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TREść DZIAŁU URZIJDOWEGO: 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej :: dnia 
1 grudnia 1939 r. o wyborach do Sejmu i Sena
tu. 

Zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych z 
dnia 12 listopada 1939 r. w sprawie działalności 
Stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż w czasie 
wojny. 

Obwieszczenie· Delegata .Cywilnego Ambasady 
R. P. w Paryżu do spraw wojskowych z dnia 27 
listopada 1939 r. w sprawie stałej Komisji pobo
rowej dla Paryża i Departamentu Sekwany. 

DZIAŁ URZĘDOWY 
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ZARZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 1 GRUDNIA 1939 ROKU 

O WYBORACH 

DO SEJMU I SENATU 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

Z DNIA 12 LISTOPADA 1939 r. 

W SPRAWIE DZIALALNOśCI 

STOWARZYSZENIA 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ 

W CZASIE WOJNY 

Na podstawie par. 37 ust. (2) statutu Stowa· 
rzyszenia ''Polski Czerwony K1 ::yż" nadanego 
Zarząd-_eniem Rady Ministrów z dnia 30-go lis · 
topada 1936 r. (Monitor Polski z dnia 17 grud
nia 1936 r. Nr. 293 poz. 523) w brzmieniu usta
lonym Zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 7 
października 1939 r. ("Monitor Polski'' z dnia 

1 28 listopada 1939 r. Nr. 258-267) zarządzam co 
następuje: 

Zatwierdzam następujący skład osobowy Za
rządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża : 
Przewodniczący 

~n. Broni OSINSKI Aleksander 
Zastępca Przewodniczącego 

Ks. Biskup Polowy GAWLINA Józef 
Se·kretarz . . . . . . . . . . . . . . PASZKOWSKA Anna 
Skarbnik . . . . . . . . . . . . . . FILIPOWICZ Tytus 
Szef Sanitarny ........ Płk. dr. BABECKI Jerzy 

, Szef Zaopatrzenia . . Kpt. dr. OPACKI Kazimierz 
Pr~edstawicielka Sióstr 
Polskiego Czerwonego Krzyża LADZINA Wanda 
Członek Zarządu . . . . Płk. dr. KRZYSKI Tomasz 

przedstawiciel Min. Spr. Wojsk. 
Dnia 2-go listopada 1939 r . rozwiązałem Sejm i Cz,łonek z d AD c YK 1 arzą .u . . . . . . . . AM Z A oizy 

Senat. · przedstawiciel Min. Op. Społ . 
Członek Zarządu .. de GONTAUT BIRON Anna 

Wybory do nowych Izb Ustawcdawc;:,:;,::h po- Członek Za ·ąd PUŁASKI F · k _ rz u . . . . . . . . ranc1sze· · 

winny być zarządzone w ciągu 30 dni od ich roz

wiązania, a głosowanie wir1110 się odbyć nie póź

niej , niż 60-go dnia po zarządzeniu wyborów. Siła 

wyższa uniemożliwia jednak przeprowad::enie 

wyborów w tym terminie. 

Na postawie art. 32 pkt. 4 i 5 Ustawy Konsty

tucyjnej, zarządzam przeto nowe wybury do Sej

mu i Senatu z tym, że głosowanie do Sejmu od

będzie się w przedostatnią, a do Senatu w ostat

nią niedzielę 60 dni liczonych od chwili ustania 

działania siły wyższej. Dzień rczpoczęcia okresu 

§ 2. 

Skład osobowy 'Komisji Rewizyjnej oraz Ka
pituły Od·..:naki Honorowej Pol~l~; ·:-go Czerwohego 
Krzyża wyznaczone zostaną osobnym zarząd2,c
niem. 

Minister Spraw Wojskowych 
Gen. Dyw. Sikorski 

-ooo-

OBWIESZCZENIE 

wyborczego zostanie ustalony w oddzielnym za- DELEGATA CYWILNEGO AMBASADY R. P. 
rządzeniu. 

Jednocześnie oświadczam, że wybory · zostaną 

przeprowadzone na zasadzie· nowej demokratycz

nej ordynacji wyborczej, wydanej w trybie art. 

79 Ustawy Konstytucyjnej. Ordynacja ta umoż

liwi najszerszym warstwom udział w wyborach 

i pozwoli Narodowi Polskiemu na powzięcie swo

bodL1ej decyzji o dalszych swych losach. 

Ambasada R.P. w Paryżu, dnia 1-go grudnia 1939 

Prezydent Rzeczypospolitej 

(-) Władysław Raczkiewicz 

-oOo-

W PARYŻU DO SPRAW WOJSKOWYCH 

Z DNIA 27 LISTOPADA 1939 R. 

W SPRAWIE ST ALEJ KOMISJI POBOROWEJ 

DLA PARYŻA I DEPARTAMENTU SEKWANY 

Z dniem 30-go listopada 1939 r. rozpoczyna 

działać w Paryżu przy Prefekturze Departamen

tu Sekwany stała Komisja Poborowa dla obywa

teli polskich objętych poborem (17-45 lat) to 

jest dla roczników 1894 - 1922. 

Komisja urzędować będzie w każdy czwartek 

od godziny 9-tej rano w lokalu, przy rue des 

Archives Nr. 26, Paryż IV. 

Cena numeru 1 fr. fr. 

Do stawienia się przed Komisją obowiązani są 

obywatele polscy należący do roczników obję

tych poborem, którzy: 

1. zamieszkując stale we Francji, nie- zgłosili się 

do spisu w dniu 29-go września 1939 r. i w 

skutek tego nie stanęli pr2ed Komisjami pobo

rowymi, które urzędowały w czasie od dnia 20-go 

do dnia 25-go października 1939 r. 

2. przybyli :: Zagranicy (z Polski i innych kra

jów) na teren Paryża i Departamentu Sekwany 

a którzy nie stawili się przed Komisjami spiso· 

wymi w dniu 29-go września 1939 r . lub przed 

Komisjami poborowymi. 

Powyższe nie dotyczy oficerów i podchorążych 

rezerwy, jak równie·ż przybywających z zagrani

cy wojskowych w służbie czynnej Wojska Pol

skiego, któr~y obowiązani są zgłaszać się do Sta

cji Zbornej żołnierzy Polskich w koszarach przy

Boulevard Bessieres (Paryż XVII) stacja kolfli 

podziemnej St. Ouen. 

Osoby obowiązane do stawienia się przed stałą 

Komisją Poborową, powinny uprzednio zareje·· 

strować się w Konsulacie Generalnym R.P. w 

Paryżu referat wojskowy, rue .Tr: 1 n Goujon 

Nr. 31 (Paryż VIII) stacja koleji podziemnej 

Alma Marceau, od którego otrz,ymają informa

cje dotyczące daty stawienia się przed Ko

rni ~:;[! Poborową. 

Delegat Cywilny 

Ambasady R.P. w Paryżu 

do spraw wojskowych 

Aleksander Kawalkowsk; 

-oOo-

DZIAŁ NIEURZĘ.DOWY 

-ooo-

Z KANCELARII 

P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Pan Prezydent R:.:ecz,ypospolitej powrócił do 
·Arowia i we wtorek dnia 28-go list~pada b. r . 
po raz pierwszy opuścił swe mieszkan_ie. 

Pan Prezydent udał się w odwied~1~y ?o N a
czelnego Wodza i Prezesa Rady Mm_istrow Ge
nerała Władysława Sikorskiego, u ktor~go _zaba
wił na dłuższej , przeszło goct~inę trwaJąceJ roz
mowie. 
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WIZYTA 

PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

u PANA PREZYDENTA REPUBLIKI 

FRANCUSKIEJ ALBERTA LEBRUN. 

MONITOR POLSKI - Dnia 1 grudnia 1039 roku Nr. 268-270 

Z PREZYDIUM RADY MINISTRÓW 

PROTEST RZĄDU POLSKIEGO PRZECIW 

OKRUCIENSTWOM NIEMIECKIM 

I 
I Premierowi. 

W uchwałach tych znajdzie Pan Premier nowe 
echo tych uczuć głębokiej sympatii, które C:.·..3isiaj 
żywi cała Francja dla zaprzyjaźnionego i sprzy
mierzonego z nią Narodu Polskiego." 

Załączone do listu ambasadora Francji uchwały 
Francuskiej Konfederacji Pracowników Chrześ
cijańskich brzmią następująco : 

Pan Prezes Rady Ministrów wygło- "Komisja Administracyjna Ji'rancuskiej Kon-
sił we· wtorek dnia 28 listopada b.r. 0 federacji Pracowników Chrześcijai1skich, zebra-

We środę dnia 29-go listopada b.r., Pan Pre- godz. 20.15 następujące przemówienie na w dniu 18 b. m. w Paryżu, wyraża podziw, 
zydent Rzeczypospolitej Władysław Raczkiewic;:_; przez radio z protestem Rządu Polskie- sympatię i współczucie pracowników chrześcijań-
zlożyl wizytę Panu Prezydentowi Republiki Fran- go przeciwko okrucieństwem niemiec- skich we Francji dla Polski, która n;:_; jerncze, 
cuskiej Albertowi Lebrun. kim: walczyła bohatersko i z prawdziwym stoicyzmem 

O godz. 12-ej Pan Prezydent Rzeczypospolitej znosi cierpienia dla sprawy sprawiedliwości. 
opuścił gmach Ambasady R.P. w Paryżu w to- Wiadomości, które napływały z dniem każ- Wyraża swoją wiarę w sz,ybkie odrodzenie i 
warzystwie Pana Prezesa Rady Ministrów, Mi- dym w ciągu września r.b. o sposobie prowadze- pełne chwały posłannictwo Narodu Polskiego, 
nistra Spraw Wojskowych i Naczelnego Wod::,.:a nia wojny przez Niemcy przeciw Polsce, wstrząs- który od tylu wieków był zawsze przedmurzem 
Wojsk Polskich Generała Władysława Sikorskie- nęly całym światem. Nigdy i nigdzie z tak d...:i- cywilizacji. 
go. W otoczeniu Pana Prezydenta znajdowali się ką bezwzględnościąnie postępowano wobec ca- śle braterskie pozdrowienie polskiej klasie ro
nadto: Pan Minister Spraw Zagranicznych Au- łej bezbronnej ludności, zasypywanej w mias- botniczej, pu..:ostającej na ziemi przodków czy też 
gust Zaleski, Charge d'affaires R.P. w Paryżu tach i nawet po wsiach pociskami bomb, armat, skazanej na wygnanie i przeżywającej tak boleś
Minister Feliks Frankowski, Szef Kancelarii Cy- i kulomiotów. Mogło się wydarzyć, że z chwilą nie cierpienia swojej Ojczyzny. 
wilnej Prezydenta R.P. Minister Dr. Stanisław narzucenia jarzma całemu krajowi ochłonie ta Wyraża życzenie, aby stosunki już nawiązane 
Łepkowski i Szef Kancelarii Wojskowej Prezy- żądz3: ~yce~ia. się c~dzą męką. z organi:,;acjami Francuskiej Konfederacji Chrześ-
denta R.P. pułk dypl. Arciszewski oraz Dyrek- DzieJe się ~naczeJ. . cijańskich Robotników, między członkami fran-
tor Protokółu Dyplomatycznego Paweł Morstin. , Ze ws~ystkic~ stron opanowan~go przez Niem- cuskmi i ich kolegami polskimi, osiadłymi we 

Przy przyjeźctzie i przy odjeździe Pana Pre- cow: kraJu, gdzie obok władz woJskowych, d~k~a-1 Francji, stały się coraz bardziej :.:ażyłe, nacecho
zydenta do pałacu Elizejskiego oddział Gwardii muJą~ych O hono:ze: oraz ?bok , w~adz admmis- wane wzajemnym zaufaniem i coraz bardziej ser-
Republikańskiej ze sztandarem oddał honory tracyJnych, ~hę!me i s~um.me, ~owiących o kul- deczne''. 
Wojskowe. ~ur .. .:e, .o ładzie 1 sprawiedh~osci, ~~ada Gestap~ 

Pan Prezydent Republiki Francuskiej Albert i o~działy S.S .. nadchodzą _wi~domosci g.r~zą przeJ 
Lebrun przyjął Pana Prezydenta na audiencji .I muJące. Czy.,w ~arszawie i dokoła ~ieJ, czy _w 
prywatnej poczem odbyło się śniadanie w któ- okręgach ~o~nama, Bydgos~cz,y, Gdy~u, Katowic, 
rym wzięli udział: PP. Jules Jeanneney Prezydent ~zy .~ ~kohcac~ Krakowa me ma d~ia bez egze
Senatu, Edward Herriot Prezydent Izby Deputo- ucJ1. m~tylk~ J~dnostko~:ych ale ~b10rowyc~. Po
wanych, Edward Daladier Prezes Rady Minis- dobn~e Jak ~ieme. lud.n?s?i stało się _przedm10tem 
tró~, ~i~ister Obrony Naro~owej, Minister Woj- !iibie~zy mr~s~a~ą~eJ i Jest za&°armane na miej-

-oOo-

Z POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ 

WE FRANCJI 

ny i Mmister Spraw ZagTamcznych Albert Sar- . ' g .Y w asci?iel~ wyrzuca się z domu z ro-
' dzinam1 podobm k ł 1 d " ct · raut Minister Spraw Wewnętrznych Cesar Cam- ' e Ja ca ą u nosc wypę za się 

W piątek dnia 24-go listopada b.r. odbył się 
w Clamart Zjazd Księży Polskich z Francji, któ
ry uchwalił następującą rezolucję: 

pinchi Minister Marynarki Woje~ej, Guy La z ogr~~nyc~ przes~rzeni o.dW:iecznie polskich, My, duszpasterze polscy we Francji, 
Chambre Minister Lotnictwa, Raoul Dautry Mi- tak t~z i zycie: ludzkie stało się igraszką dla roz- zebrani na dorocznym naszym Zjeź-
nister Uzbrojenia, Champetier de Ribes Podse- be~~~nych :i~~aczy. dzie w Clamart, w roku niesłychanego 
kretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicz- ig y w _zieJac~ n~woczesnyc~, nawet w . o- tragizmu dziejowego, jaki dotknął ca-
nych Alexis Leger Ambasador Francji Sekre- k~esach , vyoJen naJzaci~tszych, ~ie 1;,adchodz1ły ły Naród Polski 
tarz 'Generalny Ministerstwa Spraw 'Zagranicz· wiadom?sci tak ponure, J~k obecn.ie dzień w ~zień 1/ skłaniając głowę przed nie-zbadanymi wyroka
nych, Noel Ambasador FrancJ·i pr:::y Rządzie Pol-1 z Pol~ki: Oto we ~szy~tkich ok?hcach Pols. k1 Za-

chodni"" ro·'st 1 k 1 d mi Boga, które w oczach naszych w tak straszli-k' R h t M' · t p l lJ kt '-'J ;, rze iwam są o eJno prz,o uJący o-
sSp~maw' p~fitycznyc;~isHe:ndl~;yoc~o~~l. etcy.re or b;ywa~ele ży?ia narodowego, k.tóryc~ nazwiska_ o- wej grozie dokonują się i dokonywać jeszcze bę-

biegaJą kr l b Ot d dą, wypowiadamy naszą głęboką a niezachwianą 
Po śniadaniu o godz. 14"eJ· Pan Pn:-zydent . aJ ca Y w .gro owe~ ~ro~ie.. 0 w ~e - · . , . d . . . . nym dnm wtrąca się do więziema i wywozi w wiarę i przesw1a czenie, że Polska; znajdująca się 

fo::ecz.ypospohteJ Władysław Raczkiewicz wraz z głąb N' · tk' h f , ł d dziś pod okupacją odwiecznych naszych wrogów, 
towarzyszącymi mu osobami opuścił Pałac ElizeJ·- 6.w1'eko~ewmUienc1·wwsz\!,,tic Jpr.olels?rko~ s yAnnego ok t . . 
k . . , 'ł d h A b d ers., ._._, u agie ons rngo. wsza _ pows ame mezadługo do swego normalnego życia 

s i i powroci o gmac u m asa y. z·e są to tylko łt · · k tł . narodowego i pa11stwowego i że, upokorzywszy gwa y naJJas rawsze na e meu-
stannego i powszechnego ucisku milionów lud- swych wrogów dzięki wspólnemu wysiłkowi, na-
ności. szemu i aliantów, urządzi się u siebie według 
Rząd Polski przygotowuje osobną księgę urzę- Chrystusmyej prawdy, miłości i sprawiedliwośc~; 

dową podającą wykaz znanych mu okrucieńtw, 21. zapew.m:3-my Pana Prezyden~a Rzeczypospoh

WIZYTA 

PANA PREZYDE:..\TTA RET'UBLIKI 

FRANCUSKIEJ ALBERTA LEBRUN 

a~e, Już dzisiaj uważa za swój obowiązek pod- teJ. PolskieJ, Naczelnego_ Wodza i n~wy Rz~d .Pol~ 
mesc głos w obliczu całego świata i oświadczyć: ski o naszy~ . ~ałkow~tym oddamu dla sw1ęteJ 
Ziemia Polska, pod władaniem niemieckim, 1 sprawy pol~k1e.1 i wyrazamy przy tym nasze go
stał~ .się ziemią męczeństwa. Dzikość nacjonal-1 :~c.e prag~!eme,. aby ~óg L1.r.lpon,1ógł Im. w pr_ar)'. 
socJahstyczna pisze nową, złowrogą kartę w dzie ,a.Ci udbuctt>Wa~iem ~Jczyzny u1rnchaneJ :;. rum 1 
jach okrucieństwa niemieckiego, które rzezią bez- v poprowauzemu JeJ ku szczytne:mP. -1~~- ~-· "}ani
b:onnych pr~ewy~sza r:a~ciem~iejaze wspomnie- ctwu \\: . ?parem o :-:a ;,;-i.dy c;; ,r-aw1edhwos(" C,hry-

1 ~ua .. Duch ~aooru _ i grab!fl;;y, ktory znaczył krwią stw;;o':'eJ.' . . 
U PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 1 zmszczemem pvchó(ł Niemiec poprzez wieki, od- ~/ prz.esylam~ ukochanym na~zym rodako1:1, zy-

We środę dnia 29-go listopada b.r. Pan Prezy
dent Republiki Francuskiej Albert Lebrun rewi
zytował o godz. 16-tej Pana Prezydenta Rzeczy
pospolitej Władysława Raczkiewicza w gmachu 
Ambasady RP. w Paryżu. 

Pan Prezydent Republiki Albert Lebrun przy
był w towarzystwie Pana Champet~er de Ribes 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Za
granicznych, p. Lo:::e Szefa Protokołu oraz Człon-1 
ków swego Domu cywilnego i Wojskowego. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Władysław 
Raczkiewicz przyjął Pana Prezydenta Republiki 
Alberta Lebrun w towarzystwie Pana Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Spraw Wojskowych 
i Naczelnego Wodza Wojsk Polskich Generała 
Władysława Sikorskiego i Pana Ministra Spraw 
Zagranicznych Augusta Zaleskiego. 

Honory wojskowe przy przyjeździe i przy od
jeździe Pana Prezydenta Republiki oddal oddział 
Wojska Polskiego uszykowany na podwórzu gma 
chu Ambasady R. P. 

-ooo-

żył dziś i sieje swe zniszcunie i zbrodnie. ~ą?y~, w kraJu po~ barbarz~ns~ą .okupacJą. na-
Ra:: jeszcze Niemcy poznają, że takimi dzia- Jezd~~ow, br~tersk1.e ,pozdrowiem'.1 i zape~ma~y 

laniami zdobywa się w świecie nie wielkość _ IC,h iz na kazdy d.zien ł~c~ymy .s1~ z mm1 w ic.h 
lecz pogardę, nie chwałę, _ lecz hańbę, nie zwy- bal~, tę~kn~tach 1 nadz1eJach i J~dn?czymy się 
cięstwo _ lecz klęskę. w zyweJ wierze- w r~chłe u~olmeme MATKI-

Polska wzmoże tylko swą wolę oporu i wal- OJC~YZNY od okupacJi, w JeJ wzrost oraz odro~ 
ki. świat podniesie ramię w imię sprawiedliwości dzem~ od wewnątrz na podstawach ChrystusoweJ 
a Bóg osądzi i ukarze zbrodniarzy nauki; 

· 41 wzywamy rodaków we Francji do zjednoc~enia 
wszystkich wysiłków we Francji do zjednoczenia 
wszystkich wysiłków, zmierzających do odbudowy 
kraju, ale przestrzegamy ich zarazem przed łącze· 

UCHW ALY FRANCUSKIEJ KONFEDERACJI niem się ::: działalnością ludzi, którzy chcieliby 

CHRZEśCIJANSKICH PRACOWNIKóW 

Ambasador Francji przy R::ądzie Polskim p. 
Noel przesłał Panu Prezesowi Rady Ministrów 
Generałowi Władysławowi Sikorskiemu w dniu 
25 listopada b.r. następujące pismo: 

''Panie Prezesie Rady Ministrów! 
Francuska Konfederacja Chrześcijańskich Pra

cowników, organizacja bardzo ważna, grupująca 
w swoim łonie duże rzesze członków, nadesłała 
mi powzięte pr~ez nią uchwały, prosząc, abym je 
przesłał rżądowi. 

Mam zaszczyt przekazać je w załączeniu Panu 

odbudować Polskę na podstawie tych zasad, któ
re Ją osłabiły; 
5/ zachęcamy wszystkich rodaków, by składali 
swe ofiary na Fundusz Obrony Narodowej i na 
rze·cz uchodźców naszych z kraju; 
6/ nawołujemy wszystkich do codziennej modlit
wy na intencje naszej Ojczyzny w głębokim prz,2ś
wiadc::eniu, iż dla Jej odbudowy i odrodzenia 
nie wystarczą siły materialne, lecz konieczna jest 
moc duchowa, którą czerpać można jedynie u źró
dła wszelkiej mocy duchowej, jakim jest Bóg.i' 
w Trójcy Jedyny. 

-oOo-
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