
Nr. 110 - 116 
Angers, _po_n_i-!!d_z_ia_ł_ek_-__ _ - - ~0-m~j~ '.:~4~: __ _ 

MONITOR POLSKI 
DZIINNII UIZ~OWJ IZICZYPOSPOLIDJ POLSIIIJ. 

1'TC80DZI CODZIENNIE Z WYIĄTUUl NIEDZUU~ I łWU:T." 

Redakcja, Administracja i Ekspedycja 

rue Max-Richard, 22 

-- . ------ , ____ -

TREśC DZ/ALU URZĘDOWEGO 

Poz. 29. - Zarządzenie Ministra Spraw Woj
skowych z dnia 24 kwietnia 1940 r. w sprawie 
mianowania członków Głównej Komisji Rewizyjnej 
Polskiego Czerwonego Krzyża na czas wojny. 

DZIAl URZęDOWY 

Poz. 29 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

Z DNIA 24 KWIETNIA 1940 R. 

W SPRAWIE MIANOWANIA CZŁONKóW 

GŁóWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO 

CZERWONEGO KRZYŻA NA CZAS WOJNY 

Na podstawie par. 37 ust . . 1 lit. « c » Statutu 
Stowarzyszenia « Polski Czerwony Krzyż ». na
danęgo Zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 
lis'topacla -1936 r. l« Monitor Polski » z dnia i7 
grudnia 1936 r. Nr. 293 poz. 523) w brzmieniu 
ustalonym Zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 
17 pażdziernika 1939 r. l « Monitor Polski » z dnia 
28 listopada 1939 r. Nr. 258-267) oraz zgodnie z 
par. 2 Zarządzenia Ministra Spraw Wojskowych z 
dnia 12 listopada 1939 r. ( « Monitor Polski • z 
dnia I grudnia 1939 r. Nr. 268-270) 

zatwierdzam następujący skład osobowy człon
ków Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Czer
wonego Krzyża 

Członkowie Sikorska Helena 

Zastępcy : 

Ks. rektor Cegiełka Fr~nciszek 
Kalinowski Piotr 
dr. Karp i ński Zygmunt 
dr . Niklewski Stefan 

Piekarczyk Mieczysław mjr. 
ks. kan. Rogaczewski Wojciech 
dr . Zakrzewski Władysi aw. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Spraw Wojskowych 

(-) Sil(or,ki 

DZIAl NIEURZ~DOWY 
--o-

PRZEMOWI E,\J IE 

PREZESA RADY MINISTRóW, NACZELNEGO 

WODZA I GENERALNEGO INSPEKTORA 

Sil ZBROJNYCH 

GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 

WYGŁOSZONE W DNIU 18 MAJA 1940 R. 

Z ROZGŁOSNI POLSKIEJ RADIA W PARYZU 

DO RODAKÓW W KRAJU 

Polacy 1 

Mówię do Was w chwili wyjątkowo poważnej . 
Na Zachodzie, t. j. na terenie Belgii i na pograniczu 
francusko-belgijskim, rozgorzała wielka i zażarta 

Cenu numeru : I fr. fr. 
Prenumerata kwartalna wynoai : 20 fr. fr. 
Z prsesyłką pocstow, we Francji : 23 fr. fr. 
Z prsesyłką pocstow, sairranicę 28 fr. fr. 

bitwa. Jej znaczenia nie możemy dziś jeszcze do
cenić w pełni. Zdecydować ona jednak może o lo
sach wojny i o przyszłości Europy oraz całego 
św;ata. Chociaż oddzielony od Was tysiącem kilo
metrów, rozumiem i czuję w jak napiętym natę
żeniu wsłuchujecie się w echa tej morderczej walki 
jaką podjęły wolne narody przeciw tyranii. 

Jest to niewątpliwie największ~ bitwa materiału 
w dziejach świata . Na jej rozpoczęcie czekaliśmy 
z utęsknieniem uzasadnionym. W poczuciu odpo
wiedzialności jaka ciąży na mnie wobec Was, w 
tej przełomowej godzinie dziejów, pragnę powie
dzieć Wam słów kilka o jej przebiegu. 

Trzecia Rzesza rzuciła na Zachód Europy ogrom 
swych sil, które gromadziła po ukończeniu wojny 
z Polską. wyzyskujqc do ostateczności źródła swo
jej energii. Olbrzymie ilości lotnictwa, broni pancer
nej i masy ludzi zostały rzucone bez jakichkolwiek 
względów na ofiary, w bój. Niemcy, zachowuhc 
inicjatywę w swym ręku, zagarnęły Holandię i 
wdarły się głęboko na terytorium Belgii. 

Obecnie zmechanizowane i zmotoryzowane jed
nostki niemieckie. nie pamiętając o ryzyku z tym 
związanym. usiłują wedrzeć się do północnej Fran
cji, przyczem wojska niemieckie uderzają jedno
cześnie prawym skrzydłem na północną Belgię i na 
Antwerpię . 

Przeciw tej nawale ludzi i żelaza staje do wa1ki, 
obok. armii sorzymierzonvch, nieol!raniczona w 
swych zasobach potęga Wielkiej Brytanii . ora:t 
Francji , oparta o nieprzebrane bogactwa kolonii bry
tyjskich, francuskich i belgijskich oraz holenders
kich, a ożywiona głębokim patriotyzmem i prowa
dzona geniuszem zachodu. Staje mężnie do walki 
o najszcztyniejsze ideały, o kulturę chrzekijańską. 
o wolność i prawo. Nie po raz pierwszy w dziejach 
ludzkości na obszarach pomiędzy północną Belgją 
a Sedanem torzy się bitwa, która rozstzygnie o 
losach cywilizacji . 

Naczelne dowództwo wojsk sprzymierzonych od 
dawna już liczyło się z tym uderzeniem, rozumując 
słusznie , że Hitler nie zaatakuje potężnej linii Ma
ginota, a usiłować będzie obejść ją od północy, 
gwałcąc neutralność Belgii i Holandii . 

Jesteśmy obecnie dopiero w pierwszym okresie 
tych wielkich zmagań i.daleko od ich przełomowego 
przesilenia. Wobec masy wojsk biorących udział po 
obu stronach w tej bitwie, poszczególne jej fazy 
przynieść nam mogą naprzemian sukcesy i niepo
wodzenia. Błędem byłoby zatym dzisiaj, czy jutro 
upajać się przedwcześnie dobrą wiadomością z 
frontu, jak błędnym byłoby poddawać się depresji 
na skutek możliwych przejściowych niepowodzeń, 
eksploatowanych tendencyjnie przez wrogą pro
pagandę. 

O zwycięstwie ostatecznym rozstrzygnie jak 
zwykle przewaga moralna i techniczna wojska. Oba 
te walory są po strOQ[e Sprzymierzonych. Oczekuj
my więc na wynik tej batalii w spokoju, biorąc w 
niej udział aktywny i zachowujmy wiarę niezłomną 
w końcowy jej triumf. Jest on niewątpliwy , bez 
względu na powagę obecnego starcia, oraz bez 
względu na zagony wojsk zmotoryzowanych, tak 
łatwe, a tak niebezpieczne dla podejmujących je 
wojsk w nowoczesnej wojnie ruchomej. 

To, że Hitler zdecydował s ; ę postawić wszystko' 
na jedną kartę świadczy wymownie, że był do tego 
zmuszony całokształtem stanu rzeczy, stając się 
odtąd niewolnikiem własnych kalkulacyj. Dalsza 
zwłoka przyniosłaby mu zgubę nieuchronną. Znaj
dzie ją również w otwartym boju na dawnych szla 
kach klęski niemieckiej z 1914 roku . 

Dzisiajszy rozkaz dzienny gen. Gamelin, Na
czelnego Wodza Wojsk Sprzymierzonych, mówi. 
że żołnierze angielscy, belgijscy i polscy walczą 
ofiarnie obok żołnierzy francuskich o los)' świata . 
Jest ta rzetelna i głęboka prawda. Odczuwają ją 
żołnierze polscy na froncie, od których właśnie 
powracam. Odczuwacie ją i Wy jako wielki dzień 
drugi Waszego bohaterskiego oporu przeciw temu 
samemu i niezmiennemu w swym barbarzyństwie 
wrogowi. 

Prenumeratę prsyjmuje Ktiltpmia Polika w ,..,.. 
(Ubrairie Polonaiae i Paris), 123 IIŃI, N. St. C:..,.. 
main (VI ar.), - irclsie rówwiei -*na~ 
poucs1116l11e numery. 

ROZKAZ 

NACZELNEGO WODZA 

DO POLSKICH WOJSK LĄDOWYCH 

Naczelny Wódz ogłosił następ1:1jący rozkaz do 
polskich wojsk lądowych : 

Strzelcy ! 

Przypada Wam w udziale ten ogromny zaszcsy.t, 
ze Wy pierwsi z lądowych wojsk odrodzonej dl:,., 
chowo i materialnie narodO)Nej siły zbto~· • . ,,. 
szacie na pole walki i macie ponieść w obce ~ 
honor polskiej armii. ·. · · 

Zwracam się do Was w chwill Waszegp wynism
nia słowami dawnego wodza polskiegp . : « Pai-,lł~.
tajcie, aby imię polskie dźwięczało don°'"le ! » 

Bić się bęqziecie za Polskę z Jet odwiecz'1)'ffl i 
nieprzejednanym wrogiem. Walczyć również ' bfc 
dziecie za sprawę ~więtą, sprawę wolności nar~. 
w myśl hasła Ojcow Waszych za wolność nil!ir4 i 
Waszą. - . 

Bić się ~ziecie na ziemi szlachetnego narodu; 
który jak Polacy wolał nierówną walą, aniżeli 
poddanie się bez oporu wrażej przemccy. Bit, sit 
będziecie razem z woj.sk,ami naszych Sprzymierzc,. 
nych. Ciosy, które wspólnie zadacie, zaważą paważ
nie na losach wojny i przyspieszą dzień wyzwolenia 
narodu ze straszliwej niewoli. 

Strzelcy ! 

I 
Na Was zwró<;one są · dziś oczy wszystkich .to

warzyszy broni . wszystkich towarzyszy tułactwa. 
Jutro zwróci się do Was umęczony kraj, by w 
Waszych czynach zaczerpnąć wiary oraz mocy do 
dalszego wytrwania. Wiem, że okażecie sił l!odni 
wielkiego zadania, jakie Wam poruczyłem. Wiem, 
że. zachowując ścisłe braterstwo broni z Waszymi" 
kolegami francuskimi i angielskimi, rywalizować z 
nimi będziecie na polu wypełnienia żołnierskiego 
obowiązku . 

Raz jeszcze przemawiam do Was słowami wodża, 
któremu ongiś Bóg powierzył honor Polaków : 

« Nie podbijać idziecie. ale oswabadzał. Dosyć 
tego dla Polaka ' » 

Wódz Naczelny 
(-).Si~i 

Generał Dywizji 

ROZKAZ 

NACZELNEGO WODZA 

DO WOJSKA, MARYNARKI I LOTNICYWA 

Z POWODU ZATOPIENIA 

O. R. P. « GROM » 

żołnierze , marynarze i lotnicy ! 
Po ośmiu miesiącach ustawicznych walk i 

zmagań się z żywiołem morskim, lotnictwem i 
marynarką niemiecką, przy b<*u sławnych flot 
naszych Sprzymierzeńców, Okręt R. P. « Crom » 
zatopiony został w ciężkim boju z lotnictwem nie
mieckim u brzegów dalekiej Norwegii ; 66 ma'"".
narzy. czyli jedna trzecia część załogi z poruczni
kiem Krakowskim na czele, pełniąc do ostatniej 
st>kundy ofiarną służbę na « Gromie » znalazło 
śmierć na zniszczonym okręcie. Szereg marynarzy 
odniosło ciężkie rany. 

Od pierwszej chwili wojny « Grom » wspólnie z 
innym Okrętami Wojennymi R. P. na których po
wiewała polska bandera wojenna, był żywym 
świadectwem tego, że Polska żyje, że walczy wra~ 
z Narodem niezłomnie o swoją niepodległość 1 

swoją wielkość . Pokład jego stanowił skrawek wol'. 
nego i niepodległego terytorium naszej umęczone1 
Ojczyzny. Każdy jego strzał każda wyrzucona tor
peda była najistotniejszym zaprzeczeniem kłam
liwej propagandy niemiecko - sowieckiej. że Polska 
zakończyła swój byt niezawisły. 

Przez osiem miesięcy « Grom » dumnie i chwa
lebnie reprezent<i>Wał imię Polski wśród wielkich, 



42 

najbogatszych w tradycje flot świata - wspaniałej 
floty Wielkiej Brytanii oraz Francji. Zdobył sobie 
ich pełne uznanie i głęboki koleżeński sżacunek 
postawą swą, godnością i rzetelną i wierną słu
żbą wspólnej .sprawie. 

W tych ciężkich miesiącach, gdy powstawały na 
nowo wojsko i lotnictwo nasze, na « Grom >> i inne 
O. R. P. spadł zaszczytny obowiązek kontynuo
wania walki o Polskę i za Polskę . 

« Grom » swój obowiązek spełnił godnie i do 
końca . Okrył przez to chwałą nietylko marynarkę 
wojenną i nasze siły zbrojne, ale i cały Naród, silny 
w swym nieugiętym patriotyzmie i niezłomny w 
walce. Zastrzegając sobie możność dekorowania 
najdzielniej.szych marynarzy odznaczeniami bojo
wymi, po otrzymaniu szczegółowego raportu o prze
biegu walki , wyrażam im obecnie uznanie najgłę
b5ze oraz pochwałę w imieniu służby narodowej. 

Odczytać przed frontem oddziałów i na pokładach 
okrętów wojennych. 

Naczelny Wódz 

( ) Sikorski" 
Generał Dywizji 

--o--
TELEGRAMY 

PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

DO KRÓLA BELGIJSKIEGO, 

KRóLOWEJ HOLENDERSKIEJ 

I .WIELKIEJ KSl~żNEJ LUXEMBURSKIEJ 

Z powodu zbrodniczego najazdu Niemców na 
Belgię, Holandię i Wielkie Księstwo Luxemburg. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Władysław Ra
czkiewicz, wystosował następujące telegramy : 

Do Jego Królewskiej Mości 

Króla Belgów· Leopolda 111, Bruxel la . 

« W chwili, gdy Niemcy znów dopuścili się nieby
wałej agresji prze .,.'.: narodowi belgijskiemu, po
czuwam się do . obowiązku przesłania Wasźej kró · 
lewskiej Mości wyrazów sympatii i podziwu narodu 
polskiego dla bohaterskiej postawy Belgii i jej ry-
cerskiego władcy: · :. : , 

Władysław Raczkiewicz ». 
·* . . 

. ** 

Do ]ej Królewskiej Mości :Królowej Wifhe)miny, 
I Haga. 

« W mnmm,cie, gdy Hofa~dia przeciwstawia się 
perfidnej ag,esji Niemi':',:: a naród holenderski z 
bronią w ręku stanął w obronie swej wolności, po
czuwam się do obowiązku · zape-.vnienia Jej Kró
lewskiej Mości w imieniu Polski o pełnych czci u
czuciach solidarności i pokoju. 

Władysław Raczkiewicz ». 

* ** 
Do Jej Królewskiej Wysokości 

Wielkiej Księżnej Karoliny, Luxemburg. 

« Dając wyraz uczuciom wysokiego oburzenia z 
powodu nikczemnej agresji Niemiec, której ofiarą 
padł Luksemburg, proszę Jej Królewską Wysokość 
o przyjęcie pełnego czci zapewnienia serdecznej 
solidarności Polski, walczącej za wolność narodów 
u boku swych Aliantów. 

Władysław Raczkiewicz ». 

--o--
PISMO KRóLA HAAKONA 

DO PANA PREZ'.YDENT'A RZl:CZYPOSPOLITEJ 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej w odpowiedzi 
na telegram wysiany do Króla Haakona norweskiego 
aby mu wyrazić uczucia solidarności f\larodu Pol
skiego z powodu napaści niemieckiej na Norwegię 
ótrzymaf następujące pismo odręczne datowane z 
dnia 24 kwfetnia b. r. : 

« Wasza Ekselencjo ! 
Szlachetny telegram Waszej Ekselencji otrzy

małem w chwili najcięższej nieszczęścia, które 
przechodzi mój kraj i serdeczne życzenia Waszej 
Ekselencji przyniosły mi ulgę, która trwa i nadal w 
mym sercu. 

Następnie otrzymałem wiadomość o rycerskiej 
pomocy, którą Brygada Polska udziela mojemu na
rodowi w jego walce przeciwko naszemu wspólnemu 
napaslnikoNi i która byłem głęboko wzruszony. 
Mój naród podziwiał zawsze męstwo z którym 
Naród Polski prowadził walkę o swoją niepodległość 
i mam niezłomną nadzieję., że przyszłość przyniesie 
obu narodom zwydę.stwo. · · 

Pozostaję zawsze ·waszej Ekselencji Panie Pre
zydencie szczerym i oddanym przyjacielem 

Haakon». 

\\\.I"·'-' ·, · t\1: ,~;._~,-r,•wo <:;n,,.,,,io.-llhvns'rj · ••, I , 'I •» .~,. v.,, 
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Z KANCELARII. 

P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w sobotę, I dnia 11 maja b. r. Pana Ministra Generała Broni 
1 Kazimierza Sosnkowskiego. 
li .,:. 
I 
I Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w sobotę, 

dnia 1 l . maja b. r. Członka Rady Narodowej p. J;,P.fa 
Szyniar1.JWskiego, Prezesa Związku Polaków we 
Francji i p. Piotra Kalinowskiego, Dyrektora 
Związku Towarzystw Robotników Chrześcijańskich 
we Francji. 

* . " 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w po

niedziałek, dnia 13 maja b. r. Pana Ministra Spraw 
Zagranicznych Augusta Zaleskiego. 

* ** 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w pią

tek, dnia 17 maja b. r. Pana Ministra Spraw Zagra
nicznych Augusta Zaleskiego oraz Posła nadzwy-

1 czajnego i Ministra pełnomocnego R. P. w Bernie 
1 P. Aleksandra Ładosia. 

1 •*• 
I Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął sobotę, 

dnia 18 maja b. r. Pana Ministra Skarbu Dr. Hen-

I ryka Strasburgera i Podsekretarza Stanu w Mini
sterstwie Spraw Zagranicznych Dr. Zygmunta Gra
lińskiego. 

--o--

Z PREZYDIUM RADY MINISTRÓW 

W poniedziałek dnia 20 maja b. r. odbyło się w 
Paryżu w gmachu Ambasady R. P. posiedzenie Ra
dy Ministrów pod przewodnictwem Pana Prezesa 
Rady Ministrów Generała Władysława Sikorskiego 
i przy udziale wszystkich członków Rządu . 

Pan Prezes Rady Ministrów przedstawił położenie 
wojskowe i polityczne podnosząc wspaniałe wysiłki 

. uczynione przez Sprzymierzonych dla zapewnienia 

. zwycięstwa. 
· Pó sprawozdaniu miała miejsce dyskiic.j,r ·.1 H,11 
której zostało stwierdzonym, że przemówienie f'an,, 
Prezesa Rady Ministrów wyg~oszone w ubiegłą so
botę przez Radio do NarodtJ Polskiego jest'wyra7'-'m 
zgodnej opinii całego Riządu. 

. ~ 7,;t~ie Rada Mi~i;trów załatwH.:, o; T cręg spraw 
· biez1Icych. 

I 

Z okazji wielkiej rryanifestacji polskiej w Sta-
l nach Zjednoczonych Ameryki p. K. Ro;:m.:irek, 
pr=ewodnicząr:y manifestacji, f.rrizes Związku Na
rodowego Polskiego wy5łał na.s ~puj-łcą depeszę do 
Pana Prezesa Rady Ministrów Generała Władys. 
lawa Sikorskiego : · 

« 50.000 uczestników polskiej manifestacji. 
zebranych w okofo. pornnika Tadeusza Ko~ciuszki, 
n~ Twoje ręce Pana Generale przesyła Rządowi 
Polskiemu życzenia jaknajlepszych rezultatów w 
akcji na rzecz niepodległości Ojczyzny naszych 
ojców Armii zaś polskiej życzymy, ażeby pod 
Twoim Dowództwem przez zwycięztwo nad wro
giem, osiągnęła cel dziś najświętszy dla każdego, 
w kim polska krew płynie : wolną i niepodległą 
Polskę. » 

Na powyższę depeszę Pan Prezes Rady Minis
trów odpowiedział następująco : 

« Dziękuję gorąco i nieniem Rządu i Wojska oraz 
własnym za przesłani;; nam życzenia. Tak w pracy 
naszej dla umęczonej pod batem najeidzcy 
Ojczyzny, jak i w walce nieustępliwej o jej wyz
wolenie, wytrzymamy aż do osiągnięcia pełnego 
zwycięztwa. Celem naszym jest pokój sprawied
liwy, który tapewni światu panowanie prawa i wol
ności, a Polskę uczyni tak wielką i potężną. jak 
tego wymagają ponoszone przez Naród Polski 

ofiary. Tadeusz Kościuszko jest nam wzorem w 
tym wysiłku, w którym liczymy na pomoc godną 
niezwykle cennej Waszej solidarności. 

Prezes Rady Ministrów i Naczelny Wódz 

(-) General Sikorn/~i 

--o--

z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOśCI 

Rząd Francuski oglosif w « Journal Officiel » w 
Nr. 107 z dnia 28 kwietnia 1940 r. ważne zarz.~
dzenie, dotyczące ochrony mienia należącego do 
osób, znajdujących się na terytorium polskim Ze 
względu na to, że zarządzenie powyższe dotyczy 
również obywateli polskich Ministerstwo Spra
wiedliwości podaje poniżej do wiadomości tloma
czenie wspomnianego zarządzenia : 

« Na podstawie dekretu z mocą ustawy z 1 wrześ
nia 1939 r. dotyczącego zakazów i ograniczeń w sto
sunkach z nieprzyjaciółmi i osobami, znajdującymi 
się na terytorium nieprzyjacielskim lub zajętym 
przez nieprzyjaciela ; 

Tfcl(""!<'l"O w ()r~1karni « Le Petit Courrier » 

Na podstawie dekretu 7 1 wne;nia 1939 r. ,:loty 
C7ącego stosowania powyższego dekretu 1. moq 
ustawy w ·odniesieniu do zgłaszania i sekwestrowa
nia mienia, należącego do nieprzyjaciół ; 

I Na podstawie dekretu z mocą ustawy z 
I 24 kwietnia 1940 r., dotyczącego ochrony mienia, 
I należącego do ~ób, znajdujących się na terytorium I okupowanym lub „zawładniętym przez nieprzyja-

1 
ciela ; 

Z powołaniem się na zarządzenie międzymi-

1 
nisterialne z 12 października 1939 r .. odnoszące 
się do uregulowania długów handlowych. wynika-

ł jących z importu towarów wyprodukowanych lub 
pochodzą.cych z Polski, 

I dekretuję : 

Art. 1. - Podlegają zgłoszeniu majątki. prawa 
interesy, należące do : I al Wszystkich obywateli polskich, znajdujących 

I sią na terytorium nieprzyjacielskim lub na teryto
rium okupowanym przez nieprzyjaciela lub tych, 

I którzy mieli w dniu I września 1939 r. zwykłe 
miejsce zamieszkania na jednym z tych terytoriów: 

I b) Wszystkich stowarzyszeń, spółek, agency1• 
filij lub innych zakładów zarejestrowanycfi 11:Jb nie
zarejestrowanych, które zostały utworzone zgodnie 
z ustawami Pari5twa Polskiego lub miały w dniu 
I września I 939 r. swą siedzibę na terytorium nie
przyjacielskim lub zajętym przez nieprzyjaciela ; 

cl Wszystkich stowarzyszeń, spółek, agencyj. 
filij lub innych zakładów zarejestrowanych lub nie
zarejestrowanych bez względu na to. gdzie roz-

1 wijają one swą działalnc,ść, zależnych w jakikol-
wiek sposób od jednej lub więcej osób fizycznych 

/ lub prawnych, wyżej wymienionych pod literami al 
, oraz bł. 
i Zgłoszenie ma być dokonane w warunkach, prze. I widzianych w dekrecie z 1 września 1939 r. i w 

okresie trzech miesięcy, licząc od ogłosz()niri ni
niejszego dekretu ''. 

Powyższe majątki, prawa i inte~esy mogą być ob
łożone sekwestrem zgodnie z postanowieniami 
.·~yzej wymienionego dekretu. 

Art. 2. - Postanowienia art. I nie mają zastoso
wania do majątków, praw i interesów osób, w nim 
. ·vrnil'·:iiunvch 

I. l" )e~li c·liodzi o osoby fizyczne - 050hy l·e wy 
każą, że opuściły terytorium nieprzyjacielskie lub 

1 okupowane przez nieprzyjaciela na skutek tej oku 
1 pacji i ustanowiły swe miejsce zamieszkania na 

I tPrytorium francuskim, spn;ymierzonym lub neu-
tralnym ; · 

·lb jeśli chodzi o osoby prawne - 1, 1, rr- ·:d l'a
wiciele, nalezyc:ie upoważnieni, osiedli na terytorium 
francuskim, sprzymierzonym lub neutralnym r zer
wali wszelkie stosunki' % terytorium nieprzyj;iciel
·skim i terytorium państwa, okupowanym przez nie
przyjaciela, albo opuścili te terytoria na skutek oku
pacji i utworzyli przedsiębiorstwo na terytorium 
francuskim, sprzymierzonym lub neutralnym. 

J.ednakże Polacy, którzy się osiedlają w kraju 
neutralnym będą mogli korzystać z po~tanowień 
poprzedzających tylko wtedy gdy ich Rząd na to 
wyrazi swą zgodę. 

Art. 3. - Zgłaszanie długów, wynikających z 
importu towarów wyprodukowanych lub pochodzą
cych z terytorium polskiego, okupowanego przez 
nieprzyjaciela, na obszar celny francuski, do kolonjii 
na terytoria afrykańskie pod mandatem francuskim. 
powinno nastąpić w urzędzia kof'hpensacyjnym w 
przypadku, gdy to zgłoszenie jest konieczne na 
podstawie art. 1 i 2 niniejszego dekretu. 

Zg~oszenie powinno wyszczególriiać wysokość 
każdego długu i termin jego płatności. Powinno ono 
nastąpić w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszen ia 
niniejszego dekretu. 

Dłużnicy są zobowiązani do uiszczenia tych d~u
gów, gdy nastąpi ich płatność, w urzędzie kompen 
sacyjnym będącym z mocy samego prawa zarządcą 
sekwestracyjnym. 

Art .4. - Zarządzenie międzyministerialne z 
12 października 1939 r., odnoszące się do uregulo-

i wania długów handlowych, wynikających z importu 
t~arów wyprodukowanych lub pochodzących z 
Polski, uchyla się . Jednakże zgfoszenia i wpfaty już 
dokonane w wykonaniu postanowień tego :zarzą-

1 dzenia pozostają w mocy. 
Art. 5. - Niniejszy dekret stosuje się do Algieru I i do terytoriów, zależnych od Ministerstwa Kolo

nii. Powierza się Ministrowi Spraw Zagranicznych 
wydanie wszelkich zarządzeń potrzebnych dla pr~y
stosowania przepisów niniejszego dekretu do krajow 
protektoratu tuniskiego lub marokańskiego oraz 

1 do krajów Lewantu pod mandatem francuskim. 

I Art. 6. - Wykonanie niniejszego dekretu po
wierza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi 

. Spraw Zagranicznych, Strażnikowi Pieczęci Mini
I strowi Sprawiedliwości, Ministrowi Spraw Wew
,1 nętrznych, Ministrowi Skarbu, Ministrowi Blokady. 

Ministrowi Handlu i Przemy,słu i Ministrowi Kolo
I nij, każdem~ w swym zakresie azialania . » 

"' Po znaczy do dnia 28 lipca 1940 r. 

Redaktor Mieczysław Gaszyński 
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