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DEMOKRATYCZNY TYGODNIK REGJONALNY
Chełm — Hrubieszów — Włodawa

W dniu 12 maja b. r. o godz. 20 m. 45
w Warszawie zmarł Wódz Narodu Pierwszy
Marszałek Polski JÓZEF PIŁSUDSKI.
PAN PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ WYDAŁ ORĘDZIE DO OBYWATELI
RZECZYPOSPOLITEJ NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
Marszałek Piłsudski życie zakończył, z wielkim tru

dem swego życia

budował

siłę w Narodzie, genjuszem

wał, że siły Jego fizyczne

ostatnie

posunięcia znaczą,

szukał, i do samodzielnej pracy zaprawiał ludzi, na któ

odpowiedzialności

skolei miałby

umysłu i twardym wysiłkiem woli państwo wskrzesił,

rych ciężar

prowadził je ku odrodzeniu mocy własnej, ku wyzwoleniu

przekazał Narodowi dziedzictwo myśli — o honor i po

sił, na których przyszłe losy Polski się oprą.

tęgę Państwa dbałej.

Za ogrom Jego pracy danem

Mu było

oglądać

państwo nasze, jako twór żywy, do życia zdolny, do ży

cia przygotowany, a armję naszą sławną — zwycięstwem
sztandarów okrytą.

spocząć;

Ten Jego testament nam żyjącym

przekazany, przyjąć i udźwignąć mamy.

Niech żałoba i ból pogłębią w nas zrozumienie naszej
i całego narodu odpowiedzialności przed

Jego duchem i

przed przyszłemi pokoleniami.

Ten największy na przestrzeni

całej

naszej historji

człowiek, z głębi dziejów minionych moc swego ducha
czerpał, a nadludzkiem wytężeniem myśli drogi przyszłe

odgadywał; nie siebie tam już widział, bo

dawno odczu

(-) IGNACY MOŚCICKI
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Pan Prezydent Rzeczypospolitej mianował Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych

Generała Dywizji EDWARDA RYDZA-ŚMIGŁEGO, kierownikiem Ministerstwa Spraw Wojskowych
Generała Brygady TADEUSZA KASPRZYCKIEGO.

Rada Ministrów ogłosiła żałobę narodową.
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