
Radiostacja 
w Baranowiczach 

uszkodzona przez bombę 
Radio wileńskie donosi: 
Podczas niezwykle silnego piąt

kowego nalotu, uległa uszkodzeniu 
radiostacja w Baranowiczach. 

Szkody od wybuchu bomby nie 
sa zbyt wielkie, radiostacja jednak 
musi być chwilowo nieczynna. 

Ofiar w ludziach nie było. 

Ambasador Łukasiewicz 
u prezydenta Francji 
PARYŻ, 16.9. — Prezydent Le

brun przyjął wczoraj amb. Łuka
siewicza na dłuższej audiencji. 
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WIECZÓR! 
KUÏUER 

CZERWONY 
I L U S T R O W A N E P I S M O C O D Z I E N N E 

DOM i PRASY 

Do PP» Prenumeratorów 
I Roznoszenie Kur ie ra Czerwo-
i nego — Dobrego Wieczoru i 

Expressu P o r a n n e g o uledz m u 
s iało przerwie . 

i P r z e p r a s z a j ą c za tę nie od n a s 
za leżną niewygodę, k o m u n i k u j e 
my, iż d o s t a r c z a n i e pism naszych 
do domów, p o s t a r a m y się wzno
wić w m i a r ę możności — w j a k 
najszybszym czas ie . 

W CAŁEJ POLSCE 

Pierwsza szkoła 
uruchomiona 

Pierwsza szkoła rozpoczęła już nau 
kę w oblężonej Warszawie. 

W Państw. Gimn. Żeńskim im. Hoff 
manowej uruchomiona została nauka 
w zakresie szkoły powszechnej oraz 
przedszkole. Nauka odbywa się 
sprawnie, mimo huku dział. 
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Walka na wszystkich odcinkach - bez wytchnienia 
na rozkaz Wodza Naczelnego Marszałka Śmigłego-Rydza 

Bój o Warszawą na froncie wschodnim - od strony Pragi 
Wódz Naczelny Marszałek Polski Śmigły-Rydz, kieru

jący bezpośrednio grupa naszych wojsk na południowym 
wschodzie, nadesłał do dowódcy armii gen. Rómmla na
stępujący rozkaz: 

— Należy bronić stolicy, albowiem z jej po¬ 
siadaniem łączy się honor Narodu. 

W ciężkich chwilach, k t ó r e przeżywa Armia, 
należy pamiętać, że zwycięży w końcu męstwo 
i uporczywa walka, połączone z duchem ofensywy. 

Walkę tę należy prowadzić na wszystkich 
odcinkach bez wytchnienia i z wiarą w końcowe 
zwycięstwo! 

Czas pracuje dla nas . 
ś r o d k i wroga topnieją. 
A więc — działać i nie t rac ić d u c h a ! 

Naczelny Wódz 
(—) Edward Śmigły-Rydz 

Murami W a r s z a w y wstrząsa 
huk dział... 

Z murów W a r s z a w y — z plaka-J 
tów rozlepionych na mieście — 
idą ku nam słowa Wodza Naczel
nego Marszalka Śmigłego-Rydza, 
skierowane do dowódcy armii, bro 
niącej frontu warszawskiego, gen. 

Rómmla : 
„Należy bronić stolicy, albo

wiem z jej posiadaniem łączy 
się honor Narodu. Walkę należy 
podjąć na wszystkich odcinkach — 
bez wytchnienia i z wiarą w koń
cowe zwycięstwo... A więc dzia
łać i nie tracić ducha". 

Słowa te, do dowódcy frontu 
warszawskiego zwrócone, są zara 
zem rozkazem dla nas wszystkich 
— dla żołnierza, który własną pier 
sią osłania stolicę i dla nas, obywa
teli stolicy, którzy własnymi rę

kami wznieśliśmy obronne redu
ty, umocnienia i przeszkody, aby 
nie dopuścić w mury naszej stoli
cy wroga. 

t Dziś Wódz Naczelny żąda od 
nâs więcej- bronić stolicy z mę
stwem — w uporczywej walce, 
połączonej z duchem ofensywy. 

Do dzieła nas wzywa i ducha 
tracić nie każe. 

Słowa te wskazują na to, iż nad
szedł wreszcie czas ofensywy n a ' 
wszystkich odcinkach. 

1 że nie o Warszawę tu tylko 
chodzi, ate o całą Polskę jak dłu
ga i szeroka, daleko wybiegająca 
odrodzonym duchem polskości po 
za granice, w obronie których sta
nęliśmy wszyscy do walki i trwa
my w niej niezachwianie — bez 
wytchnienia. 

— A więc — do dzieła. 
* 

Na zachodnim odcinku obrony 
Warszawy, na którym toczyły się 
boje już od dni kilku, dzień wczo
rajszy przyniósł tylko drobne wal
ki z nieprzyjacielem na przedpo
lach pozycyj. 

Działania na tym odcinku ogra-

niczały się do niepokojenia nie
przyjaciela, niedopuszczania go na 
przedpole i takiego opanowania te
renu, aby jak najswobodniej się na 
nim poruszać. 

Wszelkie próby przesunięcia się 
wroga naprzód udaremniono, przy 
czym na jednym z odcinków ze
strzelono samochód ciężarowy nie 
miecki, który usiłował sforsować 
teren .oraz wzięto — pod ciężkim 
ognieirt nieprzyjacielskim czterech 
jeńców. Jeńców przeprowadzono 
do obozu w Warszawie, zdobyczne 
zaś auto, pozostające pod ciężkim 
ogniem nieprzyjacielskim, na ra
zie zostało na przedpolu i ściągnie 
te zostanie dziś w podobny spo
sób, w jaki ściągnięto pancerki, 
zdobyte onegdaj. Ponadto dokona 
no wczoraj śmiałego wypadu, z 
którego również wrócono ze zdo
byczą. 

Cięższe walki toczyły się wczo
raj na froncie wschodnim — od 

strony Pragi . Praga, zniszczona 
przez wroga przez bombardowa
nie, z tym większą zaciekłością 
wspomagała broniących jej żołnie
rzy. Sypano okopy, budowano 
zapory, opiekowano się troskliwie 
obrońcą. Ludność Pragi przeżywa 
ła wczoraj taki sam dzień, jak W a r 
szawa przed tygodniem. Ożywia ją 
wiara w zwycięstwo, w rn-°c żoł
nierza i bohaterska postawa ludno 
ści. Praga broni się i bronić się 
będzie podobnie, jak Warszawa. 
I nie ma mowy, by jakiś czołg nie
przyjacielski mógł wedrzeć się w 
jej mury — poza ten pierścień, 
jaki stanowią mężne piersi żoł
nierza i umocnienia, zbudowane 
rękami- prażan. 

Odcinek praski w czasie najgo
rętszych walk odwiedził prezy
dent stolicy komisarz cywilny 
przy Dowódcy Obrony p. Stefan 

! Starzyński w towarzystwie płk Li
pińskiego. 

Stwierdzili om" znakomity duch 
wśród żołnierzy, wysuniętych na 
pierwszą linię. Sami nawet znale
źli się poza tą pierwszą linią i 
ściągnęli na siebie uwagę artylerii 
nieprzyjacielskiej: jeden z kiero
wanych do nich granatów padł o 
jakieś 150 metrów od ich auta. 

Ludności praskiej na wieść o 
zagrożeniu pospieszyło z pomocą 
wiele osób z Warszawy. Szybko 
zorganizowano punkty sanitar
ne, dożywianie żołnierzy, a 
nawet pomoc przy obsłudze kara
binów maszynowych. Odznaczyły 
się przy tym na szosie Radzymiń-
skiej — wedle świadectwa płk Li
pińskiego — dwie młode panienki, 
przybyłe z ul. Hożej. 

Na innych frontach sytuacja w 
dniu wczorajszym kształtowała 
się w dalszym ciągu pomyślnie 
dla oręża polskiego. 

Wbrew przechwałkom niemiec
kim korespondenci wojenni za-

Nie tylko wytrwamy w Warszawie 

ale odwrócimy tu kartę historii 
oświadczył dziś komisarz cywilny p. Stefan Starzyński 

Ostatnie ostrzeżenie pod adresem Hitlera 

Niemcy będą spustoszone 
j e ś l i nie z a n i e c h a j ą 

b o m b a r d o w a n i a l u d n o ś c i 
PAT donosi: 
Rząd angielski wystosował pod 

adresem kanclerza Hitlera jeszcze 
jedno — ostateczne wezwanie do 
zaniechania napadów i bombardo
wania ludności cywilnej w Polsce. 

„Rząd angie l sk i os t rzega, iż 
jeśli Niemcy nie zmienią dotych
czasowych b a r b a r z y ń s k i c h me
tod walki, wojska brytyjskie i 
f r a n c u s k i e zmuszone bądą s to-

Autobusy kursują 
z pl. Teatralnego 

ma pl. Zbawiciela 
Dziś przywrócono komunikacie 

autobusową między pl Teatral
nym a pl. Zbawiciela. 

Wozy kursować będą: Wierzbo
wą, placem Marszałka Piłsudskie
go, Królewską i Marszałkowsko. 

Autobusy zjeżdżać beda do re
miz o g. lo-e ; 

Kowino ewakuuje 
kobiety i dzieci 

LONDYN. 16.9. — Według doniesie
nia radiostacji BBC, władze litewskie 
zarządziły ewakuacje 60.000 miesz
kańców Kowna, przeważnie kobiet i 
dzieci, tłumacząc to zarządzenie 
względami bezpieczeństwa publicz
nego (?). 

s o w a ć te s a m e metody i szerzyć 
spus toszenie w c a ł y c h Niem
czech. Wojna zamieniłaby się 
wówczas w strasz l iwą m a s a k r ę 
ludności cywilnej po obu s t r o 
n a c h f r o n t u " . 

Londyński „Times" wezwanie 
to zamieszcza na naczelnym miej
scu. 

PARYŻ, 16.9. — Prasa francu
ska z oburzeniem donosi o bom
bardowaniu miast polskich i bu
rzeniu domów bezbronnej ludno
ści. Radio paryskie doniosło dziś 
o bombardowaniu Krzemieńca, w 
którym przebywa większość akre
dytowanej przy rządzie polskim 
dyplomacji zagranicznej. P r a s a ob
licza, iż ofiarą bomb burzących i 
zapalających padło dotąd w mia
stach i na wsiach polskich 26.000 
osób spośród ludności cywilnej, a 
60.000 jest rannych. 

RZYM, 16.9. — Prasa włoska 
przekonała się, że Niemcy kłamią 
i dziś bez ogródek stwierdza, że 
Niemcy bombardują nie tylko mia
sta otwarte ale i sanatoria, szpita
le, pociągi sanitarne itp. 

W ostatnim przemówieniu ra
diowym p. prezydent miasta 
mjr. Starzyński oświadczył w 
związku z serdeczną depeszą wil 
niań: 

— Nie tylko odeprzemy wroga, 
wytrwamy w pracy na swych 
stanowiskach, ale tu, w Warsza
wie, odwrócimy kartą wojny o-
becnej. Stąd, z W a r s z a w y zacz
nie się ofensywa zwycięska, stąd 
pomaszerują nasze oddziały, by 
pójść na Berlin i do P r u s Wschód 
nich. 

Nawiązując do rozkazu Wodza 
Naczelnego p. komisarz cywilny 
oświadczył : 

Ludność stolicy musi być wdzię 
czna głęboko za to, że P. Mar
szałek wierzy w nas. wierzy w 
to, iż lud W a r s z a w y nie załamał 
się i nie załamie się. Lud Warsza 
wy dał Armii pomocników. Lud 
W a r s z a w y stanie ramię p r z y ra
mieniu i na każde wezwanie, tak 
jak zapewniał w czasie pokoju, 
że w każdej chwili chwyci za 
broń, zapewnienia swoje realizu
je. 

Wierzę głęboko w ten duch, 
jaki tkwi w ochotnikach Warsza
wy, w całym ludzie Warszawy. 
Ten duch przepełni wszystkich, 
jak Polska długa i szeroka, wiarą 
w zwycięstwo. 

Ten duch i ta postawa ludu war 

szawskiego doprowadzić nas mu
si do zwycięstwa. 

Wierzę głęboko, że przeżywamy 
chwile przełomowe, chwile, w któ
rych postawa ludu W a r s z a w y za
decyduje o naszym przyszłym 
wielkim zwycięstwie. Ale nie po
przestaniemy na wyparciu wroga 
do Rzeszy, lecz będziemy do ostat 
niego tchu Walczyć, aż pomścimy 
krew ofiar. 

Wdzięczy jestem głęboko p. am
basadorowi amerykańskiemu, p. 
Biddle, który wysłał protest, że 
zwrócił uwagę całego świata na 
barbarzyństwo Hitlera, który rzu
cił się w sposób niegodny, złodziej
ski, bandycki w tę walkę. Był to 
bandytyzm! Będziemy walczyć 
tak j a k się walczy z bandytyzmem 
aż zniszczymy Niemcy raz na 
zawsze ! 

graniczni stwierdzają, iż Warsza
wa nie jest bynajmniej okrążona 
przez oddziały niemieckie, świad
czy o tym przenikanie dużych u-
grupowań polskich i połączenie się 
ich w okolicach Kutna i Łodzi. 

Według dzisiejszego doniesienia 
z Londynu, wbrew zapewnieniom 
niemieckiego sztabu o zdobyciu Bia 
łegostoku, na froncie Białystok — 
Brześć niemieckie oddziały spot
kały się ze zdecydowanym oporem 
polskiej armii. 

Na linii Łowicz — Skierniewice 
rozwija się gwałtowny bój. Niem
cy ponieśli dotkliwe straty. 

Relacje francuskie stwierdzają, iż 
manewr niemiecki, mający na celu 
uniemożliwienie armii polskiej 
przegrupowywania się. skończył 
się fiaskiem. Nie udaje się im 
również uniemożliwianie wojsku 
polskiemu obrony w liniach pro
stych. Nie potrafili również Niem
cy nigdzie osłabić ducha polskie
go żołnierza. 

Nie udał się Niemcom wreszcie 
manewr na południowo - wschod
nich ziemiach Polski, mający na 
celu przerwanie komunikacji mię
dzy Polską a Rumunią i zasza
chowanie Polski z tamtej strony. 

„L'Echo de P a r i s " stwierdza, iż 
armia polska jest nietknięta i nie
przezwyciężona, że ożywia ją zna 
komity duch i wiara w zwycię
stwo. 

Tę naszą wiarę, tę pewność 
zwycięstwa — nigdy niezachwia
ną — umacnia jeszcze bardziej o-
statni nakaz Wodza Naczelnego 
Marszałka Śmigłego - Rydza, skie
rowany do obrony stolicy: 

„Działać i nie tracić ducha", bo 
czas pracuje dla nas, środki wro
ga topnieją".... 

Linia Zygfryda pąka 
w kleszczach ofensywy francuskiej 

Na południu i północy — wspaniałe sukcesy Francuzów 

Młodzież brytyjska 
do młodzieży polskiej 
LONDYN, 16.9. — Młodzież brytyj

ska wydala odezwę do młodzieży pol 
skiei w której zapewnia młodzież pol
ska o swej sympatii i chęci walczenia 
ramię przy ramieniu w imię ideałów 
wolności. 

Konsulowie polscy 
z Niemiec 

przybyli do Kopenhagi 
KOPENHAGA 16 9. — Do Kopen

hagi przybyli konsulowi« i urzędnicy 
konsulatów polskich z Hamburga 
Frankfurtu n O, Wrocławia i Opola. 

Bestialstwo 
Strzelają do lotników 

skaczących 
ze spadochronami 

PARYŻ, 16.9. — „Paris Mon
dial". W opisie bombardowania 
Krzemieńca i Lublina, korespon
dent t lavasa stwierdził, że Niem
cy strzelają nawet do polskich lot
ników, skaczących ze spadochro
nami. 

Bomby rzucone na targ w Krze 
m:eńcn spowodowały masakrę ko 
biet. 

PARYŻ, 16.9. — Pochód francuski 
wgłab Niemiec ma już obecnie dwa 
punkty wypadowe: z jednej strony Za 
głębie Saary, z drugiej zaś—na prze
ciwległym krańcu linii Zygfryda u 
pogranicza Luksemburga. 

Wojska francuskie rozpoczęły tu nie
spodziewanie silne kontrnatarcie. Prze 
kroczyły pierwsze fortyfikacje i nie
powstrzymanie prą naprzód. W cięż
kich walkach po obu stronach uży
wane sa czołgi i lotnictwo. 

Wojska francuskie posunęły się tak 
daleko wgłab Niemiec iż okrążając 
Luksemburg dotarły do granicy belgij 
skiej. 

Na odcinku Saary walki wczorajsze 
dały sojusznikom poważne sukcesy. 
Los miasta Saarbrücken jest już wła 
ściwie przesądzony, wojskr. francu
skie otoczyły je z trzech stron. 

Na 250 km linii Zygfryda już 140 
km jest w ogniu walk. W wielu miej
scach fortyfikacje są przerwane 
przez wojska sojusznicze, gdzieindziej 
zniszczono niemieckie gniazda artyle
ryjskie. 

Niemcy stawiają silny opór, jednak 
wobec zaangażowania najlepiej pod 
względem technicznym wyposażonych 
dywizyj na froncie polskim, ustępują 
bardzo wojskom sprzymierzonym i mu 
szą ustawicznie cofać się. 

Japonia godzi się z Sowietami 
Zawieszenie broni na pograniczu Mongolii 

LONDYN, 16.9 (BBC). — Ja
ponia zawarła z Sowietami za-

Coś się psuje 
między Niemcami a Włochami 

PARYŻ, 16.9. — Paris Mondial 
donosi: 

Hitler, jak sądzić należy, czyni 
nacisk na Mussoliniego, aby do
trzymał warunków sojuszu z Niem 
cami i wystąpił czynnie. 

W związku z tym do Rzymu w y 
jechał ambasador włoski Attolico. 

Pewne światło na psujące się sto 
: sunki między Włochami a Niemca

mi rzuca dziennik „West - Deut-
I scher Beobachter" który wystąpił 

z ostrą krytyką polityki rządu 
włoskiego—twierdzi, iż sprzeczna 
jest z interesami kraju. 

Pewne domysły rodzi również 
fakt, że premier francuski przyjął 
wczoraj na długim posłuchaniu am 
basadora włoskiego. 

RZYM, 16.9. — Ambasador 
angielski w Rzymie odbył 
konferencję z włoskim min. spr, 
zagr. hr. Ciano na tematy gospo
darcze. 

wieszenie broni. W ten sposób 
kończy się wojna na pograniczu 
mongolskim, która zresztą nigdy 
nie była formalnie wytoczona. 

Ambasador japoński w Mo
skwie Togo podpisał historyczny 
dokument w obecności Mołoto-
wa. 

Na mocy zawieszenia broni 
wszelkie działania wojenne miały 
zakończyć się wczoraj o północy, 
wojska zaś miały pozostać na li
niach, na których znajdowały się 
wczoraj po południu. 

W angielskich kołach polityczf 
nych przypuszczają, że owa umo
wa może doprowadzić do paktu 
o nieagresji między Japonią i So 
wic ta mi. I 

Gdzieniegdzie odwrót ten przybiera 
cechy panicznej ucieczki. 

Ostatnie natarcie Francuzów I zaję
cie dwóch wiesek na pograniczu nie-
m"eck;m na linii Zygfryda odbyło się 
w tak szybkim tempie, że Niemcy nie 
zdążyli zniszczyć dróg i mostów. 
Pierwsze linie francuskie ostrzeliwane 
są nieustannie ogniem artyleryjskim. 
Artylerię wspomagają eskadry po
wietrzne. 

Pierwszy to raz, jak twierdzi fia-
vas, linia frontu jest przedmiotem ata
ków powietrznych. 

Wojska francuskie pod osłona arty
lerii posuwają s'ę na teren'e wysunię
tych pozycji iinii Zygfryda. Wzięto 
wielką ilość jeńców. 

Pierwsza, betonowo - ziemna Unia 
fortyfikacji niemieckich jest całkowicie 
opanowana. 

Pod Saarbrücken toczy się ciężka 
walka artyleryjska- Lotnictwo francu
skie zbombardowało pozycje ciężkiej 
artylerii niemieckiej, ulokowane na 
wschodniej krawędzi terytorium Saary. 

Komunikat dowództwa francuskiego 
stwierdza: „Posuwamy się powoli na
przód, biorąc jeńców". Nie tylko jed
nak jeńców. Wojsko francuskie zdoby
ło wiele sprzętu wojennego. 

Legion austriacki 
przeciw Niemcom 

w e Francj i 
LION, 16.9 (Paris-Lyon) — Były 

wódz Heimwehrry austriackiej, ks. Stah¬ 
renberg zamierza tworzyć we Francji 
legion austriacki. W;eiu uchodźców au
striackich 'uż sie zaoisato do ochotni
czego oddziału. W związku z ta akcją 
w W.edniu irredentyści rozpoczęli od
żywiona dzfatalńość co oczywiście śnn 
woduje zwiększanie sie terroru poli
cji tajnej, wszędzie węszącej spisek. 
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Taka jest „polska wojna" 
' Operując wspomnieniami i porów
naniami z dawnych wojen, a głów
nie z ostatniej wojny światowej, 
wszyscyśmy przypuszczali, że front 
bojowy będzie się posuwał szeroką 
ławą, powoli a metodycznie. Dla
tego też zaskoczyły i oszołomiły nas 
zupełnie wieści jak pioruny: Często
chowa, Katowice, Bydgoszcz, Mła
wa — zajęte, już padł Kraków. Gru 
dziądz, Ciechanów; już są pod Ja
słem, pchają się na Łódź; na przed
mieściach Warszawy walki. A teraz 
znów: zagrożone Siedlce, podchodzą 
pod Lublin, Lwów na linii bojowej, 
Białystok walczy. Wszędzie, cała 
prawie Polska zalana. Co to jest, 
tak prędko? 

Otóż trzeba porzucić nasze wyo
brażenia o prowadzeniu wojny i się
gnąć bardzo daleko w historię — do 
metody zagonów tatarskich, dociera
jących ze stepów ukraińskich po Za
mość, Lublin, Sandomierz. 

To «ąmo dzieje się dzisiaj. Tylko 
zamiast raidów kawaleryjskich ma
my raidy pancerne, idące szosami, 
wąską linijką, błyskawicznie. Tną 
one Polskę z zachodu na wschód i 

Podziękowanie Warszawy 
dla Wilna 

Na ręce Komisarza Cywilnego, 
prezydenta mjr. Starzyńskiego, 
nadeszła depesza rady miejskiej 
w Wilnie, wystosowana do rady 
miejskiej w Warszawie i ludności 
stolicy, z wyrazami hołdu za jej 
zdecydowaną postawę i życzenia
mi zwycięstwa. 

P. prezydent Starzyński — prze
mawiając wczoraj przez radio — 
złożył Wilnu w imieniu ludności 
podziękowanie i zapewnienie, że 
W a r s z a w a będzie walczyła i zwy
cięży. 

z północy na południe żelaznymi no-1 
życami czołgów i pancerek. Ale mię 
dzy tymi cięciami pozostają wielkie 
połacie kraju z nienaruszonymi siła
mi wojsk połskich, zdolnych do boju. 

I teraz zaczyna się rozgrywka: kto 
Się ostoi. Czy zwarte, głębokie za
stępy, jakby wyspy ruchome wojsk 
polskich, czy też wyciągnięte, cien
kie macki polipa niemieckiego. 

Zważmy na chłodno szanse: Mv 
jesteśmy we własnym kraju, wśród 
'ludności nie tylko życzliwej, ale czyn 
nie pomocnej. Oni na terenie obcym 
1 wrogim; po oderwaniu od baz ope 
racyjiiych — zdani są na własne -si
ły. A siły te maleją; znikąd żywno 
ści, benzyny, amunicji. Gdy wystrze 
łają to, co mają, można będzie brać 
ich gołymi rękami. 

Niemcy zastosowali taktykę ryzy
kowną: sądzili, że w kilka dni zjeż
dżą i zdemoralizują Polskę. Zawie
dli się; duch oporu rośnie. Każdy 
dzień wzmacnia naszą organizację, a 
ich osłabia i pozbawi» materialnych 
warunków walki. 

A jakież są warunki moralne? Pro 
wadzimy wojnę ruchomą, gdzie mniej 
wiaczy plan i komenda, a więcej ini
cjatywa i rzutkość. Pod tym wzglę
dem górujemy nad Niemcami. Oni 
bez rozkazu z góry tracą się, nie 
wiedzą, co robić; my nabieramy e-
nergii twórczej wtedy, gdy możemy 
działać indywidualnie, bez nakazów 
i zakazów. 

W tej walce chaotycznej i prymi
tywnej, bez połączeń, bez baz opo
ru, bez ogólnego kierownictwa, Po
lak ma przewagę naturalną nad Niem 
cem. 

Do czegóż mamy teraz dążyć? Do 
zlikwidowania tych kolumn opance
rzonych, które się wyrwały naprzód 
i są wszędzie: pod Warszawą, pod 
Lublinem, pod Lwowem, pod Białym 
stokiem. Otoczone, pozbawione pali
wa •— staną się trupami. Już nie po 

wrócą do swoich. Tak pozbędziemy 
się przewagi broni pancernej. 

Pierś w pierś piechur polski sta
nie z infanterią niemiecką. Kawale
ria nasza spadnie na ich karki znie
nacka. Obronimy się, przeciągniemy, 
przejdziemy do natarcia. Poprzecina 
my macki, które nas oplątują w tej 
chwili, które docierają już do woje
wództw wschodnich, gdy na zacho
dzie broni się jeszcze Poznań, broni 
się Gdynia, odebrano Łódź, oparła się 
Warszawa. 

Nie lękajmy się, że chciwe łapy 
wroga wydłużyły się tak bardzo — 
tym łatwiej pękną i padną bezwład
nie. 

Wig. 

Hańba! 
Niemcy palą i burzą 

instytucje opieki 
nad dziećmi i starcami 

Bomby niemieckie zburzyły i 
spaliły szereg instytucyj opiekuń
czych. 

Ofiara barbarzyństwa Niemców 
padły: 

2 domy noclegowe męski 1 żeński, 
schronisko inwalidów, 
dom podrzutków, 
2 zakłady opieki nad sierotami, 
zakład dla starców i inwalidów, nie

zdolnych do pracy-
Tułaczka starców i dzieci, 

śmierć wielu, wielu niewinnych o-
fiar woła o pomstę do nieba! 

Dziwaczna rozmowa Niemca 
z „jeńcem angielskim" 

Krew 60000 niewinnych ofiar 
spadnie na lotników niemieckich 

Protest dyplomatów 
akredytowanych przy Rządzie Polskim 

Korpus dyplomatyczny państw 
neutralnych złożył protest przed 
swymi rządami przeciw barba
rzyńskiemu wymordowywaniu lud
ności cywilnej w Polsce przez lot
ników niemieckich. 

Z dotychczasowego obliczenia 
Rządu Polskiego, zakomunikowane 
go z Krzemieńca przez radio pa
ryskie, ofiary nalotów na miasta i 
wsie polskie wynoszą 20.000 nabi
tych i 40.000 rannych. 

Najbardziej ucierpiały południo
we części kraju, gdzie nawet więk
sze miasta zamieniły się w ruiny. 

P o ostatnim nalocie na Krzemie
niec, korpus oglądał miejsce znisz
czenia, stwierdzając że Niemcy 
obrzucili bombami i strzelali z ka
rabinów maszynowych do cywil
nej ludności. 

Poseł ijcdnego z państw połud-

Rady praktyczne 
na chwilę bieżącą 

1) Nie wysyłać dzieci bez konecznei 
potrzeby na ulice. Każde dz'ecko do lat 
7 winno mieć na szyi tabliczkę z naz
wiskiem i adresem, dokąd należy je 
odiprowadz'é. 

2) Wychodząc z domu. niech matka 
zostawi dokładne wskazówki, jak ma
ją s'ę domowinxv zachować w razie 
alarmu, nalotu lub nawet bomby zapa
lającej. 

3) W każdym domu powinny być u" 
mieszczone na widocznym miejscu ad
resy komendanta OPL. opiekuna spo
łecznego, najbliższego lekarza i apteki. 

4) Każdr z domowników nie wytąw 

czając dzibci. pow'mien mieć przydzie
lana sobie robotę. 

niowo - amerykańskich naliczył 19 
zabitych i wielu rannych. 

Barbarzyńskie naloty pociągnęły 
za sobą daleko więcej ofiar, ani
żeli walki na frontach. 

Mordowanie cywilnej ludności 
tym bardziej jest godne potępienia, 
że Hitler obiecał nie bombardować 
miast nieobronnych. 

Pogrzeb bohaterskiego ochotnika 
Baonu Obrońców Warszawy 

Bardzo uroczyście odbył się wczo
raj rano pogrzeb pierwszego poległe
go żołnierza utworzonego przed paru 
dniami Baonu Obrońców Warszawy 
śp- kaprala rez. Feliksa Drążyńskie-
go, który — jak donosiliśmy — zginą! 
na posterunku podczas gaszenia po
wstałego od bomby pożaru. 

W pogrzebie, który odtbył się przy 
asyście oddziału wojska, wziął udział 
prezydent miasta, komisarz cywilny 
Obrony Warszawy mjr. St. Starzyń
ski i przed sformowaniem się kondu
ktu pogrzebowego w punkcie zbor

nym Baonu wygłosił krótkie przemó
wienie. 

Kondukt ruszył potem w drogę. Sze
ściu junaków zaniosło cia swych bar
kach zwłoki bohaterskiego kaprala na 
miejsce wieczystego spoczynku na 
cmentarzu wojskowym. (1) 

* 
Prezydent Starzyński polecił wypła 

cić wdowie po śp. kpr. Drążyńskiin je
dnorazowy zasiłek i przyznał je i stałą 
zapomogę z funduszu na zasiłki dla ro
dzin rezerwistów. 

Do walki z wrogiem 

Radio niemieckie w powodzi 
kłamstw, jakimi zalewa świat, wpa
dło na nowy pomysł, równie niezrę
czny, jak dotychczasowe. Otóż stacje 
niemieckie podają od czasu do czasu 
rozmowy przy mikrofonie z jeńcami 
angielskimi w niewoli niemieckiej. 

Ostatnio radiostacja Zeesen nada
wała taką rozmowę z lotnikiem an
gielskim. Lotnik ów przyznał przy 
mikrofonie, że jest znakomicie trakto 
wany, że powoli przyzwyczaja się 
do... niemieckich potraw, że jedzenia 
ma poddostakiem i że brak mu tyl
ko... puddingu (ciasta) do którego 
przywykł w swej ojczyźnie. 

Z tej rozmowy kłamstwo wyłazi 
wszystkimi porami. 

„Lotnik angielski" przemawiał przy 
mikrofonie dziwnie niemieckim akcen
tem. Poza tym na pytanie, skąd po-

Łazikom 
grozi sąd polowy 

Wszyscy żołnierze, przebywający w 
Warszawie, którzy strać li łączność ze 
swymi oddziałami, winni natych niait 
wracać do oddziałów. 

Tym, którzy nie zgłoszą sie w cią
gu 3 dni. grozi sad polowy i kara za 
dezercję. 

chodzi odpowiedział, że z Tipperary. 
Dziwnym trafem pojmany Anglik po
chodzi właśnie z miejscowości, wsła
wionej przez wojenną piosenkę angiel 
ską „It is a long way to Tipperary". 

„Anglik" na każde pytanie odpowia 
dał beztroskim śmiechem, akcentując, 
że jest mu tak doskonale w niewoli 
niemieckiej. 

Dziwnie naiwnie i białymi nićmi 
szyta jest propaganda niemiecka. Zbro 
dniarze. którzy nie wahają się rzucać 
bomb w kobiety, dzieci, chorych i ran 
nych, karmią swych jeńców tak, że 
brak im tylko... puddingu. 

Wyrok śmierci 
za zastrzelenie żołnierza 

pod Miłosną 
Sad doraźny skazał na śmierć 

Władysława Kobzę, kolonistę nie
mieckiego spod Otwocka, ewan
gelika. 

Kobza w dniu 13 bm. w okolicy 
Miłosny zastrzelił z pistoletu żoł
nierza polskiego oraz jedna osobę 
cywilną. 

Wyrok wykonano wczoraj o £• 
17 m. 30. 

Hymny sojusznicze 
w płonącej wiosce polskiej 

Żołnierz polski 
nie boi się śmierci 

Żołnierz polski na każdym kroku 
daje dowody- niesłychanego bohater
stwa, zdumiewającego cały świat. 

0;>rócz odwagi i poświęcenia cechu 
je naszego żołnierza wysoki poziom 
moralny. O tych bohaterach żołnie
rzach, których są setki i tysiące, mó
wił wczoraj przez radio kpt dypi. Po-
łesiński. 

Dziecko wychowane 
na żołnierza 

Jest późna noc. Pali się w pół
nocnej dzielnicy miasta. Samochodem 
jedzie oficer - lotnik z podchorążym. 
Spotykają na drodze, przy chodniku, 
kobietę w bólach porodowych. Czasu 
mają bardzo mało, jest późna noc. Za
trzymują samochód i zabierają ze sobą 
chorą. Długi czas szukają po całej 
Warszawie jakiegoś szpitala. Kobieta 
jęczy. Chwyta rękę oficera i tuli do 
niej głowę: — Jacyśeie wy dobrzy pa
nowie — szepce. 

Nie zawiedzie się Warszawa 
na swoich obrońcach 

Dobijają się od bramy do bramy. 
Wszystkie pozamykane. Wreszcie znaj 
dują szpital i umieszoeają chorą. Na 
pożegnanie chora unosi się, całuje ich 
w czoło i mówi: — Dziecko, które uro
dzę, wychowam na żołnierza, który 
pomści nasze krzywdy. 

Kapral - bohater 
A teraz obrazek z frontu. 
Kapral Koral jest dowódcą placówki 

koło Międzychodu. Ma 6-ciu żołnierzy 
koło siebie. Dostał rozkaz rozpoznania 
Niemców i pod naporem wycofać się. 

W pewnej chwili z pobliskiej wioski 
ukazuje się kilkunastu Niemców. Za
czynają strzelać. Sekcja Korala mil
czy. Dopiero, gdy Niemcy podeszli bli
żej, kapral dał rozkaz — pal. Gruch
nęła salwa. 4-ch wrogów pada na zie
mie, reszta się cofa. 

Po godzinie ukazuje sie. od strony 
wioski, duża n'emiecka tyraliera. Jest 
ich około 100. Po bokach zajeżdżają 2 
sekcje kawalerii. Koral spoirzał po 
swoich chłopcach. Oczy ich wiszą nie
ruchomo na muszkach celownika, cze
kają rozkazu — strzelać. Wreszcie, 
gdy Niemcy zblżyli się — sekcja Ko
rala wali salwę po salwie. Wrogowie 
Padają gęsto, ale jest ich ciągle dużo, 
bardzo dużo Okrążają Korala ze wszy 
stkich stron, ale jego ludzie nie przei-
muja się tym. Repetują i strzelają bez 

Jest mąka! 
Będzie pieczywo! 

Mąka jest. Przydz;alv maki dla De
karzy, cukierników itd. beda dokonane 
za pośrednictwem cechów, do których 
należy sie zwracać. 

W najbliższym czasie gospodarka 
mączna będze zorganizowana, choć 
na razie jeszcze trzeba s e liczvc i 
pewnymi trudnościami, spowodowany
mi brakiem Irodków transportowych u» 
Warszawie. 

Zupa i jedno danie 
w restauracjach 

warszawskich 
Menu Warszawskich restauracji bę

dzie się składało od dzisiai tylko z zu
py i jednego dania. 

Wydawanie jakichkolkiek innych 
potraw będzie zakazane. 

Pewne ogran'ezenia w odżywianiu 
się należy również wprowadzić i w 
doiiiłeJs Pn - wat.n v eh 

AezkffTw'ek zapasy żywności w War 
szawie są dostateczne, iednak oszczed 
ność jest nakazem chwili. gdvż mogą 
zajść trudności w dostawach nowych 
transportów. 

Warszawy wnieśli nowego ducha bojo
wego na front! — takie świadectwo 
dali im oficerowie. 

Cytując tę chlubna opinie podczas 
przyjmowana przysięgi od nowych 
zasteipów ochotniczych mówił do no
wych obrońców Stolicy n. komisarz 
cyw lny prezydent St. Starzyński. 

— „Jestem przekonany, że i wy je
steście przesiąknięci tym samvm du" 
cliem i że jak wasi koledzy tak 
1 wy będziecie mężnie bronili i nie po 
zwolicle nludrom niemieckim splamić 
honoru naszej ukochanej Stolicy. War 
szawa jest zawsze gotowa do obrony 
i nigdy nie padnie przed nawalą bar
barzyńców. 

Gdy na Woli kobiety rozbroiły czołg 
niemiecki i gdy się szwabów pytano, 
jak się dostali na polską ziemie to po
wiedzieli, że bardzo łatwo, gdyż od 
granicy absolutnie nie strzelano do 
nich. À więc widzicie, żołnierze, na
leży się tylko mężnie bić. a wówczas 
odegnamy nikczemnych szwabów nie 
tylko od Warszawy aie z tak boha
terską armia zajmiemy Berlin i tam 
podyktujemy nasze warunki pokoju". 

Mowę p. komisarza przyjęto entu
zjastycznymi okrzykami na cześć Pol
ski, P. Prezydenta i Wodza Naczelne
go. Nastçipn'e wzniesiono okrzyki-
niech żyje nasz ukochany obrońca 
Warszawy prezydent Stefan Starzyń
ski! 

przerwy, aż lufy sa gorące od strza
łów. 

A gdy ich wreszcie otoczyli ze 
wszech stron, bohaterska gromadka 
nie ulękła się. 

Z bagnetem i granatem w ręku prze 
bili się przez kilkakrotnie liczniejszą 
nawałę. 

Do ostatniego tchu 
Nad brzegem Narwi pewien oorucz^ 

nik z Baonu Obrony Narodowej miał 
bronić przeprawy. Linia obrony ciąg
nęła s :e w zaroślach o 100 metrów od 
brzegu. Niemcy otworzyli silny ogień 
na nich. Qdv w pewnej chwili porucz
nik zobaczył, że Niemcy z przeciwleg
łego brzegu wypychała motorówkę na 
wodę — wybiega do przodu i zaczy
na strzelać, stojąc. 

Dostaje postrzał w nogi. Upada na 
kolana i strzela dalej. Dostaje postrzał 
w piersi, schylił się tylko i znowu 
strzela. Za 4-ym strzałem zachwiał sie 
i upadł na ziemie, przykrywając sobą 
karabin. 

śmierć nie istnieje 
Tak broni żołnierz polski swei Oj

czyzny. Śmierć dla niego nie istnieje 
— istnieje tylko śmiertelny wróg. I ta
ki sam żołnierz sędzi tam na szańcach 
obrony Warszawy. 

Wezwania 

Radio londyńskie wczoraj nada-, 
ło przemówienie kpt. Podoskiego na 
temat walk toczących się w Polsce. I 

— Co słychać w Polsce — pytają 
mnie tutaj przynajmniej pięć razy 
dziennie — mówił kpt. Podoski. — Woj | 
na trwa wprawdzie tylko 15 dni, aie 
obfitowała w tak wiele zdarzeń i nie
zwykłych przypadków, że trudno ogar 
nać dzieje tej krótkiej wojny w jed
nym odczycie-

Nakreśliwszy jasny obraz działań 
wojennych w Polsce opowiedział kpt. 
Podoski. jak podczas fantastycznej 
wędrówki gościńcami zawalonymi 
tłumem uchodźców, natrafił w spalo
nej wsi na małą cudem ocaloną kar-

Służba OPL 
— na posterunkach-

Szef służby sanitarno - ratunkowej 
OPL wzywa wszystkie osoby, które 
zgłosiły się do OPL, aby natychmiast 
rozpoczęły swą pracę. Wszystkie sek
cje terenowe, lekarze, sanitariusze 
winni zostać na swych posterunkach. 

Potrzebne są nosze i materiały opa
trunkowe. Zgłoszenia należy kierować 
do szefów dzielnic służby ratowtiiczo-
sanitarnej jl&ejujca ..ooluotÄä. — ted. 
11-93-13; dzielnica Praga — tel. nr. 
10-23-70, dzielnica południowa — tel. 
5^54-33. 

Równocześnie wzywa się ludność do 
pomocy w transportowaniu rannych. 

Lekarze cywilni 
rejestrujcie się 

Dowództwo Obrony Warszawy 
zarządziło zarejestrowanie się w 
dn. 16 i 17 września wszystkich 
lekarzy cywilnych znajdujących 
się na terenie Warszawy w biurze 

i Wydziału Zdrowia przy ul. Złotej 
' nr 74 w godzinach od 8-ej do 15-ej. 

Coraz więcej szpitali 
i punktów 

opatrunkowych 
Ilość punktów opatrunkowych w 

Warszawie wzrasta z każdym dniem. 
Wiele z tych punktów, niejednokrot
nie całe szpitaliki na kilkanaście lub 
więcej łóżek, powstaje z inicjatywy 
prywatnej. 

Wszystkie nowe placówki sanitarne 
należy niezwłocznie zgłaszać w Komi
sariacie Cywilnym (Ratusz) oraz u dr 
Bilewicza, ul. Kredytowa 9 telefon 
2-35-39 

* 
Przy Komisariacie Rządu przy ul. 

Długiej 50 zosta! uruchomiony nowy 
punkt opatrunkowy. 

* 
Pogotowie lekarskie dla uchodźców 

czynne jest przy ul. Nowogrodzkiej 
18 m. 1, tel, 9-87-«5. 

czmę. W mrocznej izdebce zadźwię
czało nagie radio znajomym hym
nem. „God save the King". Z kolei 
zabrzmiały dźwięki „Marsylianki". 

Wszyscy powstali. 
— Więc Anglia i Francja przystą

piły do wojny. — Anglia i Francja 
idą nam na pomoc. Oby jak najprędzej, 
jak najskuteczniej! 

Transportowcy 
Zrzeszenie wszystkich przedsię

biorstw transportowych wzywa swych 
członków do wznowienia swych czjn 
ności. Iniormacje otrzymać można w 
lokalu Zrzeszenia, Chmielna 20. tel. 
250-60 

Technicy 
Grupa techniczna, Al. Ujazdowskie 

51, wzywa pracowników wydziału 
kablowego, przebywających w War
szawie, monterów, elektrotechników 
ito.. do zgłoszenia się do pracy. 

Lekarze 
Dr Orzechowski, szef sanitarny 

przy komisariacie cywilnym prosi le
karzy i chirurgów, znajdujących się 
w Warszawie, aby zgłosili się do pra
cy w szpitalu Sw. Ducha, Elektoral
na V/. 

Sanitariusze i lekarze 
Potrzebni są dalsi kandydaci do te

renowej służby ratowniczo - sanitar
nej, oraz lekarze na punkty ratowni
czo - sanitarne do czołówek sanitar
nych OPL. Potrzebne sa nosze i ma
teriał opatrunkowy. 

Zgłoszenia przvimuia szefow'e diîel-
n !c Służby Ratowniczo - Sanitarnej 
NrNr tel. — Północ 11-93-13, Pia<ga 
10-23-70, Po!ir!"ie 554"33. 

Robotnicy budowlani 
Murarze, cieśle i ipomoc budowlana 

potrzebni są do prac przy akcii ra
towniczej w uszkodzonych i zburzo
nych domach. Zgłaszać sie należy w 
godz, 6 —- 16-ej do Oddziałów inży-
nierskch: I. Inflancka 11 — II. Chłod
na 3 — III. Starynkiewicza 7 — IV Ko
pernika 36-40 — V Solec 4 — VI Szpi
tal Przemienienia Pańskiego na Pradze 
od ul'cy Sierakowskiego — VII Koper
ska 88 (Prasa). 

Kominiarze 
Wzywa się przedsiębiorców i pra

cowników kominiarskich zatrudnionych 
i bezrobotnych, aby niezwłocznie zglo 
sil się do lokalu Korporacji koncesjo
nowanych przemvslowcow kominiarzy 
(ulica Widok Nr 24). 

Jednocześnie wzywa się wszystkich 
przedsiębiorców kominiarskich aby re" 
gularne czyścili przewody dymowe na 
terenie swoich rejonów. 

Wodociągowcy 
Wzywa sie wszystkich podmaî-

strzvch Działu Budowy Wodociągów i 
Kanalizacja którzy dotychczas nie zgło
sili s'ę do pracy, abv natveh rast zja
wili sie w biurze Działu Budowv przy 
ulicy Starynkiewicza 5. 

Dary w naturze 
dla uchodźców 

Stołeczny Komitet Samopomocy 
Społecznej (Plac Dąbrowskiego 1, o-
raz Jasna 19 w lokalu Tow. Ubezpie
czeń „Polonia", tel. 549-SO) zorganizo 
wał Dział Zbiórki odzieży, koców, bie 
liznv, obuwia mydła, naczyń do przy
rządzania strawy, szklanek etc. 

Sekcja zbiórki odzieży posiada 
wózek dla odbioru rzeczy od ofiaro
dawców, nie mogących osobiście do
starczyć przedmiotów. 

Dary są segregowane w magazynie 
i przygotowywane do przesyłki do po 
szczególnych punktów uchodźczych w 
miarę zapotrzebowania komendantów 
tych ośrodków. 

Pomoc 
dla nauczycielstwa 

Przy warszawskim kole Tow. Nau
czycielu Szkół Średnich i Wyższych 
powstał punkt opieki nad ewakuowa 
nymi nauczycielami i ich rodzinami. 
Nauczycielstwo warszawskie wzy
wane jest do składania ofiar dla u-
chodżców pod adresem Al. Ljazdow-
skie 20 m. 8. tel. 922-70 i 876-85. 

Składajcie dary 
dla żołnierzy 

Straż Obywatelska Związku Legio-
nistek prosi o dostarczenie biehzmy, 
garderoby, obuwia, ciepłej odzieży, 
prześc:eradeł na szarpie dla żołnierzy 
na froncie. 

D?ry można składać od godz. 9-ef 
do 3-ei po poł. Nowy Świat 35, a od 
godz. 3-ej po pol. Żurawia 2. 

Ześrodkować 
działalność społeczną 
Na terenie Warszawy powstają stale 

nowe punkty opatrunkowe i odżywcze, 
ratowniczo-sanitarne i inne, które or-
ganfzuje inicjatywa prywatna. Inicja
tywa ta jednak musi być ujęta w ramy 
planowego działania. 

Dlatego też PCK wzywa wszystkich 
inicjatorów i kierowników poszczegól
nych komórek do oddania się do dy
spozycji PCK, czy najbliższych szpi
tali, lub o zawiadomienie szefostwa 
PCK (Kredytowa 9) o swej pracy 1 o 
możliwościach jej rozszerzania. 

Usprawni to znakomicie pomoc dla 
uchodźców i żołnierzy i umożliwi ze-
środkowanie całej działalności spo
łecznej. 

Nie wyrzucać 
starych baterii 

Posiadacze lampek elektrycznych nie 
powinni wyrzucać starych baterii, 
gdyż ich części składowe przydadzą 
się do fabrykowania nowych. Zużyte 
baterie należy oddawać w najbliż
szych sklepach, sprzedających baterie, 
przy okazji zakupu nowych. 

Izba Przem.-łlandlowa wzywa wszy 
stkich sprzedawców baterii elektrycz
nych aby żądali przy sprzedaży no
wych baterii oddania starych. Zostaną 
oni niebawen zawiadomieni komu na
leży oddawać zużyte baterie do dysoo-
zycj: producentów. 

Ośrodki zdrowia 
czynne 

Wydział Opieki i Zdrowia zawiada
mia, że czynne są następujące Ośrod
ka Zdrowia i Opieki, do których win
ni się zwracać mieszkańcy Warsza-

Mokotów Okom. P. P. XVI XX I XXI) ul. 
Puławska 91. Ochota (kom. Xl i XXIII) Śnia
deckich 5. Śródmieście (korni. VI iI VIII) ul. 
Srebrna 12. Wola (kern. III . VII, X X 1 
XXIII ml. Okopowa 1. Dzielnica półn. łkam. 
II IV i V) ul. Spokojna 15. Żoliborz (kom. 
XXV") Spokojna 15. Śródmieście (kom. IX > 
XII!) ul. Czerniakowska 168. Stare Miasto 
(•korni I X i XII) ul. Nowv świat 59. 

Ośrodki Zdrowia i Opieki na Pradze Tfrr 
nież rozpoczęły i>uź swon działalność. 

Wezwanie 
Dyrekcja Monopolu Tytoniowego zw rai* »te 

dn tych wszystkich prawwmlUĆM któnzy do
tychczas nie zgłoś li się jeszcze do pracy by 
uc/ynili to niezwłocznie. — . . 
Sekcja ssnltarna Stołecznego Komitetu »a™0-
pomocy Społeczne! zwraca sie do wszystkich 
lekarzy znajdujących się na teienie stolicy by 
zgłasz.aTi si c pod nr. telefonu 8.99.69 w celu 
zajęcia się ośrodikaimi uchod-żców. 

Poszukiwani 
Józefa Pawła Brzezińskiego poszu

kują — wiadomość Senatorska 10 
(skrzynka 114). 

Bogusława Stępińskiego z Łodzi 
poszukuje Ewa Kwiecińska, ul. Żu
rawia 29, m. ł. tel. 80809. 

Zgubiono kolczyk z brylantem po
między pl. Zbawiciela a Nowogrodz
ką. Zwrócić za nagrodą 6-go Sier
pnia 7—22. tel. 8-86-80. 

Zgubiono książeczkę wojskowa wy 
daną przez PKU. Ciechanów i do
wód osobisty Tadeusza Szczęsnego. 
Belwederska 44. 

i— Ci, którzy zaciągnęli sie ostatnio 
do Ochotniczego Batalionu Obrońców 


