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Komunikat wojenny
Dowództwa Obrony Warszawy
z dnia 13 września

W godzinach popołudniowych nie
Ubiegłej nocy i w ciągu dnia oddzia
ły nasze wypierały nieprzyjaciela z bez przyjaciel dokonał silnego nalotu lotni
czego na dzielnice północne i centrum
pośredniego przedpola Warszawy.
miasta. Strącono 3 (trzy) samoloty.
Warszawa, 13 września 1939 roku.

Protestposłówi ambasadorów Skutki wczorajszego

Akredytowanych przy rządziebombardowania
polskim
Ambasador amerykański w Polsce, Drixle Biddle, wysłał
w dniu wczorajszym telegram do prezydenta Roosevelta z prośbą
o natychmiastową interwencję odnośnie bombardowania otwartych
miast polskich przez bombowce niemieckie i dziesiątkowania niewin• nej ludności cywilnej przez karabiny maszynowe.
Telegramy o podobnej treści do szefów państw wysłali również
1 inni przedstawiciele dyplomatyczni akredytowani przy rządzie pol
skim.

stolicy

W środe lotnictwo niemieckie ponownie bombardowało War
szawę. Oczywście żadnego z obiektów wojskowych lotnicy niemiec
cy nie trafili, zburzyli natomiast trzy domy, grzebiąc pod gruzami don
mów kobiety i dzieci.
Parę bomb zapalających padło na robotnicze bloki mieszka
niowe.
Ogółem ofiarą bohaterskich wyczynów lotnictwa niemieckiego
padło 16 kobiet i czworo dzieci
Samolot niemiecki zbombardował również pociąg sanitarny«
na którym widniały wyraźnie znaki Czerwonego Krzyża.

Sprzmierzeńcy pośpieszą
Bohaterska obrona Gdyni
na pomoc Polsce

PARYŻ, 13.9. - Radio francuskie nadało wczoraj o godz. 21
min. 30 wiadomość, że w Paryżu odbyła się narada, w której wzięli
udział premier Daladier, premier Chamberlain, min. Churchill i gen.
Gamelin.
W wyniku obrad postanowiono wszystkimi rozporządzalnymi
siłami wspomóc bohatersko broniącą się Polskę.

Kontrtorpedowce polskie
na Bałtyku
Z przemówienia pzemiera Chamberlaina

LONDYN, 13.9. - Premier Chamberlain wygłosił dłuższe prze
mówienie, w którym omawiał dotychczasowe wyniki wojny. Między
Innymi premier Chamberlain stwierdził, iż kontrtorpedowce polskie
eakuplone wysiłkiem całego społeczeństwa polskiego, pomimo swej
malej ilości zdołały opanować Bałtyk, zatapiając szereg jednostek wo
jennej floty niemieckiej i utrudniając w najwyższym stopniu dowóz
drogą morską transportów do Prus Wschodnich.
W dalszym ciągu premier Chamberlain stwierdził, Iż dzięki nie
zwyciężonemu duchowi walki Polaków, armia niemiecka na wschod
nim froncie natrafia na ogromne trudności.
Wreszcie premier Chamberlain stwierdził, iż Rzesza niemiecka
Straciła w ciągu ostatnich dni wielką ilość łodzi podwodnych.

Trzeba by zabić wszystkich
Polaków, aby zdobyć Polskęoświadczył niemiecki generał

A
KOPENHAGA, 13.9. - Kopenhaskie dzienniki podają wiado
mość, że jeden z generałów niemieckich, który wrócił z frontu pol
skiego, w rozmowie z dziennikarzami duńskimi na temat dotychcza
sowych walk w Polsce, oświadczył, że tanki niemieckie wykonały lwią
część pracy.
Nie osiągnięto Jednak zamierzonych celów z uwagi na to, że
Polacy są bohaterscy aż do ostatecznych granic. „Trzebaby - mówił
ów oficer - zabić wszystkich Polaków, żeby zdobyć Polskę".
RZYM, 13.9. - Warszawski korespondent pisma włoskiego
„Tribuna" pisze, że Niemcy ponieśli wielkie straty w ludziach, szcze
gólnie na linii Wisła - San. Mimo powodzeń oddziałów zmotoryzo
wanych, Niemcy nie panują nad całym terenem na zachód od Wisły
1 bitwa decydująca Jeszcze nie jest wydana.

Radio angielskie i francuskie w komunikatach, nadesłanych
późnym wieczorem podkreśla bohaterską postawę wojsk i ludności
cywilnej, broniącej Gdyni.
Komunikaty stwierdzają, iż pomimo gwałtownych ataków,
trwających Już 11 dni, Gdynia w dalszym ciągu Jest w rękach polskich.
Do floty brytyjskiej, operującej na Bałtyku dołączyły się wczo
raj kontrtorpedowce i torpedowce polskie.
Wojenne okręty polskie poszczycić się Już mogą szeregiem suk
cesów w walce z bojowymi Jednostkami floty niemieckiej.

Barbarzyństwa niemieckie
będą pomszczone

Radio angielskie w komunikacie o godz. 20 przytoczyło treść
przemówienia, Jakie lord Halifax wygłosił wczoraj w Izbie Lordów.
W przemówieniu swoim lord Halifax wspomniał o oświadcze
niu Hitlera, iż będzie on bombardował miasta polskie i ludność cy
wilną, aby zemścić się na ludności polskiej za to, iż stawia z bronią
w ręku opór wojskom niemieckim.
Lord Halifax podkreślił, że skoro Niemcy odrzucają swe zobo
wiązania co do nieatakowania miast otwartych I ludności cywilnej,
rząd brytyjski również zachowa sobie w tym względzie swobodę.

Duże straty Niemców
na froncie polskim
Hitler ostrzeliwany

PARYŻ, 13.9. - Prasa francuska
i niemiecka stwierdza duże straty
Niemców na froncie polskim.
Znaczny procent żołnierzy nie
mieckich dostał się do niewoli.
Prasa europejska stwierdza z za

dowoleniem, że Hitler traci wpływy
u swoich i że niepowodzeniem za
kończył się krótki Jego pobyt na
froncie polskim, skąd „Führer"
szybko uciekał przed strzałami pol
skiej artylerii.

Konsternacja Niemców
z powodu strat na froncie polskim

ZURYCH, 13.9. - Zdaniem tutej tych f rannych jest procentowo zna
szych rzeczoznawców wojskowych, cznie na tym froncie większa, aniże
którzy zabierają głos na łamach li przewidywały wojskowe władze
dzisiejszych dzienników, mała licz niemieckie. Liczba lekarzy i pielę
ba jeńców polskich zabranych przez gniarek przydzielonych do armii,
Niemcy dowodzi, że polskie siły jaka najechała na Polskę, okazała
zbrojne stawiają zaciekły opór.
się zbyt mała. Odwóz rannych nie
Straty niemieckie na froncie pol mieckich żołnierzy w kierunku za
związanych z przemysłem wojen skim są wedle wiarygodnych infor- plecza fest skutkiem tego zdezorga
nym, spośród tych emigrantów znaj macyj korespondentów szwajcar nizowany.
dzie się prawdopodobnie około skich bardzo znaczne. Liczba zabi
dwieście do dwieście pięćdziesiąt ty
sięcy mężczyzn, którzy ochotnie
staną do szeregów. Liczyć się też
należy z tym, że do armii we Fran
PARYŻ, 13.9. - Radio paryskie donosi, że Niemcy nie liczyli
cji zgłoszą się liczni ochotnicy z są
się
z
tak
silnym oporem Polaków. Również nie przypuszczano, iż nie
siednich krajów neutralnych, zwła
dojdzie do zdobycia Warszawy. Na zachód od Warszawy polskie woj
szcza z Belgii.
ska wytrzymały napór nieprzyjacielski.

Armia polska we Francji

PARYŻ, 13.9. - Wiadomość o
tworzeniu armii polskiej przy Woj
tku francuskim odbiła się najżywizym echem w skupiskach emigra
cji polskiej we Francji. Wiadomo,
że we Francji jest około miliona
Polaków, przybyłych tam w ostat
nich latach za chlebem.
Na ogół są ta ludzie młodzi. Od
liczywszy Tych, którzy będą musieli
poznać w kopalniach i fabrykach,
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Odwrótwojskniemieckich
na froncie zachodnim

PARYŻ, 13.9. — Donoszą z frontu z a
chodniego, iż od trzech dni t r w a t a m
k r w a w a bitwa wojsk sprzymierzonych z
oddziałami armii niemieckiej.
W dniu dzisiejszym silna grupa zmoto
ryzowana francuska okrążyła oddziały nie
mieckie! które zostały zmuszone do szyb
kiego odwrotu.
Odwrót t e n w godzinach popołudnio
wych przybrał charakter panicznej ucieczki.
Żołnierze niemieccy, porzucając broń
i sprzęt wo|enny a ucieka|ą w nieładzie k u
wschodowi.
W środę w godzinach popołudniowych
armia francuska znajdowała s!ę w odległo
ści 5 k m od Saarbrücken.
Niemcy ewakuują pospiesznie Akwi
zgran i terytoria graniczące z Luksembur
giem.

120 samolotów
nad Berlinem

Zbombardowanie zakładów Kruppa w Essen
PARYŻ, 13.9. — Dziś w nocy lotnictwo
państw sprzymierzonych dokonało szeregu
nalotów na ważne obiekty wojskowe na
terenie Rzeszy.
9 0 samolotów francuskich i angielskich
zbombardowało Zakłady Kruppa, które |ak
wiadomo |uż raz były skutecznie bombar
dowane.
Obecnie zniszczone zostały cztery wiel
kie piece Nartinowskie oraz żelazo-beto«
nowa hala, gdzie produkowano działa.
Poza tym 120 samolotów bombardowa
ło dziś obiekty w Berlinie.
Zniszczone zostały tory kolejowe orai
poważnie uszkodzony pałac kanclerski-

Na froncie
zachodnim

Ostatnie komunikaty wojskowe Saary, do zbiegu rzek Saary. W ten
francuskie mówią o powolnym ale sposób powstał klin wysunięty w te
stałym
posuwaniu się naprzód rytorium niemieckie. Jest on dru
wojsk francuskich aa froncie zacho gim z kolei. Pierwszy Francuzi udnim.
tworzyli przedwczoraj, zdobywszy
Na środkowym odcinku Unii fron miejscowość Warndenforst.
tu, w okolicach Saarbrucken, woj
Omawiając posunięcia na froncie
ska francuskie z czołgami wysunęły zachodnim, dzienniki francuskie tłu
się znacznie naprzód w kierunku li maczą, że powolne stosunkowo temnii Zygfryda. Francuskie koła woj f o działań wojennych ze strony
skowe podkreślają, że dotychczaso rancji jest rzeczą konieczną. Woj
we działania francuskie na froncie ska francuskie muszą zaznajomić
zachodnim nie jest to Jeszcze wła się w całej pełni z terenem walki, t
ściwy, silny atak. To Jeszcze nie o- fortyfikacjami, z metodami, które
fensywa, to tylko działania straży stosują Niemcy i dopiero wtedy u«
przedniej i niewielkich poszczegól derzą całą siłą.
nych oddziałów o charakterze prze
Armia angielska, zdaniem prasy
de wszystkim wywiadowczym. Do francuskiej, odkłada moment decy
tychczas zajmowano systematycznie dującego natarcia na Niemcy do
wzgórza i inne ważniejsze punkty chwili, gdy armia francuska wyko
naprzeciwko linii Zygfryda. Zrobio na swoją akcję wstępną, przepro
no już wiele, ale wszystko to ma wadzaną obecnie.
charakter raczej przygotowawczy.
Prawdziwe działania zakrojone na
szeroką skalę zaczną się z chwilą,
gdy Naczelna Rada Wojenna Armii
Sprzymierzonych uzna to za stoso
wne.
Komunikat francuski donosi, że
energiczny atak niemiecki niedale dla celów redakcyjnych potrzebny.
ko granicy luksemburskiej, został Zgłoszenia do redakcji „Kurjera Po
odparty i wojska francuskie posunę
rannego", Marszałkowska 143.
ły się naprzód na terenie zagłębia
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Systematyczne kruszenie
linii Zygfryda

Niemcy w popłochu ewakuują Akwizgran
Ogólną sytuację wojskową na fronde zachodnim można scha
rakteryzować fak następuje:
Na północny wschód od Saarbrücken Francuzi dokonali szere
gu posunięć, zdobywając tereny, które natychmiast są fortyfikowane.
W ten sposób powstaje jakby druga linia Maginota.
Zdobywane są poszczególne punkty linii Zygfryda. Z chwilą
dy wojska francuskie zajmą wystarczającą ilość punktów na linii
ygfryda, zacznie się jej systematyczne rozbijanie.
Straty niemieckie na froncie zachodnim są bardzo duze. Licz
ba lekarzy i sanitariuszy okazuje się niewystarczająca dla Opatrze
nia wszystkich rannych. Transport chorych i rannych odbywa się
w warunkach opłakanych i jeszcze powiększa liczbę zgonów. Wiele
szkół niemieckich wewnątrz kraju zamieniono na szpitale. W Wie
dniu co druga szkoła przekształcona Została w szpital. Mówi się o ko
nieczności przyśpieszenia egzaminów lekarskich.
Kolonia i Koblencja zostały już ewakuowane przez Niemcy.
Obecnie przyszła kolej na ewakuację Akwizgranu. Odbywa się ona
w sposób pozostawiający bardzo wiele do życzenia. Uchodźcom wol
no zabierać nie więcej jak po 1S kilo bagażu na osobę, i to w pleca
ku, walizki są zakaźne. Uchodźców dziesiątkują choroby. Ewkuowani mieszkańcy Saarbrucken przez trzy doby błąkali się bezdomnie
po polach i lasach.

f

Jednolite dowództwo
armiami sprzymierzonymi

PARYŻ, 13.9. - W dnfu wczorajszym nastąpiło całkowite uzgo
dnienie akcji wojskowej czynników sprzymierzonych armii.
Ustalenie jednolitego dowództwa angielsko - francuskiego ma
niezmiernie doniosłe znaczenie. Dość powiedzieć, że w czasie wojny
fwiałowej dopiero po 3 latach w 1917 r. Clemenceau zdołał do takie
go dowództwa doprowadzić - teraz powstaje ono od razu.
Militarnie schodzi się ten fakt z przybyciem pierwszych oddzia
łów angielskich do Francji« Dyplomatycznie jest odpowiedzią na mo
wę Goeringa.
Zwraca uwagę znamienny fakt, że pierwszą uchwałą Rady Głó»
raef Wojenne) fest postanowienie okazać Polsce pomoc w każdej
Iziedzinie.
(

Zwołanie kongresu
panamerykańskiego

""~
WASZYNGTON, 13.9. - Prezydent Roosevelt zwołał kongres
panamerykański na dzień 21 września do Waszyngtonu.
W przeddzień otwarcia kongresu odbędzie się zebranie infor
macyjne delegatów.

Amerykańska opinia publiczna
konsoliduje się przecîw Niemcom
NOWY JORK, 13.9. - W prasie
Stanów Zjedn. coraz częściej poja
wiają się artykuły wybitnych publi
cystów t polityków,
skierowane
przeciwko Niemcom. Duże wraże
nie wywołał fakt, że przeciw Niem
com wystąpili obecnie publicznie
ludzie, którzy do niedawna byli naj
gorętszymi przyjaciółmi Nismców.
Tak na p o k ł a d znany koncern

prasowy Hearsta, wybitnie dotąd
proniemiecki
zmienił całkowicie
swoje stanowisko. Pisma tego kon
cernu zamieściły w ostatnich 2
dniach reprodukcje znanego obra
zu Chełmońskiego p. t. „Bitwa pod
Racławicami" a w artykułach oma
wiających stan rzeczy w Europie opowiedziały się stanowczo po stronie
Polski.

Legion czeski we Francji
rolnie w siłą

BUDAPESZT, 13.9. - Jak donoszą, na terytorium czeskim i sło
wackim rozrzucane są ulotki, nawołujące do wstępowania do legionu
czeskiego we Francji.
PARYŻ, 13.9. - Do powołanego ostatnio do życia we Francji
legionu czeskiego zgłaszają się ustawicznie w znacznej ilości zarów
no uchodźcy czescy, jak i słowaccy. Według przypuszczeń prasy pa
ryskiej, liczba legionistów wyniesie wkrótce 50.030 osób. Te same
źródła donoszą, iż w najbliższym czasie ma powstać, pod kierowni
ctwem b. prez. Benesza, prowizoryczny rząd czeski.

Pułk słowacki
odmówił posłuszeństwa
8 września pułk słowacki, który
miał być wysłany na front polski,
odmówił posłuszeństwa i nie chciał
wsiąść do pociągu. Zbuntowani
żołnierze słowaccy zostali ostrzela
ni przez artylerię niemiecką, a na
stępnie rozbrojeni.
W Bratisałwie tłum Słowaków de

Westerplatte - polski Alkazar

RYGA, 13.9. - PAT. - Dzienniki łotewskie przynoszą Szerokie
opisy walk na Westerplatte, stwierdzając zgodnie, ł e walki te przejdą
do historii tak, jak przeszły do niej walki o Alkazar w Hiszpanii.
Z opisów tych wynika, że gmach poczty w Gdańsku, broniony przez
urzędników i studentów polskich, został ogarnięty przez Niemców
dopiero po oblaniu go 6 tonami nafty. Ten sam system stosowali
Niemcy i wobec obrońców Westerplatte, ale bezskutecznie. Przez ca
ły tydzień Westerplatte stanowiło jedno dymiące ognisko. Gdy Niem
cy am się wdarli, zastali tam tylko jedną wielką mogiłę.

Coraz ostrzejsza bitwa
na froncie zachodnim

PARYŻ, 13.9. - Agencja Ha va sa donosi, że operacje wojskowe
francusko - angielskie, podjęte przed dwoma dniami na odcinku wy«
noszącym około 50 kilometrów przybierają charakter coraz ostrzej
szej bitwy. Piechota niemiecka została zmuszona do odwrotu i za
czyna się odsuwać od linii Zygfryda. O zwycięstwie wojsk francu
skich zadecydowały walki na bagnety.

Ocena sytuacji w prasie zagranicznej
MOSKWA, 13.9. - „Izwiestia" pisią, że ofensywa niemiecka w Pol
sce na linii Bugu została zatrzyma
na. Korespondent tego pisma, któ
ry był na tyłach wcisk niemieckich,
twierdzi, że straty Niemców są bar
dzo poważne. W ostatnich dwóch
dniach wyniosły one na froncie nad
Bugiem 12 do 15 tysięcy żołnierza.
Coraz większe ilości wojsk niemiec
kich odsyłane są na front zachodni.
Działalność lotnictwa niemieckie
go została w ostatnich dniach na
froncie polskim ograniczona głów
nie x powodu braku benzyny. Brak

Jedyną rozsądną rzeczą w owej
wiadomości wydaje się ustęp koń
cowy, że Niemcy wejdą do Warsza
wy, jak tylko będą mogli. Tylko,
że na reizte nie mogą, bo przy każ
dej próbie tak im oddziały broniące
Warszawy i ludność stolicy trzepią
skórę, że echo Idzie nie tylko po
Polsce, ale po całym świecie.
Korespondenci zagraniczni, któ
rych w stolicy jest spora ilość,
stwierdzają, że podobnie zaciekłego
oporu, Jaki stawia Warszawa prze
ważającej sile wroga, nie widzieli
nigdzie na świecie.

monstrował 10 września przed sie
dzibą poselstwa niemieckiego, w
którym powybijane zostały szyby.
Lotnicy słowaccy nie są wysyłani
na front polski, gdyż zachodzi oba
Poczta Główna ha placu Napole
wa, że zgłoszą się do armii pol
ona została dzisiaj częściowo uru
skiej.
chomiona, w godzinach 9—15.
Wypłacane są zaległe przekaey
pocztowe, emerytury I renty inwa
lidzkie.
Nie przyjmuje się listów w koper-

twym oddziałem I porzuca b r o î
służbową.
3) Strzelca Józef« Wojtytnilaka za
zbrodnię, popełnioną przez to, że
dn. 12 września, korzystając z po
płochu wojennego 1 grożąc natych
miastowym użyciem bronił zrabował
Franciszkowi Pajewskierau
kwotę
600 zł.
4) Cywilnego
Ernesta Brauna»
winnego zbrodni szpiegostwa popeł
nionej przez to, że w nocy z 11 na
12 września 1939 r. w Warszawie
podawał latarką elektryczną znaki
lotnikowi nieprzyjacielskiemu, któ
ry wskutek tego bombardował znaj
dujące Się w pobliżu obiekty woj
skowe.
Wyroki powyższe wykonano 1$
września o świcie.
/

Zakaz przebywania na ulicach
i placach u godzinach nocnych

tetu Samopomocy Społecznej,, Sto*
łeczinej Pomocy Technicznej;
3) do lekarzy 1 felczerów;
4) księży, śpieszących do chorych J
5) do osób lub grup zaopeirzo«
nyCh w stałe lub czasowe przepust*
ki indywidualne lub zbiorowe, wy*
dane przez zarząd Komisariatu Cyw
wilnego przy dowództwie Obron*
Warszawy lub Komisariat Straży Obywatelskiej.
Winni przekroczenia tego zarżą*
dzenia ulegną karze grzywny do zł
3.000 lub aresztu do 3 miesięcy.
Zarządzenie niniejsze wchodzi tK
życie z dniem dzisiejszym.

Zakaz tworzenia
nowych organizacy]

Komisarz Cywilny przy dowód«- r zezwolenia Komisarza Cywilnego
twie Obrony Warszawy wydał zakaz Za przekroczenie tego zakazu prze
tworzenia nowych orgamizacyj bez | widziane są Surowe kary.

Wezwanie do pracowników
Komisarz Cywilny Dow. Obr.
Warszawy i prezydent m. st. War
szawy wezwał wszystkich pracowni
ków miejskich oficerów, podofice
rów i szeregowych rezerwy, zdat

nych do noszenia broni a nie safe«
tych w obecnym czesie pracami dla
celów obrony, aby ZgłosiM Się w Ra
tuszu u Dowódcy kompanii strze
leckiej ul. Senatorska 16, wejście IL

GdzietworzyćpunKty dożywiania

We wczorajszym
przemówieniu | Na przedmieściach w pobliżu roz*
radiowym Komisarz Cywilny przy i kwaterowania wojsk istnienie punk*
Dow. Obr. Warszawy Stefan Sta I łów dożywiania Jest dopuszczalnymi
rzyński zwrócił się do mieszkańców ! przejawem
miłości mieszkańców
Warszawy z apelem, aby zaniecha 1 stoliicy dla wojska.
no organizowania punktów doży
Produkty, zebrane przez punkty
wiania w mielcie. Żołnierze wysy | dożywiania w śródmieściu można
wykonują wszelkie naprawy samo łani służbowo do miasta są należy , obrócić na pomoc dla ewakuanchodów. Obsługa szybka. Adres: cie zaopatrzeni w żywność i punkty i tów. Jednakże punktów dożywiania
W-wa, Mokotów, ul. Kazimierzow dożywiania w mieście są odwiedza dla nich nie należy tworzyć na uli*
ne tylko przez łazików.
cy i w bramach domów, lecz w za*
ska 74, tel. 422-48, 427-00.
mknlętych lokalach.
^

Warsztaty
samochodowe

„ELIS"

Jak czytać Komunikaty wojenne

Czytelnik gazet z ostatnich dni
bardzo często nie może się zupełnie
zorientować w sytuacji. Wydaje się
mu nieraz, że dzienniki powtarzają
wciąż to samo, lub podają sprzecz
ne wiadomości.
Rzecz tę łatwo wyjaśnić. Przede
wszystkim należy odróżnić komuni
katy oficjalne, pochodzące z Kwa
tery Głównej Sztabu, które ukazują
się rzadko, od różnych wiadomości
prasowych 1 radiowych, nadanych
przez korespondentów.
Sztaby są małomówne. Bitwa
trwa, nie można więc do Jej ukoń
czenia podawać tymczasowych wy

Sąd polowy na obszar m. s i War
szawy na rozprawie głównej 13
wraeśnfta 1959 r. przeprowadzonej
w trybie postępowania doraźnego
skazał na karę śmierci przez roz
strzelanie :
1) podporucznika Jana Janow
skiego za zbrodnię przeciwko obo
wiązkowi wojskowemu popełnionej
przez to, że dn. 12 września 1939 r.
w celu trwałego uchylenia się od obowiąiaku wojskowego opuścił po
wierzone mu stanowisko służbowe.
2) Kaprala Bartłomieja Muazałka
za Zbrodnię przeciwko obowiązko
wi wierności żołnierskie}, popełnio
nej przez to, że dn. 12 września
1939 r. w azasie wymarszu do walki
z tchórzostwa pozostawał skrycie za

Komisarz cywilny przy dowództwie
Obrony Warszawy zakazał przebyten spowodował również ogranicze wania na ulicach 1 placach publicz
nych stolicy w godzinach od 20 do
nie działalności tanków.
PARYŻ, 13.9. - Dzienniki dzisiej 4-ej.
Zpowyższy
nie ma zastoso
sze omawiają działania wojenne w
Polsce naogól optymistycznie. Za wania! >
1) do wojskowych ora* osób
znaczają, że W najbliższych dniach
należy się spodziewać deszczów, należących do organizacyj wojsko
które Utrudnią ruchy pancernych wych i przysposobienia wojskowe
go;
wojsk niemieckich.
2) do członków Straży Obywatel
PARYŻ, 13.9. - Dziennik „I/E
poce" pisze, że gdyby się dopuściło skiej, Komisariatu Cywilnego przy
do zwycięstwa Hitlera nad Polską, dowództwie Obrony Warszawy, ko
wówczas cała siła niemiecka skie mendantów bloków domów, obwo
rowana by została przeciwko Fran dów i dzielnic Ö. P. L., Czerwone
cji. Obrona Polski jest więc obroną ' go Krzyża, Białego Kmzyża, Komi
Francji«

Wesołe bajeczki
radia niemieckiego

Radio niemieckie łże, że aż przykro słuchać.
Czyni to zresztą t właściwą Pru
sakom głupotą, dzięki czemu wia
domości radia niemieckiego wywo
łują skutek wręcz odwrotny od za
mierzonego.
Wczoraj o godz. 2 min. 50 radio
niemieckie podało, że do dowódz
twa oddziałów niemieckich zgłosi
ło się dwóch przedstawicieli ludno
ści cywilnej Warszawy, mianowicie
Gierowski i Moszelski z prośbą, aby
wojsko niemieckie wkroczyło do
Warszawy.
Powodem tej prośby miał być
fakt, że w przeciwnym razie cała
Warszawa zostanie rozkopana i nikt
nie będzie mógł chodzić po mieście.
Dowództwo niemieckie obiecało,
iż wejdzie do Warszawy, Jak tylko
będzie mogło.
Jak zdołaliśmy stwierdzić, w księ
gach ludności m. st. Warszawy w ogóle nie figurują nazwiska przyto
czone w komunikacie radia nie
mieckiego.

Wyroki sądu polowego

ników. Sytuacja zmienia się, jak w
kalejdoskopie. Dlatego też komu
nikaty oficjalne dotyczą, poza szcze
gólnymi wypadkami, sytuacji cza
sem nawet z przed kliku dni, o ile
dana operacja została ukończona.
Prywatne natomiast Informcje po
chodzą nieraz sprzed kilku godzin.
Angielska służba informacyjna łapie
fakty na gorąco i zaraz je podaje
drogą radiową. Jeśli się weźmie pod
uwagę te okoliczności, zrozumiały
się staje pewien chaos w informa
cjach.
Uważny jednak czytelnik
potrafi sobie ułożyć chronologię
wypadków.

Poczta częściowo uruchomiona

taeh, tylko karty pocztowe ora« kar
ty na pocztę polową (Jeżeli ktoś zna
numer poczty polowej).
Z kartami korespondencyjnym« I
kartami na pocztę polową nałeży
zgłaszać się osobiście na Pocztę Gtó
wną do okienek nr 27 i 28.
Listy nadeszle listonosze roznoszą
do
domów.
Sadowski Stefan poszukuje żony,
która w dn» 9 bm. wyjechała z War
szawy. Wiadomość podać ul. Nos Dyrekcja Państwowych Zakładów
kowskiego nr 8 m. 66, wejście z ul. Inżynierii wzywa wszystkich praco
Lwowskiej 9.
wników umysłowych Dyrekcji i Fa
bryk, przebywających obecnie w
Akulicz Jerzy poszukuje żony z cór Warszawie, by począwszy od dnia
kami, które z dn. 7 na 8 bm. były 15 września rb. zgłaszali się w biu
w drodze do Warszawy. Wiado rze P. Z. Inż. przy ulicy Mazowiec
mość podać ul. Noakowsklego 8 m. kiej 9 m. % w godzinach od 10 do 13.
66, wejście z ul. Lwowskiej nr 9.

Państwowy Zakład Higieny
Komisarz Cywilny przy Dowódlztwl« Obrony Warszawy w związku
z przejściem w administrację zarzą
du m. Warszawy Państwowego Za
kładu Hygieny polecił objęcie obo

wiązków dyrektora tego Zakładu
dyrektorowi
Miejskiego Instytutu
Kygieny doc dr med. Aleksandrowi
Ławrynowiicaowi.
, . _,

Aprowizacja Warszawy

Izba Przemysłowo - Handlowa w
Warszawie wzywa wszystkich wy
twórców i hurtowników środków
leczniczych, opatrunkowych i sani
tarnych do stawienia się na konfe
rencję 14 bm., godz. 12 punktualnie

lecznicze

w lokalu Zrzeszenia Przemyślu ł
Handlu, Warecka 9, 4 piętro, celem
omówienia spraw, związanych z za
opatrzeniem Warszawy w środki
sanitarne,

Nontinaeja delegata łącznikowego
Komisarz Cywilny przy Dowódz gatem łącznikowym między Urzę
twie Obrony Warszawy zamianował dem Komisarza a korpusem dyplo
j
dra Wacława Sokołowskiego dele matycznym.
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Bombowce niemieckie w szacie polskiej
Na jednej z ulic domu Gustawy
AdinoweJ pocisk upadł na pro
gu przy wejściu do sieni, przebił
sklepienie i wpadł do piwnicy, gdzie
znajdowały się 4 osoby. Śmierć na
miejscu poniosła 45-letnia Eleonora
Gabrysiakowa, żona ślusarza w
warsztatach tramwajowych. Nadto
córka jej, 10-letnla Irena, oraz dwie
osoby z tejże rodziny, przyjezdne z
Poznania, zostali ciężko ranni i
przewiezieni do szpitala.
— W domu Warsz. Tow. Dobro
czynności, odłamek pocisku wpadł
Maria Całkosińska z Kalisza zginę do mieszkania na 3 piętrze, zabija
Poszukuję matki Stanisławy Hllde- ła. Zgłosić się na ul. Próżną. A.
brandowej, zaginionej na Pradze.
Gałkowska.
Skierować na ul. Mü'ejki 7, m. p.
płk. Arciszewskiego.
Zgubiono 10 września walizkę z do
Od licznych pocisków, które pa
kumentami osobistymi
na imię dły w śródmieściu w pamiętną noc
Poszukuję córki Marlę i Stefanię Franciszka Piotrowskiego. Łaska z 8 na 9 bm, wynikł pożar w gma
Klinke. Zgłosić się na ul. Złotą 22. wego znalazcę proszę o doręczenie. chu kina „Victoria", którego współ
Ojciec Piskusz.
Twarda ZS m. 39 lub teł. 3-06-82. właścicielami byli bracia Lejmano-

jąc 70-letnlego Andrzeja Chibow*
skiego, emeryta, który siał przy
oknie.
— Dalej, w domu małż. Fr. I M.
Kamińskich, pocisk wpadł do mie
szkania cukiernika Kopania, zabija
jąc żonę Jego, 40-letnIą Apoiionię,
Nadto w tymże domu wpadły Jesz
cze pociski do mieszkań: Józefa Golańskiego, pracownika P. M. $., Ja*
na Turkiewicza, inż. mierniczego i
Stanisława Jaszkowskiogo, śluisarza.
Od pocisków tych wynikł poiżair,
który strawił kilkanaście mieszkań
na 3 i 4 piętrze.

bombardowały sowieckie wsie pograniczne

MOSKWA, 13.9. - Tutejsze radio
przyniosło
wczoraj
następującą
wiadomość:
Nad terytorium sowieckiej Biało
rusi pojawiły się trzy bombowce ze
znakami polskimi i zbombardowały
pograniczne wsie. Dwa z t^fh bom
bowców zestrzelono.
Okazało się wtedy, że byli w n k h
nie Polacy, ale Niemcy. Podobny
wypadek zaszedł pod Oranami nad
granicą litewską.
W związku z tymi wiadomościa
mi należy przypomnieć, że pierw
sze samoloty niemieckie, jakie się
pojawiły w pierwszym dniu wojny
nad Poznaniem, opatrzone były ró

wnież znakami polskimi. To samo
stwierdzono również pod Kutnem
w kilka dni później.
Prawa wojny są twarde, ale na
wojnie nie przestaje
obowiązywać
honor i uczciwość. Niemcy, którzy
tego nie rozumieją, są barbarzyńca
mi.

Kon S t a n i s l a w

inż. chemii.
Kto posiada jakiekolwiek wiadomo
ści o takowym, proszony jest o po
danie rodzicom pod adres: Żelazna
65 m. 2. Telefon 244-21.

^ D A K X Q S NAÇZILNÏi RÏSZARD PIESTRZYŃSKI

Pożar kina „Victoria"
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wle, Kempner 1 Miński. Zawdzięcza»
Jąc energicznej akcji straży, nie do
puszczono do przerzucenia się ogniia na dom frontowy ma tejże po*
sesji oraz na sąsiedni nr 104.
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