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Express Poranny 
w ROK XVIll 

Zdradziecka napaść Niemiec na Polskę 
Barbarzyńskie bombardowanie ludności cywilnej 
Odpieramy nieustraszenie najazd wroga 

w świętej wojnie o granice i Honor Polski 
Orędzie 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

Obywatele Rzeczypospolitej! 
Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął 

działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, c o 
s t w i e r d z a m w o b e c B o g a i h i s t o r i i . 

W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich 
obywateli Państwa w głębokim przeświadczeniu, że ca
ły Naród w obronie swojej wolności, niepodległości 1 
honoru skupi się dokoła Wodza Naczelnego i Sił Zbroj
nych, oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak się 
to już nieraz działo w historii stosunków polsko - nie
mieckich. 

Cały Naród Polski, pobłogosławiony przez Boga, 
w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony 
z Armią pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego 
zwycięstwa. 

(-) IGNACY MOŚCICKI 
Prezydent Rzeczypospolite]. 

Warszawa, dnia 1 września 1939 roku. 

Rozkaz Wodza Naczelnego 
do wojska 

Żołnierze! 
Niemiec, odwieczny nasz wróg napadł dnia 1 wrze

śnia 1939 r. na Rzeczpospolitą naruszając całą naszą 
granicę. 

Nadszedł czas wypełnienia naszego żołnierskiego 
obowiązku. 

Żołnierze! Walczycie o istnienie i przyszłość Polski. 
Za każdy krok zrobiony w Polsce musi wróg drogo 

zapłacić swą krwią. 
Każdy z was, ufny w słuszność naszej sprawy 

1 sprawiedliwość Bożą musi zdobyć się na najwyższy 
wysiłek, by jak najtwardziej wypełnić nakaz obowiązku 
1 honoru. 

Bez względu na długotrwałość wojny 1 poniesione 
ofiary — ostateczne zwycięstwo będzie należało do nas 
1 do naszych sprzymierzeńców. 

Naczelny Wódz 
( - ) ŚMIGŁY • RYDZ 

Marszałek Polski 
Kwatera Główna, dnia 1 września 1939 r• 

* 

Kamunikal sztabu głównego Naczelnego Wodza 
Nr. 1 

Dnia 1 września 1939 r. w godzinach rannych niespodziewanym 
natarciem lotnictwa i oddziałów wojska Niemcy wtargnęli na nasze 
terytorium, nie wypowiadając uprzednio wojny. 

Działania lotnicze niemieckie we wczesnych godzinach rannych 
dnia 1 września: 

Lotnictwo niemieckie wykonało szereg nalotów na poszczególne 
punkty całego terytorium Polski. Niemieccy lotnicy bombardowali 
Augustów, Nowy Dwór, Ostrów Maz., Tczew, Puck, Zambrów, Ra
domsko, Toruń, Kutno, Tunel, Kraków, Grodno, Trzebinię, Odynię, 
Jasio, Tomaszów Maz., Katowice. W miastach zbombardowanych 
przez lotników zostali zabici i ranni spośród ludności cywilnej. 

Pod Kutnem ostrzelano z karabinów maszynowych i obrzucono 
bombami z lotu nurkowego pociąg ewakuacyjny. W Grodnie uszko
dzono kościół katolicki, a w Białej Podlaskiej cerkiew. Meldunki 
o dalszym bombardowaniu nadchodzą. 

W rejonie gdańskim rozwija się silne natarcie lotnicze na Gdynię, 
która w ciągu dnia dzisiejszego znajdowała się pod ogniem bomb. 

Straty nieprzyjaciela: 
W ciągu dnia dzisiejszego zostało. ogółem strąconych 16 samo

lotów niemieckich. Straty własne — 2 samoloty. 
Działania lądowe: 
Równocześnie z nalotami rozpoczęły się działania wojsk niemiec

kich, które w różnych punktach naszego pogranicza wtargnęły na 
polskie terytorium. Walki na pograniczu trwają. Największe natężenie 
walk — na Śląsku. W dotychczasowych działaniach rozbiliśmy ogniem 
artylerii pociąg pancerny przeciwnika, biorąc do niewoli drezynę i jej 
obsadę. Unieszkodliwiono kilka czołgów. W różnych punktach walk 
wzięliśmy jeńców. W Gdańsku trzykrotne natarcie na Westerplatte 
zostało odparte. 

Marszałek Śmigły-Rydz 
Naczelnym Wodzem i następcą 

Prezydenta Rzplitej 
Pan Prezydent Rzplitej, prof. Ign. Mościcki, wydał wczoraj, 1 wrze

śnia 1939 r„ dwa doniosłe zarządzenia: 
Pierwszym z tych zarządzeń P. Prezydent mianował Marszał¬ 

ka Polski, Edwarda Śmigłego-Rydza, Generalnego Inspektora Sił 
Zbrojnych — Naczelnym Wodzem. Drugie zarządzenie brzmi: 

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy konstytucyjnej wyznaczam Pa
na Marszałka Polski, Edwarda Śmigłego-Rydza, na następcę Prezyden¬ 
ta Rzeczypospolitej na wypadek opróżnienia się urzędu Prezydenta 
Rzeczypospolitej przed zawarciem pokoju. 

Niemcy rozpoczęły wojnę tak, jak 
przystało na potomków krzyżackich: 
podstępnie, znienacka, po bandycku. 

Krzyżackie metody walki zostały a¬ 
nowocześnione przez hitleryzm, który 
zerwał ostatecznie z etyką chrześcijań
ską, z moralnością, z człowieczeń
stwem. 

Niemcy rozpoczęły wojnę bez wy
powiedzenia, zrywając z tradycjami 
cywilizowanego świata, z prymitywny 
mi zasadami honorowego postępowa
nia. 

Krzyżacy wojnę rozpoczynali od 
mordowania dzieci i kobiet, napadając 

na bezbrornne osiedla, tam gdzie nie 
SPodziewali się oporu. 

Niemcy postąpili tak samo. W kil
kudziesięciu zbombardowanych wczo
raj miastach, w których nie było żad
nych obiektów wojskowych, ofiarami 
padły przeważnie kobiety i dzieci. 
Zbombardowanie pod Kutnem pociągu, 
którym jechały ewakuowane rodziny 
rezerwistów — na zawsze okryje hań
bą lotnictwo niemieckie. 

Krzyżacy idąc od sukcesu do sukce
su, zostali ostatecznie zniszczeni polską 
szablą. Dziś historia sie powtarza — 
buta i pycha Trzeciej Rzeszy zostanie 
rozbita polskim karabinem. 

Polska przyjmuje 
narzuconą wojnę 

Boga i historię wziął Pan Pre
zydent Rzeczypospolitej na 
świadlków grabieżczej napaści 
niemieckiej na Polskę. A z 
Nim cały naród polski, porywa
jąc za broń, aby odeprzeć zbrod 
niczy zamach na Ojczyznę, wo
la w tej przełomowej godzinie 
do Najwyższego: 

— Wejrzyj Panie na niepra
wość nikczemnika, co święto-
kradzką rękę podniósł na dzieło 
Twoje i największą miłość na
szego żywota: Polskę. Ty wi
dzisz przecież, że to nie my 
weszliśmy na drogę gwałtu, lecz 
że to on, niesyty grabieży, na
padł nas w naszym domostwie, 
gdzie czciliśmy Ciebie i budo
wali dzieło cywilizacji! Spuść 
na niego swe plagi, aby raz na 
zawsze wyniszczyć w nim bar
barzyński instynkt rabunku, aby 
nie mógł już Twego świata za
mieniać w ruinę i rozlewisko 
krwi! 

Zwracamy się do całego świa
ta, do tych wszystkich naro
dów, które cenią niepodległość 
i honor, by wiedziały, dając 
świadectwo prawdzie, że oto zo 
staliśmy napadnięci zdradziecko 
i chwytamy za broń, stając o-
fiarnie na szańcu wolności, za
słaniając swoimi piersiami nie 
tvlko własną ziemię, ale i te in
ne narody, zagrożone brutalną 

butą germańskiego najeźdźcy, 
powstrzymując w pochodzie no
woczesnego Hunna, który dla 
grabieży, a może nawet dla sa
mego zapachu krwi, sięgnął po 
hegemonię w współczesnej Eu
ropie. 

Godzina czynu wybiła! Wy
szydziwszy naszą wolę pokoju, 
odtrąciwszy wyciągniętą do po
rozumienia rękę, rzuciwszy nam 
w twarz 16 haniebnych warun
ków kapitulacji, bezwstydny 
wróg ruszył nocą na świętą zie
mię polską i nie wahał się rzu
cać bomb na skupiska ludności 
cywilnej, miejscowości kuracyj
ne, nawet na najszacowniejsze 
miasto nasze, przechowujące 
pomniki chwały Rzeczypospoli
tej i stojąc na straży trumny 
Józefa Piłsudskiego. 

Ten straszliwy gwałt, zadany 
moralności świata, zrozumiany 
będzie z pewnością przez wszy
stkie narody kulturalne. Jak w 
roku 1914 zuchwały najeźdźca 
pogwałcił neutralność małego 
państwa sąsiedzkiego a potem 
nie cofnął przed bombardowa
niem świątyń,- taik wojnę z Pol
ską rozpoczął bez uprzedzenia, 
dając już w pierwszym dniu do
wody zwierzęcej dzikości i nie
wiarygodnej pogardy dla wszel-

Polska Agencja Telegraficzna 
ogłasza następujący komunikat 
urzędowy: 

Wczoraj wojska lądowe 1 lotni
cze niemieckie dokonały agresji 
na Polskę na całej długości granic 
cy polsko-niemieckiej. 

W swej mowie wczorajszej 
kanclerz Hitler zapowiada dalszą i 
walkę. 

Naród polski tę wojnę przyjmu¬ 
je w sposób zgodny ze swą wie
kową tradycją. 

Ambasador Lipski otrzymał roz-

Anglia zawiadomiona 
o agresji bezpośredniej 
LONDYN, 2.9. 

Ambasador Rzeczypospolitej Ra¬ 
czyński odwiedził dziś rano lorda 
Halifaxa i poinformował go o naj
ściu zbrojnym Niemiec na froncie 
polskim. 

Ambasador powołał się na układ 
angielsko-polski, przewidujący fakt 
taki jako bezpośrednią agresję. 

kaz opuszczenia Berlina. Również 
charge d'affaires niemiecki w War 
szawie w imieniu swego rządu za 
żądał paszportów. 

Sytuację należy uważać za cał
kowicie jasną. 

Jak Polska długa i szeroka, podnosi się jeden 
wielki, potężny głos Narodu: 

— Wodzu, prowadź! Do zwycięstwa! 
Wszystkie polskie serca trzyma w żołnierskiej 

dłoni Wódz Naczelny. 
Józefa Piłsudskiego uczeń najbliższy i współ¬ 

pracownik. Pracy i chwały — dziedzic. 
Dowodzi Marszałek ŚmigłyRydz nie tylko mi

lionami żołnierzy, dowodzi dziś całym narodem. 
Bo nie może być wśród Polaków nikogo, kto by 
dziś nie był żołnierzem. 

Przeciw zdradzie, przeciw nikczemności, prze* 
ciw grabieży do najświętszej walki 

prowadź nas Wodzu! 

Nadszedł czas czynu 
Chamberlain na historycznym posiedzeniu Izby Gmin 

W. Brytania wypełni swe zobowiązania wobec Polski 
LONDYN, 2.9. 
Przed szczelnie wypełnioną Izbą i 

galeriami dla publiczności Chamber
lain, owacyjnie oklaskiwany, wygło
sił waźwie przemówienie, stwierdza
jące, że W. Brytania wypełni swe zo 
Dowiązania wobec Polski. 

Nadszedł czas czynu raczej, niż 
przemówień — powiedział premier. 

Odpowiedzialność za wojną obcią
ża Jednego człowieka, kanclerza nie
mieckiego, który pogrążył świat w 
nieszczęście dla zadowolenia swej 
bezsensownej ambicji". 

Propozycje, które Niemcy uważają 
za odrzucone — dodał premier — ni 
gdy przez nie nie były zakomuniikO' 

wane Polsce. Ambasador W. Brytanii 
zaproponował Ribbentropowi, aby 
przekazał te ambasadorowi Rzeczy
pospolitej Polskiej. Ribbentrop w for
mie jak najbardziej gwałtowne] o-
śwladczył, iż nigdy nie zwróci się do 
ambasadora polskiego z zaproszeniem 
by go odwiedził. 

Premier zaznaczył, ii Ribbentrop 

odczytał propozycje niemieckie amba
sadorowi brytyjskiemu sir Neville 
Hendersonowi bardzo szybko i w ję
zyku niemieckim, odmawiając mu da-
n:a odpisu tych propozycvj pod pre" 
tekstem, iż jest już za późno, zważyw 
szy, iż żaden pełnomocnik nie został 
wysiany. 

(Dalszy ciąg na str. 2-ej). 

Powszechna mobilizacja 
we Francji 

kich zasad honoru. 
To też dla Narodu Polskiego, 

wielkiego, dumnego i mocarnego 
Narodu polskiego, narzucona 
przez Niemca wojna, jakkolwiek 
bądź długo by miała trwać, ja
kiekolwiek bądź kraje i lądy mia
łaby ogarnąć, będzie wojną świę 
tą o najwyższy nasz skarb, cen
niejszy, niż my wszyscy razem: 
o Ojczyznę, o wiarę ojców na
szych, o matkę wielkich Wo
dzów i myślicieli, matkę chłopa 
od pługu i robotnika od warszta 
tu, symbol najświętszy i rzeczy
wistość najrealniejszą. 

Przekazali nam nasi ojcowie 
ten skarb największy i wpoili 

nam w dusze szczytny obowią
zek walki aż do ostatniej kropli 
krwi w jego obronie. 

Ody dziś wróg podpalił nasz 
dom, idziemy W bój tak ofiar
nie i ochotnie, jak szły wszyst
kie pokolenia polskie, ilekroć 
Rzeczpospolita znalazła się w 
niebezpieczeństwie. 

Pozna zdradziecki wróg, co 
znaczy polska dłoń. Pożałuje 
swego niecnego czynu, kiedy za 
wali się jego potęga, na krzyw
dzie, gwałcie i grabieży oparte 

Narodzie polski! W imię Bo
ga — w bój! 

Najjaśniejsza Rzeczpospolita 

PARYŻ, 2.9. 
Na wiadomość o agresji wojsk 

niemieckich wobec Polski, we 
Francji zarządzono mobilizację po
wszechną i ogłoszono stan wyjąt
kowy. 

Po posiedzeniu gabinetu premier 
Daladier konferował z naczelnym 

Z dniem dzisiejszym w Z 
związku z wymaganiami, Z 
jakie naszej placówce pra- ; 
sowej stawia chwila obec- ; 

na — format gazety „Dzień ; 
Dobry" ulega zmianie, a u - ; 
kład jest ściśle dostosowany Z 
do dziennika „Express Po- ; 
ranny". 

Dom Prasy 

wodzem gen. Gamelin i min. lot
nictwa Gay la Chambre, a następ
nie z min. Bonnet. 

Izba Deputowanych została zwo 
lana na dziś na godzinę 15-tą. W 
kuluarach parlamentu gromadzą 
się liczni posłowie, którzy wyra
żają oburzenie z powodu agresji 
niemieckiej oraz aprobatę zarzą
dzeń wojskowych, podjętych przez 
rząd. 

Wiadomość o powszechnej mo
bilizacji została podana do wiado
mości miblicznej wkrótce po po
łudniu przez rozgłośnie francuskie. 
Wiadomość tę przyjęto z nadzwy
czajnym spokojem. 

Około godz. 14-ej ukazały się 
pisma popołudniowe, które zawie
rały pełny tekst zarządzeń mobi
lizacyjnych. 
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Nie bombardować kobiet i dzieci! 
Daremny apel Roosevelta 

do niemieckich barbarzyńców 
Prezydent Roosevelt zwrócił się do 

W.Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i 
Polski z następującym apelem: 

Waszyngton, dnia 1 września. 
Brutalne bombardowanie z powie

trza cywilnej ludności w niefortyfiko¬ 
wanych skupiskach podczas akcji wo
jennych, które szalaty w najrozmait
szych częściach świata w ciągu ostat
nich lat, powodując kalectwo 1 śmierć 
tysięcy bezbronnych mężczyzn, kobiet 
I dzieci, wstrząsnęło sercem wszyst
kich cywilnych mężczyzn I niewiast 
•raz głęboko wzruszyły sumienie ludz¬ 
kości. 

Jeżeli ta nieludzka, barbarzyńska 
forma ma mleć zastosowanie podczas 
okresu tragicznych zmagań, których 
świat lest obecnie świadkiem, postra
dają życie setki tysięcy niewinnych 
istot ludzkich, które w niczym nie po
noszą odpowiedzialności i które w na] 
mniejszym nawet stopniu nie biorą 
udziału w zmaganiach wojennych, któ 
re obecnie wybuchły. 

Dlatego także zwracam się publicz¬ 
nie do wszystkich rządów, które mo
gą wziąć udział w akcji wojenne!, z 
tym, nleclerplącym zwłoki wezwa
niem, aby wszystkie stwierdziły swe 
mocne postanowienie, że ich siły zbroj 
ne w żadnym wypadku i w żadnych 
okolicznościach nie przedslęwezma 
bombardowania z powietrza ludności 
cywilnej lub nieumocnionych miast, z 
tym zastrzeżeniem, że te same meto
dy prowadzenia wojny sumiennie prze 
strzegane będą przez wszystkich wza

jemnych przeciwników. 
Proszę usilnie o natychmiastową od 

powiedź. 
(—) Franklin Roosevelt. 

Na telegram prezydenta Roosevelta 
Rząd polski odpowiedział, co nastę
puje: 

Rząd polski potwierdza z podzięko
waniem telegram, dotyczący bombar
dowania powietrznego ludności cywil
nej i nieumocnlonych ośrodków ludno
ści podczas wojny. Wyraża on całko
witą zgodę na wyłuszczone w nie] 
zasady 1 uczucia, które są ich natchnie 
niem. 

Pamiętne tych zasad najwyższe 
czynniki wojskowe w Polsce wydały 
rozkazy, aby wstrzymano się na wy
padek wojny od bombardowania miast 
otwartych 1 podobnych dzlaład, któ
re by były bezpośrednim niebezpie
czeństwem dla ludności cywilnej. 

Niestety, Polska, które] terytoria 
poczynając od dzisiejszego wczesnego 
ranka stały się celem niesprowokowa 
ne] agresji ze strony niemieckich sił 
zbrojnych, doświadczyły Już kilkuna
stu ataków powietrznych. Poniesione 
straty w ludności cywilne] czynią wąt 
pllwym, czy strona przeciwna będzie 
szanowała zasady, o których Pan 
wspomina. 

Zasady te, które są wynikiem natu-
turalnych uczuć ludzkich, pozostają w 
sile w tym wypadku i w tym zrozu
mieniu, że będą one ściśle przestrze
gane przez stronę przeciwną. 

Naród słowacki podejmie watkę 
o uratowanie honoru i Ojczyzny 

Protest posła Słowacji 
przeciw zbrodniom III Rzeszy 

Błazeńska mowa Hitlera 

P. minister spraw zagranicznych 
'Józef Beck otrzymał wczoraj pi
smo następującej treści: 

Ekscelencjo, 
W Imieniu narodu słowackiego I Je

go przedstawicieli, którzy pod presją 
Trzeciej Rzeszy zmuszeni są do mil¬ 
czenla, a nadużywani są do intryg wy 
łącznie w Interesie Niemiec, protestuję 
lako przedstawiciel państwa słowackie 
go w Rzeczypospolitej Polskiej, prze
ciwko brutalnemu rozbrojeniu armii 
słowackiej, przeciwko samowolnemu 
zajęciu Słowacji przez wojska Trze
ciej Rzeszy i przeciw użyciu Słowacji 
Jako bazy dla akcji wojenne] przeciw 
bratniemu narodowi polskiemu. 

Naród słowacki — czy w kraju lub 
za granica — nigdy nie pogodzi się z 
gwałtami niemieckiej Trzeciej Rzeszy 
I przyłącza się do zbrojnego oporu 
przeciw intruzom, by przy współpracy 
z kulturalnymi narodami świata osiąg-
nąć ponownie wolność I swobodnie de 
cydować o własnych losach. 

Byłbym niezmiernie zobowiązany 
Waszej Ekscelencji, gdyby, Rząd pol
ski zechciał przyjąć do wiadomości ni
niejsze moje oświadczenie i gdyby po 

Naczelny Wódz 
do załogi 

na Westerplatte 
Przez radio ogłoszono wczoraj wie

czorem: 
Naczelny Wódz pozdrawia dzielną 

załogę na Westerplatte i Uczy na dal
sze jej trwanie na posterunku. 

pierać zechciał wszelkimi środkami 
sam i wobec sojuszników swoich wal
kę narodu słowackiego o uratowanie 
honoru narodowego I ojczyzny oraz 
zdobycia prawdziwe] niepodległości. 

Proszę uprzejmie pana ministra o 
przyjęcie wyrazów głębokiego i praw 
dziwego szacunku. 

Dr. Ladislaw Szathmary 
poseł nadzwyczajny i minister 

pełnomocny republiki słowackiej 
w Warszawie 

Następuje post scriptum w języku 
słowackim: 

Proszę pana ministra spraw zagra
nicznych Rzeczypospolitej Polskie], 
aby niniejszy mój list opublikował. 

Warszawa. 1 września 1939 r. 
• 

Emigracja słowacka, przebywająca 
w Polsce, wydała odezwę potępiającą 
haniebny czyn nielegalnego rządu dr 
Tiso, który wydał kraj w ręce obcej 
armii. 

Emigracja składa podziękowanie spo 
łeczeństwu polskiemu za zrozumienie j 
dia swoich dążeń narodowych do wol¬ 
ności i niepodległości, I wzywa wszy
stkich Słowaków w kraju i za grani
cą do oczyszczenia ojczyzny od nie
mieckich intruzów. 

Słowacka emigracja narodowa w Pol 
sce oddaje wszystkie swoje siły do dys 
pozycji Armii Polskiej. 

BERLIN. 2.9. 
Na wczorajszym posiedzeniu Reichs

tagu Hitler wygłosił obszerne przemó
wienie. 

Od miesięcy cierpimy pod ciężarem 
zagadnienia — oświadczył Hitler — 
które narzuciło nam dyktando Wer
salu. 

Gdańsk był i jest miastem niemiec
kim. Pomorze (korytarz) było i jest 
niemieckim. Mniejszość niemiecka — 
twierdzi Hitler — była prześladowa
na. 

Przypomniawszy swe „pokojowe" 
propozycje rozbrojeniowe oraz propo
zycje co do Austrii, później w spra
wie Sudetów, Czech i Moraw, Hitler 
stwierdza, iż wszystkie te jego wnio
ski nie dały wyniku. 

Jest rzeczą niemożliwą żądać, aby 
niemożliwy stan rzeczy usunięty zo
stał na drodze pokojowych rewizyj. 

Dyktando wersalskie dla nas Niem
ców nie jest żadnym prawem. Hitler 
stwierdza dalej, że próbował z polski
mi mężami stanu nawiązać porozumie
nie, celem skłonienia ich do przyjęcia 
żądań niemieckich. Kładąc przy tym 
nacisk na szybki termin załatwienia 
postulatów niemieckich. 

Ostateczne sformułowanie niemiec
kich propozycyj wobec Polski byto 
najbardziej lojalne i mało wymagające. 
Propozycje te zostały odrzucone. Od • 
powiedzią na nie była mobilizacja oraz 
zwiększenie prześladowania mniejszo
ści niemieckiej. Wreszcie powolna wal 
ka Polski przeciwko Gdańskowi. 

Polska nie chciała zgodzić się na 
rozwiązanie zagadnienia Pomorza w 
.sposób słuszny i odpowiadający inte
resom obu stron. 

Hitler wysuwa dalej twierdzenie, że 
mniejszości, zamieszkujące Niemcy, nie 
są prześladowane. Zawiadamiałem pol 
skiego ambasadora — mówił Hitler 
-- że jeśli Polska w dalszym ciągu po
syłać będzie ultimatywne noty do Gdań 
ska i jeżeli Polska będzie „uciskała 
gdańskich Niemców", i jeżeli będzie w-
siłowała zniszczyć Gdańsk drogą zarz¬ 
dzeń celno-politycznych, Niemcy nie 
będą się temu bezczynnie przyglądali. 

Próbowałem przyjąć propozycje po
średniczenia rządu brytyjskiego. Rząd 
ten nie proponował, że sam będzie pro
wadził rokowania, lecz zapewnił, że na 
wiąże kontakt bezpośredni między Pol 
ską a Niemcami. Wraz z moim rządem 
siedziałem i oczekiwałem przez dwa 
dni, czy rząd polski przyśle ostatecz
nie pełnomocnika do Berlina, czy też 
nie. Lecz polecił nam zakomunikować 
przez swego ambasadora, że rozważa 
w tej chwili czy i jak dalece Jest w 
możności zgodzić się na propozycje 

brytyjskie i zakomunikuje o tym An
glii. 

I tutaj pomylono się co do mnie za
sadniczo. Moje zamiłowanie pokoju i 
moją nieskończoną dobroduszność nie 
należy uważać za słabość. Zdecydowa 
łem się przeto wczoraj wieczorem za
komunikować rządowi brytyjskiemu, 
że w tych warunkach nie widzę ze stro 
ny rządu polskiego chęci do rozpoczę
cia z nami poważnej rozmowy. 

Te próby pośrednictwa rozchwiały 
się przeto, gdyż w międzyczasie jako 
pierwsza odpowiedź na te propozycje 
pośredniczenia nastąpiła polska mobi
lizacja. Jako zaś dalsza odpowiedź — 
„nowe okrucieństwa". 

Jeśli zachodni mężowie stanu o-
świadczą, że moje działanie przeciw
ko Polsce narusza ich interesy, to 
mogę jedynie współczuć takim c-
Świadczeniom. Nie mogą zaś mnie o-
ne na sekundę powstrzymać od wyko
nania obowiązku. 

Jestem — oświadczył dalej Hitler 
— zdecydowany rozwiązać zagadnie
nie Gdańska i Pomorza oraz starać 
sie o to, aby w stosunku Niemiec do 
Polski nastąpił zwrot, który zapewnił 
by pokojowe współżycie, zdecydowa
ny jestem przy tym walczyć tak dłu
go aż albo obecny rząd polski stanie 
się skłonny do wprowadzenia zmian, 
albo aż inny rząd polski na to będzie 
gotów. 

I walkę tę, wszystko jedno przeciw 
ko komu. prowadzić będziemy tak dłu 
go, dopóki nie zostaną zapewnione pra 
wa Rzeszy. 

Kanclerz Hitler, który wystąpił w 
Reichstagu w mundurze polowym 
stwierdza, że munduru tego nie zdej
mie, chyba w wypadku zwycięstwa. 
Innego zakończenia nie przeżyję. 

Jeśli mi w tej walce coś złego się 
wydarzy — mówił Hitler — wówczas 
pierwszym moim następcą będzie 
Goering. Gdyby jego los dotknął, dal
szym moim następcą będzie Hess. 

Zwracając się do posłów, Hitler o-
świadczył: „Wy będziecie wtenczas 
jemu jako wodzowi winni taką samą 
ślepą wierność i posłuszeństwo. Jak 
mnie. Gdyby zaś wydarzyło się coś 
Hessowi, to wówczas na podstawie 
ustawy powołany zostanie senat, aby 
wybrać najbardziej godnego, to zna
czy najmężniejszego spośród was. 

Podkreśliwszy, że celem Niemców 
jest pokonanie przeciwników, Hitler 
dodał, że tego stanowiska żąda od każ 
dego Niemca. Kto zaś myśli, że może 
się temu nakazowi przeciwstawić, ten 
zginie. 

Zdrajcy nie mają z nami nic do czy 
nlenia. Żelazo niemieckie opanuje 
wszystkie przeciwności — oświad
czy! w końcowych słowach Hitler. 

Brutalna agresja 
spotkała zdecydowany opór Polski 

O świcie dnia 1 września 1939 r. si
ły zbrojne Rzeszy niemieckiej rozpo
częły działania wojenne przeciw Pol
sce. Nastąpiło przekroczenie granicy 
polskiej w szeregu miejscowości za
równo ze strony Prus Wschodnich, 
lak i Rzeszy niemieckiej. 

Wojska niemieckie zaatakowały 
garnizon polski na Westerplatte, któ
ry odparł atak. 

Niemieckie lotnictwo dokonało sze
regu nalotów na Warszawę, Kraków, 
miasta śląskie, Tczew, Puck i Grod

no, przy czym przeprowadzono 
reg bombardowań. 

Podstępna napaść nastąpiła w kilka 
godzin po tym, gdy ambasador polski 
w Berlinie zawiadomił rząd Rzeszy o 
życzliwym stanowisku rządu polskie
go do wysiłków rządu brytyjskiego 
mających nc celu utrzymanie pokoju. 

Bezprzykładna w swej brutalności 
iorma agresji spotka się ze zdecydo
waną wolą całego Narodu Polskiego, 
który będzie bronił swej wolności, 
praw 1 honoru aż do końca. 

Fałsze H i t l e r a 
Niemcy ośmielają się oskarżać Polskę 

PAT. komunikuje: 
Wobec czwartkowego komunikatu, 

nadanego przez radio niemieckie ok. 
godz. 23-ej, w którym rząd niemiecki 
w ultymatywny sposób domagał się 
przyłączenia Gdańska oraz trzech 
czwartych województwa pomorskie
go do Rzeszy drogą bezwarunkowe
go wyrażenia na to zgody wysłane
go w tym celu specjalnie do Berlina 
delegata Polski, stwierdzić należy, co 
następuje: 

Zgodnie z komunikatem Rządu pol
skiego z dnia 1 września 1939 r., 
Rząd polski wyraził rządowi angiel
skiemu zgodę na jego akcję media
cyjną, której celem miało być nawią
zanie rozmów z rządem niemieckim 
w celu zapobieżenia wojnie. 

Takie oświadczenie zostało złożone 
we czwartek dn. 31 sierpnia wieczo
rem w Berlinie przez ambasadora 
Lipskiego p. Ribbentrapowi. 

W odpowiedzi na to rząd niemiec
ki opublikował przytoczony wyże] 
komunikat, podając warunki, na któ
rych te rozmowy miały być prowa
dzone, a Już w parę godzin potem 
rozpoczął kroki wojenne. 

Warunki dla rozmów, o których 
Rząd polski dowiedział się dopiero 
po komunikacie rządu niemieckiego, 
nie dotyczyły, Jak wiadomo, wyrów
nania stosunków polsko - niemiec
kich, ale stanowiły i stanowią ulty
matywny 1 wyraźny zamach na ży
wotne interesy Rzeczypospolite] i na 
jej terytorium. 

Żaden rząd podobnych warunków 
nie mógłby przyjąć. 

Choć nie były one znane Rządowi 
polskiemu, nosiły one charakter ulti¬ 
matum i były z całym cynizmem wy
myślonymi pretekstami do agresji na 
Polskę, która w ciągu dnia dzisiej¬ 

Cztery kłamstwa Hitlera 

Szef O. Z. N. 
gen. Skwarczyński 
w czynnej 

służbie wojskowej 
Szef Obozu Zjednoczenia Na

rodowego gen. bryg. Stanisław 
Skwarczyński został powołany do 
czynnej służby wojskowej. 

Gdańsk i Pomorze 
są polskie 

stwierdziła 
cała Ameryka 

NOWY JORK. 2.9. 
„Instytut publicznej opinii zajmują

cy sie naukowym badaniem nastrojów, 
panujących w St. Zjednoczonych, o-
głoslł ankietę w sprawie żądań Hitlera 
co do Gdańska i Pomorza. 

Na korzyść Polski padło 90 proc. od
powiedzi w stanach środkowych I za
chodnich nawet 95 proc 

Wypadki ostatnich 24 godzin wpły
nęły na dalsze wzmocnienie przekona
nia społeczeństwa amerykańskiego, 
zdecydowanie wrogo nastawionego w 
stosunku do napaści niemieckie]. 

W. Brytania i Francja 
wypełnią swe zobowiązania 

Oficjalna deklaracja angielska 
LONDYN, 2.9. 
Ogłoszono tu oficjalną deklarację 

brytyjską: 
Jeśli proklamacja kanclerza Hitlera, 

wydana do narodu niemieckiego ozna
cza, jak to z niej widać, że Niemcy 
wypowiadają wojnę Polsce, to na pod
stawie kompetentnych źródeł należy 
stwierdzić, że Francja i W.Brytania 
są niezłomnie zdecydowane honoro
wać, aż do ostatnich granic swe zobo
wiązania w stosunku do Rządu pol
skiego. 

Niemieckie expose ogłoszone w to
ku negocjacji ma oczywiście na celu 
wprowadzenie w błąd. 

Dn. 29 sierpnia Hitler poinformował 
ambasadora angielskiego, że następ
nego dnia oczekuje upełnomocnionego 
przedstawiciela Polski w Berlinie, któ 
ryby mógł na podstawie pełnomocni
ctwa rokować o załatwienie sporu. 

Hitler nadmienił, że w międzyczasie 
ma nadzieję wypracowania propozy
cyj. M. in. oczekiwał on, że Rząd pol¬ 
ski podda się procedurze, jaka narzu
cono prezydentowi Czecho-SIowacii i 
że wysłany będzie do Berlina emisa
riusz, który przyjmie wszystkie warun 
ki, których charakter był najzupełniej 
nieznany Rządowi polskiemu. 

Rząd polski, oczywiście, nie był 
skłonny znaleźć się w tak poniżającej 
sytuacji. 

Nie lest w zwyczaju, nawet w wy¬ 
padkach narzucania warunków pokojo 

wych państwom zwyciężonym, by 
uniemożliwiano odnoszenie się po in
strukcje do swego rządu. 

W tak krótkim czasie niemożliwym 
jest skomentować deklaracje rządu nie 
mieckiego, która wprowadza w błąd. 
Natomiast stanowisko rządu brytyj
skiego można zdefiniować w następu 
jacy sposób: Jeśli rząd niemiecki pra
gnął szczerze załatwienia sporu w dro 
dze negocjacji, to nie zastosowałby 
procedury o charakterze ultimatum 
Przeciwnie, rozpocząłby rokowania z 
rządem polskim, zgodnie z procedura 
normalną, stosowaną przez rządy kra
jów cywilizowanych, w celu ustalenia 
miejsca i daty otwamia negocjacyj. 

Rząd brytyjski uważa, że Rząd poi 
skl Jest całkowicie usprawiedliwiony, 
odrzucając poddanie się traktowaniu, 
które rząd niemiecki chciał mu na
rzucić. 

Co zaś dotyczy ogłoszonych obe
cnie warunków, które dotychczas nie 
były nigdy komunikowane Rządowi 
polskiemu, rząd brytyjski może ze 
swej strony powiedzieć, że oczywiście 
warunki te winny były być przedsta
wione Rządowi polskiemu, pozosta
wiając mu zdecydowanie czy są one 
sprzeczne z żywotnymi interesami 
Polski, interesami, które Niemcy w 
oświadczeniu pisemnym, skierowanym 
do rządu brytyjskiego same stwier
dziły, że będą respektować. 

Adolf Hitler, narzucając Polsce 
wojnę, rozpoczął ją od kłamstwa. 
Dwa miał cele na oku: chciał — 
Jeszcze, mimo wszystlko — zjednać 
sobie opinię humanitarysty, a rów
nocześnie rozbudzić złe instynkty na 
rodu niemieckiego ł zachęcić go do 
napaści na Polskę. 

Kłamstwa Hitlera mają w sobie 
wszelkie cechy cynizmu, błazeństwa 
i histerii, a jednocześnie tragizmu. 
Mówił jak człowiek, który w głębi! 
duszy nie wierzy w zwycięstwo, a 
z drogi zagłady zawrócić — nie ma 
dość siły woli. 

Przemawiając w Reichstagu Hitler 
chciał zrzucić odpowiedzialność za 
wojnę na Polskę, ogłaszając ją za... 
napastnika (!) 

Jest to pierwsze 1 zasadnicze kłam 
stwo Hitlera. Dla uzasadnienia, Ja
koby Polska była napastnikiem, stro
na niemiecka powołała się na rzeko
me zajęcie radiostacji w Gliwicach 
przez jakowąś „polską bandę dywer¬ 
syjną". 

Drugim kłamstwem Hitlera jest o-
skarżenie, iż Polska prześladuje 
Niemców, zamieszkałych na jej tere
nie 

Kłamstwem trzecim — twierdze
nie, że Polska nie chciała podjąć z 
Niemcami rozmów bezpośrednich. 

Czwartym kłamstwem wreszcie — 
to rzekome polecenie samolotom nie
mieckim bombardowanie tylko obiek 
tów wojskowych, a nie miast otwar
tych 

Odpowiedzmy — wobec opinii 
świata — na te 4 kłamstwa. 

Polska nie tylko nie jest napast
nikiem, ale została napadnięta w spo 
sób podstępny i bandycki. Stwier
dził to P. Prezydent Rzeczypospoli
tej wobec Boga i świata. 

Fakty w rodzaju napadu na radio
stację w Gliwicach, czy imię naru
szanie granicy niemieckiej, nigdy się 
nie zdarzyły i są ordynarnym łgar
stwem. 

Polska Niemców nigdy nie prześlą 
dowala i nie prześladuje, a polska 
mniejszość w Niemczech uważała 
by to sobie za szczęście, gdyby ży 
ła w takich warunkach jak Niemcy 
w Polsce. 

Polska zawsze była i jest zwolen
niczką pokojowego załatwiania 
wszelkich zatargów międzynarodo

wych. Nikt inny tylko Polska pro
ponowała Niemcom załatwienae 
spraw spornych w drodze bezpośred 

! nich rokowań. 
Jeszcze onegdaj, dnia 31 sierpnia 

wieczorem, ambasador polski w Berli
nie zwrócił się do min. Ribbentropa 
z gotowością do rozmów. Ribbentrop 
odmówił, a w parę godzin później woj 
ska niemieckie zaatakowały w pod
stępny sposób ziemie polskie. 

Czwarte kłamstwo Hitlera jest naj¬ 
ohydniejsze. Samoloty niemieckie — 
jak wskazuje na to wykaz miast po
dany przez komunikat oficjalny — 
bombardowały wczoraj właśnie otwar 
te miasta polskie, mordując bezbron
ną ludność cywilną. 

Wszystkie cztery kłamstwa Hitlera, 
pomijając ich cynizm i błazeństwo— 
mają jednak na sobie wyraźne piętno 
tragizmu. 

Tragizm ten wyraził się nie tylko 
w ustaleniu kolejki osób, które w ra
zie śmierci mają siebie zastępywać, 
nie tylko w beznadziejnym chwytaniu 
sie kłamliwych argumentów, ale rów
nież i w owym błazeństwie z mundu
rem polowym, w jakim Hitler wystą
pił przed Reichstaglem. 

Hitler oświadczył, że zdejmie z sie
bie mundur polowy, dopiero wówczas, 
gdy skończy wojnę zwycięsko. 

W tym powątpiewaniu co do osta
tecznego wyniku narzuconej przez 
siebie wojny — kryje się najwymow-
niej tragizm Hitlera i Niemiec. Kto 
rozpoczyna walkę przewidując jedno
cześnie klęskę, — nie może wojny wy
grać. 

Konferencje 
u ministra Becka 

Min. spraw zagr. p. Józef Beck 
konferował wczoraj z ks. nuncju
szem apostolskim w Warszawie 
M. Cortesi, ambasadorem brytyj
skim Kennardem, ambasadorem 
Stanów Zjednoczonych Drexel 
Biddle, ambasadorem francu
skim Leonem Noel. ambasadorem 
japońskim Sakoh i posłem węgier¬ 
skim de Hory. 

Polska uszanuje 
neutralność Litwy 

Polska Agencja Telegraficzna 
komunikuje urzędowo, iż poseł R. 
P. w Kownie otrzymał polecenie 
od rządu po'skiego złożenia rzado 
wi litewskiemu oświadczenia, że 
Polska uszanuje neutralność Li
twy. 

Sejm i Senat 
zwołany 

P. Prezydent Rzplitej zwołał 
wczoraj nadzwyczajne sesje Sej
mu i Senatu. 

Marszałkowie Senatu Miedziński i 
Sejmu prof. Makowski wezwali wszyst 
kich posłów i senatorów, aby nie
zwłocznie stawili się w gmachu Sej
mu i Senatu, gdzie będą powiadomie
ni o porządku dziennym i terminie po
siedzenia. 

Włochy 
ogłaszają neutralność 
RZYM. 2.9. 
Włoska rada ministrów zebrana 

pod przewodnictwem Mussoliniego 
uchwaliła neutralność Włoch. Ofi
cjalny komunikat wydany po ra
dzie ministrów wyraża zgodę na 
zarządzenia wojskowe, które mają 
charakter zapobiegawczy. 

Rada ministrów — brzmi komu
nikat — oznajmia narodowi wło
skiemu, że Włochy nie powezmą 
żadnej inicjatywy operacyj woj
skowych. 

Komunikat 
Dowództwa OPL OK I 

Radio nadało wczoraj komunikat z 
dowództwa obrony przeciwlotn. OK. I. 

Naloty objęły m.in. Płock, Żychlin, 
Modlin, Otwock, Pułtusk, Mińsk Maz. 
i Warszawę. 

Kilkadziesiąt osób cywilnych zabi
tych i rannych. 

Duży odsetek bomb niemieckich nie 
wybucha. 

szego nastąpiła. 
Powoływanie się kanclerza Hitlera 

w Jego wczorajszej mowie na rze
komą agresję Polską na terytorium 
Rzeszy jest stwierdzonym i oczywi
stym fałszem. Polska zawsze wyra
żała gotowość załatwienia spraw 
spornych polsko - niemieckich w dro 
dze mediacji. 

Przypomnieć tu należy zgodę Pol
ski na propozycję prezydenta Sta
nów Zjednoczonych, na którą prezy
dent Roosevelt ze strony Niemiec od 

[powiedzi nie otrzymał. Przypomnieć 
j również należy o orędziu króla bel-
i gijskiego i królowej holenderskie] I 
'Pozytywnej odpowiedzi Polski na 
| powyższe kroki. Przypomnieć tak-
,że tutaj należy apel Papieża, na 
który Rząd polski również pozytyw

nie odpowiedział. 
Oczywistym jest, że wobec braku 

i odpowiedzi niemieckiej na naszą pro-
i pozycję, złożoną we czwartek przez 
ambasadora Polski w Berlinie, zosta-

jły Polsce uniemożliwione rozmowy z 
Niemcami na ten temat i w ten spo-

; sób ręka Polski zawisła w Powietrzu. 
Stwierdzić należy wobec takiego 

przebiegu rozmów polsko niemiec¬ 
kich oraz całego szeregu wypadków 
agresji, dokonanych w godzinach ran-

inych na terytorium Polski, które ko¬ 
munikat oficjalny niemiecki określił 
Jako przekroczenie przez wojska nie
mieckie granicy Polski na całej dłu-
gości, że wina za przebieg wypadków 
spada wyłącznie na Niemcy, że Niem 
cy są agresorami i to agresorami bez 
względnymi, bo wbrew zapowiedzi 
kanclerza Hitlera, że przedmiotem 
bombardowania będą tylko objekty 
wojskowe, lotnictwo niemieckie bom
bardowało wczoraj skupiska ludności 
cywilnej. 

Ostatnia prowokacja Forstera 
Depesza do Hitlera o „przyłączeniu" Gdańska 
BERLIN. 2,9. 
Gauleiter Forster wystosował dziś 

rano do kanclerza Hitlera depeszę, 
w której zawiadamia go, iż wydał 
ustawę, wchodzącą w życie z dniem 
1 września 1939 r. o przyłączeniu 
Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy 

Ustawa ta zawiera nast. artykuły: 
1) konstytucja Wolnego Miasta 

Gdańska zostaje z natychmiastowym 
działaniem zniesiona, 

2) wszelka władza ustawodawcza 
oraz Wykonawcza należy wyłącznie 
do głowy państwa. 

3) Wolne Miasto Gdańsk tworzy 
z natychmiastowym działaniem wraz 
ze swym obszarem i ze swą ludno
ścią część składową Rzeszy Niemiec 
kiej. 

4) aż do ostatecznego postanowie
nia w sprawie wprowadzenia przez 
kanclerza Hitlera niemieckiego pra
wa pozostają w mocy wszystkie po
stanowienia prawne konstytucji, któ
re ważne są w chwili wydania tej 
ustawy. 

W odpowiedzi na depeszę gauleite 

ra Forstera kanclerz Hitler wysłał 
do niego telegram, w którym przyj

muje do wiadomości proklamację 
w. m. Gdańska o jego powrocie do 
Rzeszy niemieckiej, zapowiada, że u-
stawa o przyłączeniu Gdańska do 
Rzeszy zostanie zaraz wprowadzona 
w życie oraz mianuje gauleitera For¬ 
stera szefem administracji cywilnej 
na obszarze Gdańska . 

We czwartek ciągnienie 
Już w nadchodzący czwartek odbę¬ 

dzie się ciągnienie czwartej klasy 
czterdziestej piątej Loterii Klasowej. 

W wylosowaniu czterdziestu sze
ściu tysięcy stu czterdziestu siedmiu 
wygranych —na sumę dwudziestu mi
lionów pięciuset czterdziestu siedmiu 
tysięcy pięciuset złotych wezmą udział 
wszyscy posiadacze losów do tej kla
sy. Należy się więc pospieszyć z kup
nem, by nie tracić szans wygrania i 
uniknąć zbędnych komplikacji. 

Nadszedł czas czynu 
(Początek na str. 1-ej) 

Dopiero przez radio niemieckie — 
dodał premier — rząd brytyjski po 
raz pierwszy zapoznał się z brzmie
niem propozycyj niemieckich (okrzyki 
na ławach posłów). 

Podkreślając jeszcze raz koniecz
ność wykazania największej woli po
koju i ujawniając agresję niemiecką, 
premier oświadczył, iż sir Neville 
Henderson uprzedził rząd berliński w 
formie ultimatywne], że w razie gdy
by zadawalające zapewnienia nie by 
ły dane, gwarantujące zaprzestanie 
wszelkiej akcji agresywnej i wyco¬ 
ianie wojsk niemieckich z Polski, rząd 
brytyjski wykona bez wahania swe 
zobowiązania. 

W razie odpowiedzi negatywne] am 
basador zażąda swych paszportów. 

Chamberlain zapewnił, iż sytuacja 
wojskowa Anglii jest o wiele lepsza 
niż w roku 1914. W myśl nowej usta
wy zostaną zmobilizowani wszyscy 
zdrowi mężczyźni od 18 do 41 lat. 

Musimy kontynuować nasze dzieło 
— dodał premier z determinacja — i 
doprowadzić je do końca z jasną świa 
domością, iż korzystamy z 

poparcia Dominiów i mamy moralna 
aprobatę prawie całego świata. 

Podkreśliwszy, iż „Mussolini uczynił 
wszystko, co było w jego mocy"-
Chamberlain dodał: Nie mamy żadne
go sporu z narodem niemieckim poza 
iaktem, iż pozwala się kierować rzą
dowi narodowo-socjalistycznemu. 

Dopóki rząd ten będzie istniał 1 sto
sował metody z ostatnich dwóch lat, 
nie będzie mogło być pokoju w Eu
ropie. Jesteśmy zdecydowani położyć 
kres tym metodom. 

Jeżeli będziemy mogli przywrócić 
zasady dobrej wiary — poświęcenia 1 
ofiary znajda swe całkowite usprawie 
dliwienie. 

Po zakończeniu przemówienia p r e 
miera rozległy się długotrwałe okla
ski 1 owacje. 

Następnie zabrali głos: szef opozycji 
Labour Party, Greenwood i przedsta
wiciel Stronnictwa Liberalnego, Archi¬ 
bald Sinclair. 

Izba Gmin przyjęła uchwałę, której 
tekst nie jest jeszcze znany, po czym 
przystąpiono do dyskusji nad liczny
mi projektami ustawy. 

Powszechna mobilizacja w Anglii 
po tajnej radzie królewskiej 

LONDYN. 2.9. 
W pałacu Buckingham odbyła 

się pod przewodnictwem króla Je
rzego, tajna rada królewska. 

Po radzie o godz. 16.30 król 
udał się do siedziby premiera na 
Downing Street. Zebra îe przed sie
dzibą Chamberlaina tłumy zgoto
wały królowi gorącą owację. 

W tym samym czasie minister
stwo wojny ogłosiło, iż została 
proklamowana powszechna mobi
lizacja. Obejmuje ona oficerów ar
mii regularnej, oficerów rezerwy, 
milicji, oficerów dodatkowych re
zerw, wszystkich rezerwistów 

żołnierzy armii terytorialnej. 
Premier Chamberlain po nara

dzie z królem konferował pól go
dziny z Winstonem Churchilem, 
który wraz z b. min. Edenem, zo
staje dokooptowany do rządu. 

Poza tvm premier odbył narady 
z min. wojny Hoare Belisha, z min. 
lotnictwa Kingley Woodem, lor¬ 
dem admiralicji Chatfieldem i sze
fem sztabu generalnego wicehrabią 
Gort, oraz z min. dominiów Tho
mas Isnkipem. 

Rozpoczęta rano ewakuacja L'on« 
dynu, przeprowadzana jest w spo
koju i porządku. 
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Fałszywa spekulacja po bankructwie 
Hitlera — szulera politycznego 

w ucieczce przed rewolucją wewnętrzną w Niemczech 
N agromadzone prochy palne 

w Niemczech zmusiły rząd 
niemiecki do ucieczki przed rewo
lucją wewnętrzną. Bezkarnie nie 
można milionów karmić nieustan
ną zapowiedzią wielkich sukce
sów, podboju świata, i nasycenia 
mas niemieckich dobrami zdobyty 
mi na „sytych" narodach. Nie 
można bezkarnie obdzierać z naj
prymitywniejszych środków żyw
nościowych w imię mirażu, który 
nie spełnia się od szeregu miesię
cy. 

Hitler łudził siebie i naród nie
miecki, że Anglia cofnie się przed 
konsekwencjami wojny i nie weź
mie w niej udziału. Ale ta bajka 
okazała się bajką wierutną. Wpraw 
dzie gabinet angielski robił wszyst 
ko, co mógł, aby uratować pokój 
za cenę godziwych rokowań, lecz 
nikczemna i bezczelna „propozy
cja" niemiecka, żądająca w 16 
punktach kapitulacji Polski, wy
czerpała repertuar niemieckich 
środków „pokojowych", które mia 
ły oszczędzić światu grozy wojen 
neji. 

Cóż wobec tego pozostało Hitle
rowi? Albo skapitulować od razu i 
wyciągnąć właściwe konsekwen
cje na siebie, albo jeszcze się łu
dzić, że wojna rozpoczęta przez 
niego, może w ostatniej chwili za
chwiać decyzją mocarstw zachod
nich i że te zostawią Polskę jej 
własnemu losowi, a najwyżej armia 
francuska pośpieszy Polsce z po
mocą ! 

Być może. że, mając skapitulo
wać od razu, wolał Hitler zarezer
wować sobie tę ewentualność po 
stwierdzeniu, jakie fortuna przy
niesie mu sukcesy w początko
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wych fazach operacyj wojennych. 
Wówczas będzie czas na kapi

tulację, gdy wszystkie obliczenia 
na luki we froncie mocarstw skon-
federowanych zawiodą i Mars 
wojenny przeciw niemu się obró
ci. 

A nuż uda się zatrzymać nacisk 
armii francuskiej na linii Zygfry
da? Szulerowi politycznemu, ja
kim jest Hitler, nie pozostawało 
nic innego do wyboru, jak tylko 
rzucić ostatnią kartę na stół — 
kartę swego dozbrojenia wojenne
go .którym przez kilka lat groził 
światu i dla którego przeprowa
dzenia domagał się nadludzkich 
ofiar od mas niemieckich. Nie rzu
cić tej karty na stół wypadków 
było dla niego wyrokiem śmierci 
cywilne!... byłoby wywołaniem na
tychmiastowej rewolucji wew
nętrznej. 

Krzyżak zwyciężył w Hitlerze 
męża stanu. Szał podeptanej „am 

bicji" przez Polskę oślepił zdro
wy sens i podyktował mu uciecz
kę przed własna kompromitacją i 
swych doradców w wojnie narzu
conej światu. 

Żywi zapewne przeświadczenie, 
że w razie klęski będzie mógł li
czyć na takie samo honorowe za 
łatwienie przy likwidowaniu swe 
go pogromu, jak się to stało w 
roku 1918... 

Dumny Albion i Stany Zjedno
czone Ameryki Północnej staną — 
przypuszcza — w jego obronie i 
zostawią Rzeszę w granicach, ja
kie obecnie posiada... dadzą na
wet jeszcze pożyczkę, byle jak 
najszybciej oddalić od siebie gro
zę wojny... 

Oto j e d y n e a r g n m e n 
t y s z u l e r a , które zastą
piły trzeźwą ocenę rzeczywisto
ści. 

Ale nie po to poleje się krew 
żołnierzy polskich, francuskich i 

, angielskich, aby zmora niemiecka 
1 na nowo mogła wyróść w Euro-
' pie. Idziemy do całkowitej likwi-
j dacji buty niemieckiej... 

Nie pozwolimy, aby naród nie
miecki stawał się t e r e n e m 
e k s p e r y m e n t a l n y m 
dla szaleńców, którym śni się pod 
bój świata. 

ś m i e r ć P r u s o m ! Za
g ł a d a d y k t a t o r o w i 

( g e r m a ń s k i e m u , który 
| z a k u ł w n i e w o l ę w o l 
, n y n a r ó d c z e s k i , któ

ry p o d b u t s w ó j w z i ą ł 
• S ł o w a c j ę przy pomocy na-
j jemnych zdrajców narodu — któ

ry w niewolę chce zakuć Polskę, 
aby potem na murach Paryża i 
Londynu zatknąć swastykę, jako 
symbol triumfującego prusactwa! 

Na polach nowego europejskie
go Grunwaldu zatknie Polska 
wraz z Francją i Anglią sztandar 
odrodzonej w duchu Europy! 

Doniosłe dekrety gospodarcze 
o finansowaniu wojny 

Stan wojenny nakłada na rząd po
ważny obowiązek sprostania zada
niom, które określimy, jako „finan
sowanie wojny". 

By finansowaniu wojny podołać, 
Rada Ministrów uchwaliła wczoraj 
szereg doniosłych dekretów, które 
dadzą podzielić się na cztery grupy: 

1) Organizacja produkcji i handlu; 
2) zaopatrzenie i wyżywienie ar

mii i ludności; 
3) opieka nad rodzinami rezerwi

stów i ofiarami wojny; 
4) pomoc społeczna dla poszkodo

wanych wojną. 
By wojnę sfinansować, upoważnio 

no rząd do czynienia do końca roku 
budżetowego nieodzownych wydat
ków ponad kwoty ustalone w budże 
cie. 

Upoważniono więc ministra skar
bu do operacji finansowych w zakre 
sie budżetu wojennego. 

Amb. Raczyński 
u mm. Gafencu 

BUKARESZT, 2.9. 
Ambasador Rzplitej w Bukareszcie 

Raczyński odbyt wczoraj dłuższą roz
mowę z ministrem Gafencu. 

Za słuchanie radia 
w Berlinie 

...kara śmierci 
W Berlinie ukazał się dekret, zapo

wiadający k a r y ciężkich robót za słu
chanie zagranicznych stacyj radio
wych. 

W speclalnie ciężkich przypadkach 
grozi kara śmierci. 

Do tego stopnia dochodzi lęk Niem
ców przed dotarciem p r a w d y do oby
wateli Rzeszy. 

Budżet wojenny opierać się będzie 
na zwiększonych dochodach skarbu 
i powszechności świadczeń ze stro
ny obywateli. 

Przemysł płacić będzie świadectwa 
przemysłowe o 200 proc. więcej niż w 
roku 1939. 

Podniesiony będzie podatek obroto
wy, podatek gruntowy oraz od nieru
chomości tak starych jak i nowych. 

Podatek od uposażeń wzrośnie o oko 
to 20 p r o c . 

Zniesiony będzie podatek specjalny 
od uposażeń, natomiast podatek od u-
posażeń funkcjonariuszy publicznych 
będzie nieco wyższy niż dotychczas. 

Dekrety finansowe, które rząd ogło
si, zmieniają statut Banku Polskiego 
w tym kierunku, że uprawnienia wal
nego zebrania akcjonariuszów B. P . 
przelewa się na radę nadzorczą B. P., 
a ta celem usprawnienia działań B. P . 

Na dni 7 będą wstrzymane wypłaty 
wkładów oszczędnościowych, wkła
dów krótko i długoterminowych. 
Wstrzymanie wypłaty nie dotyczy ra 
chunków czekowych i bieżących. P o 
terminie 7 dni wyptaty będą dokony
wane do wysokości 1/10 wkładu; do 
sumy 500 zł bez ograniczeń. 

Minister skarbu będzie upoważniony 
do podwyższenia emisji banknotów o 
350 milionów zł, oraz do dokonywa
nia transakcji kredytowych do wyso

kości 1 miliarda zł. 
Przemysł i handel ulegną ogranicze

niu, a to przede wszystkim przez za
kaz wywozu i przywozu towarów. Mi
nisterstwo przemysłu i handlu ustali 
listę osób lub organizacji upoważnio
nych do importu i eksportu. Będzie to 
kilkadziesiąt organizacji w całym kra
in zamiast nie dużej liczby dotych
czasowych. Innymi słowy, organizacje 
branżowe będą się zajmowały wywo
zem i przywozem towarów dla swoich 
branż.. 

Zaopatrzenie armii i ludności już zo 
stało załatwione rozporządzeniem o 
uiszczeniu wynagrodzeń za odstąpione 
państwu przy poborze przedmioty 
świadczeń. 

Dla zaopatrzenia rodzin rezerwistów 
będzie wyasygnowany dodatkowy kre
dyt w wysokości 10 milionów zł. 

Ukaże się również dekret o rozwią
zaniu za miesięcznym wypowiedzeniem 
umów najmu mieszkań. Dotyczy t o 
tych lokali, gdzie umowy są poczynio
ne na rkresy dłuższe. Na razie doty
czy to powołanych do wojska, następ
nie deklet ma być rozszerzony na ca
łą ludność. 

Wreszcie został postanowiony zwrot 
opłat za czesne w szkołach średnich 
dla funkcjonariuszów państwowych i 
żołnierzy. Szczegóły zwrotu opłat usta 
li minister oświaty. 

Kazimierz Wierzyński 

Święty Boże 
Święty Boże, 
Święty Boże, 
Święty a Nieśmiertelny! 
Błogosław naszej broni, 
Gdy ją przyłoży 
Piechur do skroni, 
Niech trafia najcetniej. 

Święty Boże, 
Wszechmocny a Tajemny, 
Który jesteś w niebie! 
Niech żaden nasz pocisk 
i żaden wystrzał 
Nie padnie daremny 
W, okrutnej potrzebie. 

Święty Boże, 
O sprawiedliwą bijemy sie rzecz: 
O naszą wolną wole, 
O naszą ziemie i morze 
O matki krzyż na czole — 
Pobłogosław nasz miecz. 

O Polskie kości na Wawelu, 
O cmentarze ojcowskie. 
Na których znak Twój świeci, 
O łata przeszłe i przyszłe, 
O nasze góry, o Wisłę, 
O nasze żony i dzieci, 
O dole daleką i bliską. 
O prawa ludzkie i boskie, 
0 wszystko. 

Święty Boże, 
Święty Boże, 
Święty a Nieśmiertelny! 
Błogosław odważnym i dzielnym 
Błogosław naszej wojnie. 
Błogosław naszym wojskom 
i naszemu męstwu! 
Usłysz nasze wołanie, 
Który jesteś z nami, 
Wszechmogący Panie, 
Daj nam zwycięstwo. 

Obywatele 
Nasz w r ó g odwieczny, żądnty za

wsze grabieży i gwałtów porwał się na 
granice Polski. Bezczelna buta niemiec 
ka i żądza bandyckich podbojów raz 
jeszcze naruszyła pokój świata. 

B r a c i a ! Ojczyzna w potrzebie ! 
Zwarci i zjednoczeni, owiani jedną 

mysia stoimy wszyscy, ramię przy ra 
mieniu, w niezłomnym szeregu Jej 
nieustraszonych obrońców. Na gwałt 
odpowiadamy siłą. Bagnetem żołnie
rza i wojennym wysiłkiem całego Na
rodu zwyciężymy wroga i zdepcze-
m y jego zbójecka pychę. Niejednokrot
nie już szczerbiliśmy naszą broń na 
karkach niemieckich najeźdźców. Ma
my w swej historii Płowce i Grun
wald. 

Pod rozkazami Naczelnego Wodza 
Marszałka Śmigłego Rydza walczyć 
będziemy do ostatniej kropli krwi w 
obronie Wolności Ojczyzny i Honoru 
Narodu. Nie ma takiej ofiary, jakiej 
nie bylibyśmy w stanie ponieść ochot-

I nie w tej wojnie z brutalnym i pod
stępnym wrogiem. 

Żołnierzowi naszemu, walczącemu 
na froncie towarzyszyć będą gorące ł 
niezawodne uczucia i współdziałanie 
całego Narodu. Zgodna, spokojna i w y 
tężona praca społeczeństwa oparta o 
karność i dyscyplinę wojenną będzie 
jednym z elementów zwycięstwa. Z 
całą ufnością i gotowością wypełniać 
będziemy wszystkie rozkazy Rządu 
Rzeczypospolitej. 

Świadomość naszej siły w y m a g a od 
nas pełnej równowagi ducha i spoko¬ 

ju. Pewność ostatecznego zwycięstwa 
pomnażać będzie nasz wysiłek w pra
cy na rzecz wojny. 

Obywate le ! 
i Sztandary naszych mężnych puł

ków ozdobimy wawrzynami nowych 
zwycięs tw! 

Wodzu p r o w a d ź ! 
Z nami zwycięstwot 

i Niech żyje wielka i zwycięska Rze
czypospolita Polska 1 

Obóz Zjednoczenia Narodowego. 
Warszawa, dnia 1 września 1939 u 

Z zaległymi podatkami do kas 
Zapał patriotyczny 400 wsi opoczyńskich 
W 400 gromadach powiatu 

opoczyńskiego powołane zo
stały komitety obywatelskie 
dobrego spełniania obowiąz
ków wobec Państwa. 

Ludność w obliczu wielkich 
potrzeb Państwa postanowiła 
natychmiast uregulować 
wszystkie podatki, wykony
wać ochoczo wszystkie świad
czenia na rzecz obronności 

kraju, przeprowadzać zbiórkę 
metali i żelaza, okazywać jak 
największą pomoc 1 opiekę ro
dzinom rezerwistów. 

Na zakończenie zebrań po 
entuzjastycznych uchwałach 
gotowości do walki, która mu
si być zwycięska, odśpiewano 
hymn narodowy i „Nie rza-
cim ziemi". 

Opalajmij się umięjętnia NIVEA 
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Roztoczyć opiekę 
nad rodzinami 

rezerwistów 
Sztab Obozu Ziednsczenia Narodo

wego przypomina o wydanym w maju ! 
i sierpniu b.r. zarządzeniu w sprawie : 
roztoczenia specjalnej opieki nad ro
dzinami rezerwistów powołanych do 
wojska. 

Sztab Obozu Zjednoczenia Narodo
wego poleca wszystkim jednostkom te
renowym Obozu prowadzić podjętą w 
tej dziedzinie akcję jak najintensyw
niej i dołożyć starań, aby była ona 
prowadzona sprawnie nawet w najtrud 
niejszych warunkach. 

Pakty i fakty 
Dzisiejsza rewelacyjna premiera w „Ali Babie" 

Dziś cała teatralna W a r s z a w a wy
biera się do „Ali Baby" (Karowa 18) 
na premierę nowej rewii politycznej 
„ P a k t y i F a k t y " w reżyserii K. Kru
kowskiego. Rewia ta zapowiada się 
wręcz rewelacyjnie. Świetny zespół 
„Ali Baby" tworzą: Lena Żelichow
ska, Jadzia Andrzejewska, Nina Wi
lińska, F r e d a Kleszczówna, Kazimierz 
Krukowski, Czesław Skonieczny, Zbi
gniew Rakowiecki, Mieczysław Fogg, 

K. Korwin-Pawłowski, Zygmunt Re
gro, Władysław Kieszczyński i Cze
sław Zbierzyński. Na obfity program 
złożą się nowe utwory Tuwima, He
mara i Własta, poruszające wyda
rzenia ostatniej doby z dziedziny po
lityki polskiej i międzynarodowej . 
Początek o godz. 7.30 i 10. Przed
sprzedaż biletów w kasie teatru Ka
rowa 18 — cały dzień bez p r z e r w y 
i w „Orbisie". 

TEATR FIGARO 
pod dyrekcją Fryderyka Jarosy'ego 

Premiera 
środa 6 września 

Zaproszenia premierowe ważne na dzied 6 września 

Ciągnienie dolarówki 
Wczoraj odbyło się ciągnienie 4-proc 

Premiowej Pożyczki Dolarowej. Głów
ne wygrane padły na nr. nr . : 

40.000 doi. — na nr. 874.456, 
8.000 doi. — n m 842.137, 

po 3.000 doi. — • a 486.024, 
1.169.151 i 635.048. 

Doi. 1.000 na n-ry. 1326354 412772 1315172 
1018035 52521 

Doi. 500 na n-ry: 652085 1349336 6M680 432653 
897724 165340 65509 799979 236970 132062 

Doi. 100 na n-ry: 152898 364347 224951 418148 
576878 330252 820236 39520 618703 1053795 1135215 
950288 18451 244464 1141349 1184724 112650 98701 
1120451 966256 1418299 587802 69269 1319795 

We wtorek 5 września 
W TEATRZE ATENEUM 

PREMIERA 
komedia Jerzego Szaniawskiego 

„ŻEGLARZ" 
w reżyserii Stanisławy Perzanowskiej, z udziałem Stefana 
Jaracza, Janiny Anusiakówny, Jagny Janeckiej, Marii Nobi¬ 
sówny, Heleny Zahorskiej, Zygmunta Chmielewskiego, Stani
sława Daniłowicza. B. Dardzińskiego, Jerzego Kaliszewskiego, 
Michała Kalinowicza, Juliusza Łuszczewskiego, Konstantego 

Pągowskiego i in. Oprawa dekoracyjna Iwo Gall. 
Do poniedziałku włącznie teatr nieczynny. 

147C8855 754055 1234044 162344 30711» 310548 
283029 87280 1351210 64973 800478 524237 810353 
60Ć075 14155350 878138 429514 1310461 104870 
179948 926220 1403820 1047046 118376 390931 
1013711 1352491 164179 1067575 335867 564372 
702311 34138 1112250 835833 906941 1388237 
1161861 435111 1324976 982803 820697 429492 
270241 798999 1285298 1316797 126056 735152 
62Ć994 158903 1279777 471526 1104034 623531 
952670 

W ambasadzie 
niemieckiej 

Ambasador von Moltke opuścił już 
Warszawę przed dwoma tygodniami, 
pozostała wszakże pewna cześć urzed 
ników ambasady. 

O godz. 10.20 przybył do ambasady 
attaché poselstwa holenderskiego. Jak 
słychać, w razie zlikwidowania placów 
ki dyplomtycznej III Rzeszy, ochro
nę nad obywatelami niemieckimi w 
Polsce przyjęłoby poselstwo holender
skie. 

Ogłoszenia LEKARSKIE 
Dr. ZUSMAN 
LECZNICA prywatna 9 r.—9 w. 9 C 

wener., płciowe JEROZOLIMSKA O O 

Dr H. LEWIN 
W e n e r y c z n e , P ł c i o w e , 

ALBERTA 12 (Niecała) • r . - 9 w. 

WENERYCZNE, Płciowe n - l - j Q 
Lecïitïca 9

9^z Ul 10 u 
Niedz. 10-3. Kobiety przyj, lekar. 2-< w . 

BURAKOWSKI 
WENERYCZNE, SKÓRNE. P Ł C K M W 

U'/> r. - 8 w. Nledi. 11-1 f U M I P I MA M 
Oabltiel elektruleciniczy U n m i Ł L n H W 
Kobiety przyjmuje lekarka Dr ANIELA RATAJ 

Ogło&zeniaBROBNE 

Można sie nrzekoiiae 

la wszystko słysz« 
bez uszu. 

UPOŚLEDZENI — SŁUCHOWO!! 
STRZEŻCIE SIĘ!! JESIEŃ POGARSZA SŁUCH!' 
Nabywajcie ostatnie modele nowoczesnych aparatów „SANITAS". 
które polepsza]« słuch, uspakajają system nerwowy, usuwają szum: 
Elektryczne: „S0N0T0NE CORPORATION NEW-Y0RK" umożliwia 
słyszenie za pomocą przewodzenia kostnego i — dousznie, 
„AKUÏTYCINE KIES20NK0WE" — bez baterii, oraz .NATURALNY 

TON" prawie niewidoczny. Oaiemy na próbę. 
Ceny Od Zł. Î 5 . — Infortnaele bezpł. 10— 2 pp. 15 — 7 wieczór. 
„ S A N I T A S " WARSZAWA, HARS2AŁKJWSKA 108 mleszk. Ua 
UWAQA! Kupujemy ! naprawiamy używane aparaty e-ektr Na za
danie wysyłamy broszur« za nadesłaniem znaczka pocztowego 25 Ht. 

Nauka 
PRZEDMIOTÓW MA
TEMATYCZNYCH każ¬ 
dym zakresie do egzami
nów konkursowych gi
mnazjalnych, licealnych 
oraz na Politechnikę wy
kłada profesor gimnazjal 
ny znany specjalista -
matematyk. Zadania ma
tematyczne i fizyczne z 
podrĘczników wszelkich 
typów. Zapewnia grun
towne przygotowanie w 
bardzo krótkim czasie 
zaniedbanych w nauce 
oraz niezdolnych. Opłata 
przystępna dla każdego. 
Nowy Świat 62—48. Tele
fon 3-00-09. 

Posady i praca 
Biura l i s tka z 5-cio klaso-

wym wykształceniem 
poszukuje pracy biuro
wej, ewentualnie w han 
diu. Włochy pod Warsza
wą, Słowackiego 2, m. 1 
dla J . Z. 

Młoda panna z 5-cio kla
sowym wykształcę 

niem poszukuje pracy ru 
dziecka, może być na w> 
jazd. Włochy pod War 
szawą, Słowackiego 2, m 
1 dla J . Z. 

Czofer rutynowany, in-
teł igen tny, referencje 

poszukuje pracy na taks 
owce lub prywatnej , tel. 
5.85-60 do 9-ej rano. 

Kupno i sprzedaż 
lewity lombardowe, bl-

żuterię, brylanty ku 
puje, płaci najlepiej 
sklep jubilerski Miodo
wa 6, Rachim. 

Bowery 70 złotych I Naj-
większy wybórl Raty 

pięciozłotowe. Części naj 
t a n i e j ! „Akord". Królew
ska 16. 

Handlowo-mająikowe 

10-20.000 z l o t y c h p° 
życzymy na 

budowle. Zabezpieczenie 
hipoteczne. Tel. 7-00-02 
godz. 8—9. 

Lokale 
Pzysty ładnie umeblo 

wany. nifkreuu.iacy 
pabinet wynajmę ?arii 
solidnemu, wypłucalne 
mu panu. t.eloion 6.0b 12 
II piętro, f r o n t 

Pokój umeblowany do 
wynajęcia dla pani 

od 1 września, Szoay-
gla 3/5 m. 8. Oglądać 
można od 10 do 6-eJ, 
Dokój umeblowany • o-

sobnym wejściem, ła
zienka, telefon w nowym 
domu. Śródmieście. Zgl. 
tel. 2-11-81. 

Çloneezny wspólny po 
kój urn oblewany wy-

naimę od września wy« 
płacalneiuu panu 90 zł 
miesięcznie. Srebrna 8 
m 8, II piętro front, te
lefon 6.08-12. 

Różne 
f roterowanie, wiórkowa-

nie, cyklinowanie, re
paracja posadzek, mycie 
okien, sprzątanie biur, 
mieszkań. Dezynfekcja, 
czyszczenie tapet, sufi
tów na sucho, odkurza
nie apara tami elektrycz
nymi, oraz stała ich kon 
serwacja. „Czystość", wŁ 
J . Cegielski, Browarna 
24. tel. 6-28-92. 

7gubiono legitymację 
Państwowych Wywór-

ni Uzbrojenia Fabryk K a 
rabinów w Warszawie, 
ni. Dworska 29, na imię 
i nazwisko Mieczysława 
Ostrowskiego. Łaskawy 
znalazca proszony jest o 
zwrot takowej pod wyżej 
wymienionym a d r e a e n . 

D Z I Ś 

w t e a t r z e 



4 2 września 1939 r. Nr 242 

Dekret P. Prezydenta Rzplitej 
o zwierzchnictwie nad siłami zbrojnymi 

W Dzienniku Ustaw nr. 86 ukazał się 
dekret Prezydenta Rzplitej z dn. 1 wrze¬ 
śnia 1939 r. o sprawowaniu zwierzch¬ 
nictwa nad silami zbrojnymi, o organi¬ 
zacji naczelnych władz wojskowych i 
o komisarzach cywilnych — od chwili 
mianowania Naczelnego Wodza 

Dekret ten brzmi 
Na podstawie art. 25 ust. (5), art. 63 ust. 

(1 )1 art. 74 ustawy konstytucyjnej postana
wiam co następuje: 

ROZDZIAŁ 1. 
Przepisy ogólna, 

ART. 1. Przepisy dekretu niniejszego sto
 się od chwili mianowania do zwolnienia 
Naczelnego Wodza. 

ART. 2. Obszarem operacyjnym w rozu
mieniu dekretu niniejszego jest obszar po
trzebny silom zbrojnym do prowadzenia bez
pośrednich działań operacyinych naziemnych. 
Granice obszaru operacyjnego określa Na¬ 
czelny Wódz. 

ROZDZIAŁ 1. 
Zwierzchnictwo nad s iłami 

zbrojnymi. 
ART. 3. Prezydent Rzeczypospolitej spra¬ 

wuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi 
przezi 

1. Naczelnego Wodza. I 
2. ministra spraw wojskowych. 
ART. 4. 1. W sprawach, dotyczących zwierz¬ 

chnictwa na i siłami zbrojnymi. Prezydent 
Rzeczypospolitej wydaje akty urzędowe w 
formie dekretów i zarządzeń. 

2. Dekrety te i zarządzenia kontrasygnuje 
minister spraw wojskowych, a w sprawach 
wykraczających poza okres działania mini
stra spraw wojskowych — prezes rady mi
nistrów i minister spraw wojskowych. 

R O Z D Z I A Ł 3 . 
Naczelny wódz. 

ART. S. Naczelny Wódz dowodzi i dyspo
nuje całością sił zbrojnych Państwa. 

ART. 6. Naczelnemu Wodzowi służa oprócz 
uprawnień przewidzianych innymi przepisami 
prawnymi uprawnienia przewidziane w ort. 7. 

ART. 7. Naczenemu Wodzowi służy Ini
cjatywa, ogolne kierownictwo oraz prawo u¬ 
dzielania rządowi własnych wytycznych i 

instrukcji w sprawach, łączących sie bez
pośrednio z działaniami orężnymi, w szcze
gólności co do: 

1) bezpieczeństwa s t zbrojnych. 
2) obrony przeciwlotniczej. 
3) ochrony 1inli i obiektów komunikacyj

nych oraz innych szczególnie ważnych obiek
tów 

ART. 8. Naczelnemu wodzowi służy prawe 
Stawiana rządowi wiążących postulatów. 

1) w sprawach mających związek z obron
nością państwa, w szczególności co do 

a) zwalczania akcji antypaństwowej, 
b) porządku i bezpieczeństwa publeznego, 
c) ochrony obiektów przemysłowych i u-

łyteozności publicznej. 
2) co do zmian na obszarze operacyjnym 

obsady osobowej organów rzadowyyh 1 I 2 
Instancji oraz oganów samorządu terytorial
nego. 

ART. 9. Naczelnemu wodzowi służy prawo 
•taw'an'a rządowi wiążących postulatów co 
do wydawania bądź pocza/vowanla ektów 
prawodawczych 1 zarządzeń ogolnych w spra
wach wyimienioflych w art. 7. i 8. 

ART. 10. 1. Uprawnienia analogiczne do ok-
res'onvch w art. 7—9 stużą z upoważnienia 
Naczelnego Wodza podegłym mu władzom 
Wojskowvm na obszarze operacyjnym wobec 
Władz administracyjnych I i II instancji. 

2. Naczelny Wódz określa zakres upraw
nień służących z mocy ust. 1. poszczególnym 
władzom wójtowym w stosunku do określo
nych władz administracynych. 

ROZDZIAŁ 4. 
Minister Spraw Wojskowych 

ART. 11. 1. Minister spraw wojskowych: 
1) reprezentuje w rządze sprawy sił zbroj

nych wedJug dyrektyw Naczelnego Wodza. 
2) powołuje i szkoli nowe roczniki pobo

rowych oraz Innych osób, obowiązanych do 
Slnżiby wojskowej. 

3) uziupelnia braki w ludziach i zwierzętach 
w już Istniejących jednostkach sił zbrojnych 
«raz formuje nowe Jednostki, 

4) pokrywa wszelkie zapotrzebowania ma
terialne sił zbrojnych. 

2. Naczelny Wódz może pocuczyć minist
rowi spraw wojskowych zadania dowódcy 
Wojskowego i inne zadania szczególne. 

3. Poza rtym zakres działania mlnstra spraw 
Wojskowych określają obowiązujące przepi
ty. 

4. Minister spraw wojskowych dysponuje 
aparatem kierowniczym i wykonawczym, nie
zbędnym do należytego spełniania ciążących 
na n'm zadań. 

ROZDZIAŁ 5. 
Główny Komisarz Cywilny 

ART. 12. 1. Ustanawia sie urząd głów
nego komisarza cywilnego. 

2. Urząd głównego komisarza cywilnego 
pełni — jako zadanie szczególne — mianowa

ny w tym celu minister. 
3. Przed przedstawieniem wniosku o mia

nowanie, prezes Rady Ministrów zasięga optall 
Naczelnego Wodza. 

4. Główny komisarz cywilny przebywa za
sadniczo w kwaterze głównej Naczelnego 
Wodza. 

5. Organem pracy głównego komisarza 
cywilnego jest biuro głównego komisarza cy
wilnego, wchodzące w skład kwatery głów
nej Naczelnego Wodza. 

ART. 13. 1. Głównemu komisarzowi cy
wilnemu służą na obszarze operacyjnym i 
uprawnienia władz naczelnych w zakresie ca
łej administracji rządowej, z wyjątkiem admi
nistracji: wojskowej, wymiaru sprawiedliwo
ści, kolejnictwa oraz poczt 1 telegrafów. 

1) wsprawach, łączących się bezpośre
dnio z działaniami orężnymi, w szczególności 
co doi 

a) bezpieczeństwa sił zbrojnych, 
b) obrony przeciwlotniczej, 
c) ochrony linii i objektów komunikacyj

nych oraz innych, szczególni« ważnych obie
któw. 

d) wycofania włada, ludności i olania, 
e) niszczeń — oraz 
2) w sprawach, mających związek z obron 

nością Państwa, w szczególności co do: 
a) zwalczania akcji antypaństwowej, 
b) porządku 1 bezpieczeństwa publicznego, 
c) ochrony obiektów przemysłowych i uży

teczności publicznej, 
d) świadczeń osobistych i rzeczowych od¬ 

stępowania zwierząt pociągowych, wozów, 
pojazdów mechanicznych 1 rowerów dla ce
lów obrony Państwa oraz zakwaterowania 
wojska i marynarki wojennej, 

e) warunków zdrowotnych ludzi i zwierząt. 
2. Bliższe określenie rodzaju tych spraw 

zawierać będą rozporządzenia głównego ko
misarza cywilnego. 

ART. 14. 1. Głównemu komisarzowi cy
wilnemu służy w sprawach wymienionych w 
art. 13 prawo wydawania dla obszaru ope
racyjnego rozporządzeń w przypadkach, w 
których w mysi obowiązujących przepisów 
prawnych prawo to służy prezesowi Rady 
Ministrów, Radzie Ministrów lub ministrom. 

2. Wydane przez siebie zarządzenia o cha 
rakterze ogólnym główny komisarz cywilny 
przesyła do wiadomości zainteresowanym mi
nistrom. 

ART.13. Główny komisarz cywilny może 
usuwać od pełnienia obowiązków służbowych 
podległych mu funkcjonarluszów państwowych 
— z wyjątkiem wojewodów, oraz funkcjona
rluszów samorządowych, czynnych na obsza
rze operacyjnym, jak również wyznaczać na 
ich miejsce zastępców. Może również żądać 
obsadzenia na tym obszarze wolnych stano
wisk. 

ART. 16. W sprawach, wymienionych w 
art. 13 ust. 1, pkt. 1) główny komisarz cy
wilny działa na skutek Inicjatywy Naczelne
go Wodza oraz w ramach, otrzymanych od 
niego wytycznych i instrukcyj, w sprawach 
wymienionych w art. 13 ust. 1 pkt. 2) oraz 
w art. 15, działa także z własnej inicjaty
wy, przy czym postawione mu przez Naczel
nego Wodza postulaty są wiążące. 

ART. 17. Projekty aktów prawodawczych 
oraz zarządezń ogólnych, które dotyczą spraw 
określonych w art. 13 oraz spraw, związa
nych z zaopatrzeniem sił zbrojnych, należy 
Jeżeli przepisy szczególne nie przewidują In
nego trybu uzgodnienia takich projektów z 
Naczelnym Wodzem — przesyłać głównemu 
komisarzowi cywilnemu, który je przedstawia 
Naczelnemu Wodzowi, po czym ewentualne 
postulaty Naczelnego Wodza przekazuje Rzą
dowi. 

ART. 18. Główny komisarz cywilny: 
1. Bada sprawozdania i wnioski władz 

administracyjnych, czynnych na obszarze ope 
racyjnym. 

2) Udziela komisarzom cywilnym wskazó
wek co do trybu Ich urzędowania oraz może 
co do tego żądać od nich wyjaśnień 1 spra
wozdań 

ROZDZIAŁ 8. 
Komisarze cywi lni. 

ART. 19. 1. Przy dowódcach wojskowych 
wskazanych przez Naczelnego Wodza, usta
nowieni będą dla współpracy tych dowódców 
z zainteresowanymi wojewodami komisarze 
cywilni. Komisarzy cywilnych mianuje mini
ster spraw wewnętrznych w porozumieniu z 
Naczelnym Wodzem. 

2. Komisarze cywilni wraz z personelem 
pomocniczym podlegają tym dowódcom, przy 
których zostali ustanowieni i wchodzą w 
skład Ich kwater głównych. 

ART. 20. 1. Do zadań komisarzy cywil
nych należy przedstawianie dowódcy wojsko
wemu: 

1) spraw związanych z uprawnieniami tych 
dowódców wobec władz administracyjnych, 

2) spraw, dotyczących Interesów ludności 
w zakresie świadczeń na rzecz wojska oraz 
roszczeń materialnych osób cywilnych do 
władz i osób wojskowych. 

3) informacyj o zasobach gospodarczych, 
stosunkach społecznych 1 narodowościowych 
na obszarze właściwego województwa. 

2. Instrukcja włada: wojskowych określi¬ 
szczegółowo zakres działania komisarzy cy-

wilnych oraz ich stosunek do głównego komi
sarza cywilnego. 

ROZDZIAŁ 7. 
Przepisy końcowe. 

ART. 21. Wykonanie dekretu niniejszego 
porucza się prezesowi Rady Ministrów oraz 
ministrom spraw wewnętrznych i spraw woj
skowych. 

ART. 22. Dekret niniejszy wchodzi w ły
d ę z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
(—) I. MOŚCICKI 

Prezes Rady Ministrów 1 minister 
spraw wewnętrznych: 

(—) SŁAWOJ SKŁADKOWSKI 
Minister spraw wojskowych! 

(—) KASPRZYCKI 

Stan wojenny 
dla zapewnienia ładu i spokoju w kraju 
Z dniem wczorajszym wprowadzo

no stan wojenny. Ma to na celu za
pewnienie ładu i spokoju w kraju. 

Stan wojenny polega na ogranicze
niu swobód obywatelskich. 

Władza administracyjna ma prawo: prze
prowadzać rewizje osobiste stosować karę 
aresztu do jednego miesiąca lub aresztu tym
czasowego do 3 miesięcy: Internować, wy
dajać z miejsca zamieszkania, osadzać w 
mejscach odosobnienia na czas działań wo
jennych, lub krótszy, wobec osób podejrza
nych o popełnienie zbrodni lub występku sto
sować areszt tymczasowy: wyda'ac z miejsca 
działań wojennych, przeprowadzać rewizje 
domowe: kontrolować korespondencje, tele-
jramy, rozmowy telefoniczne 1 radiowe. 

Wprowadza się cenzury prewencyj
na dla wszelkiego rodzaju druków. 

Broń palną i białą 
należy oddać dziś policji 

Właściciele wszelkiego rodzaju bro
ni palnej i białej, posiodanej w celach 
osobistych, oraz materaiłów wybucho 
wych. związanych z bronią palną, mu 
sza oddać broń i materiały do godz. 
8 rano dn. 3 września w komisariacie 
policji według miejsca zamieszkania. 
Równocześnie należy złożyć pozwo
lenie na broń. 

Nie podlegają tema zarządzeniu, 
wydanemu przez Komisariat Rządu, 
osoby, wchodzące w skład sił zbroj
nych państwa, policja, straż kolejowa, 
straż więzienna itp.; osoby używają
ce broni palnej w celach sportowych 
w dozwolonych przez władze strzel

nicach, przeważnie państw obcych, 
oraz osoby, posiadające broń w ce
lach muzealnych, naukowych i pamiat 
kowych. 

W czasie trwania stanu wyjątko
wego prawo posiadania i noszenia 
broni w celach osobistych przysługu
je tylko tym osobom, którym powia
towe władze administracji ogólnej 
wydadzą nowe pozwolenia, oznaczone 
napisem: „Ważne w okresie stanu wy 
jątkowego". 

Za niezastosowanie się do zarzą
dzenia grozi kara aresztu do trzech 
miesięcy 1 grzywna do 3.000 zł. 

Nad ofiarami działań wojennych 
będzie roztaczała opiekę 

Samopomoc Społeczna 
Chwila obecna wymaga podjęcia na 

szeroką skalę zakrojonej akcji pomo
cy społeczne! — przede wszystkim 
wobec ofiar działań wojennych. 

Akcja ta skoordynowana będzie w 
ogólno-ipolskim Komitecie Samoponmo¬ 
cy Społecznej, nad którego działalno
ścią czuwa minister opieki społecznej. 

Pomoc niesiona będzie: rodzinom 
rezerwistów, ewakuowanym, dzieciom 

i młodzieży, osobom pozbawionym do
chodu: nadto roztaczana będzie nad 
ludnością opieka sanitarna i higienicz
na. 

Pomoc zimowa samodzielnie prze
staje funkcjonować, włączona bowiem 
zostaje w ogólną samopomoc spo
łeczną. 

Dotychczasowe daniny na rzecz Po
mocy Zimowej beda zachowane. 

Polski żołnierz -- synonimem męstwa 
Fragment wczorajszych walk powietrznych 

Dowód odwagi, męstwa i doskonalej 
orientacji dał podczas Wczorajszych 
walk z niemieckimi napastnikami ppor.-
pilot Palusński. o którym mówił wczo
raj przez radio pik. Umiastowski. 

Około godz. 8 min. 30 rano wystar 
tował pościgowym samolotom Po go
dzinie napotkał za Wyszkowem eska
drę 12-tu niemieckich lekkich bom
bowców. Niemcy wylecieli zza chmur. 

Pól godziny trwała walka polskiego 
oficera z nieprzyjacielem. Ppor. Pa¬ 
lusiński stracił jeden z niemieckich bom
bowców, od dołu został jednak zasy¬ 

Minister francuski Zay 
wstępuje do szeregów 
Minister oświaty Jean Zay, które

go rocznik podlega mobilizacji, oświad 
czył premierowi i ministrowi obrony 
narodowej Daladier, że nie chce ko
rzystać z przywileju zwolnienia ze 
służby jako minister oświaty i chce 
wstąpić do szeregów. 

pany pociskami, które połamały skrzy
dła samolotu, jedna zaś z kul zraniła 
pilota w reke. 

Mimo rany i uszkodzenia samolotu 
ppor. Palusiński nie stracił zimnej krwi. 
Wyłączy! motor i wylądowali z wyso
kości 3.500 m. 

Przejeżdżający szosa podchorąży za
brał pilota do Warszawy. Stan zdro
wia rannego jest dobry. 

Oto z jak mężnych i doskonale wy
szkolonych jednostek składa sie pol
skie lotnictwo. 

Ułatwienie wyjazdu 
obywatelom 

amerykańskim 
Obywatele amerykańscy, którzy 

pragną opuścić Polskę i mają przy 
tym trudności, powinni zgłosić się do 
przedstawicieli konsulatu amerykań
skiego w Brześciu n. B., gdzie będą 
dołożone starania, by wyjazd im u¬ 
łatwić. 

Każdemu nalotowi niemieckiemu na 
Polskę odpowiedzą znacznie skuteczniej 
naloty eskadr francuskich, angielskich 
i polskich na gęsto zaludnione miasta 
i oirodki przemysłowe niemieckie, 

Adolf Hitler — szaleniec 
zostanie pokonany 

Pułk. Roman Umiastowski wy¬ 
głosił wczoraj w radio następu
jące przemówienie do Żołnierzy 
Rzeczypospolitej. 

Żołnierze słuchajcie! Wojna się roz 
poczęła. Na granicy padły pierwsze 
strzały, Niemcy dokonali pierwszych 
nalotów na nasze miasta. Adolf Hitler, 
a nie naród niemiecki wypowiedział 
nam wojnę, naród niemiecki tej woj
ny nie chce, lecz Adolf Hitler sądzi, 
t+ pobije Polskę i zagarnie jej ziemie. 

Kiedyś, przed tysiącem lat, żył w 
Orecji pewien szewc. Nazywał się He 
rostrates. 

Był szewcem, reperował obuwie, 
lecz zachorował na umyśle i chciał 
koniecznie zostać sławnym. Chciał, 
żeby o nim mówiono i żeby ludzie o 
nim długo pamiętali. Podpalił więc 
najpiękniejszą świątynię, Jaką Grecja 
posiadała, mianowicie świątynie Dia
ny w Efezie. Później zaś stanął na 
rynku miasta i krzyczał głośno, że to 
on. Herostrates, podpalił świątynię 
Diany. 

Mieszkańcy miasta, zdjęci wstrę
tem i oburzeniem, nie zabili go, jak 
nakazywało prawo, bo powiedzieli, 
ze takiego człowieka nie godzi się 
tknąć ręką. 

Otoczony pogardą, błąkał się po uli
cach miasta i wreszcie sam się zabił. 

Czyn Adolfa Hitlera jest taki sam 
Nie ma on sil, aby pobić narody, któ¬ 
le sprzymierzyły się ze sobą, żeby za 

dzisiaj zadanie poskromienia niemiec
kiego szaleństwa. 

Nieprzyjaciel grozi rzucaniem bomb 
na nasze miasta. Nic to! Będzie tro
chę mniej, czy trochę więcej zabitych, 
lecz nic to ! 

Nie ma dzisiaj na ziemi polskiej, jak 
również na ziemi niemieckiej, takiego 
miejsca, gdzieby ktokolwiek powie
dział:—Tu Jestem całkowici« bezpiecz¬ 
ny. Wszyscy ta zagrożeni i wszyscy 
muszą walczyć. 

Siły lotnicz« sprzymierzonycn są 
znacznie większe, niż lotnictwo nie
mieckie. 80-oiu na 100 ludzi w Polsce 
mieszka na wsi i w małych miastecz
kach, których bombardowanie więcej 
by kosztowało, niż jest ono warte. 
70-ciu ludzi na 100 mieszka w mia
stach Trzeciej Rzeszy i łudnosć Jej 
jest bardziej zagrożona, niż ludność 
Polski 

Każdemu nalotowi niemieckiemu na 
Polskę odpowiedzą znacznie skutecz
niej naloty eskadr francuskich, an
gielskich i polskich, na gęsto zaludnio¬ 
ne miasta i ośrodki przemysłówe nie
mieckie. 

Bombardowanie lotnicze jest znacz
nie mniej skuteczne, aniżeli ostrzeli
wanie ogniem artylerii. 

Tymczasem widzieliśmy, że wiel
kie miasto, Jak Madryt .przeszło dwa 
lata stało w ogniu dział generała 
Franco. Miasto Madryt zostało zburzo
ne tak, że dosłownie w wielu dzielni¬ 
cach nie pozostał cały ani Jeden dom, 
mimo to, przez cały czas oblężenia 
ludność w nim żyła, pracowała, a prze 
de wszystkim walczyła i gdy padły In
ne fronty, milionowe miasto Madryt 
trzymało się aż do końca. 

Oto Jest przykład męstwa Hiszpa
nów które wcale nie Jest większe, niż 
męstwo Polaków 

Radio niemieckie straszy nas gaza
mi, lecz wy żołnierze wiecie, że to są 
strachy na lachy. Niepodobna przy
wieźć tyle pocisków gazowych, żeby 

pewnlć światu pokój i sprawiedliwość. 
Lecz Adolf Hitler chce być sławny, 
choćby to była sława Herostratesa. 

Adolf Hitler zostanie pokonany, zo
stanie zwyciężony, tak jak zwyciężo
ny, zostaje w końcu przez ludzi ro
zumnych kaidy szaleniec. 

Był taki wypadek przed kilku laty 
u nas. że oszalał zarządzający skła
dem amunicji w jednym z fortów. 
Zamknął sie więc w forcie, gdzie znaj 
dował sie olbrzymi zapas materia
łów wybuchowych i krzyczał, żeby 
nikt nie ośmielił się podejść, bo 
wtedy on wysadzi fort w powietrze. 

Wszyscy odsunęli się, lecz znalazł 
się człowiek śmiały — był nim za
stępca dowódcy korpusu 

Podszedł do fortu, nie bacząc na 
groźby, i zapytał się szaleńca, czego 
chce, kiedy wyjdzie? Ten odpowie
dział, że wyjdzie wtedy, kiedy przy
jedzie sam Marszałek Piłsudski 

— Dobrze — odpowiedział pułków 
nik — przyjedzie sam Marszałek Pił
sudski. 

Po dwóch godzinach wrócił i po
wiedział: 

— Pan Marszalek przyjechał i cze
ka na pana. 

Wówczas szaleniec, wziąwszy w rę 
ce dwa granaty, wyszedł z fortu na 
dziedziniec. Kiedy doszedł do pułkow
nika, ten rzucił się i obezwładnił go. 

Ja myślę — żołnierze — że dzisiaj 
cała Polska ma dzielność tego oficera 
i że Polsce właśnie, Bóg powierza 

nimi zatruć skutecznie tak olbrzymi 
teren, jaki zajmuje duże miasto. 

Ludność Niemiec również nie jest 
zaopatrzona całkowicie w sprzęt prze
ciwgazowy. Nie ma państwa na świe
cie, które byłoby w stanie to uczynić 
ze względów technicznych. Nawet An
glia tego dokonać nie jest w stanie. 

Dlatego też spokojnie patrzymy w 
przyszłość. 

Żołnierze i Pamiętajcie wszyscy, że 
wojnę przetrzymamy! Choćby nie 
wiem, Jak ona była ciężka, choćby 
nam przyszło oddać nie jeden zagon 
ziemi ojczystej, my wojnę wygramy! 

Wojnę wygrywają zawsze ci, którzy 
są mężni, wojnę wygrywają zawsze 
ci, którzy wierzą, że do nich będzie 
należeć zwycięstwo. 

Podczas wojny światowej Austriacy 
wyparli Serbów z ich ojczyzny, tak 
samo Niemcy prawie zupełnie wyparły 
Belgów z Belgii, lecz oba te narody 
walczyły aż do końca 1 zostały zwy
cięzcami. 

Gdy w roku 1914 Polska rozpoczy
nała wojnę, Polska posiadała Wodza 
Józefa Piłsudskiego, kilkudziesięciu ofi
cerów przygotowanych w Związkach 
Strzeleckich i kilka tysięcy Strzelców. 
Dziś, gdy Polska rozpoczyna swoją 
drugą wojnę, która ma na celu utrzy
mać to, co zostało zdobyte i odzyskać 
to, co jest nasze polskie rdzennie, Pol
ska posiada Wodza Naczelnego, wy-
Pióbowanego w bitwach, jakiego nie 
posiada żadna inna armia europejska 
i posiada 2-milionową armię pod bro
nią, a mobilizacja powiększa codzien
n e jej siłę. 

Pierwszą swoją wojnę skończyła 
Polska, zacząwszy ją tak niewielkimi 
środkami zwycięsko. I dziś wierzy, że 
drugą, rozpoczynając ją z taką po
tęgą, przy pomocy Boga zakończy 
również tak samo. 

Żołnierze, strzelajcie powoli! Każdy 
strzał ma być celny i Strzelajcie bez 
pośpiechu! 

Ogranicza się działalność organizacyi 
i stowarzyszeń, tak społecznych, jak 
gospodarczych, kulturalnych, politycz
nych—również i związków religij
nych. 

Nie wolno zakładać nowych stowa
rzyszeń bez specjalnego zezwolenia 
władz. 

Na razie nie ma ograniczeń swobod
nego poruszania się. 

Sankcje karne za przekroczenie usta 
wy o stanie wojennym są: kara are
sztu do 1 roku i grzywny do 10.000 
zł, albo jednej z tych kar, w trybie 
administracyjnym. 

W sprawach tych stosuje się przy
śpieszone postępowanie karno-admini
stracyjne, przy czym żądanie skiero
wania sprawy na drogę sadowa nie 
wstrzymuje też wykonania kary are
sztu. 

TEATRY 

Bilety podmiejskie 
bez ograniczeń 

W związku z ostatnimi zarządze
niami, sprzedaż kolejowych biletów 
podmiejskich nie doznała ograniczeń. 
Natomiast bilety dalekobieżne sprze
dawane są osobom, wyjeżdżającym 
w sprawach publicznych i nagłych 
prywatnych za zaświadczeniami, wy
stawianymi przez powiatowe władze 
administracji ogólnej. 
. Urzędnikom i pracownikom pań
stwowym oraz kolejowym, jadącym 
służbowo, wystawia zaświadczenia 
przełożona władza. 

Dla podróżnych cywilnych w pocią¬ 
gach wojennego rozkładu jazdy służą 
wagony z tablicami „dla cywilnych". 

Wstęp do tych wagonów podróżnym 
wojskowym, a do wagonów z tablicą 
„dla wojskowych" — podróżnym cy
wilnym jest wzbroniony. 

Z białą opaską 
można chodzić 

podczas alarmu 
Naczelne dowództwo lotnictwa 1 OPL 

kraju komunikuje, że do swobodnego 
poruszania się na terenie m. st. War
szawy w czasie alarmu lotniczego są 
uprawnione osoby posiadające specjal
ne przepustki oraz białe opaski na le
wym ramieniu, zaopatrzone w okrągłą 
pieczęć władzy wystawiającej. 

Prawo do wystawiania powyższych 
pizepustek oraz wydawania opasek 
posiadają centralne władze państwowe, 
Komisariat na m. st. Warszawę, urząd 
wojewódzki warszawski oraz komenda 
O.P.L miasta Warszawy. 

Teatr Narodowy: Codziennie komedia „ W n 
sele Fonsia" z Dymszą. Dulęba. Żelińką. Ro
landem i in. 

Tealr Nowy. Dziś premiera komed« Ja». 
norzewskiej - Pawlikowskiej „Baba - Dz*wo" 
z Wysooka. Lindoirfówina. Macherska,. Cha« 
dfrCkim, Ch.nu.rkowskton. i ta. 

Teatr Letni: Dziś premiera fcr«*oehwlli 
,,Serce w rozterce — czyli slusan - widmo'* 
« Brochwiozówma., Gó-rska., Semirollnsfelni. Or-
wldem. Frenkiem I ton. 

Teatr Polski: Codziennie komedia Shaw'a 
..Cienewa'' z Romanówna.. Weerzynetn i In. 

Teatr Mały: Codziennie komedia „Ostro*-
nie. świeżo malowane". 

Teatr Ateneum: Da4 premiera „Żejdla«'' 
Szaniawskiego z Jaraczem w atoli tyt. i Anu-
eiakAwna lamecka Noblsówma, Chmlelerwaklm« 
Daniławiczem, KalinowsikLn, i tam. 

Reduta: (Kopernka 36/40): Codziennie o f. 
8 m. 10 sztuka A. Bunscha „Haneczka i duch" 

Teatr 8.15: Codziennie operetka „Panna 
Wodna" z udz. Igo Svma. 

Teatr Ali Baba: Dziś premiwa rewii „PaJrtr 
I fakty" i Żelichowska, i Andriejewaka. Kru-
kowskkm, Skoniecznym, Rakowieckim, Foff-
eiem 1 tan. 

Teatr Tlp-Top: (Mokotowska 73): Codzien
nie nowa rewia „Kto koeo" z Ordonka Bo
do. Walterem, chórem Dana 1 in. Poci. 7.30 
1 10 wiecz. 

Teatr „Figaro«' (Marszałkowska 8): Dzia 
premiera rewii „żyć nie umierać'4 i Katlno-
wlczem. Kamińska, Sorel, Ankwłczównai. Tera«, 
Ja.rosy«n, Zniczem. Lawińskim. Rentgenem. 

S O B O T A 
6 35 Gimnastyka. 6.45 Wiadomości w Je». 

niemieckim. 7.00 Dziennik poranny. 7.15 Mu
zyka. 8.10 ,Z kTiikrofonem przex Polakc". 
12.03 Audycja południowa. 14.45 „Łopocą pol 
skie sztandary". 15.15 Muzyka popularna. 
15.40 Transmisja i otwarcia Tarełw Wschód 
nich we Lwowie. 16.00 Dziennik popołudnio
wy. 16.10 Pogadanka aktualna. 16.20 Utwory 
F. Nowowiejsk ego. 17.00 Muzyka lekka. 17.45 
Pieśni H. Beri:oz.a. 18.00 Na Matkę Boska W» 
gorzna transmisja nabożeństwa ze Swarze
wa. 19.00 Powieść mówiona. 19.30 Audycja 
dla Polaków za granica. 2005 Audycja dla 
wsi. 20.15 Wiadomości w jez. niemieckim. 
20.40 Audycie Informacyjne. 21.00 Koncert »ł 
studia P. R. na II D.W.R. 22.00 Wiadomości 
dziennika radiowego. 22.50 Wiadomości w ie«. 
włoskim. 23.00 Ostatnie wlad. dziennika wie« 
czornego. 23.05 Wiadomości w lez. nlemleeki< 
23.13 Wiadomości w iez. angiielsklm. 23.20 Mt 
zyka lekka. 

WARSZAWA II 
13.00 Koncert rozrywkowy. 14.00 Pare bifoł 

iTiacjl. 14.15 Płyty. 15.00 Koncert solistów» 
15.30 1000 taktów St. Rachonia. 16.30 Muzyki 
francuska. 17.05 Życie kulturalne stoKcy. 17.ił 
Płyty. 2305 Fryderyk Chopin. 

S O B O T A 

CO USŁYSZYMY 
Z ZAGRANICY? 

12.05 Sztokho!m: muzyka lekka; 15.00 Szto» 
holm: muzyka rozrywkowa; 17.20 Ryga: pie
śni łotewskie; 18 30 Bordeaux: koncert roz
rywkowy; 20 00 Londyn Reg: koncert symfo
niczny: 21.15 Tuluza: muzyka operetkowa: 
22.15 Florencja: muzyka taneczna: 23.00 Bu
dapeszt I: muzyka cygańska; 24.00 Kopenha« 
ga. muzyka taneczna. 

Pierwsze wskazanie: 
— Spokój! 

przy zbrodniczych nalotach powietrznych 
Niemcy rozpoczęły podstępna napaść 

na Polske od nagłych i wielokrotnych 
zibrodniczych nalotów. Spodziewali się 
widocznie, że w ten podły sposób zła
mią hart ducha ludności cywilnej, że 
warkot motorów od razu zahamuje bieg 
życia. 

Zawiedli się w swych rachubach bar 
barzydcy. Pierwsze niemieckie naloty 
na miasta polskie wywołały ten jedy
nie skutek, że wzmogły wewnętrzna 
dyscyplinę i spoistość, że spotęgowały 
czujność służb OPL; poza tym żaden 
cień nie padł na oblicze, jak zwykle, 
spokojnej Warszawy. 

Zdajemy sobie sprawę, że to dopie
ro początek wojny i że wiele jeszcze 
prób przedarcia się nad miasto przed-
sięwezmą krzyżackie eskadry. 

Ale też nie wolno przesadzać w oce
nie groźby nalotów. Doświadczenia 
ostatnich wojen, a więc wojny hiszpań 
skiej 1 wojny japońsko-chińskiej wy
kazują, że bombardowania otwartych 
miast z powietrza nie powodowały na 
ogól poważniejszych strat w ludziach 

1 budynkach, natomiast przerzedzały 
tak znacznie eskadry nieprzyjacielskie, 
że powstrzymywano się od dalszych 
ataków. 

Jest rzeczą zrozumiałą i dla każde
go oczywistą, że obrona przeciwlot
nicza naszych miast stoi bez porów
nania wyżej od obrony takiego np. Ma
drytu; rzeczą ludności cywilnej będzie 
obronie tej dopomóc, przez służbę w 
szeregach OPL, przez ścisłe wykony
wanie wszystkich zarządzeń, związa
nych z OPL, przez karność, posłuszeń
stwo, a przede wszystkim spofcól w ra 
zle alarm«. 

Pogotowie przeciwlotnicze trwa, 
Wszystkie służby są na posterunkach. 

Na alarm musimy być przygotowani 
każdej chwili, tak w nocy, jak i o świ
cie. 

Pamiętajcie: od naszego zachowania 
się, od nasz«J dyscypliny, od ścisłego 
zasłonięcia okien od zmroku zależy w 
pewne] mierze bezpieczeństwo miasta. 

Praca, czujnością 1 zdecydowaniem 
odpowie ludność na bandyckie meto
dy Humnów XX wieku. 

Warszawianie z podziwu godnym spokojem 

przeszli wczoraj „chrzest bombowy" 
W arszawa przywdziała od 

wczoraj ekwipunek „prze¬ 
ciwbombowy". 

Maska przewieszona przez 
ramię bądź maseczka zastępcza oto 
niezbędne uzupełnienie stroju przy 
wyjściu na ulicę. Ci, którzy nie po
myśleli wcześniej o zaopatrzeniu się 
w sprzęt „oplowy" patrzą z zazdro
ścią na posiadaczy masek: niech się 
jednak nie obawiają — w najbliższych 
dniach zapasy w ośrodkach LOP-u 1 
aptekach zostaną bardzo wydatnie u-
zupełnione- * 

Olbrzymim popytem cieszą się w 
sklepach wszystkie artykuły, służące 
do uszczelnienia mieszkań i do za
ciemnienia okien. W niektórych ma
gazynach zabrakło chwilowo bateryj 
jak i niebieskich żarówek. 

W składach aptecznych panie pa
trzą z pogardą na kosmetyki, nato
miast kupują wszelkiego rodzaju śród 
ki opatrunkowe i proszki od bólu gło
wy. 

Przy zakupach panuje porządek I 
nastrój, bynajmniej nie świadczący o 
zdenerwowaniu. 

Oto np. jakiś pan prosi o tampon 
..przeciwhałasowy" z waty. 

— Nie lubię, żeby mnie budzono w 
nocył mówi. 

Personel sklepu odradza: 
— Z zatkanymi uszami nie usłyszy 

pan alarmu! 
W jednym z wielkich domów towa

rowych w czasie nalotów skierowano 
publiczność do urządzonego w podzie
miach schronu. 

Ewakuacja wielkiego gmachu odby
ta się bardzo sprawnie: pracownicy i 

pracowniczki pełniący służbę OPL 
czuwali nad bezpieczeństwem publiez 
ności i gmachu. 

* 
Bardzo dużo zimnej krwi i energii 

wykazują nasze panie domu. Przeszko 
łone na licznych kursach OPL I ratow 
niczo - sanitarnych zajęły się posta
wieniem domów „na stopie wojen
nej". 

Zgromadzone zapobiegliwie zapasy 
sprzętu przeciwgazowego przydadzą 
się do samoobrony. Wiele matek zgo
dziło się na ewakuację dzieci z War
szawy. Punkty ewakuacyjne, z dala od 
miast zostały już dawno przygotowa
ne. 

Ewakuacja dzieci będzie przeprowa
dzana nadal. Wyjazd z miasta zaleco
ny jest również osobom starszym, nie" 
związanym z praca z Warszawa oraz 
słabszym nerwowo kobietom. 

W czasie nalotu miasto momentalni* 
pustoszeje. Zatrzymują sie tramwaie, 
autobusy, pasażerowie szybko chro
nią się do bram. lub do znajdujących 
się w pobiiżu rowów przeciwlotniczych. 

Dobrze sie przydają teraz! Od dziś 
należy zdwoić tempo i wysiłek przy 
ich kopaniu. * 

Nieprzenikniony mrok okryt ulice 
Warszawy. Tylko słabe słabiutkie 
św :atełka oznaczają numery domów i 
drogę do schronów Niezmordowanie 
czuwają warty OPL. W mieszkaniach 
— nieustannie dyżurują nrzv radioapa
ratach na stacje Warszawa II. 

Każdy alarm zastanie stolice i iol 
mieszkańców gotowych... 

CENA PRENUMERATY w Warszawie z odn «Mieniem do domu oraz na prowincji x przesyłką pocztową 2.10 zi miesięcznie. Na prowincji sprzedawca gazet za odnoszenie do domu może pobierać opłatę w wysokości 50 gr. 
rniu* „ , , . , „ , _ „, Prenumerata w Słowacji i na Węgrzech 2.10 zł tnles'ęc7nle — w Innych krajach «nropej skich i zamorskich — 5 zł miesięcznie. 

-. j , „ . V- a?A WiLOSZEN. Za wiersz «nlllm. opisowe 3-00 zł; specl. 1.50; w tek*de 1.—; reklamo we «0 gr; drobne 20 gr za wyraz (poszuk. pracy 10 gr za wyraz). Tabelaryczne o 50% droiej. Barwne o 50% drożej za każdy kolor. 
atrona «zleu Ht aa 6 łamów. Ogłoszenia przyjmuj« Filia Jasna 10. Rękoptaftw I ftototrafli nadesłanych, a ele samówlonyell. Redakcja nie zwraca. Sekretariat przyjmuje w sprawach redakcyjnych codziennie prócz świąt Filia Jasna 10 w go«tz. 10—11. 
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