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Polacy w Gdańsku pędza męczeńskie życie

NIEMCY PRZECIĄGNĘŁY STRUNĘ
poza granice

ludzkiej

Doniosła misja
gen. Weyganda

BEJRUT, 31.8. Wydelegowany przez
rząd francuski ze specjalną misją na
Bliski Wschód, gen. Weygand przybył
samolotem w drodze z Paryża do Bej
rutu, gdzie został powitany przez
przedstawicieli władz wojskowych i
cywilnych. Gen. Weygand pozostanie
SA. wznosić okrzyki na cześć Hitlera. w Bejrucie przez krotki czas, a potem
Lehman odmówił, pobito go za tym uda się do Grecji i Turcji, gdzie omó
wić ma sprawę wojskowego współ
do krwi.
działania tych państw z W. Brytanią
GDAŃSKA HEIMWEHRĄ
i
Francją. Do misji jego przywiązują
W CZESKICH MUNDURACH
Oddziały gdańskiej Heimwehry prze duże znaczenie.
mundurowano w mundury czeskie,
które dostarczono z Niemiec,
WASZYNGTON, 31A (Spec. obsł.
tel.) Prezydent Roosevelt wystosował
nowy apel do rządów państw europej
skich, w którym nawołuje do zanie
chania grożącej wojny. .

cierpliwości

Senat W. Miasta zaproponował wczo w posiadanie niemieckie. Wszystkich
raj Komisarzowi Generalnemu R. P. Polaków, zatrudnionych w firmie z
przeprowadzenie rozmów na temat miejsca zwolniono.
ruchu pasażerskiego na linii Tczew POBICIE POLAKA
Gdańsk. Wyznaczeni do tych rozmów
W SOPOTACH
Przybyłemu do Sopot z owocami
Grabowski i Szadkowski udali się na
wyznaczone miejsce. Rozmowy toczy woźnicy Józefowi Lehmanowi % ma
ły się w rzeczowym i życzliwym na jątku Chwarzno rozkazali szturmowcy
stroju. Kiedy jednak obaj delegaci
opuścili gmach, w którym rokowania
toczyły się, zostali przez Gestapo aresztowanL
ARESZTOWANIE
INSPEKTORÓW CELNYCH
W ciągu wczorajszego popołudnia aresztowani zostali w Gdańsku znowu
dwaj inspektorzy celni Jurczyński i
KRAKÓW, 31.8. Od osób które przy
Czerwa.
były
ze Słowaczyzny dowiadujemy się
LONDYN, 31.S. W gabinecie brytyjskim panuje niezachwiane stanowi
NIEZNANY LOS
że ostatni manifest ks. Tiso w spra
sko
co
do
odrzucenia
wszelkich
roszczeń
niemieckich
wobec
Polski.
Nie
ARESZTOWANYCH
wątpliwie dany będzie temu wyraz w odpowiedzi, jaką rząd brytyjski prze wie wkroczenia wojsk niemieckich do
Wedle otrzymanych wiadomości,
Słowaczyzny wywołał wręcz odwrotny
kazał wczoraj do Berlina. W miarodajnych kolach brytyjskich nie podzie skutek. Uważa się powszechnie, że fakt
cały skład gimnazjum w Kwidzyniu
przeniesiono do Królewca. W Złoto lają bynajmniej optymizmu, jaki powstał w Berlinie i uważają sytuację za wkroczenia wojsk niemieckich na Słobardzo poważną.
wie aresztowano adwokata-PoIaka i
waczyznę kładzie kres niepodległości
Polaka, dyrektora banku. Szkoły zam
Słowaczyzny, narażając ją na nieobli
knięto. Los aresztowanych nauczycie
czalne skutki następstw awantur nie
LONDYN, 31.8. (Spec. obsł. tel.) O- kanclerza Hitlera została przekazana mieckich. Ludność słowacką ogarnął
li - obywateli polskich, nieznany.
ficjalnie komunikują, że odpowiedź ambasadorowi Hendersonowi do Ber- popłoch na widok maszerujących od
BIJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ
(Dokończenie na str. 2)
działów niemieckich.
W ostatnich godzinach doszło po angielska na ostatnie „propozycje"
nownie do ostrego starcia między od
działem SS i Heimwehrą Gdańską. Są
zabici i ranni. Prasa gdańska, donosząc
o 2 zabitych, stara się winę zwalić na
stronę polską, twierdząc, że zostali oni
zaatakowani na granicy polsko-gdańskief przez polskie bandy dywersyjne.
GROMADZĄ SIĘ POLACY
- ZBIEGOWIE Z GDAŃSKA
KARTUZY, 31.8. Na teren „Swajcarii Kaszubskiej" do miasta Kartuz
i poszczególnych wsi przybyli Polacy,
uciekinierzy z terenu W. Miasta Gdań.
ska, którzy zbiegli przed terrorem i
W Bojanowie wykryto tajną radio
prześladowaniami Niemców, lub zo
przez granicę śląską a następnie przy stację nadawczą-odbiorczą za pomo
stali wydaleni.
pomocy niemieckich firm przewozo cą której odbierano rozkazy a prze
wych. Komórkami dla tajnych narad kazywano wiadomości do Niemiec.
HITLEROWCY ZAGARNĘLI
FIRMĘ BERGTRANS
BIELSKO, 31.8. W nocy z wtorku gromadzenia broni i amunicji były
GRUDZIĄDZ. 31 bm. Policja PańDo firmy maklerskiej w Gdańsku na środę dnia 30 bm. nad ranem po majątki ziemskie, należące do Niem stwowa podczas przeprowadzania re
„Bergtrans" przybyli szturmowcy S.A. licja bielska przeprowadziła rewizje ców, które stały się prawdziwymi oa wizji za bronią znalazła w korytarzu
wraz z urzędnikami partii, obejmując w mieszkaniach podejrzanych o dzia zami wojującego hitleryzmu i haka mieszkania Niemca Wannowa w grołalność dywersyjną Niemców. Organa ty.
(Dokończenie na str. 2)
policyjne zarekwirowały kilka samo
*••*
chodów z bronią i amunicją. Śledz
two w toku.

Nowy apel prei. Roosevelfa

W drugiej odpowiedzi na notę Hitlera

ANGLIA ODRZUCA
ROSZCZEM NIEMIECKIE WOBEI

POLSKI

POPŁOCH W SŁOWACJI
na widok Niemców

Druga odpowiedź Anglii już w Berlinie

Od 1934 roku gromadzono

broń

IN KIERUJE AKCJA

ywersantów niemieckich w Polsce

Tajne radiostacje
nadawcze

Kilka samochodów
z bronią i amunicją

( 0 MÓWI FRAKCJA!
Hitler miał rację

PARYŻ. 51. 8. Gdy pytano się Daladiera co może oznaczać powiedzenie Hitlera,
wyrażone w "iście, że „bez względu na
wynik wojny — Polska nie będzie mogła
istnieć fako państwo w dzisiejszych grani
cach" — Daladier odpowiedział: Hitler
miał rację, granice Polski będą wówczas
rozszerzone, (r)

Broń iv Wielkopolsce

Polski dworzec w Gdańsku

Na wieży zboru ewangelickiego w
Bojanowie znaleziono karabin maszy
nowy i inną broń. Pastora, który za
braniał wejścia na wieżę, aresztowano.
GDAŃSK, 31.8. Gestapo zajęła dwo-i
Wraz z nim do więzienia odstawiono
rzec
gdański, który fest centrum sieci
kilku Niemców, u których znaleziono
s
. . .
'oń i amunicję. Jak wykasuje śledz . , . , ' , . .
two, broń transportowano od
kolejowej <*danskiej marduiące) się w
zarządzie Polskich Kolei Państwo-

ZASĘŁA GESTAPO
V K-° 2'

T « * - P o I s c y urzędnicy kolejowi na
^ " " g ^ J S . m f J" 0 *» £ ? e t a î c
wykonywać swoich ninkcyi. Dworzec
„dekorowany flagami narodozosjal
wo-socjalistycznymi.
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Nerwy polskie sa mocne, lecz wytrzymałość ich leż ma granice

PROWOKACJA ZA PROWOKACJA
Nie

Slowacy

9
W miejscowości Skalite (Słowacja)
znajduje się banda dywersyjna w ilości
około 100 osób, uzbrojona w karabiny
zwykle i maszynowe. Broń maszynowa
słoi na stanowiskach, wycelowana w kle.
runkn naszej granicy i budynku placówki
naszej Straży Granicznej. Uczestnicy ban«
dy noiza. opaski na rękawach ze swasty
ką hitlerowską.
Dziełem tej bandy jest napad na po
ciąg osobowy, w rejonie Czadca 27 bm.
Niewątpliwie ta sama banda uszkadza
przewody telefoniczne na torze kolejowym
Zwardoń-Skalite.
26 bm. komendant obwodu Straty Gra
nicznej Żywiec, miał rozmowę s komen
dantem żandarmerii słowackiej sąsiednie
go powiatu. W rozmówi« tej komendant
żandarmerii słowackiej oiwiadczył, i e w
bandach dywersyjnych Słowacy nie bio
rą udziału. Naczelnik okręgu Czadca za.
kazał swojej ludności brania udzfala w
aktach wrogich w stosunku do Polski.
SAMOLOTY NAD GRANICĄ
KARTUZY, 31.8. O godz. 10.20 nad
miejscowoScią Strzepcz, położonej o 5 km
od granicy polsko-niemiecklej w pow. kar»
luskim ukazał się niemiecki samolot jed
nopłatowy, jednosilnikowy na wysokości
2 000 m, który po daniu strzałów ostrze,
gawczych przez artylerię polską oddalił się
w kierunku Rzeszy.
Dnia 29 sierpnia o godz. 16.45 zanważo.
no trzymotorowy samolot nad Redłowem,
typu Iunkersa, który po daniu strzałów
ostrzegawczych przez artylerię polską od
dalił się w kierunku Gdańska.

DALSZE INCYDENTY
NA GRANICY ŚLĄSKIEJ
RYBNIK. 31. 8. W nocy z środy na czwar
tek niemiecka banda dywersyjna ostrzell-

Zawiadomienie

Rok szkolny 1939/40 w M. S. M.
w Niepokalanowie rozpoczyna się nor
malnie 1. j. dnia 4 września. Powyższe
zawiadomienie podaje się do wiado
mości wychowankom M. S. M. w Nie
pokalanowie.
(Rektor.)

POGOTOWIE LOTNICZE
zarządzono w Warszawie

(Dokończenie ze str. to
rnadzie Jasiewo gminy Gruta pow.
Grudziądz tajne urządzenie stacji ra
diowej nadawczej. Wannow przed
trzema tygodniami wyjechał do Nie
miec

Bank niemiecki
ośrodkiem dywersji

ski kilkadziesiąt granatów. Dywersantów
odparła nasza Straż Graniem«.
W wiadomości podanej przez nas
W ubiegłą frodę w godzinach przedwie
wała ponownie z karabinów maszyno czornych nad Wodzisławiem ukazał się w dniu onegdajszym o zamknię
wych teren Polski w Wilczy, w kierunku bombowiec niemiecki. Polskie samoloty ciu
banku w Łodzi, której pro«
na Sławęctce. Banda rzuciła na teren Pol myśliwskie zmusiły go do ucieczki.
kurent był członkiem organizacji
dywersyjnej,
komunikujemy,
że chodzi tu o „Bank Niemieckiego
Związku Kółek Zarobkowych" (Deu
tsche Genossenschaftsbank), a nie
oczywiście o Polski Bank Związku
Spółek Zarobkowych, który Jest insty
tucją rdzennie polską i poważnie za
służoną na polu polskiego życia gos
STAROGARD. W ubiegły poniedzia o rzekomych prześladowaniach mniej
podarczego.
łek podało niemieckie radio wiado szości niemieckiej, uczyni najlepiej,
®£®
mość jakoby majątek Hermanowo pod gdy uda się do pobliskiego HermanoStarogardem własność senatora Erwi wa, gdzie się naocznie przekona, że
na Hasbacha doszczętnie spłonął wsku wiadomość podana przez niemieckie
tek podpalenia przez „polskie bandy". radio jest pospolitym kłamstwem.
Według tej wiadomości sam właściciel Stwierdzi mianowicie, że w obrębie ca
Naczelniczka harcerek I naczelnik
został porwany i wywieziony w nie łego majątku nie ma ani śladu pożaru
harcerzy wydali nast. zarządzenie.
wiadomym kierunku.
jak również że właściciel senator HasHarcerze i harcerki winni zgłosić się
Kto nie potrafi jeszcze właściwie o- bach najspokojniej
gospodaruje na
natychmiast
do swych drużyn macie
cenić wartości niemieckich enuncjacyj swych włościach.
(Po)
rzystych, ( a w razie przebywania poza
miejscem stałego pobytu, meldować się
powinni w najbliższych harcerskich
jednostkach organizacyjnych.
Wszystkie instruktorki winny stawić
(Dokończenie ze słr. 1).
o godz. 18.15, premier Chamberlain
się
natychmiast do objęcia swych funodbył szereg rozmów z politykami an
lina, fak wolno się domyślać, drogą te gielskimi, którymi prawdopodobnie o- kcyj w miejscach przydziału służbowe
go. Dawne harcerki 1 harcerze, pra
legraficzną.
mówił treść opracowywanej noty, któ
gnący współpracować z organizacją,
Według informacji z kół miarodaj ra miała być wczoraj wieczorem wy
mogą zgłosić się w odpowiednich ko
nych, angielska odpowiedź miała być słana do Berlina.
mendach.
jeszcze wczoraj doręczona Hitlerowi.
-**•*Przypuszczają, że fest ona tes»o rodza
ju, że Jeszcze pozostawia możliwość po
nownego wypowiedzenia się Hitlera.

a

Niemcy

Nowe łgarstwo niemieckie

„Zamordowany" beztrosko gospodaruje, na swych włościach

Harcerze powołani
orzez swe Naczelnictwo

Anglia

Propozycje Hitlera
starannie zbadane

odrzuca*..

Ochotnicy pospolitego ruszenia

będą przyjmowani do służby

wojskowej

WARSZAWA, 31.5. W związku z
Wcielenie Ich nastąpi albo do szkół
prośbami szeregowców z cenzusem, podchorążych rezerwy, albo też do
Odpowiedź
Hitlera
odszyfro przeniesionych do rezerwy bez wy jednostek organizacyjnych wojska.
wana
około
północy
w Fo szkolenia z ponadkontyngentu, oraz
Obecnie wcielenie takich kandyda
reign office, była przedmiotem do- szeregowców z cenzusem pospolitego tów do szkół podchorążych rezerwy
kładnych studiów w ciągu nocy. Lord ruszenia, Ministerstwo Spraw Wojsko jest niemożliwe, wobec nadmiaru po
Hallfax, który aż do północy w ciągu wych zawiadamia, że petenci zostaną borowych z cenzusem zakwalifikowa
półtorej godziny konferował z pre powołani do szeregów w razie wojny. nych w bieżącym roku do kategorii
„A".
mierem, opuścił w tym czasie dom
premiera i udał się do Foreign offi
ce, gdzie w towarzystwie stałego pod
sekretarza stanu sir Alexandra Cadogana, parlamentarnego wiceministra
spraw zagranicznych Butłleral głów
NEAPOL, 31.8. Do portu w Neapolu
Jak wiadomo gen. Terauczi wraz z
nego doradcy premiera Chamberlai
zawinął statek z Japonii, na którego towarzyszącymi mu osobami miał być
na, sir Horace Wilsona, studiował od
pokładzie przybyły dwie japońskie mi obecny na kongresie w Norymberdze.
powiedź Hitlera do godziny w pół do
sje wojskowe. Pierwszej misji, złożo Po zawarciu niemiecko-sowieckiego
trzeciej nad ranem.
nej z przedstawicieli marynarki, prze paktu o nieagresji delegacja japońska
Opuszczając Foreign office, lord wodniczy adm. Osumi, drugiej zaś, w została z Tokjo zawiadomiona,
aby
Hallfax oświadczył zapytujących go skład której wchodzą przedstawiciele nie brała udziału w kongresie. Pod
dziennikarzom, i e nic nie Jest w sta wojsk lądowych, przewodniczy gen. czas pobytu w Europie gen. Terauczi
nie ujawnić odpowiedzi, lecz odpo Terauczl. Wraz z misją przyjechało zatrzymać się ma jakiś czas w Szwaj
wiedź ta rozważana będzie dokładnie trzech przedstawicieli wielkiego prze carii.
mysłu japońskiego.
przez gabinet brytyjski.

Japońskie misje wojskowe

zignorowały zaproszenie do Norymbergii

W dn. 30 bm. w Warszawie o g. 22.1 S
zostało zarządzone pogotowie obrony
przeciwlotniczej. Oświetlanie ulic, nie
co zredukowane, zostało utrzymane.
Zostały natomiast wygaszone lub za
Z kół zazwyczaj dobrze poinformo
słonięte wszystkie światła wewnętrzne, wanych korespondent P.A.T. dowia
reklamy świetlne I neony.
duje się, że odpowiedź
Hitlera jest
dokumentem długim, zawierającym 9
stron pisma maszynowego, lecz, że
BERN. Szwajcarska rada narodowa
dokument ten w istocie rzeczy w ni i rada stanu uchwaliły ustawę w spra
czym sytuacji nie zmienia.
wie udzielenia radzie związkowej peł
nomocnictw i zatwierdzenia zarządzeń
BERLIN, 30.8. Dziś wieczór ogłoszo
mobilizacyjnych
i udzielenia wszel
ny został dekret kanclerza Hitlera o
kich niezbędnych kredytów.
powołaniu „rady ministrów dla obro
Zgromadzenia Narodowe dokonało
ny Rzeszy" pod
przewodnictwem
Posiedzenie gabinetu
brytyjskiego następnie wyboru płk. Henryka Guis
marsz. Göringa.
zakończyło się o godz. 13.00. Gabinet
obradował półtorej godziny.
O godz. 17.10 zebrali się: Halifax,
Buttler, Cadogan u celu zredagowania
odpowiedzi brytyjskiej na ostatnie oTUNIS. Ze strony ludności niechrze
RZYM. 31.B.W związku z obowiązu
świadczenle kanclerza Hitlera.
ścijańskiej (muzułmańskiej i inn.) na
jącym od dnia pierwszego września za
Premier Chamberlain równocześnie pływają masowo w Tunisie zgłoszenia
kazem sprzedaży kawy osobom prywa
w
tnym oraz sekwestrem wszystkich zapa udał się do króla, który w dniu wczo do ochotniczej służby wojskowej
sów kawy na rzecz wojska, ludność rajszym w towarzystwie, ks. Glouce armii francuskiej. Chodzi tu o ludność
masowo oblega składy kolonialne, wy ster odwiedził ministerstwo wojny, a nie podlegającą obowiązkowi służby
wojskowej. Władze wojskowe w Tu
kupując ostatnie dozwolone ilości ka następnie ministerstwo lotnictwa.
wy.
Po opuszczeniu pałacu Buckingham nisie zmuszone są do ogłoszenia za

Gen, Guissan wodzem naczelnym

„Rada obrony Rzeszy"
pod przewodnictwem Görinqa

Brak artykułów
spożywczych we Włoszech

wojsk szwajcarskich

Prace nad
odpowiedzią

san na naczelnego dowódcę wojsk
szwajcarskich z nominacją na genera
ła. Bezpośrednio po wyborze gen. H.
Guissan złożył przysięgę.
Gen. Guissan urodził się w 1Ô74 r. w
kantonie Vaud. Podczas wielkiej woj
ny był przydzielonym do armii fran
cuskiej na froncie w charakterze ob»
serwatora.

Mści się zabór

Albanii

Muzułmanie idą „na ochotnika"

wiadomienia, że sporządzono listy ochotników, którzy stopniowo będą po
woływanl do szeregów, gdyż byłoby
niemożliwym
uwzględnić od razu
wszystkie zgłoszenia. Władze stwierdza
ją, że odwołają się w właściwym mo
mencie do wszystkich zgłaszających;
się,

