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Sytuacja ogólna 
Każdego uważnego obserwatora musi uderzyć 

jeden fakt: 
„Trzecia" Rzesza zastosowała w stosunku do 

Polski 

zupełnie inna metodę 
działań wojennych, niż metoda, zastosowana przez 
mocarstwa zachodnie w stosunku do „Trzeciej" Rzeszy. 

„Trzecia" Rzesza ruszyła na nas silnemi kolum
nami zmotoryzowanemi, nie dbając o zapasy żywno
ści czy materiałów pędnych. W rezultacie mamy 
rodzaj 

„zagonów" broni pancernej, 
odciętej w wielu wypadkach od własnych baz. 

„Trzecia" Rzesza to właśnie nazywała 

"wojna błyskawiczna". 
ale Hitler me docenił ani siły moralnej naszego 
wojska, ani też siły moralne! ludzi polskich. „Ko. 
lum^y szturmowe" przechodziły, a wślad za niemi 

JRQW&UJUly nowe.ogiiïs|ça w a l k i 
nienaruszonych istotnie polskich 

^ oddziałów. 
Otrzymaliśmy koniec końców jakaś „szachowni

ce", a w tel „szachownicy" 

inicjatywa przechodzi coraz to 
bardziej do naszych rak 

I tak musiało być. 
Bo wojska polskie, nietknięta i wykazujące 

wspaniały spokój nerwowy, odcinają te „kolumny 
pancerne", które sie przerwały, od ich „godstaw 
istnienia", osaczała je i utrudniają im coraz to sku
teczniej komunikacje z niemieckiemi siłami głównemi 

Pod Kutnem 
odnieśliśmy duży sukces. Rozstrzaskaliśmy już nie 
pułki, tylko całe dywizje. Rozwija sie 

bardzo dobrze 
uderzenie 

odciążające tama Warszawę. 
* 

Na Zachodzie jest zupełnie inaczej. Tam atak! 
lotnicze i ataki broni pancernej pozostają 

w ścisłej łączności 
z marszem kolumn piechoty i z działaniem artylerii, 
Wojska sprzymierzone 

likwidują całkowicie 
wszelkie niemieckie ośrodki oporu, zanim posuną sie 
naprzód, choćby o kilometr. 

* * 

Nam wrażenie, że pułk. W. Lipiński, gdy mówił 
wczoraj przez radio, myślał o książce Józefa Piłsud
skiego: 

„Rok 1920" 
Przecie wtedy podobnie kawaleria i piechota sowiec
kie pędziły naprzód nieprzerwanie bez baz, bez 
komunikacji, bez środków wyżywienia, bez wywiadu 
Teraz nie kawaleria i nie piechota, 

Komunikat wojenny 
Dowództwa Obrony Warszawy 

z dniâ 14 września 
W ciągu nocy utarczki na przedpolu Warszawy. 
W godzinach porannych wykonał nieprzyjaciel 

dwa natarcia na kierunku Woli. W amw artylerii 
i ciężkich karabinów maszynowych natarcia te zała
mały si» fuż na dużej odległości. Jeden czols został 
spalony, zaś w ręce naszych oddziałów woadło 8 sa
mochodów transportowych oraz jedna armatka prze
ciwpancerna. 

Nieprzyjaciel poniósł dotkliwe straty w zabitych 
i rannych. 

lotnictwo nieprzyjacielskie tylka rozpoznawało. 

Komunikat 
Obrony L w o w a 

z dnia 14 września 
12 bm. niesrzyjash&rie odiziały zmotoryzowane 

roznoezsly silny atal? n r Lwów. Itak len ztsstał 
dzisiaj odparty. Podpalony został kościół oo. Jezuitów 

W ciągu trzech dni nacierała artyleria nieorzy-
jacielska, ponosząc dużs straty w ludziach. Zdobyliś
my 10 czołgów i samochód pancerny. 

W dniu dzisiejszym ataki nieprzyjacielskie na 
różne odcinki zostały odparte. Zdobyliśmy 11 mo
tocykli i samochód. W boju odznaczył sie specjalnie 
strzelec Władysław MUSZft&A. 

Miedzy godz. 14.45 a 15.45 odbył sie nalot 
dwudziestu nieorzyiacieskich bombowców. Rzucały 
one pociski wyłącznie na obiekty niewojskowe, nie
cąc pużary. Sa zabici i ranni. Pare bombowców 
stracono. 

Wojsko jest pełne uznania dla bohaterskiej 
ludności Lwowa. 

jeno niemiecka broń pancerna 
popełnia z rozkazu swego dowództwa ten sam 
zasadniczy b t a d . Hitler powierzył,-w formach 
innych - błąd Tuhaczewskiego z roku 1920. 

* * 
I wreszcie « jeszcze fetfno zapewnienie. 

Radio niemieckie powtarza ciągle, źe może 
być zawarty pokój 

kosztem Polski 
Premier Wielkiej Brytanii Chamberlain 

i premier Francji Daladlier oświadczają, tak 
samo ciągle, że 

pokolu kosztem Polski nie będzie. 
Oświadczają znacznie więcej: 

pokoju nie będzie, dopóki Hitler stoi 
u steru Państwa N emeckiego 

* 
My mamy nasze zadanie specjalne na 

odcinku naszym: 

musimy obronić Warszawę. 
Walczymy „bez pardonu". Na to nic ma rady. 

I dlatego 

obronimy Warszawę! 
M. NIEDZIAŁKOWSKI 

Na froncie zachodnim 
Zestawienie komunikatów 

radiowych paryskich, londyńskich 
i berlińskich 

Inicjatywa pozostaje nadal w rekach 
w o f s k sprzymierzonych? 

stwierdza to i urzędowy 
k o m u n i k a t n iemieck i 

Stolica Zagłębia Saary - Saarbrücken mo
że już w tej chwili znajduje sie w rekach 
wojsk sprzymierzonych. W każdym bat i 
razie zajęcie jej w czasie najbliższym nie 
ulega wątpliwości. 

Bitwa zachodnia może mieć znaczenie 
rozstrzygające dla dalszego biegu kampanii, 
jak rozstrzygające znaczenie 

j u ż m a 
fakt polskiego oporu, oporu, który z każ-
dym dniem staje sie coraz to bardziej PL A* 
NOWYM, a wiec i coraz to bardziej SKU
TECZNYM. 

Korespondenci wojskowi krajów neutral
nych, obserwujący działania wojenne na 
froncie zachodnim stwierdzają jednogłośnie 

o g r o m n ą przewagę 
techniczna Francji i Wielkiej Brytanii. 

Wolni nerwów 
trwa dalej ••• 

Pułk. Wacław Lipiński podkreśla ciągle przez Radio myśl bardzo 
słuszną; 

nie trzeba „szukać" na łapu - capu, na własną rękę tak zw. dy-
wersantów. 

Bo widzicie. 
„Dywersantów" w Warszawie wcale nie ma tak wielu. Tych, któ

rzy są naprawdę, wyłapują stopniowo i SKUTECZNIE władz« woj
skowe oraz władze bezpieczeństwa publicznego. Poszukiwania „dy
wersantów" NA WŁASNA RĘKĘ tylko przeszkadzają 

DZIAŁALNOŚCI WŁADZ PAŃSTWOWYCH. 
Owszem! Komunikujcie WŁADZOM PAŃSTWOWYM o Waszych 

spostrzeżeniach czy podejrzeniach. To Wasz obowiązek. Nie podej» 
mujcie jednak żadnych kroków SAMOWOLNIE, bo wtedy robicie 
zamieszanie. 

W 
„WOJNIE NERWÓW", 

która trwa dalej, kwestia „dywersantów" jest JEDNYM ZE 
ŚRODKÓW ROZBIJANIA NASZEGO ZAUFANIA WZAJEMNEGO, 
podjętych przez „Trzecią" Rzeszę. 

Więc bądźcie bardzo ostrożni. I trzymajcie NERWY NA WO
DZY. 

Nasza brygada 
ochotnicza 

Nasza brygada ochotnicza obrony Warszawy znajduje sie Jo* w 
dyspozycji Dowództwa. W serdecznych słowach powitał wczoraj 
przez Radio powstanie tej brygady Komisarz Cywilny na m. »Ł War
szawę St. Starzyński. 

„Robotnik" zupełnie bezpłatnie ogła
szać będzie wiadomości o zaginionych 

Zgłaszajcie się od godz. 15 do 17-ej, Warecka 7, wejście głowi 
pokój ï»od nazwą: „DZIAŁ POMOCY", 
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Z cyklu: 
Warszawa pod piorunami 

l 
Barykady stolicy 

Odwieczna wioska rycerza Warsza, osada piastowska, bogate i lud 
nc miasto za Jagiellonów, stolica Wazów, Sobieskiego i Stanisława 
Augusta, buntownica nieugięta, rwąca raz poraź kajdany, podczas 
powstania Kościuszkowskiego, w noc listopadową, w okresie rewolu 
cjl roku 1905 — Warszawa prwszyw» teraz właśnie najbardziej wie
kopomne swe dni i niemniej pamiętne noce. 

Od dwóch juz bowiem tygodni spici eterem lab spirytusem lotnicy 
niemieccy sypią grad bomb na ulice i place Warszawy, na domy i gma
chy, budowane w ciągu stuleci, w popiół i żużle obracają trud i mo« 
zoi całych pokoleń, śmierć sieją wśród nieuzbrojonych mieszkańców 
stolicy. Od dwóch tygodni zuchwała i zbójecka awangarda młodzieży 
hitlerowskiej kruszy sie w morderczych bojach z orlim lotnictwem 
polskim, w płomieniach pada z podniebia, ściągana ogniem naszej ar
tylerii, od dwóch tygodni na bruku warszawskim znajduje swój grób 
straż przednia najazdu — «r.c rumowisko, najlepszy sprzęt lotniczy 
niemiecki. 

A obok bomb z samolotów od szeregu dni i nocy biją w Warszawę 
pociski dalekosiężnej, niewidocznej artylerii niemieckiej, smoczym 
czołganiem podsuwają się do stolicy nowożytne potwory bajeczne — 
opancerzone tanki, chyłkiem skradają się oddziały wrażej piechoty. 

Cała moc i potęga germańskiej nacji sprzysięgła się na zgubę pol
skiej stolicy, aby ją zgnieść i upokorzyć, na klęczki rzucić, ujarzmić 
i wziąć w niewolę. 

Ale Warszawa nie ugina czoła! Zaciekła się w odporze. Broni się jak 
rozjuszona lwica. Opasała się kamienną wstęgą barykad, murem nie
zdobytym, błyskawicznie z gleby warszawskiej dźwigniętym. 

Kamienie z braku, płyty z chodników darły w uniesieniu żylaste rę
ce robotnicze, słabe dłonie kobiet, nerwowe palce żydów,"aby rzucać 
je na zwał, na grudy, na bastiony, które niby kły grożą wrogowi okru
tną rozprawą, grożą klęską i pohańbieniem. 

Przy barykadach warty pełni żołnierz polski — młody, czujny, 
nparty, sokolimi oczyma wypatrujący błysku nieprzyjacielskiej broni. 

A za tarczą tych barykad toczy się nurtem głębokim życie miliono
wej stolicy, która spokojna i ufna, nieulękła i zdeterminowana po
dejmuje prace dnia codziennego, gotowa każdej chwili stanąć na bo
jowym posterunku i piersią własną zatarasować po raz wtóry i dzie
siąty dostęp niemieckiej nawale do serca Polski, ramieniem zbrojnym 
gnać go precz zmusić do odwrotu i ucieczki. 

Jak niegdyś baszty bohaterskiej Niemczy, niezłomnego Zbaraża, 
nieustraszonej Częstochowy tak dzisiaj milcząc patrzą w niebo bary
kady warszawskie, zwiastując niedaleki już dzień triumfu, zwycięstwo 
słusznej sprawy, zapowiadając Warszawie podziw i cześć całego świa
ta .wróżąc stolicy polskiej — Nieśmiertelność! 

KRZYSZTOF SMOTKYCZ. 

Komunikaty 
DO STRZELCZYK. 

Kierownictwo Pracy Kobiet Związku Strzeleckiego poleca wszy
stkim, znajdującym 3ię na terenie Warszawy instruktorkom i strzel-
c2yniom, by natychmiast meldowały się w Komendzie, ul. Wiejska 
Nr. 19 (dawniej Al. Jerozolimskie). 

Jednocześnie powiadamiamy, że została uruchomiona szwalnia, w 
której strzelczynie szyją bieliznę szpitalną, bieliznę dla żołnierzy 
i ubranka dla dzieci uchodźców. 

Kierownictwo Pracy Kobiet zwraca się z gorącą prośbą do wszy
stkich firm warszawskich o nadsyłanie zbędnych materiałów, które 
będą wykorzystane we wspomnianej szwalni. Bardzo serdecznie 
prosimy i gorąco apelujemy do wszystkich, którzy mogliby nam 
przyjść z pomocą. 

Ponadto powiadamiamy, że Komendant bloku OPL. przy ul. Sien
nej Nr. 17, p. Roman JeKierski, zorganizował punkt żywnościowy z 
którego codziennie strzelczynie pobierają 160 litrów zupy, herbaty 
i chleba. Pożywienie to dziewczęta dostarczają na pozycje. 

Kierownictwo referatu propagandowego prosi wszystkich ciłon-
ków Związku Strzeleckiego o nadsyłanie krótkich fragmentów re
portażowych z pracy na swoich placówkach. 

Wszelkie zapytania i informacje w tej sprawie proszę kierować 
do Komendy Z, S. tel. 9-73-43 w godzinach od 13 — 15-ej. 

TJBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA. 
Ubezpieczalnia Społecaaa w Warszawie podaje do wiadomości 

ubezpieczonym, że Pogotowie Ubezpieczalni funkcjonuje normalnie: 
Telefony Nr. 344-44 i 633-33. Pogotowie należy wzywać w wyjąt
kowo groźnych wypadkach. 

p. o. Dyrektora J. A. Nawrocki. 
CRZAD CELNY. 

Dyrekcja Ceł i Urząd Celny w Warszawie urzędują normalnie na 
ul. Inflanckiej Nr. 6. Telefon Dyrektora Stefana Królikowskiego 
12.0S.84. Czynny jest także Urząd Celny na poczcie głównej przy 
pi. Napoleona. 

Wzywa się wszystkich uprawnionych aby zgłaszali się po odbiór 
towarów znajdujących się w magazynach i składach celnych. In-
formacyj udziela również Izba Przemysłowo - Handlowa w Warsza
wie p. naczelnik Rasiński, pokój 222, tel. 7.57.60, wewnętrzny 77, 
względnie jego zastępca. 

Ponawia się apel do urzędników i dozorców celnych w Warszawie 
aby stawili się niezwłocznie do służby na ul. Inflancką Nr. 6. 

REJESTRACJA DOWÓDCÓW STRAŻY POŻARNYCH 
Weywa się wszystkich komendantów (dowódców) przemysłowych 

(prywatnych) straży pożarnych, komendantki oddziałów żeńskiej 
służby pożarniczej w zakładach przemysłowych, oraz wszystkich 
strażaków i atralaczki t terenu stołecznego miasta Warszawy do 
jaknajszybMégo sarejołtrowania się w bîuraô etoteeznego okręgu 
Związku Straży Pożarowej R. P., Plac Trzech Krzyży 8, tel. 808-93. 

W. T. A. 
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO AKCEPTACYJNE S. A. 

W WARSZAWIE 
prosi Owych pracowników o zgłaszanie się do biura w sprawach 

służbowych osobiście w godz. 9 — 13, lub porozumienie się telefoni
czna, tel. 2.69.42. 

Dyrekcja. 

Przypominamy, że wszyscy robotnicy członk. PPS. i KI. Zw, Zaw. 
w inni natychmiast stawić się na następujących punktach pracy spo
łecznej według miejsca zamieszkania, niezależnie od przynależności 
związkowych: Wolska 42 — lokal Związku Metalowców; Wolska 44 
— lokal PPS.; Wronia 65 «— lokal PPS. Dzielnica Jerozolima; 
Szeroka 22 — lokal PPS. ! Zw. Metalowców ; Długa 21 — OKR. dz. 
Starówka, Śródmieście, Powiśle, Mokotów, Warecka. 7. — Kra
sińskiego 10; Żoliborz — Marymont; Nowosielecka 1 — Czernia
ków; Kacza 7 — Powązki, Zw. Budowlanych. 

Chwila wymaga wytężonej pracy: Wszyscy Towarzysze winni 
stawić się w powyższych punktach dla objęcia odpowiednich funkcji. 

Od nas pajdzie nowina 

Nasza Warszawa 
Postawa Warszawy podczas tych dni oblężenia 

przejdzie do legendy. 
Skąd sją bierze w ludziach tyle bohaterstwa, 

spokoju, opanowania, godności? W zwykłych szarych 
ludziach, którzy dotąd nie wyróżnili się niczem w ży
ciu. I nagle okazuje się, że właśnie oni mają charak
tery z pierwszorzędnego kruszcu, że jest w nich siła 
stalowa i powaga bohaterska. Widzę młodych chło
pców, z których każdy rwie się do tego żeby bronić 
miasta swego i kraju, widzę chłopów, którzy wpraw
dzie pouciekali ze wsi, ale dlatego żeby nie być zmu
szonym służyć wrogowi i móc oddać swoje siły wła
dzom polskim. Widzę umęczone kobiety z dziećmi, 
którym jest może najciężej, bo patrzeć na cierpienia 
i strach dzieci to największa męka. Ale i z ich ust 
nie słychać skarg i narzekań, w oczach niema łez. 
Poważne, «kupione, napięte, robią wszystko co do 
nich należy. Bije z nich wielka siła wytrzymałości i 
odporu. Do ochotniczej i społecznej służby zgłasza 
się aż za wiele rąk, mózgów, gorących serc. 

Takie napięcie, tyle siły woli, takie żelazne skrze
pienie od wewnątrz, takie zaciekłe postanowienie n i e 
d a n i a Się znaczy tyleż co armaty, czołgi i bomby, 
Zwycięża się, nietylko przy pomocy amunicji. 

K. 

Dział pomocy 
Rodzice Antoniego Degórskiego z Warszawy, zamieszkali przy ul. 

Tamka 44, proszą o wiadomość o nim. 
J. Rawicz prosi swego szwagra z Łodzi o zgłoszenie siê do Redak

cji „Robotnika". 
Franciszek Lenk poszukuje żony Natalii, która zaginęła 2 wrześ

nia na drodze z Radomska do Piotrkowa. Wiadomość do Redakcji 
„Robotnika". 

Panecka, lek.-dent., jeżeli moçlitfe przyjedź do Wilanowa ź dzie-, 
ćmi, przesłać wiadomość. 

Abram Rozental -poszukuje Pinkusa Mlumenmana z Łodzi. Wia
domość: Zamenhofa 9 m. 12. 

Maciusiu, Ignasiu dajcie znać gdzie jesteście. My zdrowe. 
Łusia — Fela. 

Marchwicki Ignacy poszukuje zaginionej rodziny, składającej Bię: 
z żony i dzieci. Zgłoszenia do Gimnazjum Królowej Jadwigi, Plac 
Trzech Krzyży. 

Michał Grodzicki z pow. piotrkowskiego poszukuje żony, Leokadii 
lat 28, która zaginęła na Pradze w drodse do Warszawy, wiadomość 
w red. „Robotnika", Warecka 7. 

Zaginęła: 1) legitymacja urzędnicza, wydana przez Inspektorat 
Szkolny Wieluński w Wieluniu na imię: Samson Koppel; 

2) Książeczka wojskowa, wydana przez P. K. U. Kutno, na imię 
Samson Koppel. 

Znalazca proszony jest o zwrócenie dokumentów do Redakcji „Ro
botnika", Warecka 7. 

W dniu 9 b. m. zgubiłem portfel zawierający legitymację tram
wajową i dowód osobisty na imię Adama Jabłońskiego, wydany 
przez Urząd Gminy Skorosze. Uczciwego znalazcę proezę o złoże
nie w Redakcji „Robotnika". 

Ludwik Sybirak z Kutna, zawiadamia żonę Cecylię (Kutno, ul, 
Bema 12), że żyje. 

Leszno 56 w bramie gorące obiady z mięsem dla 50 osób. 

Nim nastąpi! nocny napad na Polskę, jeden z czołowych sadystów 
i podpalaczy świata, p. Józef Goebbels, rozgłosił w imieniu „Trzeciej" 
Rzeszy, że „wojnę będziemy prowadzić z całym okrucieństwem". Te 
słowa nie są ani czcze ani rzeczą przypadku, bo ich natchnieniem i źró
dłem jest duch hitleryzmu. Jego wyraziciele, pnąc się do władzy w 
swoim kraju przez jawne i kapturowe mordy, przez podkopy i podpa
lania nie grzeszyli naturalnie poczuciem człowieczeństwa. Nie mogą 
więc tymbardzlej wobec na» wyrzekać się swoich metod ani sprzenie
wierzać się swojej naturze. Między tymi zwiastunami „Nowego Ładu" 
i „Nowej Europy" a pospolitymi piratami i gangsterami jest tylko ta 
różnica, że ci ostatni nie tworzą doktryny i nie układają kodeksu swo
jej „moralności", ani nie próbują narzucić jej cywilizowanemu świa
tu. Oni bez żadnych dekoracji filozoficznych i ideologicznych popro-
stu napadają upatrzone ofiary, mordują i łupią. Po wielu kryminałaafc 
świata znaleść można mnóstwo takich samych czcicieli bomby, najaz
du, rozboju i dynamizmu, (krzepy). 

Jest to ten sam duch okrucieństwa i bestialstwa, który już przed 
wiekami shańbił, splamił honor białego człowieka, duch Oortezów i 
Pizzarów. Powróciły upiory dawnych konkwistadorów i kolonizatorów,-
którzy zakuć usiłują w jarzmo ludy Europy i poddać je zasadom nie
wolniczej pracy i wyzysku na rzecz Herrenvolku (narodu państw). 

Idąc dotąd podstępem, oszustwem, postrachem, szantażem, idąc 
^asni aa. , ml prtrö 

najemnych agentów, szpiegów, dywersantów i dobrowolnych opęta
nych zwolenników, zatruwających życie upatrzonego na ofiarę naro
du, — napotkali pierwszr u na» zaporę, pierwszy szaniec, — Warsza
wę. Tu, na naszych redutach złamane zostanie nie tylko zbrojne ramię 
zbójeckiego najazdu, ale także zadany będzie śmiertelny cios pysze 
Herrenvolku i planom podbicia świata. Od nas pójdzie nowina dl» 
ludzkości, od bram Warszawy pójdzie nowa droga, zacznie się nowa 
Era wolności l równości narodów ! 

HENRYK LUKREC. 

Wydział Sanitarny „Komendy Słownej Obywatel
skiej ' przypomina że, wszelkie zabiegi higieny codzien* 
nej, jak płukanie ust, mycie rąk przed każdym jedze
niem, dokładne mycie się rano i wieczorem nie po
winny być w obecnym czasie zaniedbywane, a prze
ciwnie stotowane być muszą z całą starannością, wo
bec możliwości szerzenia się chorób zakaźnych. 

Starać się nie pić wody nieprzegotowanej. Myć o-
woce, dokładnie myć przed użyciem wypożyczone od 
innych łyżki, szklanki itd. Mieszkanie wietrzyć, sze
roko otwierając w dzień okna w czasie wolnym od 
alarmu. 

Matki z małymi dziećmi, znajdujące się w większym 
skupieniu ludzkim muszą mieć dla swoich dzieci""na-" 
czynie do wydzielin, Naczynie te należy czysto u-
trzymywać. 

W miejscach większego skupienia dbać o czystość 
tych skupień. 

WĘGIEL I KOKS 
sprzedaje składnikom i konsumentom na sp] 
»k: »Kładach swoich przy ul. Zwrotniczej 9 przy 

odbiorze furmanką kupującego 

Sp. Akt. „Wegloblok i i 

dojazd: Al. Jerozolimskimi, Towarową. Grzybowską. Karolkową, 
Przyokopową, Zwrotniczą 9, lub Królewską, Graniczną, Grzybow
ską, Karolkową, Przyokopową, Zwrotniczą 9. 

Zakończyliśmy prace nad formowaniem 
Ochotniczej Brygady Robotniczej 

Obrony Warszawy 
Brygada została oddana do dyspozycji Dowództwa Obrony 
Narazie werbunek wstrzymujemy ai do dalszych rozkazów Dowództwa Obrony. 

«*. m miiwi ii,>inr»w.r>n 

Wykonywujcie odrazu i bez wahania wszelkie wezwania władz 
wojskowycn i Straży Obywatelskiej. 

Pomagajcie wojsku, jak tylko możecie. 
Niech żołnierz czuje Wasze serce; dzielcie sie z żołnierzem Wa

szymi zapasami. 
Pracujcie normalnie. Otwierajcie sklepy. Nie gromadźcie sie bez 

istotnej potrzeby. 
fcedaktor: MîflCÏY^LÀW tflEnZlAOtrtWSlU Druk „ROBOTNIK", Warta*»* Warecka T. 


