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ÓSMY 
komunikat Sztabu 

N a c z e l n e g o W o d z a 
Głwnego 

Stany Zjednoczone 
już wkrótce znajdą się w jednym z nami szeregu 

Według ostatnich doniesień z A- ! Budowa okrętów wojennych i I dotychczas nigdy niewidzianym, 
meryld, prezydent Soosevelt za-1 aeroplanów bojowych prowadzona (PAT.). 

jest obecnie w Ameryce w tempie 

Dnia 9 września 1939 roku. 
DZIAŁALNOŚĆ LOTNICTWA. 
Lotnictwo nieprzyjacielskie w 

dalszym ciągu bombardowało na

sze wojska, linie komunikacyjne 
i mosty na Wiśle. Poza tym bom
bardowało szereg miejscowości o-
raz centrant Warszawy. Na Placu 

Rozkaz Nr. 1 

Żołnierze załogi Warszawy! 
Wódz Naczelny powierzył nam obronę Stolicy. Żąda On, by o mury 

Warszawy rozbił się napór wroga, by został położony kres niszcze
niu polskich ziem, pomszczeni polegli w boju koledzy, polegli śmier
cią żołnierską mężczyźni, kobiety i dzieci. Mamy podać rękę utru
dzonym w boju oddziałom, ułatwić im dalsze zadania hojoi. / 

Żołnierzu! Objęliśmy pozycję, z której nie ma zejścia. Na tej po-
zvi'.ij może wróg usłyszeć jedną tylko odpowiedź: „Dość! ani kroku 
dalej!" A nam wolno złożyć jeden tylko meldunek: „Rozkaz Naczel
nego Wodza zostanie spełniony". 

dbywatele Warszawy! 
Józef Piłsudski powiedział, że 

Warszav.a, ilekroć chodziło o da
nie hasła walki o wolność—hasło 
to dawała pierwsza. Honor War
szawy wymaga dziś, żeby uczynić 
ze stolicy Redutę obrony. 

Nie będziemy żałować jeśli na
wet z niektórych dzielnic naszego 
miasta zostaćby miały gruzy, bo 
wiemy, że dla przyszłych pokoleń 
i dla tych z pośród nas, którzy 
px-zeżyjemy tę wojnę będzie to 
szczytnym świadectwem naszych 
czasów. 

Obywatele Stolicy, pracownicy 
umysłowi, patrioci, wszyscy, któ
rym jest drogi honor naszego mia 
sta i lepsza niż dotychczasowa do
la Ojczyzny — pod broń! Zgłaszaj 

cie się natychmiast do biura zacią 
gu Robotniczych Kompanii Ochot
niczych przy Dowództwie Obrony 
Warszawy. 

ZARZĄD GŁÓWNY 
STRONNICTWA J , 

DEMOKRATYCZNEGO: 

Teatralnym, tri. Nalewki i ulicy 
Długiej padły bomby. Lotnictwo 
nieprzyjacielskie poniosło dalsze 
straty od działania artylerii prze
ciwlotniczej ł naszego lotnictwo 
myśliwskiego. Lotnictwo nasze 
zbombardowało kilkakrotnie pan
cerne oddziały nieprzyjacielskie o-
raz znalazło ze skutkiem jego na-
łoty. 

DZIAŁANIA LĄDOWE: 
Wojska nasze znajdują się pod 

dalszym naporem przeważających 
sił nieprzyjaciela, przede wszyst
kim silnej brOnt pancernej i lotni
ctwa. W rejonie Łodzi, Piotrko
wa, Tomaszowa Mazowieckiego, 
Kicie, Tarnowa, oraz Różan i Puł
tuska oddziały nasze ustępują w 
walce. 

mierzą zwołać w przyszłym tygod
niu Kongres W CELU PRZEPRO
WADZENIA REWIZJI USTAWY 
O NELTKALNOSCL 

Komunikat 
W dniu 8 września 1939 r. upły

wa termin dekretu Prezydenta o 
zawieszeniu wypłat bankowych.— 
Ponieważ życie Warszawy ma po
wrócić do normalnego biegu, prze
to Komisarz cywilny przy Do
wództwie Obrony Warszawy za
wieszenia wypłat nie przedłużył. 

Od soboty więc 9-go bieżącego 
miesiąca, wszystkie banki czynna 
będą, przy czym wypłaty, jak t 
inne czynności bankowe będą do-

' konywanp w ramach istniejących 
|'<A«?éiiwoscL 

Westerplatte padło 
Po trwającej kilka dni bohater» kiej obronie 

WESTERPLATTE PADŁO 
Nazwiska obrońców przejdą na zawsze do polskiej historii. Nale

żą się obrońcom najpiękniejsze sl owa poezji polskiej, by, jak napi
sał kiedy Żeromski, mogiły ich pokryte były we wdzięcznej polskiej 
pamięci — PIÓROPUSZEM CHW AŁY. 

Zachód a Polska 
Prasa Europy zachodniej prze

pełniona jest wiadomościami z Pol 
ski. Wszystkie dzienniki podkre
ślają męstwo armii polskiej i do-

Na froncie Rertu 

Wojska francusko-bry
tyjskie prą naprzód 

Wiadomości radiowe z Paryża 1 
z Londynu brzmią następująco: 

Wojska francusko • brytyjskie 
przełamują ostatnie punkty oporu 
linii Zygfryda" i 

POSUWAJĄ SIE 

NAPRZÓD; 

Wojska niemieckie, wzmacniane 

nieustannie przez jednostki, prze

rzucane z frontu polskiego, COFA 
J.A SIE W DALSZYM CIĄGU. 

W miejscowościach, zajmowa
nych przez wojska francusko-bry-
tyjskie, ludność niemiecka nie wy 
kazuje sympatyj najmniejszych, 
dla hitlerowskiego systemu rzą
dzenia. 

skonała postawę społeczeństwa cy 
wilnego. W czołowych dziennikach 
Paryża i Londynu ukazały się ob
szerne artykuły, omawiające ostat 
nie wydarzenia na froncie polskim. 
Wybitni specjaliści w dziedzinie 
wiedzy wojskowej zestawiają obec 
ne wzajemne położenie armii nie
mieckiej i polskiej z taktyką przy 
jętą przez sprzymierzeńców wobec 
Niemców w roku 1914 i ROKUJĄ 
TAKI SAM REZULTAT — TO 
JEST ZWYCIĘSTWO. 

Żywo i bardzo życzliwie dla Pol 
ski komentowane jest przemówie
nie, które wygłosił ostatnio Cham 
berlain. W przemówieniu tym pre
mier brytyjski stwierdził, że NIEM 
CY SKONCENTROWAŁY CAŁE 
SWE SIŁY NA POLSKĘ, powodu 
jąc wielkie straty. Straty te nie 
zachwiały jednak równowagi du
chowej żołnierzy, ani ludności. 

Dzienniki podkreślają ustęp prze 
mówienia Chamberlaina, w którym 
mówi on, że ostatnio Anglia przy
znała Polsce na zakup materiałów 
wojennych 8 i pół milionów fun-
sum przyznanych wcześniej. 

Dzienniki angielskie ze szczegól

nym uznaniem powitały ustęp mo
wy Chamberlaina w którym pod
kreśla on, że NIEZŁOMNYM PO
STANOWIENIEM WIELKIEJ 
BRYTANII I J E J DOMINIÓW 
JEST WALCZYĆ DO KOŃCA. 

Nawiązując do tego „Times" pi
sze, że Hitler chętnie zapropono
wałby pokój o ile by Francja i 
Anglia zdecydowałyby się opuścić 
Polskę. Jest to zupełnie mylny 
chwyt propagandy niemieckiej —• 
oświadcza, najpoważniejszy dzien
nik Anglii — nie ma bowiem 
dwóch wojen, JEST TYLKO JED
NA, która nie skończy się dopóki 
Hitler nie zostanie obalony, a Pol
ska nie odzyska wszystkich swo 
ich praw. Rozumiemy doskonale— 
pisze „Times" — że każda propo
zycja pokoju, zrobiona przez Hi
tlera jednemu ze sprzymierzeń
ców, oznaczałaby tylko to, że Niem 
cy wzmocniwszy się trochę po o-
becnym wstrząsie wojennym mo
że już na wiosnę znowu podjęłyby 
działania wojskowe, aby sięgnąć 
po nowe zdobycze, może i po Rumu 
nię. 

Ochotnicze 
kompanie robotnicze 

SEKCJA WOJSKOWA ROBOTNICZEGO KOMITETU POMOCY 
SPOŁECZNEJ OGŁASZA NASTĘPUJĄCY KOMUNIKAT: 

„Towarzysze! W porozumieniu z dowództwem obrony stolicy two
rzymy ochotnicze oddziały robotnicze, które stanowić będą kadrę ba
talionów robotniczych. Będziemy służyć obronie w formach, jakie 
nam wskażą władze wojskowe, wykonując pracę ofiarnie i entuzja
stycznie na każdym odcinku, który zostanie nam powierzony do pra
cy i obrony. Zgłaszać się do naszych oddziałów rejestracyjnych — 
ul. Warecka 7 lub ul. Duga 21, które funkcjonują od 6-tej rano przez 
cały dzień. > 

Sytuacja ogólna 
Sytuacja ogólna przedstawia się 

w tej chwili następująco: 
1) wojska „Trzeciej" Rzeszy 

znalazły się bardzo blisko Warsza
wy; Naczelny Wódz rozstrzygnął, 
że 

Warszawa będzie broniona. 
Rozkaz gen. Czumy, dowódcy 

obrony, w słowach jasnych i pro
stych stwierdza wolę obrony. To 
jest najważniejsze. Każdy z nas 
jak powiedział przez radio prezy
dent stolicy, Stefan Starzyński 
pracuje nadal na swoim posterun 
ku i., pokpiwa sobie, że tak po 
wiem, z niemieckich bomb. W ży
ciu trzeba nieraz ryzykować; 

2) przegrupowanie naszych 
wojsk odbywa się planowo; osią
gnęliśmy rzecz najważniejszą w 
sensie ściśle wojskowym: mimo 
wytrzymania na barkach własnych 

całego szturmu 
niemieckiego lotnictwa i niemiec 
kiej broni pancernej 

armia jest zachowana, 
ma pełną gotowość bojową i peł
ną zdolność operacyjną; 

3) w tej chwili, z każdym dniem, 
jesteśmy coraz to bardziej odcią
żeni; już kilka dywizyj niemiec
kich, duża część lotnictwa i broni 

pancernej odeszły z musu na froni 
francusko - brytyjski; za parę dni 
odczujemy bezpośrednio odciąże
nie; 

4) w ciągu tych dni — może 
najtrudniejszych — musimy 

zachować spokój 
i zimną krew, wykonywać bea 
chwili wahania wszelkie zarządze
nia władz wojskowych i komisarza 
cywilnego stolicy, jej prezydenta 
p. St. Starzyńskiego, który umia) 
podtrzymać — w granicach moż« 
liwości — życie normalne w mie
ście. 

** 
* Polska Partia Socjalistyczna. 

trwa na swoim posterunku i —• 
wierna tradycjom lat minionych— 
oddała wszystkie swe siły do dy» 
spozycji Dowództwa Obrony. O-
shotnicze kompanie robotnicze fot 
mują się bez przerwy i spełnią swo 
je zadania. 

Powtarzam raz jeszcze nasza 
hasło : 

„Zostanie wierna swej ojczyźnie, 
na dolę dobrą., dolę zła, 
do końca wierna — P. P. S. 

M. NIEDZIAŁKOWSKI 

Afryka Południowa 
wypowiedizała wojnę „Trzeciej" Rzeszy 

Do szeregu państw, pozostają
cych w stanie wojny z Niemcami, 
przybyła ostatnio Południowa A-
fryka. Ze względu na wielką odle

głość, dzielącą to państwo od Eu> 
ropy, wojna ta znajdzie swój wy« 
raz w dziedzinie stosunków ekono
micznych i handlowych. 

Pierwsza ochotnicza komunia robotnicza zostiła już uformowni i oddana 
do dyspozycji Dowództwa Obrony 

Reiesfrulcie sie dalej - Warecka 7 - do godzlns? 20-81, Jutro początek rejestracji od 6-ei rano 
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Zatopienie 
największego pancernika 

niemieckiego 
Według doniesień Hàva&a pan« 

eernik „Btoroarok" jeden o naj-
większych okrftow wojennych Nie 
»nioe wypłynął w południowej czę
ści cieśniny SandskJej na pole mi
nowe 1 satonął, Z ssatofçt nratowa-

no tylko 7-miu marynarej. 
Z »okłada pancernika „Big. 

marek" przemawiał przed paro 
miesiącami kanclerz Hitler bezpo
średnio po zajęciu prise? Niemców 
Kłajpedy. 

W piątek nad terytorium polskim 
stracono, lak podaje radio paryskie 
35 samolotów njemlecWrJ 

Do bronił 
Obywatele — 

kobiety — 
dzieci •*• 
serc» «amienic w kamień i Kp& 
ręce wyprężyć, głowy do góry! 
Nie ma słabości w nikim dzisî 
Trzeb» umierać jak Westerplattel 

Obywatele ~r m 
kobiety —-
drieoi ~~ 
wszyscy do bronił 
Bo każdy dom i każde serce 
to Polska cała, co NIE ZGINKŁĄ! 
Trzeba umierać jak Westerplatte! 

Kwatera Główna Naczelnego Wodzu 
komunikuje 

W dniu 8-g« września nłepnsy-
jaeiel podczas nalotów na Warsza
wę bombardował śródmieście i 
dzielnicę zabytkową. Bombardowa
nia tego gęsto zaludnionego obsza 
ru miasta usprawiedliwić sie nie 
da — dzielnie» ta jest daleko po
łożona od mostów na Wiśle, któ
re to mosty mogłyby obchodzie nie 

przyjaciela i następnie prsy obro
nie miasta jako centralna nie po
siada żadnego znaczenia woj-
wego. 

Wobec stałych nalotów na mo
sty ludność przeniosła się do cen
trom i to włośnie centrum stało 
się obecnie przedmiotem zaintere
sowania lotnictwa niemieckiego. 

Obywatele — 
sad cichą modrą Wisla. 
równamy Ironii 

Obywatele — 
35» broń! Z» broń! 
Treeb» wmieć umierać jak Westerplatte! 

FASZYZM NIE PRZEJDZIE! 

Warszawski Okresowy Wydział Młodzieży m 
wzywa cała młodzież polska 
do natychmiastowego zgłoszenia sie na Warecka 7 
calem zarejestrowania sie w robotniczych 

f i Socjalizm! Wolność! Młodość! 

Lotnictwo polskie, francuskie i brytyjskie bombardowały skutecznie w piątek 
Berlin, oszczędzając ludność cywilne, atakując wyłącznie obiekty wojskowe 

Członkowie Piezydium C.K.W.P.P.S. 
Urzędują BEZ PBZERWY. 

w lokalu prssy »1. Wareejdej 7 (lokal „Robotnika")« Telefony: &V0&70 
i 3-44-17. 
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Z ostatnie! chwili 
Frant niemiecki na linii zachodniej (Zachodnia Niemcy) zosta! przerwany. Wolska fran« 

cusko-brytyjskie maszerują naprzód. Prawie całe Zagłębie Saary jest zajęte przez wojska 
francusko-srytyjskie. 

za Polskę! za Wolność! za Lud! 
Do wszystkich s k i p M M sin ssrzedaża m i i tytoniowycb J E też sklepûw 

spożywczych 
Dyrekcja Polskiego Hononolu Tytoniowego powiadamia wszystkie sklepy w Warszawie, trudniące sie sprzelaża wyrobów 

tytoniów«!!, jako też i inne sklepy, które dotychczas ta sprzedażą nie zajmował* s«, a caciałyby wyroby tytoniowe » m £ f K 
te w obydwuch zakłada« sprzedaży Polskiego Honapolu Tytomowega w Warszaw.e, iak też w magazynie P.M.T. przy ul. Iag<ellaa-
kiej 416 można zaopatrzył sie w te wyroby bez żadnych ograniczeń, codziennie o gooz. 8 — 6 p.p. 

Odbito w Drukarni „Robotnik", Watszawa, Warecka 7. 


