
Jedynie miecz wa
ży dziś coś na sza
li narodów. Naród, 
który chciałby przy* 
mknąć oczy na tę 
oczywistość, prze -
kreśliłby bezpowrot 
nie swą przyszłość. 
Nie wolno nam być 
takim właśnie na
rodem. 

JÓZEF PIŁSUDSKI 
(»Pisma Zbiorowe") 

Warszawa, Piątek 1 września 1939 r. Rok XVIH (X) Dobry 
Wieczór! 
Kurjer 

CZERWONY 
ILUSTROWANE PISMO CODZIENNE 

W CAŁEJ POLSCE 

Polacy z Gdańska 
tworzę gdańską brygadę 

Wskutek terroru stosowanego 
przez władze gdańskie do Polaków, 
zamieszkałych na obszarze Woînexo 
Miasta Gdańska, tamtejsi Polacy 
przedostali się na teren polski, by 
uniknąć wcielenia ich do formacji 
wojskowych Gdańska. 

Postanowiono utworzyć przy jed
nostkach obrony narodowej „gdańską 
brygadę obrony narodowej". 

W punktach Gdynia, Tczew, To¬ 
ruń i Kościerzyna powstały komitety 
uchodźców z Gdańska przy powiato 
wych komendach przysposobienia 
wojskowego. 

Do tych komitetów winni zgłaszać 
się Polacy gdańscy, po czym skiero
wani zostaną do punktu zbornego. • 

Rozbójnicy świata - Niemcy 
napadli dziś na Polskę 

Wojna o wolność Narodu rozpoczęta 
O stalowy mur bohaterskiej Armii 

rozbije się bandycki napad na Polskę! 

Odezwa 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

OBYWATELE RZECZYPOSPOLITEJ! 
Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął 

działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, c o 
stwierdzam wobec Boga i historii. 

W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich 
obywateli Państwa w głębokim przeświadczeniu, że ca
ły Naród w obronie swojej wolności, niepodległości i 
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 Rzeczypospolitej. 

Warszawa, dnia 1 września 1939 roku. 

Pierwsze wieści 
O świcie dnia 1 września 1939 r. 

siły zbrojne Rzeszy niemieckiej 
rozpoczęły działania wojenne prze 
ciw Polsce. Nastąpiło przekrocze
nie granicy polskiej w szeregu 
miejscowości zarówno ze strony 
Prus Wschodnich,* iak i Rzeszy 
niemieckiej. 

Wojska niemieckie zaatakowały 
garnizon polski na Westerplatte, 
który odparł atak. 

Niemieckie lotnictwo dokonało 
szeregu nalotów na Kraków, mia
sta śląskie, Częstochowę, Tczew, 

* 

Ptoalpalacze świata przestali 
się wahać. Zbrodniarza izdecydo 
wai pogrążyć ludzkość we krwi, 
w imię swych oMąlkianych pla
nów władania światem, stłumili 
głos sumienia, jeśli (kiedykolwiek 
je posiadali. I nocy ubiegłe], nie
spodziewanie, bez wypowiedze
nia wojny, jak bandyta, który 
rzuca się z aasadzki na swą ofia
rę, rozpoczęli akcję napastniczą. 

Od wielu miesięcy Adolf Hi
tler, wódz nowoczesnych Hun-
rtów, przygotowywał planowo 
zbrodniczy Izamach ma ziemie 
Polsfci, na jej wolność i honor. 
Wiedzieliśmy o tym i przygoto
wywaliśmy się do odparcia na* 
jeźdźcy. Bandyci, którzy usiło
wali wtargnąć nocy dzisiejszej 
tia terytorium Rzeczypospolitej, 
JiRtnofckali rnur bagnetów, o 

Puck i Grodno, przy czym prze
prowadzono szereg bombardowań. 

Podstępna napaść nastąpiła w kil 
ka godzin po tym, gdy ambasador 
polski w Berlinie zawiadomił rząd 
Rzeszy o życzliwym stanowisku 
rządu polskiego do wysiłków rzą
du brytyjskiego mających na celu 
utrzymanie pokoju. 

Bezprzykładna w swej brutal
ności forma agresji spotka się ze 
zdecydowaną wolą całego Narodu 
Polskiego, który będzie bronił swej 
wolności, praw i honoru aż do koń 
ca. 

który slkruszą się ich Izibrodintee 
zamysły. 

Do ostatniej jednak chwili Pol 
ska przesiąknięta duchem poko 
ju, gotowa była do rozsądnych 
porozumień. Najwybitniejsze oso 
bistości świata usiłowały zapo
biec wojnie, mnożąc pokojowe 
apele i propozycje koncyliacyj 
ne, na które otrzymywały od 
Polski stale przychylną odpo
wiedź. 

Cały świat cywilizowany, nie 
mogąc się pogodzić z myilą, że 
naród niemiecki bezapelacyjnie 
już ogarnięty jest szaleństwem, 
nie tracił nadziei, że jednak w 
ostatniej chwili rozsądek odzy
ska swe prawa w Niemczech, 
że jeśli nie głos sumienia, to 
przynajmniej instynkt samoza^ 
chowawczy powstrzyma Rzeszę 
przed rozpętaniem wojny, któ

rej nieuchronnym skutkiem mu 
si być zniszczenie Niemiec. 

Jeszcze onegdajszej n 
rząd angielski w$$tosował 
pozycję do rżąc' 
jeszcze zabiegał o 
bezpośrednich roko 
Niemcami 
prze/, c-
czek 

ta odr 
Przyszła w formie, jakiej i 
na było spodziewać się po zl 

ścią. 
Wojna, do której przygotowà 

liśmy si, wina, wiedząc, że 
decydująca-rozprawa z odwiecz 
nym wrogiem jest nieunikniona 
słała się dziś rzeczywistością. 

Będzie to dla Narodu Polskie 
go, broniącego ziemi Ojczy
zny, wojna prawdziwie święta. 
.Wiemy, że będzie ciężka, wie
my że może potrwać długo, ale 
wiemy także, że bęchue to woj
na zwycięska, że tak jak pod 

Grunwaldem złamana zostanie 
na długo, długo potęga nowo
czesnego krzyżactwa, tak teraz 
ukarana będzie bezgraniczna py 
"cha i buta pruska, że dziejowej 
sprawiedliwości stanie się za
dość. 

Idziemy w bój za słuszną i 
Iką sprawę. Idziemy w bój 
wolność Ojczyzny, a zara
za wioilność całej Europy. I-

my w bój pod sztandarem, 
y prowadził do walki licz-

ia Polako'v: za na
szą. 

który potwierdzi 'historia.' 
JUŻ dziś w oczach opinii wszy 
stkich krajów cywilizowanych 
napastnik niemieckie znalazł się 
pod pręgierzem. " * v-

U naszego boku walczą najpo
tężniejsze mocarstwa Europy, o-
żywiione tymi samymi Meałami 
woinośoi, zdecydowane na rów
ni z nami obronić ludzkość i cy 
wiilizaaję. Bóg pobłogosławi na
szym sztandarom. Sprawiedliwo 
ści dziejowej stanie się zadość. 

Zwyciężymy! 

Wodzu, prowadz! 

Krwawe komedianctwo 
Mowa Hitlera przed Reichstagiem 

O godz. 10 rano Reichstag odbyt na 
prędce zwoiane posiedzenie, na którym 
przemówi! kanclerz Hitler. 

Miotając haniebne obelgi, posługu
jąc się nikczemnymi kłamstwami usiło
wał przerzucić na Polskę odpowiedział 
ność za niemiecką napaść, po czym o-
świadczył, że o godz. 5 min. 45 rano 
wojsko niemieckie rozpoczęło akcję 
zbrojną. 

Mowa miała tak krwiożercze akcen
ty, jakich nie słyszała jeszcze historia 
z ust żadnego męża stanu. 

Charakterystyczne jest, że znacz
ną część mowy poświęcił Hitler na
strojom wewnątrz kraju, wzywając 

towarzyszy partyjnych, aby starali 
się panować nad nastrojami, prze
strzegając przed zdrajcami, defety-
stami itp. 

Znamienne było także oświadcze
nie dotyczące Włoch. , 

— W tej walce — mówił Hitler — 
Niemcy nie liczą na żadną pomoc z 
zewnątrz. , 

Jako ewentualnego swego następ
cę wyznaczył Hitler Goeringa, a gdy 
by jego zabrakło, Hessa. 

Posiedzenie zakończyło się odczy
nieni „ustawy" (!), wcielającej Wol
ne Miasto Gdańsk do Rzeszy. 

Francja o nikczemnych 
propozycjach Hitlera 

PARYŻ, 1.9. — Paryskie ko
ła polityczne i prasa wyraża
ją oburzenie z powodu pro
pozycji Hitlera, skierowanych 
pod adresem rządu polskiego i za 
znaczają, ie zarówno Francja jak 
i Wielka Brytania są gotowe wy 
pełnić wszystkie swe zobowiąza
nia wobec Polski. 

„Figaro" wskazuje, że przede 
wszystkim należałoby zarządzić 
plebiscyt w Czechach i Mora
wach. 

„L'Epoque" stwierdza, że pro
pozycje niemieckie są zwykłym 
manewrem oszukańczym. Podkre 
ślając rozróżnienie w dokumencie 
niemieckim pomiędzy pojęciami 
Polak a Kaszub, dziennik zazna
cza, że nawet uczeni niemieccy 
w swych pracach przedwojennych 
uznali, że nie istnieje oddzielna na 
rodowość kaszubska i że Kaszubi 
są Polakami. 

Na str. 3-ej podajemy tekst propo
zycji Hitlera. 

Wystawiać 
radioaparaty 

Dowództwo opl Warszawy prosi 
wszystkie urzędy, firmy, stowarzy
szenia i osoby prywatne o wystawia 
nie na zewnątrz radioaparatów, odbie 
rających stację Warszawa II. Ma to 
na celu szybsze informowanie pu
bliczności o zarządzeniach wtadz, 

Paryż 
PARYŻ, 1.9. — O godz. 10.30 

rozpoczęło się posiedzenie gabine 
tu francuskiego pod przewodnic
twem prezydenta Lebrun. 

Londyn 
LONDYN, 1.9. — O godz. 11.30 

zebrał się gabinet brytyjski. 
Parlament angielski zwołany zo 

stał dziś na popołudnie* 

Z milionów serc polskich — rytmem roz
brzmiewającym, jak spiżowe dźwięki Zygmunta 
na Wawelu, jak surmy bojowe spod Grunwaldu, 
jak z zaświatów płynące zaklęcia Największych 
w Narodzie — zrywa się spontaniczne, zgodne, 
otuchy pełne, od wszelkiej bojaźni wolne woła¬ 
nie: 

— Wodzu, prowadź! 
„Gwałt niech się gwałtem odciska!". 

Idziemy na pola 
Grunwaldu dziejowego 
Forster ogłosił przyłączenie 

Gdańska do Rzeszy niemieckiej!! 
W chwili kiedy te słowa piszemy 
rozgorzała już w całej pełni woj
na na całej granicy Polski. 

W rekach Boga, który widzi 
słuszność naszei sprawy i słusz
ność zasad, wokół których zgro
madziła się wola 500 milionów 
istot ludzkich, zamieszkujących te 
reny państw z nami skonfedero-
wanych — jak również w potędze 
armij, które równocześnie na 
wszystkich frontach przystąpiły 
już lub przystąpią do akcji bojo
wej — spoczywa rozstrzygnięcie 
pytania, c z y n a d l u d z k o 
ś c i ą m a p a n o w a ć b a t 
n a j e ź d ź c y k r z y ż a c k i e 
go, c z y t e ż k r z y ż a c k a 
b u t a i k r z y ż a c k a p o t ę 
g a z o s t a n ą w p r o c h 
s t a r t e ! 

Skoro miliony obywateli pol
skich, francuskich .angielskich, tu
reckich i innych w tej potwornej 
wojnie mają przelewać swą krew, 
i poświecić swa własną egzysten 

cię, aby swym ojczyznom wywal
czyć prawo do niepodległości, za
grożonej przez butnego germańskie 
go najeźdźcę, to owoce tej wojny 
nie mogą być p r z e m i j a j ą -
c e, lecz stać się muszą f u n d a 
m e n t e m n i e w z r u s z o n e j 
i n i e z a g r o ż o n e j p r z y 
s z ł o ś c i ! 

Z Polski wyszedł głos protesîu 
przeciw uzurpacji krzyżactwa no
woczesnego. Z Polski popłynie na 
całą Europę hymn bojowy zwycię
stwa i ^oświecenia bez granic^ 

I d z i e m y n a p o l a Grt i t t 
w a l d u d z i e j o w e g o . Na 
całe pięć wieków zahamowaliśmy 
wówczas rozszalały imperializm 
rasy germańskiej! Gdyby nie ów
czesna klęska Zakonu krzyżackie
go, nie byłaby zdolną dziś Europa 
do skupienia się przy sztandarach 
sprawiedliwości dziejowej i pod
jęcia krucjaty przeciw wrogowi, 
dla którego imperatywem była 
zawsze i jest z d r a d a , p o d 
s t ę p , n i k c z e m n o ś ó i 
g r a b i e ż ! 
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Lud z Armią 
świat pracy w pierwszym szeregu 

Z całego kraju — jak donosi 
'dzisiejszy „Robotnik" — napływa 
ją oświadczenia organizacyj ro-

Granic się broni 
nie dyskutuje 

O ostatnim akcie nikczemnych 
16-tu propozycji Niemiec dla Pol-
lEł „Express Poranny" pisze: 

Jeżeli Jeszcze wczoraj na całej kall 
ziemskiej ktokolwiek {mógł mieć wąt
pliwości co do agresywnych zamiarów 
Niemiec wobec Polski — to Niemcy 
wątpliwości te ostatecznie usunęły. 

Depcząc 1 łamiąc podstawowe zasa
dy moralne współżycia międzynaro
dowego, w niepohamowanym pędzie 
do hegemonii w Europie — Rzesza 
niemiecka zrzuciła maskę 1 stanęła w 
całej ohydzie swej zachłannej zabor
czości. 

Dwu milionowa armia polska, któ
ra -w każdej chwili może być kllkakrot 
nie powiększona — stoi z bronią go
tową do strzału na straży granic Rze
czypospolitej. 

Wobec ujawnienia napastniczych 
zamiarów Niemiec, wobec cynicznego 
odsłonięcia zamiarów podboju Euro
py, który miałby sie zacząć od Polski 
— Jakże słuszną okazała się decyzja 
rządu polskiego uzupełnienia pogoto
wia sił zbrojnych Rzeczypospolitej-

Niemcy cornięci w gwytn rozwoju 
duchowym przez kanclerza Hitlera, 
diża dziś do przemian w Europie, 
wyżywają się na nowo w instynkcie 
podboju I władztwa. Ale bądźmy 
pewni, że kiedyś, po tragicznym kort 
cu wywołanej przez nich wojny, 
przeklną tego, co niebacznie, dla pry 
watnych celów, spuścił z wędzidła 
.Juror teutonicus" 1 pozwolił mu rzucić 
ich w przepaść. 

„Gazeta Polska": 
Nikt chyba nie może mleć naj

mniejszych wątpliwości co do tego, 
jakie stanowisko zajmie Polska wo
bec ujawnionych wreszcie żądart nie
mieckich. 

Do twardego słowa „NIE!" może
my dodać słowa Mussolmiego: „na 
temat granic się nie dyskutuje, gra
nic się broni". 

„Polska Zbrojna": 
W ślepym pędzie do panowania 

nad światem Niemcy torowali sobie 
dotychczas drogę fałszem, kłamstwem 
i siłą. Droga ta skończyła się przy 
granicach Polski. Tu najazd współ
czesnych Hunnów powstrzymały pol
skie bagnety. 

Po naszej stronie prawo, prawda 
i uczciwość. Z nimi bezprawie, kłam
stwo» fałsz i przemoc. 

Nowa fabryka chemiczna 
w Radomiu 

RADOM, 1.9. — W najbliższym cza
sie rozpocznie się budowa w Radomiu 
wielkiej fabryki chemiczne). 

Budowa tych zakładów podyktowa
na jest rozwojem przemysłu garbar 
skiego, który potrzebuje dużych ilości 
chemikaliów do przeróbki skór suro
wych, (z. ip.). 

botniczych solidaryzujących się 
ze stanowiskiem władz partii. 

Gdy Ojczyzna Jest w nlebezpie 
czenstwie — świat pracy staje w 
pierwszym szeregu! 

W miastach, miasteczkach i po 
wsiach tłumy robotnicze i chłop
skie żegnają ' powołanych pod 
broń hymnem narodowym i pie
śniami patriotycznymi. 

Ostatnia interwencja Papieża 
na rzecz pokoju 

Krwawe starcia w Gdańsku 
między poborowymi a policją 

RZYM, 1.9. — Papie* podjął 
wczoraj ostatnią próbę uratowania 
pokoju. 

Jak donosi „Avenire", Papież 
odbył w Castel Gandolfo koleino 
dwie rozmowy z msr. Montini o-
raz sekretarzem stanu kard. Ma-
glione, który bezpośrednio po tym 
powrócił do Watykanu. 

Po przyjeździe do Watykanu 
kard. Maglione zaprosił do siebie 
kolejno ambasadorów: Niemiec, 

Anglia gotowa do walki 
i zwyciężenia przeciwnika 

LONDYN, 1.9. — Ukazał się ko 
munikat oficjalny, stwierdzający, 
że w dalszym ciągu Już powzię
tych zarządzeń postanowiono cał
kowitą mobilizację floty oraz po
wołanie pozostałych rezerw armii 
regularnej i rezerw dodatkowych. 

Goering zwyciężył 
Ribbentropa i Goebbelsa 

BERLIN, 1.9. — Niemcy znajdu 
iją się pod wrażeniem utworzenia 
„rady obrony narodowej", której 
skład budzi sensację. Zwłaszcza 
zwraca uwagę fakt, że w skład 
rady nie wszedł ani Ribbentrop 
ani Goebbels, co świadczyłoby o 
ich niełasce. 

Natomiast powołanie na stano
wisko przewodniczącego r a d y 
Goeringa, świadczy, że z rozgry
wek wewnętrznych wyszedł on 
zwycięsko i jest znów pierwszą 
osobą po kanclerzu. 

Utworzenie rady jest poza tym 
dowodem, że Hitler przeciążony 
pracą, pokaźną część swej wła
dzy przelał na powołaną rade, za 
chowując dla siebie politykę za
graniczną i dowództwo w razie 
wojny. 

Roboty budowlane 
i publiczne 

w pełnym toku 
PIOTRKÓW, 1.9. — Ruch budo

wlany w Piotrkowie Jest w pełnym 
toku. Roboty budowlane prowadzone 
są zwłaszcza na peryferiach miasta 
oraz punktach /ródmieścia .1 powiat». 

Wszyscy rzemieślnicy zostali za
trudnieni przy wynagrodzenia dzien
nym od 6 do 9 zî. 

Robót publicznych nie tyiko nie 
przerwano, lecz ostatnio wzmogło sie 
ich temipo. Tych robotników, których 
powołano do wojska, zastępują ro
dziny. 

Przemysł włókienniczy w Piotrko
wie 1 powiecie pracufe cała parą na 
trzy zmiany, (ł). 

Ogłoszenia DROBNE 
Posady i praca 

Biuralistka z 5-clo klaso-
wym wykształceniem 

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

Młoda panna * 5-oio kla
sowym wykształce

niem poszukuje pracy do 
dziecka, może być na wy 
jazd. Włochy pod War
szawa, Słowackiego 2, m 
3, dla J. Z. 

Czofer rutynowany, in
teligentny, referencje 

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

Nauka 

DO EGZAMINÓW PO
WAKACYJNYCH E £ 
wuja profesorowie «rimna 
zjalnl z wszystkich przed 
miotów. Gimnazjum, li
ceum, szkoły zawodowe, 
konkursowe egzaminy do 
wyższych uczelni. Umie
szczają w szkołach. Nau
ka odbywa sie w komple 
taca oraz metoda indy
widualna, przystępną dla 
najbardziej cofniętych w 
rozwoju umysłów. Nau
czanie dorosłych, opóź
nionych, uzupełnianie 
podstaw. Podciąganie naj 
mniej zdolnych. Gwaran 
cja fachowego przygoto 
wania pod kierunkiem 
wykwalifikowanych pe
dagogów, nie traktują
cych nauki jako rzemio
sło, lecz oddających sie 
pracy wychowawczej i 
zamiłowaniem i poéwie-
eenietn. Opłaty bardzo 
przystępne. Nowy Świat 
62—48. tel. 8-00-09. 

POWODZENIE W 2Y-
Pil l zależy od właściwe

go wyboru zawodu. 
Nauczysz się księgowości 
wieczora roi na Kursach 
Związku Księgowych w 
Polsce, Warszawa, Ziel
na 46. Telef. 3-29-77. Za
miejscowi koresponden

cyjnie. 

Vursy samochodowe pler 
wsze w kraju, Lenar

towicza. Zapisy i infor
macje, Nowy Świat 23/23. 

Czkoîa Baletu Pflanz-
Dróbeekiej, Mokotow

ska 63. Balet, plastyka, 
rytmika, gimnastyka, 
akrobatyka. Klasy zawo
dowe, amatorskie. 

Handiowo-majqtkowe 
Wille piętrową, blisko 

kolei, tanio sprzedam 
Milanówek, «Piłsudskiego 
70, Kołaczkowski. 

Kupno I sprzedaż 
A&Al Meble przepiękne. MHMJ m D u ż y w y o 6 r ! 

Najtaniej! Najdogodniejl 
„Studio Meblowe". Fo
cha 4. 

FUTRA DARMO * £ 
bez zaliczki, od dwudzie
stu zł miesięcznie, HIQ-
skie — damskie, Leszno 
28, sklep. 

Maszyny pięknie szyją-
ee, gwarantowane, go 

tówką 120! Raty 5-złoto-
we! Skład fabryczny 
„Kempisty - Company". 
Firma chrześcijańska. 

Alberta 11, (JN'ecala) — 
sk'ep przy Saskim Ogro 
dzie. 

MFRI F solidnie cajta-

byó we własnej wytwór 
ni St. Wyczółkowski. 
Sprzedaż: Nowy Świat 45. 
Warsztat, Leszno 101 m. 5. 

MOTOCYKLE « £ 
tanio za gotówkę- Mieczy 
sław Kawa, Hoża 42. 

B\ Rowery krajowe, za-
"' " graniczne. Drobne 
raty. Radioaparaty Tele-
funken, „Lux", Bielańska 
16, telefon 11-99-20. 

Rowery. — Największy 
n wybór. Ceny fabrycz
ne. Radioodbiorniki. Gra 
mofony. Platery. Wyży
maczki. Najtaniej! Naj-
solidniej! Raty pieciozło 
towe. „Akord", Królew
ska 16. 

Radio 
JVJ IJaprawa radiood-

' blorników wszy
stkich typów i marek. 
„Radiopren" Żelazna Bra 
ma 2. 

POGOTOWIE RADIO-
UfC Radioodbiornik u-

szkodzony, dzwoń: 
5-70-9U. Zorel, Królew
ska 33. 

Rfidio szwankuje. Przy
czynę zbada bezpłat

nie wysłany specjalista. 
Telefon 9-86-89 Radiopo-
gotowie. Emilii Plater 30. 

Lokale 
Pokój niekrepująey z wy 

godami solidnemu. I)o 
bra 37, m. 16. 

Różne 
Janku! List otrzymałam, 

nie wierze abyś sobie 
odebrał życie, pieniądze 
to nie wszystko, jeżeli je 
steś miedzy żywymi, 
wróć. Maryla. 

KRAWCOWA - f t - j 
lowe suknie od 8 zł, spód
niczki 8 zł, szlafroki 4 zl 
robota solidna. Długa 
61/5. Pola, w podwórzu 
na prawo. 

PRZEPISYWANIE m « 
ma

szynie. Kosztorysy ofer
ty, korespondencja, cen
niki, podania. Ceny ni
skie. Na wprost Dworca 
Głównego. Marszałkow
ska 108 w podwórzu na 
prawo ta. 4. 
ĘK uszyeie garnituru, 

pierwszorzędne nico
wanie 20, przeróbki dam
skie 15. Graber, Nowy 
Świat 21—46, tel. 5-08-47. 

CZYTAJCIE 
„PRZEGLĄD 

SPORTOWY*4 

Powołano również rezerwy ochot
nicze słł lotniczych. Oficerowie 
i żołnierze zmobilizowani mają 
czekać na dalsze însîrukcic, które 
niezwłocznie będą ogłoszone przez 
odpowiednie resorty. 

LONDYN, 1.9. — Prasa londyńska 
stwierdza, iż naród brytyjski uczyni! 
wszystko co jest konieczne, by być go 
towym na wszelką ewentualność. Tej 
spokojnej stanowczości towarzyszy 
zjednoczenie całego narodu, nie mają
ce precedensu w historii W. Brytanii. 

Najlepiej nastroje Anglii charaktery
zuje „Times", który stwierdza, iż tak 
długo opóźniane przygotowania W. 
Brytanii przywróciły jej wreszcie ca
łą potęgę na lądzie, morzu i w powie 
trzu. wystarczająca do odparcia naj-
gwałtowniejszego ataku i do przezwy
ciężenia jakiegokolwiek przeciwnika. 

Gdyby doszło do wojny, naród bry
tyjski będzie gotów do walki, której 
nie pragnie, ale której może nie będzie 
mógł uniknąć. 

Życie Londynu toczy się zupełnie 
normalnie. Jedynie przygotowania o-
chronne świadczą o powadze sytuacji. 
Ulice zmieniły nieco swój wygląd, 
przy wielu domach, w szczególności 
przy domach, gdzie znajdują się urzę
dy, lub muzea, widać worki z pia
skiem. Na otwartych przestrzeniach, w 
parkach, na skwerach kopane są oko-

GIEŁDA ZBOŻOWA 
OjçiHny obrót n* wtozwataiym Ï « -

btramta «lełdy ifooiioiwo - ftxwarowei w War
szawie wyiKwft 1647 ton. 

Pszeniîa jedmomta 20.75—21.50, zyit» l stand 
14.00—1425. JecŁmień I stami. WJOO— 16.25, 
»w1*s I »taiml: 16.00—14.50. m;,ka psz*nna wy 
ciągowa i wortc. 41.50—42 50 m&ka p*ienna 
pastami* 13.50—14.50, mąka tyitnta wydaco-
wa i wioïk. 24.25—2475 mąka tytnra rawwa 
17.75—T8.25, tfis'ka lieurnilaiozama z wwWem 
38 00—39.00, »noch (dolny i -wwWem 40.50— 
43-50, maik niebieski i m k . 48.00—70.0" 

fa Siał« be? iwniaiiKi o cSyst. 97 P 
Varie. 2:0—250. ^ H 

Francji, Wioch i Polski oraz po
sła Wielkiej Brytami, wręczając 
każdemu z dyplomatów dokument 
na piśmie. Z kolei kardynał sekre 
tarz stanu przyjął nuncjusza pa
pieskiego na Wiochy msr. Bor-
gongini Duca. 

„Avenire" zaopatruje tę wiado
mość tytułem: „Doniosła inter
wencja Papieża na rzecz pokoju 
europejskiego". 

Stu księży 
zgłosiło się na ochotnika 

do wojska 
Do ks. biskupa polowego dr Ga 

wliny zgłosiło się przeszło stu 
księży z wszystkich diecezji z pro 
śba o natychmiastowy przydział 
n a lfOiń. 

GDAŃSK. 1.9. — Ubiegłe! nocy za
rządzono pośpieszna mobilizacje mfo" 
dzieży oraz rezerwistów. 

W nocy Gestapo urządziła formalną 
obławę »a wszystkich podlegających 
poborowi wojskowemu. Śpiących wy
ciągano z łóżek i nie zostawiając im 
ani chwili czasu na pożegnanie się z 
najbliższymi, wysyłano na dworzec 
kolejowy Petershagen obok Gdańska, 
skąd mieli być odwiezieni do Malbor
ka w Prusach Wschodnich. 

Gdy funkcjonariusze Gestapo prze
prowadzili na terenie miasta obławę 
na poborowych, przy dworcu kolejo
wym zaczęły sie gromadzić rodziny 
powołanych pod broń, a przeważnie 
kobiety, matki, żony 1 siostry, które 
chciały pożegnać swoich najbliższych 
przed odjazdem. Kiedy sto'ace na 
dworcu pociągi zaczęły zapełniać sie 
poborowymi, z tłumu zrozpaczonych 
kobiet wznosiły się okrzyki przeciwko 
władzom hitlerowskim 1 przeciwko 
partii. 

Agend policji polityczne! oraz umun 
durnwanl SS-manl starali sie rozpc" 
dzić krzyczące kobiety 1 zmusić ie do 

opuszczenia dworca. Gdy Jeden z pol! 
cjantów uderzył kolba karablna kobie 
tę. poborowi zaczęli wyskakiwać z wa 
gonów I rzucili się na agentów policji. 

Rozpoczęła się na terenie dworca 
krwawa walka pomiędzy policją a po 
borowymi. 

W wyniku starcia kilkanaście osób, 
w tym przeważnie kobiet, odniosło po 
ważne rany, a kilkadziesiąt jest lżei 
rannych. 

Linia Zygfryda - bluffem! 
Ze Wschodu na Zachód 

Translokacja wojsk niemieckich 
PARYŻ, 1.9. Według nade-

szîych tu via Belgia wiadomości 
w ciągu dwu ostatnich nocy Niem 
cy przerzucają transporty wojsko 
we inku 7a-
ehodniej granicy Rzeszy. 

LONDYN, 1.9. Wiadomości of 
przygotowaniach wojennych Nie
miec na zachodzie opinia angiel
ska przyjmuje z całkowitym spo
kojem. 

Płk Tweed, który ostatnio wró 
cił z Niemiec, jest zdania, że linia 
Zygfryda jest prawdopodobnie do 
zdobycia przez zwyczajny atak 
piechoty. Zły .jednak gatunek 
betonu i niedostateczne schrony 
wskazują, że w razie intensywne 
Sfo bombardowania pociskami o 
wysokiej kompresji, ten osławio
ny „Westwall" stałby się jednym 
wielkim grobem dla żołnierzy. 

HAGA, 1.9. — Jak donoszą z 
pogranicza holenderskiego miesz
kańcy miast i osad położonych w 
strefie pogranicza otrzymali pole 
cenie opuszczenia mieszkań i wy 
jazda w głąb terytorium, o ile nie 

wezwani do prac wojskowych, 
miast i miasteczek wywozi 

eię4ar-owyjni' zapasy 
magazynowane w spichrzach, 

jak np. konserwy, mrożone mięso 
itd. 

Żadnego domu w strefie przy
granicznej nie wolno zamykać. 

Wedle wiadomości prasy holen 

kie wzdłuż drogi Akwizgran — 
Vais. 

Powrót z Moskwy 
w.-min. Krawulskiego 
Wczoraj powrócił z Moskwy •wiee« 

minister rolnictwa p. L. Krawulski, któ 
ry na zaproszenie rządu sowieckiego 
zwiedza! w Moskwie wystawę rolnicza. 

Pozostali członkowie polskiej dele
gacji zatrzymali się w Moskwie je
szcze aa kilka dni. 

Rejestracja 
fachowców 

W dniach 1, 2, 4 d 5 września r . 'b. 
do rejestracji do świadczeń osobistych 
zgłoszą się osoiby zamieszkałe w War 
szawie, których nazwiska rozpoczyna 
Ją się na literę K. 

Odroczenie 
Kongresu Turystycznego 

Międzynarodowy Kongres Przedsta
wicieli Towarzystw- i Organizacyj Tu 
rystycznych, który miał obradować w 
Polsce w dniach od 2 do 8 września 

otrzyma
nia przez NitiiKOw komunikacii kole
jowej i lotniczej. 

Na osi Berlin—Rzym 
komunikacja kolejowa przerwana 

MOSKWA, 1.9. — Wczoraj raty
fikowany został przez parlament 
sowiecki pakt o nieagresji niemiec 

o-sowieckiej. 
W przemówieniu wygłoszonym 

Wynagrodzenie za świadczenia 
na rzecz obrony Państwa 

Ustalono zasady wynagrodzenia za 
świadczenia obywateli na rzecz obron 
ności państwa. 

Za konie: 
Przy poborze jedynego komia—całe 

wynagrodzenie wypłacone będzie w go 
tćwce. 

W razie pobrania konia u posiada
czy, maiacych nie więcej nî* trzy ko
nie — wynagrodzenie wypłacane bę
dzie w 75 procentach gotówką ł w 25 
prîc. asygnatami. 

W razie pobrania koni u osób posia 
dających powyżej 3 koni, wynagrodzę 
nie wypłacane będzie w połowie go
tówką, w połowie zaś asygnatami. 

Asygnaty za konie będą wymienio
ne na gotówkę w ciągu 45 dni. 

Za wozy i sprzęt 
Za wozy, sanie, bryczki, uprząż, ro

wery, naczynia do pojenia ł karmie
nia zwierząt, latarnie, narzędzia Itp. wy 
nagrodzenie wypłacane będzie w cało
ści gotówką. 

Za samochody; 
Wynagrodzenie za samochody oso

bowe, jak I ciężarowe, przeznaczone 
dla celów zarobkowych — wypłacane 
będzie w całości gotówką, jeżeli wóz 
był jedynym pojazdem mechanicznym 
u danej osoby lub w danym przedsię 
biorstwie. Jeśli nie był jedynym po
jazdem mechanicznym, to za każdy po 
brany pojazd odszkodowanie wypłaca

ne będzie w połowie gotówką, w poło
wie zaś asygnaTSml. 

Wynagrodzenie za samochody 1 mo 
tocykle osobowe, nie przeznaczone dla 
celów zarobkowych, wypłacane będzie 
wyłącznie asygnatami. 

Za artykuły 
pierwszej potrzeby 

Za artykuły żywnościowe, ziemioplo 
dy, paszę, zwierzęta rzeźne, mięso, .na
biał, artykuły służące potrzebom higie 
ny osobistej oraz za drzewo opałowe, 
torf i worki, wynagrodzenie płacone 
będzie w całości gotówką w razie po
brania ich od posiadaczy gospodarstw 
wiejskich. Również gotówką płacone bę 
dzie wynagrodzenie za podporządkowa 
nie się żądaniom władzy przez przed 
sięhiorstwa, wytwarzające lub przera
biające artykuły pierwszej potrzeby 
(np. młyny). 

Wyłącznie asygnatami wypłacane 
będzie wynagrodzenie za pobrane 
przedmioty, które nie służą produkcji 
lub wykonywaniu zajęcia zawodowego 
albo też normalnie nie są u danej oso
by przedmiotem obrotu handlowego. 

Normy schematyczne 
W innych przypadkach, wynagro

dzenie wypłacane będzie w gotówce, 
jeżeli nie przekracza sumy 1.100 zł, 
jeżeli •wynagrodzenie przekracza sumę 
1.100 zł, to gotówką wypłacana bę
dzie suma 1.000 zł, a na resztę należ
ności wydane będą asygnaty. 

Jeżeli jednak wynagrodzenie prze-

Ogłoszenia LEKARSKIE 
WENERYCZNE, p ł c i o w e « ^ Q 
Lecznica ISSE Ul MO 
Nledz. 10-3. Kobiety przyj, lekar. 2-6 w. 

Dr H. LEWIN 
Weneryczne, Wolowe, 

ALBERTA 12 (Niecała) • r.—• w. 

Dr. E T K I N 
Weneryczne, płciowa I *- • Nledz. • — S 

ELEKTORALNA 1 6 

BURAKOWSKI 
WENERYCZNE, SKÓRNE, PICIOWS 

ii'/, r. — 8 ». Nledz. 11—1 fUJi/ł ICI MA 95 
ORbine! clektroleeinlcij fcnmłŁLHH £3 
Kobiety przyjmuj« lekarka Dr ANIELA RATAJ 

L e c z n i c a NOWY Ś W I A T 62 
e ^ i. Diinittiin i i. Hermana 
WENEB, płciowe, «kem», rentgen 8 r.~8 w. 

Ł , Marceli DOBRZYŃSKI 
WENERYCZNE i PŁCIOWE 

PIERACKIECiO 15 m. 4. oa 9-2. s-s 

01?» ZUSMUnJN 
LECZNICA prywatna 9 f.—9 w. 9 fi 

wener., płciowe JEROZOLIMSKA W W 

D?* Kamiński 
GINEKOLOG 
HOŻA 41, tel. 7.20-5« 

POWRÓCIŁ 
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kraoza sumę 5.000 zł, to gotówką wy
płacane będzie 30 procent ustalonej 
sumy (ten. piąta część), a na resztę, 
tzti. 80 procent wartości świadczenia 
wydawane będą asygnaty. 

Według sennika 
lub orzeczenia komisji 

Wysokość wynagrodzenia za pobra
ne świadczenia rzeczowe ustalana bę
dzie bądź na podstawie cennika, bądź 
też na podstawie orzeczenia powiato
wych komisyj świadczeń rzeczowych 
lub specjalnych komisyj świadczeń rze
czowych. 

W skład komisyj cennikowych, któ
re będą opracowywać cenniki wyna
grodzeń za świadczenia rzeczowe, wcho 
dzić będą przedstawiciele czynnika oby 
watelskiego. 

Zapisz się 
na członka LOPP-u 

7 tej okazji Mołotow potwierdził, 
że Sowiety nie chcą brać udziału 
w wojnie. Z exposé Mołotowa, któ 
ry-T- ueïecy, jako 
„agresora" wynikało' jasno, że ce
lem Sowietów, jest t rzymanie się 
na uboczu w razie wojny. 

Mołotow podkreślił wciąż pogar 
szającą się sytuację międzynaro
dową. Rokowania z Anglią i F r a ń 
cją zostały zerwane, gdyż nie moż 
na było osiągnąć porozumienia w 
sprawie konkretnych działań wo
jennych na wypadek agresji, So
wiety zaś obawiały się zostać sam 
na sam z agresorem. Wówczas Z. 
S. R. R. postanowił zawrzeć z 
Niemcami pakt o nieagresji. 

Pakt taki stał się możliwy, gdy 
Niemcy obiecały zmienić swą po
litykę wobec Sowietów. Również 
Sowietv* pragną ut rzymać dobre 
stosunki z Niemcami. 

ZSRR nie chce brać udziału w 
wojnie ani przeciwko Niemcom po 
stronie Anglii i Francji, ani po stro 
nie niemieckiej — przeciwko An
glii i Fraucji. 

P a k t z Niemcami — stwierdza 
w zakończeniu Mołotow — ułatwi 
ZSRR wywieranie wpływu na po
litykę międzynarodową. 

Mołotow nie wspomniał by za
mierzał zło2yć wizytę w Berlinie. 
Wizyta taka, jak się zdaje, nie jest 
planowana. « 

Claudette Colbert i James Stewart w znakomitym 
filmie „świat jest piękny" 

Dziś inauguracyjna premiera w kinie „Rialto" 
Rzadko zdarza się film, który by łą 

czył sensację, sentyment i humor w 
zwartą całość artystyczną. Tatom fil
mem jest znakomita sensacyjna ko
media Metro — Goldwyn —? Meyer 
„Świat jest piękny". Film ten w reży
serii Van Dyke'a jest pewnego rodzaju 
rewelacją, gdyż daleko odbiega od 
dotychczasowych szablonowych fil
mów sensacyjnych i komediowych. 
Claudete Colbert widzieliśmy ostatnio 
w kilku filmach, ta jednak kreacja jest 
bodaj najoryginalniejsza. Obok niej 
występuje cały szereg znanych akto
rów z Jamesem Stewartem na czele. 
Znakomita, interesująca akcja, wart
kie tempo, świetna reżyseria (Van 

Dykę!) humor, sentyment, sensacja — 
oto elementy, tworzące piękny film 
„Świat jest piękny". 

Gdy dwoje ludzi z różnych stron 
spotyka się w niecodziennych okolicz
nościach, by wspólnie osiągnąć za
mierzony cel, a oboje są pełni rozma
chu i fantazji — muszą powstać nie
codzienne sytuacje i przygody... a że 
te role odtwarzają Claudette Colbert i 
James Stewart, można sobie wyobra
zić, jakie daje im to cole do popisu. 

„Świat jest piękny", który od dziś 
wyświetla kino Rialto zasłynął w sto
licach całego świata, i u nas z pew
nością stanie się ewenementem dnia. 

„Więzienie kobiet" 
Wczoraj w godzinach wieczoro

wych można było widzieć przed ki
nem „Victoria" na Marszałkowskiej 
tłumy publiczności. Z daleka wygląda
ło to na wielką manifestację. Okaza
ło sie, że to stolica zdążyła już sie 
dowiedzieć o wspaniałym filmie „WIĘ
ZIENIE KOBIET", wyświetlanym w 
tym kinie. 

Film okazał się prawdziwą rewela
cją tak pod względem tematu i obsa
dy, jak reżyserii i gry. Głośne brawa 

po skończonej premierze najlepiej 
świadczyły jak wielkie wrażeni© wy
warł ten piękny film. 

Publiczność, wychodząca z kina, z 
olbrzymim uznaniem mówiła o nieza
pomnianej kreacji VIVIANE ROMAN
CE i o rewelacyjnym temacie. Według 
opinii ludzi, którzy film ten mieli już 
sposobność zobaczyć, „WIĘZIENIE 
KOBIET" będzie diugie miesiące prze 
bojem kina „VICTORIA" 

RZYM, 1.9. — Wczoraj późnym 
wieczorem rozeszły się alarmujące 
wiadomości o przerwaniu komuni 
kacji kolejowej między Włochami 
a Niemcami i b. Austrią. 

Fakt ten jakkolwiek jeszcze u-

rzędowo nie został skomentowany, 
tłumaczony jest pozornie czysto 

formalnymi względami — jednakże 
fenówią tu prawic otwarcie, że jest 
najlepszym symptomem naderwa
nia ciągłości interesów „osi". 

Sowiety nie chcą 
brać udziału w wojnie 
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Ewakuacja Londynu 
, Mobilizacja fioły i armii ukończona 

LONDYN, 1.9. Dziś od wczesne 
go rana rozpoczęła się ewakua
cja Londynu i innych wielkich 
miast angielskich. Dzieci zjawiły 
sie w swoich szkołach, skąd uda
ły się na dworce, gdzie już cze
kały na nich pociągi i odjechały 
na prowincję. Na prowincję udaje 
się też wiele kobiet oraz chorych. 

Obrona przeciwlotnicza zarów
no wojskowa, jak i ochotnicza cy 
wilna, są w ostrym pogotowiu. Flo 
ta brytyjska gotowa jest do odply 
nięcia. Eskadry lotnictwa angiel
skiego czekają na rozkazy. 

Do garnizonów floty, armii lado 

Stan wojenny 
w Czechach 

masowe aresztowania 
legionistów 

LONDYN, 1.9. — „Daily Herald" 
donosi z Pragi o masowych aresz
towaniach legionistów czeskich. 

W całych Czechach panuje stan 
wojenny. 

Zupełna anarchia 
w Gdańsku 

GDYNIA, 1.9. — Z pogranicza gdań 
skiego informuj;): 

W całym mieście słychać strzały 
karabinowe i wybuchy granatów. 

W różnych punktach miasta krążą 
grupy ludzi, wznoszące okrzyki prze
ciwko Hitlerowi. 

W ambasadzie 
niemieckiej 

Doistęp do gmachu aaïbasady jest 
taki, jak zawsze jedynie na czas alar
mów gazowych wszyscy usuwani sa 
z okolicznych bram, a posterunki po
licyjne są wzmocnione. 

Ambasador von Moltke opuści! 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 dyiplomtycznej III Rzeszy, ochro
nę nad obywatelami niemieckimi w 
Polsce przyjęłoby poselstwo holender
skie. 

40.900 dolarów 
wygrał nr 874456 

Dziś odbyło się ciągnienie 4% Pre
miowej Pożyczki Dolarowej. Główne 
wygrane padły na nr. nr.: 

40.000 doi. — na nr. 874.456, 
8.000 doi. ~- „ „ 842.137, 

po 3.000 doi, — „ „ 486.024, 
1.169.151 1 635.048. 

Dalsze wygrane poda jutrzejszy 
„Express Poranny". 

| Wiadomość o zarządzeniach wojsko 
! wych w Polsce, która do Gdańska na 
I deszła wczoraj wieczorem powięk
szyła przygnębienie wśród ludności. 
Forster wyjechał dziś z Gdańska do 
Rzeszy. 

W południe męty społeczne rzuciły 
się na rabunek sklepów jubilerskich. 
Wszystko zdaje się wskazywać, że 
Senat Wolnego Miasta Gdańska nie 
panuje Już nad sytuacją. Wolne Mia
sto znalazło się pod znakiem zupeł
nej anarchii. 

Zarządzona wczoraj dekoracja mia
sta Hagami ze swastyką, została od
wołana z obawy, aby nie wywołała 
nieprzewidzianych następstw. 

Forster do Hitlera 
o „przyłączeniu" 

Gdańska 
BERLIN, 1.9. — Forster wystoso'-

wał depeszę do Hitlera, w której 
oświadcza, że podpisał ustawę o przy 
łączeniu Gdańska do Rzeszy. Artykuł 
1-szy ustawy stanowi, że konstytucja 
Wolnego Miasta Gdańska zostaje uchy 
łona. Artykuł 2-gi mówi, że cała wła
dza państwowa i wykonawcza jest sku 
piona w ręku szefa państwa, a arty
kuł 3.ci stwierdza, że Wolne Miasto 
Gdańsk wraz z całym terytorium i lud 
nością staje się niezwłocznie integral 
ną częścią Rzeszy Niemieckiej. Arty
kuł 4-ty zawiera postanowienie, że do 
chwili wprowadzenia ustawodawstwa 
niemieckiego w Gdańsku, obowiązują 
ce obecnie ustawy pozostają w mocy. 

Od Administracji 
Celem uniknięcia pomyłek w 

wysyłce naszego pisma, prosi
my W. P. Prenumeratorów o 
dokładne i czytelne podawanie 
adresów. 

Bandyci zrzucili maskę 
16 nikczemnych punktów Hitlera 

Zamach na świętą naszą ziemię 
odeprze zbrojnie Naród Polski ! 

56 milionów zł kredytu 
2 Francji 

na cele obrony Państwa 
P. Prezydent Rzplitej podpici 

dekret, upoważniający ministra 
skarbu do zaciągnięcia od rządu 
Republiki Francuskiej kredytu to
warowego do 430 milionów fr. fr. 
(ok. 56 miln. zł) na cele obrony 
Państwa. 

Oprocentowanie kredytu nie bę
dzie przewyższać 5 proc. rocznie. 

W przededniu planowanej zbrod
niczej napaści na wolność Polski, 
Niemcy opublikowały swe „propo 
zycje" pod adresem Polski. 

„Propozycje" te, ujęte w 16 nik
czemnych punktów, pozostaną w 
historii dowodem bandytyzmu po
lityki i zamierzeń niemieckich. No
wocześni Hunnowie zrzucili maskę 
1 ukazali światu swe wstrętem 
przejmujące oblicze. 

Drukujemy komunikat niemiecki 
jako dokument historyczny, który 
wykreślił Niemcy z liczby państw 
cywilizowanych. 

Niemieckie Biuro Informacyjne 
w Berlinie ogłosiło wczoraj wie
czorem komunikat w sprawie wy
miany not między Niemcami i W. 
Brytanią. 

Komunikat stwierdza, że rząd bry
tyjski w nocie z 28 sierpnia rb. wy
stosowanej do rządu niemieckiego o-
świadczył swą gotowość pośrednic
twa w bezpośrednich rokowaniach 
miedzy Niemcami i Polska w sprawie 
spornych zagadnień. 

Rząd brytyjski nie pozostawił przy 
tym żadnych wątpliwości, że wobec 
stale trwających zajść i ogólno - eu
ropejskiego naprężenia posiada świa
domość konieczności szybkiego zała
twienia tei sprawy. 

Rząd niemiecki w swei odpowiedzi 
z 29 sierpnia, mimo swej sceptycznej 
opinii co do woli ze strony rządu pol. 
skiego dojścia w ogóle do porozumie
nia, oświadczył gotowość przyjęcia w 
ititeresie pokoju angielskiego pośred
nictwa względnie zachęty. Rząd nie
miecki podkreślił w tei swojej nocie. 
że jeżeli w ogóle niebezpieczeństwo' 
katastrofy ma być unikniet.e. musi sie 
działać szybko i bezzwłocznie. 

Rząd Rzeszy oświadczył gotowość 
przyjęcia do 30 sierpnia wieczorem 
pełnomocnika rządu polskiego z za
łożeniem, że ten w istocie będzie miał 
pełnomocnictwa nie tylko do dyskuto
wania, lecz także do prowadzenia i 
zawierania uMadów. 

.eiiîa o 
upełnomocnionej pi 
otrzymał Rząd Rzeszy na swą go:t>-
wość porozumienia się, najpierw wia
domość o mobilizacji Polski i dopiero 

w dniu 30 sierpnia 1939 r. około godz. 
12-tei w nocy utrzymane w tonie o-
gólnikowym zapewnienie brytyjskie o 
gotowości wpłynięcia ze swei strony 
na rozpoczęcie rokowań. 

Minister Ribbentrop udzielił brytyj 
skiemu ambasadorowi w związku z 
przekazaniem ostatniej noty angiel
skiej dokładnej wiadomości w sprawie 
treści przewidzianych propozycyj nie
mieckich na wypadek przybycia pełno 
mocnlka polskiego, iako podstaw do 
układu. 

Rząd niemiecki wierzył, że ma pra 
wo do tego, aby w tych warunkach na
stąpiło natychmiastowe mianowanie 
osobistości polskiej. 

Nie należy bowiem przypuszczać, 
aby rząd Rzeszy ze swei strony go
towość do' wszczęcia takich układów 
nie tylko stale podkreślali, lecz także 
na nie nastawat, podczas gdy ze stro 
ny polskiej byłby zbywany „pustymi 
wymówkami i nic nie mówiącymi c-
świadczeniaml". 

W międzyczasie złożonej démarche 
ambasadora polskiego wynika ponow
nie, że ten również nie jest upoważnio
ny do wszczynania jakiejkolwiek dys
kusji, lub też do prowadzenia układów. 

W ten sposób kanclerz oraz rząd 
Rzeszy czekali oapróżno dwa dni na 
przybycie upełnomocnionego przedsta
wiciela polskiego. W tych warunkach 
rzątl niemiecki i tvm razem iest zda
nia, że propozycje jego zostały prak
tycznie odrzucone. 

Rząd Rzeszy uważa za wskazane 
podać do publicznej wiadomości pod
stawy do układów, o których brytyjski 
ambasador został powiadomiony przez 
min. spraw zagr. Rzeszy von Ribben-
tropa. 

Następnie komunikat wspomina o na 
preżonych stosunkach polsko - niemiec 
kich, dowodząc, że przyczyny tego roz 
woju wypadków leżą w układzie gra
nic wyznaczonych przez traktat wer
salski i rzekomo niesprawiedliwym 
traktowaniu mniejszości. 

Wysuwając swe propozycje rząd Rze 
szy wychodzi z założenia, aby zna
leźć ostateczne rozwiązanie, które by 

• 'irzfcz przeprowadzenie granic, 
zapewniło phvdwu stronom ich życio
we ważne arterie komunikacyjne oraz 
problem mniejszości". 

16 nikczemnych punktów 
Propozycje, złożone przez min. Rib-

bftntropa rządowi brytyjskiemu, są na 
stepujące: 
•• Gdańsk powraca natychmiast 

do Rzeszy. 

Co działo się wczoraj w Gdańsku? 
Gwałty antypolskie i paniczne nastroje 

GDAŃSK, 1.9. — Policja gdań
ska aresztowała wczoraj znowu 
kilku kolejarzy polskich, a miano
wicie maszynistę kolejowego Szar 
macha, urzędnika kolejowego Pio 
trowskiego, dyżurnego ruchu 
Szczodrowskiego, oraz urzędnika 
kolejowego w Glettikau — Zieliń
skiego. 

Poza tym aresztowano również 
urzędnika poczty polskiej w Gdań 
sku, Zygmunta Szczodrowskiego 
(brata aresztowanego kolejarza). 

29 aresztowanych 
W więzieniu gdańskim przeby

wa już 7 inspektorów celnych, 22 
kolejarzy polskich i goniec inspek 
toratu celnego. 

Zamach 
na prawa pocztowe 

Polski 
Do gmachu poczty polskiej wkro 

czyła policja gdańska i chciała 
przeprowadzić rewizję w pacz
kach wysyłanych do Polski. Urzęd 
nicy pocztowi nie dopuścili do 
przeprowadzenia rewizji. 

Policja gdańska przeprowadziła 
rewizję paczek na dworcu w wa
gonie pocztowym i cenniejsze rze 
czy, jak np. futra, zatrzymała w 
Gdańsku. 

26 km rowów w Warszawie 
wykopano wczoraj 

W 23D punktach kopano wczoraj w 
Warszawie rowy obrony przeciwlotni
czej. Nowe rowy kopano na Grochowie, 
Pradze, Bródnie, Ochocie, Woli oraz 
na Powiślu. 

Ogółem wykopano wczoraj ponad 26 
km rowów. 

Blokada ujścia Wisły 
W porcie gdańskim zatrzymano 

40 berlinek obywateli polskich, 
które przybyły tu ostatnio Wi
słą. Nowowybudowany most pon
tonowy na Wiśle pod Rothebude 
został zamknięty w głównym ko
rycie, dotąd dostępnym do żeglu
gi. W ten sposób żegluga na Wi
śle została zablokowana. 

Koleje unieruchomione 
Ruch pasażerski na kolejach 

P. K. P. w Gdańsku za wyjątkiem 
lokalnego jest zasadniczo wstrzy
many z uwagi na niedopuszczenie 
przez oddziały Heimwehry gdań
skiej polskiej służby kolejowej do 
parowozowni i niemożliwości uru 
chomienia w związku z tym dosta 
tecznej ilości lokomotyw. 

Zamknięcie 
oddziału P. A. T. 

Policja gdańska wtargnęła do 
lokalu oddziału Polskiej Ag. Tele
graficznej i wezwała koresponden 
ta PAT Sonnenburga do natychmia 
- listowego wyjazdu. 

Był to ostatni dziennikarz pol
ski na terenie Gdańska. 

Ewakuacja 
rodzin dygnitarzy 

hitlerowskich 
W ciągu wczorajszego wieczo

ra, nocy i dziś rano zauważono 
masową ewakuację żon i dzieci 
dygnitarzy partii narodowo - socja 
listycznej do Prus Wschodnich. 

Jednocześnie wzmógł się terror 
przeciwko opozycjonistom gdań
skim. 

Między innymi u byłego prezy
denta senatu W. Miasta, Ziehma, 
Gestapo dokonało dwukrotnie dłu 
gotrwałej rewizji. Ziehm był prze-

wódcą gdańskiej partii Deutsche 
Nationale i przed 2-ma laty pod 
presją narodowych socjalistów 
wstąpił w Volkstagu do frakcji 
narodowo-socjalistyeznej. 

Panika w Gdańsku 
W Gdańsku wynikła panika, do 

której oprócz zarządzeń wojsko
wych i ograniczeń gospodarczych 
(sprzedaży artykułów żywnościo
wych), przyczyniła się również 
wiadomość o śmierci kapitana pi
lota Rusra z S.S., który zginął na 
granicy polsko - gdańskiej. 

Na żałobnych klepsydrach roz
lepionych w Gdańsku z powodu 
śmierci Ruscha, napisano, że ka
pitan - lotnik zginął „na posterun
ku"... 

Kapitan - pilot Rusch, przysłany 
z Prus Wschodnich, prowadził je
den z wojskowych hydroplanów 
niemieckich typu Henkel podczas 
nalotu na Gdynię w dniu 24 bm. 
Został on trafiony pociskiem ar
matnim za trzecim wystrzałem 
polskiej artylerii przeciwlotniczej 
i runął rzekomo wraz z aparatem 
w okolicy Sopot. 

Wiadomość o tym szeroko roze
szła się po mieście i wprowadziła 
gdańszczan w paniczny nastrój. 

— Jeżeli Polacy tak strzelają — r 
mówią gdańszczanie — to rozpra 
wa nie będzie z nimi tak łatwa, 
jak to głoszą hitlerowcy. 

Precz z Forsterem 
Oprócz nastrojów paniki, 

wzrastają w Gdańsku nastroje 
przeciw nazistom. 

Na mieście ukazały sie ulotki, 
wydane przez egzekutywę gdań
skiej Partii Wolności, nadto wczo
raj pojawiły się transparenty z na 
pisami: „Es lebe Freistadt Danzig", 
„Weg mit dem Forster". 

2 Obszar Pomorza, ciągnący się 
od morza wschodniego aż do 

linii Kwidzyn — Grudziądz — Chełm
ża — Bydgoszcz (łącznie z tymi mia
stami) i sięgającej potem nieco na za
chód od Trzcianki, rozstrzygnie sam w 
sprawia^wej przynależności do Nie
miec, czy*też do Polaki. 

3 W tym celu na obszarze tym 
przeprowadzony zostanie ple

biscyt. Prawo do głosowania będą mie 
li wszyscy Niemcy, którzy w dniu 1 
stycznia 1918 r. zamieszkiwali na tym 
obszarze, albo do tego dnia tam się 
urodzili, a także wszyscy Polacy, któ 
rzy w tym dniu na tym obszarze za
mieszkiwali, albo do tego dnia tam się 
urodzili. 
, Niemcy wyparci z tego obszaru po
wrócą, celem dokonania głosowania. 
Dla zapewnienia bezstronnego głoso
wania oraz celem prac przygotowaw
czych zostanie wymieniony obszar, po 
dobnie jak obszar Saary, podporządko 
wany natychmiast mającej się utwo
rzyć międzynarodowej komisji, złożo
nej z przedstawicieli Włoch, Sowietów, 
Francji i Anglii. 

Komisja ta wykonywać będzie całą 
zwierzchnią władzę na tym obszarze. 
Obszar ten w najkrótszym czasie o-
próżniony będzie z polskiego wojska, 
polskiej policji i polskich władz. 

^k Z obszaru tego wyłączony zo-
~ staje port Gdynia, który za

sadniczo jest polskim obszarem suwe
rennym, o ile ogranicza się terytorial
nie do polskiego osadnictwa. Ściślejsze 
granice Gdyni byłyby ustalone między 
Niemcami a Polską i w razie potrzeby 
określone przez międzynarodowy sąd 
rozjemczy. 

C Plebiscyt nie odbędzie się przed 
* * upływem roku. 
g Aby w tym czasie zagwaram-
" tować Niemcom połączenie z 

Prusami Wschodnimi, Polakom zaś z 
morzem, wybudowane zostaną drogi i 
linie kolejowe, które umożliwią wolną 
komunikację tranzytową. 

^ W sprawie przynależności ob-
* szaru rozstrzygnie zwyczajna 

większość oddanych głosów. 
fi Po przeprowadzeniu plebiscytu 
" —niezależnie od jego wyniku— 

aby zapewnić swobodne połączenie 
Niemiec z Gdańskiem i Prusami 
Wschodnimi, a Polsce z morzem, mają 
otrzymać Niemcy, jeżeli teren plebi
scytu przypadnie Polsce, eksterytorial 
ną strefę komunikacyjną w kierunku 
Beutow Gdańsk, względnie Tczew, ce
lem budowy autostrady, jak również 
4-torowei linii kolejowej. 

Budowa autostrady i tych Iinij ko
lejowych ma być tak przeprowadzo
na, że polskie komunikacje w ten spo 
sób nie poniosą żadnego uszczerbku 
a wiec nad lub pod torem. Szerokość 

tei strefy ma wynosić 1 kilometr i ma 
stanowić teren suwerenny Rzeszy. 

W razie, jeżeli wynik plebiscytu 
wypadnie na korzyść Niemiec, otrzy
ma Polska celem swobodnej i nieogra 
niczonej komunikacji ze swoim portem 
Gdynia również prawo do budowy po
dobnych eksterytorialnych dróg, wzgle 
dnie linij kolejowych, jakieby przy
padły Niemcom. 

9 W razie powrotu Pomorza do 
Rzeszy, jest ona gotowa doko

nać wymiany ludności w takich roz
miarach, jak odpowiada to warunkom 
tego obszaru. 

I f l Żądane przez Polskę prawa 
" W specjalne w porcie gdańskim, 

mają być traktowane równorzędnie z 
analogicznymi prawami Niemiec w 
porcie Gdyni. 

ł ^ Celem usunięcia z tego tere-
* * nu jakiejkolwiek bądź obawy 

zagrożenia, mają otrzymać Gdańsk i 
Gdynia charakter wyłącznie miast 
handlowych, t zn. bez umocnień i gar 
nizonów wojskowych. 

1 2 P ° , w y s e D Hel, który zależnie 
B ™ od plebiscytu przypadłby Rze 

szy lub Polsce, również uległby w 
tym wypadku demilitaryzacji. 

1 3 Wpbec tego, że rząd Rzeszy 
. mógiby zgłosić jak najbar

dziej energiczne zażalenia przeciwko 
polskiemu traktowaniu mniejszości, 
zaś rząd Polski mógłby również wy
stosować zażalenia w stosunku do 
Niemiec, zgodę na przedłożenie po
wyższych zażaleń międzynarodowej 
komisji śledczej, która miałaby za za
danie zbadanie wszystkich zażaleń 

odnośnie szkód gospodarczych J psy
chicznych, jak również i licznycti 
aktów terrorystycznych. 

Niemcy i Polska zobowiązują sie do 
odszkodowania wszystkich gospodar
czych oraz innych szkód, których do
znały mniejszości polska i niemiecka 
od r. 1918, ewentualnie anulować 
wszystkie wywłaszczenia lub zapew
nić całkowite odszkodowanie za te lub 
inne zarządzenia w życiu gospodar
czym 

M Polska i Niemcy mają się po
rozumieć co do uregulowania 

spraw mniejszości oolskrej, względnie 
niemieckiej. Celem nieprzyciągania ich 
do czynności lub obowiązków, sprze
cznych z ich poczuciem narodowym, 
obie strony zobowiązują się członków 
mniejszości nie powoływać do służby 
wojskowej. 

1 5 ^ r a z i e osi:Js:nięcia porożu« 
• ^ mienia na podstawie tych pro 

pozycyj, Polska i Niemcy wyrażają 
gotowość przeprowadzenia natychmia 
stowej demobilizacji ich sił zbrojnych. 

1 £ Rządy niemiecki i polski bę-
-"-* dą się porozumiewały w spra 

wie przyśpieszenia i wprowadzenia w 
życie powyższych zarządzeń. 

Komunikat powyższy nadały 
wczoraj wieczorem wszystkie ra
diostacje niemieckie 

Wkrótce pot^m rozgłośnie Pol
skiego Radia nadały krótką audy
cję w języku niemieckim piętnują
cą prowokacyjną bezczelność ogto 
szonego komunikatu. 

Przeddzień zbrodniczej napaści 
Dalsze prowokacje 

Podstępną f nikczemna napaść Nie
miec poprzedziły następujące dywer
sje nadgraniczne î gwałty. 

Dnia 30 sierpnia w Grabówce pod 
Szczuczynem o godz. 18-ej niemiecki 
ralrol w sile E ludzi przekroczył gra
nicę na terenach wsi Glmkl -- Milewo. 
Przeszedłszy ok. 100 m. w głąb tery
torium polskiego patrol wrócił na stro 
nę niemiecką. 

Około godziny 23-ej tegoż dnła pa
trol niemiecki przekroczył granice na 
terenie placówki Walentynowo w po
bliżu Nakła 1 zaatakował polską pla
cówkę ogniem z karabinu maszynowe
go. Patrol został odparty ogniem pol
skie] straży granicznej. 

Granaty i petardy 
W nocy z środy na czwartek niemiec 

ka banda dywersyjna ostrzeliwała po 
nownie z karabinów maszynowych te
ren Polski w Wilczycy, w kierunku na 
Sławęcice. Banda rzuciła na teren 
polski kilkadziesiąt granatów. Dywer 
santów odparła nasza straż graniczna. 

W tym samym czasie nieznani spraw 
cy rzucili petardę do wnętrza budki 
granicznej na przejściu Radomo komi
sariat Krotoszyny. Przez wybuch pe
tardy został zerwany w budce dach ! 
ściany powyginane, a znaiduiay sie w 
budce sprzęt został zniszczony. 

O godz. 23.50 obok leśniczówki Kry 
wałd rzucono granat i oddano z nie
mieckiej strony w kierunku fabryki 
„Lignoza" kilka strzałów z karabinów. 
Patro! polski odpowiedział ogniem z 
karabinów maszynowych. 

Wypad hitlerowców 
gdańskich 

Wczoraj o godz. 12-ej opodal miej
scowości Węgorzyno (pow. kartuski) 
oddział 40 hitlerowców gdańskich prze 
kroczył granice polsko - gdańska do
cierając do położonej o 300 m. od gra
nicy zagrody niejakiego Augusta We 
bera, który przed miesiącem zbiegł do 
Gdańska % uwagi na grożąca odpowie 
dzialność sądową z racji Jego udziału 
w akcji antypaństwowej. Banda zabra 
ła z zagrody Webera 3 konie 1 bydło 

przeprowadzając je na teren Gdańska. 
Bandę prowadził zb terytorium 
Gdańska Weber, W chwili kiedy 2 roi 
ników sąsiadujących z "r>«roda Webe 
ra zamierzało zawi. posterunek 
policji państwo . 
cy gdańscy oddali d zy strzały, 
nie raniąc jednak ni 

Sam 
nad Woda-. •••-. ' /era 

W ubiegłą środę w godzinach przed 
wieczornych nad Wodzi em ukatzał 
się bombowiec nleii-'-. •'. 'olskie sa* 
moloty myśliwskie z o do ucie
czki. 

PADŁ 
NA POSTERUNKU 

Sp. Feliks Ignacy Grabowski, ka
pral w służbie straży graniczne], 
zabity przez niemiecką bandę dy 

wersyjną pod Mławą 

Głodowe bunty 
górników niemieckich * 

BERLIN, 1.9. Na tle braku artyku
łów żywności dochodzi w wielu mia
stach niemieckich do awantur, które 
wyładowują się często w postaci de
monstracji ulicznych. 

W Westfalii i Nadrenii burzą się 
zwłaszcza górnicy, którzy oświadcza
ją, że nie są w stanie pracować przy 
obecnych racjach żywnościowych. 

W Berlinie panują ponure nastroje. 

Ludność obawia się nędzy w zimie, a 
niechęć do krwawej i katastrofalnej 
wojny jest powszechna. 

W całych Niemczech powstał tam 
istny run na silne radioaparaty, umo" 
żliwiające odbiór zagranicy, albowiem 
prasa niemiecka robi jedynie „polską 
Greudpropagandę", a ludność jest zu 
pełnie pozbawiona obiektywnych uli 

' formacyj. 

Niemcy pod pręgierzem 
opinii całego świata 

LONDYN, 1.9. — W londyńskich 
kołach politycznych uważano już 
wczoraj, że wojenna decyzja Nie
miec zapadła. 

Niemcy — mówi się w Londy
nie — przystępują do wojny pod 
pręgierzem moralnym całego świa 

ta. Fakt, iż uczepiły się poły Sta 
lina, najlepiej ilustruje ich położe
nie. 

Jeden z dzienników twierdzi, że 
Sowiety podtrzymują Niemcy jak 
strvczek nodtrzvmuie wisielca. 

wej i lotnictwa napływali przez ca 
łą noc rezerwiści powołani wczo
rajszym rozkazem mobilizacyjnym. 
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Ofiara serca i mienia 
dla Obrońców Ojczyzny 

f»olski Czerwony Krzyż organizuje 
w całym kraju punkty odżywczo-sani-
tarne dla żołnierzy. W związku z tym 
P.C.K. apeluje do społeczeństwa, przede 
wszystkim zaś do firm handlowych o 
składanie dobrowolnych datków w na
turze (mleko, kawa, herbata, cukier, 
kasza, ryż, mąka, kartofle, jarzyny 
twarde, papierosy, mydło, pasta do ze
tów itp.). 

Dary te należy skierowywać do okre 
gu stołecznego P.C.K. ul. Trębacka 11 
m. 12, tel. 50S-39 i 226-88. 

Strzelcy czuwają 
Zarząd główny Związku Strzeleckie

go Wydal do członków Związku ode
zwę do organizowania opieki i pomocy 
dla rodzin rezerwistów, Oraz czuwania 
nad dobrym stanem dróg i mostów, 
nad całością linij telefonicznych 1 ko
munikacyjnych, nad nienaruszalnością 
dobra wojskowego, państwowego i sa
morządowego. 

„Winniśmy — Czytamy w odezwie 
— Okazywać wojsku jak najdalej idą
ca pomoc 1 wykonywać wszystkie te 
czynności, które wojsko czy władze 
administracyjne nam poleca. 

Gospody żołnierskie 
na wszystkich dworcach 

Staraniem Polskiego Białego Krzyża 
funkcjonują od kilku dni na wszyst* 
kich dworcach gospody żołnierskie, 
otwarte dzień i noc. 

Za najniższą opłatą żołnierze otrzy
mują W nich smaczne i zdrowe po
siłki, 

Pomoc 
dla rodzin rezerwistów 

W Warszawie 
Od poniedziałku miejskie Ośrodki 

Zdrowia i Opieki, przejęły opiekę nad 
rodzinami rezerwistów, zamieszkałymi 
W Stolicy. Przyjmują one zgłoszenia o 
zasiłki ustawowe dla rodzin rezerwi

stów, badają Ich" stan materialny 1 wy
płacają zasiłki. W akcji tej współdzia
łają opiekunowie społeczni i obywatele 
licznie, zgłaszający się do pracy ochot
niczej. 

W dniu wczorajszym zgłosiło się np. 
60 Akademiezek, oraz wiele członkiń 
Przysposobienia Wojskowego Kobiet 

Z Ośrodkami współpracuje też „Ro
dzina Rezerwistów" (Chmielna 2). 

Do kobiet całego świata! 
Odezwę do kobiet CałMfo świata WY* 

dał Związek Pracy Obywatelskiej Ko
biet. 

Odezwa protestuje przeciwko szka
lowani! Narodu polsk'êgo kłamstwami 
niemieckimi o rzekomym prześladowa
niu mniejszości niemieckiej w Polsce. 

„Dziś — «łosi odezwa — gdy stoimy 
przed wielkim zmaganiem tle t agre
sją, zagrażająca nasze] wolności 1 wol 
ności ludów całego świata, Polska fOz 
wi]a sztandar tt wypróbowanym ha
słem we wszystkich polskich walkach: 
„Za nasza Wolność i wasza". Kobiety 
polskie nie po raz pierwszy gotowe sa 
wa'czyd o niepodległość swolel ojczyz 
ny. Póida mężczyźni Polacy, pójdą tak 
samo kobiety polskie, aby bronić gra
nic najdroższe) wierni swojej". 

Rada Związku Polaków we Frâhcji 
przesłała na ręce p. premiera gorące 
zapewnienie, że emigracja polska we 
Francji spełni rzetelnie swoi obowia-

Żegluga 
na Wiśle 

Ruch" statków pasażerskich towaro
wych na Wiśle uległ Pewnej zmianie, 

dochodzą «batutę 
d o "<• pasażerskie zaś do Wlo-

ntinikacia w dół rzeki funk
cjonuje .. .. malnle. 

Ruch pasażerski «tatków z Warsza-
ulejtl zmianie. 

Nowy rekord 
samochodowy 

John Cobb, sprzedawca futer w Lon
dynie, a równocześnie ieden z najgłoś 
niejszych uczę stnlków międzynarodo
wych wyścigów samochodowych usta* 
nowij w Salt Lale City (USA) nowy re 
kord szybkości, ociągając 592 kilome
try na godzinę. 

Sportowcy z KS Polonia 
kopią rowy 

Członkowie KS Polonia Idąc Śladem 
przeróżnych organizacji zadeklarowali 
swâ pomoc przy kopaniu rowów ob-
rannych. Już dzisiai w dwu partiach 
przystąpią do pracy. Zbiórka została 
wyznaczona na iödl , c ' 17 w domu 
przy ul. 6 Sierpnia 43, skąd po otrzy
maniu łopat udadzą £ie na teren ro
bót. 

POLONIA — SYRENA towarzyski mecz re
zerw projektowany na 3 bm. «ostał odwołany. 

i 

zek wobec OiCzyzny. jeśti^bedzie tego« 
potrzeba. 

Piękny gest obywatelski 
właściciela kamienicy 
Jeden z właścicieli kamienic pczy 

ul. Świętojańskiej w Warszawie o-
świadczył, że od rodzfin rezerwist/öw, 
powołanych do służby wojskowej nie 
będzie pobierał komornego. 

Ten piękny gest obywatelski — za* 
sługuje na gora.ce uznanie i godny, 
jest naśladowania. 

Chorzy na płuca — 
także chcą pomagać przy 
obronie przeciwlotniczej 

Pensjonariusze Sanatorium Miej
skiego w Otwocku-— pomimo, że ca 
to wszystko ludzie mniej lub więcej 
chorzy na płuca — postanowili zgło
sić swój udział w-pracach obrony 
przeciwlotniczej. 

Tylko obłożnie chorzy musieli zre
zygnować z tego, a natomiast cl, któ
rym siły pozwoliły na to — gorliwie 
kopali rowy wespół z ,dyrekcja Sana
torium, t lekarzami 1 służbą sanato-/ 
ryjną. 

Rowy lui gotowe, przy czym nale
ży podkreśli« precyzyjną, dokładna 
robote, z które] pensjonariusze Sana 
torium sa wielce dumni. 

Organizacje właścicieli domów zwró 
city He do swoich członków, aby nie 
eksmitowali lokatorów powołanych do 
wojska, na których posiadają iu* wy
roki eksmisyjne. » 

Automobilklub Polski zwrócił sie do 
ogółuautomoblllstów z apelem, aby sa
mochody oddawane do dyspozycji 
władz były należycie przygotowane 
do dłuższej podróży, wyposażone w 
opony, sprawnie działająca instalacle 
elektryczną, dobre podnośniki oraz czę 
ści zapasowe — ulegające zużyciu. 
Wskazana jest zmiana oliwy w silniku 
na świeżą. 

Sekcja Przysposobienia Wojskowe
go Kobiet przy Związku organizacyl 
rodzicielskich w szkołach średnich, 
wzywa matki, które wyraziły swą go
towość w pracach zastępczych lub po* 
mocy dla wojska O zgłaszacie się na
tychmiast do sekretariatu związku orga 
nizacy] rodzicielskich w godzinach od 
11—14-e] przy ul. Koszykowej 19 m, 12. 

(wr) 

Statki włoskie 
z Gdyni do Szczecina 
ODYH1A, 1A — Statki włoskie, któ 

re znajdowały się w Gdyni, otrzyma
ły nagły rozkaz przerwania prac ła
dunkowych i schronienia się w por
cie niemieckim w Szczecinie. 

Obecnie nie ma w porcie gdyńskim 
ani jednego włoskiego Statku. 

ADRIA: „Korsarze Północy»'. 
ATLANTIC! „Honolulu". 
BAŁTYK: „Mala księźniclka". 
CAPITOL: „Jej pierwszy ttal" I .Dro

ga d'O R o' ' 
CASINO: „Pojedynek" 
COLOSSElîM! „Pies Baskerwltlow". 
ELITE: „Patrol bohaterów'1 i „Polska 

W Odańsku". 
EUROPA: „Na skrzydłach sławy". 
FILHARMONIA: „Gdy Madelon". 
HOLLYWOOD: „Król cyganów" I re

wia«'. 
IMPERIAL: „Moja łona prlmadonna". 

ITALIA: „Port 7-mltl mórz". 
JURATA. „Nędznicy'' 1 „Paryż w oonhi" 
KINO PARÀl'II SW, ANDRZEJA: „Sztan

dar wolności". 
KOMETA: „Nieustraszony" i rewia. 

MAjESTlCi „Cztery miliony". 
Mewa: „Koścuszko pod Racławicami" 

I „Księżniczka przez 30 dni". 
MIEJSKI: „Listy z pola bltwy"i 
NAPOLEON- „Szyfr 413". 
NOWA TOMBOLA: „Niewinnie «I« za

częto" 1 „Czarny upór«'. 
OLZA: „Ludzie za mgła" t Ada, to nie 

wypada1«. 
PALLADIUM: „Biała kawalkada", 
PAN: .Czterech na posterunku" 
RIALTO: „Świat lest piękny". 
ROMA: „Trzech podchorążych", 
SFINKS: „Współczesne panny". 
STYLOWY: „Zaproszenie do »zeżęś-

ela". 
ŚWIATOWID: .Melodie eveanskle". 

ŚWIT: „Zapomniana melodia'«. 
UCIECHA: „Niebezpieczna ffiHoeó'« 
VICTORIA: , Więzienie kobiet" Cxytajcie KINO 

http://gora.ce
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Nowe 16 punktów 
Umiarkowane wymagania 

Że z Niemcami nie ma żartów, 
tośmy dawno wiedzieli. Każdy 
dzień oporu ich słusznym żąda
niom budzi też zrozumiały gniew, 
i podwyższanie historycznie umo
tywowanych wymagań. 

Obserwując ten proces wzburzo 
nej duszy wodzów hitleryzmu ła
two można sobie wyobrazić, jak 
będą wyglądały warunki, które zo 
staną wysunięte w jakiejś następ
nej nocie. 

Oczywiście o Gdańsku, Bydgosz¬ 
czy, Kwidzyniu. Gdyni, Helu nie 
będzie już mowy. Linia podlegają
ca rewindykacji do Rzeszy zosta 
nie przesunięta bardzo znacznie na 
wschód i nowe 16 punktów propo-
zycyj będzie się przedstawiało jak 
następuje : 

1) Do Rzeszy powraca natych
miast Saski Ogród. 

2) Ulica Mariensztadt, cały ob
szar Saskiej Kępy oraz bar Wie
deński stanowić będą obszar ple
biscytowy, przy czym w głosowa 
niu wezmą udział wszyscy Niem 
cy, którzy przebywali kiedykol
wiek na jednym z wymienionych 
terenów choćby w charakterze 
przechodniów lub celem wypicia 
bomby jasnego piwa. 

3) Ód wszystkich rachunków 
płaconych „po niemiecku" w re
stauracjach, jadłodajniach, cukier

niach i kawiarniach warszawskich 
zastrzega sobie Rzesza 25 proc. 

Wyjątek stanowią lodziarnie 
włoskie i „winiarnia Kaukaska", 
ta ostatnia ze wzjjlędu na serdecz 
ne stosunki, nawiązane i Z. S. 
R. R. 

Wzamian za to Polacy przeby
wający w celach turystycznych 
w Berlinie, będą mogli żądać w 
każdej restauracji krakowskiej 
kiełbasy i bigosu po polsku z tym 
jednak zastrzeżeniem, że za za
wartość tych posiłków Rzesza nie 
bierze żadnej odpowiedzialności. 
W tym duchu punkty, aż do; 
16-go. 

Dziwić się więc należy, że Pol
ska ich nie przyjęła. Dalsze były 
by jeszcze cięższe. 

Tłuszczów i mięsa 
nie zabraknie 

Tłuszczów 1 mięsa mamy ood do" 
«tatkiem. 

Dowodem tego jest, ze cena żywca 
1 mięsa w obrotach hurtowvh nie tyl
ko ntrzymuje sie na poziomie, ale wy" 
kazuje tendencje zniżkową. Dzieje sie 
to wskutek tego, te popyt jest mniej
szy od podaży, toteż należy przewi
dywać dalsza zniżkę cen mięsa i tłu
szczów oraz zwiekszen'e sie dostawy 
•sfoniny i innych tłuszczów. 

Katastrofa na kolejce 
Jabłonna — Karczew 

Na stacji Otwock, wykoleił sie po* 
ciasr kolejki Jabłonna - Karczew, 

W ,pocią«u jadącym,.z Karczewa do 
Warszawy, wskutek wadlweKO działa 
n a autocnatycznt] zwrotacy, wysą
czył parowóz z szyn, wywracając si« 
wpoprzeik łon*. 

Ofara katastrofy, padł maszynista 
p Stanisław Kotfiński. Ulej-J on popa" 
rżeniu para z kotła parowozu. Prze
wieziono so do szpitala Przem. Pafr-
skieKo. ' 

Przerwa w ruchu trwała 2 eodztay. 

Stołeczny Komitet 
Pomocy Zimowe] 

rozwiązany 
Agendy jego przejmie 

nowopowstający Obywatelski 
Komitet Pomocy Społecznej 

Wczorajsze posiedzenie w Minister 
stwie Opieki Społecznej zadecydowa
ło o ceJkowitym zlikwidowaniu Sto
łecznego Komitetu Pomocy Zimowej. 

Zamiast tej instytucji powstaje inna, 
o znacznie szerszym zakresie działa
nia. Będzie to Obywatelski Komitet i 
Samopomocy Społecznej, który obej-j 
mie nie tylko agendy Stół. Kom. Porno 
cy Zimowej, ale ponadto akcję porno-j 
cy dzieciom 1 młodzieży. na terenie ; 
stolicy, opiekę nad rodzinami! rezerw! ' 
stów, wreszcie wszelkie zagadnienia 
pracy społecznej, które wysunie chwi-1 
la bieżąca. Będzie to coś w rodzaju 

tniejącego w czasie wojny świato-
ej Centralnego Komitetu Obywatel

skiego, (wr) 

Ofiary 
Na L. O. P. P. nie mogąc stanąć o" 

sołrście do kopania rowów złożyli pp. 
Stanisław Trzepotko zł 25. dr Zy¬: 
gmunt Srebrny złi 15, Felicja Srebrna 
zł 10, Romana z Srebrnych Bornsteino¬ 
wa zł 10, Janina Srebrna zł 10, Antoni 
Spirytus zł 10, Jan Smieciński zł 20. 

WIELKA 
WYGRANA 

w każdej sytuacji każdemu 
się przyda! 

Kup szaefllwy los w kolekturze 

M. KAMIENIECKI 
BIELAŃSKA 3 Ciągnienie IV-ej klasy rozpoczyna 

się. 
7-go i trwać będzie 

do 25-go b. m. 
Oczekuje Ciebie moc 

WIELKICH WYGRANYCH 

z MILIONEM 
(»szczęśliwym przypadku) 
Cena 1/5 losu na cały okres 

ciągnienia Zł. 40,— 

GIMNAZJUM MĘSKIE 
ALEKSANDRA KOZICKIEGO 

BEDNARSKA 4, t e l e f o n 2 7 6 - 4 0 
EGZAMINY OD I WRZEŚNIA r. b. 

Ruch osobowy 
na kolejach 

Komunikacja kolejowa z zagranica 
uległa ostatnio zmniejszeniu. Z tego 
względu wstrzymano nastenuiace po
ciągi: Warszawa — Paris — Calais — 
Ostende, odchodzący z Warszawv głó
wnej o godz. 13. m. 16 i przychodzący 
do Warszawy Głównej o Kodz. 16 m. 
34. 

W związku z końcem wakaevi ska
sowane zostały pociągi: pociąg War
szawa — Hel, odchodzący z Warsza
wy Gf. o godz. 11 i przychodzący o 
godz. 21. m. 06. oraz Warszawa — Hel, 
odchodzący do Warszawy Gdańskiej 
o godz. 23 m. 20 i odchodzący z tej 
stacji o godz. 5 ira. 38. Nadto skasowa
no pociąg Warszawa — Kraków — 
Krynica odchodzący z Warszawy 
Gdańskiej o godz. 8.04 i przychodzący 
do Warszawy Głównej o godz. 21 m. 
46. 

Wreszcie wstrzymano kursowanie 
nociągu Warszawa — Laskowice przez 
Iłowo, odchodzącego z Warszawy o g 
21.44 i przychodzącego o g. 8.02. 

Ograniczenie ruchu pasażerskiego 
obejmie częściowo i ruch na kolejach 
podmiejskich. Urzędowy rozkład ja
zdy ważny pierwotnie do 7 paździer-

nika przestał aż do odwołania obowią
zywać. 

Równocześnie wprowadzono nowe 
przepisy dla pasażerów. Każdy pasa* 
żer musi przed udaniem sie do kasy 
kolejowej zaopatrzyć sie w starostwie 
w odpowiednie zaświadczenie, upowa
żniające do podróży. Bez tego zaś
wiadczenia kasy kolejowe biletów sprze 
dawać nie będą. 

Zaświadczenia takie otrzymują w 
pierwszym rzędzie osoby oodróżujące 
w sprawach wojskowych, publicznych, 
ponadto osoby prywatne zmuszsce do 
podróży w nagłych sprawach, o ii* 
przedstawia dowody stwierdzające wa" 
żność wyjazdu. 

Egzaminy maturalne ' 
dla eksternistów 

Egzanrny jesienne dla składających" 
snatury eksternistów odbędą sie, zgod-
dnie z zapowiedzią, w terminach wrze. 
śni owych. 

Wiadomość ta jest szczególnie wa" 
żna dla tych kandydatów, którzy oo 
maturze idą do służby wojskowej. 

WIDOWISKA 
TEATRY 

I KONCERTY 

Teatr Narodowy: Codziennie komedia „We
sele Fomsia" z Dymszą. Dulębą. Żelińską Ro
landem I in. 

Teatr Nowy: Jutro premiera komedii las-
norzewsfcłej - Pawlikowskiej „Baba - Dziwo" 
z Wysocką, Llndoirfówną, Macherską. Cho-
decklm. Ch.nurkowsklim. I ta. 

Teatr Letni: Jutro premiera krotochwllł 
,.Serce w roiziteree — czyli ślusarz - widmo'' 
z Brochwlozówną, Górską, Sempolińskim. Or-
wldem. Frenklem I Inn. 

Teatr Polski: Codziennie komedia Shaw'a 
.Oenewa" z Romanówmą, Węgrzynem l In. 

Teatr Mały: Codzienni« komedia „Ostroż
nie, świeżo malowane". 

12.03 Audycja połud
niowa. 14.45 Audycja dla dzieci. 15.00 Muzyka 
popularna. 15.45 Wiadomości gospodarcze. 
16.00 Dziennik popołudniowy. 16.10 Pogadan
ka aktualna. 1620 Wariacje na temat polski. 
16.45 Rozmowa z chorymi. 17.00 Muzyka do 
tańca 18 00 śpiewa Sława Oogojewicz. 18 20 
Recital organowy. 19.00 „Z poezji I. Słowac
kiego'". 19.20 Chwila Biura Studiów. 19.30 Kon 
cert rozrywkowy. 20.15 Wiadomości w iez. nie 
mieckim. 20.30 Audycja dla wsi. 20.40 Audycie 
Informacyjne. 21.05 „Śpiew ptaków". 21.30 
Kwartet smyczkowy. 22.00 Wiadomości dzień 
nika radiowego. 22.10 Szkic literacki. 
2225 Śpiewa M. lanowski. 22.50 Wiadomości 
w iez. włoskim. 23 00 Ostatnie wiadomości. 
23.05 Wiadomości w lez. niemieckim. 2313 
Wiadomości w iez. angielskim. 23.20 Wiado
mości w iez. węgierskim. 

DZIŚ: 16.20 Wariacie na tema« potoki. 
18.00 Śpiewa Sława Gogoiewicz. 
19,00 Z poezji Juliusza .Słowackiego. 
22.25 śpiewa Maurycy janowi 

WARSZAWA U 
13.00 Mimyfta lekka. 14.00 Pogawędka gos

podarska. 14.05 Parę Informacji. ^A.^S Waria
cje symfor.Iozne. 15.00 Koncert solistów. 15.30 
Muzyka obiadowa. 16.30 Tańce symfoniczne. 
17.05 tycie kulturalne stolicy. 17.25 Sonaty na 
altówkę i fortepian. 21.15 Odczyt. 21.35 Reci
tal śpiewaczy. 21.55 Dyryguje Leopold Sto
kowski. 23.00 Muzyka do tańca. 

Wawer —Anin, Adamów—Zalesie 
P o m y ś l o p r z y s z ł o ś c i 

Wśród pięknych lasów, w suchym położeniu piękne leśne parcele willowe. — 36 pociągów 
z Dworca Głównego. Autobusy. Kolejka Grójecka. Doga^pe warunki nabycia. Akty natych

miast. 
Marmąd Główny Oóbr Wiltanow&lcich 

— — — — Marszałkowska 94 m. 18, tel. 844-56, g. 9—15 I 17—19. — — — 

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

niemieckim. 700 Dziennik poranny. 7.15 Mu
zyka. 8-10 ,Ź mikrofonem przez Polskę". 
12.03 Audycja południowa. 14.45 „Łopocą pol 
»kie sztandary'. 15.15 Muzyka popularna. 

115.40 Transmisja z otwarcia Targów Wschód 1 nich we Lwowie. U;00 Dziennik nopofudnio-
j wy. 16.10 Pogadanka aktualna. 16.20 Utwory 

F. Nowowiejskiego. 17.00 Muzyka lekka. 17.45 
Pleśni H. Beriioza. 18.00 Na Matkę Boską Wą 
gorzną transm:Bja nabożeństwa ze Swarze
wa. 19.00 Powieść mówiona. 19.30 Audycja 
dla Polaków za granic«. 20.05 Audycja dla 
wsi. 20.15 Wiadomości w iez. niemieckim. 
2040 Audycie Informacyjne. 21.00 Koncert ze 
studia P. R. na II D.W.R. 22.00 Wiadomości 
dziennika radiowego. 22.50 Wiadomości w jęz. 
włoskim. 23.00 Ostatnie wlad. dziennika wie
czornego. 23.05 Wiadomości w jęz. nlemlecVm 
23.13 Wiadomości w jęz. ang.elskim. 23.20 Mu 
zyka lekka. 

WARSZAWA U ' j n-
13.00 Koncert rozrywkowy. 14.00 Parę Infor 

..-nacji. 14.15 Płyty. 15 00 Koncert soliste», 
15.30 1000 taktów St. Rachonia. 16.30 Muzyka 
francuska. 17.05 2vcie kuLturalne stolicy. 17.15 
Płyty. 23.05 Fryderyk Chopin. 

CO DZIŚ 

nadaje zagranica 
12.05 Sztokholm, muzyka lekka; 15.25 Ham

burg: pieśni Schuberta, 18.20 Hllversum II: 
19.10 Sofia „Manon Lescam-' — opera; 20-15 
Wiedeń: koncert symfoniczny; 21.00 Rzym: me 
lodle 1 rytm; 22.15 Bratysława: kwartet for
tepianowy. 22.15 Praga: tańce I piosenki lu-
dowe,23.15 Mediolan: muzyka taneczna; 

S O B O T A 
12.05 Sztokholm: muzyka lekka; 15.00 Sztok 

holrn: 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. 

»*̂ %*̂ »***%»»«»<VVVV%»»**A»*«*«*̂ %»%»»«»»*A»̂ »*<*̂ »"A»A*»AłA%V>^̂  

[ P o w i e ś ć | 

Maija 1 Lesizciziuk wydostani alę z nksamowii-
!•! iziby dzlęlkl Ipmzyipadlkoiwl. Hamtdrycz «rafił 
na tajemne przejście łącząc» podialemija zam
ku ize .„sitairą kuicihiniią'' I oAwanzył im drogę 
ucieczki. 

Ody Hlńioz i profesor Stoalilńskl witairgnęU 
do zaimku, by Ich ratować — zastali jut Izb« 
pusta. Został tu ityïlkio Hainidiryez. I nr Handry-
cziu stairy książę piotzinalje muß» .. Frania, 
własnego syna, którego uWatę przypłacał w 
sweflm czasie chiomolbą nerwową. 

Straszliwy wstrząs psychiczny iwall księcia 
z rtóg. Z tym iwstnząsem pirayohloidizl jednak 
powrót do zidinrjiwyeh zmysłów. 

ZAKOŃCZENIE. 

— A zatem — mówił Hińcz, wchodząc wraz 
z profesorem Skolińskim do starej kuchni — mo
żemy odtworzyć sobie mniej więcej tragedię, któ
ra tu ongiś miała miejsce. 

Było jasno. Za oknem świergotały ptaszki. 
Izba pozbawiona ręcznika wyglądała pogodnie 
i przyjemnie. 

— Wyobraźmy sobie — ciągnął dalej jasno
widz — dzieje tej ostatniej nocy, kiedy to Franio 
doszedł do kresu wściekłości. 

Książę jak zawsze przyszedł pod drzwi i bła
gał o. zmiłowanie. Franio odpowiedział szyder
stwem. 

— Ja ci przebaczę! — wołał, pociągając pal
cem po gardle, co miało znaczyć, iż zarżnie sie
bie i ojca. 

Widzi pan tę szparę w drzwiach? Przez tę 
szparę książę ujrzał ruch Frania. 

Po czym w przystępstwie furii nieszczęsny 
chłopak porwał ręcznik i zadusił się, wpychając 
go sobie w usta i okręcając na szyi. Książę ze
mdlał. A kiedy powrócił do przytomności, zastał 
już Frania bez życia. 

Ohai nachylili się nad piecem. 

— Tak — rzekł profesor — na dnie jest prze
bity otwór, rodzaj komina, który sięga aż do pi
wnic. Prawdopodobnie to jakaś niedokończona 
przeróbka sprzed lat. 

— Widzę to! — mówił Hińcz przymykając o-
czy. — Jak książę ocknąwszy się z omdlenia tra
ci do reszty zmysły. Jak wpada do komnaty, nie 
wie, co zrobić z ciałem, chce ukryć przed sobą 
samym i przed innymi okropny fakt, wreszcie w 
pośpiechu, w obłąkaniu, wsadza ciało do pieca — 
i ciało zapada się aż na sam dół! 

Profesor wysunął głowę z pieca. 
— Aha! Teraz rozumiem, dlaczego urządził 

sobie tę kapliczkę w lochach. Było to miejsce, 
gdzie — według jego obliczeń — tkwiły ukochane 
zwłoki. 

— Nie wiedział, iż komin ten łączy się z pod
ziemnym przejściem, wychodzącym poza obręb 
zamku. Nie wiedział, że Franio nie udusił się, 
a tylko stracił przytomność. 

Nie przyszło mu na myśl, że nikt w ten spo
sób nie mógłby się udusić. I wreszcie nie wie
dział, że Franio, wydostawszy się z zamku, stra
ci zupełnie pamięć wskutek szoku nerwowego. 

— Dziwi mnie, że nikt z ludzi tutejszych w 
Handryczu nie rozpoznał Frania — rzekł profe
sor. 

— Pytałem o to Handrycza — odparł Hińcz. 
— Opowiadał mi, jak ocknął się w Lublinie po 
paru tygodniach, chory na tyfus. Zaopiekowali 
się nim ludzie. Utratę pamięci przypisywał cho
robie. 

Tam spotkał się ze swoją obecną żoną. Po
wrócili tu dopiero po latach. W każdym razie ona 
jedna domyślała się, że mąż r..a coś wspólnego 
z legendą o Franiu i z zamkiem, ale taiła to przed 
nim ze zrozumiałych powodów. 

A książę? Książę, chwytając się ślepo ostat
niej nadziei, jak to czynią szaleńcy, wmówił w 
siebie, że ten okrutny gest Frania był znakiem 
przebaczenia! Ciągle oczekiwał, że Franio prze
baczy mu, jak zapowiedział. 

— Więc Cholawicki siedział tu całą noc i nic 

nie zobaczył. Skąd w takim razie dowiedział się 
o znaku? 

— Od Ziółkowskiej. Ta baba była z nim w 
zmowie i powiedziała mu o naszym odkryciu pod
czas seansu. W komnacie nic nie zobaczył, choć 
przesiedział całą noc. Ręcznik ruszał się coraz 
mocniej — a potem coraz słabiej. Nic się. nie u-
kazało. 

— Więc tu, właściwie, nic nie straszyło? — 
dopytywał się z rozczarowaniem Skoliński. 

— Nic. Tyle tylko, że ręcznik się ruszał. 
Wyszli z komnaty i znaleźli się na dziedzińcu 

zamkowym. Słońce przypiekało. 
Jaskrawe światło południa obnażyło posępne 

opuszczenie starego zamku. Kępy traw, ster
czące ze szczelin wśród rozluźnionych głazów 
podmurowania, spękane tynki, rude plamy 
zmurszałej cegły, szare zacieki, zielone liszaje 
porostów. 

— Za klka lat zostanie z tego kupa gruzu 
— bąknął niechętnie Hińcz. 

— Pytanie. 
— Chce pan remontować tę ruderę? 
— Mój układ z księciem nie przewiduje na 

razie tej możliwości. Cóż. spadkobiercą będzie 
Handrycz, ja tylko kustoszem, jeśli to nie za 
szumne słowo. Mam się opiekować ruchomo
ściami, przeprowadzić ekspertyzę, rzeczy war
tościowe przekazać do muzeów... 

— Zostanie ruina — wtrącił Hińcz. 
• — Przyszłość pokaże. Oczywiście, gdyby 
nikt się nie zajął zamkiem, pójdzie w gruzy. 
Ale książę ma jeszcze czas pomyśleć o wszyst
kim. 

— Sądzi pan? 
— Widuję się z nim co dzień i uważam że 

najzupełniej wraca do życia. Ten starzec był 
podobny do swego zamku. Narastały w jego 
psychice warstwy jakieś jakby pajęczyn i ku
rzu. Walnie się do tego przyczynił ten zbir, 
Cholawicki. Dręczył starego, znęcał się nad nim, 
to podsycał nadzieje, to drwił, to znów terro
ryzował go i straszył. Umiał wykorzystać ma-
niactwo, choć nie rozumiał powodów tego sta
nu. Łotr, zimny, wyrafinowany łotr. 

— Ale też zaplątał się w swoim łotrostwie. 
Profesor ścinał w zamyśleniu laską wielkie 

liście łopianów i twarde osty pieniące się pod 
murem. 

— Tak już jest z każdym łotrowstwem. 
— I jakże? Wygrzebie się? 
— Z czego? Z postrzału?.... Zapewne, Leka

rze od razu twierdzili, że to lekka rana. Doktór 
Darasz twierdzi, że w ten sposób strzelają się 
dwa typy samobójców — albo komedianci, albo 
tchórze. Kula w pierś?... No, cóż. Dwa żebra zła
mane, mięśnie potargane... Bo też i kula z takie
go odwiecznego gruchota — ogromna. Ale wy
liże się. 

— Książę nic o tym nie wie? 
— Nic. Jeszcze nie wrócił do przytomności, 

kiedy wywoziliśmy Cholawickiego. Grzegorz bę
dzie milczał, choćby przez przywiązanie do sta
ruszka. Handrycz także. 

— Raczej Franio. A cóż Franio mówi o pro
jektach księcia? 

— Zdaje się że nic nie ma przeciw temu. 
— Więc, ostatecznie wygrał pan swoją par

tię, profesorze. Zamek zostanie przy księciu i 
Franiu, a ruchomości pójdą na emeryturę do mu
zeów? Tak jak pan marzył? 

— Mam nadzieję. Ale wolałbym żeby i za
mek się nie zmarnował. Te stare mury mogą wy
trzymać jeszcze wiele lat. Z zewnątrz ruina, ale 
rdzeń w murach jeszcze zdrów. Lity kamień. 
Trzeba by tylko stropy zmienić, podłogi, wzmoc
nić podmurówkę, dać nowe tynki, i wskrzesiłoby 
się tego trupa. 

— Tak jak wskrzesiliśmy księcia. 
— Ba, tu jeden wstrząs nie wystarczy. Trze

ba długich starań i kosztów. Ale ja w tym, że-
hy pieniądze się znalazły. I opłacą się dobrze, 
boć w tych starych komnatach Bóg wie co moż-
naby pomieścić. Ochronę, szkołę, muzeum... Moż
na by nawet nie wywozić tych skarbów, które 
się tu kryją, zostawić jak są, tylko otoczyć je 
opieką. 

Teatr Ateneum: We wtorek premiera „Że« 
glairz" Szaniawskiego z Jaraczem w roli tyt. 

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

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

Teatr AU Balba: Jutro premiera rewM „Pakty 
I fakty" z Żelichowską i Andrzejewską Kru
kowskim. Skaniecznym, Raloowleckim, Po>g-
giem 1 iinn. 

Teatr Tlp-Toip: (Mokotowska 73): Codzien
nie nowa rewia „Kto kogo1' z Ordonką Bo
do, Walterem, chórem Dana i in. Pocz. 7.30 
I 10 wiecz. 
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Uśmiechem i piosenką żegnali Warszawę 
wczorajsi cywile — dzisiejsi żołnierze 

Jeszcze wczoraj rezerwiści, dziś Już ćwiczą w zmotoryzowanych od-
dzia łach 

Z daje się, że nie ma w tej chwili 
miasta w Europie, które mogło 
by się pochwalić silniejszymi 

nerwami, niż Warszawa. Tak mówią 
ludzie, którzy ostatnio przybyli z za
granicy i dziwią się, że stolica Polski 
zachowuje taki spokój. 

Warszawa tętni życiem, — życiem 
poważnym, ale przecież niemal nor
malnym- Warszawianie lubią swe ka
wiarnie, tam przy półczarnej dyskutu
ją o aktualnych sprawach, a przede 
wszystkim jeden drugiemu radzi, jak 
należy zabezpieczyć lokale przed ga
zami, jak urządzić w mieszkaniu 
szczelną komorę. 

— Mam w domu za dużo czarnego 
papieru, mogę pana potowe odstąpić — 
mówi przy stoliku do swej towarzy
szki elegancka dama. Jeszcze tydzień 
temu dyskutowały, jaki kupić kape
lusz. 

I jeszcze jedna uwaga neutralnego 
obserwatora z zagranicy. 

— Opowiadano mnie w kraju, że w 
Warszawie wszyscy mężczyźni w 
wieku odpowiednim zatrzymywani są 
na ulicach przez władze wojskowe i 
muszą się legitymować odpowiednimi 
dokumentami. 

A jak to się przedstawia w rzeczy
wistości? Każdy kto otrzyma wezwą 
nie do szeregów — z dumą pokazuje 
je sąsiadowi. 

— Już mam, już idę! 
Ciekawe było obserwowanie ludzi, 

czytających obwieszczenia o powo
łaniu doszeregów. Wielu z mężczyzn 
odchodziło od plakatów z pewnym roz 
goryczenletn. 

— Dlaczego jeszcze nie... przecież 
od dawna Jestem gotów. 

Przed. bramę paiacu Kronenberga 
zajeżdża auto. Prowadzi je minister 
Beck- Zgrzytnęły hamulce — minister 

WOztl — czyta rozkaz powo 

łania wraz z innymi. Uśmiecha się. 
Ludzie poznają go — kłaniają się. wi
watują. 

Po chwili p .minister odjeżdża. 

I uż nocne pociągi, przybywające 
do Warszawy, wysypują gro
mady młodych ludzi, przyby

łych z różnych części kraju. To ci, 
którzy mieli przydział do jednostek 
wojskowych, stacjonowanych w War
szawie. 

Mimo podróży w nocy wszyscy są 
uśmiechnięci, często słychać piosenki 
wojskowe. Przechodnie witają ich ra
dośnie, często wznoszą Okrzyki. Co 
chwila wybiega ktoś z tłumu, wręcza
jąc przybywającym słodycze, owoce, 
papierosy. Młodzi ludzie energicznym 
krokiem wychodzą z dworca. Wszyscy 
znają Warszawę, byli tu już niejedno
krotnie chociażby w czasie odbywa
nia ćwiczeń. 

W południe rozpoczął się ruch od
wrotny — wyjazd powołanych z War 
szawy do miejsc przeznaczenia. Na 
wszystkich dworcach czekają już po
ciągi. Dla każdego żołnierza jest sie
dzące miejsce. 

Ostatnie pożegnania, uśmiechy, uści 
ski- öwarno i wesoło na peronach. 
Wielu z powołanych jest już w mun
durach. A wszyscy trochę z góry pa
trzą na „cywilów". Ci znowu zazdrosz 
ezą plerwsz /m — że tamci już, a oni 
leszcze nie. 

Sygnał odjazdu. Podnoszą się ręce, 
powiewają chusteczki. Ostatni, mocny 
uścisk dłoni, twarz uśmiechnięta, peł
na we;vnętrznei siły. 

— A pamiętajcie... — wołają pozo
stający. 

W odpowiedzi z okien wagonów 
wybucha pioseuka: 

— „Wojenko, wojenko, cóżetS ty za 
pani"... 

— A rzeczywiście, wczyscy jak ma 

Warszawskie Zoo nie boi się 
ataku lotniczego 

Gdy Warszawa pokrywa się siecią 
rowów ochronnych — co sie dzieje w 
Zoo? 

— Nie kopiemy żadnych rowów — wy 
jaśnia nam dyr. Żabiński. — Tak się bo
wiem szczęśliwie złożyło, że posiadamy 
je od 4-ch lat w ilości aż nadto do
statecznej. Bodaj że 5-cio krotnie prze 
wyższają one nasze ewentualne po
trzeby. Sa to nasze fosy rozgranicza
jące poszczególne wybiegi dla zwie
rząt. W fosach tych, jak w rowach 
ochronnych pomieścić się może 10.000 
ludzi. 

— A zwierzęta? 
— Ze zwierzętami będzie kłopot 

większy. Schronów dla nich nie po
siadamy. Możemy jedynie uszczelnić 
betonowe pomieszczenia, których po
siadamy cztery. Oczywiście zwierząt 
w nich nie pomieścimy. Na takim du
żym terenie, jakim rozporządza Zoo, 
nie ma powodów do obaw przed bom
bami burzącymi i zapalającymi. Prze
strzeń otwarta i nie zabudowana nie 
jest ponętnym obiektem dla samolo
tów nieprzyjacielskich. Bomby są zbyt 

NIEZWYKŁE 
MISTRZOSTWA 

kosztowne, by je zużywać na niszcze
nie pola. 

— A działanie gazów? 
— Jestem optymistą — mówi dyr. 

Żabiński — i jakoś nie wierzę, by moje 
zwierzęta ucierpiały w czasie ataków 
od gazów bojowych. Jeżeli uciernU, 
to nie wszystkie. Za duża przestrzeń, 
zanadto odsłonięta i przewiewna, by 
gazy mogły się na niej utrzymać dłu
żej. Tak czy inaczej będziemy chronić 
zwierzostan Zoo przed' zagładą i, my
ślę, uratujemy go. 

as 

Już JUTRO 

w sobotę 2 września 
Sensacja 
dla całej 

kulturalnej 
Warszawy! 

'owani, chłop w chłopa, jak dęby — 
odpowiada różnobarwny, falujący tłum 
tia peronie. , 

W czasie powrotu do domów wsrod 
cywilów powstaje stary, nigdy nie 
rozstrzygnięty spór-

— Mój syn służy w najlepszej bro
ni — w lotnictwie. 

— A mój braciszek jest ułanem i no
si ostrogi — przerywa jakiś malec. 

— Najlepsza jest jednak piechota, 

królowa broni — peroruje ktoś inny. 
Wreszcie zgodzono się na jedno — 

wszyscy są jednakowo żołnierzami, 
wszyscy są potrzebni — kochani. 

— Bo Polak — tłumaczy starszy 
pan z dużą blizną na policzku — za
wsze był najlepszym żołnierzem, 
wsystko jedno — piechurem, ułanem, 
saperem czy lotnikiem-

— A tłumy wiwatuj- — Niech ży
ją! 

Jadą żołnierze... 
L udność osiedli podstołecznych, 

na trasie pociągów wiozących 
wojsko, już od wczesnego ran

ka tłumnie wyległa wczoraj na dwor
ce. 

Panie trzymają w ręku bukiety, męż 
czyźni niewielkie pakieciki, zawiera
jące zazwyczaj papierosy dla żołnie
rzy. 

Co chwila wszyscy wychylają się i 
patrzą na tor... Z daleka widać jakieś 
wagony... A kiedy okazuje się, że to 
zwykły pociąg podmiejski na twarzach 
wszystkich widać rozczarowanie. 

Upływają minuty, wreszcie — tak, 
to oni... Drzwi wagonów towarowych 
szeroko otwarte, szędzie widać żołnie
rzy: twarze ich wesołe, roześmiane, a 
jednocześnie pełne zrozumienia dla 
powagi chwili. Płynie żołnierska p:o. 
senka... 

Na peronie zawrzało. 
Posypały się bukieciki kwiatów i 

pakiety z papierosami. Wyciągnęły się 
wszystkie ręce w serdecznym pozdro 
wieniu: Bywajcie, bywajcie — my 
wszyscy sercem z wami!... 

Żołnierze chwytają bukiety w po-

HENDERSON 
W CROYDON 

Ambasador angielski w Berlinie 
Henderson opuszcza samolot po 
przybyciu na lotnisko londyńskie 
Croydon z „propozycjami" Hitlera 

wietrzu. odpowiadają na pozdrowie
nia. 

Miga przed oczyma d'Iugt szereg 
wagonów: w towarowych żołnierze z 
końmi, dalej osobowe i znów towaro
we pełne sprzętu wojskowego. 

Przelecieli jak burza. Jeszcze przez 
krótką chwilę z oddali dolatują ich 
głosy. I tylko to tu, to tam w oczach 
kilku kobiet rozsiali mały łzy. które 
szybko i ukradkiem ściera ręka z o-
CZIL 

— Niech żyje Armia! — brzmią o-
krzyki tłumu. 

N kilku stacjach podwarszaw
skich harcerze z wyciągnięty
mi czapkami przebiegają pod 

oknami na chwilę zatrzymujących się 
tam pociągów. Już ta chwila wystar
cza, aby do harcerskich czapek posy
pały się liczne grosze. 

— Zbieramy na upominek! 
Z kilku okien jednocześnie wycią

gają się ręce. 
— I ia, i Ja i ja... 
Pociąg rusza, a za zebrane pienią-

dize natychmiast kupuje się papiero
sy .owoce i prowiant dla żołnierzy. 

* 

P rawie we wszystkich osiedlach 
podwarszawskich rowy prze
ciwlotnicze są już gotowe i je

szcze tylko w kilku miejscach kadry 
kopaczy złożone z miejscowych oby
wateli szybko wykańczają pracę. 

Ludność podstołeozna, tak, Jak i 
mieszkańcy Warszawy, daje dowody 
opanowania, zimnej krwi, rozsądku i 
całkowitego zrozumienia sytuacji. 
Trzeba było widzieć jak odbywało się 
nabywanie w aptekach czy składach 
aptecznych wszelakiego sprzętu do o-

•• przeciwlotniczej. Kupowano roz 
sądne i tylko to co najniezbędniejsze, 
zupełnie tak samo jak przy zwykłych 
codziennych zakupach-.. (na). 

Na intencję pokoju 

Olbrzymie tłumy słuchały w Lourdes nabożeństwa odprawionego 
przez biskupa Lourdes i Tarbes ks. Choquet w obecności kardynała 

Verdier na intencję zachowania pokoju 

Amunicję i żywność 
niosą psy na zagrożone odcinki 

P rzygotowania wojenne Francji 
są tak wielkie i wszechstronne 
że nie zapomniano nawet o wy

tresowaniu wielkiej ilości psów, prze
znaczonych do pełnienia roli łączni
ków na froncie. 

- Inicjatorem zorganizowania dobrze 
wyszkolonej czworonożnej armii we 
Francji był już w 1917 r. generał 
Lyautey. Obecnie opiekę nad wojen
nymi psami powierzono baronowi Ne
veux de Geniebre. 

— Pamiętamy dobrze — mówi ba
ron Neveux — że podczas wielkiej 
wojny psy uratowały niejedno życie 
ludzkie. Rola ich polega na dostarcza
niu żołnierzom pożywienia i amunicji 
na zagrożonych placówkach, tam gdzie 
człowiek nie był zdolny dotrzeć. 

W tej chwili jesteśmy w trakcie 
wzmocnienia czworonożnych kadr i w 
tym celu zmobilizowaliśmy szereg spe 
cjalistów do tresowania. 

— Czy na tresurę psa wojennego 
trzeba poświęcić dużo czasu? 

— Nauka trwa przeciętnie dwa mie
siące. Zaczyna się od tego, aby przede 
wszystkim odzwyczaić psa od szcze
kania. W ogóle nasz system tresury 
polega na łagodności: nigdy psów nie 
bijemy. Dobór zwierząt do służby wo-

Przez niedyskretne okulary 
Przyjechał nowy ambasador 

Rumunii 
Dwu wybitnych dyplomatów zagra

nicznych przywiózł wczoraj „express'' 
z Bukaresztu: p. Jerzego Grigorcea i 
p. TraJanowa. 

Pierwszy jest raowyni ambasadorem 
Rumunii w Warszawie. Elegancki 
szczupły, dobrze prezentujący się 
mężczyzna, bliski pięćdziesiątki. Dy
plomata w stylu francuskim. Bardzo 
spokojny, bardzo zrównoważony, bar
dzo umiarkowany. 

Londyn w pogotowiu 

W Hollywood odbyły się niezwy 
kłe mistrzostwa świata potrakto
wane zresztą najzupełniej powa
żnie, ze starterem i komisja sę
dziowską... Kto więcej wypije pi
wa? Każdy z leżących zawodni
ków miał nad sobą olbrzymich 
rozmiarów kufel pełen piwa. 
Zwyciężył przedstawiciel Szwaj

carii 

Bazy i M la 
Sc'ewicz Kamińska 

otwarcie reprezen
tacyjnego teatru 
satyryczno-

literackiego 

FRYDERYKA 
JAROSY'EQO! 

„FIGARO" 
Inauguracyjna rewia: 

„Żyć nie umierać" 
Wspaniały zespół aktorski, 

z Milą Kamińska, Ruth Sorel, Krysty
ną Ankwiczówną, Zosią Terne, Micha
łem Zniczem, Ludwikiem Lawińskim i 

Marianem Rentgenem na czele! 
Rei. Bazyli Sikiewicz 

Znakomity poziom artystyczny, 
literacki, reżyserski... 

Najaktualniejsze zwierciadło 
satyryczne naszych czasów™ 

Luksusowi lokal! 
Marszałkowska 

Stawianie namiotów dla obsługi: balonów zaporowych w jednym 
z parków londyńskich 

jennej musi być bardzo staranny, bo
wiem zaledwie 10—15 procent psów 
nadaje się do tych celów. 

Już z góry trzeba wyeliminować 
wszystkie psy, używane do polowa
nia. „Dezerterują" one przy pierwszej 
lepszej okazji, gdy wpadną na trop 
zwierzyny... Owczarki i psy policyj
ne sa najlepszym materiałem. 

Najpożyteczniejsze są duże î silne 
psy, ważące mniej więcej 20 kg. Ta
kie zwierze Jest w stanie przenieść 
na swym grzbiecie do okopów od 10 
do 12 kg amunicji. 

— Jak pan widzi, we Francji nicze
go się nie zaniedbuje, aby być goto
wym do wojny. 

W czasie kopania rowu 
odkryto stary mur 

koło Zachęty 
W czasie kopania rowu orzeciwlot* 

niczego na skwerku przed gmachem 
Zachęty natrafiono na niewielkiej głę
bokości na stare mury. Sprawa ta zai-
ma się naukowcy. 

We wtorek 5 września 
W TEATRZE ATENEUM 

PREMIERA 
komedia Jerzego Szaniawskiego 

„ŻEGLARZ" 
Je z> Szaniawski 

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

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

Interesujący profil. Dokoła ust błą
ka się delikatny, ironiczny uśmiech 
człowieka doświadczonego, który du
żo już słyszał i widział w życiu. 

Ambasador Grigorcea przeszedł 
przez wszystkie szczeble kariery dy
plomatycznej. Ostatnio rezydował w 
ministerstwie spraw zagranicznych, ja 
ko sekretarz generalny, co na stosun
ki odpowiada stanowisku wicemini
stra. 

Cieszy się zaufaniem króla i swego 
szefa ministra Gafencu. 

Szerokie koła Warszawy przypomi
nają sobie radcę poselstwa rumuńskie 
go z r. 1927, p. Bazylego Grigorcea. 

— Był to mój bliski kuzyn — o-
świadczył nam wczoraj na dworcu 
ambasador. 

Bazyli Grigorcea przez pewien czas 
reprezentował Rumunię w Londynie. 
Jego urodziwa czarnooka córka przy
jaźniła się z milutką lady Mary Ox
ford, która uchodzi za przyszłą kró
lową rumuńską, najpoważniejszą kan
dydatkę na małżonkę wielkiego woje
wody Michała. 

Przywitał ambasadora Grigorcea 
na dworcu radca Dimitrescu. Przed
stawił mu jego nowych współpracow
ników: sekretarza Rosetti i p. Dana, 
attaché prasowego, oraz pozostałycn 
członków ambasady. 

Ambasador zamieszkał w pałacyku 
na Starem Mieście, w którym kiedyś 
rezydował ambasador amerykański 
Cudahay. 

Drugim dyplomatą w wagonie sy
pialnym Nr. 7003 był min. Trajanow 
poseł Bułgarii w Warszawie, który 
wrócił do Warszawy z Sofii wraz z 
małżonką. Jest to mężczyzna w sile 
wieku, sprężysty, o miłej ujmującej 
twarzy. Elastyczny krok natychmiast 
zdradza wojskowego. Poseł Trajanow 
jest byłym pułkownikiem armii bułgar 
skiej. Warszawa jest jego pierwszą 
placówką dyplomatyczną. Oczekiwała 
go na dworcu córka, panna Neddy 
Trajanow, brunetka, o głębokich czar 
nych oczach i zgrabnej figurce. 

Siostra jej zaręczona jest z pierw
szym sekretarzem ambasady rumuń
skiej w Warszawie, p. Biloiurescu. Ra 
zem z panną Trajanow przybył na 
dworzec radca poselstwa, p. Leven-
sson, „spec" od Rosji Sowieckiej. 

• 
Trzy małe ploteczki na zakończenie. 

Attache prasowy poselstwa czechosîo 
wackiego, p. Heyret, solennie obiecał, 
że dziś weźmie udział w kopaniu ro
wów przeciwlotniczych. 

Ambasada włoska w Warszawie po 
zwoliła członkom kolonii włoskiej nie 
nosić odznaki partii faszystowskiej. 

Śliczna miss Peggy Schultz, córka 
pani ałnbasadorowej Drexel Biddle, 
za żadne ska--hv nie chciała wyjechać 
z Warszawv Nie pomog'v pe^s^a^je 
Panna Peggy została w Polsce 

ERWIN 

JUTRO 
„ P A K T Y 
F A K T Y " 

Tuwima, Hemara i Wasta 

PREMIERA! 
ALI BABA 
( K a r o w a 181 

ŻELICHOWSKA 
ANDRZEJEWSKA 
K R U K O W S K I 
SKONIECZNY 
RAKOWIECKI 
F0GG 

na c z e l e zespołu. 

Przedsprzedaż w kasie teatru 
i w biurze Orbis. 

ZNIECIERPLIWIŁ SIĘ 

N?e! Paiże mi wreszcie spoko], nie 
wiem. skąd b'orą się dzieci. A gdy
bym wiedział zaraz bym Cię tam 

odesłał 

CENY OGŁOSZEŃ 1 PRENUMhRATY W DOBRYM WIECZORZE - KURJŁKZF CZERWONYM (M) w Warszawie: Prenumerata z odnoszeniem do domu oraz na prowincji z przesyłka pocztowa 2.30 zł mieś. Na prowincji sprzedawca gazet za odnoszenie do domu mote 
pobierać dodatkowa opłatę w wysokości 60 gr. Prenumerata na Węgrzech i Siowacii 2.30 zł miesięcznie — w Innych krajach europeiskich ! zamorskich 6.30 zł miesięcznie 

OCJŁObZbNlA: Za wiersz mllim opisowe 3 zł specj. 1.50 zł: w tekście 1.20 zł reklamy 70 gr; drobne 20 gr za wyraz (posz. pracy 10 gr za wyraz). Tabelaryczne oraz barwne 60 proc. drożej. Strona dzieli sie na 6ł?«nów. Ogłoszenia przyjmuje « ä a Jasna M. 
Rękopisów I fotogiafli nadesłanycha niezamówionych Redakcja nie zwraca. Sekretariat przyjmuje w sprawach redakcyjnych codziennie prócz świat FJUa Jasna 10, eodz. II 11. 

Redaktor STANISŁAW ĆW1ERCZAKIEW1CZ. Wyd. i druk. DOM PRASY, S. A., Warszawa, Ceotr. tel. nr S-02-40. Filia: Jasna 10. Tel. 6-93-72. PKO »r 20.255. Orcefcax rowach nr U l W m n n . 
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