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Warszawa broni się 
i 

i obroni się! 
pierwszy atak na Warszawę 

Atak nocny na Warszawę z soboty na niedziele 

z o s t a f o d p a r t y 
Zdobyliśmy kilka czołgów i wzięliśmy dużo jeńców. Sa to chłopcy 

bardzo zmęczeni, podnieceni sztucznie i wyraźnie pozbawieni wiary w 
słuszność sprawy, o która sie krwawią. Postawa wolska i ludności jen 
bez zarzutu. 

-

Stany Zjednoczone 
juz prawie gotowe 

Prezydent Stanów Zjednoczo
nych Roosevelt oświadczył przez 
Radio, że Ameryka podziwia po 
stawę Polski i specjalnie ludności 
Warszawy. 

Wielka Brytania i Francja, wal
cząc o Polskę, s p e ł n i a j ą święty 
obowiązek. 

Z oświadczenia prezydenta Roo-

sevelta wynika ponad wszelka 
wątpliwość że 

Stany Zjednoczone nie 
zawiodą, 

tak, jak nie zawiodły ani Francja, 
ani Wielka Brytania. 

Jeszcze kilka d n i - i Stany Zje
dnoczone wkroczą na scenę. 

•M» 

Dziś została uruchomiona 
Poczta Warszawa 1 - Plac Napoleona 

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

pomagajcie wojsku, iax tylKo możecie. 
Miech żołnierz czuje Wasze serce ï dzielcie sie z żołnierzem Wa

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

słotnej potrzeby. 

Sprawa Polski 
sprawi) honoru Ë Ë § 

Oświadczenie premiera Chamberlaina 
Radio londyńskie donosi: 

-M$ 0 8.9 mm premier Wielkfei irfisssk 
Chamberlain oświato! $tmz Hadio: Hitler 
proponuje Wielkiej Brytanii i Francji pokój 

za cenę Polsk i 
Odrzucamy tę „ofertą" z pogardą 

Sprawa POLSKI jest sprawą 

honoru ś w i a t a 
fôîe będzie pokoju, dopékî choćby 

jeden żołnierz niemiecki znajdować 
się będzie na ziemiach RZECZYPOS
POLITEJ POLSKIEJ, 

Harsz naprzód 
armii frantusko-brytyjskich 

Radio paryskie donosi: 
Naczelne Dowództwo wojsk sprzymierzonych 

na froncie Renu komunikuje, że: 
front niemiecki jest przerwany. 
Wojska sprzymierzone posuwają 

sie naprzód. 
Gen. Gamelin przewiduje, że 

marsz na Berlin może być kwestia 
niewielu dni. 

Naprzód Warsiawo! 
na walko krwawa/ 
święta i prawa, 
mars*, marsz, Warszawo 



Mr. 2 

Flota Wielkiej Brytanii 
panuje na wszystkich morzach 

Radio londyńskie donosi: 
Admiralicja Wielkiej Brytanii stwierdza urzędowo, 

fte flota Wielkie! Brptanli panuje na wszystkich morzach. 
Flota niemiecka zamknęła się w obrębie portów za „polami m nowym.,' 

W ten sposób 
blokada „Trzecie!" Rzeszy 

zosfata przeprowadzona do końca. Państwa neutralne podporządkowały się 
zarządzeniom admiralicji brytyjskiej. „Trzecia" Rzesza jest skazana na wy
żywianie się własnymi wyłącznie środkami i na walczenie dalsze własny
mi wyłącznie resztkami surowców. 

Wielkie godziny! 
Ludność Warszawy zwarła się w 

sobie i zwycięsko z r o s ł a pierwszy 
wstrząs psychiczny, wywołany nalo 
lami bombowców i wieścią, że do 
bram S T O L I C Y zbliża się brutalna 
nawała. To błyskawiczne i mocne 
skupienie się w sobie i przybranie 
postawy obronnej jest bodaj najważ
niejszym faktem nowej tutaj rzeczy
wistości, fest radosnym doświadcze
niem w godzinach próby, ale ledno-
cześnie jest także wymowną zapowie
dzią nieubłaganego porachunku z 
najeźdźcą u bram i na szańcach 
WARSZAWY. 

Wszystko od tej chwili sta'e się 
2%'ykłe, nawet huk dział i ognie pło
nących kamienic. 

PRACA we wszystkich dzedEinach 
życia Warszawy toczy się cichym, 
normafnym łożyskiem. 

Wszyscy są na swych posterunkach 
w szlachetnej rywalizacii dla dzieła 
obrony Warszawy, dla jej szańcowi 

Porachowałeś się krwawa 
najeźdźco! Duch Warszawy, jej 
możnych wojskowych I cywil
nych obrońców rozkładać ci; 
hecfzie na twardych PROGACH 
STOLICY! 

JOL L^e 

Komenda m. st. Warszawy wzywa wszyst
kich, by nie poruszano niemieckich bomb, 
które spidły na ulice Warszawy a nie wy
buchły. Sf ieotcy mają złą amunicję. To praw
ią. Ale usuwaniem takich nieî ybuciiłych 
bomb zajmuje się wyłącznie wojsko- Bo o 
wypadek nie trudno. 

"Bronimy Warszawy 
Jesteśmy w tej chwili pewni już zupełnie: 
1) że Wielka Brytania i Francja odrzu

ciły „ofertę" pokojowa Hitlera, dopóki choć 
jeden lołmferz niemiecki pozostanie na zie
mi polskiej; 

2) że Stany Zjednoczone Ameryki Pół
nocnej wraz z całą AmerykąPołudnową są 
po naszej stronie; 

3) że nasza armia trwa w pełnej go
towości bojowej i odp:era naprawdę boha
tersko ataki na Warszawę; 

4) że kieruje naszą obroną wola świa
domą wsparta o p S a n r o z u m n y ; tak 
samo było w roku 1920; 

5) rozumiemy, że życie nie jest dzisiaj 
łatwe. Ale jedno jest najważniejsze: 

P o l s k a 
Wszak prawda? Walczymy o Polskę; 

o jej by"; o jej Niepodległość; o jej 
przeszłość. 

Jeszcze parę dni - i w y g r a m y 
wszystko. 

Nasza armia i armie sprzymierzo
ne — przełamią siły „Trzeciej" Rze
szy. Tylko: 

gpokóf I zimna Scr>ew; 
pewnof € zwycięstwa. 

i jeszcze dwa obowiązki: 
naiserdocznieîszy stassanek 

do lołnilerza; 
naj$ei*d@czni®fszy stosunek 

do uciekinierów; 
przyjmujcie ich do mieszka*?; dajcie 
im jeść; zaopiekujcie się samorzutnie 
kobietami i dziećmi, 

N. Niedziałkowski 
i i I I nif" S3BM 

Zgłaszajcie się od 6 r. do 20 do 
biur werbunkowych Oddziałów Ochotni
czych Obrony Warszawy: Warecka 7, 
tel. 506-70, albo 3-44-18 Długa». 

Odezwa Pilii M Sialslpi 
Robotnicy! Pracownicy Umysłowi! 

Towarzysze i Obywatele! 
Dowództwo wojskowe stolicy odezwą generała Ozumy stwierdza 

niedwuznacznie, że Warszawa będzie broniona. Stopa hitlerowskiego 
najeźdźcy nie może splugawić jej bruków wielokrotnie zroszonych 
krwią ludu warszawskiego. Dlatego wzywamy Was do czynnej zbroj
nej walki! 

Polska Partia Socjalistyczna i Klasowe Związki Zawodowe powo
łały do życia Eobotniczy Komitet Pomocy Społecznej, którego Sekcja 
Wojskowa organizuje ochotnicze kompanie robotnicze, stanowiące 
kadry robotniczych batalionów obrony stolicy. Kompanie nasze roz
poczną od pracy saperskiej i zostaną wkr/ttce uzbrojone i umundu
rowane. Będą walczyły jako jednostki wojskowe zdyscyplinowane 
! karne, świadome, że walczą o Niepodległą Polskę, Wolność i Sprawę 
Robotniczą. 

Nie poraź pierwszy lud Warszawy staje na szańcach stolicy. Stru-
inieniaiiii pimęła lego krew przy srturmie S iworown, 'nd Warszawy 
walczył w r. 1863. Organizacja Boiowa i Pogotowie Boiowc 
P P S . bukiem bomb i trzaskiem browningów pisały historię 
walk o niepodległość, lud Warszawy zapełniał szeregi batalionów 
ochotniczych, proniąc stolicy w r 1920. Tak będzie i terazl Każ
da ulica, każdy dom pędzie twierdzą, z której sypać się bę
dą oociski na ijłowy brunatnych *nłd».ków. Jeszcze TUT. zado
kumentowaliśmy, że i ««aa, Wolność i Sprawa Ludowa, tt> 
nas jedno, że za nasze ideały gotowiśmy oddać ciężki nasz 
trud i nasze życie. 

Obywatele i Towarzysze! Czas nagli, nie zwlekajcie ani 
chwili z rejestrowaniem się do szeregów kompani] robotniczych 
Adresy biur rejestracyjnych są następująco: 

WARECKA 7. 
DŁUGA 21. 
Kto nie będzie zdolny do wałki z bronią, przyda się do in

nych prac z walką tą związanych. 
Apelujemy do Was i wierzymy, ze na apel stawicie się. Już 

dotychczas, kilka kompanii znajduje się w pogotowia. Dalsze 
muszą powstać dziś jutro. 

Do czynu, do walki robotnicza i pracownicza Warszawo! 

Niech żyle Polska! 
Niech żyje Wolność! 

Warszawski Okresowy Komitet 
Robotniczy P. P. S. 

Rada Zawodowa m. Warszawy. 
Warszawa, 9 września 1939 roku. 

Prezydent m. st. Warszawy 
Sf. Starzyński 

rozieazuie, by 
wszystkie sklepy byty 
niezwłocznie otwarte, 

Jeżeli jakiś sklep nie będzie OTWARTY 
—nastqpi 

rekwizycja towarów 
BEZ OOSZPPOWANIft. 
Popieramy z całej mocy to s ł u s z n e 
i rozumne zarządzenie. 
Bądźcie spokojni! Pracujcie, jak 
zwykle ! 

Obywatel ZIHIEW1CZ odznaczony Krzyżem 
Niepodległości z mieczami, dawny towa
rzysz PPS z r. 1904, delegat fabryki kabli 
CWarszawska Wytwórnia na Okęciu), ranio
ny na posterunku pracy, umarł w szpitalu 
Marszałka Piłsudskiego. 

Cześć dzielnemu bojownikowi za wolność 
Polski i Sprawy Robotniczej. 

Se rassiS sklepów M i r t i> sprzedażą wyrobów W o w y t i i i też sklepów 
spożywczych 

Dyrekcia Polskiego Monopolu Tytoniowego powiadamia wszystkie sklepy w Warszawie, trudniące sle sp?zeiaża wyrobów 
tytoniowych, lako też i inne sklepy, które dotychczas ta sprzedażą nie zaimowaly się, a cficiałyiiy wyroSiy tytoniowe sprzedawać, 
te w ebydwtsch zakładach sprzedaży Polskiego Nonipohi Tytoniowego w Warszawie, lak też w magazynie P.M.T. przy ul. Jagielloń-
kiej 4|6 można zaopatrzyć sie w te wyroby bez żadnych ograniczeń, codziennie o godz. 8 — 6 p.p. 
Redaktor: MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI. Druk „ROBOTNIK", Waraaawa, W aracka T. 


