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Jak to wygląda naprawdę ? 

Sytuacja ogólna 
Wczoraj zdaliśmy egzamin chyba najtru

dniejszy. „Trzecia" Rzesza liczyła, że wia
domość o wkroczeniu wojsk sowieckich na 
ziemie Rzeczypospolitej Polskiej 

złamie „błyskawicznie" 
nasza w o l e o b r o n y , że kam
pania w Polsce zostanie lą drogą zakoń
czona. 

I Adolf Hitler omylił się raz jeszcze jeden: 
Polska nie załamała się 

Nasi żołnierze, naprawdę nieporównani, 
wałcza dafej. i n a s z d u c h pozo
stał bez zmiany. 

a teraz zestawiam po kolei—b e z 
p r z e s a d y i b e z b l a g i 
„elementy" całej syiuaci?. Zestawiam — 
według naszych źródeł własnych, według 
wiadomości radiowych—londyńskich, parys
kich, berlińskich, mosiciewskich i pochodzą
cy* z krajów neutralnych, 

Wystąpienie Sowietów. 
Wkroczenie wojsk sowieckich na ziemie 

polskie spowodowało energiczna a k c j e 
d y p l o m a t y c z n a ze s t r o n y 
Polski, Wielkiej Brytanii i Francji. Przedsta
wiciele sowieccy zapewniała, źe to wkro
czenie nie jest bynajmniej „aktem agresji" 
Co do mnie. nie mam cienia wątpliwości, 
źe to jest typowy 

akt agresji. 
oznaczający jakiś rodzaj ukrytego so
juszu sowiecko-hiflerowskiego, soju
szu, który wywraca do góry nogami 
zarówno całą dotychczasową ideolo
gię hitlerowską, jak i komunistyczną. 
Odbywa sfę równolegle 

„kuszenie" Litwy 
na wzór roku 1920, kuszenie Litwy 

nadzieja na Wilno. 
Jak ssę zdaje, Litwa opiera się roz
sądnie tym „kuszącym" propozycjom 

Zobaczymy. 

Układ sił 

Wojna będzie wygrana przez nas. 
Tego jestem zupełnie pewny. PRZEZ 
NAS — to znaczy przez cały „Front 
Wolności". My - Polska - stanowimy 
tylko ODCINEK FRONTU, w tej chwili 
odczuwający najcięźej bieg zdarzeń. 
Ale pomyślcie spokojnie, jak to się 
wszystko rozwija. Więc widzicie: 

1) NA FRONCIE FRANCUSKO - BRY
TYJSKIM armie sprzymierzone 

rozbijają skutecznie 
opór niemiecki, skutecznie i metodycznie' 
Francja zmobilizowała Już wszystkie swo" 
je siły; to jest około siedmiu milionów 
ludzi; Wielka Brytania uruchamia dopiero 
własną potęgą niespożytą; za kilka dni 
ta potęga ogromna znajdzie się w marszu; 

2) S t a n y Z j e d n o c z o n e 
A m e r y k i P ó ł n o c n e j s ą 
już niedaleko od dnia wystąpienia; 

3) Dowództwo nientlecke przerzuca na 
zachód lwią część swego lotnictwa, dzia
łającego dotychczas w Polsce; przerzuca 
i dużą ilość broni pancernej z Polski, tę 
ilość, która może być urucfi omiona. 

Nasz wysiłek 
Myśmy wzięli na swoje barki PIERWSZY 

NIEMIECKI ATAK; to było, jak wszyscy wiecie, 
BARDZO CIĘŻKO; było ciężko i JESZCZE NIERAZ 
BĘDZIE CIĘŻKO; pocharatali nas gruntownie; ale 
i myśmy ich gruntownie pocharatali; strąciliśmy 
setki samolotèw; zniszczyliśmy setki czołgów; 
w warunkach doprawdy najcięższych wytrzyma
liśmy „jako-tako", jak mówiono w I Brygadzie, 
PIERWSZY NAJOKRUTHIESZY CIOS. 

To rozumie świat. 
I dlatego Z NAMI JEST ŚWIAT. 

Na co liczymy? 
NIE JESTEŚMY SAMOTNI. Akcja wojskowa 

na wszystkich frontach, i w Polsce i na Zachodzie 
rozwija się planowo 

Nie możemy wszak wymagać, by raptem ze 
środy na czwartek wyskoczyły jak spod ziemi 
w Warszawie dywizje brytyjskie. Nasz obowiązek 

to zimna krew» 
W rachunku ogólnym, spokojnym i nleza-

Komunikat wojenny 
Dowództwa Obrony Warszawy 

z dniâ 19 w r z e ś n i a 
Na Pradze nocy dzisiejszej nieprzyjaciel 

nacierający kilkakrotnie od północy został 
odparty i odniósł duże straty. 

Nasze oddziały dokonały wypadów na 
południu Pragi, wyrzucając nieprzyjaciela 
z przedpola. 

Na całym odcinku zachodnim Warsza
wy, nasze oddziały wysunęły się głęboko 
naprzód, zwalczając skutecznie opór nie
przyjaciela. 

Akcja dalsza na tym odcinku trwa. 
Warszawa, 19 września 1939 r. 

Naród brytyjski do Warszawy 
Naród brytyjski przesłał Warszawie przez radio 

następujące słowar 
Cały świat podziwia Warszawy odwagę, Raz 

jeszcze Polska stała się ofiarą zaborczego narodu są
siadów. Raz jeszcze przez bohaterskie walki Polska 
stała się chorążym wolności w Europie. My, Wasi 
sprzymierzeńcy Walczyć będziemy o przywrócenie wa
szej wolności. Prosimy, jeśli to jest możliwe, odpo
wiedzcie nam na ten apel, jeszcze dzisiejszej nocy, ze 
stacji SPZ—71-70 K L C 

Odpowiedź Prezydenta stolicy 
Prezydent m. st. Warszawy w imieniu ludności cywilnej stolicy 

i ludności całej Polski z głębi serca dziękuje narodowi brytyjskie
mu za słowa uznania dla narodu polskiego, zapewnienia o wspólnej 
walce, celem odparcia najazdu niemieckiego. Bezprzykładne, bez
ustanne barbarzyńskie bombardowanie ciężką artylerią i nalotami 
bombowymi Warszawy, niezliczonych miast i osiedli polskich, a 
szczególniej natarczywe niszczenie wszystkich najświętszych pamią
tek narodowych, budynków i zbiorów zabytkowych oraz dzieł sztu
ki w Warszawie, jak Zamek Królewski, Belweder i wiele innych, 
niszczenie budynków publicznych, jak parlament, szkoły i t. d., zruj
nowanie dziesiątków kościołów, stanowiących pamiątki narodowe, 
tysięcy domów mieszkalnych, zwłaszcza robotniczych, stałe bombar
dowanie ambasad i poselstw zagranicznych oraz szpitali, stale za
bijanie pociskami wielu tysięcy dzieci, kobiet 1 wogóle bezbronnej 
ludności cywilnej, pomimo bohaterskiego trwania całego społeczeń
stwa Warszawy, skłania Prezydenta m. st. Warszawy do ponowne
go apelu do rządów sprzymierzonych państw W. Brytanii i Francji 
/ zapytaniem, kiedy pomoc brytyjsko - francuska zostanie udzielo
na Polsce w sposób, który wpłynie na odparcie najazdu niemieckie
go i uwolnienie ludności polskiej i jej stolicy od dalszego morder
stwa i zniszczenia reszty zrujnowanych ich domostw. 

wodnym ZWYCIĘSTWO JEST PEWNE. Nasza 
WARSZAWSKA, zimna krew—to jedna z pod-
staw zwycięstwa 

Pracują spokojnie i PLANOWO nasze 
Dowództwa. 

I jest na miejscu — P. P. S. 
M. NIEDZIAłKOWSKi. 

Za Wolność! U Polskę! Za Lud 
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Warszawa pod piorunami 
Na posterunku 

Jz?ni uczucie, jedna myśl, jedna wielka duma pier-
n nam rozsadza: trwamy! 

i\':tpr£>kór tysiącom granatów i szrapneli, które że
la ;nyai deszczem smagają bezbronne miasto, wbrew 
poc e-kom armatnim, obracającym w popioły i zgliszcza 
świątynie i szpitale, domy miłosierdzia i przybytki 
sziu;a, pomimo trupów i kalek, którymi płacimy za 
naszą nieustępliwość —my trwamy, wierząc, iż każda go
dzina męczarni przyśpiesza wyzwolenie, chwilę osta
tecznego zwycięstwa. 

Wygrywamy! Upływa dzień za dniem i noc za no
cą — my wciąż pod obuchem, pod groźbą śmierci, w 
poniewierce. My—lud warszawski—toczymy najstrasz
niejszą watkę, odbieramy, ciosy, lecz sami zadawać 
ich nie możemy, nagą jest nasza pierś i gołe ręce. 

A przecie wygrywamy. Wygraliśmy już niezmiernie 
wiele: pospołu i narówni z żołnierzem naszym urato
waliśmy honor stolicy, jej dobre imię na świecie, jej 
niepokalane chwałę. Pospołu z żołnierzem polskim 
wstrzymaliśmy niepohamowany pierwotnie rozpęd na
jeźdźcy, przytarli mu rogów. Wyszczerbiony już zo
stał miecz germański, nadkruszona zbroja. 

A więc „radujmy się radością wielką". 
Nie idą na marne nasze dzisiejsze cierpienia, ofiary 

i niedole, nasze drogi krzyżowe i nasze Golgoty. 
Wszak nie gdzieindziej, ale właśnie tu, w łonie ludu 
warszawskiego począł się w tych dniach grozy i uci" 
sku nowy lepszy, piękniejszy świat, rzucono ziarno w 
przeoraną pługiem wojny rolę na przyszłe weselne, 
szczęśliwe żniwa. 

Poprzez mgiełkę łez dzisiejszych widzimy już jutrzej
sze świty, epokę, gdy wytrzebiona będzie na ziemi 
przemoc, gwałt i krzywda ludzka, gdy zapanuje pra
wo i sprawiedliwość, gdy po 150-ciu latach bojów i 
zmagań nieustannych wcielone będą w życie trzy nie
śmiertelne hasła Wielkiej Rewolucji Francuskiej. 

W tym leży historyczny sen» teraźniejszy naszej 
udręki i ludności warszawskiej zasługa dziejowa. 

Krzysztof Smotrycz 

Dział pomocy 
Dr. med. J A M N A OIBOWSKA i Torunia poszukuje por. Ry

szarda Gibowskiego, por. Klemensa Zemke oraz Lucjana Ortelli 
z Warszawy. Adres: Żoliborz urzędniczy ul. Kochowskiego 3, telefon 
12-7f,-02. 

ZABŁOCKI LUDWIK KONSTANTY proszony jest przez matkę 
îl»ï,aliç~i Józefę o wiadomość na ul. Majową 10 m. 2. 

FLAJSZEK ALEKSANDER, zam. w Łodzi poszukiwany przez 
przez żonę Hannę. Wiadomość Wilcza 8a, teł. 876.59. 

WARSZAWSKI MIECZYSŁAW zam. Warszawa, Próżna 5 poszu
kiwany przez żonę Julię, teł. 675-83. 

dUDZICHl'OWJNA SALOMEĄ, nauczycielka w Płońsku poszu-
»• kuje rodziców Abrama i Sarę i rodzeństwo Reginę, Samuela i He

nię Judzicht, oraz rodzinę Pelgric, zam. ostatnio w Płocku przy ul. 
Kwiatka 20. Wiadomość Ordynacka 9 m. 12. 

W E I S F ' . T E R Halina poszukuje matki i dwuch braci Łeben-
diger zam. ostatnio w Płocku ul. Kwiatka 10 oraz Mońka i Abra
ma Lebendiger, którzy wyszli z Warszawy w nocy z 9 b. m. Wia
domość Ordynacka 9 m. 12, Weisfater. 

RECHEN JtfZEF, inżynier z Włocławka zginął w Warszawie, 
dn. 9 września przy ul. Złotej 73. O wiadomość prosi żona> Stella, 
Hotel Imperial, Marszałkowska 121, teł. 2.59-40. 

OGÓREK JÓZEF z Zawad poszukiwany przez ojca Antoniego 
proszony o wiadomość Warecka 12 (dozorca). 

STOLARSKI WŁADYSŁAW, technik z Łęczycy, zgłosi się po 
odbiór zostawionego portfelu, Miodowa 9, apteka. 

SIBILSKI JAN poszukuje b r a t a Franciszka zam. w Łodzi. Wia
domości podać: Żoliborz, Juliusza Słowackiego l e m. 148. 

STANISŁAWA HILDEBRAND z Poznania zaginiona n a Pra
dze w towarzystwie służącej, poszukiwana przez syna WIKTORA, 
ul. Matejki 7 m. 4, teł. 9.23.55. 

IZRAEL I LEON KRAJCER z Łodzi są zdrowi i znajdują się w 
Warszawie, Leszno 27, H-ga brama, sklep spożywczy. 

Żona ARTURA SZTERNA, zamieszkała przy ul. Woje. Górskie
go 7, tel. 5.95.J6, prosi o wiadomość o mężu. Wspomniany był wi
dziany ostatnio dnia 9 b. m. za Mińskiem Mazowieckim (stacja Sie
miatycze. 

Żona MARCELEGO ADAMA POZNAŃSKIEGO, urzędnika Staro
stwa powiatowego warszawskiego, zamieszkała chwilowo przy ul. 
Wojciecha Górskiego 7 m. 4, teł. 5.95.16, prosi o wiadomość o swym 
mężu, który wyszedł z Warszawy, kierując się na P r a g ę dn. 9 b. m. 
rano. 

JULIA GRZESIK prosi córkę swą Janinę i wnuka Zbyszka o wia
domość na Pawią. 

PANECKA, lek.-dent. jeżeli możliwie przyjedź do Wilanowa, prze
słać wiadomość. 

ALFREDA WITOLDA BURDECKIEGO, zam. w Warszawie, przy 
nł. Stalowej 33, poszukuje ojciec. Informacje zgłaszać IV kom. P . P. 
Niska 10. 

BRONISŁAWA OSTALSiiA, zam. we Włochach pod Warszawą, 
ul. Moniuszki 29, poszukuje m%,i*. Maurycego Ostolskiego, ślusarza 
parowozowni Warszawa Zachodnia, !*tóry wyszedł do pracy dnia 
7 b. m. Wiadomość Al. Jerozolimskie 27. 

Dr. med. L. Krasucka, dr. med. L. S. Przysusk' zmienili Nr. tele
fonu na 11.22.22. 

Dnia 17 września 1939 r. padł na posterun
ku swej pracy jako członek OddZÎaîlI Sdll(-
tarnego Batalionu Robotniczego 
ZYGMUNT KUSTOSZ 

Czeft Jego pamięci ! 
«ûddsiaf Sanitarny 
Batalionu Robotniczego 

oraz Zw. Użyt. Publ. w Polsce Warecka 7 

Manifest 
Rządy Czechosłowacji 

Rządy Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej 

uznały of icjalnie 
Rząd Czechosłowacki P®«i p n e w o d n î e t w e m 

Premier P&adu Edward Benesz ogłosił przez ra
dio londyńskie krótkie oświadczenie: 

1) Czechosłowacja iest uznana orzez mocarstwa 
sprzymierzone (Wielka Brytania. Francja, Polska) za 
f?asl$*w© s p r z y m i e r z o n e ; 

2) Czechosłowacja znajduje sie w stanie p o 
w s t a n i a zfeffoistego przeciwko najazdowi nie
mieckiemu; 

I Mafdy oficer iub szeregowiec Czech albo Sło
wak, który będzie uczestniczył w akcji niemieckiej 
przeciw Polsce będzie uznany za *«va*ee. s t a n u ; 

4) Legion czechosłowacki we Francji stanowi 
siłę dwuch pełnych dywizyj. 

Komunikat niemiecki oświadcza oficjalnie: 
„ w o l s s i a k t ó w s a b o t a ż u w stosun

k u 4i o sit zoroJn$ en Rzesza na 1er «gnie 
„ P r o t e k t o r a t u " (Czecny i Morawy} za
r z ą d z o n o środki r e p r e s y i n e " . 
Komunikat ten potwierdza — mimowoli — oś-

widaczeme Benesza. 

Kopale śliskie zatopione 
Nawet źródła niemieckie przyznają, że armia niemiecka nie panu 

js zupełnie nad tymi obszarami Polski, przez które przesunęły się 
zmotoryzowane oddziały niemieckie. Rządowe źródła niemieckie 
zmuszone zostały poinformować nawet swą okłamywaną przez pro
pagandę, hitlerowską opinię, że polska ludność i polscy powstańcy na 
obszarze Śląska, zajętym przez wojska niemieckie, zatopili wszyst
kie kopalnie węgla i zburzyli koleje. S t r a t a ta m a dla armii nie
mieckiej olbrzymie znaczenie. Niemcy wypierani zwycięską 
ofensywą armii francuskiej, ze swych zachodnich obszarów prze-
aiysłowych, liczyli na zastąpienie sobie tych braków w dostawie 
surowca przez dostawy z obszarów zajętych na Polsce. To dziś za
wodzi. 

Zagranico o walkach 
w Polsce 

Wczoraj rano radiostacje angielskie powtórzyły komunikat P , r ~ 
Kut. Tekst powtórzony przez radiostacje te brzmi: „Rząd polski 
działa i znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej. Armia walczy 
i walczyć będzie". 

Radiostacje zagraniczne a w szczególności angielska donoszą z 
frontu polskiego, że od dwuch dni wojska polskie przeszły do bardzo 
zdecydowanej ofensywy, tak, że armia niemiecka na wielu odcin
kach musiała się cofnąć. N a wybrzeżu morskim walka trwa. Ata
ki na Lwów odparte. 

Ofensywa armii poznańskiej zmusiła Niemców do cofnięcia się. 

J a k donosi agencja Reutera, zwycięstwa francuskie zmusiły Niem
ców do skierowania wszystkich wysiłków w tamtym kierunku. Dla
tego też po wycofaniu samolotów z Polski, bombardowanie miast 
polskich odbywa się przy pomocy artylerii. 

* 
O ataku na Lwów źródła niemieckie podają, że mimo atakowania 

/. trzech stron armia niemiecka musiała wycofać się z dużymi stra
tami. Również nieudanymi nazywa komunikat niemiecki dwa ata
ki powietrzne. 

Podatkowa rejestracja 
ochotników 

Sekcja Wojskowa Robotniczego Komitetu Pomocy Społecznej 
przeprowadza dodatkowo rejestrację ochotników. Pierwszeństwo 
mają zorganizowani zawodowo iub politycznie posiada jacy wyszko
lenie wojskowe. 

Punkty rejestracyjne: ul. Warecka 7 i Długa 21. 

Barbarzyńskie bombardowanie 
Ośrodków Zdrowia i Opieki 

Bombardowanie Warszawy przez artylerię i samoloty niemieckie 
prowadzone jest w dalszym ciągu pod względem celowości niszcze
nia z dokładną planowością ze strony wroga. 

Niemcy niszczą w dalszym ciągu szpitale, domy sierot, domy dla 
starców oraz Ośrodki Zdrowia i Opieki. Ostatnio w dniach 17, 18 
i 19 bież mieś. lufy armatnie celuje wróg w domy, w których miesz
czą się Ośrodki Opieki Społecznej, co miało miejsce w domu przy 
ui. p uławskie j 91, gdzie mieści się 1-szy Ośrodek, jak również w bu
dynku pr^y ul. Złotej 74, gdzie mieści się Wydział Opieki i Zdrowia, 
które to budyulrf poważnie uszkodzono. 

Kierownictwo Wydziału Opieki i Zdrowia, cały personel, jak rów
nież personel wszystkich Ośrodków, pomimo poważnych uszkodzeń 
budynków, w których pracuje, t rwa nadał niewyczerpanie na swoich 
posterunkach pracy i niesie po;noc najbiedniejszym. 

F a k t y te, które same przez się piętnują barbarzyństwo niemiec
kie, przejdą bezapelacyjnie do historii. Ko-Wu. 

Sedaktor: MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI. 

Komunikaty 
WSPÓŁPRACA S. O. i O. P. L. 

Z inicjatywy Komendy Głównej Straży Obywatelskiej odbyła się , 
konferencja z Komendą OPL., na której omówiono formę wzajei 
nej współpracy w sprawach lokalnych straży ogniowych s,i akcji 
przeciwpożarowej, pomocy techniczno - budowlanej i bezpieczeństwa 
publicznego. 

W niektórych rejonach zauważono wypadki nieprawidłowego sto
sunku Straży Obywatelskiej do komendantów bloków i domów 
OPL.; jak np. wzywanie na odprawy, gdy założeniem jest nieodry-
wanie OPL. od terenu służby, bo przeszkadza to przy wykonyw 
mu zleceń. 

F a k t y wybitnie wyróżniającego się bohaterstwa osób, powołanych 
do prac OPL., z nimi doraźnie współdziałających, będ we
nę Szetostwu Służby OPL. 

STRAŻ OBYWATELSKA. 

Straż Obywatelska, która dziś liczy około 4000 członków, ma już 
definitywnie zorganizowaną komendę główną, przeprowadziła se
lekcję personalną, obsadziła kierownictwo okręgów i prowadzi we
ryfikację kadr. 

St ra ty w ludziach są dość poważne. Pocisk uderzył w dom okrę
gu II, raniąc 16 osób. W okręgu I też było rannych szereg osób. 
Tu zanotować należy odwagę urzędniczki p. Ciągotowej, która wy
słana z pieniędzmi, została śmiertelnie ranna. Ostatnimi jej słowa
mi była dyspozycja, komu należy oddać niesione przez nią pieniądze. 

W ogrodzie pomologicznym padł członek Straży Obywatelskiej 
ppłk. w st. sp. Wacław Łokczewski, trafiony kulami w twarz i w 
bok. Nd Zamku Królewskim zabity został kustosz Kazimierz Brok!, 
pełniący funkcje komendanta bloku. Zraniono też 2-ch członków 
Straży Obywatelskiej. W innym wypadku patrol pod ogniem arty
leryjskim utracił ciężko rannego członka Straży Obywatelskiej. 

Ogólna ilość rannych spośród St ra iy Obywatelskiej w przybliże
niu sięga 100 ludzi. 

BATALIONY PRACY. 

Bataliony Pracy zdają co dzień egzamin swej sprężystości i nie
zbędności pracując nieraz pod kulami. 

W nocy z 17 — 18 b. m. oddziały te były zatrudnione przy t ran
sportu do Warszawy oraz wyładowywaniu towarów i żywności. 

Podczas te j akcji padło 2-ch zabitych i było 8-mhi .annych, w tym 
2-ch ciężko. Z Oddziału Inżynieryjnego był ranny jeden robotnik. 

HIGIENA SPOŁECZNA. 

Władze Sanitarne zarządziły szczepienia ochronne, których, jak 
dotąd, nie udało się rozwinąć na większą skalę. Zapas szczepionek 
zabezpieczono podczas bombardowania Państwowego Zakładu Hi
gieny. 

Powiększono również ilość czynnych kąpielisk do użytku ludności. 

AMBULATORIUM UBEZP. SPOŁ. N A PRADZE. 

Ubezpieczalnia Społeczna w Warszawie podaje do wiadomości, że 
na terenie Prag i przy ul. Jagiellońskiej 34 czynne jest ambulato
rium specjalistyczne Ubezpieczalni, apteka i punkt ratowniczo-sa-
nitarny. 

Poza tym uruchomionych zostało na terenie Pragi 5 gabinetów 
lekarzy domowych. Informacje i adresy lekarzy domowj'ch podaje 
biuro Obwodu leczn. przy ul. Jagiellońskiej 34. 

IZBA RZEMIEŚLNICZA. 

Komisarz Cywilny przy Dowództwie Obrony YJsr rządze
niem z dnia 18 września powołał prezesa Izby Rzemieślniczej wxWfi?=^ppp-
szawie, Antoniego Snopczyńskiego, wraz*z aparatem Izby do nie
zwłocznego uruchomienia rzemieślniczych zakładów pracy, upowa
żniając jednocześnie p. Snopczyńskiego do wykonywania związa
nych z tym czynności. Miejscem urzędowania rzemieślniczych war
sztatów pracy jest lokal Izby Rzemieślniczej w Warszaw'e. 

SADY PODJĘŁY PRACĘ. 

Prezes Sądu Okręgowego St. Biedrzycki zawiadomił Komisarza 
Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy, iż zgodnie z zarzą
dzeniem z dnia 13 września 1939 r. w przedmiocie uruchomienia są
dów powszechnych w Warszawie zorganizowane zostały: l / 3 c i Wy
dział Karny S. O. z przewodniczącym Sędzią Pawłem Mikoszą, 4-ty 
wydział karny t przewodn. sędzią W. Blutsztein, 8-my wydział kar
ny z przewodn. wice-prez. Ant. Nakoniecznym, 2) sędziowie okr. 
śledczy z kierownikiem sędzią okr. śledczym Feliksem Czerwia-
skim. Wymienione wydziały i sędziowie okr. śledczy urzędują na ul. 
śledczy z kierownikiem sędzią okr. śledczym Feliksem Czerwiakow-
Miodowej Nr . 15. 3) Sąd Grodzki karny przy ul. Leszno Nr . 53/55 
z kierown. sędzią Ign. Kiełpiszem. 

ADRESY DELEGATÓW ADMINISTR. 

Komisarz Cywilny przy dowództwie obrony Warszawy komuniku
je, że poczynając od dnia 20 września 1939 r. wydawanie przepu
stek, pozwoleń na broń, oraz załatwianie wszelkich spraw ogól
nych przekazano delegatom administracyjnym Komisarza Cywilne
go. Delegaci urzędują w siedzibach Starost Grodzkich. Delegat n a 
Warszawa - Praga, ul. Targowa 15, tel. 10.11.76. Delegat na War
szawa - Śródmieście, ul. Nowogrodzka ,21, tel. 9.30.90. Delegat na 
Warszawa - Północ, ul. Długa 31, tel. 11.56.00. Delegat na War
szawa - Południe, ul. 6-go Sierpnia 43/45, tel. 8.76.93. 

Sekcje Komitetu Samopomocy 
Społecznej 

i icSi adresy wraz telefonami 
Komitet Samopomocy stolicy podzielił się na na

stępujące sekcje; 
Ewakuacyjna! tel. 672-59. 
Ochrony dziecka i rodziny: tel. 2-75-40 i 6-42-32 

) Sienkiewicza 14). 
Sanitarna: 8-99-69 i 8-69-12 (Mokotowska 51—53). 
Aprowizacyjna: 333-71 i 2-57-88 (S-to Krzyska 25). 
Propagandowa: 2-84-02/ i 2-11-14 (Pierackiego 16a) 
Sekcja zbiórki materiałowej, Mazowiecka 4 m. 1 

tel. 299-86. 
Zbiórka darów PI. Napoleona 5 m. 2, godz. 10—14. 

Robotniczy Komijet Pomocy Społecznej Warecka 7 
Sekcja wojskowa: Tel, 3-44-17. 
Sekcja OpiejjriT Społecznej: Tel. 2-18.14. 

Druk „ROBOTNIK", Warszawa, Warach» t. 


