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Sytuacja ogólna 
Bardzo łacinie powiedział wczoraj w Brytyjskiej 

Izbie Gmin lord Halifax, angielski minister spraw 
zagranicznych: 

„największą tragedią Wielkiej Bry 
tanii fest to, i i nie zdołała ona 
dotychczas przyfsH P o l s c e z 
natychmiastową pomocą, lak te
go wymagała sytuacja. 

Tym niemniel 
pomoc ta nadchodzi, 

i Polska nie będzie miała powodu uskar
ża* Sie. na |e| rozmiary i na lei skute. 
cznott" 

Takie słowa obowiązują. Przyjmujemy je do 
wiadomości. 

Oferty pokojowe. 
Dyplomacja kanclerza Hitlera nie ustaje w pr6-

feech uwikłania mocarstw zachodu w rokowania po* 
to owe kosztem Polski. Londyn i Paryż ze SPO-
kofna Stanowczością odrzucała te oferty bez 
<$3 skusi i. 

Tu sytuacja nie ulegnie żadnej zmianie. 

Na froncie zachodnim 
W tej chwili odbywa sie „zmaganie w miejscu", 

lak sie zdaje. „Trzecia" Rzesza myśli o pogwałceniu 
neutraFnoścf bądź Belgii bądź też Szwajcarii, by po
djąć próbę oskrzydlenia napierających wojsk sprzy
mierzonych. I Belgia, i Szwajcaria zdecydowane są 
ponad wszelką wątpliwość. 

bronić swej neutralności 
z orężem w ręce, a - tym samym - przejść czyn-
nie do obozu sprzymierzonych, do szeregów „Fron
tu Wolności". 

Min. Goebbels mówił wprawdzie wczoraj 0 usza
nowaniu przez „Trzecią" Rzesze neutralności Belgij
skiej, ale jednocześnie „Trzecia" Rzesza 

koncentruje wojska i flotę 
powietrzna 

akuratnłe na granicy belgijskiej. 
Na froncie zachodnim rozwija sie bitwa. 

na wielka skale. 
Trudno o niej pisać, dopóki nie mamy pełnego 

obrazu. W kaźdymbądź razie niemiecki komunikat 
urzędowy donosi o 

„bardzo ciężkich walkacta 
Do Francji przybyły cztery nowe dywizje brytyj

skie. Ukończono formowanie pierwszej dywizji pol
skiej, dwuch dywizji czechosłowackich i dywizji włos 
kiej imienia Matteotrego. 

Na frontach polskich 
U nas „szachownica" trwa nadal. Na to niema 

rady. Operujemy mniejszemi czy wiekszemi grupami 
Sierocy robią naogóH to samo, wycofując z ko
nieczności cześć swoich wojsk na zachód i do 
Czechosłowacji. Warsie wa jest bombardowana w 
sposób barbarzyński, ... lak zwykłe. Nasze woj 
ska zacnowufą tiztainosc' i brawurę. Do
wództwa pracują z zimną krwją i metodycznie. 

Sprawa Polski-
to sprawa honoru 

robotników wszystkich 
krajów 

Z mowy radiowej tow„ Greenwooda, 
kierownika Brytyjskiej Partii Pracy 

„...Oświadczam imieniem klasy robotni
czej Wielkiej Brytanii i wszystkich domi
niów, że sprawa Polski—to 

sprawa honoru 
robotników całego świata i że Imperium 
Brytyjskie będzie walczyło, nie szczędząc 
ofiar,. .aż do chwili z u p e t n e * M k w I -
tfacsi h i t l e r y z m u i zaprowadzenia 
ładu w społeczności ludzkiej. T y m r a 
z e m n i e b ę d z i e p$»bta2ania. 
T y m r a z e m będaeiemy bez
w z g l ę d n i . . . 

I n?ech wie ten rzekomo „socjalistycz
ny" Związek Republik Sowieckich, że pro
letariusze wszystkich krajów nie zapomną 
mu nigdy haniebnej zdrady, dokonanej 
w stosunku do Polski..." 

Komunikat wojenny 
Dowództwa Obrony Warszawy 

z d n i a 2 1 w r z e ś n i a 
Na odcinku Pragi nieprzyjaciel nacierał 

nocą na Annopol, Bródno i Saska Kępę, 
wsparty silnym ogniem artylerii. 

Wszystkie wysiłki nieprzyjaciela odparte 
przez nasze oddziały. 

Na zachodnim odcinku nieprzyjaciel po 
przegrupowaniu kieruje wysiłek na odzys
kanie utraconych pozycji na północy. 

Nasze oddziały krwawo odpierają wszel 
kie próby zbliżenia nieprzyjaciela do pierś
cienia obrony. 

Z uznaniem podkreślić należy brawurę 
i zaczepność ochotniczych wypadów nocnych 
naszych oddziałów. 

Pogłoski 

,M 

Według pogłosek, podanych przez radio 
szwajcarskie, nastąpiło 

naprężenie 
pomiędzy Italia a „Trzecią" Rzeszą. Mówią 
nawet o b a r d z o d u t y m n a p r ą -
ż e n i u . Chodzić ma o coraz to większy 
nacisk ze strony „Trzeciej" Rzeszy, by Ita
lia zadeklarowała sie wyraźnie, po czyjej 

stoi stronie.Nr. tel. 248-68 
Uwaga: Wszyscy mieszkańcy Warszawy winni za

pamiętać sobie ten numer. W wypadkach nagłych 
należy dzwonić pod Mr. 2 4 8 — 6 8 dla otrzymania 
informacyj co do najbliższego szpitala czy punktu 
opatrunkowego. 

A ludność Warszawy jest zawsze W$pa-
niaSa. Spokojna, bohaterska, ofiarna. 

Wytrzymamy Z 

* * 

Na południowym wschodzie gen- Kazimierz Sosn-
kowsMi rozwija akcie planowa. Siiy załogi Warsza
wy znowu wzrosły. 

M. NIEDZIAŁKOWSKI 

Zamordowanie 
Premiera Rumunii 

przez agentów hitleryzmu 
Premier rumuński Calinescu padł 

ofiarą morderstwa wczoraj o godz. 13 
m, 45. Aresztowano sześciu spraw
ców morderstwa. Są to członkowie 
„Żelaznej Gwardii", t . j . t e j organiza
cji skrajnych faszystów rumuńskich, 
która pobierała duże subsydia z k a 
sy „Trzeciej" Rzeszy i p o p i e r a ł a — z a 
niemieckie pieniądze-koncepcją soju
szu rumuńsko-niemieckiego. 

Król Karol oświadczył przez radio 
bukareszteńskie, że Rumunia nie 
ugnie się ani przed spiskami „Żelaz
nej Gwardii" ani przed j e j zagranicz
nymi protektorami. 

Kropka nad i..» I 
Oświadczenie Roosevelta * 

Prezydent Hooseueit w mowie, otwierającej pra
ce Kongresu, oświadczył w sposób g 

najzupełniej jasny, \ 
że należy niezwłocznie zmienić 

ustawę o neutralności. 
Deklaracja ta wywołała wrażenie ogromne w 

kolach kierowniczych ..Trzecie!** Rzeszy, jako wyraźna 
już zapowiedź, że Stany Zfeclneczene zmie
rzała ku wkroczeniu bezpośredniemu na 
scenę wojny. 

Berlin wciąż był przekonany, że poprzednie 
ostrzeżenia Roosevelta - to tylko... słowa. Teraz 
zachwiał sie w tym przeświadczeniu, iymbardziej, że 
RooseveU potępił, nie owijając prawdy w bawełnę, 
atak niemiecki na Poiske i nazwał go- A G R E S J Ą . 



Sir. 2 

Prezydent St. Starzyński 
o bombardowaniu Warszawy 

Znowu p. Prezydent musiał swoje przemówienie zaczynać nieste
ty od sióvv: „bombardowano miasto całą noc". Tym razem po za do
kończeniem zniszczenia Zamku i innych zabytków kultury naszej, 
dziwnym trafem, a może i nie trafem zburzono gmach ambasady so--

wieekiej, który otrzymał 10 pocisków. Część gmachu została znisz
czona, a powstały pożar ugasiła straż pożarna przy pomocy sił włas
nych personelu ambasady. 

Stwierdziła to również ambasada w depeszy nadanej do Moskwy. 
Cześć korpusu dyplomatycznego wyjechała z Warszawy, ale pozo

stali jeszcze przedstawiciele Sowietów, Turcji i innych krajów. Kto 
pozostał będziemy wiedzieli napewn» jutru. 

W dalszym cia?" swego przemówienia podkreśla p. i ; że 
tak starannie niszczą Niemcy szpitale Czerwonego Krzyża. Z 7 szpi
c u Czerwonego Krzyża, znajdujących się w Warszawie, 4 były już 
pod silnym bombardowaniem, a jeden z nich nawet trzykrotnie. Mó
wił to p. Prezydent pod adresem Międzynarodowego Krzyża, aby 
wiedziano tam, jak Niemcy stosują się do praw międzynarodowych. 

Próżno Niemcy zasypują Warszawę ulotkami propagandowymi, 
złamać nic nie moża, duch nasz jest ciągle jednakowo silny. 

Mimo bomb, pocisków i szturmów życie nasze ciągle na nowo wra-
o normy, możliwej w obecnych warunkach. 

Największym bólem p. Prezydenta jest, jak to sam stwierdził, spra-
poaoetąjące w jakim

kolwiek związku ZA spraw; 
problemem i starają się sprawę tę uregulować jak najszybciej. 

Również ważnym problemem jest sprawa obrony, która wymaga 
zaspokojenia olbrzymich potrzeb. W pierwszym rzędzie potrzeby 
te dotyczą obrony przeciwlotniczej, służby sanitarno - ratowniczej, 
riużby technicznej, miejskiej, użyteczności publicznej itd. itd. Lu-
drte pracują z poświęceniem, nieraz giną na swych codziennych po
sterunkach, ale życie funkcjonuje, ale szkody są naprawiane w mia
rę możliwości, ale życie nie zamiera. Ponieważ tramwaje są unieru
chomione — puszczone zostały w ruch autobusy. 

Choć ludność Warszawy patrzy z bólem na potworne zniszczenia 
mienia i do-obku kulturalnego ostatniego 20-lecia, to jednak pewna 
jest zwycięstwa. 

Radio niemieckie ciągle podaje alarmujące wiadomości o zwy
cięstwach armii niemieckiej, o poddaniu się Warszawy, ale jednak 
sami podają w innych komunikatach, że cztery są główne ośrodki 
walki; Warszawa, Modlin, Góra Kalwaria i Hel. A my wiemy, że 
tych ośrodków jest znacznie więcej. To też nie przejmujemy się ani 
wiadomościami radia niemieckiego, ani z innych źródeł tego samego 

iiodzenia, jak również nie czytamy rozrzucanych ulotek, które 
ludność odrazu pali, nie czytając ich. 

Los postawił Warszawę na straży honoru narodowego i dumy na
rodowej. Będziemy ich strzec. Lud warszawski pozostanie wierny 
swej walecznej tradycji, tak, jak i wojsko polskie, które bije się tak 
walecznie, jak bili się nasi przodkowie. Ten duch waleczności i wy
trwałości istnieje wszędzie, czy to w wojsku, czy to u ludności cy
wilnej i nie załamie się, bo my musimy zwyciężyć i zwyciężymy. 

Spożycie mięsa końskiego 
W jatkach warszawskich zjawiło się mięso końskie. Jest ono chęt

nie nabywane przez naaze gospodynie. 
Mięso końskie, jeżeli chodzi o składniki, jest bardzo zbliżone do 

chudego mięsa wolowego. Przyrządzać je trzeba jednak nieco od
miennie, stosując większe dawki przypraw, korzeni i t. p. Najiepsze 
jest mięso końskie smażone, pieczone. 

Na kotlety trzeba brać mielone mię*"-* * dużą ilością cebuli. Pobry 
jest gulasz z duszonego rr«'c;,a z papryką. Befsztyki przygotowują 
się podobnie, ja^ z wołowego, a więc trzeba mięso zbić mocno drew
nianym w-'.ki cm, skropić octem i t. d. 

J„i*u chcemy ugotować zupę na końskim mięsie, to ze względu 
na specyficzny, zresztą dosyć słaby smak słodkawy, należy je przed 
tym obgotować, a wodę zlać. Mięso utraci wówczas smak słodka-

Poza tym należy mięso gotować z dużą ilością przypraw i ko
rzeni. 

Spożycie mięsa końskiego jest na naszym terenie pewną nowością, 
chociaż i w czasach normalnych istniały w Warszawie jatki z koń
skim mięsem. Nie jest nowością w innych krajach, jak np. we Fran
cji, gdzie oddawr.a mięso końskie jest spożywane powszeehi 

Opieka nad dziećmi 
Inspektor szkolny miejski prosi o natychmiastowe zgłaszanie p 

kojów, sal. salonów i t. p., w któryeh mogłyby się odbywać zajęcia 
kompletów dzieci szkolnych. Zgłoszenia kierować pod Nr/tel. 7-44-34, 
lub S-99-35. 

** 
* 

Sekcja Opieki nad dzieckiem i rodziną Stołecznego Komitetu Samo
pomocy Społecznej ponawia otwarcie rejestracji osób, które podj. 
łyby się pracować. Proszeni są o zgłaszanie sig kierownicy i kierow-

a niczki szkół, nauczycielki i nauczyciele, świetliczanki, przedszkolan-
giki, wychowawczynie ogródków jordanowskich, higienistki, osoby 
•z wyższym wykształceniem sanitarnym. Praca na punkcie jest bez
p ł a t n a . Praca w zasadzie będzie całodzienna, a ścisłe określenie gó-
* dżin uzależnione zostanie od potrzeb. Zgłoszenia przyjmo/ 

tylko osobiście w lokalu sekcji, ul. Sienkiewicza 14, pokój 11. 
»* 
« 

Sekcja Opieki zwraca się z prośbą do pielęgniarek i lekarzy, a 
uwłaszcza do lekarzy pediatrów, którzy rozporządzają jeszcze godzi
nami wolnymi, aby zechcieli zgłaszać się do sekcji, ul vi. 

I cza 14. teł. 5-83-49, lub 3-39-39, między godz. 9-tą, a 17-tą. 
I 

Sekcja podaje d ości, że rejestruje i skupia dzieci bez opie
kunów, które przybyły z poza terenu Warszawy. Takie stagubiana 
dzieci kierować należy na ul. Sienkiewicza 14, pokój 3. Rodzice po
szukujący dzjecj, oraz wszystkie osoby, które zaopiekowały się dzieć
mi zaginionymi, proszone są o dostarczanie wiadomości do sekcji. 
Dzieci zagubione należy kierować do właściwych ośrodków zdrowia 
i opieki. Rejestracjo tych dzieci przeprowadza JCI ośrodek opieki, ul-
Grzybowską 45. 

W«ywa się wszystkich ssojferów do zgłaszania sfę 
w Związku Szoferów, Królewska 16i crjjlzienrde w godz. 
r>d 9 - i 4 . Tel. 218-14. 

Wielka mowa 
premiera Dakdiera 

Premier francuski Daladier przemawiał wczoraj ze swego gabi-
tu n • wszystkie rozgłośnie francuskie, wyjaśniając narodowi pod

staw.y tu* jakich buduje wiarę swoją w zwycięstwo. Na wstępie 
swego przemówienia Daladier oświadczył, że nie jest przewódcą Ju
dzi sfan»tyzową»ych, ł«cz przewódcą ludzi wolnych, miłujących wol
ność innych i szanujących godność ludzką. Dzieląc się ze słuchacza
mi wrażeniami ż {rontu, premier oświadczył, że stwierdził na zwie
dzanych odcinkach znakomitą postawę wojek i celowość posunięć 
dowództwa, które unikają" błędów wojay światowej, nie zabiega o 
efektowne wyczyny, nieraz ryzykowne, lecz każdy krok swój staran
nie rozważa- Premier zaznaczył, że Francja rozpoczęła wojnę dla
tego, że nie mogła jej uniknąć, że była do niej zmuszona przez poli
tykę Hitlera, który od trzech lat zwłaszcza, nieustannie terroryzuje 
mniejsze narody. Przykład Polski, co do której zamierzenia były 
przygotowane zarówno poa w*głe£$aa rniliiurnym, jak i dyploma
tycznym, jest potwierdzeniem tezy o niebezpieczeństwie paktowa
nia z ludźmi, tak wiarołomnymi, jak Hitler, który każdy traktat 
1 każde zapewnienie z niesłychaną łatwością łamie. 

SZLACHETNA POLSKA DAŁA NAM PRZYKŁAD M E TYLKO 
POŚWIECENIA, ALE. I BOJMftERSTWA. W chwili, gdy żołnierz 
.jej kurczowo wczepiony w ziemię ojczystą był gotów po szeregu 
nieuniknionych niepowodzeń rzucić się na wroga, armia czerwona 
na zasadzie tajnej umowy wkroczyła na tyły armii polskiej. Hitler 
iitrzymvwał. że chciał Gdańska, korytarza, jakichś drobnych rewin-

;dy rozpoczyna} * 
wojenne, już w ręku swoim posiadał tajn 
wespół z Sowietami. Tyle przykładów wiarołomstwa poucza nas do
statecznie, że gdyby Hitler mógł to by i Francję również unicestwił. 
Zresztą Niemcy już oddawna czynią wszystko, by we Francji siać nie
zgodę. Tajni ich agenci szukają zdrajców w naszej ojczyźnie, któ
r y b y głosili hasła separatystyczne. Lecz we Francji nie ma zdraj
ców. Ostatnim wysiłkiem polityki niemieckiej jest poróżnić Fran
cję z Angłią. Lecz gdy Francuzi słyszą przez radio, że Niemcy wojnę 
tę nazywają wojną angielska, Francuzi wiedzą, że wojna ta jest 
i ich wojną, a co dotyczy Anglii, to wierzą głęboko w jej solidarną 
przyjaźń. Jednakowy ideał wolności l godności ludzkiej ożywia mi
liony ludzi do wystąpienia przeciwko obmierzłym szantażom. Śmiesz
ne jest chcieć Francuzów buntować przeciwko własnej macierzy, jak 
to czyni Goebbels, czy jego następca (z ironią w głosie), śmieszne 
jest sądzić, że ktośkolwiek uwierzy w te głosy matek francuskich, 
które przez radio niemieckie nawołują was do zaniechania wojny. 
Wszyscy poznaliśmy się na szantażach Hitlera, a miłość Francji, 
która ożywia nas wszystkich i która dokonała cudu zjednoczenia ca
łego narodu, doprowadzi nas do zwycięstwa ostatecznego. Droga do 
tego może być długa i ofiary ciężkie, lecz siły moralne dają siłę ma
terialną i wiarę. Francja nie porwała za broń, aby mordować cy
wilną ludność, matki i dzieci, lecz WAŁCZY O SPKAWĘ WOLNO
ŚCI I GODNOŚCI LUDZKIEJ I DLATEGO JESTEM PEWIEN, ŻE 
OSIĄGNIEMY ZWYCIĘSTWO. 

S f P 

Romuald Gregołajtys 
Okręgowy InspeKtor Pracy, odznaczany złotym 
Krzyżem Zasługi, człsneH PCW. ur. w 1888 r., 
zginął na posterunku w tin. 17 września 1939 r. 

Komitet Obywatelski" 
Dowódca armii gen. Rómrael dodatkowo powołał 

do komitetu obywatelskiego dziekana rady adwokac
kiej Leona Nowodworskiego, komendanta głównego 
Straży Obywatelskiej Janusza Regulskiego, prezesa 
Izby Rzemieślniczej Antoniego Snopczyńskiego. 

Wczoraj odbyło się pod przewodnictwem gen. 
Rómmla posiedzenie Komitetu Obywatelskiego. Po
wołano kilka komisji dla bieżących spraw społeczno-
gospodarczych. Do Komisji aprowizacyjnei, na której 
inicjatywę i energię Warszawa liczy przede wszystkim, 
wszedł tow. Z. Zaremba 

Ki^yiHAT Nr. 2 
Cenfr. Związku Młodej Wsi 

Rada Tymczasowa Centralnego Związku Młodej 
Wsi w Warszawie podaje do wiadomości, że biuro 
Związku czynne jest codziennie od godz. 8-ej rano do 
17-ej w lokalu Związku, ul. Kopernika 30, pok. 226. 

Członkowie Centralnego Związku Młodej Wsi 
„SIEW" znajdujący się w obrębie m. st. \4£ar»zawy 
winni zgłaszać się we własnym interesie bezzwjt><sznie 
do lokalu Związku, ul. Kopernika 30. Wszelkie infor
macje udzielane na miejscu. 

,P l i i 

Oddział w Warszawie, ul. Filtrowa 62 

używa swyth pracowników, znajdu
jących SSĘ na ierenśe warszawy, aby 
niezwłocznie znosili się do pracy 
Porozumie! m s?s®g)i£d@!ugtelefonicznie tel 727-99 

p, o. Kierownik Oddziału 
KO'ATAlCZU.i JOZEF 

Piszcie kroniki w ogniu! 
Nieraz wypadnie odbi#e w tych wielkich godzinach od iemattw 

ogólnych, najdonioślejszych, bo związanych z losami eałego narodu 
i esiej Rzeczypospolitej, i zająć się na chwile sprawami mniejszej 
rangi, ale również mającymi znaczenie i dla dzieła obrony i dla przy
szłości. 

Wszystko, co dziś się dzieje w Stolicy, jest niezwykłością, jest po
nad miarę ludzką: zarówno martyrologia Warszawy, jak i jej nie-
/lomno&ć, zarówno hart ducha, jak i poczucie obowiązku i odwaga 
moralna. Miawto ocieka krwią, płonie i żarzy w złowrogo, dygo
cze i zapada się od pocisków i bomb, a mimo to rośnie w wielkość, 
» wolę mocy i w swym dostojeństwie wznosi się po nad glob ziem
ski, widzialna dla całego myślącego i czającego świata. 

Wszyscy wiemy, że w przyszłości Warszawa stanie się przeolbrzy-
mim źródłem natchnienia dla mistrzów słowa, dźwiękn, pędzla i dłu
ta. Wiemy, że powstaną kiedyś pomnikowe dzieła, odtwarzające 
Warszawę w jej kształcie dzisiejszym. Ale my wszyscy, uczestnicy 
wiekopomnych zmagań obecnych, protagoniści i widzowie scen nie
samowitych, obrazów o napięciu tragizmu, przekraczającym zasięg 
najbujniejszej, najbardziej nawet rozgorączkowanej wyobraźni poe
tyckiej, my wszyscy naoczni świadkowie zbójeckiej roboty oszala
łych sadystów i katów — musimy dziś już tworzyć trwałe doku
menty prawdy. Musimy gromadzić materiał dowodowy dla przy
szłych sędziów, którzy pospólnle % nami zakończą »a forum świata 
rachunek z krwawą tyranią; musimy równocześnie też gromadzić 
materiał dla przyszłych dziejopisów, którzy wgłębiać się będą w treść 
duszy Warszawy i wsłuchiwać się w wymowę dni naszych, a.także 
dla przyszłych wielkich twórców i artystów, Którzy w stosach ,po-

karf dzłełejszycfe znajda dla siebie odskocznię i dró-" 

braźni do dzisiejszej Warszawy. 
Dlatego niech każdy prowadzi sumiennie kronikę codzienną rze

czy przeżytych i widzianych, niech prowadzi ją z datami, niech utrwa
la wszystko, nawet rzeczy z pozoru małoważne, niejako już powszed
nie w świetle naszych dzisiejszych doświadczeń, ale które po upły
wie pewnego czasu, po latach i dziesięcioleciach stanowić mogą doku
ment bezcenny i niezastąpiony. Z takich wieln tysięcy kronik co
dziennych, utrwalających na gorąco historyczne zdarzenia, własne 
wrażenia i przeżycia, — powstanie wszechstronny obraz rzeczywi
stości, której dokumenty urzędowe, z konieczności suche, nigdy n*e 
wyczarują. W obrazie tym znajdą przyszłe pokolenia znamiona wiel
kości Warszawy, a równocześnie dojrzą na czole najeźdźcy znamio
na hańby niezatarci, weisż żywej i wybiegającej w niezmierzoną 
dal wieków. 

HENRYK LUKREC._\ 
BRiTiiOHl 

Zasiłki dla rodzin ochotników 
Rodziny ochotników batalionów obrony Warszawy w celu otrzy

mania zasiłków mogą się zgłaszać do ośrodków zdrowia i opieki 
według przynależności terenowych, a mianowicie; 

Zamieszkali na terenJe 16, 20 i.21 Kom. P. P. do I-go ośrodka 
zdrowia i opieki. Puławska 91. 

Na terenie 11 I 23 Kom. P. P. do 2-go ośrodka, Śniadeckich 5. 
Na terenie S i 8 Kom. P. P. do 3-go ośrodka, Srebru <\ 
Na terenie 3, 7, 19 i 22 Kom. P. P. do 4-go ośrodka, Okopowa 1. 
Na terenie 2, 4 i 5 Kom. P. P. do ośrodka 5-go, Spokojna 15. 
Na terenie*9 i 13 Kom. P. P. do ośrodka 8-go, Czerniakowska 168. 
Na terenie 1, 10 i 12 Kora. P. P. do ośrodka 9-so, Nowy Świat 59, 
Xa terenie 24 Kom. P. P. do 10-go ośrodka, Celińskiego 15. 
Rodziny, zamieszkałe na Pradze winny zgłaszać się do ośrodka 

zdrowia na Pradze, Zamojskiego 47 i PI. Weteranów 4 (Szpital Prze
mienia Pańskiego). 

Dział pomocy 
Janina Kaźmicrnak poszukuje siostrę Wiktorię Linkowską z dzieć

mi. Wiadomość Chmielna 110 m. 56. 
SCHULWILŻ JÓZEFA oraz pp. PIWOWSCY z Chwalibogowa pro

szeni są przez Jana Schulwilż o wiadomość, Krakowskie Przedmieścia 
Nr. 1 (Cukiernia Żmijewskiego). 

ŁICKA ROMUALDA, zaginęła 17 września. Rodzina prosi o wia
domość Czerniakowska 156, tel. 9.13-40. 

STRAWCZYŃSKI KOPEL z Łodzi poszukiwany przez szwagra 
Dawida Żyto. Proszę o wiadomość, Żelazna 103 m. 1. 

POL OTTON poszukiwany przez żonę Marię. Wiadomość Sienna 
24 m. 16. 

WARSZAWSKI LUZER z córką Felicją obecnie w Warszawia, 
Wspólna 47a poszukuje żony Minny i syna Natana z Częstochowy. 

AJZENBEG IZYDOR prac. fabr. metal, i STEFAN — dzienni
karz; ktokolwiek może udzielić informacji o osobach powyższych 
rodzinie, proszony jest dzwonić 6.84-07, lub 11-63-11. 

GLEZER ALEKSANDER, reżyser, DIM. MAJBLUM, KUBA 
AJZENBERG S BOLESŁAW ROZENGART widziani ostatnio 
w Kałuszynie. Ktokolwiek posiada jakieś informacje, proszony jest 
dzwonić: 11.91-47 lub 11.63-11. 

EYCHNERÓW IGNACEGO i WOLFA (lekarza) z Łodzi szuka 
brat ich doktór Jakub Eychner obecnie Warszawa, Rymarska 16 
m. 2, tel. 11,71-68. 

FOTEK EUFROZYNA, Warszawa — Żoliborz, ul. Toeplitza 2 
prosi o wiadomość o synach JERZYM I ZDZISŁAWIE FOTEK, 
którzy wyszli z Warszawy 7-go września. 

PIETRZAK JANINA, Warszawa —• Żoliborz ul. Sienna 3 prosi 
o wiadomość o mężu swym MARIANIE i bracie jego ADAMIE 
PIETRZAKU .którzy wyszli z Warszawy 7-go września. 

ZIEMBIŃSKI STEFAN z Włocławka, obecnie w Warszawie, ul. 
Smolna 23, telefon 6.09-66 poszukuje lekarza dentysty IRENY KA
LICKIEJ z Henrykowa pod Warszawą. 

MARIANA ZENKOWSKIEGO poszukuje żona. Wiadomość 
ul. Warecka 7, tel. 518-80. 

KUIJGOWSKA CZESŁAWA z Kostkowa pow. Przeworsk pro
szona jest przez rodziców Jana i Mariannę o wiadomość. Pierac-
kiego 11 (schron). 

Ratujcie nas, pogorzelców! Wóz drabiniasty z parą koni, starymi 
częściami maszyn drukarskich, zaginął 16 b, m. o godz. 13 — Aleje 
Jerozolimskie róg Marszałkowskiej. Zawiadomić: Marszałkowska 48 
m. 27, telefon 8-34-48. 

„Robotnik" zupełnie bezpłatnie ogła
szać będzie wiadomości o zaginionych. 

Zgłaszajcie sję od godz. 15 do 17-ej, Warecka 7, wejście główne, 
pokój pod nazwą: „DZIAŁ POMOCY". 

Redaktor: MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI. Pruli „ROBOTNIK", Warszawa, Warecka 7. 


