
Nr 200 (7892) R Warszawa, PONIEDZIAŁEK 18 WRZEŚNIA 1939 r. ROK XLVI. 

NIECH Ż J E RZĄD 
(ROBOTNICZY 
I WŁOŚCIAŃSKI 
D C I I Alf f IA preyfarts!» l*t«r«wMitłw ł d O t ^ M 

Bit cwr«t ffkopltów R#«!»keJ» «U «dpowiad» 0 J I 

ADMINISTRACJA S E V . ^ W S 
KASA «sfaiM «d tt A» <M. 

Cena numeru 1 0 gruszy 

ROBOTNIK 
CENTRALNY 

ORGAN P.P.S. 
PRQIXTARJU5ZS WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄ£££I£ 5IÇ ! 

Wydawca i Rada Naczelna P. P. S. 

OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA GOTÓWKĄ. 

N I E C H Ż Y J E 
S O C J A L I Z M ! 

WARSZAWA 1, UL WARECKA NR. ? 
REDAKCJA — t«L 5.08-łO 
DYREKCJA - 844-1* 
ABHtlllSTRACM, PRENUMERATA I MlPORTAi S.1S-M 
KASA I 8UCHALTERIA 2tt»13 
DRUKARNIA - 2.76-43 

KONTO CZEKOWE W P.K.O. 175 
Pocztów» Przekazy Rozrachunkowe 

ft-qg Pocztowy Warszawa I Kartotek» H 1 1 7 

Cena numeru 1 0 groszy 

WABTOïKl FRENUMBRATYł w Waraararto * adnoweenleai młentecaiie zl. 2.50, bea odnoszenia xl. 2.20, ii» prowincji miesięcznie jA. 2JS0, ngiaalcę «J. 5.00. Za zmianę aérera Mgr- Oddziały: „NAPRZÓD" Krs&ow. 
«L «w. Tomasza 11-*. „OA35ETA ROBOTNICZA" Katowice, al. Teatralna 12. „ŁODZIANIN" ŁótłS. Al. Rotelnsitki 29. „ROBOTNIK PIOTRKOWSKI" Plotarkfiw Tryb. oL Piłsudskiego 64. „ÎSOBOTNIK RADOM
SKI** Radom. al. Kellos»Kraaxa 1. „ROBOTNIK POZNAŃSKO • POMORSKT" Poznań, id. Stroma 24. „ROBOTNIK BIAŁOSTOCKI" Białystok, Rynek KoścJaszki 29. „ROBOTNIK WILEŃSKI" WUno, al. Dąbrowskiego U 
CTENT OGŁOSZEŃ: Za wiersz wy». 1 mm. w tekście gr. 70, ewyez. gr.50, miejsca zastrz. gr. 90, lekarskie gr. 35, nekrologi do 60 mm. gr. 80, powytej 60 mm. gr. «0, drobne sa wyraz gr, 20. Posznkiwnnla pracy 

gr. 5 es wyrass. Nasza rubryka — bezpłatnie. Kotwijnlkaty, tanelarycz. «ł. I»' tJfcład ogłoszeń tekstowych I zwyczajnych 6-szpaitowy. Za treSfi ogłoszed Redakcja nie odpowiada. 

Na frontach polskich 
Tylko wiadomości zupełnie pewne 

Bombardowanie Warszawy 
W niedzielę popołudniu i w noci z nie

dzieli na poniedziałek arffleria niemiecka 
ostrzeliwała nadal—niemal bez przerwy— 
śródmieście Warszawy ogniem ciężkich dział, 

Straty ponieśliśmy duże, ale... n ie 
w o i s k o w e . Poniszczono kościoły, za
bytki, domy; wymordowano kobiety i dzieci. 
To jest plon Adolfa Hitlera, plon jednego 
dnia..*> 

Prezydent m. st. Warszawy dzielny p. St. 
.:wmtàli--ws\&wa\~m& radio ponow
ny apel do Wielkiej Brytanii i Francji 
o szybka pomoc. 

Świat Pracy Zachodu 
ctoP. P. S. 

W niedzielę radio londyńskie nadało depeszą 
następującą: 

DO ŚWIATA PRACY WA1SZAWY 
NA RĘCE P. P. S, 

Jesteśmy z Wami. Podziwiamy 
Was. Wasza postawę i Wasza wole 
obrony. Uczyniliśmy wszystko, byś
cie iaknairychlef oomoc otrzymali. 
Niech żyje P P . S. 

Za brytyjska Partia Pracy 
Greenwood, Dalton. 

Za Part e Socjalistyczna Francji 
Leon Blum. Paul » Faure. 

Za Amerykańskie Organizacje Robotnicze 
Bell. 

Nr. teł. 248-68 
Uwaga: Wszyscy mieszkańcy Warszawy winni za-

pamiętać sobie ten numer. W wypadkach nagłych 
należy dzwonić pod t*r . 2 4 8 « © 8 dla otrzymania 
iniorttiacyj co do najbliższego szpitala czy punktu 
opatrunkowego. 

Pod Lwowem 
W niedziela wojska polskie prze

szły do kontr-uderzenia, odrzucając 
nieprzyjaciela o kitka kilometrów na 
zachód od Gródka Jagiellońskiego. 

Havas donosi, że zdobyliśmy 100 
czołgów i wzięli 5.000 leńców. 

Pod Kutnem 
W rejonie Łódź - Łowicz - Kutno 

toczą, się walki o pomyślnym dla nas 
przebiegu; inicjatywa znajduje się z re
guły w naszych rękach. Nieprzyjaciel 
poniósł znaczne straty, co potwier
dzają pośrednio i urzędowe komuni
katy niemieckie. 

Sytuacja ogólna 

Na szeregu Q4c»qkow frontu polskiego wol
ska nasze przeszły do kontr-uderzen, a przebieg tych 
kontr-uderzeń wykazuie raz Jeszcze jeden - ponad 
Mfzelka wątpliwość, - że nasza armia 

jest nienaruszona. 
Rozwijamy nasze akcie operacyjne zupełnie 

piano wo. Nie możemy - to każdy rozumie - opo
wiadać o nich na każdym rogu ulicy. W każdym-
bsdź razie mogę stwierdza z.czystym sumieniem, że 

odciążenie Warszawy 
zajmuje jedno z miejsc naczelnych wśród szeregu 
akcyj podjętych. 

* * 

Na froncie zachodnim „Trzecia" BzeszS 
wypuściła f u * zupełnie inicjatyw* ze SW3ŚCh 
rak. Próby kontr-uderzeń zawiodły. Francja i Wiel
ka Brytania maja 

przewagę niewątpliwa 
i, jak mi sie zdaje, zupełnie trwałą. 

Bombardowanie Warszawy fast dla nas 
wszystkich przeżyciem bardzo ciężkim. Mieszkania 
wielu spośród nas sa zdemolowane, aie widzicie: 

to właśnie bombardowanie 
wstrząsnęło opinią świata. Tu Hitler popeł
nił największy swôi błąd. Nie docenił faktu, 
że w duszacii ludzkich istnieje bardzo dużo», ludz
kości. Rezultat jest taki: 

1) my się trzymamy I wytrzymamy; 

2) cały świat jest przeciw „metodom" wojenny s 
„Trzeciej'*'Rzeszy; 

3) umożliwiona została ta słynna rewizja „usta
wy o neutralności" Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, od której to rewizji zależy wkrocze
nie Stanów Z|ednoczonycla na scenę. 

To są mi w o wolne zasługi Hitlera... dla nas. 

Teraz specjalna prośba od nas od P.P.S., do 
wszystkich mieszkańców Warszawy; 

nie trzeba wierzyć pogłoskom, 
nie trzeba Wierzyc plotkom, które bardzo często mie-
waia i charakter „dywersyjny". Bądźmy zupeł
nie spokojni. Właśnie nasza 

spokojna postawa 
umożliwiamy wojsku wykonanie jego zadań opera
cyjnych, a to fest przecie najważniejsze. 

Było bardzo ciężko. 
Już fest łatwief. 
Wasza spokojna postawa 

umożliwicie nam 
spokojne i rozsądne zorganizowanie oporu, który lest 
skuteczny. 

N. Niedziałkowski 

Śmierć ks. Oskara Pruskiego 
W Berlinie ogłoszono urzędowo, że na froncie polskim 

poległ ks.- Oskar Pruski, wnuk b, cesarza Wilhelma. 

Dowództwo armii warszawskiej pracuje planowo i skutecznie 
nad odciążeniem Warszawy 

Jaszcze t r o c h ę c i e r p l i w o ś c i ! W Y T R Z Y M A N Y ! 



Str. 2 

Lotnictwo sprzymierzone 
w Polsce 

Ag. Havasa donosi, że eskadry 
lotnicze francuskie i brytyjskie wy
lądowały na lotniskach nolskicłi 
i uczestniczą już w walkach. 

! 

Warszawa, 18 września 

Robotnicy Niemiec! 
Do walki! 

Radio paryskie i Radio londyńskie poda
ją na krótkofalówkach wezwania robotników 
francuskich i robotników angielskich do ro
botników Niemiec: 

Robotnicy Niemiec! 
wybiła godzina! 

powstańcie! za Wolność! 
Komunikaty 

Biuro Prasowe Komisarza Cywilnego komunikuje: 
Wszyscy pozostający na terenie miasta Warszawy bez pracy pie

karze, J8k również i ci, którzy znajdują się w batalionach pracy, win
ni natychmiast zameldować się u p. Pyszkowskiego, ul. Wiejska 10. 

** 
* 

Miejski Wydział Opieki i Zdrowia zawiadamia, że 10 Ośrodek Zdro
wia i Opieki, mieszczący się chwilowo przy ul. Spokojnej 15, prze
niesiony został na Żoliborz, ul. Sejnińskiego 15. Jak wiadomo, 10 O-
śródek opiekuje się ludnością z terenu 26 komisariatu Policji Pań
stwowej. 

DZIECI ZAGUBIONE I ZABŁĄKANE. 
Z falą uchodźców napłynęło do Warszawy dużo dzieci samotnych, 

zgubionych przez rodziny i zbłąkanych w tłumie. Teatr szkolny „Re
duta" zaofiarował opiekę nart dziećmi zabłąkanymi. Są tam dzieci 
z różnych stron Polski, z miasteczek pomorskich, z Łęczycy, z Wie
lunia, Poznania. Artystki „Reduty" p.p.: Maria Dulęba, Ewa Kunina 
i Zofia Mysłakouska są opiekunkami tych dzieci. 

Zbiéirica materiałowa 
^ Sekcja Zbiórki Materiałowej ponawia swe wezwa

nie do szerokich kół publiczności oraz sfer kupieckich 
o pośpieszenie z darami pod postacią odzieży, mydła, 
naczyń itp, dla uchodźców. Dary są przyjmowane 
przy placu Napoleona 5 m. 2 w godz. 10 — 14, telefon 
523-69. 

Rozdawnictwo powyższych artykułów odbywa się 
nie poszczególnym potrzebującym osobom, ale wyłą
cznie zbiorowo komendantom ośrodków ewakuacyj
nych na podstawie zapotrzebowań wymieniających 
ilości przedmiotów i potwierdzanych przez Sekcję 
Ewakuacyjną (Traugutta 6) i kierowanych do biura 
Sekcji Zbiórki Materiałowej przy Mazowieckiej 4 m. 1 
telefon 299-86, 

Przewodniczący Sekcji 

Dyr, Marian Klott. 

Komunikat Izby Przemysłowo-Handlowej 
Izba Przemysłu i Handlu wzywa ślusarzy, kowali 

kołodziei, aby przyczynili się do poprawy panującego 
stanu przewozowego, wyrabiając wózki ręczne, któ
rymi odbywać się będzie przewóz, 

SKŁADAĆ WORKI! 
Komisarz Cywilny przy Dowództwie Obrony Warszawy zwraca 

się z gorącym apelem do mieszkańców Stolicy o składanie worków. 
Worki o wymiarach 60 x 40 cm. mogą być uszyte z dowolnego 

materiału. Worki te należy składać w sklepie Gazowni przy ul. Kre
dytowej. 

Szws'nie instytucji społecznych, które pragną zająć się szyciem 
worków, mogą otrzymał materiał od wojska. 

SPRAWY MELDUNKOWE. 
W celu obsłużenia spraw meldunkowych na terenie Warszawy — 

Wydział Ewidencji Ludności uruchomił 5 biur meldunkowych w na
stępujących punktach: 1/2/12 — Miodowa 23, 7 8 - Zimna 3a, 
(1 Hala Mirowska), 6/23 11 — Emilii Plater 33, 10/13 — Nowy 
Świat 8/10, Centralne Biuro — Zarząd Miejski — Senatorska 16. 

Wspomniane biura przyjmują meldunki ze wszystkich komisaria
tów na terenie Warszawy, wyłączaj? c Pragę, gdzie biura meldun
kowe zostaną uruchomione w najbliższych dniach. 

Nasze położenie, wytworzone przez najazd germano-
faszyzmu jest b . poważne i groźne. Wierzę jednak, że 
ostatecznie, zwycięstwo zostanie przy nas, ale pod je
dnym zasadniczym warunkiem: musi nastąpić akt kon
solidacji wewnętrznej wszystkich sił ducha w narodzie. 
Konsolidacja musi być rzetelna, musi odpowiadać po
wadze wielkiej chwili dziejowej i najistotniejszej ze 
wszystkich potrzebie pokonania wroga — najeźdźcy. 
Tylko taka konsolidacja może usunąć wszelką małość, 
wszelki jad zawiści, wszelkie nikczemne drobne 
przeciwdziałania. Tylko taka konsolidacja da moc 
i siłę do spełnienia najświętszego obowiązku; obrony 
niepodległości Ojczyzny i wolności jej obywateli. 

Małość i nikczemność w chwili tak poważnej, jak 
chwila dzisiejsza, byłyby jadem trucicielskim, paraliżu
jącym bezmiar sił w narodzie i ułatwiającym wrogowi 
sukcesy. 

Dlatego też każdy z nas i wszyscy razem musimy 
bronić się od wszystkiego, co nosi charakter prywa
ty, spekulacji, co jak żdżbło w oku nie pozwala wi
dzieć wielkich dziejowych zadań. 

Wszyscy bez reszty musimy się oddać dziełu obro
ny najważniejszych dóbr i wartości naszego bytu. Tak 
pojęła chwilę obecną P. P. S., tak ją zrozumiały Kla
sowe Związki Zawodowe, a wraz z nimi cały prole
tariat polski. 

Gdy zaszła potrzeba walki, organizacje te zjawiły 
się na arenie śmiertelnych zapasów i poprostu zajęły 
miejsce w szeregach obrońców. 

Dziś robotnicy na okopach Warszawy walczą wraz 
z żołnierzami i giną wraz z żołnierzami. Ich dzień ro
boczy, ich krwawy trud nie 8 godzin, lecz objął całe 
ich życie ofiarne. 

Czy można się zdobyć na większy dowód ofiary i 
poświęcenia, które już płoną żywym ogniem czynu, 
jarzą się blaskiem nie mniejszym, niż blask znicza na 
mogile Nieznanego Żołnierza. 

Chcemy wierzyć, że i inne nierobotnicze czynniki 
zdołały się oczyścić dziś od zwykłej szarej małości i 
ulegają procesowi tej samej wewnętrzej konsolidacji, 
której ulegaliśmy i my. 

Gdyby zdarzyło się gdzieindziej inaczej, oświadcza
my, że z całą otwartością i bezwzględnością objawy 
takie piętnować i likwidować będziemy zarówno we 
własnych szeregach, jak i u innych. I czynić to bę
dziemy nie w imię swego własnego „widzimisię", lecz 
w imię zagrożonej Polski i jej obywateli. Do tego ma 
każdy uczciwy obywateF prawo." À* nasze prawo p,4-
nadto przypieczętowane jest krwią robotników i rze
mieślników- która nieraz płynęła obficie na ulicach 
walczącej z przemocą i gwałtem Warszawy 

N. BARLICKI 

Sekcje Komitetu Samopomocy 
Społecznej 

î fcii adresy wraz telefonami 
Komitet Samopomocy stolicy podzielił się na na

stępujące sekcje: 
Ewakuacyjna! teł. 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 2-11-44 (Pierackiegô 16a) 
Sekcja zbiórki materiałowej, ul. S-to Krzyska 25, 

pokój nr 22, tel. 2-57-88. 
Robotniczy Komitet Pomocy Społecznej Warecka 7 
Sekcja wojskowat Tel. 3-44-17. 
Sekcja Opieki Społecznej: Tel 5-13-80. 

Wzywa się wszystkich szoferów do zgłaszania się 
w Sekretariacie Związku Szoferów (Królewska 16) co
dziennie w godz. od 9 do 14 (tel. 2.18.14). 

Robotnik" zupełnie bezpłatnie ogła
szać będzie wiadomości o zaginionych. 

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

Wykonywujcie odrazu i bez wahania wszelkie wezwania władz 
wojskowych i Straży Obywatelska'. 

Pomagajcie wojsku, la ! tylko możecie. 
Niech żołnierz czuje Wasze serce; dzielcie sm z żołnierzem Wa

szymi zapatami. 
Pracujcie normalnie. Otwierajcie sklepy. Nie gromadźcie w bez 

istotnej potrzeby. 

Geniusz zniszczenia 
Teatrem wojny światowej na europejskim froncie wschodnim były 

przede wszystkim ziemie polskie, niszczone przez sam przebieg ope
racji wojennych i dewastowane metodycznie przez zaborcę rosyjskie
go (ewakuacja fabryk i łuuności), a po tym przez okupację niemiec
ką. Gdy po wielkiej wojnie cały już prawie świat zażywał zasłużo
nego pokoju, ziemie polskie w r. 1920 dotknął nowy najazd zbrojny. • 
To też wskrzeszona Polska rozpoczęła swe istnienie jako kraj z do
szczętnie niemal zniszczonym życiem gospodarczym, które trzeba by
ło odbudowywać od podstaw. A jednocześnie Polska z niczego nie
mal musiała tworzyć na nowo swą państwowość, niwelować odręb
ności trzech zaborów, powołać do życia armię, któraby broniła jej , 
przeważnie zupełnie otwartych granic. Wytężona ta praca zasklepia
nia głębokich ran i budownictwa pokojowego wypełniła całe dwu
dziestoleci'; odrodzonej Rzeczypospolitej. W tym czasie wysiłek 
35-milionowego już teraz narodu wznosił stopniowo gmach nowej 
państwowości. 

Co w tym samym czasie wypełniało przede wszystkim życie lîze-
szy Niemieckiej? Gdy po klęsce roku 1918 cesarz Wilhelm musiał 
sromotnie odejść, generałowie jego, którzy prócz Łudendorffa, po
zostali nadal w tej lub innej postaci na swych stanowiskach, od ra
zu przystąpili do odbudowy potęgi wojskowej Niemiec. Cel ten przy
świecał też działalności politycznej wszystkich ugrupowań warstw 
posiadających powojennych Niemiec. Towarzyszyły jej nie tylko 
rojenia o odbudowie Rzeszy w jej dawnych granicach, lecz o pano
waniu nad Europą, o hegemonii nad całym światem. „Dziś należą do 
nas Niemcy, a jutro cały świat" — brzmią słowa pieśni imperialistów 
niemieckich. . • 

Od sześciu zaś lat z górą całe już życie Rzeszy pochłonęły Wyłącz
nie i niepodzielnie przygotowania do przyszłej wojny totalnej, do 
której szykowano się otwarcie w oczach całego świata. Obie cztero
latki, proklamowane pod asłem samowystarczalności gospodarczej, 
powołanie do życia wielkiego przedsiębiorstwa państwowego, eks
ploatującego mało wydajne rudy żelaza, kosztowne wytwarzanie su
rowców zastępczych (syntetycznej benzyny i buny — suroga-tu kau
czuku) — wszystko to były fragmenty przygotowań do wielkiej 
wojny zaborczej. Redukowano zaspakajanie potrzeb konsumcyj» 
nych ludności dla wzmożenia przywozu z zagranicy niezbędnych su
rowców wojennych, wśród których lotaryńska i szwedzka ruda że
lazna, oraz produkty naftowe zajmowały poczesne miejsce. 

Dyktator niemiecki nadużywał obłudnie słowa pokój, w licznych 
swych przemówieniach zapewniając świat, że jest jego żarliwym zwo
lennikiem i że nikt tak gorąco, jak on nie pragnie jego zachowania. 

I oto za sprawą tego fałszywego apostoła pokoju, który w ciągu 
nie wielu miesięcy dokonał szeregu pamiętnych aneksji, na ziemie 
polskie pod błahym pretekstem ruszyły milionowe zastępy uzbrojo
nych od stóp do gł5w, zaopatrzonych w najbardziej nowoczesny 
sprzęt, zmechanizowanych wojsk niemieckich, aby w błyskawicznym 
uderzeniu w ciągu kilku dni w niwecz obrócić dorobek dwóch dzie
siątków lat mozolnej pracy narodu polskiego. Na niczym nie osłonię
te miasta polskie padają z aeroplanów ciężkie bomby, obracając 
w perzynę fabryki, zakłady przemysłowe, drogi żelazne i mosty; 
czołgi i pojazdy pancerne niszczą z takim wysiłkiem zbudowane dro-
jri — słowem w ciągu dwóch tygodni hordy hitlerow kich najeźdź
ców dokonały w Polsce większych bodaj spustoszeń, ni cztery z gó
rą lata wojny światowej. 

Tutaj, na równinach męczeńskiej Polski przerażon> -«iat ujrzał, 
aVczègo^^TnTjësTo^^ —— 
kierstwa pruskiego, czego zdoła dokonać geniusz zniszczenia, jeżeli 
się gorzawczasu nie poskromi. 

Martyrologia Polski niechaj będzie ostrzeżeniem dla całego świata. 
JAN BADUSKI. 

0 koordynacji akcji sanitarno-ratowniczej 
Na terenie Warszawy powstają stałe punkty opatrunkowe, odżyw

cze, ratowniczo - sanitarne, schroniska dla chorych i rannych, oraz 
drobne szpitale. Tego rodzaju inicjatywa prywatna świadczy nie
zbicie o ofiarności ludności Warszawy, powinna być jednak ujęta w 
ramy planowego działania. 

Polski Czerwony Krzyż, działając w porozumieniu z władzami woj
skowymi, wzywa wszystkich inicjatorów i kierowników tego rodzaju 
placówek do oddania się do dyspozycji Zarządowi Miejskiemu, Pol
skiemu Czerwonemu Krzyżowi lub najbliższemu szpitalowi miejskie
mu, względnie wojskowemu, czy Gminie Żydowskiej i o zawiadomie
nie szefa sanitarnego P.C.K., płk. Dilewicza, Kredytowa 9, tel. 235-29 
o swej pracy i możliwościach jej rozszerzenia. 

Ponadto P. C. K. prosi o skadanie ofiar w postaci środków sani
tarnych, łóżek, pościeli, bielizny i t.p. Ofiary zgłaszać należy. Kredy
towa 9, Trębacka 11 i Pierackiego 19 (Warsz. Tow. Wiośl.). 

Dział pomocy 
Feliks Kałużyński, zam. w Kwiatkowicach, ostatnio w Cyrku, po

szukiwany jest przez Adolfa Zawadzkiego, Ministerstwo Poczt i Te
legrafów, Warecka 9. 

Ewa Kaczmarek, Miodowa 24, poszukuje trzech synów, Czesła
wa, Józefa i Ireneusza. 

Małgorzata Albergowa, zam. Leszno 77—89, poszukuje męża swe
go Bernarda, dziennikarza. 

Celina i Henryk Białeccy z Poznanie proszeni są przez Eugeniusza 
Walla o podanie adresu do redakcji „Robotnika". 

Fevens Wacław poszukuje Fevens Feliksy z Chrzanowa. Wiad. Pa
wia 22 — Stan. Kalinowska. 

Czesław Olszański z Łodzi poszukiwany jest przez Fidélisa Wen-
tlanda, zam. obecnie przy ul. Mokotowskiej 73 w Warszawie. 

Helena Klimczak, zam. Warecka 7, poszukuje męża, Stefana Klim
czaka z Chrzanowa pod Warszawą — wyszedł w dn. 11.b. m. w kie
runku Włoch. 

Wiadomości o Gutku i Ryśku Lederman proszę podać pod adres 
J. Szuwał, Nowy Świat 15 — 2, tel. 270-80. 

Stanisław Turek z Aleksandrowa koło Łodzi żyje, wiadomości dy
rektor Rutkowski, Teatr Narodowy, tel. 616-00, 670-60. 

Weronika smigrowska z Wombrzezna (Pomorze) poszukiwana jest 
przez męża Jana. Wiadomość do redakcji „Robotnika", Warecka 7. 

Jan Szydlik, Nowy świat 43, wyszedł z domu 16 b. m. i nie wrócił, 
wiadomości do redakcji „Robotnika". 

Tadeusz Mielnowski, poszukiwany przez żonę Pelagię, proszony 
jest o wiadomość na ul. Ostrowską 11 m. 21. 

Mieczysław Jasiński, poszukiwany przez żonę Stefanię, proszony 
jest o wiadomość — Ostrowska 7 m. 36. 

Mirła Folsztejn, poszukiwana przez ojca Juliana, proszona jest 
o wiadomość — Warecka 9 m. 13. 

Franciszek Ziółkowski prosi Stefana Nowaka, Michała Kanterskie-
go i Stanisława Piwowarczyka z Poznania o podanie swych adresów 
do redakcji „Robotnika". 
frzbicki Moniek poszukiwany jest przez Rachmila Wagnera z Łodzi, 
obecnie w Wai Wielka 19 m. 15. 
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