
"Wró'l nie może zaznać spokoju. Pokonam go swy
p'eśniami, wzywając do boju". Tak powiedział Tyrtej, sta

poeta grecki, symbol w~lk wyzwoleńczych dla całego 
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MtO POLSKA! Trzeci rok żyjecie w niedoli pod niesły-
chanym i dotąd pl"Zez 7adnego zwycięz

cę ni prakŁ~ kowanym ucisKiem. 
Przeżywacie okropną dolę nas-odn pokona1.ego przez 

hord)' W"p';lczesnych barbarzyńców. O,"'zIlwacie piekło upoko
neri. 8 ohr3Z Ol"zyzny majaczy gdzieŚ pl1.ed OC7)'f'la waszej du
szy Jal-hy znikła, tak w)'dzedziczeni i oouszczeni się czujecie.
Nie ma dlli was szkół, nie ma książe!, nit' ma iatinej orRwiza"ji 
Nie ,>"Ino wam si~ razem nczyć, ni bawić - nie ma możności po-
1'00,,'11 'nia się, wymiany myśli wzmocnienia duchowego Zyjecie 
jak m. pustyni. 

I\\ało tego. Grozi wam w każdej chwili porwanie z do
mu, uli"y, tramwaju i wywiezienie do l' iemiec do ciężkiej i odra
zę b,'dzącej pracy 

labż tr:lg-iczna jest wasza dola! Lecz czy ;>amiętacie 
co slvszeliście w szkołach o odwanze, męsrvile i bohatl"rstwie 
Polaka? Co mÓ'liiono wam o godności, honorze, wierności i mi
łości Ojczyzny? Wielu z pośród was zamorclow ł w obozach i 
rozstrzelał w lasach przeklęty ciemiężca - Byli to Ci naj zielniej
si. czy wy g dni jesteście waszych braci'? CZ:i okrutne 'doś
wiadczenie hartuje wasz,\ wolę? Czy b<;dziecie gotowi do czynu, 
gdy nadejdZIe chwila zapłaty? Czy strzeier.ie skutecznie waszej 
m:odzieńczej riuszy przed zepsuciem moy.lnym " Czy stoicie na 
straży waszej narodo"'ej godności? Czy macie dość odwagi, by 
zimną wzgarcl~ odpłacij tym, co zaparli się sie.Jle złamali przy
s ",gę i wsze egi śmiertelnych wrogów narodu wpisać się po
zwolili ? 

Młodzieży Polska! Podnieś zatroskane czoło! Chwila 
w~'zwolenia rzyjdzie nieodwołalnie. - BAdź gotowa! Bądź twar
'<lIII Sądz surowo zaprzaństwo i zdradę! Nazywaj ruczy po 



" linIeniu. Zerwii wszelkie węzły, które Cię wiązały z dzisiej
IIzymi odstępcami i zdrajcami nawet jeżeli to będą ludzie blis

cy prZllz związki krwi. 
Przestrzegaj czystości zwyczajów i obycza jów narodo

wych! Nie mów jll l ykiem wroga! Nie czytaj płaskiej i głupiej 
beletrystyki niemieckiej. Nie chodź do kin niemieckich. ::, tarai 
się wiedzieć, co się dzieje w świecie! Nie wierz plotkom, nie 
mów źle o naszych działaczach i osobistościach.! Pamilltaj, że 
to propaganda wroga sączy jad w dusze polskie - Czas sądu 
na winnych nadejdzie, ale wróg nasz nie ma prawa sądzić o na
szych sprawach.-

Szukaj dobrej polskiej książki, ona Cię pokrzepi. Szu
kaj ludzi od których prawdy się dowiedzieć możesz. W sercu 
clt.owaj głęboko śmiertelną nienawiść do wroga-ciemięż<,y. Ona 
da siłę twemu zmIlczonemu ramieniu w strasznym dniu pom -ty.-

A dzień ten zbliża się.- MiJaz! Patrz bacznie! Słuchaj 
uważnie i czekaj hasła! 

P R Z Y S I Ę G,.! Dzi · ń był bardzo pogodny i słoneczny, ale 
jeszcze dość chłodny. Wojtuś otulił sill szczel

nie w podniszczony płaszczyk i ostrożnie omijając kałuże wody 
spiesznie szedł do domu. To dzisiaj Wielkanoc! Mój Boże, jak
że inna od tych samych świąt, gdy ojczyzna była jeszcze wolna 
i szczęśliwa. Wojtuś bardzo dobrze wiedział, co to jest ojczyz
na. Widział ua mapie i żyzną zieleń, skrawek morza i góry wy
sokie, rzeki i jeziora, wszystko, wszystko, co czuł w swoim ser
cu. I najważniejsze było to, co czuł, co kochał z przeszłości i 
co go tak bolało bardzo w dniach ostatnich. Na mapie n ie by
ło już ojczyzny, ale biła IDU jeszcze sercem żywym ped delikat
ną piersią i pulsowała w głowie gorącymi myślami. Za tę oj
czyznll rozstrzelali mu starszego brata i wujaszka Jana, O, nie 
zapomni tego nigdy i wie już dohrze, co to są siepacze. To oni 
skatowali mu ojca, który wrócił wczoraj do domu, trudny do 
poznania . Piąstka Wojtusia zacisnllła się bezsilnie w kułak. Od
da im, odda te wszystkie zbrodnie z nawiązką, gdy tylko los 
pozwoli. A może pozwoli już wkrótce ... 

W domu nie zastał żadnej zmiany. Matka siedziała 
przy chorym ojcu, który był już wprawdzie wyraźnie zdrowszy 
ale pił jednak chciwie czarną kawIl. jakby paliła go gorączka. 
'if1 ojtuś czuł łzy w oczach, ale nie pozwolił sobie na wzruszenie. 
Musi być godny swego ojca i matki, ktorzy z takim bohaterst
wem znoszą wszystkie prześladowania wroga O, i teraz nie 
widać rozpaczy. Raczej radość z powrotu ojca i z tego, że 
prz.et!'Zymał tortury i nic nie wydał, a od jego słabości lub siły 
zależało przecież życie wielu, wielu ludzi. Twardv to człowiek 
ten Jacek Gozdawa - mówili znajomi i mówili rzetelną prawdę, 

W ojtuś podszedł do ojca i podał mu przyniesione le
karstwo. Pan Jacek uŚmiechnął się tak jakoś słodko i z uw a-



gą oglądał zarumi onionegtJ chłopca. Miał lat 13, a był rosły lit' 
zręczny i zdrowy. Na złość wrogowi wyrośnie z niego dziel-
ny człowiek - myślał Gozdawa, a po chwili namysłu rzekł: . 

- Słuchaj Wojtuś, chcę ci coś powiedzieć. Widzisz, ja ju~ 
chyba nigdy nie będę tak zdrowy, jak dawniej, a ty wyrośniesz: ' 
na dzielnego chłopca. 

- Wyrosnę. 
- Już teraz może jesteś dzielnym chłopcem. 
- Jestem. 
- To posłuchaj. Dzisia j jest Wielkanoc, ale nie ma SWIl,CO-

nego. Wróg zabrał nam wszystko, ale odbierzemy jeszcze SW0 -

je, bo szykujemy mu takie ci ś\\<ięcone, ktore wyświęci go z 
naszego kraju raz na zawsze. W 1918 r. takie chłopaki, jak ty, 
rozbroiły Szwabow. Pomyśl sam. Brata i wujaszka nie ma, a twój 
ojciec chory i już nigdy nie wróci do zupełnego zdrowia. Więc 
musisz ty sam za nąs trzech starczyć. Przysięgnij. 

- Przysięgam. - Ze za brata, wujka, ojca, matkę i całą umę
czoną Polskę.·. wezmę sprawiedliwą pomstę na wrogach oj
czyzny. Przysięgam! • 

Gdy glos chłopca ucichł, pan Jacek zmęczony nieco 
opad! na poduszki, ale po chwili milczenia dodał: - Bo wi, 
dzisz, z takich jak ty wyrośnie nowa Polska. Silna, piękna i 
sprawiedliwa. Ale trzeba, aby nasze krzywdy nie poszły na 
marne Zbrodnie na ojcach muszą być ukarane dłońmi synów. 

Tak, to prawda. Będą też ukarane napewno. Wojtuś 
miał tę świadomość zupełn,\ i dumny był z nałożonego nań za
dania Usiadł przy stole i myślał. Łzy, powstrzymywane od 
płaczu, spadły mu w głębię duszy i uświęciły pewne mocne 
postanowienie. 

IDzie: ŻOŁNIERZ BOREM, LASEM... l tu pierwszy był Po--
lak. Pierwszym żołnle

~zem amerykańskim, który padł na polu walki w wojnie z Ja
ponią, był Polak Robert f'liedźwiecki, pochodzący ze stanu 
Michil:(en Służył on w korpusie lotniczym i zginął od pierw .... 
szej bomby Japońskiej, która spadła na Pearl Herbour .. 

Brygada gen. Kop'ańskiego w Libii. Jedno z pism 
amerykańskich, piórem swego korespondenla opisuje z WieI· 
kim uznaniem działalność żołnierzy polskich w libii, a szcze· 
gólnie gen. Kopańskiego Wielka ilość polskich oficerów prze. 
szla obecnie speCjalną szkołę prowadzenia wojnv na Pustyni 
Brygada Dol,ka zajmuje obecnie sf=ecialne pozycje zbudo
wane IV celu stawiania oporu czołgoM niem;eck im. Postawa 
wojsk polskich jest znakomita~ Polacy są peł'li wiary w przy· 
szłość i wiary we własne SIły. Znaczna część samochodąw 
ciężarowych, używanych prz'ez polską brygIlde, została z'CIO
by ta na nieprzyiaciellol.-



IV Miejsce Polaków w polskich szeregach, Prasa s owiecka 
ogłas z '! nazwiska ,rzech P olaków. któr zy na froncie 

ws chodn im przesz li ze stro ny niemieckiej na sowiecką, Są 
t c: s tudent i dwaj robotnicy, k tórzy zmuszeni byli do wstą
pienia do armii nie mieckiej . Ja!( p0daje prasa sowiecka, 
wszyscy trzeJ natychmiast oświadczyli, że pragną wstąpić do 
armii polskiej w Rosji i dópytywali się , gdzie ","ojsko polskie 
jes 3idcjonowane i jak się mają tam dostać. 

Zmarł osłatni powstaniec % 1863 roku. Z uliC' War. 
sz lWy zniknęła już na ldw~ze cn3ralder)'~tyczila postać star
ca w ~rlm8towym mundur'e z aman;,ntowy'-n rabatem i histo
ryczną cyfrą na naramie'ir,ikach - zmarł Dowiem ostatni z 
Wp.te c alÓw 1863 roku S,p. Malllert W d 'dalii przeżywszy lat 97 
Bo'I t·) leden z naipoPllldrnieis~ych z przedstawicieli tego poko
lenia najstarszych naszych Zołnierzy NiepodleglLśc;l, znany 
pow'izechnie mim') sędZiwego wiel{u ze swych pełnych 7ap~1· 
lu ~ n:em6wień. Kart;: swą w powstaniu ';tyczniowym zapisał 
pięk nie pracą organ I zacyjn'l, z ramielIla R-~ądu Nall ,Jowq~o, 
udziałem w kil~u bitw"ch i dwukr'1tnvm ,Ięzillniem. Mogila 

.jego wypełniła do ostatka cmentarz powstańców 63 r. Duchy 
pows ańców 63 rok'J zaprawione w bojach styczniowych błc· 
gOSł3Wią z pewnością na<;7.vm pokoleniom na nową WJlk~ o 
wolność i n:ep')d!e~łOść Po kieciy raz ]eS;zcze ziszc .. ą się s/(1-
wa z p osenki powstań;::zej "o oków grób bagnetów poostrz 
S:3\" - t0 z g>'ob~ Md'11erta Wandallego posypią się skry, 
tak gorące spoczęło tam serce. 

BUDUJĄ NOWY ŚWIAT. Lf"\kalna zdawaloby się rozl!ry· ... ,ka 
O Gdańsk przeobraziła się w drugą 

wojelę świato~:ą, o"apliającą cały glob ziemski. JednOCteSnie 
zaś z iJrl~o:e>;iem dział'ń wojennych, przemianom uiega sam3 
istota Noiny. H.tieryzll1 wyruszył na podboje wyposażony w 
rynsztunek lbro jel\ i zbrodniczych haseł. Temu sprzymierzeni 
przeciwstawiają potęgę moralnych wartości, dotąd wypr<Jco 
wanych przez ludzkc,RĆ. Cora z bardzieJ gruntuje pneś-
wiad,-zenie, że z d lisiejslej - pożogi powinien wyłonić się 
f10wy, I~pszy świat. ~la miejscu zbrodni i nienawiści musi 
sta'1ą~ or1w.:la, '1 \ m'ej,cu pognębienia człowieka - Ioolność, 
na m.ejs.:u nędzy materialn e i - do bro byt. Dek lera{:ja atlan
tycka, Obrady Międzynar Ko nfe rencji P racy w Waszyngtonie, 
federacja polsko - c zeska , ogłoszenie niepodległości Egiptu. 
nadanie In dio m praw dominium itp. wypadki świadczą o tym, 
że jut kładzie sIę podwaliny pod nową, lepszą przyszłość. 
Rząd nasz w Londynie o~łos ił ze swej s trony dekiaracje o de
mokratYCznym ustroju UJ Odro dzonej Polsce, podk reślając tym, 
że s p rawa no wego życla po woj nie ma r6wnie:!: i dla nas 
p i erwszorzędną W llll ę. Nie może być n~dzy i zła w wolnej 



Polsce. v 
Przebudowie ulega imperium i)ryty iskie, jest 

Ona tak gt~boka i istotn a, ze wyn ik i da 'ię spra \.\Idzie dopie
r o laLmi. AngliLy są ubdarz",ni dużą }>I dkty czoq m~.drcscią, 
I gdy wymaga tego ich racja stilnu, zdolrli są do decydują
cych posunięC. Zrywają z dotychczds0wymi naw y!\ami myślo
wymi i tradycjami. 

W obliczu sytuacji nR Morzu Śródziemnym Anglicy 
wytrącają wrogiej propćH(andzle Ol ęż Z It ki; Egipt <.>trzymuje 
niepodle głość.- I nd,e, które dotąd stosowały wobec l1nghi 
bierny opM, wyzwalają Się przy pomo.y sam}ch Anglików. 
,,?erła ł orony brytyjskiej" otrzymuje priOwa dominium. Przed
staw ie i le Indii zv5t 'Jh zaproszeni do Rady Pacyfiku. Cripps 
lada ch .vi'a zakońcLY winalach decydui2lce rozmowy. 300 
mil onów ludzi mówią<.:yc h 145 językami pn:ez swych przed
stelI Ic,eh radzlC b~dzle nad kOllsty tucją nowego dominium. 
Bez rozlewu f,rwi dwie kolonie stają się wolnymi państwami 
l lwiąza'ilymi z dctychc;;asuwYml władComi umowami oparty
mi na zasadach równości. Imperium brytyjskie zyskuje na 
sile i spójnoścI. 

Sprzymierzeni prag [1ą uLzynić wszystko, by ta wojna 
by ła ostatniil. W tvm celu d' zą do stwcrzeni wielkich org", 
lli.:'llÓW pań:.twowych , którvch odpornośC i siła u nit:możllwią 
IV r"zy:lzłoścl Każdą próbę nowl:j a(!resji ze Slrony niemiec
kie;. S .viat już wie, że Nkmcy korzą si" jedynie przed bru
taln'l, mocą. Siłę przeciw Niemcom lrzebft stworz} ć. 

Polska i Czechy podały sobie bratnie dłonie. W ten 
spo_ób w Europil Środk. powstanie poh;l.ny organiz"Jl pań
stil'O w}', który b ~ ide za wsze szachowai "iiemcyoc! wschodu, 
a który jednoczesnie umożliwi pie\\ idziany dr ląd roz" It 
gGspodar zy tej części Europy. Ąno 'oglczr umowę federacyj 
ną zawalły Grecja 1 Jugosławia, przv,:zyll ~ ę lO dJ nor'11all· 
zacii :;tosunkó w nl! Bałkanach_ 

Przeobrażen iu ~runtownemu ulegają stGsunki pobko 
- rosyjski e. Antagoni /.n1 w tej cz ęści Europy umożliw ił Hit
lerowi zaczęcie wojny. Teraz długie rozmowy polskich i r,o 
s~jsklch mężów stanu. doprowadziły do za\\ arcia umowy o 
wielk im znaczeniu dla obu krajów i sprawy zwycięstwa sprzy
mierzonych. Rząd nasz zdobył się na ten ważny krok po 
przez.vyci ężeniu wielu oporów zarÓwnO n;ttu ry psychiczno -
uczuciowej jak i politycznej . I zrobi mądrze, bo nad niechę 
ciq pDdyktowan'l, osta tnio doznanymi od Sowietów kr zyw dami 
- musi g6rowo!lC polska racja stanu. Obecnie toczą się roz
mowy na temat naszych wschodnich granic. 

Ministrowie spraw zagranicznych państw sprzymie
rzonych obrad ują stale n~d wszystkimi wspólnymi narodom 
ęuruPĘj sf<im sprawami, Zwrci~stwo f!1usi też przynieśr, wy"/;-



V~ wolenie od l~ku przed napaścią. od nędzy i niepewności jut-
ra. Trwają obrady nad gospodarczą organizacją Europy i 

świata. Myśli się nad sprawiedliwym rozdZIałem suro ~ (ÓW, 
nad prz.eprowadzeniem reform społecznych, które powinny pud
nieść dotychczasowy byt mas. Obecnie rozpoczt::/a obrady 
świeżo zwołana k0f1ferencja państw sprzymlerz0nych w spra
wach lolnych. Rolnictwo winno być odbudowane na nowych 
zasadach. Rolnik musi mieć wystarczaiąco duży obszar. Rów
nież podniesiony będzie poziom życia robotnika. Ludzie pra
cy muszą mieć oyt dostatni i wszystkie warunki do bogatego, 
kulturalnego życia. 

WIl!lsnośC prywatna zostan'e zachowana, ale zracjo
nalizowana i kierowana. Materialne pudstawy \ dbudowy da
dzą odszkod"wania ntemieCK le i pomoc aliantów. 

Buduje Się nowy ŚWiat. Jeśli uprzytomnimy sobie, 
że przebudowa Europy wyrnag'l pogodzenl CJ interesów, ambi
Cji i różnorakich charakteró\\ " i1kuoziesit::c iu narodów - og
rom trudnoki u wypukli się bardzo '. y 'atn ie. Aie tym piel~· 
niejsze będą sukcesy. 

My lutaj pozostali, tyll<o zdaleka sledzlć moźŁmy lę 
cudowną pra - ę przebudowy ŚWiata i cZt::rpać stitO nadz eje le
pszego moralnie i gospodarczo Jutla oraz siłę do prz'" rwa
nia strasznej nIewoli Po, dra .-iamy was z głt::bi naszych drę
czonych, lecz I,iezlomnych dusz, o ludzie lepszego piękliego 
jutra! 

JAK WALCZYŁ ŻOŁNIERZ POLSKI W KAMP. WRZEŚN!OWEJ 
~ 

Zwycięstwo nad niem. kolumną pancerną. (Ws.Jurnnlt:n1a) 
W nocy z 3 na 4 paź.!., • orzystając z pr,erwy rTliędzy kolumnami 
niemitc:cdml. wykunujemy skok pL et szosę rad m"ką. Jest 
mis 60 w tym 2 porw znikr·" 2 pOdch0rążych i 1 starszy 
strzelec. Między Kpzienicaml a Warką, pOruCZO lI< łapie kolo
nistę niemieckiego i ruzKazuje mu proWad tlĆ nas lIaJbliższą 
drogą do Wisły. 
hlziemy gt::stymi krzakami w kierunku szosy. Przecinamy 
jedną drogt::. prostopadłą do niej drugą drogę I wchudzi my 
do wysokoplennego lasu. Turkot motoru kate nam OdwrÓCIĆ 
się - dr0gą, którą przed ch Nllą mint:: iSmy jedzie motocyklis
ta niemiecki. Udaje, że nas nie widzi. W tym coś musi być! 

Odwracamy się znowu - rz ec zywiście: na szosie 
przed nami sloi niemiecki katabm maszynowy, dalej kolumna 
czołgów. Obslu '1a karabinu pr zygląda się nam bezczelnie. 

CzekaJcie! Będ i.i\: cie się wy gapić! 
Szybsze od myśli s !yszę własne słowa: " Granaty IV' 

łapy i za mną!" 
.. Hurra! Niech żyje Poiska'" 
Pędzę przed siebie, nie wiem czy kto jest za mną 



czy też biegnę sam. viI 
Nie - koło mnie siE: zaludnia - są moi chłop -

cy! Obok miga ,ni twarz kolegi, podchorążego, ' miga mi 
jego podniesione ramie. Huk I fontanna ziemi w miejs€u, 
gdzie stał karabin . Na szosie ruch, Niemcy wylażą z rowów, 
gdzie podjadali widocznie, widzę oto rozrzucone: kiełbaSY, 
puszki, chleb . 

Dostaje się do ostatn iego czołgl1 . przy mnie pęd·zi 
jeden stn;elec, Załoga usiłuje uruchOr:iić motor. Wskakuje my 
na czołg, pOdnosimy kli'!pę. Dwa Ilranaty rzucone, klapa za
trzaśnięta. Huk, huk i ryk! Już po nich, 

Na szosie trwa walka wręcz Oho, mam już partne
ra! J a ki~ Ni"mi .. c ciosem z boku godzi w całość mojej głowy, 
Odskakuję w ostatnim m(lmencle. Uf h} lam sję.,. Kolba wali 
po hełmie! Cholera! Mocny ciOS. Chwieje się... Nie wolno 
mi upaść! Zbieram się w sobie i pakuje mu bagnet od do/u. 
Wali się przy mnie. podpieram go ko lanE'm i wyciągam t s
trze. Z otwartymi ustami leży przede mną, na wznak. 

Oa1ądam się - chwilowo f1ikt mnie nie atakuie. Opo· 
dal walka trwa. W oko wpada mi jeden strzelec walczący z 
dwoma żołnierzami niemieckimi. Rzucam się na pomoc .•• 

Nie trzeba. zręcznym ciosem wpakował jednemu ba· 
gnet w serce, odskoczył przed drugim i wbił tllu ostrze w 
gaidło po samą lufę. 

Krzyk "Hurra", ZWiastuje zwycięstwo Na szosie 
szaro od niemieckich mU'1durów. 
• StajerPY przed zagadnieniem co zrobić z czołgami. 
Zaden z nas piechociarzy nie potraf: ich uruchomić. Cóż , za· 
staje "z dymem pożarów", jak mówi stara piosenka. Podpa
lamy 8 czołgów i 2 samochody. 

Przy szosie na łące . zClnądzam zbiórt. ę. "Kolejno 
odlicz!" Jeden, dwa. trzy. czternaście. piętnaśc i e, szesnaście ..• 

Oczy biegną I'l<l szosę. Jeden, drugi zielony mundur. 
Wyprężam się na bacznośt i patrzę mocno przed 

siebip. by nie pociekły z oczu łzy . "Kole gnm poległym na polu 
chwały cześć"! A z szeregu na łąki, na szosy. na całą PolSkę 
• Cześć"'. 

PRZEPISY 

Na wyrób kiełbas. 
Nie narobisz kiełbas z kota. 
ani z konia. ani z psiny -
tylko niemiecka hołota 
da ci cały stos świniny. 

ŚWIĄTECZNE 

Na baby ruskie. 
Chcesz zobaczyć ruskie baby? 
J bez mąki i bez iajek? 
Patrz . jak w Rosji zipią Szwaby 
Z pod salopek i kitajek. 

Na stół świąteczny. 

Choć na stole barszcz z pyrkami, 



VIII "ostaniemy Polakami. 
Ilu Niemców śmierć nakosi, 
tyle Pan Bóg nam naznosi. 

ZAPRZAŃCOM 

Jeść będziemy chleb spleśniały, wodt; z łupinami, 
lecz do końca zostaniemy twar;:!o Polakami. 
My na bułki i masełko nie damy sit; skusić, 
jak "koniunkturalne Deutsche". różne "białe Rusy". 

My wam jp-dnak pokażeny szwabska wasza mać, 
:l.e b~d2;iecie z "Warthegau'u" jak zające wiać. 

• • 
* 

Istoią zapatrywania ;;!iem;eckiego jest zatarcie g,'aOl c) ?1 
go i dobrego. Triumfujące zło nazywa sit; tam koniccwo:
cią. a poddanie sit: kenieczności - rozumem 
Dla Polaka mit;dzy złem a dobrem leży przepaść tórej 
żadne zwyci~stwa. żadne rozumowania wypełnić nic mogą. 

Stanisław Szczepanowski. 

Ni 't.,dusz pras. i Oyg. złożyli P.P.: Bezimienny 2.·, \ T (\50 
Ber"l'l 2.-, Orski 6.-, Biegły 1 -, Wrona 1.-, Orzeł 5 2.- '" óż, e l -, 
Siwy ·ł._, Ząb 3 .- , Jadka 5.-. Wykiwanie przy wypłal,ie 5.-, Roch 
5.-, Bbobinicz 2.-, Czytelnik 2.-, Marynarz 3.-, 'Xlcher 5. , :\!ścicie
le I 10.-, !)półka 5.-, VI łodarz 4 -, t.z 20.-, Marceli 5.-. Kij 5-, 
Komora 1? _ Nr 42 5.-, M::' 5 -, Jarema 5-, Zwarci 16.50, ·lo;:.:'H 
3.-, HJ 5.-, Cz 1.-, Nr 13 O", I· azem 1-. Sarenki 4.-, Wiktoria 
3.-. Andrzej 1 -, Bander 5 -, Krysia-/V'.irch 4 .• , Dewajtis 20.-, XY 
hl.· Biuły Orzeł 5.-, Róża 5.- Jt;drych 5., Skiba 20·, Jot 10.-, 
Zwarci 30., Maryjka 25. -, Przem 10.-, Władek 5 -, Kazik 5.-, 
Marian 4.-. Przybyła 3.-, Trójka radj 20.-, Bolek 5-, Blonek 2.-, 
Kruk 2.-, LW 3.-, Hurokon Rt'lĆ 2.-, Jutro 4 -. Tpr. :ł.-, WY 4.-, 
.;Z 2.-, Ch-Ł 250, J k. 2.-, WK 4.-, Podkowa 5.-, Ciotki 5.
Zoh,dź 3. Władysław 6.-. Kuba '1-, Gapa 10 -, Płochy 25. W 
X 5.-, Rodnik 5 -, Hitler 2.-, AS 1.-, Matylda 5 -, X 10.-. Bezim 
ienni 10 Wieśuiacy 5.-, X'il S - Młodu 2 -, 133 4·. Albin 5.-, 
Malaska 4 -, HL l -, Michał S -, Jotef 1,- Stem 10 -. Jutrznia 11 
Kij 5.-, .Jaś 3,-, PZI3 5.'10. 

Na cele :;recja!ne zł żyli: J )zef ;=0.-, Szrenlav'a 5 , H lina 
15.-, Orl~ta 20.-, Feliks Z.P. l "l.-, Pstrąg i Kara~ J 12., i bik 
22.-, Ko~a 5.- J a\"ol'ek 5.-, Gozda'Na- 10.-, f.' Ol a~ 1.-, Ksi~t ~ 72 

.5.-, Kółko 17.·, R.K. 4 -, Mewa 22 , Łoś 51) -, Halina 3(\ , Oś 
15,-, .:ias 5.-,. Sokół 2.-, Klucz 2.- Romek 2.-, Oś w gniazdku J 1,50. 

• •• •• .. Q. •• T. UW • 
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