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Poniedziałek 1 wrześn ia 1928 roku. Drukuje Drukarnia Liga PosffJlOW,YCń Rodzin Speraoz,v Sp. z o.o. 

moJCa cfJAeJCMtXU NIF. llF.l)ZIF. MIY. CllHJ? 
/ f/ (/ Rozmowa z bum11Strzem Speranzy, p. Salanno 

Czeski przedsiębiorca, hołubiony w krę

gach wsteczno-klerykalno-żydowskich 

Don Pedro, prawdopodobnie opuścił Spe
ranzę wczoraj w godzinach późnonoc

nych . Wraz z nim zniknęła małżonka jed
nego z naszych krezusów pochodzenia ży
dowskiego - Shylocka. Tym samym oboje 
sprawili ponurą niespodzi ankę organiza
torom jałowej i niepotrzebnej bufonady, 
nazywanej szumnie "Świętem Przyjażni
Sycylisko-Czeskiej... Przypominamy, że 

nasz dziennik był konsekwentnie i od sa
mego początku przeciwny tej marnotraw
czej hucpie. Okazuje się , że jak zwykle in
tencje i pobudki twórców żałosnego przed
sięwzięcia realizowanego za żydowską 

mamonę były dalekie od czystości. Czy
te lników życzliwie przestrzegamy - nie 
ufajc ie lepkim słówkom kleryk a łów i Ży 
dów! 

·[t,„ "' -- ,~~..:>Mil 

~-w ochronie przed słońcem Twoim n jł ep -
szym sprzymierzeńcem jest ochronny Krem 
"Pasta Robusta" z systemem mikrofiltrów i 
specjalnym pakietem mineralno-witami
nowym, zawierający min. 3% vitaperkoliny, 
niezbędnej do regeneracji mikrofibryny 
nabłonka skóry. 

11Vaiła VUbUiła" 
• chrnni, WYl!fadza, rnzmiel\cza. 

Dodatek literacki pod red. Silvio Repercussio 
1-8 września 1928 

W Speranzy poeci rodzą się na kamieniu. 
Wiadomo albowiem, jak poetyczną naturę 
mają nasi mieszkańcy, wpatrzeni w lazur 
naszego nadmorskiego błękitu nieba i głę
boki granat morskich bałwanów. Dlatego 
nie może dziwić objawienie się kolejnego 
literackiego talentu, który błyska genius 1 

zem jak ławice drobnych sardeli w spe 
ranckich falach łyskają srebrzystymi 
brzuchy„. Oto wiersz Lorenza, piewcy -jak 
sam mówi - miłości jedynej, której imię 
przemyślnie zataił w wersach swojego 
utworu. Śledżmy bacznie kroki tego 
twórcy' Wiele on jeszcze zdolny dokazać. 

~oren~o 
,\1ilo.fri m:s/0 11 ec=11io11ej - d\\'11 s:k1ce 

1 
Kocham ją w blasku miliardów słońc 
A moja miłość jak iycia goiic* 
Przes iąka mic; na wy lot. 
Jeżeli więc nie spadnie deszcz 
Ja się w niej będę k ochał jesLcz*, 
Bo ja wszak żyję chwi l ą ... 

* l/l:r11cia poetica 

2 
.Jakże chciałbym pod je; pachą 

krzaczastą_1ak palma 
W najbliższych dniach zachmurzenie ma być umiarko- Eterycznym snem zasypiać jak 
wane do dużego, więcej slońca niż w zeszłym tygod niu , jaskółka czarna 1 

możliwe przejściowe opady i burze, któ re z łagodzą Smak jej pępka uczuć gc;s ty jak 
skutki dlugotrwalej srerpniowej posuchy. Temperatura nektaru krople. 
około 25-35' -C , wilgotność około 70%. Ciśnienie stale 
rośnie, sprzyjając wrażliwym na meandry meteoroło Sączyć sęk i jej przedramion od upah1 
giczne. Nad ranem możliwe zamglenia na podm1ejs mokre 
kich wzgórzach. Przypominamy o ochronie przed słoń- 1 zespawać ze słów sznurów naszą 
cem: w ubiegłym tygodniu dr Ficino musial udzie lić wspólną przyszłość, 

pomocy ambulatoryjnej kilku poparzonym osobom. Co w perpetuum mobile połączy się 
zbyt beztrosko korzystającym z dobrodzrejstw sło-

necznych kąpieli. Uwaga w okolicach plaży zachodniej myślą . 
pojawily się jak co roku meduzy - chrońmy zwlaszcza Alabastry idylliczne jej ramion 
naszych milusrńs kich. Na głębszej wodzie niedaleko · h · 1 
portu widziano ponoć rekina. mrne C ro111ą. · · · 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· ....... 
TaJe1n1-.ic:~ Uf)n Vecl.-f) 
Jak twierdzi nasz nieoficjalny informato r z kręgów bliskich bunnistrzowi, Don Pedro zawita! po raz 
pierwszy na Sycylię jako dwudziestoletni młodzieniec, majtek na jednym z okrę tów słynnej 
Czeskiej Armady. Wówczas mia ł s ię jeszcze nazywać Ludomir Vyv rtek . Pseudonim Don Pedro 
przybrał dopiero wtedy, kiedy w kilka lat póżniej powróc ił na Sycy l ię Jako człowiek bajecznie 
bogaty. Jak i kiedy zdolał zgromadzić tak olbrzymi majątek , nie wiadomo; pewne jest jednak, że nie 
s tało się to przysłowiową "uczciwością i pracą". Don Pedro, prywatnie mil ośnik ekskluzywnych 
alkoholi, wystawnych bankietów i pięknych kobiet (podobno kolekcjonuje pukle ich włosów), 
osławiony licznymi romansami w najwyższych kręgach czeskich i sycylijskich, widywany był 
ostatnio w towarzystwie Beatrice Shylock, żony miejscowego żydowsk i ego bogacza. Dnia JO 
sierpnia, w sobotę, późną nocą, miał opuścić skrycie Speranzę, ni ektórzy m0wią, że z Beatrice 
Shy łock u boku. 
(oprac. Vito Pinda/amen/i przy wydatnej pomocy pro/ Rostis/a\'O Pospi.fi/a) 

Nasza Speranza: Jeden z głównych gości 
Święta przyjaźni Sycylijska-Czeskiej, 
biznesmen Don Pedro , zniknął w niejasnych 
okolicznościach. Jednocześnie słuch zagi
nął po żonie jednego z najbogatszych oby
wateli Speranzy, Shylocku. Krążą pogłoski , 
że u ciekła , popełniła samobójstwo, zmarła 

przy próbie spędzenia piodu czy też została 
zamordowana przez zazdrosnego męża . Co 
w takiej sytuacji stanie się ze świętem? Czy 
policja zaJęła się JUŻ tą sprawą? Kto zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności? 
Salarino: Przede wszystkim zalecałbym 

spokój. Wyjazd pana Don Pedra ma charak
ter wyłącznie służbowy. Otrzymał on teleg
ram z Czech z pilnym wezwaniem do centrali 
firmy. 
Nasza Seranza: Sycylijska poczta nie po
twierdza tej informacji. 
Salarino: Pan Don Pedro ma własne kanały 
informacyine; nie korzysta z usług sycylijs
kiej poczty. 
Nasza Speranza: Jak to możliwe , żeby je
den z propagandowych filarów przyjażni 

sycylijska-czeskiej buńczucznie ignorował 
naszą pocztę? 

Salarino : Proszę nie przesadzać .. 
Nasza Speranza: Czy pan Shylock zostanie 
aresztowany w związku z zaginięciem jego 
małżonki? 

Salarino: Nie komentuię brudnych plotek 
Sprawy pana Shylocka są jego prywatnymi 
sprawami . 
Nasza Speranza: Czy w związku z katast
rofą organizacyjną Święta zamierza się pan 
podać do dymisji? 
Salarino: Swięto się odbędzie mimo przejś

ciowych trudności. Nie zamierzam poda
wać się do dymisji przed końcem kadencji. 
To nie byłoby dobre dla Speranzy. 
Nasza Speranza: Czy będzie wyścig? 
Salarino: Nawet gdyby w Speranzy zostały 
tylko dwa trzykołowe rowerki. 
Rozmawiał.' mgr Umberto Chomiciamento 



Dzisiejszego ranka Rada Miasta. 
zgadzając się z sugestią Robot
niczego Komitetu "Speranza Dla 
Mas", wprowadziła absolutny za
kaz wstępu na teren miasta oso
bom narodowości czeskiej. Każdy 
złapany Czech lub Czeszka zos
tanie skierowany na 20 lat pracy w 
stoczni: nastąpi tez przepadek jego 
mienia na rzecz ww. Robotniczego 
Komitetu "Speranza Dla Mas". 

Zgadzając się w całej rozciągłości 
z ideą ww. zakazu, sugerujemy 
jednocześnie ww. Radzie, aby nie 
poprzestawała w swoich wysiłkach 
na rzecz oczyszczenia stosunków 
życiowych w mieście i wprowadziła 
analogiczny zakaz wobec element 
ów żydowskich. Z pewnością zas-

' karbi sobie w ten sposób wdzięcz 
ność prawdziwych obywateli Spe
ranzy. 

Fot. Paweł Kamza 

11---------~ 
Już jutro w-

pogadanka moralna ks . 
Baltazara: "O plażach, 

sardynkach i życiu 
chrześcijatzskim" 

Znanego działacza charytatyw
nego. dobroczyńcę Speranzy. 
fiutdatora niezliczonych nag
ród w konkursach dla naszych 
obywateli. darczyńcę instytucji 
dobroczynnych Don Pedra. ści
gają wynajęci mordercy! Polic
ja odmawia jakichkolwiek infor
macji. Śledztwo naszej gazety 
wykazało. że w cała sprawę za
mieszane są kręgi żydowsko- r;:z:;:z:oi:Eiill 

mafijne. od lat konunpttjące 
życie publiczne Speranzy i ok
ręgu. J ako Niezależna Platfor
m a Miejsko-Okręgowa 
mówimy korupcji żydowsko

masońsko -mafij n ej nasze 
obywatelskie ''Nie"! Jednocześ

nie gorąco wspieramy słuszną 
i postępową ideę prajaźni 
Sycylijsko-Czeskiej. której Don 
Pedro jest nieustannym i gorą
cym orędownikiem. 
~11-1 ____ __.,~ 

W najbliższyn1 wydaniu 

~A\il lEJ ~lf)lll2A\~Zr 
Czy stocznia Antonia zbankrutuje? 

- Mściwe macki Shylocka 
- Tajemnicza podróżniczka 

w Speranzy 

Tuńczyk dzwanka: 
1300 lirów/kg 
Tuńczyk tuszka: 
924 liry,/kg 
Tuńczyk filet ze skórą: 
1876 lirów/kg 
Tuńczyk filet bez skóry.: 
2004 liry./kg 
Tuńczyk cały. 
nie pa traszany.: 
750 lirów/kg 
Tuńczyk razdrabniony: 
2100 lirów/kg 
Tuńczyk w zalewie 
octawo-oli w n ej: 
3000 lirów/lit r lak. 850 g) 



NZY 
SYCYLIJSK I IZIENNIH HINSEPIWATYWNl-lll STElllWY 

Piątek-Niedziela, 29-31 sierpnia 1928 roku. Drukuie Grupa Drukarni Shylock ÓS-ka. 

Wydanie specjalne z okazji Święta Przyjaźni Sycy lijsko-Czeskiej 

JAK WICHER Z BlYSKAWICĄ PIĘĆ LAT PRZYJAŹNI 
Speranza świętuje! Od dziś 
pojawią się w naszych ulicz
kach i zaułkach, w lokalach 
gastrononłicznych i na pla
żach, na targowiskach i pla
cach, wszędzie. gdzie tylko 
zechceMy spojrzeć, Jlłistrzu-
wie jazdy rowerowej z naj 
bliższych okolic i z najdal
szych krańców świata - z sa
Mych Czech.. Już akala po
łudnia przez nasze prastare 
braMy nłiejskie przejedzie 8a1lł 
Mistrz Stefana. absolutny
lider czeskiego kolarstwa. 
nazywany "Legendą znad 
'Wełtawy-", "Błyskawicą z 
Rudziejawic ". "Karpacką 
Strzałą". W' szranki z silą 
jega galeni stanie nasz 
rodziMego chowu specjalista 
spad znaku szprych i łańcu
cha - Lancelot Gubbo. słynny 
"'Wicher Sycylijskich Plaż", 
"Lancelat Sirocca". Nasz re
porter, ksiądz Ral tazar. da
kanując cudów fizy-cznej 
sprawnaści. dapędzil abu 
sportowców w dug odnej chwi
li. aby specjalnie dla czytel
nik ów naszego dziennika 
zdabyć ekskluzy.wny- wywiad. 

.K§,_ Ral tazar;_ Za tydzień cze
ka nas ekskluzy-wny i pres
tiżowy- 'Wyścig Przy-jażni 
Czeska-Sycylijskiej. Jak się 
czujesz. Stefano. na sy.cy.lij
skiej ziellłi? 
Stef@~ Nie llla nic lepszego 
niż sycylijski wiatr w u
szach. Zeby ty.llw słońce tak 
nie praży.la ... Proszę o bardzo 
chłodny doping (śmiech). 

Qob"QQ:_ (śmiech) Ja też. (śmiech ) 
K~ =- - :a:gl!g~g;r;_ (śmie c h) 
Oczywiście! Pallliętallly -
Stefana jest też lllistrzelll 
pieśni. Jutra wieczore111 
usly.szy.'llly cię lllaże w dueci e 
z naszą cudną He r o ? 
S!~fM!Q:;. (uśmiech) J azda 
r owerelll wprowadza lllDie w 
stan nirwany. W'tedy- jestelll 
bardzo rozpoety-zowany. Na 
pewno zaśpiewam. 
Ks. Ral ta.za.n Rower dla was 
ta?.~.-----

gg"QQa: Ooo!!! 
~!ef@~ (przytakuje) 
Ks. Baltazar: Stefano. twa
je naj·większe Marzen ie? 
Stef anai Race Across ~e
rica.- XX:o nti.l czeskich, czy
li około cztery i pól ty
siąca kilolllet rów. 45-stop
n iowy u pal . 22 g odzi ny 
dziennie n a siodełku. 
Ks. Ral ta.za.n Gub bo? 
GObh<h-Pobicie rekordu ma
r atonu Paryż-Rrest-Paryż. 
Ks. Ral taza r : Najstar szy 
r owerowy: marat on na świe
cie. od 1891 roku co cztery 
lata .. 
Gobba: 12 00 kilometrów. 
Rekord ta 38 godzin 55 nłi
nu t 
Ks. Ral tazar: A z.a telll niech 
Naj·świętsza Panna wspo 
maże wai w t ych szlachetn 
ych przedsięwzięciach. 
Tymczasem życzę wam i 
wszy.stk iM mieszkancoM 
Speranzy znakomit ej 
zabawy podczas naszego 
wielkiego święta. Róg 
zapłać za razMawę. 

~~iUz fz~~fa1~ 's't~ ;: 'ow~I 
Na wykład poglądowy profesora Vittorio Antisemiego na temat 
roli i rangi mniejszości żydowskiej w życiu naszego miasta i 
regionu zapraszamy do siedziby Klubu Przyjaciół Postępu, ul. 
Doki Portowe 144, we wtorek o godz. 17.15. Wstęp wolny. 
Mile widziany aktywny udział w następującej potem dyskusj i 
poglądowej. 

łYCYLIJłKO·CZEłKIEJ 
Dlaczeg0: przyj-am Mażna by na ten teJlła t 
napisać tamy;. wystarczą jednak dwa cy.
taty. "AlbowieM szlachetny.'llł i wznia&
lY111-ć to adczu wa.niem jest przy;jatll, wy:
rciżniająca człeka spośród wszelkiech 
ziemski ech bydląt." lFrancesco Necrofi
lia. ludowy. paeta sy.cy.lijski, 1798-1855). 
Jak wskazują badania sycyl ijska-czes
kiej grupy uczanych pod egidą Instytu
tu Zdrowia i praf. dra hab. lek. 111ed. mgr 
inż. ks. płk Vincenza Ritornello. "przy
jatń intensyfikuje ekstrakcję hormanów 
przez nadnercza i grasicę. co potencjal
nie fast r ygu je i f unguje 111ultiplikcję . 
RNA" 

~ srcylij·ska: Ro kochaMy nasz 
kraj . wspcil twarZY'JllY' go, pragnieMy. dla.il 
wszel k i ego dobra. a ktywnie działaMy. na 
r zecz har Monij neg o postępu wszystkich 
dzi edzin i płaszcz~n jego nieustannega 
rozwoj u. 

~czeska: "A dlaczego nie?" -
chciałoby się zapytać. Czechy. to kraj. 
któ-ry w chwi lach trudnych zawsze wy
ciągał do n as rękę. kraj. w ktdrY'Jlł ludzie 
111yślą podobnie j ak myi w sposób rozważ 
ny. ale i serdeczny,; glę buki. ale i pełen 
radości. Cz echy nigdy n as nie zawiodły -
i MY' nigdy ich nie zawiedziemy.. 

(przyg. ks. Baltazar) 

Przypominamy drogim naszym Speranzanom, że 
procesja do stoczni z okazji wodowania nowej jed
nostki stoczni Antonia odbędzie się w niedzielę 
godz. 11.30. Wyjście spod kościoła. Kwiaty i gałązki 
oliwne, wstążki i świece można nabyć u siostry 
Filo meny al bo przynieść samemu. Wzywam 
wszystkich parafian do licznego uczestnictwa na 
chwalę Pana. Wasz Duszpasterz ks. Baltazar. 
Konto Parafii: Banco de lla Speranza 1933- 1938-1968-0000-2003 

(f LiEtJ do
0tES} Ft~dat~jj_ 

" [ „1] Kochamy Ci~, Don Pedro! [ 111]' 
Mieszkaticy Speranzy (następują 1133 podpisy) 
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Jacek Głomb 
Zastępca Dyrektora - Ewa Orzechowska 

Koordynator Pracy Artystycznej - Olga Hawryluk 
Kierownik Działu Promocji i Reklamy - Maria Borowiec 
Dźwięk - Dariusz Witkowski, Andrzej Janiga 
Światło - Władysław Sajda, Włodzimierz Kazimierczyk 
Obsługa Sceny - Wiktor Krysiak, Mieczysław Gracz, 
Ludwik Starzec, Adam Wierzbicki, Roman Sterna 
Plastycy - Józef Wojewódzki, Małgorzata Mitek 
Krawcy - Maria Nestorowska, Andrzej Ostrouch 
Rekwizytor - Katarzyna \\'ołczyk 

Garderobiane - Ewa Żochowska, Dorota Bliszczyk 
Perukarka - Sylwia Kruszewska 

Projekt graficzny i skład programu - Maria Antoniak 
Teksty - Robert Urbański 
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Cmniffo. br1w1a::ista w stoczni 
AE:Jigniew CWafer1'ś 
$afarino, bu rm istrs Sperans1' 
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Setf 0111e. jego kochanka 
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