Tram Through Hell

Ulica Solna, na wprost zabudowania ul. Leszno, które po wojnie
ustąpiły miejsca nowej arterii — ul. Marchlewskiego (ob. al.
Jana Pawła II). Widoczny stojący na końcowym przystanku
omnibus linii „A1”. Wiosna–lato 1942 roku.
Ul. Solna with the houses of ul. Leszno directly opposite which
were replaced by a new dual carriageway after the war —
ul. Marchlewskiego (today Jana Pawła II). An omnibus stands on
the last stop of the ”A1” line is clearly visible.
Spring–summer 1942.
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rozdzielała aryjska ul. Chłodna. Linia „A1” na trasie Solna–Chłodna, zaś linia „A” na trasie Chłodna–Twarda. Obsługiwały je bądź dwa wozy, oczekujące na pasażerów po
obydwu stronach bram, bądź też... ten sam omnibus, na
którym w odpowiednim momencie obsługa „podmieniała” tablice liniowe (ale tylko te na przedzie i tyle wozu) na
właściwe...
***
Opłata za przejazd omnibusem wynosiła 0,60 zł i mimo
że cena nie była niska, to jednak w pojazdach panował
wieczny ścisk — Ringelblum twierdzi, że były zawsze przepełnione, natomiast Władysław Szpilman uważa, iż wobec
dość wysokiej taryfy wypełniali je tylko ludzie zamożni, którzy
zapędzali się w głębie getta jedynie gwoli interesu, do sklepu
lub biura.21
W drugiej połowie sierpnia podano taką oto informację:
W najbliższych dniach TKO przystępuje do uruchomienia nowej
próbnej linii komunikacyjnej, której trasa będzie przebiegała

Line “A1” on the Solna–Chłodna section, and “A” between
Chłodna and Twarda. The lines would have been served either by two vehicles waiting for their passengers at both sides
of the gates, or... the same omnibus on which its crew would
change its route indication boards at the given moment (but
only those at the front and the back of an omnibus) for the
correct ones...
***
A fare for an omnibus ride was 0,60 zł and even though
the price was not low, the vehicles were always crowded —
Ringelblum claims that they were always crowded, however
Władysław Szpilman thinks, that in view of quite a high fare
the vehicles were only filled by wealthier people who ventured
deep into the depths of the Ghetto only for the sake of their interests, to a shop or offices.21
In the second half of August, the following information
was given: shortly TKO will be introducing a new test public
transport service, the route of which will run from ul. Twarda

Bilet jednorazowy na przejazd omnibusem konnym Kohna & Hellera.
A single ticket for the Kohn & Heller’s horse omnibus.
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Bilet abonamentowy na przejazd omnibusem konnym linii „B”.
A tavel pass entitling its owner to travel on ”B” line horse omnibuses.
W obu zwraca uwagę brak wydrukowanej ceny — czyżby bilety były uniwersalne — te same, niezależnie od taryfy, którą przynajmniej jeden raz zmieniono?
In both cases the lack of a printed price is noticeable — should they be universal — the same, irrespective of the tariff, which was changed at least once?
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