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Dziś po godzinie 5 wieczór zaznaczy się ostatni silny refleks wpływów planety
Wenus pomieszany z wpływami innych ciał niebieskich, co odbije się dodatnio
na sztuce i miłości.
Aktorzy na scenie będą mieli dzień pomyślny i zbiorą zasłużone oklaski. Literaci powinni szkicować przyszłe utwory, a malarze obrazy.
Dla zakochanych wieczór dzisiejszy też zapowiada się dobrze. Kawalerowie,
którzy chcą prosić pannę o rękę, powinni zwalczać nieśmiałość. Nie przyjdzie im
to trudno, gdyż niewiasty będą sentymentalne i skore do szlachetnych wzruszeń.
Uwaga, kupcy! Jutro rano komisje cennikowe mogą pojawić się w sklepach.
Pracownicy fizyczni winni baczyć, by nie doznać okaleczeń wskutek nieuwagi.
W biurach dzień jutrzejszy minie spokojnie.
Dziś i jutro zła passa dla kąpiących się w rzekach. Nie oddalać się zbytnio od
brzegu. Możliwość nagłych kurczów.
W sporcie wystrzegać się zderzeń i nieoczekiwanych ciosów.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało dobrym zdrowiem, wysokim wzrostem i niepospolitą
siłą. Przy odżywianiu zwracać uwagę na owoce. Dzień szczęśliwy takiego dziecka
– sobota. Kamień szczęśliwy – topaz.
Nr 154
O godzinie 4 po południu wpływy kosmiczne planety Wenus stopniowo zanikają. Przechodzimy w znak Byka, co oznacza, że rozum zaczyna górować nad
uczuciem.
Nie należy dziś wieczór liczyć na powodzenie w miłości. Jeżeli mamy chęć do
zalotów, odłóżmy to na później. Przy spotkaniu z osobą ukochaną zachowujmy
się jak jej dobry przyjaciel.
Wpływ Byka stanie się wyraźny o godzinie 6 wieczór. Będzie to pora odpowiednia do poważnych rozmyślań i do dyskusji na wszelkie tematy.
Godzina ósma przyniesie nam spokój i uczucie pewności.
Osoby cierpiące na bezsenność będą dziś miały sen twardy i pokrzepiający.
Dla rzemieślników najbliższe dni zapowiadają się doskonale, zwłaszcza dla
młodych praktykantów.
Dla kupców dzisiejsze godziny przedwieczorne mogą być dość ciężkie. Powinni się liczyć z kłopotami. Uważać na rachunki. Nagłe zjawienie się kontrolerów
w sklepie jest prawdopodobne.
Jutro i pojutrze zaczyna się skłonność do swarów i kłótni, o czym pomówimy
w następnym numerze „Expressu”.

Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało błyskotliwością umysłu, dowcipem i przywiązaniem
do rodziców. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy –
turkus.
Nr 155
Do południa nastroje dziś będą na ogół spokojne. Nieco później wiele osób
odczuje mniejsze lub większe podniecenie, nerwowość i skłonność do swarów.
Kobiety staną się kapryśne, a niektórzy mężczyźni zbyt zapalczywi w dyskusji.
Rzecz oczywista, iż osoby dobrze wychowane zdołają się zawsze opanować.
Ludzie o charakterze słabszym powinni unikać w godzinach wieczorowych
większych skupisk, zwłaszcza pod gołym niebem i w lokalach publicznych. Kto
ma słabą głowę, nie powinien pić nazbyt dużo, gdyż łatwo może się zaplątać
w nieprzyjemność. Dziś wzmogą się drobne kradzieże. Panie, uważajcie na wasze torebki.
Dla zakochanych dzień dość trudny. Jeżeli kto zamierza zrobić wyznanie miłosne, niech się pośpieszy przed południem, gdyż im bliżej wieczoru, tym łatwiej
spotka się z odpowiedzią złośliwą. Kwiaty polne przez cały dzień będą miały doskonały aspekt.
Wobec tego, że zbliżamy się do orbity wpływów Wodnika, osoby, którym zależy na przyjemnym spędzeniu dnia dzisiejszego, powinny przed południem
skorzystać z kąpieli na świeżym powietrzu bądź z prysznicu w domu. Wskazane
jest powtarzać ten zabieg jak najczęściej dla wzmocnienia nerwów.
Jutro od wczesnego ranka skłonność do kłótni. Rozsądne żony nie dopuszczą
do nieporozumień domowych. Mężom, o ile wstaną w złych humorach, lepiej się
nie sprzeciwiać.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym, choć początkowo może okazać się w szkole niezbyt zdolne, będzie jednak
dość pracowite i ambitne, by z powodzeniem ukończyć nauki. Dzień szczęśliwy
takiego dziecka – czwartek. Kamień szczęśliwy – szafir.
Nr 156
Gwiaździste niebo wróży na dzisiejszy wieczór i na jutro podniecenie umysłów. Wystrzegajmy się więc kłótni, niesnasek i porachunków osobistych, gdyż
źle na tym wyjdziemy. Kto ma jakieś żale do bliźnich, kto chce w związku z tym
działać, niechże lepiej odłoży rozmowę na czas późniejszy.
Ponieważ nie każdy umie dość dobrze panować nad nerwami, mogą się zdarzyć dziś wieczór nieporozumienia towarzyskie.
Godziny popołudniowe będą dość trudne dla działaczy społecznych, dla kierowników wielkich instytucji, dla polityków, dyplomatów i posłów. Kto spogląda
na świat okiem mędrca, ten wyjdzie zwycięsko z tych przemijających trudności.
Urzędnikom na stanowiskach mniej odpowiedzialnych, pracownikom fizycznym, rzemieślnikom, zawodom wolnym i naukowcom też warto przypomnieć, że
dzień jest krytyczny, winni więc baczyć na własne postępki i słowa.

Osoby zakochane lepiej zrobią, jeżeli będą zachowywały się powściągliwie,
zwłaszcza niewiasty.
Zła passa minie jutro i przed zachodem słońca odczujemy wyraźne odprężenie. Kto się pokłócił, niechże nie zapomina o wyciągnięciu dłoni na zgodę.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało skłonności marzycielskie, romantyczne i twórcze. Należy je
starannie wychowywać i kształcić, nie zachęcać do uprawiania zbyt brutalnych
sportów. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy –
ametyst.
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Mniej więcej na godzinę przed zachodem słońca przeminie w dniu dzisiejszym nieprzychylna passa i odczujemy wyraźne odprężenie. Kto był zdenerwowany, ten się uspokoi, kto wywołał kłótnię, ten łatwo może się pogodzić.
Wiele osób źle spało ubiegłej nocy. Niechże się więc pocieszą, gdyż noc, która
nadchodzi, da im spokojny sen i odpoczynek.
Dziś, jutro i pojutrze drobne operacje chirurgiczne będą wyjątkowo niebolesne. Kto więc dba o zęby, ten powinien skorzystać z okazji i odwiedzić dentystę.
To samo da się powiedzieć o szczepieniu ospy, która nie pozostawi blizn.
Jutro obroty w handlu będą większe niż w dniu dzisiejszym. Kupcy powinni
jednak uważać, by nie zrazić sobie klientów.
Dla zakochanych nastaje przychylny okres kilkudniowy. Ci, którzy traktują
miłość poważnie, mogą począwszy od dzisiejszego wieczoru zabiegać o względy.
Kto do 14 bm. da na zapowiedzi, może być pewien wyjątkowego szczęścia w małżeństwie.
Dla ludzi pracy dzień jutrzejszy minie spokojnie i bez niespodzianek. Jedynie
adwokaci mogą mieć kłopoty, co zresztą będzie zależało od ich zręczności i taktu.
Dla kobiet adwokatek dzień zapowiada się lżej niż dla mężczyzn.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym pójdzie przebojem przez życie i od najmłodszych lat zacznie zdradzać silny
charakter. Rodzice nie powinni stosować nazbyt surowych metod wychowania,
lecz świecić szlachetnym przykładem. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – akwamaryna.
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Wieczór dzisiejszy zapowiada się na ogół dość niejednolicie. W godzinach
popołudniowych będziemy odczuwali roztargnienie, toteż przy przechodzeniu
przez jezdnię należy baczyć, by nie wpaść pod tramwaj lub samochód. Kierowcy
też winni uważać, gdyż o wypadek dziś łatwo.
O zachodzie słońca humory będą zmienne. Ludzie urodzeni pod znakiem
Panny i Koziorożca okażą największą odporność na nieprzychylne wpływy kosmiczne, urodzeni zaś pod znakiem Lwa poczują pociąg do zatargów. Unikać
sprzeczek w lokalach publicznych, w tramwajach, w wagonach kolejowych itp.

Ranek jutrzejszy przyniesie tak twardy sen, że łatwo będzie spóźnić się do
pracy. Nie zapominajmy o tym i nastawmy budziki. W ogóle aż do następnej
kwadry księżyca będziemy dobrze sypiać.
Zakochanych nie spotka żadna nieoczekiwana przygoda ani dziś, ani jutro.
Czas im minie bez uniesień i zadrażnień. Kawalerowie i panny, jeżeli zamierzają
wysłać listy miłosne, mogą zaryzykować pisanie wyznań wierszem. Dzisiejsze
gwiazdy sprzyjają początkującym poetom.
Od jutra i przez kilka dni następnych dzieci zmęczone rokiem szkolnym mogą zdradzać niepokój i nerwowość. Nie należy ich za to karcić, lecz oddziaływać
dobrocią. Codziennie rano, jeżeli jest łazienka, kąpać dziatwę pod letnim prysznicem, jeżeli nie ma łazienki, wycierać ręcznikiem zwilżonym ciepłą wodą. Dawać dużo surowizn z tegorocznych zbiorów.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie zdrowe, wyrośnie na samodzielnego człowieka i stanie się pociechą
dla rodziców. Nie stosować kar fizycznych, które wypaczają charakter. Dzień
szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – diament.
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Dla mieszkańców Polski wieczór dzisiejszy i jutrzejszy ranek zapowiadają się
dobrze. Źle natomiast dla drugiej półkuli. Politycy amerykańscy będą mieli nie
lada kłopoty w sprawach związanych z Europą, co na łamach prasy powinno się
odbić wyraźnym echem. Ponieważ kończą się wpływy Byka, który darzy rozsądkiem, można oczekiwać nie zawsze szczęśliwych wystąpień dyplomatów na forum międzynarodowym.
Pracownicy fizyczni i umysłowi mogą spokojnie wędrować jutro do zajęć. Nie
powinna ich spotkać żadna przykrość.
Dla kierowców, motorniczych i maszynistów kolejowych nadal nieprzychylna
passa. Niechże będą ostrożni.
Śluby zawarte w okresie od dziś do 29 bm. przyniosą małżeństwom wyjątkowe szczęście. Ze związków tych narodzą się dzieci o pięknym typie fizycznym.
Mężowie będą żyli w przykładnej zgodzie z matkami swych żon.
Dla kawalerów wieczór dzisiejszy zapowiada się źle, unikać przygodnych znajomości.
Handlowcy przeżywają okres krytyczny, który nieprędko minie. Winni więc
mieć się na baczności.
Jutro od południa zaznaczy się wzrost zainteresowania wypadkami na świecie. Gazety będą chętnie czytane. Zjawisko to zauważymy i w dniach następnych.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało jeszcze większą samodzielnością niż urodzone wczoraj. Rodzice nieobeznani z wychowaniem muszą pytać o radę ludzi światłych.
Nie łamać charakteru dziecka, lecz wpływać na rozwój w kierunku szlachetnym.
Dzień szczęśliwy takiego dziecka – środa. Kamień szczęśliwy – agat.
Nr 160

Choć dziś mamy piątek i dzień trzynasty miesiąca, przeciętny szary człowiek
nie odczuje złowrogich, zdawałoby się, wpływów. Wbrew przysłowiu, że „w piątek zły początek”, możemy śmiało rozpoczynać wszelakie akcje związane z poprawą naszego bytu, planować i omawiać przyszłe przedsięwzięcia i zawierać
umowy, gdyż sprzyja nam Merkury. Ten dobry wpływ Merkurego nie obejmie
niestety osób, które mają prosperujące interesy handlowe. Toteż właściciele
sklepów powinni nadal mieć się na baczności.
Dzisiejszy wieczór nie zapowiada się przychylnie dla wizyt, rozrywek i podróży. Spędźmy więc wolne godziny w domu, czytając dobre książki. Nabyta
w dniu dzisiejszym książka da nam dużo zadowolenia i zaostrzy naszą inteligencję. Popyt na gazety też będzie wzrastał dziś, jutro i w dniach następnych.
Z szerokiego świata telegraf przyniesie nam wiele sensacyjnych wiadomości.
Zakochane osoby, które zamierzają wstąpić w związki małżeńskie, dobrze
zrobią, jeżeli spędzą dzisiejszy wieczór w samotności na głębokiej zadumie. O ile
pogoda dopisze, niechże idą do parku i błądząc wśród drzew niechże pomyślą
nad przyszłością. Postanowienia, jakie powezmą w spokoju i bez nacisku osób
postronnych mogą mieć decydujący wpływ na ich losy.
Dla zwolenników kawalerskiego żywota w dalszym ciągu passa nieprzychylna. Unikać dorywczych znajomości.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym bardzo wcześnie zacznie zdradzać dużą inteligencję, zaradność i obrotność.
Ukończy szkoły bez większego wysiłku. Rodzicom, o ile będą je darzyli miłością
i zaufaniem, nie przysporzy kłopotów. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – opal.
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Wieczór dzisiejszy i cały jutrzejszy dzień zapowiadają się na ogół doskonale
dla mieszkańców Warszawy i najbliższych okolic. Prawie wszyscy będą w lepszych humorach i zapomniawszy o troskach codziennego życia zaczną szukać
godziwych rozrywek. Teatry i kina będą przepełnione, a osoby, które nie zlękną
się kaprysów aury, wyjadą za miasto.
Jednocześnie swoisty dowcip warszawski będzie święcił triumfy, zwłaszcza
w tramwajach, autobusach i kolejkach podmiejskich. Kłótni będzie mniej niż
zazwyczaj.
Jedynie ludzie meganiczni spod znaku Skorpiona pozostaną nadal złośliwi
i zduczniali, gdyż niefrasobliwy żart jest dla nich pojęciem niedostępnym.
Zakochani kawalerowie dobrze zrobią wręczając swym wybrankom dziś wieczór kwiaty. Natomiast kawalerowie lekkomyślni, którzy jak motylki fruwają
z kwiatka na kwiatek, lepiej uczynią, jeżeli pozostaną w domu. Wpływy Saturna
są wciąż odczuwalne i dla szałaputów nieprzychylne.
Dla miłośników gier hazardowych w karty wieczór dzisiejszy przedstawia się
groźnie. Nawet zręczny gracz może wpaść w długi. Niechże więc wstrzyma się od
ryzyka i spędzi kilka godzin na czytaniu książek, co mu odświeży umysł.

Dziś jeszcze utrzymuje się dobra passa dla drobnych operacji chirurgicznych.
Należy spieszyć do dentystów, gdyż zabiegi aż do zachodu słońca będą bezbolesne.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie na jezdniach rodziców. Mężowie winni więc okazywać dużo życzliwości karmiącym żonom, gdyż lada zdenerwowanie może się źle odbić na zdrowiu dziecka. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – czwartek. Kamień szczęśliwy –
malachit.
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Przychylny układ ciał niebieskich, który mieszkańców Warszawy obdarzył
wczoraj pogodnym nastrojem, da się odczuć i dziś aż do późnej nocy. Jeżeli kto
poróżnił się z przyjaciółmi, jeżeli zerwał stosunki towarzyskie, a chciałby je
naprawić, niechże korzysta z dnia dzisiejszego, gdyż tak wyjątkowa okazja rzadko się zdarza. Jeżeli sprawy nie da się załatwić osobiście, można napisać list,
byle dziś jeszcze był wysłany.
Około godziny szóstej wieczór wielu panów poczuje dziś pociąg do zabawy
w męskim towarzystwie. Mogą sobie z lekka pofolgować, byle unikali, jak powiada Bolesław Prus, małych nieporozumień spowodowanych niewłaściwym użyciem dużego kufla od piwa.
Gorzej dzień się zapowiada dla osób uprawiających sporty. Unikać zderzeń
na boiskach.
Zakochani, którzy wczoraj nie obdarzyli swych bogdanek kwiatami, mogą to
zrobić dziś. Kwiaty polne zerwane własnoręcznie będą przyjęte z wdzięcznością.
Jutro i pojutrze wierzyciele nie powinni się upominać o pieniądze. We środę
dłużnicy sami poczują chęć załatwiania wszelkich zobowiązań.
Sen na dzisiejszą noc zapowiada się twardy i pokrzepiający. Baczność, nie
spóźniać się jutro do fabryk i biur.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na rzetelnego człowieka, o ile rodzice będą żyli w przykładnej
zgodzie. Domowe swary i kłótnie mogą się fatalnie odbić na jego usposobieniu.
Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – topaz.
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Dziś i jutro wpływy gwiazd niepewne i mieszane dla polityków, dyplomatów,
kierowników wielkich przedsiębiorstw i handlowców. Drobni kupcy też będą
przeżywali niespokojne godziny. Reszta obywateli tylko wczesnym rankiem może odczuć jutro złe wpływy kosmiczne, które szybko przeminą.
Wobec trygonu obecnej fazy księżyca ze znakiem Barana można wywnioskować, że tkaninom wełnianym grozi niebezpieczeństwo. Niechże więc gospodynie sprawdzą, czy w ich garderobie nie zagnieździły się mole. Kilimy i dywany,
tak bardzo dziś kosztowne, należy starannie wytrzepać.
Dobra passa dla podróżujących. Dziś w nocy na kolejach nie będzie katastrof
i pociągi przyjdą do mety bez opóźnień.

Robotnicy, rzemieślnicy, urzędnicy i ludzie wolnych zawodów winni wystrzegać się niesnasek, intryg i plotek. Zwłaszcza kobiety. Lekkomyślnie puszczona
plotka może narobić dużo złego samej autorce.
Najbliższe dni dobrze się zapowiadają dla malarzy, rzeźbiarzy, literatów i aktorów. Chwile twórczego natchnienia będą częste, nie powinni więc ich przeoczyć. Nadchodzi okres krytyczny dla cór i synów, którzy się poróżnili z rodzicami. Jeżeli kto zaniedbał starego ojca lub matkę, jeżeli nie darzy ich należytą
opieką i sercem, winien natychmiast zło naprawić. W przeciwnym wypadku
gorzko będzie żałował.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym może okazywać skłonność do krzywicy, czemu łatwo da się zapobiec przez
podawanie mu tranu. Gdy podrośnie, nie pozwalać na brutalne sporty jak boks.
Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – górski kryształ.
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Zwalczające się nawzajem wpływy Merkurego i Bliźniąt gorzej się odbiją na
usposobieniu osób starszych, a dla młodzieży i dzieci będą przychylne. Ponieważ
wpływy te zbiegają się z końcem roku szkolnego, rodzice winni stworzyć swym
dzieciom miłą atmosferę domową, by im ułatwić naukę i trudny okres egzaminów.
Znak Bliźniąt, w który wchodzimy, sprawi, że najbliższe dni wypadnie poświęcić troskom o potomstwo. Kto nie ma własnych dzieci, niechże pamięta
o udzieleniu pomocy dzieciom cudzym, choćby przez złożenie datku na kolonie
letnie.
Trudności, które w ostatnich czasach odczuwali politycy i dyplomaci oraz
kierownicy wielkich instytucji, nadal będą trwały, choć nie obejdzie się bez wahań. Na przykład dzień jutrzejszy minie spokojnie. Wielu działaczy, którzy
chcieli wyjechać na odpoczynek 1 lipca przesunie termin wyjazdu na czas dalszy.
Dla Warszawy, zwłaszcza dla rzemieślników dzisiejszy wieczór i dzień jutrzejszy zapowiadają się dobrze. Wśród uczniów szkół rzemieślniczych zjawią się nowe talenty. Dla kupców nadal passa nieprzychylna.
Najbliższe dni sprzyjają odkryciom bibliofilskim. Kto ma w domu stare druki
i rękopisy, a nie rozumie ich znaczenia, powinien wydobyć je z ukrycia i zanieść
do jednej z bibliotek publicznych lub choćby do antykwariatu. Może tym zdziałać dużo dobrego, a i nieźle zarobić. Opieszałych, zwłaszcza tych, którzy niszczą
zabytki piśmiennictwa, spotka przykrość.
Miłośnicy gier w karty mogą dziś i jutro zasiąść do zielonego stolika, byle bez
hazardu, który nadal wygląda groźnie.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało harmonijną budową ciała i wyjątkową urodą. Dzień
szczęśliwy takiego dziecka – środa. Kamień szczęśliwy – chryzolit.
Nr 165

Gwiazdy nam wróżą, jak już o tym wspomnieliśmy wczoraj, łatwe odkrycia
bibliofilskie i ruch wśród książek. Dodajmy, że obecna dekada żywo przypomina
równoległą dekadę czerwcową z roku 1517, o której Paracelsjusz tak się wyraża:
„Biada chciwcom bez serca i sumnienia, którzy księgi uczone mając, łańcuchami
je do stołów przykuwają miast bliźnim do czytania dawać. Wierę, kara na takich
snadnie spaść może, a jako natura Słońca pod znakami trygonu jest czynna, gorąca i ognista, łacno ogień w komnatach swoich zaprószyć mogą do zniszczenia
je doprowadziwszy i sąsiadom uszczerbek wielki czyniąc”.
Po przełożeniu powyższego na język nowoczesny i uwzględniwszy stosunki
obecne, otrzymamy wyraźną wskazówkę, że kto posiada zbędne podręczniki
szkolne, powinien je co rychlej ofiarować dzieciom, które na kupno nie mają pieniędzy. Najlepiej uczyni odnosząc książki do instytucji dobroczynnych opiekujących się młodzieżą. Za opieszałość, według Paracelsjusza, grozi pożar. Na załatwienie tej drobnej a miłej sprawy mamy 10 dni czasu.
Dla osób prawdziwie zakochanych, a nie lekkomyślnych, nadchodzi przychylny okres. Wyznania będą życzliwie wysłuchane, na listy miłosne nadejdą szybkie
odpowiedzi, a uczucie zazdrości ustąpi miejsca zaufaniu.
Dziś wiele osób poczuło chęć spłacenia długów. Nie należy tej myśli odpędzać. Pamiętajmy, że wierzyciele są częstokroć naszymi przyjaciółmi i dobroczyńcami. Kto nie ma pieniędzy, niechże przynajmniej szczerze omówi termin
spłaty długu.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało zdolności artystyczne i zarazem dużą zręczność w sprawach
handlowych. Może więc na sztuce dobrze zarabiać. Dzień szczęśliwy takiego
dziecka – wtorek. Kamień szczęśliwy – chalcedon.
Nr 166
Dzisiejszy wieczór przyniesie nam nastroje dość zmienne. Melancholicy będą
stronili od towarzystwa, szukając samotności. Zakochane kobiety mogą się okazać kapryśne i niecierpliwe. Nie należy się tymi nastrojami zbytnio przejmować,
gdyż do jutra miną. Trzeba stale zwracać uwagę na młodzież i dzieci zmęczone
rokiem szkolnym. Dawać im świeże owoce i jarzyny. Pilnować, by sypiały przy
otwartych oknach.
Jutrzejszy dzień dla ludzi pracy będzie na ogół pomyślny.
Nieprzychylna passa zapowiada się dla handlu wełną i tkaninami (wspomnieliśmy przelotnie w numerze wtorkowym, iż mamy trygon księżyca ze znakiem
Barana). Ten ujemny wpływ da się odczuć jutro i pojutrze. Właściciele sklepów
z wyrobami włókienniczymi będą markotni i zamyśleni, ale niedziela przyniesie
poprawę nastrojów. Jednostki dzielne nie poddadzą się pesymizmowi, lecz będą
z wiarą spoglądały w przyszłość.
Zła passa nie dotyczy chałupniczych warsztatów dziewiarskich, trykociarskich, pończoszniczych itp. jak również farbiarni i pralni chemicznych. Owszem,
mogą być drobne kłopoty, ale szybko przeminą.
Niemile się zapowiadają najbliższe dni dla licznych w stolicy urzędów budowlanych. Pomówimy o tym jutro.

Biada nieuczciwym konkurentom! Gwiazdy przyniosą im wkrótce klęski i poniżenie.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało wybitne zdolności aktorskie. Dzień szczęśliwy takiego dziecka
– sobota. Kamień szczęśliwy – onyks.
Czytelnikom z Krakowa: Niestety, wobec braku miejsca w kąciku tym nie mogą być na razie wprowadzone zmiany.
Nr 167
Zespoły ludzi pełnych zapału i dobrej woli, o ile postanowią rozpocząć dziś
lub jutro jakiekolwiek dzieło, na przykład odbudowę spalonego domu, mogą liczyć na powodzenie. Byle im tylko biurokratyczne papierki nie hamowały pracy.
Tak czy owak nie da się uniknąć bieganiny po urzędach i wystawania w poczekalniach. Z tym trzeba się pogodzić.
Chaotyczne nastroje będą nadal panowały w licznych urzędach odbudowy
stolicy. Co jeden urząd uchwali, to drugi odwoła; jeden pozwoli, a drugi zabroni
i tak w kółko. Kierownicy tych urzędów powinni pamiętać, że od ich harmonijnej
współpracy zależy przyszłość naszego miasta. Jeżeli tego nie uwzględnią, stracą
pogodę ducha i dobry humor. Nawet przy wieczorowej partii brydża będą się
spotykali ze złośliwymi docinkami partnerów.
Ospałość i niechęć do wysiłków, którą odczuwamy od wczoraj, minie dziś
o godzinie 5 wieczór. Poczujemy przypływ energii i chęć do przechadzek. Nawet
samotnicy zaczną się garnąć do liczniejszego towarzystwa. W parkach i w alejach, dokąd podążymy, możemy spotkać dawno niewidzianych przyjaciół.
Jutrzejszy dzień przyniesie dalsze polepszenie nastrojów. Od wczesnego ranka będziemy żwawi i skorzy do czynu. Robotnicy i rzemieślnicy winni uważać, by
w czasie pracy nie doznać okaleczeń.
Nadchodzi przychylna passa dla urodziwych niewiast oraz dla artystów malarzy. Pomówimy o tym jutro.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało skłonności artystyczne połączone ze zdolnością ścisłego rozumowania. Należy je otaczać czułą opieką. Nie karać, lecz pouczać. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – nefryt.
Nr 168
Wybitnie przychylna passa dla pięknych kobiet oraz dla artystów malarzy
(takoż dla rzeźbiarzy) rozpocznie się dziś w godzinach przedwieczornych i potrwa do końca miesiąca (ściśle do godz. 11 przed południem 2 lipca).
Niewiasty, które rozporządzają gotówką, powinny skorzystać ze sprzyjających warunków i zwrócić się do artystów malarzy z prośbą o sportretowanie.
Rozpoczęta lub zadatkowana w tym okresie podobizna będzie wyjątkowo piękna
i artystyczna, gdyż harmonijny wpływ gwiazd i planet pokieruje dłonią malarza.
Portrety, choćby tylko naszkicowane przed 2 lipca, przyniosą ich posiadaczkom
nie tylko radość, ale i powodzenie w życiu.

Dodajmy, że malarze pchani w tym okresie nieprzepartą siłą do tworzenia
dzieł pięknych będą skłonni do rozłożenia honorarium za portret na wygodne
raty.
Zmaltretowani przez nieprzychylną konstelację kupcy, zwłaszcza branży włókienniczej, odetchną nieco dziś wieczór. Jutrzejszy dzień powinni spędzić gdzieś
poza miastem na świeżym powietrzu. Mogą też z lekka popić, co im dobrze zrobi
na nerwy, byle nie pili w kratkę, mieszając różne trunki.
Jutro napiszemy o tarapatach, w jakich mogą się znaleźć nazbyt gorliwi miłośnicy wyrobów PMS.
Dziś i jutro zwiększy się ilość kradzieży kieszonkowych. Dla złodziejów zła
passa. Wielu będzie schwytanych na gorącym uczynku.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym zadziwi rodziców rozsądkiem i zdrowym poglądem na życie. Uważać, by
złym przykładem nie wypaczyć charakteru malca. Dzień szczęśliwy takiego
dziecka – środa. Kamień szczęśliwy – granat.
Nr 169
Układ gwiezdny dnia dzisiejszego zbiega się zdumiewająco z układem gwiazd
w dniu 22 czerwca 1788 roku. Szczegółową analizę wpływów kosmicznych na ów
dzień znajdujemy w starym kalendarzu astrologicznym. Autor tak się wyraża:
„Różne bywają ciągoty ludzkie do wszelakich napojów i co kraj to obyczaj, bo
Francuz pije wino, Niemiec piwo, ruski gorzałkę pije, Włoch czokkoladę, Chińczyk ziółka parzy, a Polak pije wszystko. Z tej przyczyny dużo dziś będzie pijanych i skorych do szabli, a straż porządkowa ront po mieście czyniąc, zgarniać
ich będzie do kordygardy miejskiej, gdzie oficerowie Jego Królewskiej Mości należnej kary pijakom i zabijakom wymierzyć nie omieszkają”.
Jak z powyższego widzimy historia stale się powtarza, bowiem i dziś gwiazdy
nam wróżą wzmożony pociąg do wszelakich napojów. Choć szabel nie nosimy,
możliwe są utarczki towarzyskie, a milicja zamiast do kordygardy będzie zgarniała awanturników do komisariatu. Uwaga więc, nie pić za dużo!
Kobietom przypominamy, że warto skorzystać z wolnego dnia, by pomówić
z artystą malarzem o portrecie.
Dla zakochanych dzień dzisiejszy będzie wyjątkowo pomyślny, byle odsunęli
rozstrzygające rozmowy na później, poprzestając na niefrasobliwej gawędzie,
która zacieśni węzły przyjaźni.
Młodzież szkolna, o ile to tylko możliwe, powinna spędzić dzień dzisiejszy na
świeżym powietrzu.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało poczuciem obowiązku, pilnością i pracowitością.
Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – chalcedon.
Nr 170
Obudziliśmy się dziś rano nieco zmęczeni. Nie dziwota, wczorajszy dzień był
upalny, ruchliwy i pełen wrażeń. Koło południa uczucie zmęczenia powinno

przeminąć, jednakże głowy aż do zmroku będziemy mieli zaprzątnięte troskami
bieżącymi. Od godziny 7 wieczór nastroje pogodniejsze.
Doskonała passa dla malarzy i rzeźbiarzy obejmie od dziś innych artystów.
Pisarze powinni rozpoczynać powieści, a poeci wiersze. Od jutra przychylne warunki dla kompozytorów.
Zakochani kawalerowie, którzy sami nie są zdolni do napisania wiersza miłosnego, niechże się z tym zwrócą do młodych poetów. Piękny wiersz nie tylko
szarpnie sercem oziębłej niewiasty, ale wyciśnie z jej oka łzę wzruszenia. Pamiętajmy, że poeta jest takim samym człowiekiem jak wszyscy i też chce żyć.
Od jutrzejszego ranka sprzyjające wpływy dla inżynierów i techników aż do
końca tygodnia. Co w tym okresie zaprojektują, będzie udane i trwałe. Opracowane przez nich mosty nigdy się nie załamią, domy będą wygodne i estetyczne,
a wnętrza miłe i przytulne.
Niestety nie zanosi się na to, by w najbliższych dniach urzędy budowlane
uzgodniły wspólną działalność. Z tej racji mogą być jeszcze rozczarowania i zawody.
Dla kąpiących się w wodzie bieżącej wpływy nieprzychylne. Należy więc uważać i nie oddalać się od brzegu.
Urodzeni pod znakiem Lwa będą jutro gniewliwi i skorzy do kłótni. Spotkają
się z silnym przeciwdziałaniem Saturna.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym musi być do 10 roku życia troskliwie odżywiane. Dawać tran, mleko, owoce. O szczegółach zadecyduje lekarz. Przy dobrej opiece wyrośnie na zdrowego
człowieka. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – czwartek. Kamień szczęśliwy – andaluzyt.
Nr 171
Dzisiejsza kulminacja dobroczynnego Słońca sprawi, że poczujemy się silnie
związani z naturą. Mieszkańców miast ogarnie tęsknota za odpoczynkiem w lesie, za kąpielą na świeżym powietrzu, za przechadzkami wśród pól.
Zwróćmy uwagę przede wszystkim na przemęczoną naukami młodzież szkolną i dzieci. Jeżeli nie możemy ich wysłać na wieś, stwórzmy im w mieście znośne
warunki wypoczynkowe. Jak najwięcej powietrza, słońca, swobody i godziwych
rozrywek. Niechże się kąpią codziennie w Wiśle pod okiem osób starszych lub
w domu. Dawać im dużo owoców i surowizn.
Obok Słońca, które jest nam obecnie przychylne, złowrogi Saturn usiłuje
szkodzić, a w koniunkcji ze znakiem Bliźniąt może wywołać epidemie lekkich zachorowań żołądkowych w postaci biegunek, zwłaszcza u dzieci. Rodzice muszą
więc baczyć, aby dziatwa nie jadła brudnych owoców. Czereśnie, truskawki, jagody, jabłka należy płukać w wodzie. Sprzedawczynie owoców powinny zabezpieczyć towar przed muchami, które roznoszą zarazki. Przed jedzeniem myć ręce
i nie żałować mydła.
Woda w okresie kulminacji działa przyciągająco. Niechże więc osoby kąpiące
się w rzekach, zwłaszcza w kapryśnej Wiśle pamiętają, że o wypadek nietrudno.

Dziś koło godziny 6 wieczór poczujemy przypływ radości życia. Koło godziny
8 wielu zakochanych poweźmie postanowienie wstąpienia w związki małżeńskie.
Niewiasty będą chętne do słuchania zwierzeń. W życiu towarzyskim zapanuje
dziś duże ożywienie. Kwiaty polne sprawią kobietom radość nie mniejszą od
kwiatów hodowlanych. Jutro począwszy od 7 rano poczujemy lekkie zmęczenie,
które minie koło południa.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na artystę. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – czwartek. Kamień
szczęśliwy – jaspis.
Nr 172
Po wczorajszym niezwykłym ożywieniu, wywołanym przez kulminację Słońca
obudziliśmy się dziś rano zmęczeni i senni. Wiele osób odczuwało ból głowy, a w
aptekach sprzedano dużo proszków przeciwbólowych. Na szczęście nastroje te
minęły koło południa i teraz czujemy się dobrze.
Dziś i jutro wpływy podobne do wczorajszych. Oddziaływanie kulminacji nadal jest czynne, warto więc zapamiętać, cośmy pisali wczoraj w tym kąciku.
Do wspomnianych uwag dodajmy znaną już naszym Czytelnikom przestrogę
największego astrologa Paracelsjusza, że kto w ciągu dziesięciu dni nie ofiaruje
zbytecznych książek szkolnych dzieciom, kto nie odniesie starych druków do biblioteki, tego może spotkać nieszczęście (pożar).
Od kilku dni Muzy sprzyjają swym wybrańcom. Toteż w Łazienkach, na
zgliszczach Starówki i w innych zakątkach naszego okaleczonego miasta widujemy malarzy ze sztalugami. Nie utrudniajmy im pracy przez zadawanie niepotrzebnych pytań, wystawanie poza plecami i robienie uwag. Malarz, aby stworzyć rzecz piękną, potrzebuje ciszy i skupienia.
Przypomnijmy też sobie, o czym była mowa przed kilku dniami, że kto chce
mieć własny portret przynoszący szczęście, ten najpóźniej do 2 lipca powinien
umówić się z malarzem. W tym okresie każdy rozpoczęty rysunek uda się znakomicie, a malarze będą skłonni do rozłożenia honorarium na raty.
Ponieważ Muzy sprzyjają zakochanym pannom i kawalerom, radzimy im, by
zaczęli pisywać listy miłosne wierszem. Czego nie wywalczyła proza, wywalczyć
może poezja.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało niezwykłe zdolności twórcze z poczuciem piękna. Może zostać słynnym architektem, budowniczym mostów lub założycielem miast-ogrodów. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – kwarc.
Nr 173
Osobliwy układ gwiezdny przyniesie nam dziś wieczór przypływ energii
i zdrowia. Osoby schorowane, starcy i ozdrowieńcy poczują się silniejsi i zapragną wyjść na przechadzkę. Należy im to ułatwić, zawieźć lub zaprowadzić do parku i czuwać, by się nie przemęczyli.

Na osobach zdrowych wpływ gwiazd odbije się w sposób swoisty. Mężczyźni
będą gadatliwi, ruchliwi i skorzy do sprzeczek. Niektóre z niewiast poczują pociąg do złośliwego wyrażania się o znajomych. Biada sprawczyniom nieporozumień i autorkom plotek! Bo oto wstępujemy w znak Raka i każda plotka zawróci
jak bumerang i ugodzi w plotkarkę.
Zanikający wpływ zodiakalny Bliźniąt przypomina nam o obowiązku troskliwego opiekowania się dziećmi. Zróbmy wszystko, co jest w naszej mocy, by lato
minęło im przyjemnie i zdrowo.
Dziś wieczór wiele osób przed udaniem się na spoczynek będzie robiło rachunki i porównywało ceny. Jednostki bardziej inteligentne dojdą do nieoczekiwanych wniosków. Na przykład, że cena butelki wódki jest wysoka i że za te
same pieniądze można kupić w księgarni doskonałą książkę. Dalej, że wódka po
kilku godzinach wietrzeje z głowy i nie ma z niej pożytku, podczas gdy książka
pozostaje, zawsze możemy po nią sięgnąć i przenieść się, czytając, w krainę
wzniosłych marzeń.
Dla ludzi pracy dzień jutrzejszy zapowiada się na ogół dobrze. Rankiem mogą
być drobne zadrażnienia, które przeminą.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na człowieka wesołego, skorego do żartów i zabawy. Dla rodziców
stanie się pociechą. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – obsydian.
Nr 174
Wobec nawzajem zwalczających się wpływów gwiezdnych, wieczór dzisiejszy
nie przyniesie nam większych niespodzianek, a nastroje choć niejednolite będą
na ogół spokojne i pojednawcze. Natomiast cały dzień jutrzejszy zapowiada się
źle dla wielu osób. Będzie to dzień krytyczny, jak również i następny.
Przede wszystkim kupcy winni się mieć na baczności w Warszawie i poza
Warszawą. Uważać na cenniki, na rachunki, na pochodzenie towarów, gdyż łatwo o nieszczęście.
Fatalnie zapowiadają się dni najbliższe dla tych osób, które przywłaszczyły
sobie cudze dzieła sztuki: obrazy, sztychy, książki i wszelkie starożytności. Jeżeli
winny tego przestępstwa nie zna właściciela zabranych przedmiotów, winien je
odnieść do muzeum lub do biblioteki. W przeciwnym razie grozi kompromitacja,
a nawet więzienie.
Dni najbliższe mogą też przynieść niespodziewaną klęskę tym, którzy skrzywdzili bliźnich. Mają teraz możność naprawienia zła, gdyż jeszcze nie jest za
późno.
Dla rzemieślników, pracowników fizycznych i umysłowych, dla wolnych zawodów wieczór dzisiejszy i jutrzejszy ranek zapowiadają się nieźle. Mistrzowie
wszelkich rzemiosł winni zwrócić uwagę na swych uczniów i tym, którzy mają
talent, a pracują gorliwie, nie szczędzić pochwały. Dziś i jutro kilka dobrych słów
z ust wychowawcy podziała znakomicie na przyszłe postępy ucznia.
Dla zakochanych wieczór dzisiejszy jest niebezpieczny. Jeżeli zasiedzą się
zbyt długo w gaju zielonym, mogą być napadnięci przez rabusiów.

Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało usposobienie emocjonalne, skore do wzruszeń. Należy mu
okazywać dużo serca. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – środa. [Kamienia brak]
Nr 175
Cały dzisiejszy wieczór i dzień jutrzejszy wskutek przeważających wpływów
Jowisza w koniunkcji ze znakiem Skorpiona zapowiada się katastrofalnie dla
szabrowników zabytków muzealnych.
Kto w sposób nierzetelny doszedł do posiadania starych portretów, obrazów,
drzeworytów, rzeźb, haftów, tkanin, gobelinów, pasów słuckich, starych okazów
broni, starych szkieł, fajansów, porcelany, książek i rękopisów, ten mądrze zrobi
pozbywszy się tych przedmiotów przez ofiarowanie ich Narodowi za pośrednictwem muzeum.
Nawet zabytki niewyszabrowane osobiście, lecz kupione z drugiej lub trzeciej
ręki, o ile pochodzenie ich nie jest pewne, sprowadzą na posiadacza wstyd, klęskę i poniżenie.
Dla zakochanych passa na ogół przychylna, ale dziś wieczór między godziną 7
a 10 wypada paralaksa Wenus ze znakiem Strzelca, wobec czego dziewczęta nie
powinny zbyt ufać kawalerskim przysięgom. Albowiem, jak poucza strawestowane przysłowie chłop strzela, a ty mu wierzysz, biedna dziewczyno.
Najbliższa noc z soboty na niedzielę przyniesie nam sen twardy i pokrzepiający. Osoby cierpiące na bezsenność powinny już pomyśleć o zaopatrzeniu się
w zioła z tegorocznych zbiorów. Osobliwy układ gwiezdny sprawia, że działanie
ziół w tym roku będzie wyjątkowo skuteczne i dobroczynne.
Również doskonale będą w tym sezonie oddziaływały na nasze zdrowie kąpiele i zdroje mineralne. Wielu artretyków i reumatyków poczuje wyraźne polepszenie, wielu chromych zacznie żwawo chodzić.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało zamiłowanie do nauk technicznych oraz do sztuki zdobniczej.
Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – labrador.
Nr 176
Po nierównych nastrojach ostatnich dni obudziliśmy się dziś rano wypoczęci,
usposobieni łagodnie i pojednawczo. Gwiazdy zapowiadają nam na dzień dzisiejszy szereg drobnych i miłych niespodzianek. Mogą to być odwiedziny przyjaciół, nieoczekiwane spotkania na przechadzce bądź też dobre wieści o bliskich
nam osobach.
Wobec zupełnie wyraźnych tendencji do pojednania, jakie nam przyniesie
księżyc z zanikającym wpływem Bliźniąt bądźmy przygotowani, że osoby, z którymi żyliśmy powaśnieni, wyciągną do nas dłoń na zgodę. Nie wolno wówczas
okazywać chłodu, a i sami pamiętajmy, że na nas też ciąży obowiązek przekreślenia starych niesnasek.
Dziś między godziną 6 a 11 wieczór godzić się będą wspólnicy przedsiębiorstw rzemieślniczych i handlowych (przeważnie przy wódce), skłócone siostry

oraz powaśnieni kochankowie (w parkach i w alejach). Wznowiona przyjaźń będzie trwała.
Przychylne gwiazdy wróżą nam na dzisiejszą noc sen twardy i pokrzepiający.
Nawet osoby cierpiące na bezsenność wyśpią się znakomicie. Uwaga, nie przespać godzin biurowych!
Jeżeli zamierzamy zwrócić się do kogoś z prośbą, a ogarnia nas wahanie, możemy to dziś robić śmiało, z wiarą w powodzenie. Gwiazdy nie dopuszczą do rozczarowań.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało zdolnościami do matematyki i nauk pokrewnych.
Wychowawcy zauważą to wcześnie i pokierują jego wychowaniem. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – topaz.
P. Jarosław M. (Katowice) – Dziękujemy za miłe słowa i ślemy pozdrowienia.
P. Maria N. (Grodzisk) – Nie przyjmujemy zamówień na horoskopy.
Nr 177
Wczorajszy dzień minął pod hasłem pojednania. Wielu spośród nas pogodziło się z chwilowymi nieprzyjaciółmi, wielu doszło do wniosku, że nie warto
żyć z uczuciem niechęci w sercu. W licznych domach, gdzie wybuchały częste
kłótnie, zapanowała od wczoraj cisza.
Ale baczność! Bo oto jesteśmy teraz pod wpływem Raka, który wywołuje
chwiejność w naszych uczuciach. Baczmy więc, aby łaskawie zesłana przez
gwiazdy przyjaźń nie ulegała wahaniom. Małżonkowie, którzy się pogodzili, muszą tę zgodę pielęgnować. Dotyczy to też narzeczonych. Również wspólnicy interesów handlowych i rzemieślniczych, do niedawna skłóceni, a świeżo pojednani,
winni pilnować własnych słów i postępków.
Najbliższe dni będą trudne i kłopotliwe dla polityków, mężów stanu, posłów
i dyplomatów. Nawet jednostki o silnym charakterze znajdą się w rozterce i z tej
racji wiele spraw częstokroć pilnych odłożą na później, gdyż nie będą w stanie
zwalczyć uczucia niepewności.
Jeszcze tylko dziś, jutro i pojutrze przychylna passa dla osób, które chcą zamówić swe portrety u artystów malarzy. Przypominamy, że rozpoczęte lub zadatkowane w tym okresie portrety przyniosą szczęście ich posiadaczom oraz że
malarze stworzą dzieła wyjątkowo piękne.
Dziś wieczór skłonność do przechadzek z miłymi nam osobami, skłonność do
zwierzeń i niechęć do kłamstwa. Zły dzień dla oszustów i szarlatanów.
Jutro w ciągu dnia mogą nas spotkać przemijające trudności łatwe do zwalczenia.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie rosło szybko i zdrowo, o ile otrzyma należytą opiekę. Wykaże zdolności do handlu i administrowania. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – wtorek.
Kamień szczęśliwy – lapis lazuli.
Nr 178

Ranek dzisiejszy był zawodny, a nastroje chwiejne. Dla polityków, posłów
i dyplomatów dzień zapowiada się ciężki.
Godziny popołudniowe przyniosą wybitną poprawę nastrojów ludziom pracy,
młodzieży akademickiej, naukowcom, literatom i artystom. Pęd ku pojednaniu,
o którym pisaliśmy w poprzednich horoskopach, zaznaczy się jeszcze silniej
i dziś od godziny 6 wieczór, zauważymy, że zatwardziali wrogowie szukają się
nawzajem, by wznowić przyjacielskie stosunki. Zabiegi te będą przyjęte przez
obie strony z żywym zadowoleniem.
Jak wynika z gwiazd, nawet wybitni przeciwnicy polityczni, ogarnięci zwątpieniem co do słuszności własnego stanowiska, będą usiłowali nawiązać kontakt
ze zwalczanym przez się obozem.
Wpływy astralne zapowiadają się ciekawie dla właścicieli ogrodów i małych
gospodarstw rolnych. Powinni już czynić przygotowania do założenia pasiek.
Najbliższe lata pod przemożnym wpływem Łucznika wróżą wielki rozkwit
pszczelarstwa. Popyt na miód będzie wzrastał, a naukowcy odkryją w miodzie
składniki niezbędne dla zdrowia niemowląt. Należy również przewidywać renesans zielarstwa.
Źle zapowiadają się najbliższe dni dla pieniaczy i miłośników procesowania
się w sądach. Wszczęte przez nich sprawy, o ile będą kierowali się złością lub zawiścią, będą przegrane. Niechże więc pamiętają, iż lepiej pogodzić się przed
sądem.
Jutro rano wzmoże się ilość kradzieży w tramwajach i autobusach. Panie,
uważajcie na wasze torebki.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na szlachetnego człowieka. Nie zapominać o podawaniu tranu
w latach młodzieńczych. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota. Kamień
szczęśliwy – bursztyn.
Nr 179
Przykro o tym pisać, ale trudno zataić, że dzisiejsze godziny popołudniowe
i dzień jutrzejszy będą nieprzychylne dla wielu kupców. Zła passa dla handlu
jeszcze nie minęła, choć zdarzają się chwile względnego spokoju. Źle wyjdą dziś
i jutro na swych zabiegach osoby, które szukają protekcji do przeprowadzenia
zamierzeń niezupełnie rzetelnych. Spotka je rozczarowanie, a może i większa
przykrość. Osoby zakochane, które zgodnie ze znakami gwiezdnymi powysyłały
wyznania miłosne pisane wierszem, otrzymują teraz przychylne odpowiedzi.
Przypominamy, że kto nie umie sam pisać wierszy, ten ma jeszcze możność
zwrócenia się do prawdziwego poety. Najlepiej jest umówić się z poetą młodym,
początkującym, który głęboko wczuje się w naszą miłość. Taki wiersz może
zadecydować o szczęściu na całe życie. Jeżeli więc mamy przedsiębiorstwo, na
przykład warsztat krawiecki, obuwniczy, bieliźniarski itp., to pamiętajmy, że poeta będąc istotą wrażliwą chętniej przyjmie honorarium w naturze niż w gotówce.
Zbliża się zła passa dla ojców nieślubnych dzieci, którzy swego potomstwa
nie uznali za własne i nie obdarzyli nazwiskiem. Jak wykazała praktyka astrolo-

giczna (pisze o tym Paracelsjusz) koniunkcja obecnej fazy Księżyca ze znakiem
Panny przynosi takim ojcom szereg zgryzot i niepowodzeń. Pomówimy o tym
ciekawym zespole wpływów w następnych horoskopach.
Dziś od godziny 3 po południu i jutro od godziny 6 rano trzeba uważać, by
nie doznać okaleczeń na jezdni. Również w fabrykach obowiązuje czujność przez
dzień jutrzejszy.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na człowieka sprawnego fizycznie. Będzie celowało w sportach,
może zrobić karierę wojskową. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – beryl.
Nr 180
Najpiękniejsza z planet nasza Ziemia jest obecnie po przesileniu letnim
w pełni swej krasy. Wzrastający wpływ Księżyca możemy obserwować gołym
okiem na przypływach i odpływach morza. Wszystkie wody, stojące i bieżące,
działają przyciągająco. Niechże więc o tym pamiętają osoby kąpiące się na świeżym powietrzu, zwłaszcza w niesfornej Wiśle. Dziś, jutro i pojutrze mogą być wypadki nagłych kurczów podczas pływania.
Osobliwy układ gwiezdny, o czym wspominaliśmy wczoraj, zapowiada się fatalnie dla ojców nieślubnych dzieci, którzy przez opieszałość czy z innych względów zaniedbali podzielić się z dziatwą własnym nazwiskiem oraz dla tych, którzy
ciężar wychowania potomstwa przerzucili na matki. Na złych ojców spadną ciosy
moralne i materialne (niepowodzenia towarzyskie, zerwanie stosunków, utrata
majątku). Okres przejściowy do 21 lipca. Po tym terminie początek serii klęsk.
Każdy więc ma czas na załatwienie formalności z nadaniem nazwiska dziecku,
tym bardziej, że urzędy w tych wypadkach idą na rękę petentom. Kroki wszczęte
przed 21 bm., byle im towarzyszyła dobra wola, zabezpieczają całkowicie przed
niepowodzeniem.
Dla polityków i dyplomatów gwiazdy przewidują na najbliższe dni dalsze rozterki. Wielu będzie odczuwało skłonność do pojednania, lecz tylko nieliczni
zdradzą się z tym uczuciem.
Dla ludzi pracy wieczór dzisiejszy minie spokojnie. Nastroje rodzinne będą
górowały nad innymi. Ranek jutrzejszy pogodny.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wychowa się zdrowo, lecz należy je dwa razy na rok przedstawiać lekarzowi, który wyznaczy odpowiednią dietę (odżywki witaminowe, tran itp.). Chłopiec wyrośnie na dzielnego działacza społecznego, a mała niewiasta na działaczkę. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – różowy topaz.
Nr 181
Nie widać większych różnic we wpływach gwiezdnych między dniem wczorajszym a dzisiejszym. Warto tylko zanotować, że według Paracelsjusza działanie
ulubionych ziół jest teraz wyjątkowo skuteczne. Między innymi: mięty kędzie-

rzawej (na lekkie niedomagania żołądka), kwiatu pomarańczowego (na podrażnienie nerwów), werbeny, waleriany (na bezsenność) oraz soku z czarnych jagód
i wywaru z kory dębowej (na biegunki).
Omówiona wczoraj zła passa dla nieślubnych ojców zahacza również niewiernych kochanków. Ci, którzy przyrzekali małżeństwo, a słowa nie dotrzymali,
niechże się mają na baczności! Po 21 lipca czyha na nich seria niepowodzeń, która może się zakończyć nie tylko utratą zarobków, ale co gorsza utratą dobrej sławy wśród znajomych.
Od dziś przychylniejsze wpływy dla podróżujących. Trudności, jakie dawały
się odczuwać w ciągu ubiegłych dni, przeminą. Doskonały okres dla zbiorowych
wycieczek. Uważać na jadowite żmije!
Skuteczność źródeł mineralnych wzmaga się i przez cały lipiec oraz pierwszą
połowę sierpnia będzie stale wzrastała. Odczują to na własnych kościach artretycy, osoby napastowane przez gościec i rwę kulszową.
Dziś od godziny 2 poi południu i jutro przez cały dzień aż do zmroku dobra
passa dla chirurgów i operowanych pacjentów. Drobne zabiegi chirurgiczne
(dentystyka) miną bez bólu.
Dla zakochanych dziś wieczór i jutro odpowiednia pora do szczerych rozmów
bez zatajania prawdy.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym zaskoczy rodziców rozumem i inteligencją. Należy mu ułatwić kształcenie
się w szkołach. Wyrośnie na profesora lub autora dzieł naukowych. Dzień
szczęśliwy takiego dziecka – wtorek. Kamień szczęśliwy – obsydian.
Nr 182
Musimy dziś uważać na kieszenie, na torebki damskie i na zamki w drzwiach,
gdyż nasilą się kradzieże.
Nastąpi ożywienie w życiu towarzyskim, poczujemy chęć do odwiedzania
znajomych i do beztroskiej gawędy. Niewiasta, która dziś ofiaruje mężczyźnie jakiś drobiazg, choćby prosty kwiatek, zaskarbi sobie dobrą pamięć.
Przypominamy, że jutro w niedzielę mając cały dzień wolny ojcowie nieślubnych dzieci oraz nierzetelni kochankowie mogą się stać dżentelmenami przez
naprawienie błędu. Wystarczy rozmówić się z osobą poszkodowaną i postąpić
zgodnie z nakazem gwiazd oraz honoru, jak o tym pisaliśmy w poprzednich horoskopach.
Dyplomaci, politycy i osoby na stanowiskach kierowniczych dziś odpoczną.
Jutro znów poczują wzmożoną skłonność do pojednania. Tylko jednostki dzielne
wyciągną z tego wnioski.
Euterpe, córa Jowisza, jedna z Muz dobroczynnych, patronuje od kilku dni
muzykom i kompozytorom. Każdy życzliwy gest wobec wybrańców tej Muzy
przyniesie nam szczęście. Odwiedzajmy więc koncerty i nie żałujmy oklasków
wykonawcom. Gdy kto spotka orkiestrę uliczną lub podwórzową, niechże nie
mija muzyków obojętnie. Wszak ci ludzie upiększają nam życie, zasłużyli więc na
wdzięczność.

Dziś wieczór, choć życie towarzyskie będzie w rozkwicie, niektórzy panowie
mogą zdradzać (między godziną 8 a 11) skłonność do kłótni. Jeżeli jest większe
towarzystwo, wystarczy wówczas szepnąć takiemu panu do ucha: „Znam twoją
tajemnicę”, a zaraz się uspokoi i wpadnie w głęboką zadumę.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało piękną budową ciała i niepospolitą siłą. Dbać, aby
miało sprzyjające warunki. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – czwartek. Kamień
szczęśliwy – granat.
Nr 183
Między godziną 7 a 9 rano niektórzy mężczyźni, zwłaszcza żonaci, będą dziś
w złych humorach. Zjawisko przelotne. Żony nie powinny się tym przejmować.
Najlepiej zrobią, jeżeli przyjmą utyskiwania mężowskie z łagodną rezygnacją.
Kłótni należy unikać.
Po godzinie 9 rano nastąpi poprawa nastrojów i ci sami panowie, którzy narzekali na los, nagle zainteresują się rodziną i zapragną spędzić kilka godzin
w towarzystwie żony i dzieci na świeżym powietrzu, jeżeli będzie pogoda, bądź
też zechce im się odwiedzić krewniaków. Ten przypływ uczuć rodzinnych będzie
trwał aż do dnia jutrzejszego.
Ciekawie układają się gwiazdy dla młodzieży o zainteresowaniach technicznych. Dziś, choć niedziela, wielu uczniów, studentów i praktykantów rzemieślniczych będzie rozmyślać nad wynalazkami. Od jutra zabiorą się do doświadczeń.
Z prac tych powstaną przeważnie drobne, lecz cenne sprzęty i udoskonalone narzędzia.
Gwiazdy uprzedzają, że nie należy traktować z lekceważeniem muzyków grywających w zespołach ulicznych, w wagonach i na przystankach kolei dojazdowych. Wielu spośród tych młodych ludzi zabłyśnie talentem i sławą. Póki z trudem przebijają się przez życie, wspomagajmy ich w miarę możności. Muza Euterpe, patronująca im w lipcu, ustosunkuje się przychylnie do osób, które zasilą
muzyków banknotem lub poczęstunkiem.
Również pod wpływem Euterpe przez cały lipiec miłość młodych niewiast do
muzyków zakwitnie jak kwiat najpiękniejszy i przeistoczy się w trwałe, głębokie
uczucie. Zawarte w tym terminie śluby, ba! nawet ciche zaręczyny, doprowadzą
do szczęśliwych związków małżeńskich.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało zamiłowaniem do nauk ścisłych. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota. Kamień szczęśliwy – krwawnik.
Nr 184
Wspomnieliśmy w poprzednim horoskopie o dobroczynnym wpływie gwiazd
na nieujawnione talenty muzyczne. Jak gdyby na potwierdzenie tych przewidywań, zespoły muzyków darzyły nas przez całą niedzielę niefrasobliwą piosenką.
W wagonach kolejek dojazdowych, na przystankach, na polanach leśnych,
w ogródkach kawiarnianych wszędzie rozbrzmiewały miłe dla ucha melodie.

I jeszcze raz mieliśmy możność stwierdzić, że nasza stara Warszawa nie może
żyć bez piosenek, że właśnie w Warszawie rodzą się piosenki najpiękniejsze.
Wobec przychylnego układu gwiezdnego niechże każdy w miarę możności
pomaga muzykom i kompozytorom. Wśród nich wielu jest takich, którzy daliby
nam dzieła bardzo piękne. Kto więc ma pianino lub fortepian, dobrze zrobi przygarniając pianistę i stwarzając mu takie warunki, by mógł komponować.
Wczoraj, jak o tym pisaliśmy, wielu czcigodnych ojców przebudziło się
w złych humorach, szybko jednak wrócili do równowagi i poczuli przypływ uczuć
rodzinnych. Podrażnienie było wywołane kwadraturą Jowisza, która dziś już nie
zagraża większości obywateli, natomiast może odbić się fatalnie na usposobieniu
osób zajmujących wyższe stanowiska. Nie dziwmy się więc, jeżeli jutro nasi szefowie będą markotni lub źli i unikajmy nieporozumień. Również wskutek kwadratury Jowisza kobiety na stanowiskach naczelnych popełniają coraz więcej
błędów i nietaktów.
Dziś od godziny 3 po południu będziemy roztargnieni. Uważajmy na teczki,
paczki i walizki, by ich nie pogubić.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało wyjątkowo łatwe życie i obdarzy swych rodziców pokaźną
ilością wnuków. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – środa. Kamień szczęśliwy –
kocie oko.
Nr 185
Potężny wpływ kwadratury Jowisza (o czym wspominaliśmy już w poprzednich horoskopach) odbije się z kolei na usposobieniu osób związanych z wymiarem sprawiedliwości. Dziś i jutro sędziowie będą zamyśleni i powściągliwi w wypowiadanych zdaniach.
Zaznacza się coraz wyraźniej nieprzychylna passa dla kobiet na stanowiskach
kierowniczych. Zwłaszcza dyrektorki przedsiębiorstw zdobniczych i konfekcyjnych, dyrektorki zespołów artystycznych, reżyserki itp. w dalszym ciągu popełniają dużo błędów, co doprowadza do zerwania z życzliwymi częstokroć ludźmi.
Z tej racji zgrane do niedawna zespoły mogą się całkowicie rozpaść.
Gwiazdy nadal sprzyjają naszemu zdrowiu. Starcy i ozdrowieńcy poczują dziś
o godzinie 6 po południu przypływ sił żywotnych i zapragną wyjść na przechadzkę, zażyć rozrywki bądź też odwiedzić krewniaków. Należy im dopomóc, a gdyby
wyrazili życzenie, zaprowadzić do teatru lub kina.
Małżeństwa bezdzietne, o ile mają szczere chęci, mogą począwszy od dziś do
18 bm. wszcząć starania o zaadoptowanie dziecka. Nie zawiodą się, gdyż bobo
przygarnięte w tym okresie da im wiele radości.
Dla zakochanych, którzy chcą wysłać listy miłosne, wieczór dzisiejszy dobrze
się zapowiada. Odpowiedzi nadejdą szybko i będą przychylne.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało popędy władcze i zdobywcze. Wychowywać troskliwie, nie łamać charakteru ani nie karać bez potrzeby, a stanie się pociechą dla rodziców.
Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota. Kamień szczęśliwy – turmalin.

Nr 186
Obecny aspekt Księżyca w zestawieniu ze znakiem Raka, do którego szybko
się zbliżamy, sprawia, że światło księżyca działa przyciągająco.
W pierwszym więc rzędzie lunatycy muszą się mieć na baczności. O ile księżyc świeci w okno sypialni, można zawiesić lekką zasłonę, lecz w taki sposób, by
nie tamować dostępu powietrza. W większości wypadków wystarczy przesunąć
łóżko bądź też ustawić jakiś sprzęt, choćby fotel, byle zasłonić twarz śpiącego
przed promieniami. Zanotujmy, że światło księżycowe odbite w zwierciadle nie
wywołuje zjawisk parapsychicznych.
W wypadkach wyjątkowej wrażliwości, kiedy nawet odbicie księżyca działa
podniecająco, należy przed łóżkiem lunatyka rozłożyć na podłodze wilgotną tkaninę (złożone w czworo prześcieradło, worek itp.). Jedno stąpnięcie starczy, by
wytrzeźwieć.
Dodajmy, że bogini Luna zakłóca sen nie tylko ludziom, ale i zwierzętom.
Dlatego psy wyją w noce księżycowe, ptactwo kwili, a ryby urządzają harce na
płytkich wodach.
Dziś koło godziny ósmej wieczór osoby romantyczne poczują chęć do przechadzek. Samotnicy będą szukali spotkania ze znajomymi. Przed wieczorem zauważymy duży napływ publiczności do parków i zieleńców. Zakochanym godziny wieczorowe miną spokojnie i szybko.
Miłośników gier hazardowych wypada przestrzec, iż dzisiejszy wieczór i dni
następne mogą im przynieść niepowodzenie. Nie kupować rzekomych brylantów
od osób nieznajomych.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie wymagało racjonalnej opieki i starannego odżywiania. Wyrośnie na
człowieka o charakterze szlachetnym. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – szmaragd.
Nr 187
Wspomnieliśmy krótko we wczorajszym horoskopie, że należy unikać nabywania brylantów od osób nieznajomych. Ostrzeżenie to wypada dziś podkreślić,
gdyż Uran obok Medium Coeli pcha wiele osób do zainteresowania klejnotami.
Nie tylko kobiety, ale i mężczyźni poczują popęd do świecideł. Liczne więc będą
wypadki, że przyjezdni z prowincji wpadną w sidła oszustów i zaopatrzą się
w bezwartościowe szkiełka wierząc, iż nabyli cenne brylanty.
Dzisiejszy wieczór będzie podobny pod względem nastrojów do wczorajszego.
Młodym niewiastom warto przypomnieć, że nie każda przysięga złożona w uniesieniu bywa dotrzymywana.
Dla polityków i dyplomatów gwiazdy wróżą okres bezczynności i marazmu.
Dla ludzi pracy nie zapowiada się nic nowego w ciągu najbliższych dni.
Dla samodzielnych kupców i drobnych przedsiębiorców nadal niestety passa
nieprzychylna i nie widać jej końca. Być może dzień 21 lipca, gdy już w pełni
znajdziemy się pod wpływami Raka, przyniesie poprawę. Ale nic stanowczego na
razie orzec się nie da.

Ludzie urodzeni pod znakiem Neptuna (luty, początek marca) winni zachowywać ostrożność podczas kąpieli, gdyż są wystawieni na niebezpieczeństwo.
Zresztą i osoby spod innych znaków też dobrze zrobią nie oddalając się zbytnio
od brzegu. Woda w dalszym ciągu działa przyciągająco.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym od wczesnego wieku zadziwi otoczenie zdolnościami do rękodzieł, do drobnych wynalazków, do zdobnictwa. Niechże samo, bez niczyjego nacisku wybiera
sobie karierę. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – czwartek. Kamień szczęśliwy –
jaspis.
Nr 188
W dalszym ciągu trwa, a nawet rozwija się pociąg do błyskotek i fatałaszków.
Toteż mężowie będą mieli w ciągu najbliższych dni nie lada kłopot z kapryśnymi
żonami, których zainteresowania zwrócą się ku magazynom i wystawom sklepowym.
Ale nie wszystkie żony okażą się kosztowne. Moglibyśmy wymienić według
dat urodzenia te, które przysporzą mężom wydatków oraz te, które się zachowają powściągliwie. Wolimy jednak milczeć, by nie oddziaływać przez sugestię.
Ze swej strony panowie winni uważać, by nie zgrać się w karty lub na wyścigach. Pęd do hazardu wzrasta.
W połowie lipca nastąpi trygon planety Wenus ze znakiem Koziorożca. Z tej
racji można oczekiwać, że wiele niewiast, które już przekroczyły czterdziestkę,
które są nawet babkami, wiele takich niewiast zakocha się po raz drugi we własnych mężach. Skutki tych nieoczekiwanych sentymentów będą osobliwe. Mężowie, których żony bawią wraz z dziećmi na letnisku, zaczną otrzymywać listy pełne wydźwięków lirycznych z nutą tęsknoty. Niechże to ich zbytnio nie przeraża,
gdyż nastroje te będą przemijające.
Wieczór dzisiejszy przyniesie lekkie podniecenie. Wystrzegać się sprzeczek
i złośliwych docinków. Kto poczuje skłonność do kłótni, ten dobrze uczyni, odsunąwszy się od towarzystwa na godzinę lub dwie, które powinien spędzić z książką w ręku.
Zbliża się przychylna passa dla ekspedientek sklepowych. Napiszemy o tym
w niedalekiej przyszłości.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie zdrowe, silnie zbudowane i odporne na zaziębienie, lecz rodzice
muszą je wychowywać zgodnie ze wskazówkami lekarza. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – obsydian.
Nr 189
Jesteśmy w pełni wpływów Raka i niemal każdy to odczuwa. Wspomnieliśmy
w jednym z poprzednich horoskopów o żonach 40-letnich, które bawiąc na
letnisku zakochają się po raz wtóry we własnych mężach i zaczną pisywać listy
pełne tęsknoty.

Osobliwe to zjawisko wystąpi w połowie lipca. Na razie osoby wrażliwe, które
niegdyś gorąco kochały, lecz wypędziły miłość z serca, dziś po godzinie 5 wieczór
przypomną sobie przebrzmiałe uczucia i po raz drugi głęboko przeżyją zapomniany romans.
Z tej racji wiele kobiet otrzyma nagle kwiaty, choć się tego nie spodziewały,
a wielu mężczyzn odbierze listy skreślone umiłowanym charakterem pisma.
Z tych nagłych odruchów w wielu wypadkach odrodzi się trwałe, dozgonne uczucie.
Wieczór dzisiejszy pod względem towarzyskim będzie ożywiony i niejednemu
przyniesie niespodziankę. W parkach i w alejach możemy spotykać osoby dawno
niewidziane, możemy otrzymać nowiny od przyjaciół, wreszcie, o ile ktoś nas
przedstawi, możemy porobić znajomości z ludźmi godnymi szacunku.
Późne godziny wieczorowe przyniosą nam nastroje marzycielskie i skłonność
do rozmyślań. Starzy kawalerowie przebiegną myślą lata własnego życia i wielu
z nich dojdzie do wniosku, że zbagatelizowali szczęście, które już mieli zapewnione. Toteż jutro i w ciągu dni następnych będą usiłowali błąd naprawić i niejednemu to się uda.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie zdradzało duże zdolności do zawodów wymagających precyzji wykonania (optyka, jubilerstwo, zegarmistrzostwo, przybory naukowe itd.). Wcześnie stanie się człowiekiem samodzielnym. Dzień szczęśliwy takiego dziecka –
piątek. Kamień szczęśliwy – rubin.
Nr 190
Uważnie i rzetelnie musimy przestudiować dzisiejszy horoskop, gdyż wpływy
będą mieszane i chaotyczne. Przede wszystkim zapamiętajmy, że wciąż jeszcze
silnie na nas działają układy gwiezdne z dnia wczorajszego. Dołącza się do nich
wpływ znaku Wagi i refleks Lwa. Z tym musimy się liczyć.
Toteż wiele osób przeprowadzi w dniu dzisiejszym rachunek sumienia oparty
na przeżyciach najcięższych związanych z bohaterstwem i walką o sprawiedliwość. Nie popełnimy błędu wysuwając stąd wniosek, że myśli nasze skierują się
ku przeżyciom z czasów okupacji. Przypomnimy sobie sylwetki osób szlachetnych, które w ciężkich chwilach udzielały nam wsparcia, które nam pomagały
ukrywać się przed prześladowaniami, które w jakże licznych wypadkach ratowały nam życie.
I jednocześnie zjawi się w naszych myślach pytanie, czyśmy naszym dobroczyńcom należycie podziękowali? A może ci właśnie dobroczyńcy są teraz
w ciężkim położeniu, może potrzebują wsparcia i dobrej rady?
Pod wpływem tych rozmyślań spowodowanych przez równoboczny trójkąt
wpływów Raka, Wagi i Lwa liczne będą osoby, które poświęcą dzień dzisiejszy
na odwiedzanie swych dobrodziejów z czasów wojny.
Godziny wieczorowe miną nam dziś spokojnie bez zadrażnień. Osoby sprawiedliwe zasną wcześnie i jutro rano wstaną wypoczęte.
Gwiazdy zapowiadają przychylną passę dla ekspedientek sklepowych, o czym
wspomnieliśmy niedawno. Jutro poruszymy ten temat.

Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym ma szczególny horoskop, gdyż będzie przejawiało duże zdolności do sztuk
plastycznych i jednocześnie do handlu. Jeżeli zostanie malarzem lub rzeźbiarzem, jego dzieła będą wysoko cenione. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – wtorek. Kamień szczęśliwy – bursztyn z fal Bałtyku.
Nr 191
Sygnalizujemy od kilku dni przychylną passę dla ekspedientek sklepowych.
Otóż przychylny ten okres zaczyna się dziś o godzinie 6 wieczór i będzie trwał aż
do 14 września.
Niechże nie przypuszczają pp. ekspedientki, że właśnie o godzinie szóstej coś
się stanie lub zmieni w ich życiu. Gwiazdy wróżą tylko sprzyjający okres, który
można gorzej lub lepiej wyzyskać. Dla wygody pań ekspedientek wymienimy tu
kilka możliwości.
Zdrowie: kuracja przeprowadzona w tym okresie da doskonałe wyniki, nie
będzie przykra. Dotyczy to wszelkich zaniedbanych chorób i niedomagań. Kosmetyka: urodę i czerstwość zapewni w tym okresie codzienna gimnastyka i kąpiel lub wycieranie całego ciała zwilżonym ręcznikiem. Stosunki domowe: poprawią się niewątpliwie po starannym zbadaniu własnego postępowania. Powodzenie w miłości: można sobie łatwo zapewnić przez wzmożenie inteligencji
i rozwój umysłowy. Minęły już czasy, gdy panienka była szarą gąską domową.
Dziś kobiety muszą rywalizować z mężczyznami pod względem sprytu i oczytania. Inaczej przepadły. Od dziś do 14 września pp. ekspedientki mają szanse
niezwykłego rozkwitu umysłowego przez czytanie dobrych i zajmujących książek. Niechże się więc zapiszą do wypożyczalni, a ze zdumieniem zauważą, że
z każdym dniem stają się inteligentniejsze i bardziej wyrobione towarzysko. Da
im to powodzenie w życiu i w miłości. Nie wybierać książek według okładek, lecz
radzić się bibliotekarki.
Dla ludzi pracy wieczór dzisiejszy i jutrzejszy ranek zapowiadają się przeciętnie, bez niespodzianek.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie ruchliwe, chętne do ćwiczeń fizycznych i wszelkich sportów. W życiu da sobie radę. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – środa. Kamień szczęśliwy –
cyrkon.
Nr 192
Wspomnieliśmy w poprzednich horoskopach o osobliwej konfiguracji gwiazd
i planet, która sprawi, że niewiasty po czterdziestce poczują nagły przypływ sentymentu i zakochają się po raz wtóry we własnych mężach. Zwłaszcza w nieobecnych, pozostawionych w domu bez opieki. Z tej racji ożywi się korespondencja
między żonami a mężami, ci zaś dziwować się będą otrzymując z letnisk listy miłosne od ślubnych małżonek.
Dodajmy, iż wpływy gwiazd odbiją się również na nastrojach starszych kobiet
samotnych (po 19 lipca), które poczują się nagle młode i zdolne do uniesień. Nie

powinno to nikogo zaskoczyć, bo wszak zachowujemy młodość coraz dłużej. Za
czasów Balzaca kobieta 30-letnia była już czcigodną matroną. Po pierwszej wojnie światowej nastąpiła era 40-latek. A teraz, dzięki higienie oraz zabiegom kosmetycznym, niewiasta 50-letnia, jeżeli tylko zechce, jest w pełni krasy i powabu.
Zauważymy więc wkrótce zmianę w usposobieniu i wyglądzie naszych pań
(uchodzących niesłusznie za osoby starsze). Staną się pociągające i będą wyglądały młodo. Dzięki tym metamorfozom nastąpią liczne zaręczyny, a w szybkim
tempie i śluby.
Druga połowa lipca i sierpień br. będą bardziej przychylne dla kobiet niż dla
mężczyzn.
Dziś wieczór nastroje nieco sentymentalne. Jutro od wczesnych godzin porannych mechanicy, elektromonterzy, ślusarze, tokarze i osoby wszelkich zawodów mające do czynienia z metalami, zwłaszcza z żelazem i miedzią, winny baczyć, by nie doznać okaleczeń.
W dalszym ciągu nieprzychylna passa dla kupców (mężczyzn). Dla ekspedientek przewidujemy wzrastającą życzliwość gwiazd.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wykaże pomysłowość i dążenie do niezależności. Może się stać odkrywcą
lub wynalazcą. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – środa. Kamień szczęśliwy –
akwamaryna.
Nr 193
Najbliższe dni źle się zapowiadają dla mężczyzn, którzy przez protekcję lub
dzięki intrygom doszli do stanowisk, którzy z krzywdą bliźniego zdobyli mieszkania lub pieniądze, którzy nadużywają władzy na własną korzyść.
Ludzie tego typu, aby uniknąć przykrości, muszą zmienić obyczaje, nie szkodzić innym, lecz pomagać.
Natomiast mężczyźni, którzy doszli do stanowiska w sposób rzetelny, mogą
spać spokojnie. Nic złego ich nie spotka, choć najbliższy okres jest wybitnie
przychylny dla kobiet.
Zdaje się, że panie ekspedientki już zauważyły dobrotliwy wpływ gwiazd, który będzie się potęgował w ciągu najbliższych tygodni. Wpływ ten obdarzy je
zdrowiem, urodą oraz powodzeniem w życiu i w miłości.
Ponawiamy nasze przypomnienie sprzed kilku dni, że panie ekspedientki powinny uzyskać przychylną passę i dbać nie tylko o zewnętrzne wdzięki i zalotność, ale też o pogłębienie własnej inteligencji przez odpowiednią lekturę. Kobieta nowoczesna musi iść przez życie przebojem, nie ustępując pod względem
umysłowym mężczyźnie. Aby tego dokonać, wystarczy zapisać się do wypożyczalni książek. Dobra książka daje rozrywkę oraz uczy, jak postępować w życiu
i w miłości. Uwaga! Są i złe książki z opisami morderstw, rabunków i wszelakich
przestępstw. Takiej literatury przez cały okres letni br. należy unikać.
Jutro rano będą nastroje kłótliwe. Da nam to możność wypróbowania własnego charakteru. Jednostki silne zdołają się opanować i nie okażą skłonności do
swarów. Nastrój ten zaznaczy się jeszcze wyraźniej jutro między godziną 5 a 11
wieczór.

Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym od wczesnych lat będzie miało żyłkę do podróżowania. Chłopcy mogą wyrosnąć na marynarzy lub słynnych pilotów. Dzień szczęśliwy takiego dziecka –
piątek. Kamień szczęśliwy – korund.
Nr 194
Zgodnie ze wzmianką we wczorajszym horoskopie, wiele osób dziś rano przebudziło się w nastroju kłótliwym. Były też utarczki słowne przy wstawaniu z łóżka i podczas śniadania. Również w biurach, fabrykach i warsztatach zdarzały się
nieporozumienia. Trudno, taki był układ gwiazd.
Ale z tych niepokojów nerwowych osoby obdarzone silnym charakterem wyszły bez skazy. Spieszymy im pogratulować. Był to turniej, który zwycięzcom
wróży powodzenie w życiu.
Dziś w godzinach wieczorowych odczujemy nadal skłonność do swarów. Ci,
którzy rano nie umieli się opanować, mogą teraz dać dowód swej siły woli.
Jutro od wczesnego ranka nastąpi poprawa nastrojów, choć, jakeśmy już pisali, jest obecnie zła passa dla mężczyzn i niewiasty mają przewagę.
A teraz uważajmy! Z dnia na dzień samotne kobiety po czterdziestce będą się
stawały coraz milsze. I wielu starszych panów odkryje w nich wdzięki, które
przedtem niebacznie przeoczyli. W najbliższą sobotę, w niedzielę i w ciągu dni
następnych mogą się zacząć zaloty, a zakończeniem ich będzie ślub i szczęśliwa
miłość.
Jak widzimy, gwiazdy są obecnie przychylne dla kobiet. Zwłaszcza dla kobiet
w rozkwicie.
Dla dzieci też dobry okres. Te, które bawią na wsi lub na koloniach letnich,
wrócą zdrowe. Nie zapominajmy, że dużo jest jeszcze dziatwy potrzebującej pomocy. Kto dziś wygra w brydża lub w inną zabawę na zielonym stoliku, niech
złoży wygraną na kolonie letnie. Gwiazdy go za to nagrodzą dalszym powodzeniem.
Jutro od 7 rano skłonność do zawrotów głowy, na co winni zwrócić uwagę
murarze na rusztowaniach.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało pociąg i zdolności do prowadzenia zbiorów. Może zostać kustoszem muzeum lub bibliotekarzem. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota.
Kamień szczęśliwy – turkus.
Nr 195
Ponieważ układ gwiezdny nie zwiastuje na dziś i na jutrzejszy ranek nic charakterystycznego, niechże mi będzie wolno skorzystać z kilkunastu wierszy
w tym kąciku i pożalić się na własną dolę.
Nie jest to łatwo, jakby się zdawało, obliczyć wpływy kosmiczne, wysnuć
wnioski i przelać na papier. Największą przeszkodą bywa bojaźń, by nie narzucić
Czytelnikom ujemnych nastrojów. Bo wszak bywają nastroje dobre i złe, a każda
zapowiedź działa sugestywnie. Ukrycie przykrej prawdy obniża wartość horos-

kopów, jej ujawnienie może się odbić na postępkach osób nie obdarzonych dość
silnym charakterem.
Z tej racji autor horoskopów musi się częstokroć uciekać do niedomówień
i przenośni. Na przykład dni najbliższe przyniosą walne rozgrywki między mężami a swarliwymi żonami. Na razie gwiazdy sprzyjają kobietom i dlatego mężowie siedzą cicho, unikają sprzeczek i nie reagują na zaczepki. Ale w ich sercach
kiełkuje bunt. Jakże o tym pisać, by nie wywołać przedwczesnych wybuchów rewolty domowej?
Jednakże pominąć tego tematu nie można. I nie ma potrzeby, gdyż wpływy
gwiezdne nie dotyczą żon najgorszych typu Dejaniry, która ofiarowała Herkulesowi zatrutą koszulę. Pomówimy wkrótce o żonach miłujących swych mężów, ale
swarliwych, dokuczliwych i nazbyt gadatliwych. Innymi słowy o żonach typu
Ksantypy. Im właśnie zagraża rozruch w domowym ognisku.
Dziś wieczór i jutro rano nastroje jeszcze spokojne, lecz mężowie, maltretowani przez żony, staną się zamyśleni. W dalszym ciągu passa przychylna dla kobiet, zwłaszcza starszych.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na człowieka rozmiłowanego w zagadnieniach społecznych i politycznych. Może zrobić szybką karierę. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – jaspis.
Nr 196
W dalszym ciągu dadzą się odczuć przychylne wpływy dla kobiet. Przypomnijmy sobie poprzednie horoskopy, streśćmy je i postarajmy się uporządkować
w pamięci.
Niezamężne niewiasty po czterdziestce czują się obecnie młode, zdrowe i skore do czynu. Wyglądają dobrze, są miłe, zalotne i niejedna znajdzie wiernego towarzysza.
Kobiety zamężne, o ile są z dala od domu, na przykład na letnisku, poczują
nagły wzrost sentymentu do własnych mężów i zaczną pisywać listy miłosne.
Młode niewiasty, zwłaszcza zatrudnione w handlu (ekspedientki), mają obecnie szanse zrobienia szczęśliwych posunięć, o czym była mowa w poprzednich
horoskopach.
Podlotkom i bardzo młodym dziewczętom (do lat 18) gwiazdy radzą wyzyskać słońce, wodę i świeże powietrze dla zdobycia zdrowia i naturalnych rumieńców, które tak mile pieszczą oko każdego mężczyzny.
A teraz uwaga! Żonom swarliwym, dokuczliwym i nazbyt gadatliwym, żonom
typu Ksantypy grozi zawierucha w domowym ognisku. Jeszcze jest czas na zapobieżenie katastrofie, jeszcze można zło odwrócić, ale... już tylko kilka dni dzieli nas od buntu zahukanych mężów. Pomówimy o tym jutro.
Za dwa dni dostajemy się pod wpływy Słońca skrzyżowane z innymi wpływami. Z analizy tych skojarzeń wynika, że osoby cierpiące choćby na lekkie dolegliwości wzroku powinny zasięgnąć rady okulisty. Aż do końca bieżącego miesiąca zabiegi okulistyczne będą wyjątkowo skuteczne. Również osoby posiłkujące
się okularami przy czytaniu winny zbadać, czy ich szkła są nadal odpowiednie.

Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało harmonijną budową ciała, wdziękiem i piękną barwą
głosu. Może zostać wybitnym aktorem lub śpiewakiem. Dzień szczęśliwy takiego
dziecka – sobota. Kamień szczęśliwy – chalcedon.
Nr 197
– Ach, ty stary niedołęgo! – krzyczała Ksantypa. – Nie dość, że późno wracasz, ale jeszcze tych próżniaków pod okno mi sprowadzasz i dyskutując z nimi
o cnocie spać mi nie dajesz. Bodajeś się zadławił tą swoją cnotą, z której tyle jest
zysku, że mi nawet grosza zabrakło na polewkę!
Platon pobladł, mały Fedon skulił się że strachu, a wytworny Alcybiades
szepnął do Sokratesa:
– Jakże możesz, o mistrzu, żyć z tak obrzydliwą żoną?
– Przyzwyczaiłem się – odpowiedział mędrzec. – Dla mnie to już teraz jakbym słuchał skrzypienia koła u studni.
Tak mówił mędrzec. Ale mędrców na świecie jest mało, a żon w rodzaju
Ksantypy, och! Jakże jest dużo!
Takim właśnie żonom gwiazdy wróżą niewątpliwe klęski. I to w ciągu najbliższej dekady. Już dziś wielu mężów będzie się zastanawiało nad pożyciem ze
swarliwymi żonami, ale do decydujących rozmów na razie nie dojdzie. Bunty
zaczną się za tydzień, a może jeszcze później, o czym powiadomimy Czytelników.
Póki nie za późno, dokuczliwe żony mają czas na zrobienie rachunku sumienia. Powinny sobie zadać i jasno odpowiedzieć na następujące pytania: Czy nie
zatruwałam życia człowiekowi? Czy nie moja w tym wina, że w domu wynikają
sprzeczki? Czy mężowi, który wraca zmęczony od pracy, staram się pobyt w domu umilić czy też obrzydzić? Czy nie jestem zbyt gadatliwa? Czy mój głos ma
brzmienie dość przyjemne, by mąż mógł ciągle mnie słuchać bez uczucia znużenia? Rozważenie tych prostych pytań może zapobiec niejednej przykrości,
o czym pomówimy jutro.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało prawością charakteru i zamiłowaniem do systematycznej pracy. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy –
agat.
Nr 198
Biada złośliwym żonom! Zbliża się dzień zawieruchy w domowym ognisku.
Jeszcze czas, aby temu zapobiec. Łagodnością, dobrocią, życzliwym uśmiechem,
a częstokroć zwykłym milczeniem można odwrócić bieg wypadków.
Jakże będzie wyglądał zapowiedziany przez gwiazdy bunt mężów?
Rozpatrzmy łagodną formę rewolty. Sprowadzi się ona do unikania ogniska
rodzinnego, przy którym pobyt stał się nieznośny. Mężowie, nie mając gdzie się
podziać, będą szukali milszej atmosfery i znajdą ją... w knajpie! Niechże się nikt
temu nie dziwi. Bo w knajpie nie ma dokuczliwej małżonki, która już na progu
zaczyna zrzędzić i narzekać. W knajpie jest uprzejmy kelner, a wszyscy o tym

wiedzą, iż kelner nigdy nie naurągał gościowi za to, że się spóźnił na obiad albo
że czyta przy jedzeniu gazetę. W knajpie panuje nastrój życzliwy dla przybysza.
Bufetowa jest zwykle uśmiechnięta i czysto ubrana. A Ty, o Ksantypo! Czyś pomyślała o takich drobiazgach?
Teoretycznie mogą się zdarzyć i ostrzejsze formy rewolty, ale do tego nie dojdzie. Wierzymy, że nasze panie, które zbyt ostro traktowały swych mężów, zapobiegną dalszym przykrościom przez zmianę własnego postępowania. Przypominamy o rozważeniu pytań podanych w horoskopie wczorajszym.
Dziś w dalszym ciągu przychylna passa dla osób, które winny zasięgnąć porady okulisty.
Dla ludzi pracy gwiazdy nie wróżą na dzisiejszy wieczór większych niespodzianek. Unikać gier hazardowych, gdyż może być nieporozumienie z graczami.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wychowa się zdrowo, musi być jednak dobrze odżywiane (tran, owoce,
mleko). Będzie miało pociąg do medycyny i nauk przyrodniczych. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – wtorek. Kamień szczęśliwy – aksynit.
Nr 199
Mieszkańcy Warszawy muszą dziś uważać na ulicach, gdyż możliwe są wypadki przejechania i karambole pojazdów. Również dla innych środków lokomocji, jak koleje i autobusy międzymiastowe, dzień jest dość trudny. Kąpiącym
się wypada przypomnieć, że kto nie umie pływać, ten nie powinien oddalać się
od brzegu.
Dziś od godziny 7 rano dokuczliwe małżonki będą odczuwały chęć do swarów. Która z nich się powstrzyma i zamiast wszczynać kłótnię powita męża na
dzień dobry łaskawym słowem, może się spodziewać lepszej przyszłości. Albowiem za kilka dni gwiazdy wróżą bunt mężów przeciwko złośliwym małżonkom.
Na razie panowie są jeszcze potulni i ustępliwi, ale rewolta wisi w powietrzu.
W godzinach popołudniowych przewidziana jest dziś kulminacja przychylnej
passy dla starszych kobiet samotnych. Będą przyjemne i powabne. Jeżeli więc
spotkają życzliwego mężczyznę, który też jest samotny, a mógłby się stać ich
dozgonnym towarzyszem, niechże naprowadzą rozmowę na ten temat. Nie zapominajmy, że wielu panów też cierpi na nieśmiałość, a lęk przed odmową bywa
często przyczyną ich starokawalerskiego żywota. Kilka dobrych słów, jeden
uśmiech i pełne ufności spojrzenie mogą zadecydować o powstaniu nowego
ogniska domowego. Dzisiejszy dzień jest wymarzony do zwierzeń tego rodzaju.
Przychylna passa będzie trwała jeszcze dość długo, zmierzając ku zanikowi.
Od tygodnia wiele osób sypiało źle, nie znajdując we śnie pokrzepienia.
Niechże się więc pocieszą. Od dziś sen będzie twardy i ożywczy aż do następnej
kwadry księżyca.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym zdumiewać będzie rodziców szybkim rozwojem fizycznym i umysłowym.
Wyrośnie na człowieka, dla którego wszelkie rodzaje zajęć nie będą przedstawiały trudności. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – środa. Kamień szczęśliwy –
opal.

Nr 200
Wspomnieliśmy przed kilku dniami o przychylnej passie dla osób cierpiących
na osłabienie wzroku. Kto odczuwa trudności przy czytaniu, czyje szkła są już
nieodpowiednie, ten powinien w ciągu bieżącej dekady odwiedzić okulistę i poprosić o zbadanie oczu.
Minęły już czasy, kiedy lekarze stawali bezradni wobec zaburzeń wzrokowych. Nowoczesna optyka stwarza istne cuda i przez umiejętne dobranie szkieł
można regulować oczy jak zegarek.
Na starym portrecie z pierwszej połowy XVI wieku widzimy papieża Leona X
Medyceusza z dziwnym przedmiotem w dłoni. Jest to oprawna w złoto wypukła
soczewka, dzięki której ten wielki protektor sztuk i nauk mógł czytać, mógł odcyfrowywać greckie papirusy, mógł badać plany bazyliki św. Piotra. Według ówczesnych kronik Leon X był jedynym człowiekiem w Europie, który posiadał czarodziejskie szkiełko. Dziś za stosunkowo niską cenę każdy może się zaopatrzyć
w doskonałe szkła i czytać bez wysiłku.
Kiedy się zgadało o czytaniu - przypomnijmy sobie, że gwiazdy wywróżyły
młodym niewiastom zatrudnionym w handlu detalicznym (pp. ekspedientkom)
szczęśliwe w tym roku miesiące letnie. Okres ten będzie nacechowany rozkwitem ich inteligencji dzięki lekturze książek, a zakończy się powodzeniem w życiu
i w miłości. Która więc z pań ekspedientek nie zapisała się jeszcze do wypożyczalni, niechże to zrobi natychmiast, bo szkoda czasu. Starożytni wyobrażali
Fortunę jako kobietę, która mknie naprzód z rozwianymi włosami. Kto się spóźni i nie chwyci jej za kosmyki włosów, temu Fortuna wymknie się z rąk.
Wieczór dzisiejszy źle się zapowiada dla miłośników hazardu.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym nie przysporzy wychowawcom kłopotu, o ile będą dbali o jego zdrowie
i rozwój umysłowy. Wcześnie wstąpi w związki małżeńskie i obdarzy rodziców
licznymi wnukami. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota. Kamień szczęśliwy – turmalin.
Nr 201
Z wolna, nieubłaganie, zbliża się dzień buntu mężów źle traktowanych przez
żony. Już w ubiegły poniedziałek można było odczuć oddziaływanie znaku Lwa.
Dziś wpływy te są wyraźniejsze, a za tydzień nastąpi kulminacja.
I ku zdziwieniu wielu małżonek, w pokornym zahukanym mężu przebudzi się
nagle drzemiący lew!
Gwiazdy nie wróżą z tej racji gwałtownych starć ani wstrząsów. Gwiazdy wróżą zmiany na lepsze (zwłaszcza dla mężczyzn). Nie obejdzie się, rzecz prosta, bez
stanowczych rozmów i porachunków. Może nawet pęknąć talerz lub półmisek.
Ale okres przejściowy, przykry dla obu stron, trzeba przeczekać. Złośliwe żony
będą płakały, a zbuntowani panowie, którym już płakać nie wypada, w sposób
bardziej męski zaleją robaka i jako zwycięzcy powrócą do domu. Pomówimy
jeszcze o tym, gdy nastanie krytyczna chwila.

Dzisiejszy wieczór zapowiada się dobrze dla zakochanych. Oświadczyny będą
życzliwie przyjęte, a ze skojarzonych par powstaną szczęśliwe rodziny. Również
i jutrzejszy dzień nie zrobi zakochanym zawodu.
Dla starszych kobiet samotnych nadal przychylna passa.
Wielu mężczyzn ciężko pracujących odczuwa od kilku dni zmęczenie i senność. Aby się pozbyć tego przykrego uczucia, należy rano po oblaniu się wodą
natrzeć całe ciało rozcieńczonym octem (1: 10). Senność przeminie i wróci dobry
nastrój.
Wody śródlądowe działają nadal przyciągająco. Uważać na kąpiącą się młodzież. Nie wsiadać do kajaka z butelką wódki.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym może wyrosnąć na męża stanu, ulubionego trybuna ludu lub publicystę.
Od wczesnych lat będzie zdradzało zdolności krasomówcze. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – czwartek. Kamień szczęśliwy – chryzoberyl.
Nr 202
Od kilku dni jesteśmy pod wpływem zodiakalnym Lwa. Wpływy te nie są
jeszcze dominujące, ale gdy znajdą się na stycznej ze Słońcem, zaważą silnie na
losach mężczyzn. Innymi słowy trwa wciąż jeszcze przychylna passa dla kobiet,
ale mniej więcej za tydzień można się spodziewać rewolty mężów pognębionych.
Jakże mają się zachować niewiasty w obliczu niebezpieczeństwa? Rozsądniejsze już zmieniły postępowanie. Nie kapryszą, nie narzekają, nie wszczynają
kłótni. Ba! Są i takie, które zrozumiały, że nie dość jest zająć postawę poprawną,
trzeba odbudować to, co się zaniedbało, trzeba ponownie zdobyć życzliwość
i przywiązanie mężowskie.
Piszącemu te słowa zwierzał się jeden z przyjaciół, człowiek żonaty, iż nie rozumie, co zaszło, ale musi stwierdzić, że od kilku dni żona jego zmieniła się
gruntownie. Dawniej od samego rana zaczynała wyrzekać na los, gderała bez
potrzeby, chodziła po mieszkaniu nieumyta i nieuczesana, a śniadanie dawała
mu jak z łaski. Teraz wstaje o pół godziny wcześniej, myje się, czesze, wkłada
czysty szlafrok i zaprasza męża do starannie nakrytego stołu. Jest przy tym miła,
uśmiechnięta i zadowolona.
Przyjacielowi i jego żonie śpieszę pogratulować. Życie ich ułoży się odtąd jak
najlepiej. Świadczą też listy Czytelników (a otrzymałem już kilka bardzo szczerych i serdecznych zwierzeń), że w większości powaśnionych rodzin nastąpią
zmiany na lepsze.
Dziś wieczór skłonność do rozmyślań i poważnych rozmów. Jutro rano mogą
być nastroje kłótliwe, łatwo je będzie jednak opanować.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości. Należy je starannie wychowywać i nie stosować kar cielesnych. Dzień szczęśliwy takiego dziecka
– czwartek. Kamień szczęśliwy – nefryt.
Nr 203

Rano byliśmy dziś nieco markotni i podrażnieni, lecz koło południa zły nastrój przeminął.
Pogodny humor wzmoże się w godzinach przedwieczornych, a po zachodzie
słońca będziemy się dobrze czuli w gronie przyjaciół, w kinie, w teatrze, na świeżym powietrzu, gdziekolwiek się znajdziemy.
Rozsądna żona, o ile zauważy, że mąż chce się godziwie rozerwać, nie powinna dziś wieczór robić mu trudności. Przeciwnie, powinna go dobrze nastroić do
zabawy i sama wziąć w niej udział, o ile to wskazane.
Cóż ma robić żona, której mąż idzie zabawić się z kolegami, a ją pozostawia
w domu? Radziłbym, aby zaraz odwiedziła bibliotekę i wypożyczyła małą książeczkę pod tytułem „Rozmyślania”. Są tam rady na wszystkie zmartwienia i rozterki. Tę niezwykłą książeczkę napisał rzymski cesarz Marek Aureliusz. Żona,
która w tajemnicy przeczyta „Rozmyślania”, zadziwi swego męża rozsądkiem,
dostojeństwem i zdrowym poglądem na życie.
O godzinie 8 wieczór ogarnie dziś wielu panów nieoczekiwana wesołość,
a i towarzyszące im damy będą w dobrych humorach. Nieżonaci, o ile mają zamiar wstąpić w związki małżeńskie, mogą śmiało zwierzyć się ze swych uczuć.
Uwaga! Między 9 a 11 wieczór unikać nieporozumień towarzyskich.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie ruchliwe, zdolne i w przyszłości opanuje każdy rodzaj zajęcia. Dzień
szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – karneol.
Nr 204
„Nie wiem, komu to zawdzięczam, Kochany Astrologu – pisze do mnie p. A.
M. z Targówka – ale muszę stwierdzić, że w moim domu zaszły nagłe zmiany.
Żona, która dotychczas dokuczała mi od świtu do nocy, stała się całkiem inna.
Na śniadanie podaje mi do łóżka polewkę z piwa, gdyż sobie przypomniała, że w
pierwszych latach małżeństwa często ją o to prosiłem. Kiedy wracam spracowany na obiad, nie gdera i nie zrzędzi, a przed snem nie urządza mi awantur. Jednym słowem wszystko zmieniło się na lepsze”.
Inny Czytelnik, p. B. Ch. z ulicy Mokotowskiej tak pisze:
„Miałem zamiar spakować walizkę i uciec z domu do Gdańska, dokąd mnie
zaprasza szwagier, rodzony brat mojej żony, który ją zna dobrze i wie, co to było
za ziółko. Od tygodnia wszystko, Szanowny Astrologu, zmieniło się w moim domu, żona jest całkiem niepodobna do samej siebie, nareszcie mam święty spokój
i chyba napiszę do szwagra, że nie wyjadę”.
Drodzy Panowie! Nie dziwią mnie wasze listy, tylko szczerze radują. Widzę,
że jesteście wrażliwi na wpływy gwiazd, a i Wasze małżonki też. Pan A. M. z Targówka może już być spokojny, jego życie domowe potoczy się równo i gładko.
Pan B. Ch. powinien wyzbyć się chęci ucieczki i odwołać swój wyjazd do Gdańska. Aby dać żonom do zrozumienia, że należycie oceniacie ich dobrą wolę, ofiarujcie im, drodzy Panowie, jakiś upominek. Gest taki wzrusza kobietę i wiąże ją
z mężem węzłami cichej, pogodnej przyjaźni.
Dziś na cały dzień gwiazdy wróżą ożywienie w życiu towarzyskim, niespodziewane odwiedziny, spotkania i niefrasobliwe rozmowy.

Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym, choć może nie będzie najzdolniejsze, zajmie w życiu odpowiedzialne stanowisko i stanie się podporą swych rodziców. Dzień szczęśliwy takiego dziecka –
niedziela. Kamień szczęśliwy – andaluzyt.
Nr 205
Już tylko kilka dni nas dzieli od zapowiedzianego przez gwiazdy buntu mężów przeciwko złośliwym żonom. Temu chyba muszę przypisać fakt otrzymania
listu od p. Teodory R. z Pruszkowa, która pisze:
„Zawsze był potulny i we wszystkim posłuszny, nie ważył się postąpić inaczej,
tylko właśnie tak, jak mu nakazałam. Aż tu raptem wczoraj oświadczył mi, że od
pierwszego nie będzie jadał obiadów w domu, bo mu dom obrzydł i w ogóle
wszystko mu obrzydło. Co ja mam z nim zrobić, jak postępować?”.
Szanowna Pani Teodoro! Z władczego tonu Pani listu domyślam się, jak to
naprawdę bywało. Najwyższy czas się opamiętać. Niechże Pani od jutra zmieni
sposób postępowania. Przez te trzy dni, które nas dzielą od pierwszego, proszę
przygotowywać dla męża doskonałe obiady, gdyż, jak powiada przysłowie, droga
do serca prowadzi przez żołądek. Stół czysto nakrywać, stawiać na stole kwiatki.
A i samej się ogarnąć, jak na powitanie narzeczonego. Nie narzekać, najlepiej cicho siedzieć i czekać, póki mąż nie przemówi pierwszy. Być uprzejmą, uśmiechniętą i zgodną. Jeżeli nie ma Pani pieniędzy przed pierwszym, radzę pożyczyć
lub coś sprzedać. Sprawa jest ważna i nie wolno jej zaniedbać. Od tego zależy
dalsze pożycie małżeńskie.
Dzisiejszy dzień źle się zapowiada dla miłośników alkoholu. Po godzinie 6
wieczór mogą być awantury, nawet bójki. Jutro od rana nieprzychylne wpływy
dla pieniaczy, którzy bez potrzeby procesują się w sądach. Ich sprawy będą przegrane.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wykaże w szkołach duże zdolności do sofistyki i krasomówstwa. Może zrobić karierę jako dyplomata lub adwokat. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – wtorek. Kamień szczęśliwy – szmaragd.
Nr 206
Z zespołu wpływów gwiezdnych wynika, że dzisiejszy wieczór i dzień jutrzejszy mogą być dla wielu osób bardziej krytyczne niż zazwyczaj. Należy się więc
wystrzegać obrażeń cielesnych w fabrykach i warsztatach, przy budowach domów, na kolejach. Możliwe też są wypadki przy przechodzeniu przez jezdnię
oraz w czasie kąpieli. Panowie kierowcy samochodowi powinni uważać, gdyż milicja będzie w złym humorze i mandaty karne posypią się jak z rogu obfitości.
Wyrzuty sumienia będą dziś wieczór odczuwały żony, które swarliwością zatruły życie swym mężom. Wiele spośród takich żon nie będzie mogło dziś zasnąć, a jutro rano wstaną z bólem głowy. Najwyższy już czas, aby się opanowały
i zmieniły postępowanie, gdyż za kilka dni w małżeństwie może nastąpić przełom.

Przychylny dla niewiast układ gwiezdny zmienia się z wolna na korzyść mężczyzn. W zabiegach o pozyskanie czyjejś życzliwości szanse są dziś jednakowe.
Mężczyzna, który prosi o rękę, nie naraża się na odkosz. Również i białogłowa
nie otrzyma rekuzy, byle wierzyła we własne powodzenie.
Najbliższe dni będą wyjątkowo pomyślne dla zakochanych. Widzieliśmy na
przykładzie kobiet po czterdziestce, jak dużo dobrego może przynieść szczęśliwa
passa. Obecnie kolej przychodzi na młodych. Toteż wiele będzie w tych dniach
oświadczyn ustnych i listownych.
Z miłości nie należy się zwierzać w ciasnych ścianach mieszkania. Najlepiej
wśród zieleni, o zmroku, nad jakąś wodą, najlepiej w Łazienkach. Kobiety są
wrażliwe na piękno przyrody i nie mogą się oprzeć nastrojowi. Z zalotów przeprowadzonych w ciągu najbliższych dni powstaną szczęśliwe stadła małżeńskie.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym nie przysporzy rodzicom zbytnich kłopotów, da się wychować gładko
i szybko się usamodzielni, byle było traktowane życzliwie i sprawiedliwie. Dzień
szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – labrador.
Nr 207
Do zagmatwanych wpływów gwiezdnych, które obecnie odczuwamy, dołącza
się dziś wpływ konstelacji Łabędzia. O tym powinni pamiętać zakochani, zwłaszcza kawalerowie.
We wczorajszym horoskopie wspomnieliśmy pobieżnie, iż szanse obojga płci
w rozgrywkach miłosnych są równe. Otóż od jutra zaczyna się dobra passa dla
mężczyzn. Małżeństwa wynikłe z oświadczyn między 30 lipca a 14 sierpnia będą
szczęśliwe, trwałe i obustronnie wierne. Przypominamy jeszcze raz, iż do tak
ważnej rozmowy jak oświadczyny mieszkanie nie jest odpowiednim miejscem.
Należy się spotkać z niewiastą wśród drzew, nad spokojną wodą. I szczegół dość
ważny, aby po wodzie pływał łabędź, gdyż, jak to wszystkim wiadomo, kobiety
na widok tego ptaka wpadają w rozmarzenie, o czym świadczy mitologia grecka,
ta-koż wiele słynnych obrazów.
Można też oświadczać się listownie, ale nie radzimy posługiwać się książkami
w rodzaju „Tysiąc listów miłosnych”, gdyż może się zdarzyć, że panna akurat ma
taką samą książkę i wonczas kawaler naraża się na wstyd.
Dziś, jutro i pojutrze ostrożnie z pływaniem. Nie oddalać się zbytnio od brzegu. Uważać też na skrzyżowaniach ulic.
Osobom, które wyjeżdżają na wieś, radzimy zaopatrzyć się w podręcznik zielarski i spędzić czas na zbieraniu ziół leczniczych. Układ gwiezdny sprawia, że
zioła zebrane w tym sezonie będą wyjątkowo skuteczne, a wobec braku lekarstw
mogą się przydać.
Dziś żony złośliwe, którym grozi bunt mężów, pójdą do sąsiadek naradzać
się, co robić. Najlepsza rada – zmienić postępowanie. Żadne czary tu nie pomogą.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie wesołe, zdrowe i bez wysiłku skończy szkoły. Może mieć dobrą przy-

szłość we wszelkich zawodach. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota. Kamień szczęśliwy – rubin.
Nr 208
Wiele osób spędzi dzisiejszy wieczór na rozmyślaniach i na wspominkach
przed jutrzejszą rocznicą. Sięgnijmy myślą do owych dni, kiedy Warszawa z ufnością czyniła przygotowania do zrywu, by walczyć za Polskę wiernie i zapamiętale.
Wpływy gwiezdne omówione w poprzednich horoskopach będą dziś i jutro
silniej zaznaczone. Pisze do mnie p. Edward S. z Okęcia, iż żona, z którą żył
w nieprzyjaźni od sześciu lat, zaproponowała mu zgodę. Nie będzie więc wojny
w domu pana Edwarda. Przypuszczam, że takich rokowań pokojowych można
by dziś doszukać się w wielu rodzinach, co zresztą przewidzieliśmy zawczasu.
Ogromne pieniądze można stracić dziś, jutro, w sobotę i w niedzielę grając na
świeżym powietrzu z nieznajomymi panami, zwłaszcza w takie gry jak: „trzy karty”, „twoja-moja”, „naparstek” i „pasek”.
Dziś w dalszym ciągu przychylna passa dla zakochanych mężczyzn. Kawalerowie będą bacznie słuchali tego, co mówią panny i wyciągną wnioski ze sposobu prowadzenia rozmowy. Szanse zdobycia serca kawalera będzie miała ta panna, która wykaże większą inteligencję. We własnym interesie niewiasty powinny
zaraz zapisać się do wypożyczalni książek czytać dobrych autorów według wskazówek bibliotekarki.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało powodzenie w życiu, a gdyby znalazło się w niebezpieczeństwie, wyjdzie bez szwanku. Może zostać wojskowym, słynnym podróżnikiem, odkrywcą nieznanych okolic. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – środa.
Kamień szczęśliwy – topaz.
Nr 209
Wśród nas wielu jest takich, którzy wczorajszy dzień spędzili na rozmyślaniach. Dziś o zmroku, kiedy upał przeminie, jednostki emocjonalne zapragną
przechadzki. I ze wzruszeniem będą spoglądały na ruiny ukochanego miasta.
W rozmowach towarzyskich, w samotnych dumaniach przypominamy dziś
o chwale Warszawy, o rycerstwie jej cór i synów, o ich niezłomności. Choć dokoła zgliszcza i ruiny, choć pomniki leżą potrzaskane, nikt z nas nie wątpi
o świetnej przyszłości umiłowanej stolicy. Tysiąc lat przetrwała Warszawa, przetrwa i drugi tysiąc.
Wpływ zodiakalny Lwa daje się już wyraźnie odczuwać i lada chwila może
nastąpić kulminacja. W zestawieniu z oddziaływaniem Słońca wpływ ten wywoła
zmiany na lepsze w małżeństwach, które dotychczas żyły w niezgodzie. Pomówimy o tym jutro nieco obszerniej.
Dziś, jutro i pojutrze w dalszym ciągu są duże szanse straty pieniędzy wskutek gier hazardowych z nieznajomymi partnerami. Zwłaszcza na świeżym powietrzu.

Osoby cierpiące na niedomagania serca niechże przyjmą do wiadomości, że
od jutra nastaje dla nich przychylna passa. Kuracja rozpoczęta między 2 a 21
sierpnia da doskonałe wyniki. W ciągu najbliższych dni osoby związane z teatrami będą przeżywały silne wzruszenia. W tym roku wielu młodych aktorów wybije się i odznaczy chlubnie w dziejach naszej sceny.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało samodzielnością i silnym charakterem. Gdyby z wychowaniem były trudności, nie należy karać lekkomyślnie, lecz zasięgnąć rady
wytrawnych pedagogów. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – wtorek. Kamień
szczęśliwy – chalcedon.
Nr 210
Na podstawie aspektów gwiezdnych możemy dość ściśle obliczyć, że dziś wieczór przypada kulminacja wpływów mieszanych Słońca i znaku Lwa. Innymi słowy nadchodzi z dawna zapowiadany bunt pognębionych mężów.
I oto ujrzymy tych, którzy byli zawsze zahukani przez żony, jak mężnieją, nabierają odwagi, idą wyprostowani, a wracając do domu nie przemykają się chyłkiem, lecz kroczą śmiało.
Biada złośliwym żonom! Ach, smutna wasza dola. Musicie panować nad nerwami, jeżeli nie chcecie przegrać.
Dziś wieczór wielu zgorzkniałych mężów, którzy nie zaznali przyjaźni w małżeństwie, którzy byli niesłusznie pomiatani, wielu takich mężów wróci do domu
w złych humorach. A niejeden wstąpi po drodze do gospody, aby zalać robaka.
Mądra żona, która dąży do poprawy stosunków rodzinnych, nie będzie robiła
mężowi wymówek, lecz uda, że nic nie widzi. Gdyby małżonek zasiedział się na
mieście, mądra żona nakryje czysto stół, postawi na nim kwiatek (lepiej bez doniczki), przygotuje zimną wieczerzę, a sama położy się do łóżka.
I, broń Boże, niech się nie odzywa. Działając w ten sposób udobrucha małżonka, a i sama nauczy się rozsądnie postępować.
Jeszcze raz śpieszymy przypomnieć, że dziś i jutro nie wolno zabawiać się
z nieznajomymi panami w trzy karty i inne gry hazardowe. Gra taka grozi utratą
miesięcznego zarobku, a w gorszych wypadkach można postradać nawet marynarkę i buty. Piszemy o tym, gdyż wiele osób z Warszawy wyjedzie dziś i jutro do
okolic podmiejskich.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym od najmłodszych lat będzie miało zdolności do rękodzieł i zdobnictwa.
Szkoły skończy bez większego wysiłku. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – kamień księżycowy.
Nr 211
Duże ożywienie towarzyskie odczujemy w dniu dzisiejszym. Nawet samotnicy
będą szukali przyjaciół. W alejach, w parkach, w gajach podmiejskich możliwe
są spotkania z dawno niewidzianymi osobami.

Przez cały dzień dzisiejszy będziemy się czuli zdrowi i silni. Osoby chorowite
i chore zauważą poprawę w ich stanie. Melancholicy staną się weselsi, nieufni
nabiorą zaufania do świata i ludzi.
Z tych przychylnych nastrojów powinny dziś skorzystać żony zbuntowanych
mężów. Nie biegać od samego rana na plotki do kumoszek, lecz podać mężowi
śniadanie do łóżka i przynieść mu ulubioną gazetę. Niechże nieborak poczuje, że
ma w domu istotę mu bliską, a nie kobietę-tyrana.
Gdy mąż dziś wieczór wyszedł z domu i wstąpił z przyjaciółmi na kromkę
chleba z wódką, nie czyń mu, o niewiasto, złośliwych wymówek. Lecz przygotuj
zawczasu puchar ożywczego napoju, złożonego z wody, soku z wisien, kwasku
cytrynowego i cukru. Po wypiciu takiej ambrozji mąż chwyci cię w ramiona
i ukołysze.
Nie da się ukryć, iż wielu panów będzie dziś odczuwało pociąg do napojów
w pieczętowanych butelkach. Należy to przypisać afliktacji Saturna i dysharmonii w aspektach innych planet. W tramwajach i kolejkach podmiejskich uważać na portfele, unikać sprzeczek.
Dla zakochanych dzień przychylny. Dziś śmiało można prosić pannę o rękę.
Kwiaty zerwane osobiście będą mile przyjęte.
Ponieważ Słońce znajduje się w Domu VI odbierając półkwadrat Uranusa,
należy się wystrzegać ukąszeń jadowitych wężów.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało powodzenie w miłości i założy wzorową rodzinę. Dzień
szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – perła.

Nr 212
Obudziliśmy się dziś rano nieco zmęczeni i niewyspani. Pocieszmy się, że od
godziny 3 po południu nastroje zmienią się na lepsze, poczujemy przypływ
energii i sił. Wieczór będzie pogodny i przyjemny.
Dla młodych aktorów gwiazdy wróżą dobrą przyszłość i piękną karierę.
W nadchodzącym sezonie zabłysną nowe talenty, zaznaczy się też wśród młodzieży aktorskiej poczucie odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Zacieśni się
współżycie aktorów z widzami, którzy zaczną rozumieć, iż teatr jest nie tylko
miejscem rozrywkowym, że w teatrze kształtuje się język polski i nasza odrębność kulturalna.
Również dla aktorów scenicznych sezon zapowiada się lepiej. Kierownicy
teatrów zejdą z utartej ścieżki, porzucą łatwiznę i zainteresują się szczerze twórczością rodzimą. Z miłym zdziwieniem stwierdzą, że utwory polskie są częstokroć bardziej wartościowe od zagranicznych.
Otrzymałem list od p. Janiny R., która pisze, że horoskopy z zapowiedzią
przychylnej passy dla samotnych kobiet po czterdziestce dodały jej wiary i sprawiły, iż znalazła już towarzysza życia. Dano na zapowiedzi, wkrótce będzie ślub.
Wszystkiego najlepszego, miła pani Janino! Mniej uprzejmy list otrzymałem od
anonima, który się podpisał Taurus (byk). Nadawca listu jest przypuszczalnie

zawodowym astrologiem-wróżbitą. Niechże p. Taurus przyjmie do wiadomości,
że kącik „Kto chce, niech wierzy” jest redagowany przez miłośnika, który nie
trudni się stawianiem płatnych horoskopów.
Dziś będziemy spali lepiej niż ubiegłej nocy. Obudzimy się wypoczęci i w dobrym nastroju. Ranek jutrzejszy zapowiada się spokojnie.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym może zdradzać duże skłonności do śpiewu i muzyki, zwłaszcza dziewczynka. Chłopcy będą w życiu zaradni i samodzielni. Dzień szczęśliwy takiego dziecka
– niedziela. Kamień szczęśliwy – akwamaryna.
Nr 213
Ziemia, najpiękniejsza z planet, przeżywa obecnie okres wzmożonej aktywności wewnętrznej, co skrzętnie notują sejsmografy. W sierpniu i wrześniu w dalekich krajach mogą nastąpić wstrząsy skorupy ziemskiej i wybuchy wulkanów.
W naszym kraju ta wzmożona aktywność przejawi się w sposób dobroczynny.
Działania wód mineralnych, cieplic i okładów borowinowych będą wyjątkowo
skuteczne. Szczęśliwy, kto pojechał leczyć się do zdrojowisk. Wróci zdrów.
Merkury, który do niedawna znajdował się w zwierzyńcowym znaku Wagi,
przeszedł obecnie w znak Koziorożca. Wypadnie nam z tego wysnuć wniosek, że
osoby, które w sposób złośliwy uchylają się od spłacania długów, zwłaszcza honorowych, będą teraz narażone na przykrości natury osobistej. Jeszcze większe
przykrości mogą spaść na tych, którzy zalegają z płaceniem podatków, gdyż trygon wpływów gwiezdnych wskazuje na ożywioną działalność urzędów celnych,
podatkowych i innych związanych ze Skarbem. Należy więc przewidywać nagłe
kontrole ksiąg handlowych, odkrycia nagromadzonych towarów i w następstwie
procesy.
Hodowcom drobiu radzimy zaopatrzyć się w tym sezonie w wartościowe okazy rasowych kwok znoszących jaja brązowe (karmazyny i susseksy), gdyż wkrótce wzmoże się eksport jaj do zamorskich krajów. Niezbędnych wiadomości
udzieli każda spółdzielnia rolnicza.
Dziś wieczór i jutro rano nawet w powaśnionych małżeństwach będzie panowała zgoda. Kto chce rzeczowo porozmawiać, niech korzysta z okazji. Jutro pomówimy o niewdzięcznych córkach.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym szybko się rozwinie, wcześnie wstąpi w związki małżeńskie i założy wzorową rodzinę. Dla swych rodziców zawsze będzie czułe i pełne miłości. Dzień
szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – turmalin.
Nr 214
Jest to temat przykry i dla horoskopów niepociągający, ale pominąć go milczeniem nie wolno. Nadchodzi okres krytyczny dla złych córek, mianowicie dla
tych, które mieszkając ze swymi matkami nie okazują im dość serca.
Albowiem obowiązek dorosłej córy polega nie tylko na zapewnieniu matce
dachu nad głową i wiktu. Nie mniej ważna jest życzliwość, przyjaźń i szacunek.

Zbliżamy się ku wpływom znaku Panny, który w tym roku kojarzy się z wpływami domu Wodnika. Z połączenia tych aspektów musimy wysnuć daleko idące
wnioski, niemiłe, a nawet groźne dla niewdzięcznych córek. Pomówimy o tym
w jutrzejszym horoskopie.
Dziś nadal przychylna koniunktura dla powaśnionych małżeństw, które chcą
dojść do zgody. Nastroje aż do godziny 11 wieczór będą pojednawcze.
W małżeństwach już pojednanych trzeba się troszczyć o podtrzymanie przyjaznego nastroju.
Panowie dobrze zrobią unikając przez pewien czas wstępowania na kieliszek
wódki, a panie – dbając o własny wygląd i o porządek w domu.
Wieczór dzisiejszy możemy poświęcić pisaniu zaległych listów do przyjaciół.
Przypomnijmy sobie o życzliwych nam osobach, które czekają na dobre wiadomości. Korespondencja miłosna wypadnie zręcznie i gładko.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym, o ile będzie miało dobry przykład ze strony rodziców, wyrośnie na rzetelnego człowieka. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy –
różowy topaz.
P. Irena M. (Zielonka) – Zła passa powinna minąć 18 bm. Proszę mi zaufać.
Wszystko skończy się dobrze.
P. Maria S. (Warszawa) – Chętnie bym odpowiedział, lecz nie podała Pani
swej daty urodzenia.
Nr 215
Z niechęcią wspomnieliśmy wczoraj o nadciągającej burzy, która spadnie na
głowy niewdzięcznych córek. Niestety, będzie to zjawisko powszechne, rzucające
się w oczy i trudne do zatajenia.
Cóż grozi dorosłym córkom, które zapomniały, że nie dość jest zapewnić matce kąt i wikt, że trzeba dać im tyle serca, ile one dały?
Grożą im przede wszystkim przykre powikłania w życiu rodzinnym. Grozi im
oschłość i niewdzięczność ze strony własnych dzieci. Grozi im wreszcie proces
samoudręczenia myślowego, które zjawi się nagle, zatruje spokój i odbierze sen.
A w wyniku tych wszystkich powikłań? Przedwczesna i bolesna starość.
Czy już za późno, aby te klęski zażegnać? Bynajmniej. Mamy czas do 21
września. Niechże każda z córek, której sumienie niezbyt jest spokojne, sama
o tym pomyśli. Warto. Nie będzie żałowała.
Dziś między godziną 5 po południu a 10 wieczór wrażliwe osoby obojga płci
mogą być nieco podrażnione i skłonne do sprzeczek. Skłonność tę należy bezwzględnie zwalczyć. Wyjść z domu na przechadzkę albo do przyjaciół. Nie dopuszczać do kłótni. Aby uspokoić nerwy, warto też kupić książkę. Złe nastroje
miną, a dobra książka pozostanie.
Jutro należy się wystrzegać okaleczeń przy pracy, przejechań i wypadków
podczas kąpieli.
Kto gra w brydża i wygra, ten powinien ofiarować wygraną na kolonie letnie.
Szczodrobliwość zapewni mu powodzenia w dalszych spotkaniach z partnerami.

Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie zdradzało zamiłowanie do techniki i nauk ścisłych. Czekają je w życiu liczne podróże. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – czwartek. Kamień szczęśliwy – sardonyks.
Paweł W. (Mokotów) – Tak, wszystko się zgadza. Pozdrowienia.
P. Wanda Kr. (W-wa) – Na pewno i wkrótce. Dziękuję za miłe słowa.
Nr 216
Miło jest, rozmyślając nad gmatwaniną znaków na niebie, wyciągnąć wniosek
na nieco dalszą przyszłość. W chwili obecnej gwiazdy wskazują na przykład, że
rybołówstwo polskie dojdzie w niedługim czasie do rozkwitu. W miesiącach jesiennych, które nadchodzą, połowy naszych kutrów rybackich będą niezwykle
wydajne i w związku z tym ceny ryb spadną, będzie ich wielka obfitość, co sprawi, że i w naszej kuchni nastąpią zmiany. Wpłynie to dodatnio na nasze zdrowie
i obniży koszty utrzymania.
Rozwinie się również polskie sadownictwo i pszczelarstwo. Powstaną liczne
przetwórnie owoców. Zaczniemy się odżywiać bardziej racjonalnie, a nasze dzieci nie będą rachityczne.
Tyle na dalszą przyszłość. Dziś wieczór przed zachodem słońca wiele osób będzie odczuwało znużenie. Przykry ten stan minie koło godziny dziesiątej
i wszystko wskazuje na to, że zaśniemy w pogodnym nastroju.
Jutro o 8 rano przychylne nastroje dla budowniczych, inżynierów i techników. Jeżeli pracują nad planami budowlanymi, jeżeli odczuwają przy tym
chwiejność i niepewność, niechże się śmiało dziś decydują. Powzięty projekt da
dobre wyniki.
Wieczór dzisiejszy jest dość pomyślny dla zakochanych. Powinni wystrzegać
się kłamstwa w rozmowie i piśmie, gdyż prawda wyjdzie na jaw. Przy wyborze
pierścionków zaręczynowych zwracać uwagę na szczęśliwy kamień.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało piękną budową ciała, sprawnością fizyczną i zdrowiem. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – nefryt.
P. Jadwiga M. (W-wa) – Do pierścionka zaręczynowego radzę wybrać kamień księżycowy.
P. Marcin Rz. (Włochy) – Wszystko zakończy się dobrze. List trzeba spalić
i nie odpisywać.
Nr 217
Wczoraj wieczór, jak to zaznaczyliśmy w poprzednim horoskopie, wiele osób
odczuwało zmęczenie i niechęć do życia. Nastroje te na szczęście przeminęły
i wieczór dzisiejszy zapowiada się daleko lepiej. Koło godziny 4 po południu będziemy nieco senni, wystarczy jednak filiżanka kawy, by senność odpędzić. Godziny późniejsze przyniosą wzmożoną aktywność we wszelkich dziedzinach
rozrywkowych. Miłośnicy brydża nie będą mogli usiedzieć spokojnie i pobiegną
szukać partnerów. Wielu panów zatęskni do kieliszka, co spowoduje, że w domu

mogą nastąpić lekkie utarczki słowne. Dużo też osób uda się kolejkami na krótkie wycieczki zamiejskie. Wystrzegać się nieporozumień towarzyskich i nie dopuszczać do zatargów.
A teraz uwaga! Koło godziny 10 wieczór większość osób, które niegdyś padły
ofiarami wypadków, przypomni sobie o tym. I nie bez wzruszenia będą wspominały, jak szybko pośpieszyło im z pomocą nasze Pogotowie Ratunkowe. Wobec trygonu obecnej fazy Księżyca z Saturnem niechże każdy, kto doznał opieki
Pogotowia, złoży datek na tę czcigodną instytucję. Zapewni sobie miłe uczucie,
że spełnił obowiązek i kto wie, może ustrzeże się w ten sposób od nowego wypadku.
Spać położymy się dziś dość późno. Osoby o czystym sumieniu zasną spokojnie i obudzą się jutro wypoczęte. Źle zapowiada się noc dla niewdzięcznych córek, które mając na utrzymaniu swe matki, nie okazują im należytego szacunku.
Córki takie na próżno będą szukały zapomnienia. Niejedna po bezsennie spędzonej nocy dojdzie do wniosku, że taki sam los i ją czeka, a kto wie, czy nie gorszy. Powrócimy jeszcze do tego tematu.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie wymagało troskliwej opieki. Dobrze traktowane stanie się pociechą
dla rodziców. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – wtorek. Kamień szczęśliwy –
szmaragd.
P. Wanda L. (Warszawa) – Nie jest za późno. Proszę nadesłać ścisłą datę urodzenia matki, a wskażę dzień, kiedy należy się zwrócić.

Nr 218
Druga połowa sierpnia i cały wrzesień, jeżeli zaufamy Paracelsjuszowi, sprzyja odnajdywaniu skarbów zakopanych w ziemi.
Nie bierzmy tej przepowiedni zbyt dosłownie i nie wyobrażajmy sobie, że kto
pójdzie do lasu z motyką i łopatą, ten wykopie garnek ze złotem. Przychylny
układ gwiazd musimy interpretować nieco inaczej.
A więc pole do popisu mają pp. nauczyciele szkół wiejskich. Od ich dobrej
woli, od ich inteligencji i zręczności zależy oznaczenie miejsc i odkopanie prasłowiańskich grodów i cmentarzysk. Przypomnijmy sobie, jak wielkie skarby
odnalazł w torfowisku p. Walenty Schweitzer, nauczyciel szkoły powszechnej w
Biskupinie. Polska jest mu za to wdzięczna, gdyż Biskupin stanowi dowód, że
ziemia, na której mieszkamy, była od tysięcy lat zamieszkała przez naszych praojców, nie zaś przez Germanów, jak to usiłuje dowieść propaganda niemiecka.
A takich miast prastarych jak Biskupin jest jeszcze dużo pod ziemią. Trzeba je
tylko znaleźć, samemu nie odgrzebywać, lecz zawiadomić najbliższy uniwersytet.
Dzień dzisiejszy zapowiada się na ogół dobrze, zwłaszcza dla młodzieży. Wieczór minie w nastroju niefrasobliwym. Ożywienie w życiu towarzyskim będzie
duże. Możliwe są spotkania dawno niewidzianych przyjaciół.
Dziś należy unikać gier hazardowych z nieznajomymi osobami.

Pomówimy jutro o nastrojach, które opanują nagle chłopców i dziewczęta
w wieku szkolnym.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie wymagało od ojca i matki nie tylko opieki, ale i serdecznej przyjaźni. Wyrośnie na dzielnego człowieka. Dzień szczęśliwy takiego dziecka –
czwartek. Kamień szczęśliwy – błękitny labrador.
P. Jadwiga R-icz (Rembertów) – Trzeba napisać. Odpowiedź nadejdzie przychylna.
Nr 219
Niejedna matka dziś zauważy z niepokojem, że jej syn lub córka chodzą zamyśleni i markotni. Nie należy się tym zbytnio przejmować. Nastał taki okres, iż
młodzi ludzie w wieku szkolnym zaczynają myśleć o własnej przyszłości. Wakacje wprawdzie są jeszcze w pełni, ale wkrótce wypadnie decydować, jakiego
imać się fachu, kim być i czego się uczyć.
Młodzi ludzie coraz lepiej to rozumieją, że zawód urzędnika popłaca w rzadkich tylko wypadkach, że urzędnik jest związany z urzędem, że przez całe życie
musi ulegać woli przełożonych.
Natomiast rzemieślnik, człowiek wolny, sam sobie jest panem i gdziekolwiek
by go losy rzuciły, zawsze da sobie radę.
Z rozmyślań tych wyniknie, że wielu chłopców i nie mniejszy odsetek dziewcząt wybierze w tym roku szkoły zawodowe. I dobrze zrobią. Będzie im sprzyjało
powodzenie. W ciągu najbliższych lat powstanie w Polsce typ inteligentnego rzemieślnika, nastąpi rozkwit i odrodzenie rzemiosł, silnie związanych tradycjami
z naszą przeszłością.
Obecna faza Księżyca w zestawieniu że znakiem Lwa, który dominuje, sprawia, że czujemy się zdrowsi i silni. Starajmy się wyzyskać ten okres przez zbliżenie do dobroczynnych żywiołów. Sypiajmy przy otwartych oknach, oblewajmy
się rano wodą i korzystajmy ze słońca.
Dziś w godzinach popołudniowych nastroje spokojne. Gdyby pogoda nie dopisała, spędźmy wieczór na czytaniu książek albo na pisaniu listów do zapomnianych przyjaciół.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało upodobania artystyczne. Może zostać wybitnym malarzem,
rzeźbiarzem lub muzykiem, a sztuka zapewni mu sławę i dobrobyt. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota. Kamień szczęśliwy – bursztyn wyrzucony przez
fale morskie.
Nr 220
Dorastające dziewczęta i chłopcy, jak o tym wspominaliśmy w horoskopie
wczorajszym, zaczną się zastanawiać nad wyborem zawodu. W tym roku, jak
i w latach następnych, młodzież będzie się garnęła do szkół, które dają nie tylko
dyplom, ale i możność rychłego zarobkowania.

Na ten temat odbędą się dziś i jutro rozmowy między rodzicami i dziećmi.
Wyniki tych dyskusji w wielu wypadkach będą zależały od taktu i rozsądku osób
starszych, które powinny pamiętać, że lepszy jest los i lepsze są zarobki inteligentnego rzemieślnika niż związanego na całe życie z biurkiem – referenta, a nawet pana radcy.
Kierownicy szkół zawodowych muszą się liczyć z dużym napływem uczniów.
Dla malarzy i rzeźbiarzy jest na razie okres nieprzychylny. Nie otrzymają zamówień i wielu z nich znalazło się obecnie w kłopotach pieniężnych. Zła passa
potrwa jeszcze niestety koło czterech tygodni, po czym nastąpi nagłe ożywienie.
Niechże się więc nie zrażają przeciwnościami losu. W pierwszej połowie września nadejdą dla nich jasne chwile.
Dziś wieczór nastroje pogodne, ale jutro rano możemy być narażeni na zaczepki, złośliwe docinki i plotki. Unikajmy zadrażnień. Plotkarki i plotkarze bez
naszego w tym udziału wcześniej lub później będą ukarani.
Dla zakochanych wieczór dzisiejszy przychylny. Kobiety będą wrażliwe na
piękno i poezję. Unikać dalekich przechadzek po wertepach, gdyż możliwe są
napady i rabunki.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym od wczesnego wieku będzie miało zdolności do nauki języków obcych. Należy mu te studia ułatwić. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień
szczęśliwy – diament.
P. Kazimierz S-icz (Jabłonna) – Dziękuję za dobrą nowinę. Teraz nie przewiduję niespodzianek.
P. Hanka W. – Ametyst. Sobota i niedziela. 19 i 91.

Nr 221
Minęła już kulminacja krytycznego okresu dla powaśnionych małżeństw.
Bunt mężów, o czym tak jasno mówiły nam gwiazdy, skończył się, ale nie pozostał bez wpływu na dalsze pożycie. W wielu stadłach zapanowała zgoda. Pisze mi
o tym p. Kazimierz S. z Jabłonny, który przez 16 (!) lat żył z żoną na bakier:
„Teraz wszystko się zmieniło w zapowiedzianym przez horoskopy terminie,
ona nie wita mnie już gderaniem i sarkaniem na los, lecz dba o moje nerwy.
Dzięki temu mogę lepiej pracować i zarabiać”.
Tak, musimy dbać nie tylko o własne nerwy, ale i o cudze. Okupacja sprawiła,
że wielu jest ludzi obolałych, wielu osamotnionych. Nie dokuczajmy sobie nawzajem bez potrzeby.
A teraz drobna wiadomość dla osób samotnych. Od 14 sierpnia do 5 września
będzie sprzyjający okres do szukania przyjaciół wśród zwierząt. Kto więc chce
mieć wiernego psa, ten powinien w tym czasie zainteresować się szczeniętami.
Nie dozna zawodu. Przygarnięte szczenię wychowa się zdrowo i wyrośnie na
zdrowego towarzysza życia.
Zbliżamy się do znaku Panny. Za dziesięć dni odczujemy jego wpływ wyraźnie. Na razie wieczór dzisiejszy wobec lekkiego refleksu planety Wenus da nam
przedsmak oczekiwanych wpływów. Dziś przed zachodem słońca młode kobiety

będą powabne, pełne wdzięku, wesołe. O zmierzchu staną się jeszcze piękniejsze. Zauważą to zalotnicy i niejeden zawoła: „Jak ty dziś ładnie wyglądasz!”. Mimo to oświadczyny o rękę nie będą dziś liczne, gdyż wielu nie ufa trzynastce (13
sierpnia).
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym, o ile nie będzie źle traktowane przez osoby starsze, wyrośnie na dostojnego człowieka miłującego spokój i życie domowe. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – turkus.
Stroskanej Matce – Proszę się nie zamartwiać. Wszystko będzie dobrze.
Nr 222
W naszym niedzielnym kąciku astrologicznym zaznaczyliśmy na wstępie, że
według Paracelsjusza nadszedł przychylny okres do odnajdywania skarbów zakopanych w ziemi. Dalej zrobiliśmy uwagę, iż nie należy tej przepowiedni brać
dosłownie, że raczej wypada ją rozumieć jako zachętę do odszukiwania grodów
prasłowiańskich i cmentarzysk. Jako przykład wymieniliśmy odkrycie Biskupina
przez nauczyciela szkoły powszechnej p. Walentego Schweitzera.
Jakże wielką radość sprawiła nam depesza ogłoszona przez prasę w poniedziałek, iż w odległości 6 kilometrów od Pabianic we wsi Potasznia natrafiono na
ślady osady z II wieku przed narodzeniem Chrystusa.
Z naciskiem podkreślamy, że przychylna passa do odkryć archeologicznych
trwa nadal i przeciągnie się aż do października. Światła inteligencja wiejska,
zwłaszcza duchowieństwo i pp. nauczyciele mają tu piękne pole do popisu. Byle,
o ile nie zdobyli dostatecznej rutyny, nie wszczynali prac ziemnych na własną rękę. W razie odkrycia grodzisk lub kurhanów należy zawiadomić uniwersytet lub
muzeum archeologiczne. Wadliwe rozkopanie grobowca sprawi, że cenne wiadomości, które można było zdobyć, giną bezpowrotnie.
Dzisiejszy wieczór minie spokojnie, nastroje będą życzliwe, odczujemy też
chęć do gawędy i poruszania wspomnień. O godzinie 6 wieczór wiele osób będzie miało skłonność do odwiedzenia znajomych.
Jutro przed południem w obozach harcerskich, na koloniach letnich i w innych miejscach wypoczynkowych młodzieży szkolnej zapanuje duże ożywienie
sportowe. Uważajcie, chłopcy, aby się nie pokopać w pogoni za piłką.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym może nie być zbyt pracowite, ale z łatwością ukończy szkoły i szybko ustabilizuje się w życiu. Będzie miało dużo życzliwych przyjaciół. Dzień szczęśliwy
takiego dziecka – środa. Kamień szczęśliwy – beryl.
P. Małgorzata K. (W-wa) – Ucząc się i pracując umysłowo ma Pani największe szanse.
Nr 223
Wystosowaliśmy wczoraj krótki apel do pp. harcerzy i ich rówieśników, aby
się wystrzegali zbytniej zapalczywości podczas pogoni za piłką.

Dziś powtarzamy ostrzeżenie zaznaczając, że możliwość kontuzji i obrażeń
cielesnych obejmuje, począwszy od południa, wszelkie zawody sportowe. Narażeni więc będą na szwank nie tylko piłkarze, ale i bokserzy. Ta nieprzychylna dla
sportowców passa potrwa do 20 bm., choć i później wskazana jest ostrożność.
Bywają mężczyźni z natury bohaterscy, którzy nie lękają się kul i granatów.
Ci sami mężczyźni, kiedy znajdą się w towarzystwie kobiety, którą skrycie kochają, stają się częstokroć nieporadni i brak im śmiałości, by zrobić wyznanie.
Otóż dla takich ludzi nastał dziś dobry dzień. Jeżeli szczerze kochają, mogą
między godziną 5 po południu a 11 wieczór zwierzyć się uwielbianej istocie ze
swych uczuć, a na pewno nie spotka ich zawód. Trzeba mówić jasno, bez żartów,
patrząc prosto w oczy. Niejeden z nieśmiałych kochanków przekona się, że niewiasta tylko na to czekała, by usłyszeć wyznanie miłosne. Z tak zawartych paktów przyjaźni powstaną szczęśliwe stadła małżeńskie. Ofiarowanie kwiatka ukochanej kobiecie będzie właściwym wstępem do decydującej rozmowy.
Niektórzy panowie w sile wieku poczują dziś chętkę do wyciągania korków
z butelek zaopatrzonych w monogram PMS. Niechże przeczytają, co wyżej piszemy o sporcie. To, co może się zdarzyć na boisku, może też się przytrafić w zacisznej knajpce. Powinni więc uważać, by nie wrócić do domu karetką Pogotowia.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na wspaniałego mężczyznę lub urodziwą pannę. W życiu będzie
mu dopisywało powodzenie. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota. Kamień
szczęśliwy – andaluzyt.
P. Władysław (W-wa) – Raczej kamień księżycowy. Bursztyn bywa przychylny dla wszystkich. Dzień – sobota. Czasopism, o które Pan pyta, nie znamy.

Nr 224
Zapowiedziany przez gwiazdy okres krytyczny dla złych córek zaczyna się
sprawdzać. Jak już wyjaśnialiśmy, kara spadnie przede wszystkim na córy dorosłe, które nieżyczliwie opiekują się swymi matkami.
Oto wstępne oznaki przyszłych klęsk: dziś i jutro złe córy będą napastowane
przez wyrzuty sumienia. Zjawi się bezsenność, bóle głowy, migrena. I nic tu nie
pomogą proszki z kogutkiem.
Dalej złe córy zauważą, że ich własne dzieci nie okazują im należytego szacunku. Będzie to ostrzeżenie na przyszłość. O innych zjawiskach tego rodzaju
pomówimy wkrótce, gdy wystąpią nieco wyraźniej. Na razie powtarzamy: „Opamiętajcie się, niewdzięczne córy. Macie jeszcze czas do 21 bm”.
W dalszym ciągu dziś i jutro możliwość obrażeń cielesnych na boiskach sportowych i ringach. Sędziowie powinni działać kojąco na rozgorączkowanych zawodników.
Starsi panowie, jak i wczoraj, mogą dziś odczuwać cichy sentyment do płynów w lakowanych butelkach. Wierzymy, iż wracając do domu nie będą śpiewali
na schodach, aby nie budzić dzieci i nie straszyć sąsiadów.
Od jesieni br. na dalsze lata gwiazdy wróżą rozkwit hodowli kanarków i ptasząt egzotycznych. Rozpowszechni się też zamiłowanie do akwariów i terrariów,

zwłaszcza wśród młodzieży. Niejeden z miłośników dojdzie do wniosku, że hodowla kanarków prowadzona umiejętnie, nie po partacku, może stać się źródłem
utrzymania. Powstaną więc ptaszarnie, będą organizowane konkursy i ukażą się
dobre podręczniki dla hodowców.
Dziś między 6 a 10 wieczór ponownie przychylna passa dla mężczyzn, którzy
wskutek nieśmiałości nie poprosili jeszcze o rękę ukochanej kobiety.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na doskonałego handlowca (chłopiec), a dziewczynka na wspaniałą panią domu. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień
szczęśliwy – granat.
Nr 225
Po godzinie 5 wieczór możemy się dziś spotkać z plotkami. Niebezpieczeństwo nie minie przez cały dzień, a jutro i pojutrze plotki też mogą nam się dać we
znaki. Należy je odrzucać z pogardą.
Dodajmy, że i wśród mężczyzn trafiają się plotkarze. Jednak mężczyźni plotkują najczęściej przy butelce wódki i dzięki temu ich plotki są mniej groźne, gdyż
nieprzemyślane.
Jeżeli usłyszymy, że ktoś źle się wyraża o naszych znajomych, kierujmy rozmowę na inny temat. Daleko przyjemniej jest pogawędzić o rybołówstwie, o życiu pszczół, o dziwnych obyczajach bobrów, o starożytnym zamczysku albo posłuchać bajki. Toteż gdyby dziś lub w ciągu najbliższych dni los zetknął nas ze
złośliwą plotkarką, przerwijmy jej wymowę zręcznym pytaniem: „Czy szanowna
pani nie mogłaby nam opowiedzieć historii o Czerwonym Kapturku?”.
Efekt będzie nadzwyczajny, za co ręczymy. Gadatliwa dama albo się obrazi
i zamilknie, albo zacznie bajać o Kapturku, czego można z powodzeniem nie
słuchać.
Dziś wieczór nastroje będą mieszane i niejednolite. Kawalerowie chadzający
luzem niech się wystrzegają dorywczych znajomości. Piszemy o tym, gdyż wpływy Saturna krzyżują się z lekkomyślnymi wpływami planety Wenus.
Natomiast panowie, którzy zabiegają o serce umiłowanej niewiasty, mogą
dziś liczyć na powodzenie. Ich wyznania będą wysłuchane z uwagą i radością.
Zwolennicy gier hazardowych z łatwością dziś wpadną w sidła szulerów.
Sportowcy niech się wystrzegają obrażeń cielesnych.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym zadziwi wychowawców szybkim rozkwitem umysłowym i wyrośnie na
mędrca. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – jaspis.
Nr 226
Kilkakrotnie zapowiadaliśmy szczęśliwy okres w drugiej połowie lata dla kobiet pracujących w handlu, a więc dla pp. ekspedientek, kasjerek, urzędniczek
itp. Zaznaczyliśmy jednak, że nie wszystko zależy od wdzięku i urody, że nowoczesna kobieta chcąc zdobyć powodzenie w miłości, musi dbać o rozwój umy-

słowy. Z przyjemnością stwierdzamy, iż przewidziany popyt na książki stale
wzrasta, o czym nas informują kierownicy bibliotek miejskich.
Na wrzesień gwiazdy wróżą sukcesy matrymonialne tym niewiastom, które
nie zaniedbały lektury książek i osiągnęły w ten sposób wyższy stopień inteligencji.
Przy sposobności zastanówmy się, jak łatwo jest dziś zdobyć wykształcenie
książkowe oraz szerszy pogląd na świat i ludzi. Literat pisząc swe dzieło pracuje
nad nim pół roku, rok albo i dłużej. Tymczasem każdy człowiek może się zapisać
do wypożyczalni (są płatne i bezpłatne), gdzie tę samą książkę bez trudności
otrzyma.
Z powyższego widzimy, że wszystko to, nad czym rozmyślał literat w czasie
pisania książki, a co było nieraz owocem długich studiów, czytelnik może poznać
i przyswoić sobie w ciągu kilku dni albo i w jeden dzień, jeżeli szybko czyta. Zysk
ogromny, a wysiłek żaden.
Dziś, jak i wczoraj, po godzinie 5 wieczór plotkarki poczują skłonność do
plotkowania. Gdybyśmy się znaleźli w towarzystwie takiej kobiety, wystarczy do
niej tak przemówić: „Niewiasto, zamilcz, przejrzałem cię na wskroś”. Zawstydzona uspokoi się zaraz.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym musi być racjonalnie odżywiane (dużo mleka, dalej owoce, tran, witaminy), a wyrośnie na zucha. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – środa. Kamień
szczęśliwy – agat.
P. H. J. (W-wa) – Odpowiedź w opracowaniu.

Nr 227
Przez kilka dni z rzędu uprzedzaliśmy harcerzy, piłkarzy, pięściarzy i innych
sportowców, że grożą im obrażenia cielesne, o ile nie poskromią zbytniej zapalczywości. Wzywaliśmy też kierowników drużyn, by oddziaływali kojąco na zespoły sportowe. Niestety, nie udało się uniknąć przykrych wypadków, a nastroje
wśród zawodników były istotnie podniecone.
„Express Wieczorny” z 17 sierpnia przynosi na stronie 6-ej wiadomości o licznych kraksach podczas startu kolarzy polskich w Pradze, przy czym jeden
z uczestników wyścigu, nasz rodak, potłukł się dość ciężko. Z tegoż „Expressu”
dowiadujemy się o huraganowej bójce miłośników pięściarstwa w pociągu pośpiesznym Warszawa–Katowice. Ile było pomniejszych wypadków, o których gazety nie piszą, tego oczywiście nie sprawdzimy.
Przy sposobności złóżmy należny hołd sztuce zwanej pięściarstwem. Przed
trzydziestu laty, kiedy nie znano u nas boksu, młodzi ludzie, których ponosił
temperament, staczali ofiarne walki w lokalach publicznych, posiłkując się
krzesłami i butelkami od piwa. Zawodników zabierano albo do szpitala, albo do
aresztu. W obu wypadkach nikt ich nie uwielbiał za męstwo i odwagę, a gazety,
jeśli o nich wspomniały, to raczej w sposób złośliwy.
Zmieniły się czasy. Młodzi ludzie obdarzeni zdrowiem i tężyzną fizyczną mogą okładać się pięściami, ile dusza zapragnie, byle regulamin był w porządku.

I nikt im tego nie bierze za złe, nikt ich nie pakuje do ciemnicy. Przeciwnie – publiczność bije brawo, panny posyłają całusy, a podobizny zwycięzców figurują
w gazetach.
Dziś nastroje spokojne i senne. Jutro wobec trygonu Plejad ze znakiem Skorpiona będzie ważna wiadomość dla gospodyń. Pomówimy o tym w następnym
kąciku.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie zdrowo, o ile rodzice będą je darzyli należytą opieką. Nie bić i nie
karać lekkomyślnie. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – czwartek. Kamień
szczęśliwy – szmaragd.
Nr 228
Zapowiedzieliśmy wczoraj ważną wiadomość dla gospodyń. Otóż w ciągu najbliższych dni wobec trygonu Plejad ze znakiem Skorpiona rozpleni się wszelaki
drobiazg bezskrzydły. Czyli że w naszym klimacie rozmnożą się pchły, pluskwy
i inne maleństwa.
Dobra gospodyni, o ile nie chce zatruwać życia sobie i swoim domownikom,
domyśli się, co należy uczynić. Nie będziemy więc pouczali. Wspominamy tylko,
że słynny proszek amerykański DDT istotnie tępi robactwo i nie jest szkodliwy
dla ludzi. Aby jednak zniszczyć zarodki pluskiew, trzeba wyszorować łóżka i inne
meble szarym mydłem, wszystko doprowadzić do należytej czystości i dopiero
wtedy stosować DDT. Jeżeli tego zaniedbamy, w szparach pozostaną jajka i po
pewnym czasie znów pojawią się pluskwy.
Urzędy podatkowe i wszelka kontrola są obecnie wyjątkowo ruchliwe. Lepiej
więc zapłacić w terminie podatek i nie czekać na grzywnę za opieszałość.
Wczoraj wiele osób odczuwało senność i zmęczenie, nie wszyscy też dobrze
spali. Pocieszmy się, że obecna faza Księżyca sprowadzi na nas kojący sen. Jutro
rano obudzimy się wypoczęci i skłonni do wydajnej pracy. Tylko niewdzięczne
córy będą nadal źle spały napastowane wyrzutami sumienia i lękiem. Jeszcze
dziś i jutro jest czas na poprawę. Po 21 sierpnia może już być za późno. Zła córko, jeśliś nieżyczliwie traktowała swą matkę, zastanów się i od dziś postępuj
inaczej.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym po dojściu do pełnoletniości będzie odznaczało się wdziękiem i życzliwym
stosunkiem do ludzi. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień
szczęśliwy – szafir.
P. Przemysław U. (W-wa) – Dziękuję. Wkrótce odpowiem.
P. Sergiusz K. (Łódź) – Dla niej cyrkon wschodni lub topaz, wtorek. Dla niego granat i również wtorek. Pozdrowienia.
„Er” (Kalisz) – Warto. I mogą być dobre wyniki. Wszystkiego najlepszego.
Nr 229
Osobliwie i dosyć groźnie dla pewnych osób układają się wpływy gwiezdne na
koniec sierpnia i początek września. Mianowicie będziemy mieli koniunkcję Sa-

turna z konstelacjami Raka i Pegaza. Z tego wynika, że osoby, które niegdyś były
skaleczone (złowrogi Saturn) i korzystały z szybkiej pomocy Pogotowia (dobroczynny Pegaz) mogą być w tym okresie narażone na niebezpieczeństwo po raz
drugi (Rak).
Jakże się ustrzec?
Myślę, że należałoby złożyć hołd Pegazowi, czyli ofiarować datek na Pogotowie Ratunkowe. Ja, który niegdyś korzystałem z pomocy tej czcigodnej instytucji, dla wszelkiej pewności nabyłem już wcześniej cegiełkę za 100 złotych
i wzywam innych, by uczynili to samo. Dla zakochanych blondynek, brunetek
i szatynek, które w ostatnich czasach czytały dużo książek, wieczór dzisiejszy zapowiada się świetnie. Jeżeli spotkają się z narzeczonymi, mogą śmiało omawiać
plany na przyszłość.
Panny, które od książek stroniły, niechże odłożą decydującą rozmowę na
później.
Przed tak poważnym krokiem jak narzeczeństwo i małżeństwo trzeba trochę
poczytać, aby mieć jaśniejsze spojrzenie na świat i ludzkość.
P. J. M. (W-wa) pisze, że mając w domu nazbyt gadatliwą sublokatorkę, wypróbował na niej „system Czerwonego Kapturka” oraz, że wyniki były całkiem
dodatnie. Bardzo mnie to cieszy.
Uwaga! Dziś ostatnia szansa dla niewdzięcznych córek. Od jutra zaczną się
trudności.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało zdolności krasomówcze. Może zostać aktorem, posłem do sejmu, adwokatem. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – perła.
P. Wiesław P. (W-wa) – Zachęcam. Ma Pan zdolności. Znaczek do zwrotu.
Do wszystkich – Uprzejmie proszę o niezałączanie znaczków.
Nr 230
Czas szybko leci. Zbliża się koniec lata i nasza młodzież zacznie się przygotowywać do nowego roku szkolnego. Rodzice dobrze zrobią, jeżeli pozwolą dzieciom wybrać taką szkołę, która da im nie tylko dyplom z ukończonych nauk, ale
i zawód. Warto przypomnieć, co już w tym kąciku było podkreślane, że lepiej
mieć własny warsztat i być samemu sobie panem niż spędzić życie przy urzędniczym biurku.
Dziś wieczór będziemy w nastroju do rozmyślań o przyszłości własnej i naszych dzieci. Być może wywiążą się rozmowy na ten temat. Prowadźmy je spokojnie, rozsądnie i uważnie słuchajmy cudzego zdania.
Jutro rano mogą być skłonności do sprzeczek i nieporozumień. Unikajmy
niepotrzebnych zatargów.
Dla kupców dzień jutrzejszy zapowiada się nie najlepiej. Komisje kontrolne
mogą się zjawić w najdalszych zakątkach Warszawy, dokąd dotychczas nie docierały. Duże też ożywienie będzie panowało w urzędach skarbowych. Kto nie załatwił podatków, niech się ma na baczności.

Zaczyna się od jutra dobry okres dla aktorów, reżyserów i wszelkich osób
współpracujących z teatrami. W szkołach dramatycznych ujawnią się wkrótce
nowe talenty. W nadchodzącym sezonie będziemy oklaskiwali kilka młodych,
wybitnych sił aktorskich.
Dziś, w zapowiedzianym 22-gim dniu sierpnia rozpoczyna się zły okres dla
niewdzięcznych córek. Niechże się mają na baczności!
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym po dojściu do pełnoletniości będzie miało pociąg do dalekich podróży. Może zostać kapitanem okrętu lub pilotem. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota. Kamień szczęśliwy – diament.
Nr 231
Koziorożec, znak pobudliwy i przekorny, będzie nam patronował dziś i jutro.
Z tej racji wiele osób poczuje skłonność do robienia zakładów, do gry hazardowej, do czynów połączonych z ryzykiem. Niejeden podejmie się dzieła, które
przerasta jego siły. Inny znów, źle obliczywszy szanse, dostanie się w matnię. Zakochany może zrobić przedwczesne wyznanie i odejdzie z goryczą w sercu. Tak,
dziś i jutro trzeba się namyślać przed każdym postępkiem.
Dodajmy, że narzucona przez wpływy gwiezdne pobudliwość wywoła u wielu
mężczyzn, zwłaszcza u młodych, gwałtowne odruchy, wskutek czego mogą być
wypadki obrażeń cielesnych na boiskach. Kierownicy drużyn sportowych powinni o tym pamiętać.
Nie mniejsza pobudliwość będzie panowała przy zielonych stolikach. Kto grywa w brydża, ten nic nie ryzykuje, ale miłośnicy pokera i innych „szybkich” gier
niechże będą przygotowani na zatargi i gwałtowne rozstania z partnerami.
Podobne skłonności dadzą się odczuć w lokalach publicznych, zwłaszcza tam,
gdzie sprzedają wódkę.
Jakże ma spędzić sobotę i niedzielę człowiek spokojny, który unika zatargów?
Będzie się obracał w towarzystwie ludzi równie spokojnych, jak i on, pójdzie do
teatru, do kina, lecz nie da się wciągnąć do gry hazardowej ani do knajpy.
Dziś przed udaniem się na spoczynek wypijmy filiżankę naparu kwiatu lipowego. Dobrze nam to zrobi, będziemy smacznie spali.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie ruchliwe, wesołe i skore do zabaw. Będzie [nieczytelny druk] przez
całe życie [nieczytelny druk] mir u ludzi. Dzień szczęśliwy takiego dziecka –
czwartek. Kamień szczęśliwy – nefryt.
P. Kazimierz S. (W-wa) – Oczywiście przy obustronnej dobrej woli.
Nr 232
Ach ten Koziorożec! Dziś jego wpływy odczujemy jeszcze wyraźniej.
Oczywiście większość nie da się namówić do żadnej awantury, ale jednostki
o słabym charakterze ulegną, pójdą grać w karty z nieznajomymi partnerami
i wyjdą zgrani do nitki. Mogą przy tym trafić na zręcznych panów, którzy wyciągają z rękawa piątą figurę lub piątego asa.

Dziś, jak to było i wczoraj, da się zauważyć skłonność do kłótni w lokalach
publicznych, w wagonach kolejowych, w tramwajach itp. Czytelnik tego kącika
uprzedzony zawczasu będzie się miał na baczności i szczęśliwie uniknie wszelakich nieporozumień.
Między godziną 7 wieczór a północą odczujemy dziś krótkotrwałe skrzyżowanie wpływów Saturna i Koziorożca. Oznacza to możliwość wszelakich zatruć:
jadłem, nikotyną lub alkoholem.
Warto dziś wybrać się do teatru. Aktorzy będą w dobrej formie, a poza tym
teatr jest lokalem publicznym, w którym możemy spokojnie i miło spędzić wieczór, daleko przyjemniej niż w restauracji.
O północy kończą się wpływy Koziorożca. Będziemy więc dobrze spali, lepiej
niż nocy ubiegłej. Rano wstaniemy rześcy i pokrzepieni.
Jutro możemy otrzymać listy od bliskich nam osób. Gdyby ton tych listów był
podniecony, nie miejmy żalu do ich autorów, gdyż pisali pod wpływem zawadiackiego Koziorożca. Postarajmy się odpowiedzieć na listy poważnie i życzliwie.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym należy troskliwie wychowywać, nie bić i ułatwiać mu naukę. Wyrośnie na
dzielnego człowieka i będzie pociechą dla rodziców. Dzień szczęśliwy takiego
dziecka – wtorek. Kamień szczęśliwy – kryształ górski.
Nr 233
Nastroje dziś wieczór będą nierówne. Przychylne dla ludzi spod znaku Wodnika (luty) i Strzelca (grudzień). Dla pozostałych na ogół obojętne.
Jutro rano wiele osób będzie odczuwało chwiejność i niepewność. Koło południa nastroje te przeminą, poczujemy przypływ energii. Ci, którzy mają zastarzałe długi wdzięczności, zapragną je załatwić. Da to im duże zadowolenie.
Dziś i jutro uważajmy przy wsiadaniu do tramwajów i autobusów oraz na
skrzyżowaniach ulic.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na zdolnego handlowca, administratora, może też zająć wysokie
stanowisko w hierarchii urzędniczej. Uważać, by się nie bawiło ogniem i materiałami łatwopalnymi. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – chryzoberyl.
P. Joanna K. (Jelenia Góra) – Czwartek, turkus, 18.
P. Lusia z Sopot – Niedziela, granat lub krwawnik, 21 lub 42.
P. Karolina N. (Cieplice Zdrój) – Charakterów nie określam. Jeżeli chłopiec
urodził się w r. 1927, to dziś, przypuszczam, ma już charakter ustalony. Piątek,
akwamaryna. Dla panienki – środa, topaz. Co mamy zrobić z nadesłanymi 100
złotymi?
Do wszystkich – Uprzejmie proszę o niezałączanie znaczków i pieniędzy.
P. Hanka W., uczennica – Ametyst, wtorek. Będzie coraz lepiej.
P. Zdzisław (Radość) – Szmaragd, niedziela.
Rolnikowi (Nieporęt) – List z pytaniami na temat odbudowy wsi nie nadaje
się do tego kącika.

P. Jadwiga M. (Siedlce) – Nie jest za późno. Trzeba napisać do matki, nie
zwlekać. Pozdrowienia.
P. Kazimiera B. (W-wa) – Jeżeli córka ma ładny głos i dobry słuch, to warto
uczyć śpiewu bez względu na datę urodzenia.
Nr 234
Otrzymałem dwa listy z zapytaniem, czy warto szukać skarbów wśród ruin
spalonej Warszawy. Odpowiadam: nie, nie warto.
Sprawę tę jasno omówiłem w poprzednich numerach. Pisałem wówczas, iż
jest sprzyjający okres do szukania skarbów w naszej ziemi (nie w rumowiskach)
i podkreśliłem, że nie mam na myśli garnków ze złotem, lecz daleko większe
skarby, zabytki kultury prasłowiańskiej.
Jeszcze raz przypominam, że koniec lata i tegoroczna jesień mogą nam przynieść cenne odkrycia archeologiczne, czym niewątpliwie zainteresuje się nauczycielstwo.
Archeologia nie ma nic wspólnego z zakopanymi dolarami. Poszukiwań cudzego mienia wśród ruin Warszawy nikomu nie zalecam.
Wspominałem wczoraj, że dziś po południu wiele osób przypomni sobie
o niezałatwionych długach wdzięczności. A długów takich każdy z nas ma dużo.
Gdzież są ci, którzy nam pomagali ukrywać się, kiedy nas ścigano? Albo ci, którzy dzielili się z nami posiłkiem w zagłodzonej, płonącej Warszawie? Jeżeli znamy ich adresy, napiszmy do nich. Być może potrzebują teraz słów pociechy lub
po prostu przyjaźni i wiary w ludzką wdzięczność.
Dla zakochanych wieczór dzisiejszy, o ile dopisze pogoda, zapowiada się bardzo przychylnie. Kawalerowie będą prawdomówni, a panny skłonne do słuchania zwierzeń. Gdyby był deszcz, zakochani niech zostaną w domu i piszą wiersze
miłosne. Nie ma nic weselszego od odczytywania takich wierszy po ślubie.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało usposobieniem żywym, bystrą inteligencją i sprytem.
Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota. Kamień szczęśliwy – agat.
P. Jan L. (W-wa) i Ludwik Z. (W-wa) – Odpowiedź powyżej w tekście.
Nr 235
Dziś od godziny 6 wieczór, jutro i przez kilka dni następnych będziemy pod
przemożnym wpływem gwiazdozbioru Psa. Jakże się to odbije na nas i naszym
otoczeniu?
Poczujemy tkliwość wobec najbliższego nam i zarazem najbardziej zagadkowego zwierzęcia, jakim jest pies. Zważmy, że pochodzenie psów nie jest jeszcze
dokładnie wyjaśnione, że istnieje mnóstwo hipotez, często sprzecznych. Jedno
wiemy, i z tym się liczymy, iż spośród wszystkich czworonogów pies stał się naszym nieodłącznym przyjacielem i związał się z nami, by dzielić dobrą i złą dolę.
Należy przypuszczać, że w ciągu kilku dni psy będą wyjątkowo wrażliwe, łaskawe i ufne. Skorzystajmy z krótkiego okresu czasu i, jeśli zauważymy, iż nasz
niemy przyjaciel jest niezdrów, zaprowadźmy go do lekarza weterynarii. Szcze-

niętom, jeżeli uda się nam znaleźć surowicę, postarajmy się zrobić zastrzyk, również u lekarza, przeciwko nosaciźnie. Kupmy w księgarni broszurkę o racjonalnym wychowaniu psa i dbajmy, by szczenię wyrosło zdrowo. Sukces taki da nam
dużo radości, a niejednemu samotnikowi wypełni życie.
Dziś wieczór i jutro rano nastroje będą spokojne. Poczujemy skłonność do
niefrasobliwej gawędy w zaciszu domowym, do czytania książek, do pisania listów. W życiu towarzyskim da się odczuć zastój. Niejeden z nas spędzi wieczór na
zabawie bądź na pielęgnowaniu swego psa-ulubieńca. W nocy będziemy dobrze
spali. Ranek jutrzejszy też spokojny.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie wrażliwe i przywiązane do rodziców. Trzeba je darzyć sercem, zapewnić dobrą opiekę. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień
szczęśliwy – diament.
Nr 236
Zioła zebrane w końcu sierpnia br. będą wyjątkowo skuteczne. Kto obecnie
jest na wsi i zażywa przechadzek wśród pól, niechże się zajmie zielarstwem, a nie
będzie żałował.
Młodym pannom zaleca się zbieranie dzikich bratków (trójbarwnych), które
mają tę osobliwą własność, że obdarzają dorastające białogłowy świetną, zdrową
cerą. Zrywać należy rośliny nieprzekwitnięte, bez torebek nasiennych, suszyć,
przechowywać w woreczku i pić na czczo parząc jak herbatę.
Paniom domu zaleca się zbieranie piołunu. Zrywać tylko wierzchołki pędów
i suszyć w cieniu. Piołun zawiera szlachetną, aromatyczną goryczkę i jest doskonałym domowym środkiem na lekkie niedomagania żołądkowe. Przechowywać w papierowej torbie, pod kluczem, aby mąż nie wykradał na zaprawę do
wódki.
Wreszcie starszym panom, którzy cierpią na zaflegmienie, na skłonność do
kamieni nerkowych, na łamanie w kościach, warto zalecić zbieranie skrzypu
polnego. Zrywać całą roślinę i suszyć w cieniu. Jest to popularne ziele i każda
babka nas pouczy, jak naparzać.
Dziś w godzinach wieczornych możemy być narażeni na utarczki słowne
z nieznajomymi osobami, zwłaszcza w tramwajach, w kolejkach, na dworcach
kolejowych. Nie bierzmy udziału w tych sporach i zachowujmy się z godnością.
Jutro, zwłaszcza w fabrykach i warsztatach, wystrzegajmy się upadków i okaleczeń.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym mniej będzie pracowite od swych rówieśników, lecz mimo to dzięki zdolnościom ukończy szkoły celująco. Może zostać politykiem, działaczem społecznym lub dziennikarzem. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień
szczęśliwy – turkus.
P. Jadwiga S. (Słupsk) – Zgoda musiała nastąpić. Powodzenia.
Nr 237

Spośród licznych, częstokroć sprzecznych wpływów gwiezdnych na najbliższe
tygodnie, warto zanotować równoległe działanie Merkurego ze znakiem Wagi.
Ujmując rzecz praktycznie, odbije się to dodatnio na urzędach zaopatrywania
i na urzędach rozdzielczych, które zerwą z papierkowym systemem pracy i zaczną kierować się logiką.
Znikną więc takie zjawiska jak bezsensowny przydział wyrobów włókienniczych. Ze smutnego doświadczenia wiemy, iż częstokroć kiedy dochodziło do podziału artykułów kartkowych, panna dostawała parę męskich dessous, starszy
pan otrzymywał trzy metry flanelki w chabry albo w niezapominajki, a młodego
kawalera zaopatrywano w dziecięcy kaftanik.
Otóż dzięki przychylnym wpływom gwiezdnym panowie naczelnicy urzędów
rozdzielczych dojdą do wniosku, że wręczanie dziewczętom męskiej bielizny jest
nietaktem i może wywołać rumieniec na ich twarzach. Dalej, że mężczyzna, o ile
nie zwariował, nie uszyje sobie garderoby w kwiatuszki polne. Wreszcie, że kaftanik dziecięcy może dziarskiego kawalera nastraszyć i zepsuć mu humor.
Wszystkie te nieporozumienia, bardzo dla nas przykre, powinny się skończyć
niebawem.
Dziś w nocy z piątku na sobotę niewdzięczne córy, które nie zmieniły postępowania wobec matek, źle będą spały. Obudzą się jutro z bólem głowy, a w wielu
wypadkach z migreną. Takie nawroty bólów głowy będą się powtarzały i żadna
Kasa Chorych tu nie pomoże. Jedyna rada – mieć więcej serca dla matki.
Jutro rano ludzie o czystym sumieniu będą żwawi i czynni. Cokolwiek zaczną, powinno się dobrze skończyć.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało powodzenie w życiu i doczeka późnej starości. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – czwartek. Kamień szczęśliwy – onyks.
P. Janina M. (W-wa) – Proszę w to nie wierzyć, przesąd.
Nr 238
Z przyjemnością zaznaczyłem wczoraj, że zagmatwane wpływy gwiezdne tyle
nam dadzą w najbliższym czasie dobrego, iż w urzędach rozdzielczych zamiast
chaosu zapanuje logika i większy porządek. To samo da się powiedzieć i o innych
urzędach, a w pierwszym rzędzie budowlanych i komunikacyjnych.
Od pierwszych dni września nie będziemy już świadkami takich wypadków,
by pracownikom przyznawano ulgi kolejowe dopiero po urlopie. Albo żeby
urzędnik komunikacji jadący gratis usuwał z przedziału pasażera, który zapłacił
za bilet.
Nie powinny też więcej powstawać takie dziwolągi, jak słynny „ślimak” tramwajowy przy zbiegu Marszałkowskiej z aleją Jerozolimską, z którego tyle było
pożytku, że Wiech napisał zabawny felieton. Bo poza tym ludzie wsiadają do wagonów w sposób zwykły, a „ślimak” niepotrzebnie zajmuje miejsce.
Ufajmy, że dzięki wpływom gwiezdnym zapanuje też większa prostota przy
wypłatach rent inwalidzkich i wszelkich emerytur.
Dzisiejszy wieczór i cały dzień jutrzejszy zapowiadają się przyjemnie dla zakochanych. Oby tylko dopisała pogoda. Przy sposobności warto przypomnieć, że

na sadzawce w parku Ujazdowskim pływają znów łabędzie. A, jak wiadomo (pisałem już o tym), widok łabędzia wprawia niewiasty w rozmarzenie. Toteż mały
spacer po tym pięknym parku dobrze zrobi miłującym się parom. Kto wie, może
serca przemówią i dojdzie do ślubowania dozgonnej miłości.
Od godziny 6 wieczór zapanuje dziś wysokie ożywienie w życiu towarzyskim.
Można się spodziewać nieoczekiwanych odwiedzin.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym nie powinno być wychowywane byle jak, lecz pod kierunkiem lekarza,
choćby z bezpłatnej poradni. Lekarz da wskazówki, jak je pielęgnować i odżywiać. W tych warunkach dziecko wyrośnie zdrowo, będzie silne i czerstwe. Dzień
szczęśliwy takiego dziecka – wtorek. Kamień szczęśliwy – bursztyn.
P. Józef Ł. (Kawęczyn) – Myślę, że był to raczej przypadek.
Nr 239
Na dzień dzisiejszy gwiazdy nie wróżą nam żadnych szczególnych wydarzeń,
wróżą nam natomiast głębokie przeżycia emocjonalne. Kładąc się spać przypomnimy sobie, jak to przed ośmiu laty rankiem pierwszego września obudziły nas
wybuchy bomb i łoskot nadlatujących samolotów. Dalej przypomnimy sobie rozpaczliwą obronę naszego miasta, ulice szkłem zasypane, płonące domy, rozbite
pociskami szpitale, piwnice zatłoczone przez rannych i dużo, dużo mogił.
Przebiegniemy myślą dzieje Warszawy, wielokrotnie obleganej, palonej
i niszczonej, deptanej przez najeźdźców, a zawsze żywej i nieugiętej.
Warszawa, nasze Miasto Niezłomne, czeka na pomoc swych synów. W rocznicę wrażego najazdu złóżmy datek na jej odbudowę.
Dziś przez cały dzień skłonność do spotkań towarzyskich, odwiedzin i przechadzek w gronie miłych nam osób. Nastroje będą pojednawcze. Toteż jeżeli
ktoś ma do nas urazę, możemy szczerze z nim sprawę wyjaśnić, a na pewno nie
spotka nas zawód.
Osoby, które się procesują bez oczywistej potrzeby, powinny w ciągu najbliższych dni dojść do zgody poza sądem, gdyż lepiej na tym wyjdą.
Uwaga! Jutro nastąpi zmiana w postępowaniu pracowników tramwajowych
i autobusowych. Pomówimy o tym w następnym felietonie.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało wybitne zdolności do wynalazków. Nie tylko chłopcy, ale
i niewiasty zasłużą sobie na wdzięczność współobywateli. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – granat.
„Pyton” w Sopocie – Nie wolno mi odpisywać listownie. Mogę odpowiadać
tylko w ramkach (dosłownie) tej rubryki, o ile pozwala na to miejsce, a miejsca
jest mało.
P. Maria P. (W-wa) – Radzę spalić zasuszone kwiaty i zapomnieć. W najbliższy wtorek poczuje Pani otuchę i chęć do życia.
Nr 240

Wspomniałem wczoraj, że od dziś zauważymy zmiany w postępowaniu pracowników tramwajowych i autobusowych.
Różne na to składają się wpływy. A więc uskrzydlony Merkury, rozhukany
Pegaz i wreszcie znak Panny, który symbolizuje skromność, poprawność
i uprzejmość. Z tych zagmatwanych oddziaływań gwiezdnych możemy wysnuć
wniosek, że dziś w godzinach popołudniowych nastąpi wyraźna poprawa w komunikacji miejskiej.
Pan motorniczy nie będzie ruszał galopem, nie licząc się z tym, czy pasażerowie wsiedli, czy nie wsiedli, czy wiszą na stopniach, czy też gonią uciekający
tramwaj.
Pan konduktor nie będzie przedwcześnie dzwonił, lecz pozwoli wejść ludziom
do tramwaju lub autobusu. Nie będzie też spoglądał na pasażera jak na natręta,
gdyż z pasażerskich 10-złotówek powstaje budżet MZK, wypłacane są pensje
pracownikom tej instytucji i odbywa się odbudowa zniszczonej sieci tramwajowej.
Panowie kontrolerzy zaprzestaną urządzania przesadnej blokady autobusów
na ruchliwych przystankach, jak hotel „Polonia” albo Dworzec Główny, gdzie
każdy się śpieszy i niecierpliwi.
Wszystkie te bolączki powinny zniknąć jak nożem uciął. Oby pracownikom
MZK przyświecał znak Panny, czyli skromność, poprawność i uprzejmość.
Dziś wystrzegajmy się rzucania obelg i złorzeczeń, gdyż może nam to zaszkodzić. Istnieje prawdopodobieństwo zatruć alkoholem.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym od najwcześniejszych lat będzie się odznaczało wesołością i radosnym poglądem na życie. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – turkus.
Nr 241
Kończąc wczorajszy felieton napisałem krótkie, ale treściwe zdanie: „Istnieje
prawdopodobieństwo zatruć alkoholem”.
Niestety w życiu mężczyzn bywają takie chwile. Wie o tym prawie każda mężatka. Na szczęście zatrucia te mają zwykle przebieg łagodny i szybko mijają.
Jakże ma się zachować dama, której mąż wraca do domu po północy i nie
może trafić kluczykiem do dziurki od zatrzasku?
Najlepiej zrobi udając, że nic nie zauważyła. Mąż sam poczuje nazajutrz, że
coś nie jest w porządku i pierwszy zacznie na ten temat naprowadzać rozmowę.
A żona nic, tylko w dalszym ciągu robi z męża wariata:
„Jak to? Wróciłeś pijany? Ależ zdawało ci się. Byłeś najzupełniej trzeźwy. Co?
Stolik przewróciłeś? Nie, mój drogi, stolik sam się przewrócił”.
Zdumiony mąż patrzy na żonę, zawstydzi się, wpadnie w zadumę i długo będzie się głowił nad pytaniem, co go teraz czeka.
Ten system, zwany „robieniem z tata wariata” zalecam paniom domu. Jest
wypróbowany i okazał się daleko lepszy niż wymyślanie mężowi od pijaków. Albowiem rozgoryczony mąż czując się nieswojo we własnym domu, gotów po raz
drugi uciec do knajpy.

Dodam, że tym właśnie systemem sam byłem niegdyś odzwyczajony od nazbyt częstego biegania do baru „Pod Bukietem”. Za skutek więc ręczę.
Zwróćmy dziś uwagę na zachowanie się pp. konduktorów, motorniczych
i kontrolerów w tramwajach i autobusach. Na pewno będą uprzejmi. Ze swej
strony traktujmy ich życzliwie jako bliskich nam warszawiaków, którzy to samo
przeszli, co i każdy z nas. Przy obustronnej dobrej woli jazda tramwajem stanie
się przyjemnością.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało pociąg do nauk ścisłych. Zostanie pedagogiem lub uczonym.
Dziewczynka wcześnie wyjdzie za mąż. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – chalcedon.
Nr 242
Nie zapowiada się na dziś nic szczególnego. Jutro od wczesnego ranka będziemy roztargnieni. Uważajmy więc wychodząc do pracy, by nie pozostawić
w domu kluczy, teczki, zegarka itp.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wykaże zdolności w kierunku nauk technicznych. Rodzice niech uważają,
by w domu był nastrój pogodny. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – diament.
P. Arseniusz L. (Gliwice) – Niedziela, nefryt.
P. Ewa B. (Jelenia Góra) – Od kwietnia przyszłego roku radosne przeżycia
osobiste i wzrastające powodzenie w różnych dziedzinach. Znaczek do zwrotu.
P. Ryszard Ch. (Gdańsk-Wrzeszcz) – Niestety brak miejsca nie pozwala mi
na to. Pozdrowienia.
P. Hela J. (z Myszkowa) – Akwamaryn, czwartek. Charakteru z pisma nie
umiem określać.
P. Zosia W. (W-wa) – Błękitny labrador lub lapis lazuli, środa.
P. Władysława M. (poczta Suchedniów) pisze: „Zakochałam się w chłopcu,
którego ojciec ma młyn i jest nam przychylny. Mój chłopiec chce mi kupić pierścionek zaręczynowy. Zapytuję, jaki kamień przyniesie nam szczęście? Urodziłam
się 11 stycznia 1930 roku”. Miła Panno Władziu! Myślę, że kamień młyński powinien Wam przynieść dużo szczęścia, a poza tym turkus lub szmaragd.
P. Jerzy (Gliwice) – Bursztyn, poniedziałek.
P. Tonka (Targówek) – Zrozumieliśmy się, dziękuję za miłe słowa. Sobota,
kamień księżycowy.
P. Wiktoria K. (Pruszków) pisze: „Mam działkę i trochę oszczędności, więc
chciałabym już teraz zgromadzić materiały budowlane, żeby w przyszłym sezonie wystawić sobie domek. Proszę mi poradzić, czy mam budować ze zwyczajnych cegieł czy też z pustaków? Urodziłam się 14 kwietnia 1907 roku o godzinie
5 rano”. Moja szczera odpowiedź: nie wiem.
Nr 243

Zanosi się na to, że dziś wieczór i jutro do południa będziemy jeszcze bardziej
roztargnieni niż wczoraj. Mnóstwo pań pozostawi paczki w wagonach, w tramwajach, w taksówkach i na dworcach. Panowie będą gubili teczki i laski. Liczne
też będą wypadki, że ktoś wyjdzie, zatrzaśnie drzwi, a o kluczu zapomni. Panie
kasjerki niech uważają przy wydawaniu reszty.
Wszyscy musimy walczyć z roztargnieniem, a przede wszystkim osoby zakochane. Bo może tak wypaść, że narzeczona otrzyma od kawalera list z błaganiem
o kredyt, a krawiec dostanie od klienta poemat miłosny.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie samodzielne i łatwo przejdzie przez życie. Rodzicom okaże dużo
serca i wdzięczności. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota. Kamień szczęśliwy – cyrkon.
P. Adam Cz. (Szopienice) – Piękna książka Witolda Bunikiewicza o kamieniach jest dziś rzadkością. Radzę poszukać w Krakowie, w antykwariatach.
P. Eleonora M. (Częstochowa) – Nie mogę doradzić szans i numerów loteryjnych, bo a nuż kto pomyśli, że jestem w zmowie z kolektorami. Wtorek, malachit.
P. Hanka B. (Gorzów) – Wydaje mi się, że zdobnictwo. Skalę talentu powinien określić profesor szkoły sztuk pięknych.
Stały Czytelnik (Ciechocinek) – List przekazałem administracji.
P. Michalina R. (Tomaszów) – Bo jestem skromny. Pozdrowienia.
P. Aleksander B. (W-wa) – Pisałem o możliwościach odkryć archeologicznych. Poszukiwań radzę zaniechać.
P. Paulina M. (Ursus) – Poniedziałek, topaz.
P. Wanda K. (W-wa) – Środa, turkus.
P. Roman S. (W-wa) – Wymieniając datę swych urodzin, zapytuje, które są
dlań szczęśliwe dni do gry w pokera. Wiem, ale nie powiem.
Nr 244
Skończył się sezon letni dla większości obywateli miejskich. Mężowie powrócili z urlopów przywożąc zdrowie i wspomnienia. Ze wspomnieniami niewielkie nieszczęście, gdyż są nieuchwytne. Gorzej, gdy żona porządkując mężowską walizę, znajdzie w niej fotografię swego ślubnego małżonka w gronie
uroczych niewiast na plaży lub w parku zdrojowym. Wówczas, jak powiada poeta: „W domu powstaje lament, aż drży firmament”.
Dla zbolałych żon mam pociechę i to nie byle jaką. Otóż istotnie koniec sierpnia (od 21) wypadł pod znakiem Panny, ale ta Panna wcale nie przedstawia się
groźnie. W obcych językach, a przede wszystkim w łacinie, jej nazwa brzmi Virgo, czyli dziewica. Z powyższego wynika, że niewiasty, w których towarzystwie
małżonek się obracał w czasie urlopu, nie były wampami. Były to skromne, nieśmiałe dziewice.
Tyle o powrocie taty. Kiedy znów mama wraca, też mogą się zdarzyć nieporozumienia, ale rzadziej i niezbyt groźne. Albowiem my, mężczyźni, cenimy przede
wszystkim spokój i ciszę domowego ogniska. Denerwuje nas lada hałas, choćby
trzepanie dywanów, a cóż dopiero rozmowa z ukochaną żoną.

Zapamiętajcie, osoby płci obojga, że sierpień br. nie był miesiącem romantycznym i choćby się nawet chodziło na spacery przy pełni księżyca, wspomnienia te szybko wywietrzeją z głowy i miną bez śladu.
Dziś nastroje spokojne. Dwudniowe roztargnienie zaczyna mijać. Mimo to
uważajmy jeszcze, by nie pogubić poza domem paczek, lasek, torebek, teczek
i kapeluszy.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na figlarza w dodatnim tego słowa znaczeniu. Może zostać satyrykiem lub aktorem komicznym, będzie lubiane w towarzystwie. Od wczesnych lat zacznie zdradzać zamiłowanie do poezji. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – andaluzyt.
Nr 245
Obok znaków gwiezdnych zaczyna nam patronować jeleń św. Huberta. Toteż
w zgranym światku myśliwych nastąpi wkrótce ożywienie. Zbliża się sezon polowań.
Niewiasty też nie zapomną o łowach. Może się zdarzyć, że niejedna doświadczona kobieta strzelając oczkami upoluje rogacza lub samotnego odyńca. Schylmy głowy przed tak wielkim talentem i oby im się działo jak najlepiej.
Dzieci nasze wracają na ławy szkolne. Jakeśmy to z dawna przewidzieli,
w tym roku młodzież garnie się do szkół zawodowych, które dają nie tylko dyplom, ale i wykształcenie fachowe. Przoduje w tym kierunku Warszawa.
Na najbliższe lata gwiazdy przepowiadają wielki rozkwit rękodzieł, rzemiosł
i sztuk pięknych.
Dziś, jutro i pojutrze dobre dni dla niewiast. Będą urocze i pociągające, byle
się nie kłóciły. Jeżeli pójdą do fotografii, wyjdą na odbitkach jak anioły.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie wymagało bacznej opieki, ale wyrośnie zdrowo. Zgodnie ze wskazówkami lekarza dawać tran, dużo mleka i świeże owoce. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – malachit.
Ciekawa gdynianka – Ametyst, wtorek.
P. Wacław K. (Jelenia Góra) – Podobiznę i list otrzymałem. Namyślam się
nad dalszym ciągiem. Psychologów nie znam. Pozdrowienia.
Zrozpaczona (W-wa) – Mąż kocha, widzę to z gwiazd. Uspokoi się w połowie
listopada i wszystko będzie dobrze.
Nr 246
Kilkudniowe roztargnienie spowodowane styczną wpływów Neptuna i obecnej fazy Księżyca zanika stopniowo. Nie będziemy już narażeni na gubienie lasek, teczek i kapeluszy, ale mogą się zdarzyć przeoczenia w rozmowie, zwłaszcza
telefonicznej. Gdy więc męski głos pyta: „Czy to ty, kochanie?”, kobieta nie powinna zaraz odpowiadać: „Tak, to ja, a kto mówi?”, lecz przed tym powinna się
upewnić, z kim rozmawia i dopiero wtedy gawędzić.

Wspomniałem wczoraj, że niewiasty przez cały dzień dzisiejszy będą urocze,
zalotne i pociągające. Panowie, miejcie się na baczności!
Jak wynika z gwiazd i z doświadczenia naszych prababek, wrzesień jest miesiącem, w którym bywa najwięcej zaręczyn. Dokądże się udać z ukochaną w zrujnowanej Warszawie? Gdzie znaleźć taki zakątek, aby nikt nie przeszkadzał, aby
panowała cisza i odpowiedni nastrój do zwierzeń?
Zakątek taki jest tuż pod Warszawą, w Czersku. Dojazd kolejką ze Służewca
do Góry Kalwarii, a dalej ładny spacer pieszo. W Czersku jest wspaniałe zamczysko z zamierzchłych czasów, gdy Czersk był większy od Warszawy.
Pomyśl, zakochany chłopcze, jak by to było wspaniale wyznać miłość na dziedzińcu zamkowym, gdzie niegdyś rycerze na koniach ścierali się kopiami, byle
zdobyć poklask ukochanej.
Spójrz, zakochany chłopcze, na zegarek i jeżeli nie jest za późno, jedź do
Czerska z umiłowaną osobą. Ziemia czerskiego grodziszcza jest tak przesiąknięta
fluidami miłości, że panna o wrażliwej duszy nie zdoła się oprzeć nastrojowi,
przyrzeknie serce i rękę.
Dziś wieczór w towarzystwie męskim mogą się dać odczuć różnice poglądów.
Unikać przedmiotów twardych jak: kufel, butelka od piwa, noga od krzesła itp.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wcześnie zacznie zdradzać silny charakter. Nie krępować w wyborze szkół
i zawodu. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – wtorek. Kamień szczęśliwy – biały
koral.

Nr 247
Groźnie zapowiadają się najbliższe dni dla podróżujących. W pociągach,
zwłaszcza na magistrali północ-południe (Gdynia–Warszawa–Kraków) będą
liczne kradzieże waliz, portfeli i torebek.
Dla kupców detalicznych okres obecny jest trudny, a wpływy gwiezdne wciąż
nieprzychylne. Niechże się mają na baczności!
Dla zakochanych passa jest nadal dobrotliwa. Zwierzenia miłosne można dziś
robić między 5 a 8 wieczór, byle nie na zatłoczonej sali. Unikajmy więc kina, jeżeli mamy zamiar coś wyznać, a wybierzmy zakątek bardziej romantyczny, na
przykład park albo zadrzewioną aleję.
Pod przychylnym znakiem Bliźniąt rozpoczęły się lekcje w szkołach. Jeżeli
spotkamy nauczycieli, powitajmy ich dobrym słowem. Pamiętajmy, iż są to ludzie, którzy wychowują nam dzieci na dzielnych obywateli. Pamiętajmy też, że
nauczyciele często są w potrzebie. Kto więc ma sklep spożywczy albo trudni się
dostawą artykułów żywnościowych, ten dobrze zrobi, jeżeli w sposób delikatny
ofiaruje nauczycielce lub nauczycielowi paczkę wiktuałów. Im wychowawca
szkolny będzie zdrowszy i silniejszy, tym składniej pójdzie mu praca i na tym
zyskają nasze dzieci.
Dziś w nocy z poniedziałku na wtorek sen będzie twardy. Nastawmy budziki,
aby nie zaspać.

Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało zdolności twórcze oraz poczucie piękna. Może zostać wybitnym malarzem, architektem albo założycielem miast-ogrodów. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – kryształ górski.
Nr 248
We wczorajszym kąciku uprzedziłem krótko i treściwie, że w najbliższych
dniach wzmogą się kradzieże na kolejach. Jakże się ustrzec przed złodziejami?
Kto ma walizkę, a w niej dobytek, musi jej pilnować. Niechże więc nie zasypia
w nocnym pociągu. Aby nie spać, dobrze jest wypić przed odjazdem dużą filiżankę mocnej kawy (byle nie „Enrilo” ani żołędziowej, tylko prawdziwej).
Rada dla panów: przed wyruszeniem w drogę należy przygotować dla złodzieja stary, bezwartościowy pugilares wypchany skrawkami gazet. Powinien
być gruby i w dotyku przez marynarkę – obiecujący. A pieniądze rozlokować po
różnych kieszeniach i kieszonkach. W ten sposób oszuka się złodzieja i pieniądze
zostaną.
Dla pań, których torebki aż się proszą, aby w nich poszperać, też się znajdzie
rada. Niech zawiną pieniądze i cenne papiery w chusteczkę i schowają za dekolt.
A dla złodzieja w torebce można zostawić trochę drobnych.
Chowanie pieniędzy za pończochę wyszło już z użycia. To było dobre w czasach, gdy gruba, wełniana pończocha sięgała poniżej kolan i była podtrzymywana elastyczną podwiązką w kształcie obwarzanka.
Młodym podróżniczkom, które chowają pieniądze za biust, warto przypomnieć, że zawieranie znajomości z panami w zatłoczonym wagonie jest niewskazane. Później taka panienka płacze i powtarza: „Myślałam, że on miał uczciwe
zamiary, a tymczasem skradł mi wszystkie pieniądze”.
Dziś wieczór i jutro rano nastroje spokojne. Sen nadal dobry.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie wrażliwe na nastroje. Mężowie powinni więc okazywać dużo życzliwości karmiącym żonom, aby złe humory nie odbiły się na zdrowiu niemowlęcia. W latach późniejszych rodzicom w obecności malca nie wolno się kłócić.
Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – opal o złocistym połysku.
P. Maria M. (Nakło nad Notecią) – Czwartek, szmaragd, 29 VI oraz sobota (4
IV), topaz.
P. Anna L. (Wałbrzych) – Dziecko może zdradzać popędy władcze i zdobywcze. W razie trudności z wychowaniem radzić się pedagogów, nie karać lekkomyślnie. Dobrze odżywiać, dużo słońca i powietrza.
Pan H. J. (Warszawa) – Środa, lapis lazuli.
Nr 249
Zróbmy małą wycieczkę w niedaleką przyszłość. Postarajmy się zbadać, co
nam obiecują gwiazdy na rok przyszły.

Nie zawsze jasno zarysowują się wpływy zodiakalne, ale jedna zapowiedź
zdaje się być najzupełniej wyraźna. Mianowicie urodzaj małych Polaków.
W roku 1948 w bardzo licznych rodzinach zakwilą niemowlęta. Największa
liczba urodzin wypadnie w czerwcu. Dużo też będzie bliźniąt. Zdumiony papa za
jednym zamachem zostanie ojcem dwu jedynaków. Warto też podkreślić, że
gwiazdy wróżą zdrowie zarówno matkom, jak i noworodkom.
Na marginesie mała uwaga zaczerpnięta z pamiętnika braci Goncourt. Zdarzały się wypadki, że świekra otrzymawszy depeszę o narodzinach bliźniąt, przyjeżdżała w te pędy i na widok wnuków rzucała się na szyję synowi, wołając: „Biedaku! Jakżeś ty się musiał namęczyć!”.
Otóż takie postępowanie trzeba nazwać nietaktem towarzyskim. Świekra powinna naprzód przywitać się z synową, wyrazić podziw i uznanie, a dopiero później czulić się do syna.
Wobec tak jasnej zapowiedzi spoglądajmy z szacunkiem na nasze niewiasty
jako na budowniczych Polski. To, co nam dadzą, będzie silniejsze i trwalsze od
linii Maginota.
Kilka ciepłych słów należy się też ojcom. Gdy w lecie przyszłego roku tłumnie
podążą do zakrystii, by chrzcić potomków, niechże sobie zanucą znany refren:
„Plon niesiemy, plon...”.
Dziś wieczór i jutro rano nastroje równe i spokojne. Pieniacze, intryganci
i plotkarze nie powinni w tym okresie procesować się w sądach pokoju, gdyż
przegrają sprawy.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało piękną budową ciała i sprawnością fizyczną. Z wychowaniem nie będzie większego kłopotu, byle rodzice nie kłócili się w jego
obecności. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy
– nefryt.
Nr 250
Aspekty gwiezdne na dzisiejszy wieczór i na kilka dni następnych mają wygląd dość urozmaicony.
Dla małżeństw bezdzietnych, gdyby chciały przygarnąć sierotę, jest odpowiedni okres do 18 bm. Wzięte w tym czasie na wychowanie dziecko będzie
zdrowe i nie sprawi zawodu przybranym rodzicom.
Jutro i aż do końca tygodnia w sądach pokoju będą zapadały wyroki nieprzychylne dla pieniaczy, intrygantów, plotkarek. Kto więc ma nieczyste sumienie,
niech lepiej podejdzie w korytarzu sądowym do przeciwnika i zaproponuje mu
zgodę. Opłaci się nawet postawić małe śniadanko, byle nie doszło do rozprawy.
Dla ludzi pracujących nie zapowiada się nic szczególnego w ciągu najbliższych dni. Jedynie młode niewiasty, od niedawna będące na posadach biurowych, powinny się wystrzegać zalotów ze strony przełożonych.
Dziewczęta roztargnione, zamyślone, jak gdyby bujające w obłokach, ockną
się w tym lub przyszłym tygodniu i to w sposób przyjemny. Mogą nagle się znaleźć w miłym gronie albo objąć stanowisko dla nich odpowiednie, mogą też dzię-

ki tym zmianom spotkać młodzieńca, o którym marzą skrycie. Młodzieniec ów
przyjedzie prawdopodobnie z dalekiej krainy.
Dziś koło godziny siódmej wieczór istoty romantyczne poczują zapał do przechadzek. Zakochanym nie radzę oddalać się zbytnio od ożywionych ulic, gdyż
mogą paść ofiarą rabusiów.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie miało skłonność do zawodów związanych z przyrodą. Może więc
zostać hodowcą, leśnikiem lub naukowcem. Zawsze będzie wrażliwe na piękno
i urok życia wiejskiego. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – wtorek. Kamień
szczęśliwy – krwawnik.
P. Stanisława (Jelenia Góra) – W połowie grudnia br. widzę w Pani życiu
uczuciowym duże zmiany na lepsze.
Nr 251
W małym, lecz niezbyt zgranym światku malarzy nastąpi stopniowy zanik
antagonizmów. Na razie związkowcy walczą z niezależnymi, obsypując się nawzajem mnóstwem nie zawsze słusznych zarzutów. Ale to minie i zapanuje
zgoda.
Miał rację malarz paryski Vlamynck, który w swym pamiętniku pisał: „Idziemy na wystawę jak na bankiet, a obrazy oceniamy jak wytworne potrawy. I nic
nas nie obchodzi, do jakiej szkoły należy kucharz ani też jakim kierował się przepisem. Żądamy tylko, by kucharz dobrze gotował, by jego potrawa była
smaczna”.
Niewiasty, które chcą zdobyć i zachować serce wybranego mężczyzny, powinny pamiętać o magicznym działaniu portretów. Wszak Trystan na widok medalionu z podobizną Izoldy zakochał się w niej do szaleństwa i tak był wierny, że
nawet śmierć nie złamała jego uczucia.
A posiąść własny portret jest dziś bardzo łatwo. Wystarczy pójść na wystawę
obrazów do Politechniki (wejście od ul. Koszykowej), rozejrzeć się, które prace
robią najsilniejsze wrażenie, zapytać portiera o adres malarza, odwiedzić go
i rzec, hamując wzruszenie:
„Mistrzu, przyszłam zamówić portret”.
Malarze to dobry naród i jeżeli niewiasta jest fotogeniczna, rozłożą honorarium na raty. A potem co za radość! Przychodzi ukochany i spojrzawszy na portret woła: „Boże, jakaś ty piękna! A ja o tym nawet nie wiedziałem!”. I czule
obejmuje właścicielkę portretu.
Dziś wieczór i jutro nieprzychylna passa dla zatwardziałych kawalerów, którzy lubią zawierać dorywcze znajomości w skąpym świetle rewerberów ulicy
Chmielnej. Oby nie mieli później kłopotów!
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym bardzo wcześnie zacznie zdradzać inteligencję, zaradność i obrotność.
Przejdzie przez szkoły bez wysiłku, a w życiu z łatwością da sobie radę. Dzień
szczęśliwy takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – diament.

Nr 252
W starym kalendarzu astrologicznym z 1782 roku znajdujemy analizę wpływów gwiezdnych, która jako żywo przypomina obecny układ i odpowiada również połowie września. Moglibyśmy więc dosłownie ów tekst przedrukować, zbyt
jednak jest rozlewny i wypadnie nam go streścić.
Czytelnicy starego kalendarza najwidoczniej często grywali w karty, gdyż autor daje wskazówki, jak grać, aby wygrać. Stwierdza więc, że 12 września szczęście będzie sprzyjało graczom urodzonym w styczniu, w marcu, w czerwcu, w lipcu, w październiku i w grudniu. Urodzeni zaś w pozostałych miesiącach mogą liczyć na powodzenie w dniu następnym, czyli 13 września.
Autor wychodzi z założenia, iż grę w karty należy uważać za rozrywkę połączoną z akcją dobroczynną, nie zaś za drogę do szybkiego zdobycia pieniędzy
i tak się wyraża o graczach: „Któren by wszelako z chęcią nieskromną zysku do
onych gier się garnął, tego straty i zgryzoty snadnie spotkają”.
Jakże więc ma postąpić miłośnik brydża czy innej gry w karty urodzony pod
szczęśliwą gwiazdą, który by chciał szczerze obębnić partnerów?
Wyjście jest proste. Aby się ustrzec od zgryzot, jak powiada stary kalendarz,
należy ofiarować wygraną na odbudowę Warszawy. W ten sposób zakończymy
grę w sposób ładny, przyjemny i zachowamy miłe wspomnienia. Ja też spędzę
dzisiejszy wieczór przy zielonym stoliku i wszystko, co wygram, oddam dla mojego miasta. A i partnera z vis-à-vis do tego nakłonię.
Dziś wieczór odczujemy duże ożywienie w życiu towarzyskim. Nastroje będą
łagodne, gdyż nadal patronuje nam znak Panny (Virgo).
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie w młodym wieku uparte i dość trudne do kierowania. Nie stosować
kar cielesnych, gdyż wypaczyłyby charakter malca. Radzić się ludzi doświadczonych. Chłopiec i tak wyrośnie na samodzielnego człowieka, a dziewczynka sama się wyda za mąż. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy – turkus.
Nr 253
Przytoczyłem wczoraj wyjątek ze starego kalendarza astrologicznego, który
na dziś obiecuje powodzenie w kartach ludziom urodzonym w lutym, kwietniu,
maju, sierpniu, wrześniu i listopadzie. Jedno tylko kalendarz robi zastrzeżenie,
by gra nie była połączona z chęcią łatwego zarobkowania.
Oddamy więc wygraną na odbudowę Warszawy i postaramy się nakłonić do
tegoż naszych partnerów.
Dziś jeszcze wyraźniej niż wczoraj patronuje nam znak Panny, czyli dziewicy.
Mężczyźni więc będą spokojni, a niewiasty skromne i wstydliwe. Gdyby kto
przechadzając się z panną po zielonym gaju, zauważył coś wręcz przeciwnego,
niechże pamięta, że wyjątki potwierdzają regułę.
Zakochanym, jak i poprzedniej niedzieli, doradzam wycieczkę do Czerska.
Kilka chwil spędzonych na dziedzińcu prastarego zamku, który przez długie wieki przygarniał wędrownych piewców miłości, nastroi miłą nam osobę do zwierzeń i doprowadzi do zaręczyn.

Kto wie, może z tych wycieczek odrodzi się kiedyś towarzystwo przyjaciół
Czerska, które istniało przed wojną i prowadziło niezbędne prace konserwatorskie. Zamek w Czersku pięknie położony nad Wisłą powinien się stać ulubionym
miejscem wycieczek mieszkańców Warszawy. Niechże zakochani zrobią dobry
początek.
Jutro rano nastroje nadal równe, lecz nieco senne. Ożywienie w godzinach
popołudniowych.
Nadchodzący tydzień dobrze się zapowiada dla rzemieślników i młodych
praktykantów.
Nie należy dawać dzieciom niemytych owoców, gdyż istnieje wyraźna skłonność do niedomagań żołądkowych.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na człowieka wesołego, skorego do żartów i zabawy. O rodzicach
nigdy nie zapomni. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – sobota. Kamień szczęśliwy – topaz.
Nr 254
Wciąż jeszcze są silne wpływy znaku Panny. Będziemy więc usposobieni pogodnie i pojednawczo. Na najbliższe noce gwiazdy nam obiecują dobry, twardy
sen.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie skore do wzruszeń i wrażliwe na postępowanie osób najbliższych.
Nie karać lekkomyślnie, okazywać dużo serca, dobrze odżywiać, wówczas wyrośnie zdrowo. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – piątek. Kamień szczęśliwy –
szmaragd.
P. Jerzy F. (W-wa) – Środa, nefryt.
P. Adam S. (Jabłonna) – Trzeba się na to zdobyć i to nie zwlekając przed 21
bm. Pozdrowienia.
P. Janusz P. (Włocławek) – Piątek, szafir.
M. M. M. (Komorów) – 23.4, sobota, krwawnik i 20.7, również sobota, rubin.
P. R. Wcka (Gdynia) – Bursztyny są dobroczynne dla osób urodzonych
w drugiej połowie roku (lipiec–grudzień), nigdy nie bywają złośliwe. Dla Pani
widzę akwamarynę, dla narzeczonego jaspis lub diament.
P. Janusz B. (W-wa) – Szmaragd, czwartek, błękitny labrador, również
czwartek i topaz, niedziela.
Młoda Czytelniczka (W-wa) – Ametyst, poniedziałek.
„Er” (Kalisz) – Proszę o kilka dni czasu. Odpowiem nieco później.
Basiula (W-wa) – Z księżycem często bywają kłopoty. Wtorek, szafir. Pozdrowienia.
Krysia i Terenia – Namówić obu chłopców, aby się z wami wybrali której niedzieli do uprzątania gruzów i zaimponować im dzielnością. Wówczas zjawi się
miłość. Dla Krysi topaz i sobota, dla Tereni duży różowy koral i środa. Nie rozpaczać.
P. J. G. (Częstochowa) – Bursztyn wydaje mi się najlepszy i środa. Za miłe
słowa serdecznie dziękuję.

P. Henia (W-wa) – Przeciwnie, dzień urodzin bardzo szczęśliwy, a na przyszłość wtorek. Powodzenie zjawi się nagle, a zamiłowania same się wyłonią. Spośród kamieni radzę wybrać lapis lazuli.
Nr 255
We wczorajszym kąciku odpowiedziałem krótko Krysi i Tereni z Warszawy.
Troska tych przyjaciółek wydaje mi się godna szerszego omówienia, gdyż podobnych wypadków jest mnóstwo. Krysia i Terenia są „śmiertelnie zakochane”
w dwu chłopcach, którzy wobec ich zalotów zachowują się obojętnie.
„Co robić – pytają w liście dziewczęta – aby nas pokochały te ideały?”.
Otóż trzeba wyzyskać chwilę bieżącą. Gdyby chłopcom zaproponować kino
lub przechadzkę po parku, mogą się wykręcić, że nie mają czasu. Ale uważajcie,
Krysiu i Tereniu, gdy im zaproponujecie uprzątanie gruzów w najbliższą niedzielę, nie będą mogli się wymówić, bo nie wypada. Taki ideał, skoro się zmęczy łopatą, usiądzie i będzie odpoczywał. Wówczas podajcie mu jabłko. Jest to stary,
wypróbowany sposób. Dzięki jabłku Ewa zdobyła Adama, a i piękny Parys podczas zalotów też posługiwał się jabłkiem. Owoc ten dziś już niezakazany ma
w miłości symboliczne znaczenie. Gdy chłopcy zjedzą po jabłku, dajcie dobry
przykład i dalej pracujcie wytrwale, by ich wprawić w zachwyt. Wszystko się
wówczas dobrze ułoży.
Myślę, że takich zakochanych niewiast jak Krysia i Terenia jest w naszym
mieście dużo. Niechże skorzystają z pięknej jesieni, z miesiąca odbudowy Warszawy, bo podobna okazja nieprędko się znajdzie. A nic tak nie zbliża dwu serc
jak wspólny entuzjazm i wysiłek.
Dziś przed snem będziemy zamyśleni, skłonni do rozważań nad przyszłością.
Jutrzejszy ranek przyniesie nam równowagę uczuć. W dalszym ciągu grozi nam
roztargnienie. Wiele osób pozostawi w tramwajach i taksówkach teczki i paczki.
Dziś i jutro uważać na jezdniach.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym odziedziczy po rodzicach dodatnie cechy charakteru, lecz wykaże większą
samodzielność. Gdy dorośnie, będzie unikało posad i pójdzie własną drogą.
Dzień szczęśliwy takiego dziecka – niedziela. Kamień szczęśliwy – biało-czarny
onyks.
Nr 256
Zdaję sobie sprawę, iż jest to temat niewdzięczny. Ale po to mnie w tym kąciku trzymają, abym ostrzegał Czytelników przed bolączkami bieżącego życia.
Zapowiadałem w drugiej połowie sierpnia wyjątkową obfitość owadów bezskrzydłych (czyli pluskiew). Otóż teraz dochodzimy do kulminacji (trygonu) Plejad ze znakiem Skorpiona i dokuczliwy drobiazg rozmnaża się w najlepsze. Jeżeli
zaraz nie zwalczymy klęski, najbliższe noce zamiast odpoczynku przyniosą nam
udrękę. A noc źle przespana pociąga za sobą zły humor, odbija się na naszym
usposobieniu i urodzie.

Nie będę powtarzał tego, co niedawno pisałem. Każda pani domu wie, jak należy postąpić. Czytelniczkom, które jeszcze dziś zabiorą się do robienia porządków, życzę dobrej, spokojnej nocy.
Dziś od godziny 6 wieczór mężatki po czterdziestce znajdą się pod wpływami
gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, co sprawi, że będą górowały nad otoczeniem siłą charakteru i sprawnością fizyczną. Wobec powyższego, mężowie, miejcie się na baczności! Nie wracać zbyt późno do domu, nie wstępować do baru na
kromkę chleba z wódką, nie grać w karty, nie kręcić, nie kołować, lecz potulnie
odpowiadać na pytania żony. Przewaga niewiast nad mężami przeciągnie się do
dwu tygodni, po czym nastąpi równowaga.
Z drobnych anonsów w gazetach widzimy, że pasażerowie wciąż są roztargnieni i pozostawiają teczki w taksówkach. Uprzedzam od tygodnia i jeszcze
raz przypominam. A panom kierowcom, którzy teczki zwracają, cześć i chwała.
Dla osób zakochanych bez wzajemności nadszedł przychylny okres. Mogą liczyć na narodziny głębokiego uczucia, o ile skłonią istotę, na której im zależy, do
wspólnego uprzątania gruzów z ulic naszego miasta (p. wczorajszy kącik).
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie się odznaczało poczuciem obowiązku, pilnością i pracowitością.
Wcześnie się ożeni i założy liczną rodzinę. Dzień szczęśliwy takiego dziecka –
poniedziałek. Kamień szczęśliwy – topaz przydymiony (górski kryształ).
Nr 257
Dzisiejsze wpływy gwiezdne, a więc i nastroje niewiele się będą różniły od
wpływów z dni ostatnich. Mężatki po czterdziestce nadal mają przychylną passę,
górują charakterem nad mężami, są silne i zdrowe.
Ponieważ w tym okresie wskutek działania Plejad i Skorpiona grozi nam zapluskwienie mieszkań, panie domu wyzyskują nagły przypływ energii i zrobią
w mieszkaniu porządek. Gdyby mąż się krzywił i narzekał, że mu „Flit” pachnie
albo że od proszku zbiera go na kichanie, wystarczy z lekka nań fuknąć, a zaraz
się uspokoi.
Dziś i jutro nadal są możliwe wypadki na jezdniach.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym będzie wrażliwe na nastroje. Rodzice powinni zapewnić mu spokój, aby nie
stało się nerwowe. Nie karać bez potrzeby i nie podnosić głosu. Dobrze chowane
wyrośnie na inteligentnego człowieka. Dzień szczęśliwy takiego dziecka – czwartek. Kamień szczęśliwy – kamea z prawdziwej muszli.
P. Kalina M. S. (Lublin) – Urodziła się Pani na przełomie wpływów Koziorożca i Wodnika, raczej Koziorożca. Kamień księżycowy, wtorek.
P. Nina S. (Gdańsk) – Znak Ryb. Oznacza współczucie, życzliwość i dobroć.
Przynosi szczęście w przeżyciach wewnętrznych. Sobota, żółty kryształ górski.
P. Małgorzata (Ostrów Mazowiecki) – Granatowy agat, piątek. Niechętnie
wskazuję cyfry, gdyż często zawodzą.
Zniechęcona J. S. (W-wa) – Widzę dla Pani wyraźną zmianę na lepsze
w kwietniu przyszłego roku. Przez te kilka miesięcy trzeba walczyć ze złymi nastrojami i być dobrej myśli.

I. Bon. (Jelenia Góra) – Dla mężczyzny środa i malachit, dla kobiety niedziela i ametyst.
Zaniedbany mąż (Kraków) – List otrzymałem. Odpowiedź w opracowaniu.
Nr 258
Zwracam się dziś z ostrzeżeniem do matek. Nadchodzi dość trudny okres dla
małych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Proszę zwrócić uwagę na kilka niżej zamieszczonych porad.
Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru na jezdniach, szosach i ruchliwych drogach (gdyż w tym okresie łatwo o wypadek).
Nie dawać dzieciom do jedzenia niemytych owoców. W razie ukazania się zaburzeń żołądkowych pytać o radę lekarza szkolnego lub zaprowadzić dziecko do
poradni.
Póki panują upały, oblewać codziennie dzieci letnią wodą. Po przeminięciu
upałów wycierać je codziennie od stóp do głów ręcznikiem lub gałgankiem zwilżonym wodą z dodatkiem octu.
Przy czesaniu uważać, czy wszystko we włosach jest w porządku. W razie znalezienia czegoś niemiłego, nie wstydzić się, lecz zaprowadzić dziecko do lekarza.
Dzień dzisiejszy dla dorosłych zapowiada się na ogół dobrze. Wieczorem mogą być skłonności do swarów, których bezwzględnie trzeba unikać. Jutro rano
i w ciągu dni następnych ostrożnie przechodzić przez jezdnię.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym, o ile nie będzie źle traktowane przez otoczenie, wyrośnie na dostojnego
człowieka darzonego ogólnym szacunkiem. Dzień szczęśliwy takiego dziecka –
wtorek. Kamień szczęśliwy – akwamaryna.
Nr 259
W skrzynce redakcyjnej znalazłem list p. Michaliny M. z Mokotowa, która
pisze:
„Byłam zrozpaczona i nie wiedziałam, co robić. Chłopiec, którego kocham,
wstępuje teraz do Wawelberga i całe lato przesiedział nad książkami, nigdzie nie
wychodząc. Posłuchałam więc rady powtarzanej w kąciku »Kto chce, niech wierzy« i zaprosiłam go do uprzątania gruzów. Wystarałam się o dwie łopaty i przyłączyliśmy się do grupy pracującej na Oleandrach. Tak nam minęło kilka godzin,
a wieczorem poszliśmy jeszcze na spacer pod Królikarnię i tam mój chłopiec
powiedział, że to ja mu wskazałam urodę życia i że odtąd wszystkie wolne chwile
będzie spędzał w moim towarzystwie. Piszę ten list za jego wiedzą i proszę o odpowiedź, czy środa jest naprawdę moim dniem szczęśliwym i jaki jest kamień
szczęśliwy. Wzywam inne dziewczęta, które mają kłopot z chłopcami, aby postąpiły w ten sposób, a na pewno nie będą żałowały. Urodziłam się 24 lipca 1936 [?]
roku, mój chłopiec 2 kwietnia 1928 r. Niech Pan przyjmie wyrazy wdzięczności
i uważa mnie, choć się nie znamy, za wierną przyjaciółkę”.
Miła Przyjaciółko! Przygoda Pani nie zaskoczyła mnie bynajmniej. Badając
nastroje wypływające że znaków gwiezdnych, dawno przewidziałem, że wrzesień

br. będzie pod dominującym wpływem Panny, a więc da pole do działania niewiastom opanowanym, spokojnym, które nie szukają przemijających przygód.
Proszę przyjąć do wiadomości, że według moich obliczeń środa jest dla Was
obojga dniem szczęśliwym. A spośród kamieni dla Michaliny jaspis lub bursztyn, dla chłopca malachit.
Dziś i jutro rano w dalszym ciągu będziemy roztargnieni. Uwaga: nie gubić
paczek w pociągach, tramwajach i taksówkach.
Dziecko urodzone między godziną 4 w dniu dzisiejszym a 4 w dniu jutrzejszym wyrośnie na człowieka sprawnego fizycznie. Będzie związane z ruchem
sportowym i w tym środowisku może odegrać rolę kierowniczą. Dzień szczęśliwy
takiego dziecka – poniedziałek. Kamień szczęśliwy – diament.

