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Kierownik redakcji Jan Wieczorek. Zast. dh. Jiingst Zygmunt 

Od redacii. 

Szanowni Czytelnicy ! 

Wydajemy pierwszy numer naszego pisemka 

»HARCE». Zawartość w 'niem skromna, ale z nu- 

merem każdym będziemy starali się ją urozmaicić tak 

w treść jak i w szkice. Chodzi nam bardzo o to, by 

pisemko stanęło na należytym poziomie. 

Ma ono być odzwierciedleniem naszych przeżyć 

i zamierzeń. Zapraszamy więc wszyskich do współ- 

pracy. Nietylko wszystkie Druchny, wszystkich Dru- 

hów, lecz także wszystkich sympatyków harcerstwa. 

Mamy niezłomną nadzieję, że teka redakcyjna zapełni 

się waszemi pracami. 

CZUWAJ 
Redakcja.  



  

Hasło. 
„Ojczyzna, Nauka i Cnota* i 
To hasło nam w życia pochodzie 
Przyświeca jak gwiazda ta złota, 
Niem żyjem dla ciebie, narodzie! 

W krwi, w duszy i sercu się pali, 
Drga tętnem gorqcem i płonie, | 
Z niem pójdziem wciąż naprzód i dalej, 
wzrok wnosząc, umysł i dłonie. 

W tem haśle jest cel nasz wytknięty, 
Nie zboczym więc z drogi swej prawej, 
Bo cel ten jest wielki i święty! 
„Żyć, działać dla ojców swej sprawy. 

Nauką wspierać umysły, 
Hartować ciało i ducha 
Z ojczyzną mieć związek tak ścisły, 
Co siłą poświęceń wybucha. 

Gdzie czystość jest czynu i myśli, 
Tam radość panuje i cnota ł 
Nam w sercach myśl słowa trzy kreśli, 
„Ojczyzna, Naka i Cnota'* BOW 

  

KSIĘGARNIA | SKŁAD PAPIERU | 

HMIRORA | 
| 

właśc. Zofja Wojterska 

Telef. 65-65 POZNAŃ M. Focha 75. 

Poleca: Książki dla bibljotek szkolnych, stowarzyszeń, papiery listowe, 

albumy i przybory piśmienne.   

HARCE Str. 3 

Co jest przyczyną żywiołowego rozwoju 

ruchu zuchowego ? 

Każdy, kto obserwuje żywiołowy wprost rozwój ruchu zu- 
chowego, teq mimowoli zastanowić się musi nad tem, jakie są 
tego przyczyny. — Znajdzie je z pewnością. Ruch zuchowy, 
to wielka zabawa w dzielnych chłopców, w chłopców zuchów. 
To nie zabawa trwająca krótko i przypadkowo, ale zabawa 
ciągła, trwająca lata. To zabawa chłopców, którzy są zręczni, 
zwinni, mówią zawsze prawdę, robią przyjacielskie usługi, potra- 
lią zmajsterkować wiele potrzebnych rzeczy, są zawsze karni 
i posłaszni, gotowi do poświęceń. Praca zuchowa to nie „dzie- 
cinada", jak nazwał ją ktoś, nie mający o niej pojęcia, ale to 
szkoła wychowania chłopców, gdzie nabierają oni dobrych przy- 
zwyczajeń, wdrażają się do życia społecznego. 1 właśnie dla 
tych przyczyn ruch zuchowy spotyka się wszędzie z zrozumie- 
iiem i poparciem, a rozwój jego jest tak szybki, że nie można 
1astarczyć w szkoleniu kwalifikowanych pracowników. najtańsze 
Praca zuchowa, to najmilsza praca, jaką można sobie wyobrazić. 
Przewodzenie gromadzie, kilkunastu wysołym, pełnym życia chłop- 
com, to satysfakcja dla każdego, kto ma trochę wolnego czasu, 
a chce go użyć należycie. W pracy zuchowej zajęci są nietylko 
młodzi ludzie, starsi harcerze, ale osoby bardo leciwe, które 
chcą w tym szarem codziennem życiu przeżywać chwile radości. 

Nie zapomnę nigdy mego pierwszego spotkania z twórcą 
ruchu zuchowego harcmistrzem Aleksandrem Kamińskim.*) Widok 
tego poważnego człowieka, bawiącego się z chłopcami i0-letnimi, 
czołganie się po ziemi na równi z nimi i pełen taniec Wodza- 
wodzów z zuchami, dodał mi tyle otuchy i zapału do tej pracy, 
że dzisiaj nie mógłbym się jej wyrzec, a nawet zapomnieć o niej 
chodź na krótki czas. Na stanowiskach kierowników gromad 
zuchowych spotyka się nietylko harcerzy, nauczycieli i przedsta- 
wicieli inteligencji, ale przeważnie ludzi pracujących fizycznie 
i to nieraz ciężko. I zapytujemy się tych ludzi, gdzie znajdują 
czas na to, co oni z tego mają? Odpowiedzą nam napewno, 
że praca zuchowa jest dla nich wypoczynkiem, rozrywką i naj- 
milszem spędzaniem chwil wolnych. 

W jednem z miast wielkopolskich spotkałem na odprawie 
wodzów zuchowych wśród wielu młodych, dwóch siwych panów, 

*) Ogólnopolska Konferencja Zuchowa w Sosnowcu 28—31 XII. 1932. 
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HARCE 

emerytowanych urzędników. Na drugi dzień robiłem przegląd 

gromad zuchowych i podpadły mi dwie wyróżniające się. Pytam 

się gdzie są wodzowie tych gromad. W tem występują przed 

szereg ci dwaj emeryci. Dosłownie zapomniałem języka i z pó- 

dziwem patrzałem na nich. Jeden z nich się odezwał: „Czy 

druh myślał, że my nie potrafimy bawić się ?* Tak, oni nietylko 

potrafili się bawić. ale byli nawet przykładem dla innych wodzów. 

Wódz powinien przedewszystkiem własnym przykładem, 

życiem i czynami wpływać na chłopców, aby oddziaływać na ich 

postępowanie. Praca zuchowa zależna jest w pierwszym rzędzie 

od jej kierowników. Kupujcie 
Zuchy, pojawiające się wszędzie w swych pięknych mun- 

durkach, budzą podziw w społeczeństwie, ktore z radością patrzy 

na tryskające życiem i radością niezliczone ilości gromad. 

Ciężkie nieraz położenie, w jakiem znajdują się rodzice, 

pozwala nam na pomoc w wychowaniu ich dzieci, Zamiast włó- 

czyć się po ulicach i poznawać zło, znajdują zdrową i pożyteczną 

zabawę w gromadach zuchowych. Idziemy z pomocą nietylko 

rodzinie, ale i szkole. Współpracujemy z szkołą, bo wychowu- 

jemy chłopców. 
Ruch zuchowy porwać musi za sobą wszystkich chłopców 

młodszych, abyśmy ich mogli wychować na przyszłego obywatela - 

żołnierza, wdrożonego do życia społecznego, pełnego chęci służby 

dla państwa. Zdobyliśmy zaufanie społeczeństwa i władz, więc 

nie możemy ich zawieść, ale musimy pracą zuchową poprowadzić 

jaknajlepiej, pamiętając o tem, że o wartości każdej rzeczy sta- 

owi przedewszystkiem jakość a potem ilość. 
Kazimierz Czajkowski 

Instr. zuch. 

m m 

| ZDISŁAW GARSTECKI | 
BUDOWNICZY i 

Fabryka skrzyń i obróbka drzewa 
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Dział sprawności 

Samarytanin. 

1. Posiada elementarnq znajomość budowy i czynności 

ciała ludzkiego. 
2. Umie ratować w wypadkach 

a) Skaleczeń, zapruszenia oka, zemdlenia. 

b) oparznia, odmrożenia, zamarżnięcia. 
c) udaru słonecznego, porażenia piorunem i prądem ele- 

ktrycznem, padaczki, wstrząsu. 
3. Umie ratować topielców, uduszonych, udławionych, za- 

stosuje sztuczne oddechanie (2 sposoby) 
4. Zna zasady ratowania w otruciu, umie ratować w wy- 

padkach otrucia. 
a) gazami (np. ziemny, świetlny, czad.) 

b) otrucia materjalami nie źrącemi i żrącemi np. alko- 

hol, narkotyk, sublimat fosforu, jodyna, lapid, ług, 

wapno, karbol, kwas solny, esencja octowa. 

Pokarmami: jagody, grzyby, nie świerze mięso ryby, 

5 Pokieruje przenoszeniem chorego z miejsca wypadku na 

nosze i z noszy na łóżko. Zaimprowizuje nosze zrzeczy będących 

pod ręką. Umie przenosić chorych. 
6. Zna skład podręcznej apteczki i umie zastosować znajdu- 

jące się w niej lekarstwa. czasopismo 
7. Umie zachować się wobec nieznanego wypadku i wobec 

chorego, wie co robić przed przybyciem lekarza. 
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FIARCE 

Śpiewak. 

1. Zna melodje i słowa hymnu narodowego, harcerskiego 

i25 piosenek harcerskich i tyleż ludowych. 

2. Śpiewem swym umie urozinaicić zbiórki i występ drużyny. 

3. Zna nuty, rozróżni w akordzie poszczególnie trzy i wez- 

mie je czysto głosem, ma pojęcie o odległościach dźwiękowych, 

(tercja, kwarta) i odda je głosem. 

4. Umie zorganizować chór, podzielić na dwa głosy i po- 

dać ton bez pomocy instrumentu. 

Grajek. 

1. wygra z werwą na jakichkolwiek 3 instrumentach, 

pfzynajmniej kilka pieśni harcerskich i kilka innyh meledji 

(wtem walca, mazura, oberka, krakowiaka i polkę.) 

Popierajcie i czytajcie N E 
CZŃSOPISMO HARCERSKIE 

HARCE 
  

Dział urzędowy „Ośrodka zuchowego” 

boznań. Krastńsku go 16 

Wodzowska buława. 
— Pośród ciszy cudownego wieczoru rozbrzmiewa nieznany 

chór słowiczych głosów. Łuna cudowna wzniosła się nad polaną, 
ókoloną gęstym lasem. Już dawno ptactwo leśne przeniosło się 
w krainę baśni i snu. Nie zbudzi ich płynąca melodja pocho- 

 dząca z owej polany. Pieśń kołysze mieszkańców lasu do cud- 
nych marzeń i snów. Tymczasem na polance dzieją się nie- 
prawdopodobne dziwy i czary. Otóż wkoło rozpalonego ogniska 
zasiadła brać dziwnie ubrana! Jedni w jakieś płachty przypo- 
minające skóry służące za odzienie naszym pradziadom, drudzy 
w zielone mundury harcerskie. A pośród tych wszystkich uwi- 
docznia się postać o rysach twarzy bardzo wyraźnych! W ręce 
dzierży solidną buławę hetmanów polskich. Znak to, że jest 
tutaj panem, władcą życia i śmierci. 

Nagle za skinieniem czarodziejskiej buławy rozległ się 
donośny śpiew przepięknej piosnki. Echo rozniosło dźwięki hen 
daleko za las . . . (może nawet do wiosek pobliskich.) — Zwykle 
narady wszelkie zaczynają się piosnką, następnie idą w parze 
tańce (czasem nawet wojenne!) później dopiero toczą się wła- 
ściwe narady. hareerskie 

Dzisiaj jednak nieco odmienny porządek! Zgromadzenie 
„Płasiej polany* zebrało się tutaj, by odbyć swoje pożegnalne 
ognisko. Spiewają piosnki zuchowe, pośród których wyróżniają 
się piękną melodją dwie; - „Co tu za śmiechy, cu za gwar... 
unosi się ponad ogniskiem i nie kryje się jak poprzednio w lesie, 
aby echem odezwać się na progach strzech wiejskich, unosi się 
w górę i tryska radością i weselem, płynie hen daleko pod 
iiebios progi ... A druga, to marsz zuchowy: „Maszerują 
zuchy lasem .* — Ten cudowny marsz nasuwa wszystkim tu 
zgromadzonym własne przeżycia w gromadach zuchowych 

Tak Przyjechali tutaj, aby ukończyć kurs: wodzów 
zuchowych. Przez cały ten czas korzystali z zajęć kursowych 
i pochłaniali wszelkie nowe wiadomości, dotyczące ruchu zucho- 

wego. Dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym mają zakończyć 
swoją pracę kursową i rozjechać się do swych gromad, aby pro- 
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wadzić je z większym zapałem”%i zdać przy tem dopiero właści- 
wą próbę na „wodza zuchów*! 

— Po odśpiewaniu całego szeregu piosnek zabrali się 
wszyscy do tańczenia całej „encykiopedji* tańców zuchowych. 
-- Ach, jakież to cudowne tańce! — „Grożony* śląski to lepszy 
od „tanga*. A codopiero taki „szewczyk*, czy „taniec śmieszek*. 
To dopiero prawdziwa zabawa taneczna! 

-— Skoro bractwo zabawiłóo się solidnie, nastąpiła część 
właściwa ogniska. Jeszcze raz rozbrzmiało „Co tu za śmiechy, 
co za gwar . . .* a echo poniosło melodję hen daleko. Potem 
nastąpiła cisza. — Wtedy to zabrał głos ów naczelny wódz. 
Skinąwszy przychylnie na powitanie buławą, zaczął mówić, pod- 
kreślając ważność ogniska dzisiejszego, jako zakończenie kursu 
wodzów zuchowych, który wprowadzi w życie zuchowe nową 
liczbę wodzów. Podkreśla obowiązki wodzów i t. d. 

Po zakończeniu swej krótkiej przemowy: wodzowskiej zabrał 
się do „pasowańia na wodzów*. Jakiż to cudowny obrzęd! .. 

—- Wśród dogasających żerdzi i szczap w niedawno pło- 
nącym ognisku, wśród ciszy nocnej panującej wszechwładnie na 
„Ptasiej polanie*, przy świadku takim, jakim jest przestraszony 
tym widokiem księżyc, dwunastu wodzów -(jak dwunastn aposto- 
łów) wystiwa się przed przygasające ognisko i klęka na jedno 
kolano. A wtedy to wódz naczelny wyciąga z wora, tszy.ego 
z niedźwiedziej skóry buławy i położywszy swoją buławę na 
ramię, każdemu z wodzów rozkazuje powtarzać nieśmiertelne 
przyżeczenia wodzowskiego: „Czy chcesz być wodzem gromady 
zuchowej? — Chcę! — „Czy nie odłączysz się nigdy od gro- 
mady wodzów zuchowych w Polsce?* — Nie odłączę! -- Na- 
stępnie wręcza buławę każdemu, jako symbol posiadanych 
obecnie obowiązków, władzy i godności! — Następnie „Myśmy 
przyszłością narodu", poczem modlitwa zuchów, płynąca w ciszy 
do Boga ... 

— Na drugi dzień wodzowie rozjechali się, aby rozpocząć 
pracę w gromadach zuchowych. 

Czesław Dźwikowski. 

Kochane zuchy. 

Otrzymaliście dziś „AA RCE* które przeznaczone są 
w większej części dla was. Znajdziecie w nich czego tylko 
zapragniecie. Piękne powiastki, zagadki, gry, wzory do maj- 
sterkowania, praktyczne rady i wiele, wiele innych rzeczy. 

HARCE 

Dowiecie się o różnych gromadach, które będą radsył 
o sobie wiadomości, zobaczycie kroniczkę waszej gromady 
i wy „przecież napiszecie do mnie co u was słychać, jak 'pra- 
cujecie, co się wam podoba w „IIARCACH, i co chcielibyście 
w nich widzieć? Piszcie więc wszystko o sobie i gromadzie 
pod adresem: Mocydlarz Leon „HARCE* Poznan 10, ul. Kolska 

R Be tai ; nr. 19, teraz posłuchajcie co wam opowiem: rozpowszechniajcie 

Co lepsze? 

Jakóbek siedział nadąsany nad książka. Litery, tak dziwne 
powykręcane, patrzyły na niego ciemnemi oczyma. 

— Ćo fo jest ztym Jakóbkiem? Gdzie błądzą jego ładne 
oczka? $ 

— Jakóbku, Jakóbicu! — spojrzyj na nas. Choć raz tylko 
Tak nara tęskno do ciebie! A Jakóbek patrzał tymczasem na 
róg obrazka wiszącego na ścianie, myśląc: 

— (Co tu zrobić? Jasiu i Stefek już dawno z pewnością 
czekają na mnie w parku a tu jak na złość muszę się naj- 
pierw nauczyć zadanego wiersza. Słoneczko tak pięknie świeci, 
dobrzeby była przebiedz się trochę. Ale ten wierszyk! Skrzy= 
wił buzię lecz zdumiał się w tej chwili usłyszawszy cichy 
szept: | j 

— Jakóbku, dlaczego nie patrzysz na nas? Tak nam tes- 
kno do ciebie, wymów nasze imiona, przecież są (także ladne 
i dzwięczne, . 

Odwrócił się lecz nie zobaczył nikogo. Wstał, odsunął 
krzesło i spojrzał pod łóżecko. Nikogo nie było. Teraz dopiero 
strach go ogarnął, Co to mogło być? Czy duchy jakie? 
Wstrzymał oddech nie ruszając się z miejsca. Stał wystraszony, 
spocony cały, gdy włosy stanęły mu dębem na głowie:| Jakóbku, 
chodź do nas, my cię prosimy. Chciał uciekać, lecz nie mógł 
wydobyć głosu ze śćiśnientego gardła. Do sąsiedniego pokoju 
wszedł ktoś. To napełniło otuchą serduszko Jakóbka. Zebrał 
się na odwagę i poszedł do stołu. Spojrzał na książkę i w 
tej chwili przypomniał sobie o wierszyku, Co też mamusia 
powie gdy tu wejdzie. Chwycił książkę. Przeczytał ładnie i 
gładko cały wierszyk. Potem drugi raz i trzeci. Ależ on łatwy! 
uż go prawie umiem napamięć! Zachęcony Jakóbek powtórzył 

go jeszcze kilka razy w tem do pokoju weszła mamusia. 
— Jakóbku| Proszę na podwieczorek! Czy umiesz już 

wierszyk? 
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Str. 10 HARCE 

— Umiem mamusiu, umiem, on przecież taki łatwy! 

— A to dobrze. W nagrodę twej pilnośći pójdziesz ze 

mną do parku. 
A następnego dnia w klasie! Uśmiechnięty Jakóbek 

mówił pięknie wierszyk, gdy tymczasem Jasiu i Stefek 
siedzieli krzywiąc brzydko swe buzie, tak jak wczoraj Jakóbek 
nad książką. Nie umieli wierszyka. Mocydlarz Leon 

30 Grom. Zuchów 

Zew pracy. 

Skończyły się już wakacje: Za nami daleko już dni życia 
obozowego; minęły już dni swobody. Twardy głos obowiązku 
powołał nas do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a my nie 
broniąc się przed nim, powróciliśmy do naszej pracy, pełni za- 
pału i energji nagromadzonej w czasie dwumiesięcznego odpo- 
czynku, pełni wiary w własne siły. Powróciliśmy do naszych 
zajęć szkolnych, aby zdobywać coraz szersze horyzonty, pomna- 
żając i pogłębiając swe wiadomości. Lecz to jeszcze nie „wszystko. 
Dla nas harcerzy, oprócz zajęć ściśle szkolnych, istnieją inne nie 
mniej ważne. Temi zajęciami to praca harcerska; praca, która 
stała się naszym udziałem z obowiązku, Z chwilą naszego wstą- 

pienia do Z. H. P. 
Tak jest kochani druhowie! Dla harcerstwa pracować mu- 

simy — i to bezinteresownie! dla idei! Że się na to godzimy, 
dokumentujemy naszem przynależeniem do tej organizacji. Bo 
jakaż idea rozwija się bez współpracy jej zwolenników? 

A więc do pracy druhowie! czasopismo. 
Każdy w swej drużynie, każdy w swej gromadzie! Niech 

idea harcerska zatacza coraz szersze kręgi zarówno wśród star- 
szych, jak i młodszych. Zdobywajmy dla niej przedewszystkiem 
tych młodych, którzy są przecież przyszłością narodu, a więc 
i harcerstwa.  Rozszerzajmy harcerstwo wszędzie, a pomocna 

w tem niech nam będzie świadomość, że pracując rzetelnie osię- 
gamy dwa cele. Po pierwsze zdobywamy dla naszej organizacji 
zastępy nowych członków. Po drugie wychowujemy przyszłych 
godnych obywateli Państwa Polskiego, harcerskie gdyż tego nam 
nikt nie zaprzeczy. ? 

Wychowanie społeczno-obywatelskie w statutach i progra- 
mach pracy harcerskiej zajmuje miejsce poczesne. Wszak pierwszy 
punkt prawa głosi: Fłarcerz służy Bogu i Polsce i sumemnie 
wypełnia swoje obowiązki. 
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Posłuchdjmy co o harcerstwie mówi b. min. W. R. 1O.P. 
śp. Sławomir Czerwinski: „Flarcerstwo jest organizacją, która choć 
istnieje na ziemiach polskich załedwie od lat kilkunastu, ma już 
za sobą chlnbne karty w dziejach polskiego wychowania naro- 
dowego. W innem miejscu zwracając się do starszego harcer- 
stwa. mówi: 

„Bierzcie szanowni państwo w ręce swe duszę wychowanka, 
jak kwiat delikatny, który się z pączka rozwija”. 

Druhowie! weźmijmy sobie te słowa do serca, a wtenczas 
praca nasza (jestem o tem święcie przekonany) wyda pożądane 
owoce. Przedewszystkiem specjalną opieką otaczajmy duszę zu- 
chów, tych małych członków, że tak powiem, przedszkoła har- 
cerskiego, tych, którzy mają stać się później harcerzami, a w przy- 
szłości pionierami harcerstwa, naszymi następcami, a może nie- 
jednych z nas współpracownikami. | 

Budujmy te młode dusze dla dobra ich własnego, aby to 
dobro stało się udziałem ukochanej przez nich za nic organizacji 
harcerskiej. 

Niech oni wyrosną na tych harcerzy, którzy nie potrafią 
powiedzieć „mnie się już harcerstwo znudziło, muszę z niego 
wystąpić*, ale niech będą zdolni mówić, „praca w harcerstwie 
stała się dla mnie niezbędną; bez niej nie potrafiłbym chyba żyć. 
Harcerstwo jest dla mnie jak gdyby ogromnem drzewem, którego 
część składową stanowię*. Oby tych ostatnich „Flarce* było jak 
najwięcej! My powinniśmy sobie powiedzieć, że takimi w przy- 
szłości powinni być wszyscy. 

Teraz mniejszości bowiem zmienić nie potrafimy, a że są 
wśród nas znudzeni, to jest niestety smutnym faktem. 

Zachodzi więc pytanie, co jest tego powodem? Otóż je- 
żeli będziemy się starali na nie odpowiedzieć, to otrzymamy dwa 
rozwiązania. Albo ci ludzie mieli złych kierowników, albo po- 

prostu są to ludzie, dla których życie bez pracy jest wartościo- 
wszem, a więc ludzie nie godni krzyża harcerskiego. 

Do pracy więc druhowie! Niech ta praca będzie solidną 
i rzetelną a wyniki plusowe nie dadzą na siebie czekać. Obierzmy 
sobie na ten .nowy rok szkolny hasło, które będzie nam po- 
mocnem w tej pracy. Ja proponuję także: Wytrwałą pracą 
kształćmy przyszłych pionierów harcerstwa, ku pożytkowi Państwa 
i Społeczeństwa polskiego. 

CZUWAJ! 
St. Dolata.  
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WIELKI KONKURS. 

I 1. w treści dwutygodnika ukryte są wyrazy, Które 

się nie łączą z treścią; wyrazy te trzeba wyszukać 

| i ułożyć z nich zdanie, Które będzie rozwiązaniem. 5 p 

| 2. Celem pobudzenia druchen i druhów do wpół- 
| pracy, ogłaszamy Konkurs na najlepszy opis przeży- 

cia harcerskiego z wakKacyj o rozmiarze 100—150 

| wierszy druku. Trzy najlepsze prace będą wydruko- 

JI wane w „HARCACH”. Wyznaczamy 3 nagrody w po- 
| staci Książek. 

| Rozwiązania nadsyłać do dnia 25 bm. pod adre- 
| | sem Redakcji w godz. 19—20. 

    

    

  

| WSZELKIE DRUKI 
JI wykonuje 

| DRUKARNIA ST. SMOCZYK 
| Poznań, ul M. Focha 165 
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D. Kałamajski | 

POZNAŃ TORUŃ 
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Plac Wolnośći 6 ul. Szeroka nr. 21   POLECĄH: 

szelki - krawaty - kołnierze 

  

  

miękkie - szale - chusteczki 
  

trykoty - rękawiczk!: - skarpetki 
  

trykoty sportowe. 
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zm   
Ńonfekcję męską, damską i dziecięcą 

Bieliznę, pończochy 

Artykuły męskie 

oraz materjały w najmodniejszych 

deseniach 

NAJTANIEJ KUPISZ 

w nowootwartym składzie 

Di KONŻLKC LNY. (. KACZKA 
STARY RYNEK 98/100 

archiwum 
harcerskie.pl  


