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Uroczystość Odpustowa Najświętszego Serca 
Jezusowego.

(Piątek, 27-go czerwca).

Ewangelja św. Jana, rozdział 19, wiersz 31—35.

Oncgo czasu: Żydowic, ponieważ był dzień Przygoto
wania, aby nie zostały ciała na krzyżu przez szabat (albowiem 
był wielki on dzień szabatu) prosili Piłata, aby połamano 
golenie icli, i zdjęto ich. Przyszli tedy żołnierze, i pierwszego 
Połamali golenie, i drugiego, który z nim był ukrzyżowany. 
Lecz do Jezusa przyszedłszy, gdy go ujrzeli już umarłego, nie 
połamali goleni jego; ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył 
bok jego, a natychmiast wyszła krew i woda. A który widział, 

^ Wydal świadectwo: i prawdziwe świadectwo jego.

Miłość za miłość.
Błogosławionej Małgorzacie Alacoąue,. zakon

nicy klasztoru Wizytek w Paray Le Monial, objawił 
Pan Jezus, jak wielką miłością ogarnia Boskie Serce 
Jego nas ludzi i nasze sprawy. Wskazawszy na 
miłość Swą, zażądał podobnej miłości od ludzi, 
ale nic chce jej darmo. Obiecał bowiem Zbawiciel 
czcicielom Swego Serca nadzwyczajne łaski, a 
mianowicie:

1. Dam każdemu, (oto słowa Jezusa), wszyst
kie łaski, potrzebne w jego stanie. 2. Sprawię 
pokój w icli rodzinach. 3. Będę ich pocieszał we 
Wszystkich ich utrapieniach. 4. Będę im bez
pieczną ucieczką za życia, a szczególnie w go
dzinę śmierci. 5. Będę hojnie błogosławił wszyst
kim ich przedsięwzięciom. 6. Grzesznicy znajdą 
w Mem Sercu źródło niezgłębionego miłosierdzia. 
7. Dusze oziębłe staną się gorliwemi. 8. Dusze 
gorliwe dojdą w krótkim czasie do wysokiej do
skonałości. 9. Będę błogosławił domem, w któ
rych obraz Najświętszego Serca mego będzie wy
stawiony i czczony. 10. Kapłanom dam moc 
kruszenia serc najzatwardzialszych. 11. Imiona 
rozkrzewiających to nabożeństwo będą zapisane 
w mem sercu i nigdy zeń wymazane nie będą. 
12. Przyrzekam ci, (mówi Pan Jezus do Małgo

rzaty), że tym wszystkim, którzy z rzędu przez 
dziewięć pierwszych piątków miesiąca będą przy
stępować do Stołu Pańskiego, wszechmocna miłość 
Mego Serca da łaskę pokuty przy śmierci, że nie 
zejdą z tego świata w niełasce Bożej, ani bez 
świętych Sakramentów i że to Serce będzie im 
w ostatniej godzinie schronieniem bezpieczncm.

Oto mamy wszechmocną, niewyczerpującą się 
nigdy miłość Serca Jezusowego, którą nas obdarza. 
A jakie jest nasze wobec tej miłości zachowanie?

Każdemu z nas wstrętny jest zarzut niewdzięcz
ności. Jakimibądż jesteśmy pod imtemi względami, 
pochlebiamy sobie, że przynajmniej nikt nas nie 
posądzi o niewdzięczność, bo kochamy rzeczy
wiście tycli, co nas kochają i staramy się odpła
cić dobroczyńczom naszym, przynajmniej przywią
zaniem i wdzięcznością, jeśli nas nie stać na coś 
więcej. Jakżeby mi było przykro, gdyby mi kto 
zarzucił, żem niewdzięczny. Z jakiem oburzeniem 
odtrąciłbym owo posądzenie... A jednak czy mam 
prawo powiedzieć, żem wdzięczny Panu Jezusowi, 
za tę cudowną miłość, którą mię ukochał?

Prawdziwa wdzięczność usiłuje odpłacić się 
wzajemnością. Nie chce się dać prześcignąć w 
hojności, stara się, o ile być może, otrzymane 
dobrodziejstwo jeszcze większem odpłacić. Jeżeli 
pragnę być wspaniałomyślnym względem Jezusa 
Chrystusa, Pana mojego, jakże mógłbym odpłacić 
Mu za to, że oddał mi się w Przenajświętszym 
Sakramencie Ołtarza, że oddal Serce Swoje? Cóż 
oddam Mu za wszystko, co dla mnie uczynił? 
Wszak wszelka ofiara, na jakąbym się mógł zdo
być, byłaby mniej niż odrobiną, w porównaniu 
z tem, cobym był powinien uczynić dla Niego?

Wdzięczność wymaga, byśmy choć w hojności 
dorównywali naszym dobroczyńcom, jeżeli nie 
jesteśmy w stanie ich prześcignąć. Ale jakże po
trafię dorównać Jezusowi Chrystusowi w ofiarności, 
który do takiego stopnia dla mnie się wyniszczył, 
iż stał się okruszyną chleba? Gdybym przez miljon
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lat poświęcał ,dla Niego zdrowie, dostatki, sławę 
swoją, jeszczebym milionowej cząstki nie uczyni! 
z tego, co On dla mnie zrobił. Cóż pocznę? Jedno 
tylko mogę Mu powiedzieć, że Jemu siebie oddaję 
bez podziału i wszystko, co mam, i że chętnie 
dałbym więcej, gdybym miał.

Słowa Żywota. Będziecie czerpali wody z 
radością ze zdrojów Zbawicielowych: i rzeczecie 
onegodnia: Wyznawajcie Panu i wzywajcie imie
nia jego: pamiętajcie, że wielkie jest imię Jego.

Śpiewajcie Panu, bo wielmożne uczynił opo
wiadajcie to po wszystkiej ziemi. (Izajasz, 12).

Nie dziwcie się, jeżeli was świat nienawidzi. 
My wiemy, żeśmy przeniesieni ze śmierci do ży
wota, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, 
trwa w śmierci, każdy kto nienawidzi brata swego, 
mężobójca jest. (List 1 św. Jana, 13).

Nabożeństwo do Siedmiu Boleści Matki Boskiej.
Aby pobudzić pobożnych Parafjan, a miano

wicie Matki chrześcijańskie, do nabożeństwa ku 
Matce Boskiej Bolesnej i zachęcić do rozważania 
Jej cierpień, umieściłem w nawie poprzecznej 
kościoła siedm stacyj, przedstawiających siedm 
boleści Matki Boskiej. Pięć slacyj znajduje się 
przy ołtarzu św. Izydora, dwie przy Matce Boskiej 
Częstochowskiej. Do modlitwy ku Matce Boskiej 
Bolesnej zachęcam pobożne dusze jak najgoręcej. 
Niebawem wydam krótkie modlitewki ku czci 
Matki Boskiej Bolesnej.

2 Ks. Msgr. Dr. Stanisław Dutkiewicz
Profesor Seminarjum duchownego w Tarnowie.

Podróż do Ziemi świętej.
Usadowiłem sie w kąciku przedziału, rzuciłem 

mimowoli okiem na piękne okolice górskie Nowego 
Sącza, obejmowałem dalsze kontury krajobrazu, 
chcąc się do syta nacieszyć ojczystym krajem; 
wszakżeż, pomyślałem, nie powrócę szybko z mej 
podróży do kraju, jeżeli wogóle powrócę szybko 
z mej podróży do kraju, jeżeli wogóle powrócę! 
Smutno się zrobiło w duszy!

Przypomniały mi się słowa Miclfiewicza, 
pożegnania Child Harolda:

„Bywaj mi zdrowy kraju kochany!
Już w mglistej nikniesz powłoce:
Świsnęły wichry —  szumią bałwany,
I polskie ptastwo świergoce".

„Polskie11 zamiast morskie1*, by dostosować 
wiersz do okoliczności.

„Za kilka godzin różane zorze,
Promieniami błysną jasnemi;
Obaczę niebo, obaczę morze,
Lecz nie obaczę mej ziemi.

Drgnęła we mnie struna patriotyczna! Tyle 
nasza ziemia polska, pomyślałem sobie, ma czarów, 
tyle kryje skarbów i bogactw w swem łonie,

Uroczystość Serca Jezusa.
Główny odpust w kościele naszym, Serca Je- >■ 

zusa, przypadający na piątek 27 czerwca, odbędzie 
się w sam dzień. Święto to jednakże nie jest 
świętem, któreby nakazywało wstrzymywanie się 
od pracy. Dlatego Parafianom w dniu tym pra
cować wolno.

Kronika parafjalna.
Żywy Różaniec Niewiast.

Zebranie pań zelatorek odbyło się w niedzielę, 15-go 
czerwca po kazaniu popołudniowem w ochronce. W kontroli 
okazało się, że wiele pp. zelatorek nie przybyło i nie przy
słało swych zastępczyń.

Omawiano różne niedomagania w Różańcu. Pp. zelatorki 
skarżyły się na opieszałość poszczególnych członków, którzy 
miesiącami całemi na zebrania nie przychodzą. Uchwalono 
rozpostrzeć ściślejszą kontrolę i nad tem. Przypomniano 
również uchwałę walnego zebrania, że która matka 6 miesięcy 
z opłatą pośmiertnego zalegać będzie, z losy pogrzebowej 
zostanie skreśloną, tracąc jednocześnie prawo do wypłaty po
śmiertnego. Ks. Proboszcz polecał Matkom świeżo założone 
Bractwo Dziecięctwa Jezus, prosząc zebrane, aby dzieciom 
swoim pozwalały do Bractwa wstępować.

Porządek nabożeństwa w bieżącym tygodniu.
Niedziela II po Świątkach. 22. 6. 1919.

Jutrznia o godzinie 7: ks. Drygas.

Msze św.:
o godzinie 6: ks. Drygas. 
o godzinie 7: ks. Piotrowski, 
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński. 
o godzinie 9: ks. Gałdyński.

tylu wydała mężów uczonych, sławnych orężem
i pędzlem! A jednak ziemia ta, krwią polską 
zroszona, w takie czary ręką bożą przybrana, 
nie ma od swoich uznania! Przodownicy jej którzy 
ją swą piersią osłaniali, sławą swej sławy okryli, 
są częstokroć przedmiotem pogardy i nienawi
dzenia przez swoich!

Zawsze są na czasie słowa Pola:

„Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie".

Ot i te strony, któremi mknie nasz pociąg, 
jakże pięknie, jakże urocze! Po obu stronach 
Popradu, którego brzegami jedziemy, wznoszą się 
strome góry, pokryte lasami. Jakież one prze
śliczne ! Zmuszają formalnie, by im się bliżej 
przypatrzyć! Tu strzelają w górę nagie turnie, 
tam wznoszą się powoli piramidy gór, pokrytych 
lasami świerków i buków! Ówdzie znów otwiera 
się dolina, skąpana w masach srebrnego śniegu!

Wśród gór wije się wartki Poprad, unosząc 
swe zdrowotne wody do Dunajca. Tonąc tak 
w pięknych panoramach gór, dolin i rzek, przy
bywamy na stronę węgierską.

Wołają: Orlo! Orlo! — opuszczamy nasz po
ciąg, a wsiadamy do madziarskiego. Wygodny po
ciąg unosi nasz szybko po ziemiach Spiżu! Przez
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Kazania I o godzinie 9 i pół: nie będzie.
Aspersja i procesja o godzinie H l/j: ks. Galdyński.
Kazania II po procesji: nie będzie.
Suma: ks. Galdyński.
Procesja, nieszpory i nabożeństwo do Serca Jezusa

0 godzinie 3: ks. Drygas.
Kazania III po nieszporach: nie będzie.

Nabożeństwo wśród tygodnia.

Msze święte:
o godzinie 6: ks. Drygas. 
o godzinie 7: ks. Gałdyński. 
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński. 
o godzinie 9: ks. Piotrowski.

Tydzień: ks. Drygas, jego zastępca: ks. Gałdyński.

Nabożeństwo czerwcowe.

Przez miesiąc czerwiec odprawia się nabożeństwo do 
Serca Jezusa. Rozpoczyna się w dni powszednie o godz. 8 
wieczorem, w niedziele i święta o godzinie 3 w połączeniu 
z nieszporami.

Uroczystość Serca Jezusa.

Odpust główny w kościele naszym.
(Piątek, 27 czerwca).

Wystawienie Najśw. Sakramentu o godz. 6 rano.

Jutrznia o godzinie 7: ks. Drygas.

Msze św.:
o godzinie 6: ks. Drygas.
o godzinie 7: ks. Gałdyński.
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński.
o godzinie 9: ks. Piotrowski.
o godzinie 10'/,: Procesja i suma: ks. Prob. Ko-
ścielski.

Kazanie podczas sumy wygłosi: ks. Prob. Ruciński.
Uroczyste nieszpory: rozpoczną się o godzinie 5 po 

południu, celebrować je będzie ks. Prob. Radoński.
Kazanie wygłosi: ks. Kurpisz, wikarjusz archikatedralny.

tyle wieków były te niwy polskiemi, aż po roz
biorze Polski przepadły na zawsze na rzecz Ma

dziarów !
Szkoda, że ten obszar ziemi wynoszący 3636 

□kim., nie należy do polskiej dzielnicy! Wszak 
te ziemie zamieszkuje lud słowiański! Słowacy, 
tubylcy, rozsiani wśród Madziarów i Niemców, to 
lud poczciwy pobożny i pracowity, godzien lep
szego losu, niż go obecnie pod panowaniem Węgrów 
zażywa. Podobnie jak pod zaborem pruskim stara 
się hakatyzm niemiecki zniszczyć Polaków tak, by 
nawet imienia polskiego tam nie zostało, tak też
1 tu rozbrzmiewa Hartmanowskie: „Ausrotten!“

Lud słowiański broni się, jak może, lecz, nie 
mając tak wybitnych mężów, jak Polacy i Czesi, 
powoli tonie w morzu madziarskiem.

I tu ładne daje ten kraj widoki! Z obu stron 
zwieszają się nagie skały, lub spoglądają zdała 
średniej wysokości góry, siostrzyce naszych Tatr! 
Oneby nam chciały niejako powiedzieć, że te łany 
są słowiańskie i niemi powinny pozostać!

Słońce, rzucając przy swym zachodzie snop 
złotych promieni, wywołuje w okopach śniegu, 
otaczających tor kolejowy, różne odcienie barw 

wspaniałych!
Stacje znikają szybko i ani nic zauważyliśmy, 

że jesteśmy w Koszyczach.

Oktawa Bożego C iała:

W dni powszednie Oktawy Bożego Ciała odbywają się:
Nieszpory: o godzinie 8 wieczorem. Zaraz po wysta

wieniu Najświętszego Sakramentu procesja. W ostatni czwar
tek procesja na zakończenie z czterema cwangeljami — na 
końcu święcenie wiankćw.

Msza św. uroczysta, poprzedzona procesją, o godzi
nie 8 rano.

Żywy Różaniec i Bractwa.

Różaniec Ojców.

1. W niedzielę, 22-go czerwca po nieszporach zmiana 
tajemnic Żywego Różańca Ojców. W czasie wystawienia 
Najśw. Sakramentu adorować będą Róża 5 i 6.

2. Kasa pogrzebowa otwarta jest w niedzielę 22 czerwca 
od godziny 2 — 5 popołudniu w poczekalni biura parafjalnego.

Bractwo Dziecięctwa Jezus.

Pierwsza wspólna wycieczka Bractwa t. j. chłopców i 
dziewcząt odbędzie się w niedzielę, 29-go czerwca. Dzieci 
zbiorą się przed ochronką o godsinie 3 po południu.

Trzeci Zakon.

Członkowie Trzeciego Zakonu otrzymają absolucję ge
neralną w piątek, 27 czerwca i w niedzielę, 29 czerwca po 
mszy św. o godz. 6 rano.

i
Katolickie Towarzystwo Robotników polskich.

1. Przypadające na niedzielę 22 czerwca zebranie Towa
rzystwa Robotników nie odbędzie się z powodu procesji popo
łudniowej z kościoła podominikańskiego. Płacenie składek 
(bez zebrania) odbędzie się w niedzielę 29-go czerwca od 
godziny 2—5 w ochronce.

2 Wycieczka na kopiec Zmartwychstania.
Towaszystwa robotnicze związkowe miasta Poznania

i bliskiej okolicy urządzają w niedzielę, dnia 29-go czer-

Miasto to, jedno z większych węgierskich, ma 
do 40000 mieszkańców; z powodu pięknego poło
żenia, porządku i czystości nazywają je małym 
Wiedniem. Słynną też ma katedrę, czysty gotyk, 
przypominający św. Szczepana w Wiedniu.

Tu padło ofiarą nienawiści kalwina Rako
czego trzech Jezuitów niedawno kanonizowych, 
a wśród nich Polak Ks. Grodzicki.

Miasto to sławne pierwszemi paktami-kon- 
wentami, zawartemi przez szlachtę z Ludwikiem, 
królem węgierskim. One to ograniczyły władzę kró
lewską u nas i obdarzyły szlachtę złotą wol
nością, która się później wyrodziła w nieszczęsne: 
„liberum veto“! Król, mając władzę ograniczoną, 
był pionkiem w ręku naszych panów polskich!

Z powodu opóźnienia się pociągu dla śnieżnych 
zasp, krótko, bo zaledwie 2% minut, bawiliśmy 
w Koszycach. Wsiadamy do pociągu, który nas 
miał unieść w stronę Budapesztu. Dq przedziału 
naszego wsiadły dwie zakonnice z Kongregacji 
Dam angielskich. Kongregacja ta została założona 
przez bogatą Angielkę z początkiem 19-go wieku. 
Regułę mają św. Ignacego Loyli. Celem Kongre
gacji jest kształcić w duchu Bożym panienki 
z wyższych stanów.

(Ciąg dalszy nastąpi.)
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wca r. b. pochód na Maltę i uroczystość sypania Kopca Zmar
twychwstania

Członkowie Towarzystwa naszego zbiorą się o godzinie 
'/,2 na Rynku jeżyckim i wyruszą o godzinie 3/t 2 do Parku 
Marcinkowskiego (przy starym cmentarzu św. marcińsKim), 
gdzie osobna komisja zajmie się tworzeniem pochodu.

Z orkiestrą na czele, ze sztandarami towarzystw wyruszy 
pochód, na przedzie którego kroczyć będą robotnicy, niosący 
narzędzia do sypania kopca, jak łopaty i. t. p. Członków 
zaopatrzonych w narzędzia stawić się powinno jak najwięcej. 
Pochód pójdzie św. Marcinem, ulicą Rycerską, placem Wol
ności, ulicą Nową, przez Stary Rynek, ulicą Wielką przez 
Chwaliszewo, Śródkę, przez bramę Warszawską, obok ko
ścioła św. Jana na Maltę.

P r o g r a m  na Ma l c i e .

1. Wspólny śpiew »Boże coś Polskę-. 2. Przemowa. 
3. Śpiew cłiórowy. 4 Deklamacja. 5. Śpiew chórowy. 6. 
Deklamacja. 7. Przemowa. 8. Wspólny śpiew »Nie rzucim 
ziemi« i sypanie Kopca.

A więc w dniu 29 go czerwca wszyscy do szeregu, by 
w pochodzie ruszyć na Maltę! Niechaj nie zabraknie nikogo 
z nas.

3. Ochód 25-go letniego istnienia.
Katolickie Tow. Robotników Polskich w Poznaniu parafji 

jeżyckiej (Poznań - Jeżyce) obchodzić będzie na dniu 6-tym 
lipca b. r. uroczystość 25-letniego istnienia.

Na intencję Tow. odbędzie się wspomnianego dnia
0 godzinie 9-tej rano Msza św. z kazaniem w kościele para- 
fjalnym.

W południe o godz. t/.21 zbierają się członkowie i dele
gacje w ochronce przy kościele Serca Jezusowego na Jeży
cach, stąd o godzinie 1 w południe wyruszy pochód z muzyką 
do ogrodu w Urbanowie. O godzinie 2 odbędzie się na sali 
w Urbanowie zebranie uroczystościowe, powitanie delegatów
1 wbijanie gwoździ pamiątkowych do sztandaru Towarzystwa. 
O godzinie 4 rozpocznie się koncert w ogrodzie i zabawa 
urozmaicona grami towarzyskiemi i rozmaitemi niespodzian
kami. Ninicjszem zapraszamy jaknajserdeczniej wszystkie 
nam życzliwe bratnie towarzystwa prosząc, aby nas zechciały 
poprzeć i swą obecnością zaszczycić.

Z bratniem pozdrowieniem 

Zarząd Kat. Tow. Robotników Polskich (Poznali-Jeżyce).

Z ksiąg kościelnych.
a) Chrzty.

W czasie od 8 do 15 czerwca 1919 r.

442. Bolesław Komczyński, ur. 3. 6. — 443. Janina Bisku- 
pianka, ur. 5. 6. — 444. Stefanja Chęcińska, ur. 2. 6 — 415. 
Bronisław Edmund Szkudlarski, ur. 1. 6. — 446. Helena 
Grzebadkowska, ur. 4. 6. — 447. Marcin Józef Otto, ur. 4. 6. — 
448. Władysław Rodaks, ur. 6. 6. — 449. Edmund Cicha- 
rzewski, ur. 5 .6. — 450. Marta Magdalena Kuperówna, ur. 
6. 6. —  451. Helena Cierpka, ur. 6. 6. — 452. Marta Ciesiel
ska, ur. 6. 6. — 453. Marjan Kruszona, ur. 8. 6. — 454. Brunon 
Hubert Neumann, ur. 1.6. — 455. Zenon Jan Matuszewski, 
ur. 1. 6.

b) Zapowiedzi ślubne.
244. Mieczysław Gumny i Leokadja Rożagórska.
245. Antoni Minikowski i Helena Cyprycka.
246. Stanisław Miłkowski i Teresa reiżanka.
247. Władysław Ljnkowski i Pelagja Herzożanka.

248. Zenon Karmoliński i Marjanna Vogtówna.
249. Stanisław Kaczor i Teresa Molewska.
250. Stanisław Józefiak i Marja Jaborowiczówna.
251. Władysław Gajewski i Wanda Królakówna.
252. Ludwik Gryska i Marja Wachowiakówna.

c) Śluby.

108. Wojciech Gadomski i Bronisława Tokłowiczówna.
109. Władysław Brukwiński i Bronisława Skowrońska.
110. Andrzej Hofa i Michalina Woźniakówna.
111. Antoni Sitek i Cecylja Cerba.
112. Jan Domin i Wiktorja Agnieszka Kościuszko.
113- Wincenty Pawlikowski i Franciszka Łuczkowska.

d) Zgony.
252. Helena Tylkowska, dziecko, um. 9. 6.
253. Jan Bulczyński, dziecko, um. 10. 6.
254. Czesław Cieciora, dziecko, um. 10. 6.
255. Małgorzata Dutkiewiczowa, zamężna, um. 11. 6.
256. Jan Stachowiak, robotnik, um. 11.6.
257. Pelagja Balwińska, bez zawodu, um. 12. 6.
259. Anna Krajka z d. Bartkowiak, wdowa, um. 12. 6.
260. Katarzyna Elingowa z d. Pyrzalska, zamężna, um. 12.6.
261. Stanisław Perkowski, malarz, um. 13. 6.
262. Józef Zapłatka z d. Sierakowska, wdowa, um. 14. 6.

Kalendarz tygodniowy.
22 czerwca — Niedziela II po Świątkach. — Paulina, 

biskupa. — Achacjusza i Towarzyszy, męczenników. •— Nice- 
tasa, biskupa.

23 czerwca — Poniedziałek — Wigilja do św. Jana 
Chrzciciela. — Agrypiny, męczennicy.

24 czerwca — Wtorek — Narodzenie św. Jana Chrzciciela.
25 czerwca — Środa — Wilhelma, opata. — Prospera, 

biskupa.
26 czerwca — Czwartek — Oktawa Bożego Ciała. — 

Jana i Pawła męczenników. —- Wigiljusza, biskupa i męczennika.
27 czerwca — Piątek — Abstynencja — Uroczystość 

Serca Jezusa. Najświętszej Marji Panny Nieustającej 
Pomocy. — Władysława, króla. — Krescencjusza, męczennika. — 
Siedmiu Braci śpiących.

28 czerwca — Sobota — Post ścisły i abstynencja. 
— Wigilja do świętych Apostołów Piotra i Pawła. — Leona II, 
papieża. — Ireneusza, męczennika. — Najsłodszego Serca 
Najśw. Marji Panny.

Odezwa do dzieci szkolnych.
Z lipcem rozpoczyna się nowy kwartał. Czas 

odnowić przedpłatę lub zaabonować

WARTĘ
Tygodnik dla ch łop ców  i dziew cząt.
Nadchodzi czas wielkich wakacyj, gdzie dużo wol
nego czasu mieć będziecie. Czas ten trzeba zużyć 

na czytanie Warty.
Wartę abonować możecie w ajencjach Wiadomości 

Parafji św. Floriana.

WARTA kosztuje na KWARTAŁ 2,10 nik.

WIADOMOŚCI wychodzą w piątek po połud. — OTRZYMA je każdy parafianin w ajencji. — OPŁATA lOfen. za numer pojedyńczy.

MIEJSCA, gdzie odebrać można WIADOMOŚCI: Ul. Cegłowa 47 p. Matelski. -  Ul. Ces. Fryderyka 13 p. Prokop. 
Ul. Forteczna 17 p. Wojciechowski. — Ul. Karola 34 p. Olsztyński. —  Ul. Kościelna 3 p. Boiewski. — Ul. Kościelna 4 
u p. Kościelnego. — Ul. Moltkego 26 p. Bąkowski. — Ul. Polna 11 p. Dziamskiego. — Ul. Poznańska 18 p. Krzymiński. 
Ul. Wawrzyńca 16 p. Seifert. — Ul. W. Berlińska 41a p. Nowak. — Ul. W. Berlińska 54 p. Chmielewski. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA w BIURZE PARAFIALNEM przy ul. KOŚCIELNEJ 4 .-  BIURO otwarte od 11-1.-TELEFON 1607.

Redaktor 1 wydawca: Ks. Proboszcz Ruciński. — Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego w Poznaniu.


