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Niedziela fi. po Świątkach.
Ewangelia św. Łukasza, rozdział 18, wiersz 9—14.

W on czas: Powiedział Jezus do niektórych, co 
dufali, iż sa sprawiedliwi, a pogardzali innymi taka 
Przypowieść: Dwóch ludzi weszło do świątyni na mo
dlitwę: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz 
stojąc, tak się w duszy modlił: Boże, dziękuję Ci, że 
nie jestem jako inni ludzie: drapieżnicy, niesprawiedli
wi, cudzołożnicy, lub też jak ten oto celnik. Poszczę 
dwakroć w tygodniu; składam ^dziesięciny ze wszyst
kiego, co nabywam. Celnik zaś, zdaleka stanąwszy, 
nawet oczu nie chciał podnieść w; niebo, ale bił się w 
Piersi, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzeszne
mu! — Powiadam wam, że ten odszedł do domu uspra
wiedliwiony, a nie tamten: albowiem każdy, kto się 
Wywyższa, będzie poniżon, a kto się uniża, będzie wy- 
Wyższon.

Zarozumiałość a pokora.
W osobie faryzeusza przedstawia nam 

Pan Jezus najpowszechniejsze objawy zaro
zumiałości i zgubne jej skutki, a w osobie cel
nika daje nam wzór pokory.

Zarozumiałość i pokora mają to wspólne
go, że we wszystkich naszych sprawach i sto
sunkach* szczególnie jednak w naszym do Bo
ga stosunku się przejawiają; bo nie są czemś 
zewnętrznem tylko, co jak odzienie można do
wolnie zmienić, ale są przymiotem duszy zu
pełnie wewnętrznym, i dlatego wszędzie, nawet 
mimo woli się zdradzającym. Może i pokorny 
i zarozumiały czynić to samo, jak tu opowiada 
P. Jezus, że jeden i drugi wstąpili do kościoła, 
aby się modlić; i obaj też rzeczywiście się mo
dlili, ale każdy po swojemu; czynili obaj to 
samo, ale nie tak samo.

Zarozumiały więc faryzeusz uważa się za 
coś lepszego od innych: żem nie jest lako inni 
ludzie; siebie tylko ceni, a innymi pogardza. 
Zarozumiałość ta u jednych jest większa, u 
innych mniejsza, w miarę tego do ilu i jakich

mniemanych lub rzeczywistych zalet naszych 
się odnosi. Ten faryzeusz zdaje się, że rze
czywiście nie był ani drapieżnym, ani niespra
wiedliwym, ani cudzołożnikiem, — przynaj
mniej nie było mu można zarzucić ani rozbo
ju, ani kradzieży, ani cudzołóstwa; ale to nie 
daje mu prawa do przechwalania się ani do 
pomiatania drugimi. Bo cóż wielkiego, że nie 
donuścił się zbrodni, zwłaszcza jeżeli był w ta- 
kiem położeniu, że nie potrzebował ani kraść, 
ani źle czynić? A przecież dość podobni są 
do niego ci, co to z chełpliwością zaliczają się 
do „porządnych ludzi“. Jestem „porządnym 
człowiekiem11, myśli kto o sobie, „więc i w 
kościele, należy mi się lepsze miejsce, i na 
ulicy powinni mi inni ustępować z drogi; nie 
mogę się też z lada kim bratać". Im więcej 
wmówił w siebie, że jest „porządnym człowie
kiem'4, tem większe ma wymagania i tern więk
sze rości sobie pretensje i prawa, i tem łatwiej
0 lada co się obraża, mimo, że aby; być takim 
„porządnym człowiekiem", wystarcza nie być 
w kryminale, i mieć niezbyt łatane i nie bardzo 
pomięte odzienie. Z pewnością jest i to laska 
Boża, jeśli się kto przez cale życie nigdy ża- 
ilnej nie dopuścił zbrodni, a jeszcze większa, 
jeśli nigdy nie popełnił grzechu śmiertelnego,
1 jest za co dziękować Bogu; tylko nie trzeba 
za to dziękować tak, jak ten faryzeusz. Jeże- 
libyś znał siebie i należycie zdawał sobie spra
wę z tych różnych poruszeń i namiętności, ja
kie raz po raz budzą się w sercu twojem, to 
wiedziałbyś, że jedynie szczęśliwym warunkom 
i okolicznościom, w jakich cię postawiła Opa
trzność Boska, zawdzięczasz to, żeś nie po
padł w gorsze grzechy, niż niejeden krymina
lista1, co sam nie wie, jakim sposobem popadł 
w nieszczęście, — i nie wynosiłbyś się, ale z 
pokorą i wstydem dziękowałbyś P. Bogu, że



raczył cię ustrzedz przynajmniej od rzeczy 
najgorszych.

Pokora zaś polega na nizkiem o sobie i za
letach i zasługach swoich rozumieniu. Kto się 
poniża, rozumie się nie obłudnie w oczach 
ludzkich, ale szczerze przed samym sobą, — 
zna i uznaje swoje niedostatki, a nie ceni sie
bie dla tych dobrych przymiotów jakie mu 
Bóg a nie on sam sobie dał, ten będzie wy- 
wyższon, niekiedy i w tern jeszcze życiu, a nie
zawodnie w przyszłem. W  tein życiu nieraz 
się zdarza, że pokornych spychają na ostatnie 
miejsce, i nikt się za. niemi nie ujmuje, ani za
sług ich. nie uznaje; ale za to Bóg darzy ich 
tym pokojem, który jest przedsmakiem i za
datkiem nieba, jakiego świat dać nie może, 
wedle onej obietnicy: Uczcie się ode mnie, żem 
jest cichy i pokornego serca, u najdziecie od
poczynek duszom waszym. ___

Słowa Żywota. Który mieszka w niebie- 
siech, naśmieje się -z nich (tj. z buntujących 
sie); a Pan szydzić z nich będzie, Tedy będzie 
mówił do nich w gniewie swoim i w zapalczy- 
wości swej potrwoży je. A jam jest postano- 
wion królem od niego nad Syonem, góra świę
ta jego, opowiadając przykazanie jego. (Psalm 
2, 4—6).

Różności darów są, lecz tenże Duch. I są 
różności posług, ale tenże Pan. I są różności 
spraw, ale'tenże Bóg, który sprawuje wszystko 
we wszystkich. (1 List św. Pawła do Koryn
tian 12, 4— 6). __

Położenia w diecezji.

W  drugiej połowie czerwca aresztowali 
żołnierze Grenzschutzu X. Nowackiego, pro
boszcza w Kępnie i X. Śpikowskiego, wikarjusza

10 Ks. Msgr. Dr. Stanisław Dutkiewicz
Profesor Sem inarjum  duchownego w Tarnowie.

Podróż do Ziemi świętej.
Tu zwraca iia siebie uwagę dziat monet oraz 

złotych przedmiotów, wykopanych z grobowców 
książąt trackich. Nadto porozwieszano tu po ścia
nach wielką ilość ikonów z czasów bizantyjskich 
i kilka obrazów malarzy bułgarskich z czasów 
najnowszych.

Dział monet jest cenny i obfity. Monety te 
pochodzą z czasów cesarzy rzymskich — oraz 
z czasów królów perskich i książąt trackich.

Ikony są też cenne i liczne. Niektóre z nicli 
mają pochodzić z kościoła św. Sofji z Konstan
tynopola.

Nie mogłem się jednak długo przypatrywać 
tym działom, gdyż towarzysz mój naglił, by wkrótce 
opuścić muzeum, celem podążenia na kolej. Rzu
ciłem jeszcze okiem na kilka płócien malarzy

z Podzamcza i wywieźli obu do Neuhamnier. 
Grenzschutz chciał wszystkich księży w Kem- 
pińskiem aresztować. Atoli jedni jak X. Łabu- 
jewsiki w Donaborowie, X. Niedźwiedzki z; 
Trzcinicy ii X. Kujawski w Olszowej byli cho
rzy i nie można ich było wywieźć, drudzy jak 
X. Klementowski w Baranowie, Dziekan Za
rzycki w Opatowie, X. Hundt w Siemianicach
i X. Nowicki w Słupi, dowiedziawszy się o za- 
miarch Grenzschutzu, zdołali ujść. X. Nowicki 
ze Słupi ukrywał się od 22 czerwca do 8 lipca, 
poczem dowiedziawszy się, że ktoś w pa rafj i 
umarł, wrócił. Co się z nim stało, nie wiaidomo.

W  ten sposób większa część parafii w de
kanacie Kempińskim jest obecnie pozbawiona 
swych duszpasterzy. Dowiedziawszy się do
piero w ostatnich dniach o owych zajściach w 
dekanacie Kępińskim, wysłałem zaraz zażale
nie do misji francuskiej w Berlinie.

Z Gniewkowskiego dekanatu doszła mnie 
wiadomość, że Grenzschutz aresztował i uwię
ził X. Dziekana Haupę, przyczem go żołnierze 
kolbami uderzali. X. Lisom od kilku miesięcy 
musiał opuścić Grabie, bo mu śmiercią grożono. 
Zastępuje go X. Górski z Murzynna. Ale Grenz
schutz stawia X. Górskiemu w wykonaniu czyn
ności duchownych przeszkody. Gdy X. Górski 
jechał do chorego, . strzelali do niego; Innym 
razem w samym Grabiu posterunek Grenz
schutzu rzucił za X. Górskim granatem ręcznym 
a nie osiągnąwszy skutku, strzelił jeszcze do 
niego. Na probostwie w Murzynnie grożono 
mu także śmiercią. Wszystkie figury Świętych 
w parafji uszkodzone, a kaplica leśna w Pustel
ni ograbiona.

W  tym samym czasie władze polskie inter
nowały XX. Kalrtoimiików Klinkego j Paecha z

bułgarskich. Wyróżnia się wśród nich obraz 
Chrostobotewa. Przedstawia on walkę Bułgarów 
z Turkami.

Mile uderza tu także oko obraz naszego 
rodaka, ś. p. Piotrowskiego. Wyobraża on napad 
Turków na Bułgarów.

Z powodu zbliżającego się czasu odjazdu po
ciągu w stronę Turcy i oderwałem mój wzrok od 
pracy polskiego malarza, którego zalety podnosiły 
w swym czasie nasze dzienniki i podążyłem do 
hotelu, by spakować swe rzeczy.

Podążyły jednak za mną myśli o narodzie 
bułgarskim. Zdobył on się na muzeum odznacza
jące się nie tak ilością zbiorów ile raczej doborem 
przedmiotów i systematycznym tychże rozkładem. 
Sztuka stawia tu dopiero pierwsze kroki.

Przeszkodą w jej rozwoju była długa niewola 
turecka, która slępita wszystko, co piękne pod
niosłe i szlachetne, a wlała gorycz w serca, nie
nawiść i chęć odwetu!

(Ciąg dalszy nastąpi.)
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Poznania w klasztorze Gostyńskim, a XX. Kli- 
chego z Morkowa i Radeinachera z Gołanic na 
probostwie w Śmiglu. Od tygodnia są wymie
nieni kapłani puszczeni na wolność.

O X. Dziekanie Braiunie z Dąbrówki, uwię
zionym prz,ez Grenzschutz, doniósł mi naczel
nik misji francuskiej w Berlinie, że został zwol
niony i że wrócił do parafji.

Poznań, dnia 29 lipca 1919.
f  Edmund, Arcybiskup.

Zjazd biskupów w Qnieźnie.

Dnia 27 sierpnia rozpoczną sie w Gnieźnie 
wspólne narady biskupów polskich. Dnia po
przedniego XX. Biskupi, przyjechawszy po po
łudniu do Gniezna, odbędą procesjonalny po
chód z kościoła fam ego do katedry do grobu 
św. Wojciecha, celem uproszenia błogosławień
stwa Bożego za pośrednictwem głównego Pa
trona naszego. Proszę wiernych, a przede- 
wszystkicin duchowieństwo, aby się w modli
twie łączyli onego dnia z XX. biskupami,, by 
z narad gnieźnieńskich wynikło najwiecej po
żytku dla Kościoła i: Ojczyzny.

Kronika parafjalna.
Stowarzyszenie Katolickich Kobiet Pracujący cli.

Dnia 3 lipca przy dość licznym udziale członków 
odbyło się zebranie połączone z wycieczka do Dębiny. 
O godzinie '/s2 po południu wyruszono kolejka 
elektryczną do ostatniego przystanku na Wildzie, po- 
czeni pospieszono pomimo niepogody do Dębiny, gdzie 
po krótkim odpoczynku zagaiła zebranie przewodni
czącą p. Skotudzianka. Po odśpiewaniu wspólnej 
pieśni odczytała sekretarka sprawozdanie z ostatniego 
zebrania zwyczajnego i z uroczystego zebrania z oka
zji dziesięciolecia.

Potem wygłosił wykład ks. wicepatron na temat: 
„Jednostka a naród". Czcigodny ks. wicepatron do
magał się w swym wykładzie od stowarzyszonych, by 
dbały o swój własny charakter, -aby się nauczyły 
punktualności i wytrwałości pod każdym względem, by 
dbały równocześnie o swe zdrowie i o poznanie języ
ka, historji i literatury naszej, by również poświęcały 
się według sił dla dobra narodu, a z drugiej strony 
unikaty krytykowania władz polskich, niezgody i samo- 
lubstwa. Jeżeli tak pracować będziemy nad sobą w 
Stowarzyszeniu, przysłużymy się najlepiej i Stowarzy
szeniu i narodowi naszemu. Aby więcej się dowiedzieć 
o kształceniu swego charakteru, polecił ks. wicepatron 
przeczytać artykuł umieszczony w 3 numerach „Ga
zety dla Kobiet" dotyczący tegoż tematu. Za wykład 
o treści przystosowanej właśnie do czasów obecnych 
dziękowała w imieniu stowarzyszonych przewodniczą
ca. Ponieważ w dyskusji nikt nie zabierał głosu, wy
głoszono potem 3 piękne deklamacje, a następnie przed
stawiono ł kandydatkę i 3 członków. Przy tej spo
sobności zachęcał ks. wicepatron stowarzyszone do 
agitacji za Stowarzyszeniem i do korzystania pilniej
szego z bibljoteki. W  komunikatach zarządu zapo
wiedział ks. wicepatron zjazd delegowanych na dzień
19 sierpnia. Jako delegowane obrano z łona zarządu 
przewodniczącą, z grona starszych p. Wesołowską a z 
pośród stowarzyszonych p. L. Skowrońską. Po połu

dniu zaś tego samego dnia odbędzie się pochód na 
Maltę do Kopca Zmartwychwstania. To też i nasze 
stowarzyszenie postanowiło do pochodu się przyłączyć. 
Ponieważ właśnie jeżyckie kółko śpiewu ma w tym 
dniu wystąpić ze śpiewem na Malcie, dlatego wezwał 
ks. wicepatron stowarzyszone, ażeby zgłosiły się licz
niej do kółka śpiewu. Do przyjęcia na nocleg gości 
z poza Poznania zgłosiły się chwitowd dwie stowa
rzyszone. Urządzone stałe kółko zabawowe odbywa 
swe lekcje w każdy czwartek o godzinie 8 wieczorem. 
Następnie uchwalony jeszcze wycieczkę do Puszczy- 
ków*ka na piątą (niedzielę sierpnia. Ks. wicepatron 
oznajmił w końcu, iż Związek zakupił Dom Królowej 
Jadwigi jako Dom Zwlązkftwy na cele naszych stowa
rzyszeń; ponieważ inne stowarzyszenia przyczyniły 
się już ofiarowaniem dochodu z urządzonych wieczor
nic i zabaw, zaproponował ks. • wicepatron, ażeby nasze 
Stowarzyszenie także urządziło wieczornicę, a dochód 
na ten cel ofiarowało. Wszystkie na to chętnie się- 
zgodziły. Po wolnych głosach i odczytaniu sprawo
zdania z 25-cio lecia Towarzystwa Robotników na Je
życach, przez delegowaną p. Szymańską zakończono 
zebranie. Po skromnem posileniu się podążono w sze
regach wśród wspólnych śpiewów do lasku na wspólną 
zabawę, na której stowarzyszone pod kierownictwem p. 
Błoszykównej znakomicie się bawiły aż do godziny S. 
Odśpiewawszy jeszcze „Wszystkie nasze dzienne 
sprawy", wyruszyły rozweselone w szeregach wśród 
śpiewu różnych pieśni i przy pięknej pogodzie do przy
stanku kolejki elektrycznej, która nas wszystkie za
brała wprost na Jeżyce.

Nadmienić jeszcze należy, iż na powyższe zebra
nie wybierali się także ks. oficjał Meissner, ks. prob. 
Jęsiek i ks. Drygas; niestety w ostatniej chwili deszcz 
ulewny ich powstrzymał od powziętego zamiaru. Nie
mniej jednak czują się stowarzyszone zobowiązane, by 
choć na tej drodze podziękować Czcigodnym Księżom 
za to, że się naszern stowarzyszeniem zajmują. Tak 
samo wyrażamy swą wdzięczność przewodniczącej 
Żłóbka jeżyckiego p. Szmytównie za to, że się wybrała 
na nasze zebranie, tylko niestety w lesie odszukać nas 
nie mogła. Sekretarka.

Sprawozdanie z zebrania Żywego Różańca Panien.

Rozróżnić należy zebranie w kościele, które się 
składa z kazania, wspólnego odmówienia dziesiątki ró
żańcowej i z wylosowywania tzw. tajemnicy, oraz ze
branie w ochronce, na którem bywają omawiane sprawy 
bieżące, a w porze zimowej także wygłaszane wykła
dy o treści religijnej. Chcąo zdać sprawę z ostatniego 
zebrania, trudno się powstrzymać od niemiłej uwagi, iż 
w szeregach naszych, liczących około 2500 panien, ob
jawia się nader widoczna nieobowkizkowość. Na ze
braniu kościelnem było bowiem najwyżej 500 panien, 
tzn. że blisko dwa tysiące jest członków takich, którzy 
nie potrafią zdobyć się na ten mały wysiłek woli, by 
choć raz na miesiąc być na nabożeństwie popołudnio- 
wem, albo przyjdą na ostatnią dopiero chwilę, na zmia
nę tajemnic. Liczba tych, które na dłuższy czas wy
jechały, nie przekracza zapewne jednej setki i dlatego 
nie uniewinnia wszystkich nieobecnych. A szkoda, że 
nie korzystają z kazań przystosowanych całkowicie do 
żeńskiej młodzieży, jakich przed południem nie usły
szą. Na zebraniu w ochronce prosił ks. dyrektor zela- 
torki, aby odtąd W  książeczce kontrolowej składkę 5- 
fenigową notowały w odnośnem polu małą literą w 
rogu, właściwy zaś znak obecności wzgl. nieobecności 
u każdej panny sumiennie zapisywały. Wszystkie zaś 
panny zachęcał, by w czasach obecnych nie stroniły od 
parafialnych stowarzyszeń oświatowych, gdzie znajdą 
potrzebną oświatę, okazję do godziwej rozrywki, a 
przedewszystkiem wychować się mogą na dzielne oby



watelki. Prośbą o awrot książek jeszcze nie oddanych, 
a także o większe icii ochranianie na przyszłość, oraz
o większe milczenie na pogrzebach, zakończył zebranie 
pochwaleniem Pana Boga.

Porządek nabożeństwa w bieżącym tygodniu.
Niedziela X po Świątkach. 17. 8. 1919.

„Msze św.:
o godzinie 6: ks. Piotrowski 
o godzinie 7: k^ Gałdyński 
o godzinie 8: O. Machnikowski 
o godzinie 9: O. Machnikowski.

Kazanie I o godzinie 9 i pół. ks. G&łdyński.
Aspersja o godzinie 10 i pół: ks. Drygas.
Kazanie II o godzinie 10 i pół: ks. Gałdyński.
Wystawienie Najśw. Sakramentu, procesja i suma: 

ks. Drygas.
Nieszpory z wystawieniem Najśw. Sakramentu i 

procesją o godzinie 3: ks. Piotrowski.
Kazame łłl podczas nieszpór: O. Machnikowski.

Nabożeństwo wśród tygodnia.

1 Msze św.:
o godzinie 6: ks. Piotrowski, 
o godzinie 7: Mszy św. nie będzie, 
o godzinie 8: 0. Machnikowski, oprócz ponie

działku i wtorku.
o godzinie 9: ks. Drygas.

Tydzień: ks. Piotrowski, jego zastępca: ks. Drygas.
Ponieważ ks. Gałdyński nie mógł 4 sierpnia wy

jechać, jak ogłoszono w numerze 31 „Wiadomości-*, dla
tego rozpoczyna trzytygodniowy wywczas 18 sierpnia.

Żywy Różaniec i Bractwa.
Różaniec Niewiast.

W niedzielę 17 sierpnia po nieszporach zmiana ta
jemnic. W czasie wystawienia Najśw. Sakramentu pod
czas nieszpór adorować będą róże 9 i 10._____ _________

Bractwo Dziecięctwa Jezus.
1. Zebranie chłopców odbędzie się dopiero w nie

dzielę 24 sierpnia o godzinie 3 w ochronce, a nie 17-go 
sierpnia.

2. Zebranie dziewcząt odbędzie się w środę 27-go 
sierpnia o godzinie 3 w ochronce, a nie 20-go sierpnia.

2. W niedzielę 10 sierpnia odbyła się wycieczka 
Bractwa Dziecięctwa .lezus do lasu. Wzięło w niej 
udział około 300 dzieci.

3. Kandydaci i kandydatki do Bractwa winni się 
zgłaszać tylko na zebraniach plenarnych. Poza zebra
niem dzieci do Bractwa się nie przyjmuje.

Bractwo Wstrzemięźliwości.
W niedzielę 17 sierpnia o godzinie 8 Msza św. w 

intencji Bractwa. W czasie Mszy św. wspólna Komu
nia św.

Przypomina się, że członkowie w niedzielę tę do
stąpić mogą odpustu zupełnego.

Po nabożeństwie popoludniowem odbędzie się na 
salce parafialnej kwartalne zebranie Bractwa.

Z  ksiąg kościelnych.
a) Chrzty.

W czasie od 3 do 10 sierpnia 1919 roku ochrzcono 
w kościele naszym 22 dzieci tj. od I. 586 do 1. 607. 

b) Zapowiedzi ślubne.
314. Wincenty Siekierski i Marjanna Pawłowska.
315. Florian Fainuła i Stanisława Nowaczykówna.
316. Władysław Rutkowski i Stanisł, Szymańska.
317. Andrzej Lewandowski i Zofja Woźniakówna.
318. Idzi Świtała i Stefanja -Poturalska.
319. Szczepan Kaczmarek i Władysława Koszar- 

kowa z domu Zgoła.

c) Śluby.
W czasie od 3 do 10 sierpnia 1919 r. zawarto w ko

ściele naszym ślubów 8 tj. od 1. 148 do 155.

d) Zgony.
325. Ewa Łukaszewska, dziecko, um 1. 8.
326. Teofila Szkudlarczykówna, pisarka, um. 2. 8.
327. Augustyn Buszka, kapitalista, um. 3. 8.
328. Paweł Jankowski, robotnik, um. 4. 8.
329. Stanisława z Łanieckich. Rawelska, zamężna, 

um. 4. 8.
330. Józefa z Badowskich Rochowiakowa, zamężna, 

um. 3. 8.
331. Ludwik Piotrowski, krawiec, um. 5. 8.
332. Jan Przymus, robotnik, um. 6. 8.
334. Urszula Jarosławska, dziecko, um. 6. 8.

335. Klara Willms, krawcowa, um. 8. 8.
336. Marja Kuźlakówna, bez zawodu um. 8. 8.
337. Jan Rudawski, nauczyciel, um. 8. 8.
338. Józef Seipold, robotnik, um. 9. 8.

Kalendarz tygodniowy.

17 sierpnia — Niedziela X po Świątkach — Jacka, 
wyznawcy — Oktawa św. Wawrzyńca, męczennika.

18 sierpnia—  Poniedziałek—Agapita, męczennika.
19 sierpnia — Wtorek — Piąty dzień oktawy 

Wniebowzięcia Najśw. Marji Panny. — Ludwika Wale- 
zego, biskupa i wyznawcy. — Benigny, panny.

20 sierpnia — Środa — Bernarda, wyznawcy i Do
ktora Kościoła.

21 sierpnia — Czwartek — Joanny Franciszki de 
Chantal, wdowy.

22 sierpnia—Piątek abstynencja Oktawa Wnie
bowzięcia Najświętszej Marji Panny. — Tymoteusza, 
Hipolita i Symforjana, męczenników.

23 sierpnia — 'Sobota — Wigilja św. Bartłomieja, 
apostoła — Filipa Benicjusza, wyznawcy.

M A G A Z Y N  TRU
przy ulicy Kościelnej 3 — (naprzei 

poleca swój bogato zaopatrzony 
wszelkich przyborów pogrzebowych 
Ceny niskie! Usłu
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WIADOMOŚCI wychodzą w piątek po połud. — OTRZYMA je każdy parafjanin w ajencji. — OPŁATA lOfen. za numer pojedynczy.

MIEJSCA, gdzie odebrać można WIADOMOŚCI: Ul. Cegłowa 47 p. Matelski. — Ul. Ces. Fryderyka 13 p. Prokop. 
Ul. Jeżycka 17 p. Wojciechowski. — Ul. Karola 34 p. Olsztyński. — Ul. Kościelna 3 p. Bolewski. —*U1. Kościelna 4 
u p. Kościelnego. Ul. Moltkego 26 p. Bąkowski. — Ul. Polna U p. Dziamskiego. — Ul. Poznańska 18 p. Krzymiński. 
Ul. Wawrzyńca 16 p. Seifert. — Ul. Dąbrowskiego 41 a p. Nowak. — Ul. Dąbrowskiego 54 p. Chmielewski. 
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