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PRZii KOŚCIELE SERCA JEZUSA
Z A Z E  Z W O L E N I E M  W Ł A D Z Y  D U C H O W N E J

KROLOWI WIEKÓW NIEŚMIERTELNEMU CZESCI CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW!

^mmmmmm.
Miedzieia ?(l£. po Świątkach.

Ewangelia św. Mateusza, rozdział 22, wiersz I -14.

Oncjfo czasu: Mówił Jezus przedniejszym kaplanorr 
i faryzeuszom prze?: pizypowieści, rzekąc: Podobne sta
ło sig królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który 
sprawił gody małżeńskie synowi swemu. I posłał sługi 
swoje wzywać zaproszonych na gody, a nie chcieli 
Przyjść. Fotem posłał Inne sługi, mówiąc: Powiedźcie 
zaproszonyir- Oto obiad swój przygotowałem, woły 
Woje, i co była karmnego pobito, i wszystko goifowe: 
Pójdźcie na gody. A oni zaniedbali i odeszli, jeden do 
Wsi swojej, a drugi do kupiec twa swego: a oni pojmali 
sługi jego, i zelżywszy zabili. A usłyszawszy król, roz
wiewał się; i posławszy wojska swoje, wytracił onych 
jnężobójców, i miasto ich spalił. Wtedy rzekł służebni
kom swoim: Gody są wprawdzie gotowe, lecz zaprosze
ni, nie byli godnymi. A przeto idźcie na rozstajne dro- 
Ki, a którychkolwiek znajdziecie, wzywajcie na gody.
I wyszedłszy sługi jego na drogi, zebrali wszystkich, 
których znaleźli, złych i dobrych, i napełnione są gody 
biesiadnikami. A wszedł król, aby oglądać biesiadników, 
i zobaczył tam człowieka nieodzianego szatą godową.
1 rzekł mu: Przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając sza
ty godowej? A on zamilknął. Wtedy rzekł król sługom: 
Związawszy ręce i nogi jego, wrzućcie go do ciemno
ści zewnętrznych: tam będzie płacz, i zgrzytanie zębów. 
Albowiem wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych.

Na miesiąc październik.

Różaniec jest modlitwą powszechną.

Różaniec jest to modlitwa powszechna, 
uniwersalna. Odmawia się na całym świecie, 
we wszystkich kościołach i kaplicach, zwłaszcza 
w miesiącu październiku, odmawia się w barL 
dzo wielu rodzinach wspólnie, jeśli inie co
dziennie, to przynajmniej w soboty. Różaniec 
odmawia się we wszystkich krajach, u wszyst
kich narodów i we wszystkich językach.

Co więcej, Różaniec jest modlitwa uniwer
salną, powszechną i w tem znaczeniu, że jak 
Ojcze nasz i Zdrowaś Marja, tak Różaniec jest 
modlitwą dla wszystkich ludzi wszelkiego sta

nu, wieku i zawodu: dla bogatych i ubogich, 
dla uczonych i uieuczonych, dla młodych i sta
rych. Jak powietrze, któfem wszyscy oddy
chamy, jak słońce, które nas wszystkich oświe
ca i ogrzewa, tak Różaniec wszystkim bez wy
jątku służy i wszystkim przynosi korzyści. Ró
żaniec odmawiają papieże, królowie, biskupi 
i kapłani, odmawiają uczeni i nieuezeni. odma
wiają żołnierze, rzemieślnicy, robotnicy, rolnicy 
i słudzy, odmawiają starcy, młodzież i dzieci. 
Czem jest dla duchownych Brewiarz, tem jest 
Różaniec dla ludzi świeckich.

Wreszcie modlitwa Różańcowa daną była 
na wszystkie czasy. Od czasów św. Dominika, 
któremu, jak mówi Leon XIII, „obrzęd Różańca 
świętego Najświętsza Matka Boża sama prze
kazała, w celu szerzenia go“, nabożeństwo ró
żańcowe coraz więcej się krzewi, rozpowszech
nia i wreszcie świat cały ogarnia, za dni na
szych nie słabnie, ale coraz, więcej się potę
guje, a z końcem zeszłego wieku doszło do nie
bywałego rozkwitu, odkąd Ojciec św. Leon 
X III swojemi listami okólnemi dał poznać 

j światu potęgę modlitwy różańcowej. „Odtąd 
I błogosławioną mii’ zwać będą wszystkie na
rody"  (św. Łukasz 1). Słowa te to proroctwo. 
Marja przepowiada tu swoją chwałę na ziemi. 
W idzi w duchu wszystkie narody, wszystkie 
pokolenia, wszystkie czasy po wiek wieków aż 
do końca świata, jak Ją wielbią i sławią słowar 
mi, któremi pierwszy pozdrowił ją Archanioł 
Gabrjel: „Rłogosławiomś ty między niewia
stami'", a które powtarzamy w Różańcu 150 
razy. Dopóki świat ten istnieć bedzie, nie za
milknie nigdy ta najmilsza Marji modlitwa; jak 
woń kadzidła wznosić się będzie z ziemi do 
nieba modlitwa różańcowa: Różaniec pozostanie 
na zawsze „Koroną wszelkiego nabożeństwa do 
Najświętszej Marji Panny".



Słowa Żywota: Bo do Ciebie modlić sie będę, 
Panie, rano wysłuchasz głos mój... Niena
widzisz wszystkich, którzy broją niepra
wość; zatracisz wszystkie, którzy mówią 
kłamstwo: mężem krwawym i zdradliwym 
brzydzi się Pan. (Psalm 5, 4 i 7.)

Bracia: odnówcie się duchem umysłu wa
szego i obleczcie się w nowego człowieka, 
który według Boga stworzony jest w spra
wiedliwości i w świątobliwości prawdy. 
(List św. Pawła do- Efezów 4, 23).

Ś w ię ta  U rszu la .
(21 października).

Święta Urszula, żyjąca w V wieku, była 
córką króla Kornwalji, w dzisiejszej Anglji. Za
ledwie dorosła, przechodzić już musiała ciężkie 
próby: kraj napadł król dzikich Hunów, który 
sam ęiebie „biczem Bożym" nazywał. Tysiące 
jego wojsk rozlały się po europejskich ziemiach, 
szerząc mordy i rabunki. Przerażenie ogar
nęło ludzkość, ratowano się ucieezka, by nie 
wpaść w ręce okrutników.

Około królewskiej córki skupiło się kilka 
tysięcy dziewic. Urszula wsiadła z niemi na 
przygotowane okręty, dając żeglarzom rozkaz 
płynąć do jednego z portów europejskich, gdzie 
nieprzyjaciel nie mógłby ich dosięgnąć. Okręty 
przybiły do miasta Kolonji w dzisiejszej pro
wincji Nadreńskiej w Niemczech, gdzie dzie
wice chrześcijańskie gościnną otoczono opieką.

18 Ks. Msgr. Dr. Stanisław Dutkiewicz
Profesor Semfnarjum duchownego w Tarnowie.

P o d ró ż do Ziem i świętej.
Tymczasem, gdy chcę poszukać powozu, by 

szybciej dostać się do hotelu, otoczyła mię i towa
rzysza cała czereda tragarzy, czyhająca na nasże 
pakunki. Laska dopiero zdołała odstraszyć natrę
tów. By się od nich napadu powtórnie zabezpie
czyć, powierzyłem wraz z mym towarzyszem na
sze bagaże oraz nasze życie w ręce komisjonera 
z hotelu „Bristola“ na Perze.

Ten zabrał nasze pakunki wyrównał rachu
nek odnośnie do tragarzy, wręczył od nas bakczysz 
komisarzom tureckim i zapłacił za powóz. Jedzietny !

ROZDZIAŁ VII.
Jazda dorożką do hotelu „Bristol" przez most Karakaui". Cias
ne ulice Konstantynopola. Tłok ludności wielki. Hotel „Bris
tol". Hotel „Kroekcr‘a. Spacer po moście Karakui. Cudow- 

^  ne widoki. Stamboł.

Powóz nasz, przebywszy teren starego Sera
ju, toczy się po nowym moście Karakui, łączącym 
stare Bizancjum z miastem Franków (tak tu nazy
wają chrześcijan), którego znamienitsze dzielnice 
są: Pera i Galata.

Wkrótce jednak potem hordy Atylli nadcią
gnęły, miasto szturmem zdobyły, mordując 
mieszkańców i do niewoli uprowadzając. Dzie
wicom chciano za cenę hańby darować życie, 
lecz one śmierć nad nią przeniosły i wszystkie 
razem od mieczy i strzał zginęły, umacniam® 
do ostatniej chwili odwagą i wytrwałością Ur
szuli, która wreszcie 'sama zginęła, strzałą w 
serce trafiona. Zwłoki męczcnniczek razem w 
jednej mogile spoczęły, a  później wzniesiono 
nad nią kościół, do dziś istniejący.

Świętą Urszulę obrało sobie w nowszych 
czasach za Patronkę Zgromadzenie zakonne 
pod na®wą „Urszulanek1*, mające na celu wy
chowanie i kształcenie dziewcząt w dudni 
szczerze katolickim.

Dzisiaj Bóg rzadko kiedy żąda od nas ta
kich ofiar z życia, jak od świętej Urszuli i jej 
towarzyszek, a jednak wielu zapomina, że 
czyste serce to niby biała, nieskalana lilja, a 
serce, goniące za namiętnością i grzeszną roz
koszą, to jak węgiel wypalony, a następstwem 
tego wyrzut sumienia, grzech ciężki i dusza 
splamiona. Święci dobrze pojęli słowa Chry
stusa: „Błogosławieni czystego serca“ —  i dla 
tej czystości wszystkie ofiary ponosili. Wspom
nijmy św. Kazimierza a nadewszystko na ucznia 
miłości i czystości, św. Jana Ewangelistę. Roz
ważajmy ich życie i zaczerpmy z niego zachę
ty, byśmy czyste serca i dusze nieskalane od
dali kiedyś w ręce naszego Zbawcy, Mistrza 
i Pana.

Most ten 420 m. długi, jest punktem zbornym 
całej ludności tutejszej, a przedewszystkiem cudzo
ziemców, zwiedzających Konstantynopol. Zoba
czysz tu Hindusa, Abisyńczyka, Beduina, ale także 
Francuza, Anglika. Polaka, Niemca i Włocha. Je
nerałowie i inni dygnitarze tureccy pędzą konno 
jużto wierzchem jużteż w powozach, dumni ze 
swych godności i stanowisk, jakie w społeczeń
stwie zajmują. Kobiety tureckie, zawelonowane 
wedtug przepisów korami, przesuwają sie jakby 
jakie straszydła przed oczyma widza. Świat tu 
jakiś inny napuszysty, próżny pstrokaty!

Z mostu roztacza się piękny widok na prze
ciwległą stronę, na miasto Franków, wznoszące, 
się amfiteatralnie nad Bosforem i Złotem Rogiem. 
Dominuje wieża Galata. Woźnica, opłaciwszy 
mostowe 2l/t piastra (56 hal.) od powozu, wyje
chał w ulicę ciasna, pełną najrozmaitszych skle
pów. Tłok tu ogromny. Ludzie to idą wąskim 
trotuarem, to oblegają sklepy z różnemi świecące- 
błyskolkatni. Powozy ledwo mogą się powoli po
ruszać z powodu ciasnoty ulicy. Lęk mię brał 
nieraz, gdy się nasz powóz spotykał się z innymi, 
dążącymi w kierunku przeciwnym ku mostowi. 
Zawdzięczać należy wielkiej zręczności naszego 
woźnicy, żeśmy cało wyszli z życiem- wobec og-



—  167 —

Kronika parafjalna.
Żywy Różaniec Panien.

W  niedzielę, 12 października odbyło się zebranie 
członków częścią w kościele, częścią w ochronce. Po 
kazaniu na temat: O istocje i zaletach modlitwy różań
cowej, zakomunikował ks. dyrektor, co następuje: Opie
kunką dla Róż 91 do 120 została mianowaną p. Bako- 
siówna z ul. Wysokiej 3; nowe zelatorki mają następu
jące Róże: R. 67 p. Skowrońska z ul. Cegłowej, R. 99 
p. Bakosiówna z ul. Wysokiej 3, R. 145 p. Koczorowska 
z ul. św. Wawrzyńca 28, R. 146 p. Kazimierczakówna z 
ulicy Jeżyckiej 7, R. 163 p. Władysława Stanisławska; 
Różę 174 rozwiązano, rozdziału członków na inne Róże 
niepełne dokona opiekunka. — Po zmianie tajemnic od
było się zebranie w ochronce niestety bez wykładu, 
który dla braku czasu odłożył ks. dyrektor na przyszłe 
zebranie. Natomiast w krótkich słowach zwrócił uwa
gę na potrzebę czytania książek naukowych z bibljoteki 
religijnej, na potrzebę należenia do stowarzyszeń o- 
światowych, ‘na potrzebę zasadniczego i stanowczego 
przestrzegaania skromności panieńskiej u siebie i dru
gich, na (konieczność poszanowania Iwładz naszych 
świeckich, na potrzebę pracowitości, oszczędności i trzeź
wości w narodzie. Ponieważ w wolnych głosach nie 
aabrano głosu, solwował ks. dyrektor zebranie pochwa
leniem Pana Boga. ______________ _______________

Porządek nabożeństwa w bieżącym tygodniu.

Niedziela XIX po Świątkach, 19 października 1919.
Msze święte:

o godzinie 6: ks. Piotrowski, 
o godzinie 7: ks. Oałdyński. 
o godzinie 8: ks. Prof. Kosznik. 
o godzinie 9: ks. Prob. Ruciński.

O godzinie 9% : msza św. dla wojska.
Aspersja I procesja o godzinie 10 i pól: ks. Drygas.
Kazanie I po procesji: ks. Oałdyński.
Suma po kazaniu: ks.: Drygas.

romnego ruchu z jednej strony, a ciasnoty ulicy 
z drugiej strony. Wresz.cie wjechał powóz na 
szeroka ulice, zwaną: Grand rue de Pera, z do
mami po europejsku urządzonemi — i w końcu 
stanął przed hotelem: „Bristol11. Hotel to —  jak 
z budynku można wnioskowawawać — stary, jed
nak dobrze położony, gdyż leży naprzeciw ogrodu 
muniplicyjnego. Jest urządzony wytwornie. Miesz
kanie z pensją kosztuje 14 franków. Publika tu 
zajeżdżająca bardzo porządna, kuchnia wzorowa, 
obsługa sumienna. Nam się jednak ta cena wy
dawała za wysoko i dlatego zaraz na drugi dzień 
opuściliśmy ten hotel, a przenieśliśmy się do 
innego położonego na tej samej ulicy, którego 
właściciel nazywa się Kroeker, niemiec. Hotel ten 
jest trochę brudny, jednak nie drogi (9 franków 
z pensją), z dobrą kuchnią i sumienną obsługą. 
Prócz tego ma on tę zaletę, że daje znakomite 
widoki na Złoty Róg. Pokój dano nam obszerny. 
Trudno było go opalić. Muszę zaś dodać, że pod
czas naszego pobytu w Konytantynopolu, a było 
to w pierwszych dniach marca, panowała zima, 
jakiej tu dawno nie pamiętają. Śnieg sypał w naj
lepsze i pokrył swym puchem całe miasto. Mro
zy dochodziły tu do 10° R. Wobec tego byłem 
zadowolony, żem zabrał ze sobą futro. Wprawdzie

Nieszpory i nabożeństwo różańcowe o godzinie 3r
ks. Piotrowski.

Kazanie II: ks. Prob. Ruciński.

Nabożeństwo wśród tygodnia.
Msze święte:

o godzinie 6VŁ: ks. Piotrowski, 
o godzinie 7*A: ks. Drygas. 
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński.
o godzinie 9: ks. Oałdyński.

Tydzień: ks. Piotrowski, jego zastępca ks. Drygas. 
Od 18-go października począwszy odprawiać się 

będą dwie pierwsze msze św. w dni powszednie później;
i wprawdzie I-a o godz. '/s7, Il-ga o godz. V*8.

Msza szkolna.

W niedzielę o godzinie 8 odprawia się msza dla 
dzieci szkół Jeżyckich. Uprasza się osoby starsze, aby 
środek kościoła oraz boczne nawy aż do drzwi południo
wych i północnych zostawiły wolne dla dzieci. — Ko
munię św. rozdawać się będzie przede mszą Ip o  niszy.

Msza dla wojska.

W niedzielę, o godzinie 9Vł odprawia się msza dla 
wojska. Dla tego po wotywie (o godz. 9) kazania nie 
będzie. Uprasza się wiernych, aby zaraz po mszy ko
ściół opuścili, pozostawiając miejsce w kościele dla 
wojska. _  ___________ ________________________

Nabożeństwo październikowe.
W dni powszedne rozpoczyna się nabożeństwo ró

żańcowe w kościele naszym o godzinie 8 wieczorem, w 
niedzielę zaraz po nieszporach.

Żywy Różaniec i Bractwa.

Różaniec Niewiast.

W niedzielę, 19 października po nieszporach zmiana 
tajemnic. Żywego Różańca Niewiast. W czasie wysta
wienia adorować będą Róże 13 i 14.

zawadzało w .drodze, zwłaszcza późnie], lesz zato 
uratowało mi zdrowie. Usadowiwszy się w po
koju i zaspokoiwszy głód, udałem się z mym ko
legą na most Karakui, by się nasycić widokiem 
przepięknym, jaki się stąd rostacza na stolicę Ka
lifów, zwaną królową miast.

Szybko zbiegłem z dzielnicy Pery — położo
nej na wzgórzu — a stąd przez Oalatę na most, 
łączący Oalatę z Bizancjum. Był on jak zwykle 
przepełniony ludźmi. Przesuwały się przed mcmi 
oczami typy najrozmaitszych rozmaitości. Odbi
jały od innych czarne jak węgiel twarze Arabów. 
W turbanach kolorowych z czarną czapeczką na 
zwojach turbanu, w czarnych płaszczach fantas
tycznie udrapowanych, wyglądali oni majestatycz
nie. Kroczą powoli jako panowie pustyni. Tam 
znów idą z poważną miną imami czyli kapłani tu
reccy w białych turbanach, w długich sukniach 
podbitych drogiem futrem. Obok nich sunie szyb
ko z pewną wyższością grek, ubrany po europejs
ku z fezem na głowie. Ówdzie znów wlecze się 
smutno wyglądający derwisz ze Spiczastą czapką, 
z twarzą gupią jakby obłąkaną; to zakonnik tu
recki. Wszyscy go szanują, gdyż uważają go za 
świętego.

(Ciąg dalszy nastąpi.)
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Bractwo Dziecięctwa Jezus.

W niedzielę, 19 października o godzinie 3 po poł. 
odbędzie się zebranie chłopców w ochronce.

W środę, 22 października o godzinie 5 po pojiidniu 
zebranie dziewcząt w ochronce.

Towarzystwa parafjalne.

Stowarzyszenie Katolickich Kobiet Pracujących.

W niedzielę, 19 bm. o godzinie 4 i pół odbędzie się 
zebranie plenarne w ochronce.

Z ksiąg kościelnych.

a) Chrzty:

W czasie od 5 do 12 października 1919 r. ochrzco- 
no w kościele naszym 63 dzieci tj. od 1. 837 do 899.

b) Zapowiedzi ślubne:

431. .łan Gorączniak i Maria Maciejewsika.
432. Tomasz Pabiszczak i Marja Majeska.
433. Władysław Dziurkiewicz i Helena Wojczewska.
435. Wojciech Muller i Franciszka Sobkowiakówna.
436. Wacław Ladwich i Franciszka Mikołajczakowa z 

d. Plich.
437. Edmund Walkowiak i Józefa Marcinkowska.
438. Walenty Gorączniak i Stanisława Gazecka.
439. Idzi Trepka i Wiktor ja Grepa.
440. Hieronim Zwierzyński i Wiktoria Tarłowska.
440. Józef Kasiński i Marta Kissmannówna.
441. Władysław Waligórski i Józefa Rogowska.
442. Wincenty Blażejak i Jadwiga Ratajczakówna.
443. Jan Tomyślak i Franciszka Kubiakówna.
444. Tadeusz Franciszek Łakiński i Aniela Palaczówna.
445. Józef Nowacki i Marianna Jankowiakówna.
446. Roman Leitgeber i Wiktoria Kliksówna.
447. Stefan Mrugalski i Antonina Sroka.
448. Stanisław Świetlik i Ewa Wagnerówna.
449. Stanisław Skrzypczak i Marianna Pikarska.

c) Śluby:

W czasie od 5 do 12 października 1919 r. zawarto 
w kościele naszym ślubów 6 tj. od 1. 191 do 196.

d) Zgony:

409. Stefan Krause, dziecko, um. 5. 10.
411. Antoni Waligórski, kowal, um. 4. 10.
412. Michał Piechowiak, wachmistrz policyjny um. 3. 10.
413. Józef Szulczyński, krawiec, um. 6. 10.
414. Zofja Kowalska, dziecko, um. 7. 10.
415. Jakób Burek, robotnik, um. 8. 10.
416. Józef Skryty, robotnik, um. 8. 10.
417. Zbigniew Wituski, dziecko, um. 10. 10.

Kalendarz tygodniowy.

19 października — Niedziela XIX po Świątkach — 
Piotra de Alcantara, wyznawcy.

20 października — Poniedziałek — Uroczystość ko
ścielna poświecenia Kościoła Serca Jezusa. — Jana Kan- 
tego, wyznawcy. — Przeniesienie św. Wojciecha. — W i
talisa, biskupa. — Justusa, męczennika.

21 października — Wtorek — Urszuli i towarzy
szek, panien i męczennic. — Hilarjona, opata.

22 października — Środa — Korduli, panny i mę
czennicy. — Marji Salome, wdowy.

23 października — Czwartek — Seweryna, biskupa.
24 października — Piątek - Abstynencja—Rafała, 

archanioła. — Proklusa, biskupa.
25 października — Sobota — Chryzantusa i Darji, 

męczenników. — Kryspina i Kryspinjana, męczenników.

' Żłóbek jeżycki.

Żłóbek nasz przenieśliśmy z ulicy Kościelnej do 
nowego mieszkania przy ul. Piotra Wawrzyniaka nr. 8.

Odtąd więc tylko tam dzieci zgłaszać należy. Żłó
bek przyjmuje dzieci w dni powszednie od godziny 7 
rano do 6 wieczorem. Opłata za całodzienny pobyt
i utrzymanie wynosi 50 fenigów od dziecka.

Zwraca się uwagę na to, że istniejący żłóbek nie
miecki polskich dzieci nic przyjmuje. — Wstydzić się 
zresztą powinny te matki, które niemowlęta swoje w 
niemieckie ręce oddawały i oddają.

Zarząd „Żłóbka jeżyckiego".

Ochronka.

Dzieci, uczęszczające do Ochronki, podzielone zo
stały na dwa oddziały. Oddział dzieci mniejszych ma 
swą naukę przed południem; oddział dzieci większych 
po południu.

Za naukę w Ochronce pobiera się od 1-go paździer
nika począwszy za każde dziecko 25 fenigów tygodnio
wej opłaty.

Uroczystość Poświęcenia Kościoła.

Uroczystość Poświęcenia Kościoła Serca Jezusa 
przypada w niedzielę, 26 października.

W sobotę, 25 października o godzinie 8 uroczyste 
nieszpory wobec wystawnego Najświętszego Sakra
mentu i procesja.

Na j t a ń s z e  czasopismo dla d z i e c i  

w całej Rzeczypospolitej Polskiej jest

„WARTA"
—  Tygodnik dla chłopców i dziewcząt. —

„ W I R ir  Kosztuje w ajffltjatl o  i  n  m li 
1 przez pocztę kw artaln ie  ^ » , u  !!IIL
Pojedynczy numer pod epaska kwartalnie 2,80 m k.
Ekspedycja w Poznaniu, ul. Słowackiego 38. 

Telefon 1401.

■:
■:

WIADOMOŚCI wychodzą w piątek po połud. — OTRZYMA Je każdy paraijanin w ajencji. — OPŁATA lOfen. za numer pojedynczy.

MIEJSCA, gdzie odebrać możnn WIADOMOŚCI: Ul. Cegłowa 47 p. Matelski. — Piotra Wawrzyniaka 13 p. Prokop. 
Ul. Jeżycka 17 p. Wojciechowski. — Ul. Słowackiego 34 p. Olsztyński. — Ul. Kościelna 3 p. Bolewski. — Ul. Kościelna 4 
u p. Kościelnego. — Ul. Moltkego 26 p. Bąkowski. — Ul. Polua U p. Dziamsklego. — 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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