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PRZ9 KOŚCIELE SERCAJEZUSA
KRÓLOWI WIEKÓW NIEŚMIERTELNEMU CZEŚĆ I CHWAŁA HAWIEKI WIEKOWI
stwo, i chwalili, i służyli stworzeniu ruczei niż
Stworzycielowi, który jest błogosławiony na
Ewangelia św. Jana, rozdział 1, wiersz 19—28.
wieki.
Amen. Dla tego podał je Bóg w na
Onego czasu: Posiali Żydzi z Jerozolimy kapłanów
Bo niewiasty ich odmieni
i lewitów do Jana, aby go spytali: Ktoś ty jest? I wy- miętności sromoty.
zmal, a nie zaprzeczył: a w yznał:
Że ja nie jestem ły używanie przyrodzone u> ono używanie, któ
Chrystus . I spytali go: Cóż tedy? Jesteś ty Eijaszem? re jest przeciw przyrodzeniu.
Także i męż
I rzekł: Nie jestem. Jesteś ty prorokiem? 1 odpowie
czyzna,
opuściwszy
przyrodzone
używanie
nie
dział: Nie. Rzekli mu tedy: Kim jesteś, żebyśmy dali
odpowiedź tvpi. którzy nas posłali? Co powiadasz sam wiasty, zapalił sie w swych pożądłiwościach je
o sobie? Rzekł: Jam głos wołającego na puszczy: Pro den ku drugiemu, mężczyzna z mężczyzną
stujcie drogę Pańską, jako powiedział Izajasz prorok. A srom otę płodząc, a zapłatę, która była słuszna,
którzy byli posłani, byli 5. faryzeuszów. 1 pytali go., a
błędu swego na sobie odnosząc. A juko się im
mówili mu: Czemuż tedy chrzcisz, jeżeli ty nie jesteś
Bóg
Chrystus, ani Eljasz, ani prorok? Odpowiedział im Jan, nie podobało mieć w znajomości Boga;
m ówiąc: Ja chrzcę wodą: ale wśród was stanął ten, któ podał je w umysł bezrozumny, aby czynili to.
rego wy nie znacie. Ten jest, który po mnie przyjdzie, co nie przystoi: napełnione wszelakiej nie
który przede mną stal się: któremu ja niegodzien jestem
rozwiązać rzemienia u trzewika jego. To sie działo w i sprawiedliwości, złości, porubstwa, łakomstwu,
złoczyństwa, pełne zazdrości, mężobójstwa,
Betanji za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
swaru, zdrady, złośliwości, zauszniki, obmów
ię, Bogu przemierzle, potwarce, pyszne, chlu
Potrzebujący Odkupiciela świat.
bne, wynalazcę złości, rodzicom nieposłuszne,
„Tu jest, który po mnie przyjdzie, który bezrozumne, nietowarzyskie, bez miłości przy
przedemną stal sie", tak mówi Jan św. o Zba rodzonej, nieprzejednani, niemiłosierni". (Ust
hiedziela III Rdwentu.

wicielu świata, którego poprzednikiem był. Mu
siał przybyć na świat Odkupiciel, boi ludzkość
tak zabrnęła w grzechy, że nie było innej drogi
wyjścia. Przez kilka tysięcy lat próbowali lu
dzie sami się prowadzić do światła, odrzuciw
szy poprzednio Boga i Jego drogi... i przeko
nali się, że zbłądzili, że weseli na manowce, z
których wyjściai nie ma. Cóż się stało ze spo
łecznością ludzką? Jak wyglądało na* świecie?
Posłuchajmy, jaki straszny, ale niestety pra
wdziwy, obraz ówczesnych stosunków daje Pa
weł święty.

„I odmienili chwale nieskazitelnego Boga
w podobieństwo obrazu człowieka śmiertelne
go, i ptaków, i czworonogich, i płazu. Dla cze
go podał je Bóg pożądliwościom serca ich ku
nieczystości: aby między soba ciała swe sromociłi. Którzy prawdę Bożą odmienili w klam-

Pawła do Rzymian 1, 23— 31.)
Oto straszne, zaprawdę, oskarżenie ludzko
ści z czasów, poprzedzających przyjście Zba
wiciela. Powodem wszystkich tych tak ochydnych zbrodni człowieka jego odpadnięcie od
B opM’. nie uznanie Boga: „gdyż poznawszy Bo

ga: nie jako Boga chwalili, ani dziękowali; ale
znikczemnieli w myślach swoich, i zaćmione
jest bezrozumne serce ich". (List Pawła do
Rzymian 1, 21.)
Niestety tak było wówczas, jak pisze Pa
weł. A my spytajmy się sumień naszych, czy
oodcibnych zbrodni i dzisiaj ludzie nie popełnia
ją, czv przerażający ten rachunek errzechów i
na dzisiajszvch nie ciąży społeczeństwach, ro
dzinach i jednostkach? Ody się czyta te sło
wa apostoła, to strach i lęk przejmuje serce nasze Co prawda jest i dzisiaj mnogo ludzi po-

IfS
bożnych, wierzących, ale toną oni w morzu
niewiary. Oo Paweł gani pod względem po
znawania Boga i czci Jego, to właśnie zatruwa
i naisze nowoczesne społeczeństwo. Nowocze
sny monizm, buddyzm, racjonalizm, deizm,
spirytyzm, oto nowe formy starodawnego bał
wochwalstwa, a pozatem herezje, odpadanie od
wiary katolickiej, jawne lub tajemnie, na po
rządku dziennym. A zarzuty Pawłowe prze
ciwko nadużywaniu małżeństwa, a wykrocze
nia przeciw naturze, czyż i one nie zakradają
się do rodzin naszych. Tak i świat dzisiajszy
nie lepszy od pogańskiego, pomimo,- że zako
sztował nauki Chrystusowej, że poznał — a
przynajmniej winien był poznać — prawdę od
wieczną.
Ody ludzkość przed dwoma tysiącami lat
do tego stopnia upadku doszła, zstąpił na zie
mię Zbawiciel, Syn Boży, aby ratować, co było
zginęło, prostować, co było skrzywiane. Nie
daremnie więc wołali święci Starego Przymie
rza : „Niebiosa spuśćcie rosę z wierzchu, a obło

ki niech spuszczą z deszczem Sprawiedliwego,
niech sie otworzy ziemia i rodzi Zbawiciela"

(Izajasz 45).
I mv, wznosząc ręce ku niebu, prosimy o
Boże zmiłowanie, prośmy, aby Dzieciątko Je
zus, które niebawem na. świat się ma narodzić,
zstąpiło do serc naszych i odnowiło w niem ży 
cie łaski. A tymczasem przygotowując się na
godne przyjęcie Zbawiciela, idźmy za radą P a
wła świętego, umieszczonej w lekcji I niedzieli
adwentowej: „Noc przeminęła, a dzień sie przy
bliżył (dzień przyjścia Pańskiego). Odrzuć

myż tedy uczynki ciemności, a obleczmy się
zbroje światłości. Jako we dnie uczciwie
chodźmy!" (List św. Pawła do Rzymian 13.)
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Ks. Msgr. Dr. Stanisław Dutkiew icz
Profesor Semtoiarjum duchow nego w Tarnowie.

Podróż do Ziemi świętej.
Mając powrócić już do hotelu, rzuciłem wzro
kiem na dalszą c z ę ś ć dziedzińca, rozciągającego się
przed meczetem AHego. Widzę Turków, siedzą
cych na ziemi z zalożonemi po turecku nogami.
Trzymają pióra oraz atrament. Co to? pytam.
Odpowiedziano mi, że to są pisarze, gotowi do
usług nieumiejącym pisać. Nie potrzebują oni żad
nego stolika, by pisać. Miejsce jego zastępuje
u nich dłoń. Pisarze ci, przypominający naszych
zwanych pokątnymi, dowodzą, że przecież i tu
istnieje jakaś kultura!
Ale już i wieczór się zbliża; trzeba wrócić
po pólduiowej włóczędze po tureckich zakamar
kach. Powracam tedy z mym towarzyszem. Na
finał naszej udanej wycieczki wstępujemy na tu

—

recką kawę. W kawiarni pełno Turków. Kawa
i nargile odchodzą. Kazaliśmy sobie podać czarn*
kawę. Podał nam Turek w małych filiżankach.
Z wielką przyjemnością zacząłem popijać ten
czarny nektar. Był on znakomity pod względem
smaku i aromatu. Przewyższał może dobrocią tę ka
wę, o której mówi Mickiewicz w Panu Tadeuszu :
„Jest do robienia kawy osobna niewiasta,
Nazywa się kawiarka; ta sprowadza z miasta.
Lub z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku,
I zna tajne sposoby gotowania trunku,
Który ma cza mość węgla, przejrzystość bursztynu,
Zapach mokki i gęstość miodowego płynu” .

Kawę wypiliśmy szybko, gdyż była wyborna,
ale niestety mało, gdyż osadu pozostało połowę.
Zagrzawszy się kawą i zapłaciwszy po piastrze
i po 10 para (na nasze 20 fen.), wyszliśmy z ka
wiarni, hy podążyć do naszego mieszkania.
ROZDZIAŁ X.
Pera, dzielnica europejska. Obiady hotelowe. Goście obia
dowi. Stan kościoła łacińskiego w działalności jego. Liczba
duchowieństwa i wyznawców Kościoła łacińskiego. Skromn*
dotacja duchownych olx,k wielkiej ich pracy. Stan kościoła
oriniańsko-l<atolickiego. Msza św w kościele Braci Mniej
szych. Przy nim parafja francuska, opanowana przez Włochów.
Szkoła chłopców. Działalność Ojców św. Franciszka i ich
cierpienia.

Ulicę Galaty przebiegłem szybko wraz z mym
towarzyszem, z powrotem do hotelu naszego. Tak
biegnąc, znalazłem się wkrótce na ulicy: „Grand*
rue de Pera“. Natłok był, jak zwykle tak wielki,
że trzeba było sobie łokciem torować drogę. Idąc
powoli w górę, mijałem różne budynki, słynne ze
swej starożytności, lub cenne swą budową archi
tektoniczną, lub wreszcie zasługujące na wzmian
kę choćby dlatego, że mieszczą w sobie ambasady
pełnomocników państw zagranicznych. A prawie
wszystkie poselstwa założyły swą siedzibę albo przy
tej ulicy, lub też w niewielkiej od niej odległości.
Tak minąłem gmachy, mające wygląd pałaców,
w których mieściły się towary luksusowe, następ
nie sławna ze swej starożytności wieżę Galatę;
później szedłem obok ktasztoru derwiszów, poczem
znalazłem się pod ambasadą szwedzką, położoną
naprzeciw konsulata rosyjskiego, aż wkrótce dos
tałem się do mego mieszkania.
Odpocząłem nieco, zmówiłem pacierze kap
łańskie i pospieszyłem na odgłos dzwonka hotelo
wego na obiad, który tu bywa podawany zwy
czajem wschodnim porą wieczorną.
Obiady te
były dla mnie prawdziwą torturą najprzód dla te
go, że odbywały się późnym wieczorem i kończyły
tuż przed udaniem się na spoczynek. Po takiem
obfitem nasyceniu się zwyczajnie albo sen nie
przychodzi, lub jeżeli zawita, jest ciężki i męczący.
Następnie i z tego względu przykre są te
obiady, gdyż się nie wie, kogo się dostanie za są
siada, Europejczyka, czy Turka, czy Araba, człowie
ka wykształconego, czy też ajenta jakiegoś przed
siębiorstwa, najczęściej żydka?

Nic wielu zastałem gości na sali jadalnej. Ci słowa. Wszyscy wielcy ludzie mieli wytrwałość
Łaś byli to albo ajenci różnych firm przemysłowych, i pracę, a niektórzy z nich mieli daleko więcej, bo
łub też turyści, których tu sprowadziła ciekawość upor niezwyciężony, mieli niczeni nieprzełamann
Oglądania tutejszej krainy. Kilkunastu z gości byli śmiałość i energję, z którą stokroć przygniecenl
to pielgrzymi różnych narodowości, dążący równo do ziemi, stokroć powstawali na nogi i rzucali się
7. nami do Palestyny. Apetyty mieli widać dobre, do walki z przeciwnościami".
6 czem stąd wnioskowałem, ponieważ porcje po
Do tej pracy, chociaż wśród trudności i cier
dane znikały szybko w ich żołądkach. Ja też nie pień, pobudza ich pragnienie zebrania sobie zasług
pozostałem pod tym względem w tyle za nimi. wobec Boga. W tej myśili mówi dalcl Z. Kacz
Trzeba było jeść dostatnio, by móc znieść wiel kowski:
kie trudy podróży i kłopoty z nią połączone. Po
„Im więcej cierpień, tein wspanialsza z nich
obiedzie nastąpiła pogadanka, pisanie widokówek, korona. Im więcej przeszkód i przeciwięństwa,
tem więcej triumfów i tem większa na potem
a potem spoczynek.
Na drugi dzień, a było to 2. marca r. 1907, zasługa i chwała". W Konstantynopolu ma jesz
udatem się do kościoła celem odprawienia Mszy św. cze swą siedzibę patriarcha ormiańsko-katolicki.
Mimochodem tu nadmieniam, że Konstantyno Diecezja jego liczy do 10.000 wiernych. Pracuje
pol jest siedzibą wikariusza patrjurchalnego łaciń w niej 70 kapłanów.
Kościołów i kaplic liczy
skiego. Jest nim obecnie Ks. Augustyn Bonetti szesnaście. Tyle o stosunkach religijnych wyzna
z kongregacji Lazarzystów. Podlega jego juryz- nia katolickiego.
dykcji około 50.000 wiernych. Pracuje w diece _____________{Clag dalszy nastąpi.)
zji do 200 kśięży. Kościołów liczy diecezja ta
blizko 100.
Kronika parafialna.
Sam Konstantynopol mieści w swych murach
Konferencja Pań św. Wincentego k Paulo.
około 28.000 łacinników. Katedralnym kościołem
Sprawotdanie za rok 1919.
jest kościół pod wezwaniem Ducha św., znajdujący
(Dokończenie).
się na przedmieściu Pankaldi. Budował go jesz
W sierpniu urządziły panie zabawę latową w ocze znakomity i sprężysty wikarjusz patrjarchalKrodzie zoologicznym celem wzmocnienia naszych fun
ny ks. arcybiskup Hilercan w roku 1846.
Pogada niezupełnie siprzyflaJa naszej izahawie
Kościół ten jest o wiejkicli rozmiarach ze skle- iduszy.
od rana padał deszcz rzęsisty. Po południu jodnakże
pionem presbyterjum. Reszta kościoła ma sufit niebo wypogodziło i zabawa o godz. 5 rozpoczęła sic
zdobny w piękne kasetony. Naw jest trzy, z któ W ynik zabawy był nadzwyczajny. Zebrałyśm y 6817 ni.
Na cele naszego towarzystwa ze b ra ły śm y
nad
rych boczne mają w górze galerie.
Parafii katolickich liczy Konstantynopol dwa zwyczajnych datików około 1105 marek. W natiyaljacb
otrzym ałyśm y: 145 funtów mąki, 1 parę bucików, 1000
naście. Z tych połową zawiadują księża świeccy papierosów i 75 koszy drzewa oraz bezinteresowna
różnych obrządków, a połową zakonnicy łacińscy. zwóżkę odzieży z Ameryki.
Ci mieszkają w klasztorach, zbudowanych przy
W szystkim szlachetnym ofiarodawcom,
którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do ulżenia
nędzy
kościołach parafjalnych.
ludzkiej, wyrażam y gorące podziękowanie naszem staPrócz powyższych są jeszcze kościoły kato ropolskiem
„Bóg zaĘłać“.
lickie nie parafjalne. Są one w rękach zakonni
Sprawozdanie kasowe.
ków, jak Kapucynów, Jezuitów, Misjonarzy, Au
Dochód:
gustynów, Braci szkolnych i Marianów.
1. Remanent zeszłoroczny
3156,73 nric.
Ci zajmują się prócz pracy w kościele nadto 2. Składki roczne
1276.50 mk.
3.
Datki
nadzwyczajne
805.50 mk
kształceniem młodzieży. Posiadają bowiem przy
4. Na utrzymanie dzieci w zakładach
od
swych kościołach szkoły chłopców.
matek i magistratu
473.00 mk.
Kształceniu dziewcząt są oddane zakonnice 5. Ze skarbony św. Antoniego
1390.00 mk.
iak: niepokalanki, franciszkanki, dominikanki, ob- 6. Z kolekt przed kościołem
3227.16 mk.
6807,35 mk.
łatki od Wniebowzięcia N. P. M., szarytki, Sios 7. Dochód z zabawy
try Siońskie i inne.
razem
17146,24 mk.
R ozchód:
Nadto przy parafjach jest wiele bractw, które
księża tutejsi prowadzą z wielką gorliwością. 1. Rozdano chleba i innych artykułów spożywczych za
1287,50 mk.
A w różnego rodzaju szpitalach i więzieniach także
2. Na gwiazdkę i święcone wydano
399,80 mk.
ci sami księża z poświęceniem pracują
3. Na ubrania do d-fezej Komunii św.
386.00 mk.
Są tedy tutejsi księża przeciążeni pracą. Przytetn 4. Na bieliznę i obuwie
73,75 mk.
2708.00 mk.
mieszkania ich nie odpowiadją najprymitywniej 5. Gotówką ubogim rozdano
700.00 mk.
szym wymogom higjeni. Są one ciasne i duszne. 6. Instytucjom dobroczynnym
7. Utrzymanie dzieci i staruszki w zakl.
1753.00 mk.
Dochody księży tutejszych są skromne. Mimo to 8. Koszty zabawowe wynosiły
512,45 mk.
pracują oni z poświęceniem, chociasz wśród cierni. 9. Na aparaty kościelne dla zniszczonych
W tym duchu ich osądzając, można ich nazwać
(kościołów w Królestwie
100.00 mk.
_474,00 mk.
wielkimi.
Zastosowaćby można do nich słowa 10. W ydatki nadzwyczajne
Z. Kaczkowskiego: „Wytrwałość i praca, to święte
razem
8394,80 mk.

—

Zestawienie:
Dochód
Rozchód
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17,146,24 trik.
8,394,80 mk.

Remanent
8,751,24 mk.
Poznań, 25 października 1919.
Af. Noskiewiczowa, skarbniczka.

—

wanej, z naszą praca w Stowarzyszeniu jeżyckiem, *
jego zadaniami i znaczeniem.
Na program składa się w 1 części wykład z dysku
sja, sztuka sceniczna „Św. Filomena'*, w 2 części popisy
naszych druhen.
M łodzież zorganizowana będzie wdzięczna tyra
szaaiawnym parafianom, którzy swem łaskawein przy
byciem okażą jej swą życzliw ość i zainteresowanie.

Porządek nabożeństwa w bieżącym tygodniu.

Towarzystwo M łodzieży Polsko-Katolickle]
Niedziela III Adwentu 14 grudnia 1919.
pod wezwaniem św. Kazimierza.
Msze święte:
Zebranie plenarne odbędzie się w środę, 17-go gru
o godzinie 6: tes. Piotrow ski,
dnia o godz. VŁ8 na salce parafialnej. Na porządku
o godzinie 7: uroczysta msza przed ołtarzem
obrad w ykład członka honorowego. — Lekcje śpiewu od
Matki Boskiej „Rorate": ks. Likowski.
byw ają się w wtorki i piątki o godz. %8.
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński.
Lekcja pisowni polskiej odbywa się w czwartek u
o godzinie 9: ks. Prof. Kosznik.
godzinie %7 w szkole przy ulicy Dąbrowskiego.
o godz. 9% : msza św. i kazanie dla wojska.
Aspersja i procesja o godzinie 103/*: ks. Drygas.
Z ksiąg kościelnych.
Kazanie I po procesji: ks. Prob. Ruciński.
Suma po kazaniu: ks. Drygas.
c) Zgony:
Nieszpory niedzielne 1 nabożeństwo różańcowe: ks. 490. Tomasz Staszak, pozasłużbowy urzędnik kolejowy,
Drygas.
umarł 29. 11.
Kazanie 11 po nieszpeorach: Ks. Galdyński,
497. Mar ja z Ślusarczyków Nietrzepka, wdowa, umarła
Nabożeństwo wśród tygodnia:
28 listopada.
o godzinie ()'/»: ks. Drygas.
498. Janina Staszewska, dziecko, um. 30. 11.
o
godzinie 7'/*: Roraty przed ołtarzem
499.Matki
Zofja Lulczykówna, nakładaczka, um. 4. 12.
Boskiej: ks. Galdyński.
500. Jan Białecki, piekarz, um. 5. 12.
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński.
501. Feliks Skarżyński, inżynier, um. 6. 12.
o godzinie 9: ks. Piotrowski.
502. M arja z Grabowskich W ika, zamężna, um. 2. 12.
T ydzień: kis. Drygas, jego zast. ks. Galdyński.

Kalendarz tygodniowy.

Godzinki do Niepokal. Poczęcia Najśw. M arjl Panny.
14 grudnia — Niedziela 111 Adwentu. — Spirydjona,
W niedziele i święta przez czas Adwentu a godz. biskupa. — Bartolda, wyznawcy.
*-tej na mszy św. śpiewanie Godzinek.
15 grudnia — Poniedziałek — Oktawa Niepokala
nego Poczęcia N. M. P. — Fortunata, męczennika.
16 grudnia — W torek
—
Euzebjusza, biskupa
Żywy Różaniec i Bractwa.
i męczennika. — Albiny, panny i męczennicy.
17 grudnia — Środa — Suche dni — Post ścisły 1
I
Różaniec Panien.
1. W niedzielę, 14 grudnia po skończonem nabożeń abstynencja. — Łazarza, biskupa. <— Krystyny, panny
stwie po południowem zjniana tajemnic Żywego R ó i mgpzennicy.
18 grudnia — Czwartek — Oczekiwanie rozw iąza
żańca Panien.
Adorować będzie w czasie wystawienia Najświęt nia Najśw. M arli Panny. — Gracjana, biskupa. — Irmi
ny, panny.
szego Sakramentu R óża 17 i 18.
19 grudnia — Piątek — Suche dni — Post ścisły i
2) Dnia 14 grudnia przypada ostatnie tegoroczne
zebranie, na którern panny zelatorki oddadzą swe ksią abstynencja. — Urbana, biskupa. — Fausty, wdowy.
20 grudnia — Sobota — Suche dni — Post ścisły
żeczki do rewizji na ręce swej opiekunki.
3) Jeszcze przeszło 400 panien nie zapłaciło ani i abstynencja. — Libera i Bajulusa, męczenników. —
jednej
składki kwartalnej
w kasie pogrzebowej.
Z Ursycyna, wyznawcy. — W ig ilja do św. Tomasza, apo
dniem 31 b. m. grozi im skreślenie z księgi członków stoła.
kasy, o ile przedtem z składki się nie uiszczą.

Towarzystwa parafjalne.
Stowarzyszenie M łodzieży Żeńskiej
pod opieką M atki Boskiej Anielskiej.
Pierwszą wieczornicę rodzicielska urządzam y 16-go
grudnia o godz. 7-ej wieczorem na sali ogrodu zoolo
gicznego.
Celem wieczornicy
jest zapoznanie
Szan.
Rodziców,
Pracodawców, Nauczycielstwo polskie oraz
wszystkich Przyjaciół
młodzieży tutajszej parafji,
a
U kże jeżyckiej m łodzieży żeńskiej, dotąd niezorganizo-

Do wiadomość .
Dotyczy

Towarzystwa Naukowej Pomocy imienia
Karola Marcinkowskiego.
Otrzym awszy polecenie zbierania w dzielnicy je
życkiej składek na cele Towarzystwa Pomocy Nauko
wej, oznajmiam iż w najbliższych dniach obsyłać będę
kursora di poszczególnych członków.
Kursor
zaopa
trzony będzie w pismo, uwierzytelnione pieczęcią ko
ścielną i m ym podpisem, oraz kwitami urzedowemi To
warzystwa, podpisanemi również mojem nazwiskiem.
Ks. Proboszcz' Ruciński.

W IADOMOŚCI wychodzą w piątek po połud. — OTRZYMA je każdy paraijanin w ajencji. — OPŁATA lOfen. za numer pojedynczy.
MIEJSCA, gdzie odebrać można W IADOMOŚCI Ul. Cegłow a 47 p. MaMski. — U ’. Dąbrow skiego 54 p. Chmie
lewski. — Ul. D ąbrow skiego 82 p. Tomczak. — Ul. Jeżycka 17 p. Wojciechowski. — Ul. Kościelna 3 p. Dąbkiewicz —
Ul. Kościelna 4 u pana Kościelnego. — Ul. Polna 4 p. Dziatnskl. — Ul. Poznańska 18 p. Krzymińskt — Ul. Słowac
kiego 34 p. Olsztyński. — Ul. Staszyca 26 p. Bykowski. — Ul Św. W aw rzyńca 16 p Seifert. — Ul. Piotra W aw rzy
n iak a 13 p. Juszkiewicz. — Ul. W ysoka 3 p. Żytkowiak. — Ul W ysoka U p. Nowak.
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