Nr. 91.

P o w a ń , 21 -go g ru d n ia 1919.

R ok 2.

'*>

PRZ? KOŚCIELE SERCA JEZUSA ^^S3§eSS©gSS8
Z A

Z

E

Z

W

O

L

E

Ń

T ” e ” m ” *w " * Ł A ” d " z

Y * * d " u “ * C ’ h * ’ o " W *’ *?" E*” ’i

m
m
tM
IH
H
ItM
fM
U
M
H
tlM
tlM
H
M
U
lM
M
H
tlH
tłllM
tM
H
K
M
tM
H
lIM
M
lItM
U
H
H
M
M
IU
lM
łM
M
U
i.M
i,,,

<J

KROLOWIWIEKÓ0 tlFESHIERTEŁHEHD CZEŚĆ I CHWAŁA HA WIEKI WIEKOWI
a*c^w <A

B*uxJtw.JL**r', ~»•**#». JSefsfgruK

xr£LA tm sEf

Ewangelja podczas trzeciei Mszy świętej

fla Boże M arodzeriie

(u św. Jana, rozdział 1, wiersz I

Ewangelia podczas pierwszej Alszy świętej.
(u św. Łukasza, rozdział 2, wiersz 1— 14.)
Onego czasu: Wyszedł dekret od Cesarza Augu
sta, aby zapisano wszystek świat.
Ten spis pierwszy
*tał się za starosty Syryjskiego Cyryna: i szli wszyscy,
aby się zapisali, każdy do miasta swego. Szedł też i
•ózef z Galilei, z .miasta Nazaretu, do Żydowskiej ziemi
do miasta Dawidowego, które zowią Betleem: dla tego
że był z domu i z pokolenia Dawidowego, aby był za
pasamy z Marją poślubioną sobie małżonka brzemienna.
1 stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodzi
■la. I porodziła syna swego pierworodnego, a uwinęła
to w pieluszki, i położyła go w żłobie: bo miejsca dla
nich nie było w gospodzie. A byli pasterze w tejże krai
nie czuwający, i odprawiający nocne straże nad trzodą
»woją. A oto Anioł Pański stanął przy nich, a jasność
&>ża zewsząd ich oświeciła, i zlękli się wielką bojaźnią.
I rzekł im Anioł: Nie bójcie się: bo oto opowiadam wam
wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi: iż
wam dziś narodził się Zbawiciel, którym jest Chrystus
Pan, w mieście Dawidowem. A to wam znakiem: Znaj
dziecie niemowlątko uwknione w pieluszki, i położone w
ilobie. A natychmiast przybyło z Aniołem mnóstwo
wojska niebieskiego, chwalących Boga, i mówiących:
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom
oobrej woli.

Ewangelja podczas drugiej Mszy świętej.
(u św. Łukasza, rozdział 2, wiersz 15-20.)
Onego czasu: Pasterze mówili jeden do drugiego:
Pójdźmy az do Betleem, a oglądajmy to słowo, które
się stało, które nam Pan pokazał. I przyszli, kwapiąc się:
1 znaleźli Ałarją, i Józefa, i niemowlątko położone w żło
bie. A ujrzawszy, zrozumieli słowo, które im było po
wiedziane o dzieciątku tem. A wszyscy, którzy słysze
li, dziwowali się: i temu, co do nich pasterze mówili.
Lccz Marja te wszystkie słowa zachowywała, rozważa
jąc w sercu swojem. 1 wrócili się pasterze wysławiając,
S chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli, i widzieli, jako
im powiedziane było.

1 4 .)

Na początku było Słowo, a Słowo było u Bosa *
Bogiem było Słowo. To było iu początku u Boga
Wszystko się przez nie stało: a bez niego nic się nie
stało, co się stało: w niem był żywot, a żywot był świa
tłością ludzi: a światłość w ciemnościach świeci, a ciem
ności jej nie ogarnęły. Był człowiek posłany (xl Boga
któremu imię było Jan. Ten przyszedł na świadectwo,'
aby świadectwo dał o światłości, aby wszyscy wierzyli
przez niego. Nie był on światłością, ale iżby świade
ctwo dal o światłości. Była światłość prawdziwa, która
oświeca każdego człowieka, na ten świat przychodzące
go. Na świecie był, a świat jest przezeń uczyniony, a
świat go nie poznał. Przyszedł do własności, a swoi go
nie przyjęli. A llukolwiek ich przyjęło go, dał im moc,
aby się stali synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
jego: którzy nie ze krwi, ani z woli ciała, ani z woli
męża, ale z Boga się narodzili. A słowo ciałem ślę sta
ło i mieszkało miedzy nami: i widzieliśmy chwałę jego,
chwałę jako Jednorodzonego od Ojca, pełne łaski
prawdy.

Boży-Syn.

Uwielbiam Cię, ubogie Dziecię w żłóbku,
oddaję Ci cześć wraz z aniołami i wyznaję, żeś
jest Bogiem wielkim. Oczami ciała mego wi
dzę słabą rączkę Twą i poznaję w niej, oświeco
ny wiarą. Twą Bożą prawicę. O Tobie to mó
wił psalmista': „Twojeć są niebiosa i Twoja też

jest ziemia; Tyś ugruntował okręg ziemi i na
pełnienie je}. Tyś stworzył północną stronę
i morze: Tabor i łiermon u> imieniu Twem ra
dować się będą. Twoje ramie z mocą: niech
się zmocni reka Twoja i niech się wyniesie pra
wica Twoja“ (Psalm 88, 12— 14). Uwielbiam
Cię w wielkości i potędze Twej!
Maleńkiem jesteś dziecięciem! Widzę ma
łe usteczka Twoje i słyszę dziecięcy płacz i kwi
lenie Twe; a jednak wypowiadają usta te tak

mocarzom świata jak i prostaczkom potężne
słowa wyroku.
Widzę Cię maleńkiem niemowlęciem, które
na pozór pogrążone jeszcze w nocy nieświado
mości. Ale wiara uczy mnie, że dziecię to prze
nika już dzisiaj w żłóbku tajemnice Boże, zna
koniec wszech rzeczy, tajniki najskrytsze serca
ludzkiego. Słabo bije jeszcze maleńkie serce
Twe, a jednak jest ono już teraz najpotężniejszem sercem na świecie, sercem, które naj
większe na siebie wzięło ofiary, jakie kiedykol
wiek złożone zostały.
Paweł, apostoł opisuje tę ofiarę Twoją, o
Boże Dzieciątko w liście do Żydów (10, 5—7):

„Przełóż wchodząc na świat, mówi: Nie chcia
łeś ofiary i oblały, aleś mi ciało sposobił. Cało
palenie i za grzech nie upodobałeś się. Tedym
rzeki: Oto idę... abym czynił, Boże, wolę
Twoją".
Nie daremną była ta ofiara. Dodaje bo
wiem apostoł: „ Przez którą to wole jesteśmy
poświęceni przez ofiarę Ciała Jezusa Chrystu
sa raz" (Do Żydów 10, 10).
Dla tego uwielbiam Cię i cześć Ci najgłęb
szą oddaję, małe a jednak tak wielkie i potężne
Dzieciątko, i dzięki najgłębsze Ci składam za
Twe na świat zstąpienie.
25

Ks. Msgr. Dr. Stanisław Dutkiewicz
Pro(esor Semlnarjum duchownego w Tarnowie.

Podróż do Ziemi świętej.
Chcąc tedy dojść do kościoła podszedłem,
wyszedłszy z Hotelu Kroekera, aż pod gmach ho
telowy Bristol; stamtąd zaś na prawo dostałem
się pasażem na ulicę, przy której stoi kościół Braci
Mniejszych pod wezw aniem św. Antoniego. B u
dynek na zew nątrz niczem nie ujaw ia charakteru
kościelnego. W szedłszy dopiero do w nętrza, spo
strzega się, że to dom Boży o stylu romańskim.
Jest on ntrzym auy bardzo czysto i starannie. To
też wchodzi się do niego z przyjem nością i milo
się tu odpraw ia Mszę św.
P rzy kościele tvrn, przy którym jest najstarsza
francuska parafia w Konstantynopolu, pracuje óśmiu
księży, z których siedmiu należy do narodowości
włoskiej, a jeden z nich jest Niemiec, pochodzący
z Baw arji.
Szczególnie ten ostatni jest bardzo
m iły, ży czliw y i usłużny.
Ojcowie, przy tym
kościele pracujący, prow adzą parafję. Tę składa
ją głów nie katolicy włoscy. M ałą cząstkę parafii
stanow ią katolicy Niemcy, dla których głównie jest
przeznaczony ów ksiądz Niemiec.
W niedzielę
zapełniają szczelnie św iątynię katolicy włoscy oraz
niemieccy. O dpraw ia się dla nich uroczyste nabo
żeństw o i dw a kazania, najprzód włoskie a potem
niemieckie.
Oprócz pracy parafialnej prow adzą Ojcowie

O d ezw a
w s p r a w i K ota PirsyfasSó# M łc s is ie iy
łe ń s k ie f.
Stowarzyszenia młodzieży żeńskiej maj*
do spełnienia ważne zadania. Winny one bo
wiem przez częste wykłady i pogadanki zachęcać młodzież do nieustannej pracy nad wyro
bieniem charakteru, uświadamiać pod wzglę
dem narodowym i obywatelskim, utwierdzać
w wierze i życiu cnotliwem, przygotować do
przyszłych zadań życiowych, nauką i godziwa
zabawą zająć jej czas wolny, a przez to ustrzec
od niebezpieczeństw życia wielkomiejskiego.
Dotąd pamiętać musiał o tem wszystkiem
wyłącznie prawie sam tylko ksiądz, kierujący
stowarzyszeniem parafjalnem. Praca w kół
kach oświatowych spoczywała w rękach kilka
pań chętnych i gorliwych. Obecnie okazuje się,
że wobec coraz większego zdziczenia obycza
jów praca dotychczasowa nie wystarcza. W
stowarzyszeniu praca powinna być intensy
wniejszą, zebrania częstsze i więcej urozmaico
ne, aby przyciągały więcej młodzież, dotąd niezorganizowaną. Pozatem potrzeba, aby społfrczeństwo zajęło się młodzieżą zaniedbaną, ni#
pozostawiając jej opiece policji i sądu, zazwy
czaj spóźnionej i często nieskutecznej.
tutejsi szkołę chłopców . M alcy ci śpiew ają pod
czas M szy św., ale tak wrzaskliwie i nieharmonijnie, że ktoś, kto m a jako tako ucho muzykalne,
drapnąłby do domu, by się uw olnić od tych nieharm onijnych chórów włoskich. Szkołę dziew cząt
prow adzą siostry Niepokalanki. Prócz tego pra
cują Ojcow ie jeszcze w szpitalach: włoskim , miej
skim i niemieckim.
Nadto kierują trzema bractw a
mi, zaw iązanem i przy tym kościele: tercjarskiem,
paska św. Franciszka i św. Antoniego Padewskie
go. Praca ta niszczy przedwcześnie organizm
tych pracowników, ale zato uszlachetnia ich i do
cnót pobudza. W tej myśli pisze pięknie ks. Igaacy
Hołowiński.
„Praca jest twierdzą, która nie dopuszcza,
By niecne sprawy i złych tnyśll tłuszcza
Mogły się wedrzeć do naszego łona,
Praca to ziemia jest błogosławiona.
Laska ją Boża oświeca ł zrasza,
l tylko na niej kwitnie cnota nasza".

Do pracy tej dołączyć jeszcze należy całą
w iązankę cierpień, które Ojcowie musieli znosić,
by się przy kościele i parafji utrzym ać. „Cieka
w ą byłoby rzeczą, pisze ks. Niedziałkowski *),
wyliczenia różnych przejść kościoła i klasztoru;
m ogliby z niego czytelnicy mieć pojęcie o wiel
kości zaparcia, m ęstw a i w ytrw ałości tych ludzi
przez wieki całe, gdy szło o utrzymnie stanowiska,
na jakiem ich Bóg przez przełożnych (wstawił “ .

(Ciąg dalszy nastąpi.)
*) Wrażenie z podróży do ziemi św. Str. l.r>5.
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Ksiądz, pracujący w stowarzyszeniu, mało Porządek nabożeństwa w bieżącym tygodniu.
wuswyczaj dowiaduje się o młodzieży zgorszoNiedziela IV Adwentu 21 grudnia 1919.
Msze święte:
»ej. Z tych względów pożądanem jest, aby
o godzinie 6: ks. Drygas.'
tetniało przy parafjalnem Stowarzyszeniu Mło
o godzinie 7: uroczysta insza prred •ttaraow
dzieży żeńskiej t. zw. Koło Przyjaciół Młodzie Małki Boskiej
„Rorate": ks. Llkowski.
ży żeńskiej, którego członkowie, rozumiejący
o godzinie 8: ks. prof. Kosznik.
o godzinie 9: ks. prob. Ruciński.
ważność sprawy, pracowaliby wspólnie z patroo godz. 9*4: msza św. I kazanie dla wojska
■atem w stowarzyszeniu i poza nlem, opiekując!
Aspersja I procesja o godzinie 10% ks. GatdyńsJd.
sie dziewczętami zaniedbanemi.
Kazanie I po procesji: ks. Piotrowski.
W nadziei, że z pośród pań i panów z inte
Suina po kazaniu:: ks. Gałdyński.
ligencji. nauczycielstwa i pracodawców dzielniNieszpory niedzielne I nabożeństwo różańcowe: ts.
ey jeżyckiej znajdzie się wiele osób chętnych, Piotrowski.

zapraszamy niniejszem uprzejmie na zebranie
wstępne, które się odbędzie w niedziele 21-go
trudnią o godzinie 6 w ochronce przy kościele.
Zapraszamy także te osoby, które nie mają
wprawdzie wiele czasu wolnego; ale w miejsce
współpracy chcą nam dopomagać finansowo
przez stalą składkę kwartalną w wysokości co
•ajmniej 5 mk. A zatem komu dobro młodzie
ży żeńskiej leży na sercu, niechaj nie omieszka
przybyć na zebranie niedzielne!
Patronat Stowarzyszenia Młodzieży żeńskiej.
Ks. proboszcz Ruciński. Ks. T. Gałdyński.

Kazanie U po nieszporach: ks. prob. Ruciński.

Nabożeństwo wśród tygodnia:
o godzinie 6V!i ks. Plotrowsikl
o godzinie 7%: ks. Drygas.
o godzinie 8%: ks. prob. Ruciński.
o godzirae 9: ks. Gałdyński.
Tydzień: ks. Piotrowski, jego zast. ks. Drygu*.

Boża Narodzenie.

(czwartek, 25-go grudmda).
Msze święte:
W nocy o godz. 12-ej uroczysta insza św. „Paattrka": ks. prob. Ruciński.
o godzinie 6: ks. Piotrowski.
o godzinie 7: ks. Gałdyński.
o godzinie 8: ks. Lijcowsui.
o godzinie 9: ks. prob. Ruciński.
K ro n ika p a ra fia ln a .
o godz. 9%: msza św. i kazanie dla wojsku
'
Stowarzyszenie Pracownic.
Suma o godzinie 10%: ks. Drygas.
Kazanie w czasie sumy: ks. Gałdyński.
Sprawozdanie:
Nieszpory I nabożeństwo różańcowe o sodz. aDnia 7-go grudnia przy bardzo licznym udziale Piotrowski.
•złoarków oraz gości odbyło się zebranie Stowarzyszenia
Po nieszporach śpiewanie kolęd pj-zed żłóbkiem.
Pracownic w ochronce, które połączone było z uroczy
Uroczystość św Szczepana,
stością imienin Czcigodnego ks. patrona Rucińskiego.
Ks. Wlcepatron zagaił zebranie pochwaleniem Pana Bo
pierwszego męczennika.
ra i Jcrótkiein przemówieniem.
(Piątek, 26-go grudnia.)
Następnie składała życzenia p. Błoszykówna w za
Msze święte:
stępstwie przewodniczącej w imieniu stowarzyszenia,
o godzinie 6: ks. Gałdyński.
deklamowały p. Skarżyńska i p. Strzyżyńska. Po od
o godzinie 7: ks. Likowski.
śpiewaniu pleśni na cześć ks. patrona zakończyła się
o godzinie 8: ks. prof. Kosznik.
.ezęść uroczysta zebrania odpowiedzią ks. patrona, któ
o godzinie 9: ks, prob. Rucińs<ki.
ry też serdecznie podziękował ks. wicepatronowl, p. Błoszykównle i wszystkim uczestnikom, które przyczyo godz. 9%: msza św. i kazanie dla wojska
»|[y się do urządzenia tej owacji.
o godzinie 10*/«: kazanie: ks. Drygas.
Zwyczajne zebranie rozpoczął ks. patron, odczy
Suma po kazaniu: ks. Piotrowski.
tawszy porządek obrad. Potem udzielił głosu sekretarNieszpory I nabożeństwo różańcowe o rodz ł k.
m do odczytania sprawozdania z ostatniego zebrania Piotrowski.
miesięcznego.
Następnie (ks. wlcepatron odczytaj na
Po nieszporach śpiewanie kolęd przed żłóbkiem.
zwiska kandydatek i nazwiska przyjętych członków. Na
stąpiła deklamacja p. Szroeterówny. W komunikatach
zarządu zapowiedział ks. wicepatron wieczornicę, do Godzinki do NlopokaL Poczęcia Najśw. Marjl Panny.
której obraną została osobna komisja zabawowa, skła
W niedzielę, IV Adwentu o godz. 6-tej na mszy
dająca się z kilku członków stowarzyszenia. Na obchód św. śpiewanie Godzinek. f>d Bożego Narodzenia po
25-cioJecia tow. „Sokoła" jeżyckiego brano jako de cząwszy o godzinie 7-ej.
legatki pp. Błoszykównę, Wesołowską i Jabłońską. Ks:
wicepatron zachęcał, ażeby stowarzyszone zapisały się
#o wydziału oświatowego. Zapisać się mogą u sekretarki.
Żywy Różaniec i Bractwa.
Po wyczerpaniu skrzynki zapytań zakończono ze
branie czytanką z „Przewodnika społecznego". Po ze
Różaniec Niewiast.
braniu nastąpiły świetlane obrazy ze stosownym wykła
W niedzielę, 21 grudnia po skończonym nabożeń
dam p. Skrzydlewskiej o dawnych rządach w Polsce.
stwie po południowem zmiana tajemnic Źyweuo PóSekretarka.
żańca Niewiast.
Adorować będzie w czasie wystawienia Ha/świet-

szeeo Sakramentu Róża 17 i IS.

—
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Żywy Różaniec Paniea.
t. Następujące Róże otrzymały nowe zelatorki:
Róża 7ff: p. Wi.atróvraę Anielę, * ul. Wysokiej 36.
Róża 94: p. Mikofajczakówne Katarzynę, z ulicy
^ c ie l n e j 22.
Róża 144: p. Janasikównę Marję, z ul. Cegłowej 48.
Róże 68 I 174 zostały rozwiązane. Członkowie tych
Róż winni się zgłosić do swej opiekunki.
2. Fanny zelatorki, które na ostatniem zebraniu
swych książeczek do rewizji nie oddały, winny je jak
«ajrychlej zanieść do swej opiekunki.

—

P. Uałdyńska a Trzech Gór
JO,90 m it
W „Gońcu Wielkopolskim
40,00 mik
P. Linkowa ku uczczeniu rocznicy im. matki 15,00 rak
Firma „Linke" należność za prace ślusarskie
w Żłóbku
43,50 nfjfc
P. Holarz należność za prace tnstalatorskie
41,00 m k
P. Anders należność za kwiaty 1 dekoracje w
dniu poświęcenia Żłóbka
22,00 n&>
P. Droste 2 ctr. torfu i kosz drzewa.
P. St. Wlekliński udzielił wozu i koni do przeprowadzką.
Wszystkim łaskawym ofiarodawcom serdecznta
„Bóg zapłać" dziękują:
Ks. prob. Rucldskl, dyr.

Teofila Szmytówna, prar#.

Bractwo Dziecięctwa Jezus.
W niedzielę, 21 grudnia o godzinie 3 po południa
4«branie dziewcząt i chłopców w ochronce.

Do w ia d o m o ś ć .

Dotyczy Towarzystwa Naukowe] Pomocy
Karola Marcinkowskiego.
Z
kościelnych.
Otrzymawszy polecenie zbierania w dzielnicy j*życkiej składek na cele Towarzystwa Pomocy N auk*
a) Chrzty:
wej, oznajmiani iż w najbliższych dniach obsyłać będ*.
W czasie od 30 listopada do 15 grudnia 1919 roku
kursora do poszczególnych członków. Kursor zaop*♦chrzcctno w kościele naszym 77 dzieci tj. od 1. 1106 do
trzony będzie w pismo, uwierzytelnione pieczęcią ko
1182.
ścielną 1 mym podpisem, oraz kwitami urzędoweini To
b) Śluby:
warzystwa, podpisanemi również mojem nazwiskiem.
W czasie od 30 listopada do 15 grudnia 1919 roku
/(s. Proboszcz Ruciński.
aawarto w kościele naszym fi ślubów tj. od 1. 255 do 260.
_ ....---- —
11■
♦
c) Zgony:
503. Henryk Zakąś, dziecko, urn. 5. 12.
r
.....................
\
504. Walenty Wojciechowski, kupiec, urn. 7. 12.
505. Marja z Banaszaków Kaczmarkowa, wdowa, um.
9. 12.
506. Marja z Smolików Tabatowa, zamężna, um. 7. 12.
907. Walerja Sobkiewiczówna, bez zawodu, um. 10. 12.

Jasełka.

Jasełka.

Bractwo Dziecięctwa Jezus
urządza na

Sali Ogrodu Zoologicznego

Kalendarz tygodniowy.
21 grudnia — Niedziela IV Adwentu. - Tomasza,
apostoła. — Temistoklesa, męczennika.
22 grudnia — Poniedziałek — Demetrjusza, mę
czennika. — Florusa, męczennika.
23 grudnia — Wtorek — Wiktorji, panny i męczen
nicy. — Serwulusa, wyznawcy. — Dagoberta, wyznawcy.
Grzegorza, męczennika.
24 grudnia — Środa — Wigilia do Bożego Narodze
nia. — Post ścisły 1 abstynencja. — Adama i Ewy.
25 grudnia — Cwartek — Narodzenie Pana naszego
Jezusa Chrystusa. — Anastazji, panny i męczennicy.
|
26 grudnia — Piątek — Św. Szczepana, pierwszego
męczennika. — Zozyma I Dyonyzego, papieża i wyzna
wcy. (Ze względu na uroczyste święto abstynencji nie
ma.)
27 grudnia — Sobota — Jana ewangelisty.
Na żłóbek Jeżycki złożyli:
P. Tucholska zebrane w kółku znajomych
P. Rajmanowa z córką

280,— mk.
40,00 mk.

i
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w poniedziałek 29 i wtorek 30 grudnia
o godzinie 3 po południu

l
s
t

W sfqpne ko sztu je dSa d zieci 1 m k.,
d la o só b d o ro słych 2 m arki.
B ile t y m ożna nabyć na salce parafialnej n a

p rze d staw ie n ie p o n ie d z ia łk o w e :
w poniedziałek, 22 grudnia, na p rze d 
sta w ie n ie w to rk o w e: w sobotę. 27-go
grudnia od godz. 3 do 5 po południu.

WIADOMOŚCI wychodzą w piątek po połud.
OTRZYMA |c każdy paraijanin w ajenrji. — OPŁAIA lOlen. za numer pojedyńczy
MIEJSCA, cdzie odebrać można WIADOMOŚCI Ul. Cegłowa 47 p. Manioki. - U’. Dąbrowskiego 5 ł p. Climte
lewski. — Dl. Dąbrowskiego 82 p. Tomczak — Ul. Jeżycka 17 p. Wojciechowski. — Ul. Kościelna 3 p. Dąbkiewicz —
Ul. Kościelna 4 u pana Kościelnego. — Ul. Polna 4 p. Dztom^ki. — Ul. Poznańska 18 p. Krzymińslu.
Ul. SI wackiego 34 p. Ols/tynski. — Ul. śtaszyca 26 p Bjkowski. — Ul Św. Wawrzyńca 1 6 p. Seifert. — Ul. Piotra Wawrzy
niaka 13 p. Juszkiewicz.
Ul. Wysoka 3 p. Źytkowiak. — Ul Wysoki 11 p. Nov.uk.
REDAKCJA i ADMINISTRACJA w BIURZE PARAFJALNEM przy ul. KOŚCIELNEJ 4. - BIURO otwarte od 11-1.- TELEFON 1601
Redakt >r I wydawca: Ks. Proboszcz Kuciński. — Czcionkami Drukami Dziennika Poznańskiego w Poznaniu.

