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ocztcf l2 mk. , Egzemplarz pojed.l mk.
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R e <.ta kc ja: Starostwo l\rotoszyn.
I
Drukarnia i Ekspedycja: Drukarnia
Kosmala, l\rotoszyn, l\o ź mińska 16.
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Ogłoszenia kosztuj ą

za wiersz pet. 2 mk.
Przy powtarzaniu ogłosz eń daje się rabat.

Idalej osoby , w. kl?rych aom'u lub miesbkani~. Jak d(jnios~e ~naczenie

ma w wal?e z cho-

. I zaszl.o

2aslab m ęcle ?h oleryczne lub p.odeJ - l e rą szczepIenIe ochronne ~owodz l fakt, iż
rzen,re. ~ PrzypomlDamy . tu te.n obo.'vl~ze.k v:la dz~ wOjskowe natyehll1last po ukazaniu
chocby JUz dla tego, ~e Dlt'donlesleme S Ię pler~szy ch prz ypad ków cholery we

Woj ewódzki Urząd Zdrowia w Poznaniu o przypadku cholery pocIąga za sobą su- 'Ys~hodmch Woje wództwach Rzeczyposporzesyla nam pouczenie celem ostrze:i:enia , rową karę.
lrtej przepro wad2ily szczepienie żołnierzy
~bliczności od zachorzeń cholery:
J e'lieli przeniesienie chorego do lecznicy i ofi cerów.
VI obrębie Woj ewództwa ~ ~nanskiego jest niemo żliwe, to trzeba go, o ile ty lko
W przeprowadzeniu więc szczepienia
sz edł dotychczas jeden przypadek cholery. możliwe, w domu o dosobnić, przeprowadzić ochronnego i przestrzeganiu wyżej podanych
Kwszy-Zamkowej w powiecie strzelin- przez lekarz a z.arządzoDą s taŁą dez ynfekcją środków ostrożności mamy skuteczną bron
im zachorowala robotnica dominialna I staranną opIekę, przyczem nie wolno w wa.l~e z tym strasznym wrogiem, który
roszakowa, która dzien przedtem wróciła wpUSZCZaĆ. d? domu nikogo, kto z obo- dawnIej, szczególniej po wojnach, dziesiąt
obozu jeńców w Strzalkowie, gdzie od- wlązku !1J.e Jest zmuszony do odwiedzin kowal 'wyniszczoną wojną ludność . Chodzi
iedzila swego w załodze odwachowej slu- cho:elo. Najsnrowiej zakazanym jest tam, jednak o to, by do walki tej stanęło obok
cego 'przy wojsk~ syna i zmarła dnia gdZIe chory, leży,. pali~,. jeść l~b _pić, bo wli1dz, czuwających nad dobrem ludności,
O. b. m. z ~jawaml l'Iapadu cholerycznego, w ten sposob najtatvl'lej prz ęOlesć . mozna całe spo!eczens~wo.
~kte rjologic;r,nego stwierdzonego, Zarażenie do przewo,dn l?okar~0'Yego zara~k.i. ch.ole.
Poznau, dnia 17. listopada 1920.
i mogla bylo nastąpić tylko w Strzatkowie, 'Tyczne, ktore SIę. zn.aJdl,lją w wyp rożnle pla~h Wo i e w ó d z k i U r z ą d Z d r o w i a
dzic w obozie mieszczącym 17 tysięcy chorego, ~ przeniesIOne .w~rost lub pośrednIO
(.
t I •
pń.ców bolszewickich już przed kilku dniami przez z~n!eczyszcz~ną bIeliznę,. odZIeż, wodę,
) meczy e n)'.
hrbuchła
cholera. Na. 80 zachorzeń z. ma. do mleko l mne napoJe, wywołUjąc cholerę·
Z a zgodnoić
LJ
'
,m 23.
Zachorzenl~ Roszakowe] jest
Do innych miejscowości przenosi się
S t a r o s t a.
W d . k'
erwszym przypadkIem., c~olerycznym, zaraza zwyk}e w ten sposób, ż e osoby,
zewleczonym z obozu Jencow ze- Strzał- które przeszly cholerę lub jeszcze w zdroa yns I.
IIowa . . .
.
(
y<em b ~ dąc stanie opuszczają miejsce swego
Wouec wybuchu cholery w obozie,
~oD1ewaz ,-"ladze wOJsko,:ve przepro- pobytu i w ten sposób stają się rozsadnijenców wStrzalkowieproszęPanów Starostów
adZl!)' daleko Id~c~ zarządzeDla, aby. obóz karni zarazy. W podróży trudniej zWl1lczyć o to, by szczególniejszą uwagą 'Zwrócili na
• pelUle za~knąc I zal~ę od~sobnl~,. ~ chorobę aniżeli w domu, gdzie zwykle ma jeńców bolRzewick!ch, którzy mogą się stać
zewleczenIe cholery stam~ąd un~emożhwlC, się lepszą opiekę. - Pozatem trzeba w szerzycielami cholery. Wobec zamknięcia
l'zypuszczać należy, że mebezpleczeIi.stwo cz.asie. epi~emji prowa~zić życie jak najobozu nie będą wprawdzie jency wysyłani
~amtąd nam gro~ące j~st usu.mę.te, tak, ze wIęcej umIarkowane I uregulowane, bo
na powiaty do robót, jlldnakże udaje się
a ma powodu do zaDlep,okojema.
doświadczenie uczy, że wszelkie zaburzenia
zawszz pojedynczym Jencom zbiedz z obozu;
Mimo to zaleca się, lby każdy w tych żołądkowo-kiszkowe wywotują skłonnoś~ do z tego powodu proszę na to policji pań- \
'ę~kich dla nas czasach czuwał nad zdro- zachorzenia cholerycznego. Uniknąć więc
stwowej swego powiatu zwrócić uwagę, by
tiam swojem i swoich rodzin i aby ludność trzeba wszystkiego, co wywołuje rozwol- tych jeńców do obozu odstawiala, zarazem
ma popierala wszelkie zarządzenia władz. nienie iW okolicznosciach wątpliwych trzeba pouczyć ludność przez ogłoszenie w Orę
Podstawą skutecznej walki z tą strasznie rychlo ' postarą& się o pomoc lekarską.
downika powiatowym, by ich na roboty
~ażliwą. chor?bą jest : 1) aby chory jakNie należy pić wodJ; niepewnej: z rz~k, nie przyjmowano. - Proszę o tern uwia~irychleJ otrzymał pomoc lekarską, 2) aby strumyk~\~, stawów lub mezak,rytych studzten domić pana lekarza powiatowe~o.
~1:dy przypadek choroby, lub podejrzf'nie w mlej!'!cach zaś dotkmętych cholerą
Poznan, 15. listopada 1920 r.
a cholerę zgtasrano natychmiast policji, winno się pić tylko wodę przegotowaną.
Wojewódzki Urząd Zdrowia
1<> tylko w.ten sposób. dalsze szerzenie się
WOjna światowa nas pouczyła, iż sku(-) ni~czytelny
, ~razy da SIę 8k.utecz~18 zwalczyć. Ka2dy tecznem środkiem, chroniącym przed zaka,~ory I!rzedsta~la żrodło,- Pl .któr~go zaraza żeniem jest szczepienie zapobiegawcze
Oże ~tę p.rzeOleś~\ na .rodz~Dę l na całą Inrowicą przE.'ciw-ckoleryczną. Szczepi się
Za zgodnolć
dnosc WSI lub mIasta I poctągną~ za ~obą przez zastrzygnięcie dwu razowe u męScllyzn
S t a r o s t a.
CZne ofiary. ,
pod lewym obojczykiem u kobiet nad 10Wadyó.ski.
Dla tego nie' zaleca się l~zyć chorego patką i jest ono prawie 'bezbolesne. },loże
. domu, lecz jaknajrychlej trzeba go prze- w prawdzie drugiego lub trzeciego dl)ia po
Ogłoszenie.
!esć J do lecznicy, gdzie, próct: usunięcia szczepieniu wystąpić podniesienie ciepłoty
Najbliźszy dziewięciomiesięczny kurs
leb!'zpieczynstwa dalszego szerzenia się i lekkie niedomaganie, j ednakże przemija dla kandyda~k na akuszerki rozpocznie
horoby znajdzie ,chory najlepszą opiekę, onoi !zybko i jest bez wpływu na ogólny się w Poznaniu L kwietnia 1921.
zęstokroć ratującą mu życie.
J
stan zdrowia osobnika szczepionego. SzczeWniosek o pn:yjęcie do kursu naleź y
Wobec strasznych następstw zrozumiałem pienie, t? jest .na razie dobr?wolne, w miej- .stawić :
68t, że władze wymagają natychmiastowego sc()wosclach jed';lak dotkmętych cholerll a) w Poznaniu: do Starostwu Grodzkiego,
, ~loszenia każdego z asłabnięcia cholery- b~d~ władze mUSIały przystąpić do ,szcze- b) w Bydgoszczy: do magistratu bydgoskiego"
~n~go. Urzędowo zobowiązani są do do- plema _przymusowego.
c) w Toruniu: do magistratu torunskiego,
lleSlenia choroby do policji: lekarz, zawia·
Szczepionkę przygotowano w Poznaniu d)wGrudziądzu:domagistratugrudziądzkiego,
?wcy gospód, głowa rodziny, zawodowi w znaczniejszej ilo ści w Zakładzie hygje- e) pozatern do Starostwa powiatowego,
' 1~lęgniarz e i wszelkio osoby, którym niczllym~ a osob y ch ętne zgłosić się mogą
\V którego obwodzie zamieszkuje wnio,
skodawczyni.
Pleka nad chorym z obowiązku przypada, celem czczepienia do lekarzy urzędowych.

Do wniosku należy dołączyć następu·
papiery:
1) poświadczenie lekarza powiatowego o
stanie zdrowia fizycznego i umysłowego
2) poświadczenie policji miejscowej , iż wnio:
skodawczyni nadaje się do zawodu tf'go,
~e cieszy się dobrą opinją i że nie mi ała
dzieci ni eślubnych,
,
3) świadectwo chrztu albo urodzenia,
4) ~wiadectwo powtórnego szczepienia ospy
Zam ężnfl kandydatki muszą pozatern
dolączyć zezwolAnie m ęża. Osoby liczące
niżej lat dwudziestu lub ponad lat 30, mogą
tylko wyjątkowo za osobnem pozwoleniem
uczestniczyć w kursie.

warsztatach maszynę, motor lub inną silę
Wszystkich posiadaczy skrzynek dep
elementarną używają. Ubezpieczeniu pod· zytowych w celach odnaj mu wzywam nini , t
legają takż e większe handle, wszystkie szem do przedłoż enia mi do 8 dni licząc . J
apteki, browary, składnice, spichlerze, dnia niniejszego zawezwania, wykazu lloś IV.
wiatraki, przedsiębiorstwa spedytorskie i skrzynek wymiarów t ychże orllz obliczen b~
furmankowe, rybo!@stwo, żegluga wodna, podatku w myśl llstaWy z dnia 8. VI. 19 o
p rzewożnictwo, także zakłady kąpielowe i od podatku od skrzynek depozytowych . Ot
Za ni ezłożeni e wykazu w t ermin~k
lodownie pro cederowo uprawnione. Ube·
y(
zpieczeniu nie podlegają male handelki, przepisanym grozi kara do 5000 mk.
probni rzemieślnicy, jak : krawcy, szewcy,
Krotoszyn, dnia 25. listopada 1920.
fryzjerzy, siodlarze, j eżeli sil elementarnych
Przewodniczący Kom. Wymiarowej
nie używają i przedsiębiortwa w których
Wadynski
"właściciel sam tylko pracuje. .
'
Wszystkie
produkty
ziemn,iaczane
roą
Zwracam uwagę że przedsiębiorcy,
którzy w myśl § 909 ord. ub ezp. swego porządzeniem Ministerstwa 8. pazdzierni
przedsi ębiorstwa do ubezpieczenia nie zgłoszą, 501 objęte sekwestrem . Przewóz tako wy
Kandydatki z województwa , p'Jznań lub żądanych wykazów zarobkowych nie tylko za dokumentami ods templowane "'"
ski ego i pomorskiego, ,które się zobowiąża dostarczą, mogą być ka rani sż do 300,- mk. Ministerstwo Departament Przemyslu Hand
Zas przedsi ębiorcy, którzy wykazy Oddział Krochmaliczny.
w obwodzie, wskazanym przez władzę ad
ministracyjną wype~niać przez trzy lata zarobkowe, zgloszenia przedsiębiorstwa i t.
Departament Prz e my słu i Handlu 8112.
obowiązki akuszerki-położnej, płacą za kurs d. nie zgodne z prawdą dostarczają, ulegają
.•
Krotoszyn, dnia 1. grwinia 1920.
1000.- (tysiąc) marek, wszystkitl inne w my~1 § 908 ord. ub. karze aż do 500,- mk.
(O
Za zgodnoś ć
a 000.- (trzytysiące) marek i kandydatki
Krotoszyn, dnia 24. listopada 1920 r.
S t a r o s t a.
z poza województwa poznańskiego i z poza
S tar os ta
Prz
elożonym
obszaru dworskiego Beni
województwa pomorskiego 6000.- (szeM
Obwieszcze nie.
mianuj ę \cierownika gorzelni p_ A P e I a.
tysięcy) marek.
Podaj e się do wiadomości, że w myśl
Kandydatki PIagnące otrzymywać utrzy
Kroto szyn, dnia 25. listopada 1920 r.
manie l lub 2 klasy, płacą osobne wyna rozkazu Ministerstwa Spraw W8jskowych
I
S t a l' o s t a.
z
dnia
19.
pa
żdzidrnika
1920
r
.
L.
dz.
grodzenie, wysokość tego wynagrodzenia
Wadyński_
58913/7726/20
I
Q~oby
,
któ
re
przy
pobo·
ustanowi Zakl:ad.
ra
ch
oświadczyły
prz
ed-Ko
misjąPrz
eglądową
,
W
tych
dniach
przydzieloOO' b ę dzie ka
-Każda kandydatka winna posiadać wta
że pragną skorz ystać z przysł ugującego im słodowa po 12,40 za 'fuu t.
sną bieliznę, ręczniki, pościel i n;tczynia do
prawa opcji na rzecz obywatelstwa niemie·
jedztlnia.
Krotoszyn, dnia 1. grudnia 1920.
Przed przy jęciem do kursu odbędzie ckiego i których na podstawie tego oświad·
\ S t a r o s t a.
czenia nie podan o przeglądowi , pozostawia·
się egzamin z rachunków, czytania i pisa
jąc d ecyzję co do ich służb y woj skowej w
nia i szczególnie będzie się zważało, aby
Sn ben niińJften ~agen lDmmmt WId
kandydatka .I'Wladala j ęzykiem polskim w zawieszeniu winny do dnia 20. L 1921 r. laffee aur metteiIung, ball ą3funb au 12,40 ~
złoży ć formalną opcję na rzecz państwa
piśmie i slowie. Kandydatkom nie posia
ShotOIl3\Jn, ben 1. S)epemoer 1920.
.
niemieckiego przed właściwą władzą cywilną .
dającym pod tym wzgl ędem dostateczny~h
W przeciwnym razie b ędą jako oby·
S
t
a
r
o
s
t
a.
wiadomo śc i, zaleca się , aż do tego czasu
wa tele pa listwa polskiego pociągnięte do
wydoskonali ć się w języku polskim, ewen
Mocą rozporządzenia Urz ęd u dla Sp'
slUihy wojskowej przez w2asciwe P . K. U.
tualnie przez lekcje prywatne_
tusu w Poznaniu kosztuje I litr okowo
Tym
~am ym rozkazem zarządziło Mini·
Kan dydatkimusząsię stawić!. marcal92l
skażonej 22 mk: od dni a l. 12. 1920.
o godzinie 9 przed południem w Krajowej sterstwo Spraw Wojskowych że w przy·
Krotoszyn ) dnia L grudnia 1920 r. '
sz ło śc i tylko te osoby nie będą podlegały
l iinice dla kob iet i szkole poloż nych w
powoła niu do służby wojskowej , które się
S t a r o s t a.
Poznaniu, ul. Polna 17 celem poddania się
przed dyrektorem wymi enion oj kliniki egza wykażą z zaśw i adczeniem wystawionem
~uf @runb ber IBerDrbnung he!! Urz
minowi wstępnemu, poczem rozstrzygnie Przez własciwą wladz ę , ie złożyły opcję
przed włądzą cywilną.
dla S piritusq. Pozna(l lofie! oli L 12. H
s ię, czy kandydatka będzi e do kursu przy
Dla informacji interesen tów podaję, że JSrennfpiritull 229Jłatf pro Bilet.
puszczona lub nie.
władzam i powołanemi do przyjmowania
SltlltOll39n, ben L S)eaemlier 1920.
Poznali, dnia 25. pai dziernika 1920.
opcji są :
S t a r o s t a.
Starosta l(rajo,,,y
Starostwa, Starosta Grodzki miasta
Rozporządzeniem Wojewódz twa z d~
W. W yczyń5k i.
Poznauia, prezydenci miast Bydgoszczy,
16. b .. m: Nr. 5014/20 II B. Gen. przeniasio
Torunia i Grudziadza.
Na mocy ustawy sejmowej ż dnia
O miejscowej" kompetencj i tych wladz zostaje IOspektorat jutrosiliski na razie
L 8. 1919 r. o tymczasowej organizacji rostrzyga miejsce stałogo pobytu danego całości aż do dalszego zarząd żenia
zarządu b. dzielnicy pruskiej
wzywam optenta ..
Inspoktora tu w Rawiczu.
.
~
.Szkoły , które dotychczas podlega
wszystkich przedsiębi orców, którzy ·' tego f
Krotoszyn, dqia 30. listopada 1920.
inspektora towij utrosiliskiemu przesyłać b ~ I
do tych czas nie uczynili, aby zg~()sili swe
S t a. r o s t a.
wszystkie sprawy urz ędowe pod adrese
prz edsięh i ors'twa do nbezpieczenia od nie·
$zczęsliwych wypadków przeslcwszys tk im
Niże,i podan i stawili wniosek ej) wyjazd "Powiatowy inspektorat , jutrosiński
taki e, które da_wniej nale~aly do przem y . do Niemiec na stało:
l(awiczu. "
.
słowych spólekzawodowych(B e rufsgenoss~L1·1 Stel1ma ch Albert i Ida, Zduny
Osobiście przyjm ować będę interesent
schaften). Zwracam uwagę że ub ezpieczeniu · lbsch Otto, Zduny
wsprawach nied o.j ącychsięlis towni e załat\~
podl.gają wszystkie fabryki i warsztaty Lurlwig Katarzyna i Erncstyna, Strzyżewo inspektoratu ju tros ińskiego we wtorki .
rzemieślnicze, które wi ę cej jak 10 praco. Szkudlarska Augustyna, Zduny,
9 do 11 i od 3 do 5, a in~oresentów ,
i\'Dików zatrudniają lecz t akże przy mniejszej Manas Appel z [all1ilją, Krotoszyn
spektoratu rawickiego \Y piątki w t1 ,
ilości zatrudnionych osób, jeżeli w niyciu Bocksch Wal1rla i Elżbieta, Kobylin
sumych godzinach.
~
: ~st m~.,zyna., motor,ll1b ~nnasi!aelern entarn ~ . Rauhl1t AuglJste z familją, Kobylin
' Po za OZnuezonemi dniami ni e pr~)
L;bezpwczemu podlegają także wszys tlae Schwenclke Wilhdm, Kobylin
muj ę wcale.
następujące mniejsze wllr;;,staty rz emi eslo icze Damitz EwalcI, Sosniczka .
Rawicz, dnia 19. Xl. 1920.
}:J ez względu na ilość zatrudnionych praco· Augus t Karó l !& familją, Dobrzyca
( -), E. Sowiński
wników i to: kowale, ślusarze, blacllnierze , ~ M ora~ Jadwiga, K1'otoszyn
pow. inspektor szkolny
lekarze, malaT7.e, młynarze, kominia rz e, Schoen Karól z fami lją, Krotoszyn
rzeźnir.y. Inni rzeiuit>ślnicy tylko wte nczas Stoeber Klara z familją, Zduny.
Za zgodn ość
ubezpieczeniu podlega ją, j eżeli w swych
S t a r o s t a.
S t a r o s t 3.
jące
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p Że względu na przesIane zawiadomienia
Zaraza pyska i racic u bydła w dw6rze 1
i tabele podatkowe z Izby l?zemieslniczej Benice i Brzoza oraz na '- folwarku w Be·
. pozn.an~a upraszam. magistraty, t1.rzę~y nicach · wygasła. Srodki ochronne i zapo.
silvorskle I gmllly pOWIatu o postarame SIę,·
'..
1
n by poborcy podatkowi osięgnięcie składek biegowe zmeSlOno.
.
l D Izby Rzemieślniczej do tutejszej kasy
Krotoszyn-p61noc, dnm 2. 12. 1920_
bmunalnej najp6zniej do 30. grudnie 1920
Komisarz obwodowy.
!
ll~kutecznić zechci"li. Przy wpłacie musi ~~~~~~~~~~~~~~=
yć zarazem tabela podatkowa odstawiona.
Krotoszyn, dnia 29. listopada 1920'
1
, Dział nieurzędowy.
. S t a r o I t a.

Dni szare, smutne, dni bez słońca,
za morza tłumy ptactwa Czekam tygodnia tego końca;
Czekam . . i tęskni ę do bogatcwa.
Bo wiem (to jedno mię podnieca),
Może podążę hen! za niemi Jest co ś, co szczęście mi obieca:
Sen o dalekiej, ciepłej ziemi • . .
Sen' o dalekej gdzieś podróży,
Zdala od ludzkich trosK i nędzy Coś mi wciąż szepce, coś mi wróży,

Kartki na cukier za miesiąc listopad
~~ natychmiast d,o odebr~nia.
1
i
Krotoszyn-połnoc, dma 2. 12. 1920.
{
Komisarz obwodowy.

l na to dusza moja czeka,
Pełna nadzieji i ochoty Jedna pociecha dla człowieka:
Czekać wygranej co soboty.

Smutna jest pora grudnia,
Zawiewa zima dni są krótkie I smutek w serce się zakrada
I w m głę owija myśl o jutrze.

/

Pędzą

1-

Że będę dużo miał pienięd?y.
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Ogłoszenia.

d
l.

-.!,~
.

.I.aIJ!II_

ustąpiw szy

~

po kilkuletniej pracy jako kierownik
~' "ROLNIKA w ŚRODZIE", założyłem wlasuy hurtowny in.. teres zboźowy pod firmą:

,

na

,

- Lf~HARD SZYMANSHI, SR~OA '
l

......,.. a r' p 1- e
~

wigilją Bożego

Narodzenia!!!

Zam ówienia na takowe juz od dzisiaj przyjmuje

N. D Y n k o w s ki ,
Rynek 26. Tel. 167.

I

1"ftlltPfen
"Zi@mioJło~~"
fiir

bll1\ ~ei~łtłtdJhrfe~!!!

--

lBefteUungen werben flir biefellien uon~eute ob (\ngtltomlJltn.

-. Dowóz
i kU'puj ę

J.
N

,

Wywóz

po najwyzszych cenach targowych

N. D Y n k o ws ki,
Ring 26, ~eIef. 167.
------------------Kupujemy

~ rO1
ftfzłmysłowe , {:~:r::,~;~~
, ·1i ft Y~ I'
pak, rzepIk,

~ bnOI' nznOIl l' IOtnr'ak~gOP;'l~;~ ~;:~:: ,,~;::;:~:;:
nU L y Y
" ,natkę,
,
IIWi,
białą, ż6ltll, czerwoną,
'~"v, ,W
" ar'Ly"
I

przelot, tymotkli ltd.

l

a

jak: marchew
kie,,,, buraczki, kapustę i

eJ

cebulę.

bru-

Polecam się zatem pamięci k6łint e resowaoych i pozostaj,
I'

z

poważani em

FR~RYCZNE,

ZIEMNIRKI

także namarznięte.
Polecenia przyjmuje

Flokownia Krołószvn,
Spółka

:os2ukujem! na~Ghmiast

.

młyfty, cegielnie.
- -M
także miejskie posiadłości oM
i t. p.
' +C
dla wypłacalnych nabywców.
+C
Immob.· Prop •• Ges.,
Berlin.

T elefony':'" Sroda 19 i 51.
Telegr. Ziemiopłody Środa.

I'X***:t**~~*lbbt

posladłoscI ztems~ich, -te
dobra, gospodarstwa, oberze, ~ 'J.~rr

Zgłoszenia do naszego za~tępcy

~roda, w . lilŁopadzie.

zap. z ogr. odp.

~
l),
VlVl ll~\\~~@,]~n
(I

Q

dl

II
M-

poleca jaknajtaniej

:H .Drukarnia Or~dDwnika
"u+t?ł
-n

M-

ul.

Ko~miitllka

16.

pana Karola Wiessnera,
Poznań, Westfalska 7.
~·ł ~~'JI.~'"
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