Numer pojedyńczy 6 mk.
Na 31 (39).
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Rok 1 (IV).

PISMO TYGODNIOWE DLA WSZYSTKICH.
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Grodno, plac Batorego Ne 8.
Redakcja białostocka: Dojlidy. Administracja: ul. Kościelna l t
PRENUMERATA: kwartalnie 75 mk., półrocznie 150 mk.,
rocznie 300 mk. zmiana adr. 25 mk. Konto P. K, O. Ne 80.021.

CENA O G Ł O S Z E Ń :
Z<3 wiersz petitu łub jego miejsce pried tekstem 20 mk . w tek
ście 30 mk., zwyczajne 10 mk., dróbne 5 mk. za
~&grsniczne o 1GQ°;O drożej.
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❖
BACZNOŚĆ!
❖
❖
Korzystajcie z okazji!
❖
P rosta droga.
<$>
❖ Rło przyjeżdża do Ładzi po zakupy towarów łokcio
❖
❖ wych, niech nie omieszka ws własnym intsresis
❖ koniecznie zajśćdo składu kopca i fabrykanta
«8>
«R>
<8> Leona RUBASZKINA
<8>
w ŁODZI
❖
<8> ul. K ilińskiego Xs 40, 2-gie
❖
❖ piątro m. 10, niedaleko dworca
❖
Warszawskiego.
❖
❖ Uwaga! Dla dogodności kliienteli
❖ otworzyliśmy ODDZIAŁ EK SPEDY
<$> CYJNY. Wysyłamy pocztą odpowied
❖ nie odcinki towarów łokciowych (ku
❖ pony) ściśle podług przesłanego lub
określonego nam wzoru, nawet bez

<8> zadatku zaliczką pocztową. (Za opa
«
A■ kowanie i przesyłki pocztą dolicza
się 4°|0).
«8>
❖ M aterjały nieodpowfadające wzorowi
<59
przyjmujemy z powrotem.
<$>
W zorów nie wysyłamy.
* Sprzedaje się taniej, bo w prywatnem
Interes obliczony jest na
❖ mieszkaniu.
wielki
obrót.
Wielki wybór, różnych
❖
resztek.
10—-2
<3>

co

czas

<8>
<s>
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4>

IV następnym tygodniu „NOWE ŻYCIE"
otrzyma już „Nasze Obrazki” i bedzie ko
sztowało
12 m. numer pojedynczy, 125 m.

<$>
«<$ft>
>

kwartalnie, 250 m. półrocznie i 500 mk.
rOCZni©. Opłatą podnieśliśmy z powoda powięk

<$>
<*>
<$>

szenia gazety i wprowadzenia ilustracji. Nowe ceny
nie są wysokie, przeciwnie n&SZ© pŚSmO jest
najtanszem pismem ludowem w całej Polsce.
Ceny ogłoszeń zostawiliśmy bez zmiany,
by dać możność łatwiejszego ogłoszenia się w naszem piśmie. Szanowne Biura Ogłoszeniowe prosi
my o podkreślenie tego punku swoim klientom.
P. P. Kolporterów ze wszystkich miejscowo
ści prosimy o przysyłanie zamówień na nasz ty
godnik zawczasu. Po otrzymaniu gotówki natych
miast wysyłamy żądaną ilość egzemplarzy. Na sprzedarz komisową godzimy się w razach wyjątkowychWszystkich Czytelników jeszcze raz prosimy o
rozpowszechnianie naszego pisma.
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Niesie.

Płynie czas, jak woda, i jak woda wyrzuca raz
dobre , dragi raz złe, brudne i trujące rzeczy. Os
tatnio wyrzucił bardzo ohydną, a dla nas bolesną
rzecz—to przyznanie, albo przynajmniej projekt
przyznania, przez Ligę Narodów polskiego Wilna
Litwie; nie mówimy Litwie Kowieńskiej, bo roz
różnianie Litwy Kowieńskiej i Litwy Środkowej
Mie jednemu zagranicznemu dyplomacie zupełnie
pomieszało w głowie, a nam przyczyniło szkód
ni« mało, bo jakżeż Litwa Środkowa nie miałaby
należeć do Litwy, jak np. Francja środkowa do Fran
cji lubcoś innego. .

Projekty państw związkowych, federacji te
raz się mszczą.
Ale żarty na stronę, gdy płakać trzeba, albo
gdy się chce pochwycić wprost kłonicę i walić w
te różne budy szachrajstwa wszechświatowego, kie
rowanego brudną łapą żydowską; bo cóż tam się
robi chociażby w tej całej Lidze narodów, jeżeli nie
szachrajstwa żydowskie? Mówmy to sobie otwarcie.
A że żydom i ich parobkom budząca się do życia
Polska nie na rękę, więc trzeba ją obcinać po ka
wałku: dziś Wilno, jutro Górny Śląsk, a potem Ga
licję wschodnią i t. d.
Rozmaici angielscy i włoscy ministrowie od tego
są, żeby żydowskie rozkazy wykonywali kosztem
dziedzicznych krajów polskich; a nasi, odpuść Panie
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winy, dyploKiaei, również częsta nie dalecy od.
obrzezania, nie chcą lub nie umieją naszych spraw
bronić należycie. Tylko biadają po czasie, lub pa
pierki łzawo-błazeńskie wypisują.
Wilno więc na zamówienie żydowskiej Ligi
narodów ma być oddane Litwie i nietylko Wilno,
ale Wileńszczyzna, a nawet i Grodno, które Litwie
bardzo się podoba, a większość żydowstwa do niej,
lub raczej do bolszewji wzdycha.
Lecz obaczrny, co z tego oddania nastąpi?
Ludność miasta i okolic Wilna nie zgodzi się być
pod władzą Litwy, która siebie dość ośmieszyła
w czasie inwazji bolszewickiej. Jeszcze teraz mie
szkańcy Wilna dobrze pamiętała te głupie rządy
litewskie i to całe błazeńskie wojsko litewskie.
Miech tylko przyjdą tam litwini, a natychmiast wy
buchnie powstanie; ludność ponedzi „żmogusów” w
łapciach z ich nieumieiącvmi dobrze czytać i pisać
ministrami, z ich niezgrabnemi niedźwiadkami, co
to niby wojskiem sie nazywa, i z całym iarmułkowym
kramem, precz do Kowna. Na pomoc litwinom po
śpieszą ich przyjaciele serdeczni, niemcy, którym już
cały kraj taryba litewska zaprzedała, a tym do po
mocy pójdą bolszewicy owszawieni i zaparszywieni
przez żydów.
I oto cała wygrana—woina, nowy krwi przelew,
nowe zarobki, a żydowskiej bandzie w to i graj.
Wilno 7, całą Litwą zginie albo pod stopą
prusaka, którego tak popiera Anglja, albo zo
stanie zalane przez brudne i zgłodniałe hordy
moskiewskie, czy to bolszewickie, czv carskie,
ale zarówno plugawe. Ludność polska, która tyle dla
swei polskości cierpiała, która tyle krwi przelała,
pójdzie w nową niewolę, bo tak chce Anglia, która
przecież znana jest ze swych barbarzyńskich rządów
w Irlandji.
Ale padły tyrańskie Niemcy, padła barbarzyń
ska Rosja i gniie w zrobaczałym barłogu żydowstwa,
padnie i dzika Anglja.
Gdy tak Polskę zewsząd obcinają, nikt ani z
Ligi narodów, ani z żadnego gabinetu ministrów nie
pomyśli o jej prawach, o tych tysiącach ofiar bar
barzyństwa rosyjskiego, dawnych i obecnych, tylko
wciąż narzucają swoja wole, ochronę mniejszości
żydowskiej, której w Polsce lepiej się dzieje, niż
samym polakom.
Gdy w Rosji niewinne istoty, jak owce za
rzynane są przez'bandy komun istyczno-żydoWskie,
nikt się nie
zastanowi nad tern, że prze
cież hańbą jest nie do darowania, żeby ludzie oś
wieceni znosili lata całe takie zbrodnie, hańbą jest
wchodzić w jakieś stosunki z katami, w rodzaju
Trackiego, Lenina i t. o. Czyż człowiek uczciwy
bez wstydu może im rękę podać? Nie, a więc i
wchodzić z nimi w stosunki nie wolno.
I na tę hańbę świat zobojętniał. Gdzie uczci
wość? Gdzie rozum? Ale—bo tam rządzi wszech
władny żyd.
Bolszewicy nie chcą, żeby ratowano w Rosji
głodnych, i świat cały z uśmiechem to przyjmuie.
Tych, którzy chcieli ratować umierających z głodu,
bolszewicy na śmierć skazali—i mądra postępowa
dyplomacja milczy^ Zanikł rozum w świecie, be spod
lało serce. Kogoż wróg ludzkości—wściekły ży
dowski komunizm gubi? Ludzi. A ludzie ludziom gi
nąć pomagają.

ZYCH,
A Polsce, gdzie się zaczyna ład, porządek,
choć ciężkie, ale ludzkie życie, narzucają kagańce,
hanbiace zakazy. Hańba!..
Oto, co czas niesie—hańbę, nazwaną szumnie
dyplomacja, postępem, uszczęśliwieniem ludzkości!
Podłość i hańbę!..

W bSbto p p o t e s t u jj® .
Dnia 20 września r. b. w Genewie na posie
dzeniu Rady Ligi Narodów zapadła niesłychanie
niesprawiedliwa uchwała, przyznająca Wilno i Wileńszczyzne Litwie Kowieńskiej. Gdy wieść o tern
doszła do Wilna, całe miasto zerwało sie do pro
testu i do obrony. Dnia 23 września odbył się ol
brzymi wiec i pochód. Około 40.000 ludności ze
brało się na pł. Ś t Jerskim oznajmić swoją zgodną
i niezłomną wolę należenia do Polski. Skupiony jak
mur lud wileński przysięgał, że nie odda Wilna,
Po kilku przemówieniach przyjęto następujące
UCHWAŁY:
„Uważając Ziemie Wileńską za nierozerwalną
cześć Polski, wiec uchwala protest przeciwko odda
waniu losów iei pod rozstrzygnięcie Lidze Narodów
lub Radzie Ambasadorów.
W iec zada przyśpieszenia zwołania Zgroma
dzenia O rzekającego Ziemi Wileńskiej, ddyż wyra
żona nrzez to zgromadzenie Wola przynależności do
Polski stanie sie podstawa uchwały Sejmu PoUkieyo
o Wcieleniu do Polski Wilna wraz z Ziemia Wileńską,
co zakończy okres cierpień i niepewności tej patrjotycznei prowincji polskiej. ,
W iec wzywa yen. Żeligowskiego i jego zastę
pcę yen. Konarzewskiego, aby wytrwali na swych sta
nowiskach i p o d ż ad n y m p o z o re m nie opuszczali Zie
mi Wileńskiej i n ie pozwolili rozbroić ani jednego żoł
nierza. W obecnej chwili stanowi to jedyną gwarancję
swobodnego wypowiedzenia się ludności”.

x

Potem olbrzymi pochód ruszył do pałacu, w
którym mieszka gen. Żeligowski.
Generał był wówczas chory. W jeg© imieniu
przemówił gen. Mokrzecki zapewniając, że serce generała Żeligowskiego jest niezmiennie z ludem
Wileńskim, że generał zawsze pozostaje wiernym
swym dawnvm przyrzeczeniom i bedzie dążył, abv
przyszłość Wileńszczyzny była zadecydowana zgod
nie z wolą ludności.
Po tych słowach rozległy się okrzyki: „Chcemy tylko do Polski”.
c
Orkiestra zagrała „Jeszcze Polska nie zginęła”,
poczem rozległy się okrzyki
„Niech żyje ge
nerał Żeligowski”.
Okrzykom nie było końca. Na zakończenie
zaśpiewano: „Boże coś Polskę”.
j
Drugi w tej sprawie wiec odbył się zeszłe,
niedzieli 23 września, na którym jeszcze raz po
wtórzono protesty.
,
Wilno uroczyście zaprotestowało przeciwko ‘
szachrajstwom zagranicy w sprawie wileńskiej. Wil
no gotowe jest swój protest wzmocnić czynami.
.
L. B.

Łapownictwo i kradzieże.
Narówni z ludźmi silnymi, ludźmi charakteru L
pracy, którym to zawdzięcza swoje powstanie nasza*
Ojczyzna—znajdujemy ludzi ułomnych, słabych, bez’
woli, łatwo poddających się zgubnym okazjom pręd-
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kiego wzbogacenia się kosztem państwa; stąd płynie owa epidemja kradzieży, łapownictwa, sprzenie
wierzeń, która szeroko rozlała się po naszym kraju.
To co się dzieje dziś u nas—dzieje się także
w Niemczefih, Rosji, Francji, a nawet w Ańgiji i
Ameryce. Jakież są przyczyny tego?
Przedewszystkiem wojna światowa; ciężkie i
straszne 6 lat tej wojny zdeprawowały, spodliły
dusze wielu, wielu...
i nie dziwota: narówni z bohaterami i silnymi
ludźmi wojna wychowuje też typ ludzi słabych, ule
gających pokusom bardzo często zdarzających się
okazji przywłaszczania cudzego dobra, lekkiego bo
gacenia się kosztem innych tembardziej, iż w wielu
wypadkach popełnione grzechy uchodzą bezkarnie
w dzisiejszym chaotycznym jeszcze okresie two
rzenia się państwa. Wielu z takich ludzi zajmuje
dziś stanowiska, związane z prawem rozporządzania
sumami państwowemi, kradnąc większe, lub mniej
sze sumy—-zależnie od apetytu i rozmachu danej
jednostki.
Sześć lat wojny światowej zostawiły nam w
spadku straszliwe bankructwo ekonomiczne, które
mści się dziś na nas nie mniej straszliwie; wynika
jąca stąd drożyzna—szczególnie w miastach—bezro
bocie, bieda, nędza i głód popychają dziś wielu do
kradzieży i łapownictwa i do innych przestępstw i
zbrodni. Sprawdza się stare przysłowie: „głód jest
złym i strasznym doradcą”.
Wiele nam szkodzi także brak umiejętnych i
doświadczonych pracowników na każdem polu, co
często powoduje duże straty dla państwa, sąd i
kary na niezaradnych, a dużo gadania i plotek wśród
współobywateli. Faństwo odczuło to doskonale, bo
dzisiaj już funkcjonują na obszarze państwa setki
szkół rachunkowych, gospodarczych, prowiantowych
i t. d.
Przyczyną wreszcie tych smutnych rzeczy jest
spuścizna, odziedziczona po naszych ciemiężcach:
Moskalach, Austrjakach i Niemcach.
Takie „dawanie” i „branie” w dawnych cza
sach wpoiło w wielu, że i w Polsce trzeba dawać i
brać, co też się i dzieje: są nawet dziś na urzędach
dawni złodzieje,—przezwani przez Moskali „kaznokradami”, zajmujący odpowiedzialne stanowiska i
umiejętnie zasilający swoją kieszeń groszem pań
stwowym. Tych musimy się najwięcej obawiać, bo
ich już nic nie wyleczy,..
Do jakiegoż wniosku dochodzimy z powyż
szych kilku słów? Oto do tego, że rnusimy realnie
i z zimną krwią patrzeć na panującą epidemję kra
dzieży, rnusimy na każdym kroku piętnować i karać
z całą surowością prawa każdy podobny występek;
rnusimy brzydzić się tern; rnusimy wykazywać od
wagę cywilną, by oddawać prawu tych, co się zaj
mują temi brzydkiemi rzeczami; by publicznie piętno
wać wszelkie nadużycia i mieć odwagę każdemu
złodziejowi rzucić prawdę w oczy... bo dotychczas
poprzestajemy na pustem mieleniu językiem, że
każdy żandarm, policjant i urzędnik—to łapownik...
Lecz na tem tylko nie można poprzestawać: nie
można opuszczać rąk; nie rozpaczajmy. Musimy
jasno uprzytomnić sobie, że zwalczymy tę chorobę
nie pustem narzekaniem, nie głupiemi plotkami i roz
wodzeniem się nad cudzymi
grzechami—lecz
wspólną wytrwałą i twórczą pracą społeczną, któ
ra zapewni nam ^ogólny dobrobyt a tem samem
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spokój, ład i upadek tej choreby. A Ojczyznę
naszą, zbudowaną na tym fundamencie, nie wzru
szą wtedy żadne zakusy i zabiegi wrogów na
szych.
Warszawa.
A Doefy®.

W N® 37 pedaliśmy artykuł o
Zjeździć Katolickim w Warszawie.
Obecnie w kilku numerach podajerny przysłane nam przez komitet
zjazdu uchwały.

Sekcja oświatowo wychowawcza.
1. Zjazd katolicki uznaje, że najpilniejszym
obowiązkiem społeczeństwa polskiego jest tworzenie
domów akademickich o warunkach, sprzyjających
rozwojowi moralnemu i umysłowemu młodzieży. ’
2. Zjazd rozpoczyna natychmiast zbieranie fun
duszu na założenie Wspomnianych domów.
i. Zjazd poleca popieranie wszystkich poczy
nań i zamierzeń, mających na celu tworzenie i roz
wój akademickich organizacji katolickich, jakimi są
Stów. akad. „Odrodzenie”.
I sprawie Bsiworsyteto M k łd g p .
Uznając olbrzymią doniosłość, jaką ma dla
społeczeństwa katolickiego w Polsce uniwersytet
katolicki w Lublinie, zjazd katolicki:
1. Zwraca się do rodziców, aby posyłali mło
dzież do uniwersytetu katolickiego, gdzie ma za
pewnioną głęboką naukę oraz wychowanie na uświa
domionych katolików i dzielnych obywateli kraju.
2. Wzywa całe społeczeństwo, a w szczegól
ności sejm i rząd, do moralnego i materjalnego po
pierania uniwersytetu katolickiego w Lublinie.
3. Gorąco zachęca wszystkich, komu dobro
Kościoła i Ojczyzny jest drogie, do zapisywania się
na członków Tow. przyjaciół uniwersytetu lubelskiego.
W sprawie wychowania katolickiego.
1. Zjazd stwierdza, że istotnym celem wycho
wania katolickiego jest doprowadzenie młodzieży
do Boga, że przeto system szkolny, który ma wy
chować młodzież po katolicku, winien być oparty
na stanowczem dążeniu do tego celu, zarazem być
harmonijnie zbudowanym do podporządkowania mu
wszystkich dziedzin życia szkolnego, dawać mło
dzieży wiedzę we wszystkich bez wyjątku dziedzi
nach, z oświetleniem drogi do tego wiodącej.
2. Zjazd stwierdza, że współczesny system
szkolny w Polsce tym zasadom nie odpowiada i wy
chowanie katolickie młodzieży znacznie utrudnia.
3. Zjazd uważa za konieczny obowiązek kato
lików utworzenie szkolnictwa katolickiego.

V/ sprawie wychowania zawodowego.
Zjazd kat. w Warszawie, uznając potrzebę
zwiększenia liczby fachowców, podniesienia ich po
ziomu umysłowego, zawodowego i odrodzenia mo
ralnego w duchu katolickim i patrjotycznym, wyraża
życzenie; <
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1. Aby we wszystkich miejscowościach powsta
wały 2 inicjatywy rządowej i prywatnej szkoły za
wodowe z internatami w mniejszych a eksternami
w większych miastach, któreby kształciły młodzież
najnowszemi metodami i wychowywały w dachu ka
tolickim, narodowym i społecznym.
\
<c. d. n.)

ŻOŁNIERZU, ŻOŁNIERZU!
Żołnierzu, żołnierzu! Walczylef jak lew
W obronie swej matki, Ojczyzny!
Za wolność jej dałeś swe mienie,’swą krew i ciało okryły twe blizny!
taniałeś umierać wśród kwiecia, Wśród wiosny.
Dziś nucą Ci do snu osiki i sosny.
Żołnierzu, żołnierzu! i ogień i bój
Niebyły Ci straszne za życia!
Zwyciężyć i umrzeć! ideał był twój,
Innego nie cheiałeś okrycia!
Umiałeś umierać wśród kwiecia, wśród wiosny...
Żołnierzu, żołnierzu! nie zląkłeś się kul
Hord dzikich dalekiej północy!
Ni raj bolszewicki, ni męki, ni bói
Nie mogły Cię złamać w twej mocy!
Umiałeś umierać wśród kwiecia, wśród wiosny...
Żołnierzu, żołnierzu! rodzinnych chat próg
Tyś nie dał dla głodnych szakali!
Zginąłeś za wolność! a dzisiaj zły wróg
Sam siebie morduje i pali.
Umiałeś umierać wśród kwiecia, wśród wiosny...
Żołnierzu, żołnierzu! wrogowie u nóg
Twoich leżę, a siły ich prysły.
Bo krew twa barwiła Dniepr, Dzwinę i Bug
A w końcu spłynęła do Wisły!
Umiałeś umierać wśród kwiecia, wśród wiosny...
Żołnierzu, żołnierzu! leciałeś w tę dał,
Gdzie grały burz wojen pioruny!
Nie pierzchłeś! o pierś twą jak gdyby o stal
Rozbiły się śmierci zwiastuny.
Umiałeś umierać wśród kwiecia, wśród wiosny...
Żołnierzu, żołnierzu! wolności twej siew
Rozrodził obfite nam plony!
I sława twych czynów zmieniła się w śpiew,
Rozbrzmiewa radośnie jak dzwony!
Umiałeś umierać wśród kwiecia, wśród wiosny,
Dziś nucą Ci do snu osiki i sosny.
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Stanisław Baidysz.

Tułaczka po Sybirze.
Dotarłem z powrotem do stacji Innokientjewskaja, doszedłem do czeskiego pociągu i zapytałem
Czeskich żołnierzy, co się stało z polską Sy
beryjską Dywizją, Odpowiedzieli mi z ironją, że
„chwała Bohu sem zhineli sakramentskie Polaki, a
dobierzemy się do kraju, to będziemy jeszcze tam
tych dobijać”. Słysząc to postanowiłem z nimi roz
mowę przerwać i śpieszyć do swoich. Po pewnym
czasie odnalazłem w lesie swoją kompanję, opowie
działem, co się dzieje w samym Irkucku i że w
każdym bądź razie nam grozi niebezpieczeństwo,
bo za blisko jesteśmy miasta. Nie było innego wyj
ścia jak się oddalić w bok miasta na jakieś kilka
naście Wiorst i iść wprost w stronę jeziora Bajkał.
Ta droga do przejścia nie była łatwa, bo się
zaczęły Bajkalskie góry. Robiliśmy z górą 20 wiorst

© fe ra z k a .
Następny numer naszego pisma stosownie do
oznajmienia z zeszłego tygodnia będzie zawierał
16 stron podając Czytelnikom poznańską część ga
zety pod tytułem „Nasze Obrazki”.
W Poznaniu dwudziesty siódmy rok wychodzi
bogato ilustrowane i dobrze redagowane pismo ty
godniowe „Przewodnik Katolicki”, drukowany w jed
nej z największych drukarń w Polsce, w Drukarni
św. Wojciecha w Poznaniu.
Pismo to jest jednem z najpopularniejszych
tygodników katolickich, albowiem liczy przeszło 100
tysięcy prenumeratorów t. j. więcej niż 300 tysięcy
czytelników.
Redaktor „Przewodnika” ks. Stanisław Ciążyński jest właśnie redaktorem „Naszych Obrazków”,
które będziemy stale otrzymywali w „Nowem Życiu".
Nasz tygodnik dużo na tern zyska, bo będzie
zawierał więcej treści i będzie ilustrowanym.
Zrozumiałą jest rzeczą, że wydawnictwo „No
wego Życia” będzie rnusiało większe ponosić wy
datki, chcąc stale utrzymywać powiększone pismo
na odpowiednim poziomie. Jeszcze raz tu zaznacza
my, że żadnych zapomóg nikt nam nie daje, nie na
leżymy bowiem do gromady tych pism, którym wy
starczy nieco popłakać na ubóstwo pieniężne, by
zaczęły napływać i nadziemnymi i podziemnymi ko
rytarzami pieniądze od panów ich myśli. „Nowe
Życie” musi się samo utrzymać, Czytelnicy muszą
je utrzymywać.
Otóż obecnie Czytelnicy i społeczeństwo pol
skie powinno jeszcze większą otoczyć opieką „No
we Życie”, by mogło on© przezwyciężyć wszelkie
trudności i istnieć w powiększonych rozmiarach.
Przy sposobności tej chcerny zwrócić uwagę
wogóle na znaczenie prasy katolickiej. Słusznie sta
re angielskie przysłowie powiada, że pióro jest sil
niejsze od miecza.
Podczas wojny o jakiś nieznaczny kawałek
ziemi trzeba nieraz walczyć krwawo całemi miesią
cami i łatami. Ale oto przyjdą narady pokojowe i
za jednem pociągnięciem pióra padają państwa,
przesuwają się granice.
dziennie, za to mieliśmy dobrą drogę, przechodząc
Bajkalskie jezioro, które zamarznięte stanowi na ca
łej przestrzeni równinę pokrytą grubą warstwą śnie
gu. Latem jezior© Bajkał jest strasznie burzliwe,
zaś, kiedy jest zamarznięte przechodzić po nim
strach ogarnia, pod lodem bowiem chodzą bałwany
i woda się burzy, rozdają się jakby grzmoty i wi
dać jak miejscami lód się podnosi i pęka.
I
‘
Bajkalskie jezioro przeszliśmy w przeciągu
dwóch dni, nocleg mieliśmy na drugim brzegu. Po
tem poszliśmy w stronę miasta Wierchnieudzińska,
lecz przechodząc przez jedną wieś, dowiedzieliśmy
się, że miasto już prawie cały tydzień jest w ręku
bolszewików,
t

»

W takim razie zmuszeni byliśmy udać się w
stronę Czyty, dokąd jeszcze było 450 wiorst. Gała
ta droga była nadzwyczaj trudna i niebezpieczna.
Miejscowość górzysta i przepełniona bolszewickiemi
bandami. Szliśmy ten kawałek drogi przeszło trzy
tygodnie,
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Prasa w wielkiej mierze kieruje losami naro
dów, przygotowuje i nieraz spowodowuję wypadki
dziejowe. Prasa to potęga opinji publicznej. Prasa z
umysłami ludzkimi to samo robi, co wicher na mo
rzu, w jednej chwili potrafi spokojny ocean prze
mienić w szalejącą burzę, wobec której najsilniejsze
okręty są podobne do łupiny orzechu. Tak i prasa—
burzy i buduje, pobudza i usypia, naprawia i psuje.
Zależy od tego, jaka prasa, dobra czy zła.
Znaczenie prasy katolickiej jest ogromne. Każ
da dobra gazeta katolicka jest siewcą dobrej nowi
ny, jest jakby wielkim kaznodzieją przemawiającym
do tysięcy słuchaczy. Prasa katolicka to twierdza
niezdobyta naszej wiary.
I dlatego w obozie nam wrogim powstaje taki
szalony ruch przeciwko prasie katolickiej. Prasa
przeciwkatolicka, to przystrojona w najrozmaitsze przy
nęty ulicznica, usiłująca zohydzić pisma katolickie,
by usunąć ich znaczenie i wpływ.
Im więcej ten potwór współczesny zagraża na
szemu życiu, tern większa p.owinna być nasza czuj
ność i troska o dobrą prasę katolicką, by to nowe
życie, jakie nam Opatrzność daje, zakwitło w cnoty
i doDrobyt.
R ed
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Wizyta pasterska w Dojlidach.
Doczekaliśmy, chwała Bogu, czasów, kiedy z całą
okazałością możemy witać dostojników naszego koś
cioła podczas ich wizytacji. Kilka już razy podawaliś
my krótkie wzmianki o wizytacji dekanatu białostoc
kiego i knyszyńskiego przez J. E. naszego Pasterza
biskupa J. Matujewicza. Dzisiaj mamy możność podać
dłuższy opis wizytacji w Dojlidach, z którego widać,
jak lud nasz wita sw e g o P a s te r z a .
Z przyśpieszonym tętnem serca oczekiwaliśmy na przy
bycie P asterza do naszej/parafy.
Wtem głosy: jadą, jadą! przedarły ciszę. Zadudniły
podkowy dojlidzkiej bariderji konnej, zafurczaly chorągiew
ki... Z karety wysiadł najwyższy dostojnik w dicezji.
— Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
— Na wieki! odparły rzesze.
Na czoło wyczekujących wysunął się prezydent miasta
Białegostoku p. B. Szymański i w serdecznych słowach powi
tał Pasterza. „Chlebem i solą” przyjmował biskupa A. An
drzejewski, ten co wespół z p. M. Bz-urą, administratorem
dóbr dojlidzkich najwięcej położył starań około otwarcia
kościoła.

Kiedy dowlekliśmy się do Czyty, to było już
tu dużo przeciwboiszewickiego wojska, były to
rozbitki Kołczaka i Siemionowa, było też dużo i
wojska japońskiego. Na stacjach pierwszej i drugiej
stały japońskie pancerki. Z rozbitków Kołczaka po
wstawała tu nowa przććiwbolszewicka armja pod
dowództwem Siemionowa.
Wszędzie po rogach ulic było rozlepione wez
wanie gen. Siemionowa o tworzeniu nowej armji, a
także Wezwania władz japońskich do całego narodu
o utrzymywanie spokoju.
W tym to miejscu bolszewicy strzymali ofenzywę, bojąc się narazić na nieporozumienie z Ja
pończykami.
Wszyscy moi towarzysze podróży udali się do
nowoformującej się armji rosyjskiej, ja zaś jako po
lak udałem się do władz japońskich, które z chę
cią dowiozły mię do Charbina. Tu znalazłem już
oficerów i żołnierzy z polskiej Dywizji, szykujących
się do odjazdu do kraju,
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W imieniu młodzieży męskiej wierność dla wiary oj
ców przyrzekł K. Jaworowski.
Stefanja Grabowska, w pięknym stroju krakowianki
ofiarowała Pasterzowi wraz z bukietem serca dziewczęce.
W reszcie W. Weber i H. Olćcłińówna dziecinńemi ustami
głosiły uwielbienie dla zastępcy Tego, który najbardziej
dzieci umiłował.
Pasterz w krótkich słowach podziękował za wyrażo
ne uczucia i po przywdzianiu szat pontyfikalnych ruszył
do kościoła.
Szczupła świątynia nie mogła objąć zgromadzonych,
ppzeto proboszcz miejscowy witał ks. biskupa na ganku
kościelnym.
P© sprawozdaniu ze stanu parafji moralnego ł materjalnego Pasterz z ambón$ na cmentarzu wygłosił naukę.
Nabożeństwem za zmarłych zakończył się ingres bis
kupi w Dojlidach.
Następnego dnia Pasterz przy ołtarzu polowym cele
brował sumę. Kazanie mówił prefekt gimnazjum państwowe
go im. króla Zygmunta Augusta, ks. P. Piekarski.
»
Po nauce o bierzmowaniu wypowiedzianej przez ks.
prałata F. Hanusowicza, ks. biskup" udzielał sakramentu bie
rzmowania i sam wygłosił naukę na zakończenie.
O godzinie 4-ej Pasterz udał się z proboszczem ks. '
dr. W. Kuźmickim do wsi Halickich, obejrzeć kaplicę Wznie
sioną przez mieszkańców tej wsi w czasie okupacji nie
mieckiej.
Haliczanie powitali ks. biskupa przed kaplicą, Po sło
wach podzięki za powitanie, P asterz wszedł na ambonę i
gorąco zachęcał zebranych do wytrwania w dobrem, do jed
ności i miłości.
Odjeżdżającego Pasterza obrzuciły Haliczanki kwiatąmi.
W powrotnej drodze zatrzymał się na chwilę ks. bis
kup We Wsi Dojlidach Górnych. Mieszkańcy jej przystroili
domy w zieleń i kwiaty, wznieśli bramy, a sami tłumnie ze
brali się przy maleńkiej kapliczce. Pasterz podziękował
Dojlidzianom za gorliwość i pomoc okazywaną ks. probosz
czowi w odbudowie parafji i ruszył w dalszą drogę. I tudaj
kwiaty rzęsiście spadały pod nogi P asterza i do powozu.
Około godziny 7-ej ks. biskup miał wyjechać do Bia
łegostoku. Na tę chwilę narafjanie dojlidzcy licznie zebrali
się przed plebanją. Gdy Pasterz ukazał się na ganku pół
plutonu ułanów pod dowództwem oficera prezentowało broń,
banderja, pod komendą M. Korolczuka, stanęła na baczoość.
Na chwilę zapanowała cisza. Wtem gromkie „niech żyje
Pasterz!” tysiąeznem echem załamało się wśród drzew. Kwia
ty różnobarwnym deszczem spadały u stop Dostojnika Koś
cioła.
O rszak ruszył. Otwierali go ułani, środkiem sunęła ka
reta, za nią banderja konna.
Na tle białych rogatywek, bluz i barwnych chorągie
wek malowniczo wyglądała kareta w śliczne karosze zaprzę
żona.
Dr. Kazimierz Orliski.

Za kilka dni odjechaliśmy do Czań-Czunia na
stępnie przez Laon-Jan, Mukden do portu Dejren, a
stamtąd morską drogą do Nagasak. W Nagasakach
już były wielkie upały, więc zamieniliśmy swe sy
beryjskie ubrania na lekkie japońskie kostjumy.
Podróż odbyliśmy do kraju morską drogą na
około Azji i po całej 6 miesięcznej podróży, licząc
i przestrzeń syberyjską, dobrałem się wreszcie do
ukochanej swej Polski.
Dziś już jestem w Polsce, o której marzyłem
tyle czasu w dalekich stepach Sybiru, lecz nie mo
gę zapomnieć o tych, którzy walczyli za Polskę,
aie nie ujrzeli jej, bo ponieśli męczeńską śmierć
w syberyjskich tajgach. Chwała im!
(Koniec).
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Nowy rząd polski. Dnia 20 września Na
czelnik Państwa paapisai dekret • utworzeniu no
wego rządu o następującym składzie:
Prezes rady ministrów, minister wyznań, oświa
ty i kierownik ministerjurn kultury i sztuki: inż.
Antoni Ponikowski. Minister spraw wewnętrznych:
Stanisław Downarowicz. Minister spraw zagranicz
nych: Konstanty ^kirmunt. Kierownik ministerstwa
skarou: Jatoieslaw Markowski. Minister spraw woj
skowych: gen. Kazimierz ^©snkowski. Minister rol
nictwa: dr. Józef Raczyński. Kierownik minist. prze
mysłu i handlu: dr. Henryk ótrassburger. Minister
Kolei: dr. bolesł Sikorski. Minister sprawiedliwości:
Bronisław Sobolewski. Minister robót publicznych:
inż. Gabryjei Narutowicz. Minister ochrony pracy:
inż. Ludwik Dornowski. Kierownik ministerjurn zdro
wia: dr. Witold Chodźko. Minister aprowizacji: Hie
ronim Wyczółkowski. Minister byłej dzielnicy prus
kiej: dr. jułjusz Trzeciński. Odpowiedzialność za ten
skład rządu penosi całkowicie centrum i lewica w
Sejmie. Największe stronnictwo narodowe Związek
Ludowo-Narodewy me został dopuszczony do formo
wania gabinetu. Gabinet ten me będzie trwały, no
wy minister aprowizacji juz ustąpił ze stanowiska.
Dotychczas niema najpotrzebniejszego ministra
skarbu.

Sprawa górnośląska. Od chwili, jak sza
nowna Liga Narecjow zabrała w swoje ręce sprawę
Górnego Śląska, aż do dnia dzisiejszego spoczywa
ta sprawa i mc stanowczego nowi sędziowie nie
cheiełi jeszcze powiedzieć. Gazety zagraniczne piszą, ze sprawę bada wciąż tak zwana „komisja
czterech", o której już jeden raz pisaliśmy. Kiesy
ta czwórka ludzi ogłosi światu swoje wywody, nie
wiadomo. Angielskie gazety piszą, ze jeszcze mie
siąc będziemy Czekan, mm „czwórka” przemówi.
PuWiauają natomiast, że owa „czwórka” nosi się
z myślą, by jeszcze raz urządzić głosowanie na G.
Śląsku wśród tej części ludności, która sprzeciwia
się podziałowi kraju. Widocznie Anglicy przygoto
wują odpowiedni grunt na Śląsku, by nowe głoso
wanie wypadło pomyślnie dla ich nowych przy
jaciół Niemców.

Odgroda od Litwinów.

Litwini kowieńscy

często przekradają się przez granicę Litwy Środko
wej, oy wyoadac grunt i szerzyć swoją agitację.
Wobec tego gen. Żeligowski zarządził ścisłą ochro
nę granicy. Wzdłuż całej linji granicznej kopią obec
nie głęboki doł oprowadzony drutem kolczastym. Po
sterunki graniczne są rozstawione w ten spObOb, ze
Raźny żołnierz widzi dokładnie dwu najbliższych
swycn sąsiadów. Pierwszą linję ochrony granicznej
obsadza wojsko, drugą zas policja, która rozciąga
się gęstym łańcuchem wzdłuż całej granicy Litwy
środkowej. Tak trzeba się odgradzać od naszych
braci łitwinów.

Otwarcie Targów Wschodnich. Dnia 25
września we Lwowie odbyto się uroczyste otwarcie
iargow Wschodnich, ria które przybyło dużo gości
z zagranicy. Obszerniejsze sprawozdanie o Targach
podamy w następnym numerze, kiedy wróci ze lwo

wa nasz kerespondent, zaproszony
otwarcia Targów.

Yn r> i

na uroczystość

Zamach na Naczolnika Państwa.

W
dzień otwarcia Targów Wschodnich 25 września do
konano we Lwewie zamachu na życie Naczelnika
Państwa J. Piłsudskiego. Wieczorem kiedy Naczel
nik Państwa razem z wojewodą lwowskim p. Gra
bowskim jechał w samochodzie do teatru, syn adwo
kata lwowskiego Ukrainiec Pedat dał kilka strzałów
do samochodu. Kule minęły Naczelnika i raniły wo
jewodę. Sprawcę zamachu schwytano. Bandyta ten
zeznaje, że chćiał zabić wojewodę Grabowskiego,
jako przedstawiciela władzy polskiej we Lwowie.
Ukraińcy nienawidzą Polski i cheieliby ©d niej
oderwać Galicję Wschodnią razem ze Lwowem,
ł dlatego w tak uroczystej chwili, jaką przeżywał
Lwów zeszłej niedzieli, jeden z nich strzelał, by za
znaczyć, że chcą tak zabić Polskę, jak potrafią za
bijać ludzi. Ukraińcy w ten sposób dziękują Piłsud
skiemu za to, że chciał im budować Ukrainę. Wo
jewoda Grabowski żyje, bo rany były lekkie.

Ze Zjazdu Narodowgo Zjednoczenia
Ludowego. W dniach 11 i 12 września odbył się
w Częstochowie Zjazd Narodowego Zjednoczenia
Ludowego. Na Zjazd przybyło 440 delegatów kół,
głównie z północno i południowo zachodniej części
b. Królestwa, ziemi białostockiej, wileńskiej i Pomo
rza. Pozatern w Zjeździć wzięło udział kilkuset
członków Zjednoczenia w charakterze gości, a w
wiecu publicznym, urządzonym bezpośrednio po na
bożeństwie, uczęstniczyło około 15 do 20 tysięcy
osób.
Po wstępnych przemówieniach p. St. Sasorski
z Warszawy wygłosił referat o położeniu zewnęt
rznemu państwa, któremu grozi niebezpieczeństwo
sojuszu niemiecko-rosyjskiego i niebezpieczeństwo
zemsty niemieckiej, a przeciw któremu działają i na
zachodzie Eur»py siły, nie pozwaiająee Polsce sta
nąć na mocnych nogach. Stąd wniosek, że musi być
podtrzymywane i wyrobione zrozumienie konieczno
ści i ofiar materjalnych i moralnych dla dobra
ogólnego, że władza winna być Wzmocniona i sza
nowana, że arrnja musi być oparta na krajowym prze
myśle wojskowym. Podstawą obrony państwa stać
się może tylko Bałtyk, połączony siecią linji kole
jowych i wogóle komunikacyjnych z krajem tak, aby
najdalsze zakątki kraju miały łączność z wybrzeżem
morskieni.
Zjazd przyjął następujący wniosek w sprawie
wileńskiej: Zjazd wypowiada się za uregulowaniem
sprawy wileńskiej w rnyśl niezachwianych dążeń
ludności zamieszkujęcej ziemię wileńską, a domaga
jącej się wcielenia do Polski, przy utrzymaniu
wspólnej granicy między Polską, a Łotwą i Rosją.

Kogo zwalniają teraz z wojska.

Urlo*
pują roczniki 1898 i 1897. Bezterminowo są urlopo
wani bez prawa do żołdu szeregowcy rocznika
1897, przebywający na froncie i rocznika 1898, od
bywający swą służbę w kraju. Z rocznika ló98 po
zostaną nadal ci szeregowi, którzy służą w dywizjach
piechoty i brygadach jazdy, stojących na kre
sach wschodnich, tudzież służący w marynarce, oraz
wszyscy podoficerowie.
P o ż y c z k a o d ro d ze n ia . Obliczenia skarbo
we wykazują, że Pożyczka Odrodzenia przyniosła
do dnia 30 sierpnia b, r. 8 miljardów #76 miljonów
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777 tysięcv 900 marek, z czego wypada na b. Kon
gresówkę 5 miliardów 296 milionów 922 tysiące
500 marek, na Małopolsko 1 miliard 388 miljonów
900 tysięcy 700 marek; na b. Dzielnice Pruską 2
miliardy 570 milionów 564 tysięcy 900 marek. Prze
ciętnie wypada na jednego mieszkańca 385 marek.

P o d w yżka

o p ła ty

z a kolej.

Podwyżka
opłaty za kolei zamierzona iest znowu od 1 paź
dziernika. Bilety osobowe III ki. mają podrożać o
57 procent, czyli przeszło o połowę.

L ea a lizacja polskich dokum entów . Wo
jewództwo białostockie nadsyła następujące zawia
domienie do druku. Władze niemieckie dla ważno
ści dokumentów, wystawionych przez Polskie Urzę
dy Stanu Cywilnego wymagają legalizacji w konsulstwach niemieckich w Polsce. Ministerstwo Spr.
Zagr. zwróciło również uwagę konsulatów Rzeczy
pospolitej Polskiei, że dokumenty, wystawione przez
zagraniczne urzędy, mające mieć ważność w Polsce,
powinny bvć legalizowane przez odpowiednie kon
sulaty polskie.

O hydne św iętokradztw o w K rośnie

po
pełniono w starożytnym kościele farnym. Bandyci ob
rabowali świątynie ze wszystkich kosztowności, skrad
li mianowicie: złota koronę z figury Matki Bożei wraz
brylantami, perłami i koralami, wszystkie monstrancje
i kielichy, złote krzyże i t. d. Bandyci dopuścili się
też potwornej profanacji, skradli bowiem jeden kie
lich z komunikantami. Na ślad sprawców nie na
trafiono.
N ow a wojna. Na wyspach Filipińskich wy
buchła wojna między plemionami Moro, Lenao i
Cotabato.

Z a ta r g austrjacko-w eaierski \^7Q.z^ trwa.
Państwa sprzymierzone w obronie Austrii wysłały
do rządu węgierskiego stanowcze zadanie (ultima
tum), by uspokoił swoich powstańców, którzy chcą
Węgry zachodnie przyłączyć do Węgier.
W4>/7?<7 arecko-turecka. Zaszły nowe wy
padki niepomyślne dla Greków. Woisko greckie, odstenuie na nowe pozycje. Kemalikci zajęli podobno
Sejdghazi.

B a w a ria wybrała nowego prezydenta minist
rów hr. Lerchenfelda, który dąży do zgody
linem.

z Ber

Łotwct popędzi żydów . Żvdzi są obecnie
prześladowani w wielu krajach: na Ukrainie, na Wę
grzech i nawet na Łotwie. Oto co biuro żydowskie
• tem pisze.
Nie poprzestając na ograniczeniach, wprowa
dzonych przv nadawaniu żydom obywatelstwa ło
tewskiego, ministerstwo spraw wewnętrznych przy
stąpiło obecnie do gruntownej rewizji wszystkich
„obcokrajowców”, którzy uzyskali już obywatelstwo
łotewskie. Rewizja ta może pociągnąć za sobą wy
pędzenie kilku tysięcy żydów z kraju.

Ż Y C IE .
polskiego, który czasami znajduje się także i po
prawej stronie odcinka, numer biletu składa się
z sześciu cvfr czerwonego koloru, który po zmocze
niu farby nie brudzi papieru (niektófe fałszywe ma
ja numery z 7 cyfr złeżone i papier grubszy). Pie
niądze popielatego koloru maia wodne znaki nierów
ne kółka owalnie ułożone, takież kółka ułożone w
górę sa wątpliwe; tv«iącmorkówkF koloru fioletowe
go maia w ząbki na brr^garh białe krzyżyki, w tych
ostatnich biletach numery są odbite czerwona stałą
farba. Odcinki popielate 1 markówki 5 mk. i 20 mk.
od dnia 1 października fraca swą wartość; a zaś
białe 10© markowe pozostdą, jak pisaliśmy, w daŁ
szym obiegu.

Nowiny z krain.
Wilno. (Kor. Wt). Seminarium duchowne rozo ze
ło już m k szkolny. Zaiecia poprzedziły rekolekcje, roznnC7ete 19 września. Zeszłego roku w Seminarium powstało
wśród alumnów „Koło Eucharystyczne” maiace na celu sze
rzenie szci Przen. Sakr. Knlo posiada obecnie 4 nowowyświemnych kapłanów: ks. W. Urmanowicz, ks. P. Bekisz, ks.
A. Oziczkaniec i ks. L Iwańczyk oraz 20 członków kleryków.
Koło wvdaie swoje (wewnętrzne) nisemko pod tytułem „Ży
cie Eucharystyczne”, które ma wychodzić co 2—3 tygodnie.
W ażna iest rzeczą zasługująca na szczególniejsze
podkreślenie, że w Seminarium Wileńskfem powstała t. zw.
Sekcja zbiorów pamiątek diecezji Wileńskiej.
Do seminarium wileńskiego w tym roku wstatpila do
stateczna ilość aspirantów do stanu kapłańskiego,

□M
irwiiM
n*

Kronika Grodzieńska.
?e Zw. K ! k Zeszłei niedzieli zebranie Koła poświe
cono sprawie wileńskiej. Zebrani członkowie uchwalili wy
razić protest przeciwko uchwałom Ligi, domagać się zwoła, nia zgromadzenia orzekaiacego do Wilna i prosić gen. Żeli
gowskiego, by nie opuszcza! Wilna. Na niedzielę uchwalono
zwołać wielki wiec w tei waż.nei sprawie. Sadzimy, iż na
wiec przyjdzie każdy polak i każda polka.

ZpIjłWP „Kołd Potok*. w niedziele 9 października o godz.
3’L w sali Bernardyńskiej przy kościele odbędzie się Walne
zebranie „Koła P olek” w celu wybrania nowego zarządu.
Pożądane iest jak najliczniejsze przybycie osób z rozmai
tych warstw. Przed wyborami beda przyjmowane zapisy no
wych członkiń do koła.
ltoWV WikSHBSZ W F3r7G. Dotychczasowy wikariusz Fary
Grodz, ks. A. Leosz wyjechał na studia uniwersyteckie do
Lublina. Na jego miejsce został naznaczony ks. Jerzy Odlanieki-Poczobutt, który już przybył do Fary.
Wto[ W SSF3W1B Wilfilsktoj. W niedzielę dnia 2 paździer
nika r. b. o godz. 3 po poi. w teatrze „Rozmaitości" przy
uk Orzeszkowej odbędzie się wiec w sprawie wileńskiej.
Każdy polak powinien być na tym wiecu.

Odpowiedzi Redakcji.
W-ym Księżom. Księgi metryczne (chrzestne, ślubne i po
grzebowe) są jeszcze w druku. Lada dzień będą gotowe.

Milionówka. Dnia 24 września wygrana padła na M 3.099.790.

J a k p o zn a ć fa łszy w e p ien ią d ze

Praw
dziwe polskie tysircmarkówki posiadają godło bia
łego koloru na lewej stronie tekstu u dołu lub nie
co wyżej, dobrze widzianego pod światło, orzełka

Redaktor i wydawca ks. L. S aw oniew ski.
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na członków

SZMELC
są przyjmowane w adm. „Nowego Życia"
w niedziele i święta od 1 do 2 p. p., w poniedziałki,
środy i soboty od 6 do 7 g. wlecz.

R s m r ł a ^ o na przepukliny (ruptury)
Ł>O »svl<l£ę5 pępka, brzucha, pachwiny
i opadłej już wdół. Opaski brzuszne lecz
nicze dla pań. Bandaże na żelaki nóg.
K orektory przeciw zgarbieniu i t. p.
Cenniki ilustrowane darmo.
7—5
M. POLACZEK, Sambor 15. Galicja.
r^z»
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Wielkie Amerykańskie
pismo tygodniowe treści
religijno-społecznej.
Wychodzi w New Britain, Coun.

4*
44
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4
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a r u n k i p r e n u m e r a ty : Rocznie 3 dolary
4 W
mk.), półrocznie 1.50 (800 mk.),
4 (1500 kwartalnie
85 centów (400 rnk.).
4
Rozpowszechniajcie
4
4
4
„Przewodnik Katolicki".
4
44 Prenumeratę przyjmuje — — — 4
— — „ N O W E Ż Y C I E " . 4°
4
®A» 4 " 4 * 4 *

sub. „SZMELC44

'

Nowa-Reklama
Długa 9, Warszawa.

4—1

s\Jrs

P r z e w o d n ik ■
K a to lic k i

4

4

i

s\^4

łany i kuty w ładunkach wago
nowych.
Przysyłać oferty z podaniem cen
ilości i gatunku,

POSZUKUJĘ BRATA

WIKTORA PUHACZA
w Ameryce. Wyjechał z kraju przed, wojną. Wiadomość pro
szę przysłać do Grodna, ul. Bankowa 8 Zofja Puhscz. 2—2
-S<>3*- ■*$<»
i

¥
4,
t

■+£<>£*

2 > la k r ó w
„ W a k c ^ r y n a 11

J

zwiększa wdda"ność dobrego mleka z dużą zawarłoś♦ cią tłuszczu, a ^rzez to samo otrzymuje się znacznie
4»
więcej masła.
Chroni od chorób i wpływa na ogólny wygląd i wadę krów.
t Dodawajcie stale do paszy krowom „WAKCYRYNĘ”,
4
a będziecie mieli dużo dobrego mleka i masła.
Sprzedaż w aptekach, s l ładach apteczn. i spółk. roln.

x
*
4
x
*
«£.

t

1

y

V

Główny skład w apf^.s Wrawskicfe i Katan,
W arszawa, Chłodna 16.
Wysyła się za zaliczeniem pocztowem.

1
10—2

T

4 * 4 * 4 * «&» «4« 4 * 4 1*4 * 4 * 4 *

tJSUWA w ciągu 3 PNI
W
mydlana „MAŚĆ P-ra
„HEBDY" uznana przez powagi lekarskie.
Łatwo się wciera, ma przyjemsy zapach, nis
płami bielizny i ciała, z łatwością się zmywa

wodą.
Żądać w aptekach i składach aptecznych
tylko «MASĆ P-ra HEBDY* zświerzbowcem
na etykiecie Słoiki od 1—3—12 osób. Tow.
E. HEBDA i S-KA Warszawa, Elektoralna
18. Teł. 1-37. Dla koni od świerzby i parcha
„EKWOL-HEBDA*.
-?Mad na Grodno: ,T. Malinowski skład apteczny.
3 0 -2

W y s s e łj

de*Mkua

1. K S IĘ G A Z A P O W IE D Z I z uwagami wstępnemi według nowego prawa kanonicznego. 1 egz. 400 m.
2. LIBER STIPENDIORUM. 1 egz. 50 mk.
3. KSIĘGA EGZAM IKÓW PRŻED$LUENYCH. 500 mk.
Nabywać można w adm. „New. Życia"; po otrzymaniu należ
ności przesyłka pocztą.

^Odbito wiasnsmi czcionka eni w drukarni /Kv KramSpwskiego w Grodnie, Sienny z-k., M 3.

