
Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok IV. Nr. 146 (895) Wilno, Piątek 1 lipca 1927 r. Cena 20 groszy. _ 
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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do 

kronika rekl-— nadesłane—35 gr., (za wiersz redakcyjny), 

      

Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki. 

  
dzie miała możność 

: tania przybywającego do Wilna P. Prezydenta Rzeczypospolitej. Bę- Dziś o godz. 7 m. 30. ludność wileńska 

byt w Wilnie obecnego Prezydenta, który p'zy- 
dzie to pierwszy aby wziąć udział 
bywa na czele najwyższych dostojników państwa. 

žo w uroczystościach koronacyjnych. 

  
  

Kto przybywa do Wilna. 

| zes Rady Ministrów i minister Spraw Wojskowych Marszałek Józef 

p Piłsudski oraz ministrowie: Spraw Zagranicznych August Zaleski, 

Sprawiedliwości Aleksander Meysztowicz, Robót Publicznych Jędrzej 

Ę ,Moraczewski, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Do- 

brucki, Reform Rolnych Witold Staniewicz, Rolnictwa Karol Nieza- 

"bytowski, Kolei inż. Romocki, Poczt i Telegrafów Bogusław Miedziń- 

«xi, wiceminister Sprawiedliwości Władysław Siennicki, inspektor 

tmi gen. Żeligowski, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych 

| p. Kazimierz Okulicz, dyrektor Departamentu Służby Zdrowia dr. 

Stanisław Piestrzyński, d-ca D. O. K. III Grodno gen. Gustaw Tus- 

+  gułański, komisarz rządu na m, Warszawę Jaroszewicz, wojewoda 

warszawski Soltan, wojewoda nowogródzki Beczkowicz, wojewoda 

wołyński Wł. Mech i wice-wojewoda Gintowt Dziewsłtowski. Poza- 

tem przybywa minister pełnomocny St. Zjedn. p. Sfetson. 

Przyjazd dostojników duchowieństwa. 

Z pośród wyższego duchowieństwa na uroczystości koronacyjne 

zapowiedzieli swoje przybycie Kard. Prymas August Hlond, Em. Kardy- 

nał Aleksander Kakowski, JJ. EE. Arcybiskupi Metropolici — Krakow- 

ski Książe Adam Sapieha Mohylowski Edward Ropp, Lwowski Bole- 

sław Twardowski, Arcybiskupi: Karol Hryniewiecki, Józef Teodorowicz, 

Piotr Mańkowski, oraz Ks. Ks, Biskupi: Anatol Nowak, Leon Wałęga, 

Antoni Nowowiejski, józef Ramcan, Żygmunt Łoziński, Stanisław Gall, 

Henryk Przeździecki, Adolf Szelątek, Władysław Krynicki, Wincenty 

Tyniecki, Stanisław Łukomski, Stanisław Okuniewski, Teodor Kubina, 

Arkadjusz Lisiecki, Karol Fiszer, Adolf Jełowicki, Paweł Kubicki, Woj- 

ciech Owczarek, Stanisław Sokołowski, Antoni Laubicz, Stanisław Roz- 

„« pond, Chomyszyn, Grzegorz Łukota. 

i Świta p. Prezydentą Rzeczypospolitej. 

Wraz z p. Prezydentem Rzeczypospolitej przyjeżdżają: szef kance- 

"+ Tarji cywilnej Bohdan Dzięciołowski, szef gabinetu wojskowego płk. Za- 
-  horski, zast. szefa kanc. cyw. Stefan Markowski, zast. szefa gab. wojsk. 

+, Wojciech Fyda, adjutant rtm. Kazimierz Jurgilewicz, kpt. Tadeusz Na- 

„ górski, kapelan ks. Tadeusz Bojanek, szef protokółu dyplomatycznego 

Rajmund Przeździecki, kpt. papieskiej gwardji szlacheckiej Hr. Canale, 

komendant główny P. P. Malinowski i t. d. 
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Žadajcie wszędzie 

DOMIESZKI najlepstej CYKORJI no RE мо 

„GLEBA“ 
Sp. Ziemian. Producentów Cykorji w Włocławku. 

Skład abryrny w Wilnie „INPORT” *"tereton"óso" ** 
GDW) 

   
    

        

  

       
, Zwiedzajcie Wystawę Ruchomą Prób i 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

    

Na uroczystości koronacyjne zapowiedzieli swój przyjazd pre- 

Wzorów Przemysłu Krajowego w Wilnie 
b. pałac Tyszkiewicza przy ul. Arsenalskiej. 

WILEŃSKI 

    

      

mowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

PROGRAM UROGZYSTOŚCI KORONAGYJNYGI. 
1-go lipca. 

Godz. 11-ta. Procesja z cudownym obrazem z Ostrej Bramy do Bazyliki. 
ży 19 1m:-90: Powitanie na dwoscu kolejowym Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 
so--20 Powitanie na dworcu kolejowym Jj.] E.E. XX. Biskupów. 

КТ Pochód młodzieży akademickiej z pochodniami od Ostrej Bramy 
do Katedry. 

2-go lipca. 

ss 10; Początek uroczystości na placu przed Bazyliką. Odczytanie reskryptu 
stolicy Apostolskiej o koronacji Cudownego Obrazu Najświę- 
tszej Marji Panny. Koronacja obrazu. Pontyfikalna Msza Św. 
celebrowana przez J. Em. Kardynała Aleksandra Kakowskiego. 

Kazanie podczas sumy, wygłosi J. E. Biskup Kazimierz Mi- 
chalkiewicz. Uroczyste Te Deum. 

„a AM: Msza św. pontyfikalna z kazaniem na placu Łukiskim. Jednocześnie 
Msza św., pontyfikalna z kazaniem litewskiem na placu Orze- 
szkowej. : 

з° ат 30. Uroczyste przeniesienie Cudownego Obrazu z Bazyliki do Ostrej 

Bramy. Uczestnicy procesji przechodzą przez Ostrą Bramę. 

SŁ | 22] Śniadanie-bankiet, wydane przez Arcybiskupa Metropolitę Wileńskie- 

go w salach Kasyna Oficerskiego. 
» 17m. %. Otwarcie wystawy Ostrobramskiej w bibljotece Uniwersyteckiej w 

obecności P. Prezydenta Rzplitej. 
„ 20a „Obrona Częstochowy* przedstawienie w teatrze „Lutnia”. 

42218 „Książe Niezłomny — przedstawienie „Reduty” w dziedzińcu pałaco- 

wym (ul. Uniwersytecka 8). 

3-go lipca. - 

Godz. 9-ta Cicha, Msza Św. w Kaplicy Ostrobramskiej w obecności Pana Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej. 
„„ 10 m. 15— 12. Audjencje u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w Pałacu. 

+ 7 12-8 Defilada wojska i organizacyj przysposobienia wojskowego przy ul. 

Mickiewicza na rogu Tatarskiej. 

„Ido dA. Śniadanie, wydane przez miasto, w salach Kasyna Oficerskiego. 

2-4 tra Zawody sportowe na Pióromoncie i widowisko „Kościuszko pod 

Racławicami" — w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

48 m 10, Regaty międzyklubowe w Towarzystwie Wioślarskiem w obecności 

os 4“ Paria Prezytienta Rzeczypospolitej. 

> 222 Raut w Pałacu wydany przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

4-go lipca. 

Godz. 8-a. Pożegnanie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na dworcu przez 

duchowieństwo i naczelników miejscowych władz cywilnych 

i wojskowych oraz miasta. 

= 8 m. 30. Odjazd Pana Prezydenta z Wilna do Landwarowa i Trok. 

ŽIA M саФ Odjazd Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z Landwarowa do War- 

szawy. 
Minuta milczenia. W sakai dokonanej koronacji Cudownego Obrazu rozlegnie się strzał armatni. 

po którym nastąpi uroczysta chwila milczenia dla oddania czci Najświętszej Marji Pannie. 

Trybuny dla publiczności będą urządzone u wylotu ul. Mickiewicza i Bonifraterskiej. Wstęp za 

opłatą. 

Biuro kwaterunkowe, mieszczące się przy ul. Świętojańskiej 13, w gmachu Poczty (telefon 10—13 

udziela informacyj w sprawie kwater i rozlokowania pielgrzymek. 

W sprawach podróży Oraz kolejowych należy się zwracać do Biura informacyjnego na dworcu 

kolejowym, które czynne będzie w ciągu całej doby od d. 30 czerwca do 2 lipca, a od 2 lipca do d. 4 lipca 

czynne będzie od g. 10 do 12 nocy. Do dnia 2 lipca będzie się mieściło Biuro na drugim peronie dworca 

kolejowego, od dnia zaś 2 lipca — w westybulu obok kasy biletowej I i Il klasy. Biuro to załatwia wszelkie 

sprawy, dotyczące przyjazdu i odjazdu pielgrzymek, wydaje zaświadczenia na prawo otrzymania zniżki kole- 

jowej na przejazd powrotny, ułatwia kierownikom pielgrzymek nabycie biletów oraz informuje o terminie 

odejścia pociągu odnośnej pielgrzymki. Telefon kierownika Biura p. Maruszkina — przez centralę Dyrekcji 

kolejowej — 84 gabinet, 138 mieszk. 

Wystawa Ostrobramska w Bibljotece Publicznej i Uniwersyteckiej (ul. Uniwersytecka 

publiczności od d. 3 do dnia 10 lipca w godz. 10—6. 

Porządek procesji po dokonaniu koronacji. 
. Procesja kościelne z kościołów wileńskich. 
Duchowieństwo zakonse i świeckie (niższe i wyższe). 

, CUDOWNY OBRAZ. TEE * 

„Pan Prezydent Rzeczypospolitej w otoczeniu przedstawicieli Rządu, Sejmu, Senatu i Generalicji. 
Bataljon honorowy (wojsko i Źwiązek Strzelecki). 

‚ Dalej postępują szkoły, erganizacje społeczne oraz pielgrzymki, 

5) otwarta dla 
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NIERUCHOMOŚCI ZIEMSKIE, 
majątki, folwarki, ośrodki, młyny wodne — pośredniczymy w kupnie i sprzedaży. 

DOMY i PLACE MIEJSKIE. Lokaty kapitałów na pewne zabezpieczenia. Pożyczki niskoprocentowe. | 

Dzierżawy majątków ziemskich. Szącowanie nieruchomości miejskich i wiejskich wg. cen rynkowych. 

KOSZTÓW PRZY ZGŁOSZENIU NIEMA. Komis niski do uzgodnienia. 

Kaucjonowane Kaudonomane „e Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe "* "7" "| 
OGŁOSZENIA i REKLAMY DO WSZYSTKICH PISM. Fachowe pisanie podań i przepisywanie na maszynie. 4720) 

   

   
    

    

        
KEIEOZEEAKOJKOJ KOJCE EZCEIKOZKOIKOJCZ 

PLAKIETY (wizerunki z bronzu) 
Kapelusze, czapki, bieliznę męską i damską, kra- B Wa 

waty, rękawiczki, wyroby skórzane i trykotowe, Matki Boskiej (jgtrodramskiej 

parasole i t. p. poleca firma B z artystycznej wytwórni  H 

O. KAUICZ Wilno, Zamkowa 8, telefon 939. fi B cąstąpstwo PAT. ul Magdaleny © В (zastępstwo PAT. ul. Magdaleny В 
Nr. 2—tel, 674) a 

do nabycia В В 
Botówn księgarnia iebethnera I Wolffa 

ul. Mickiewicza Nr. 7. 
4717/1660 Ceny od 2 zł. 

ole So S o L [o o | 

  

Co 10-ta osoba otrzymuje premję. 4128 

„Bibllotaia“ k; и B 

Redakcja i Administracja: JAGIELLONSKA3, 

Telefon 99. Czynne od godz. 9 — 5 ppol. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2 —3 ppol. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od 8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 

domu lub przesyłką pocztową 4zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., Ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 

nekrologi—25%0 zniżki, dla ieowniarj ke ргасу—502/0 zniżki, ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cytrowe i tabelowe o 20/0 drożej, Ogł. 

15% drożej. Układ ogłoszeń 6- 
z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za- 

miejscowe— 15% drożej. Układ ogłoszi 10 

  

Posiedzenie Sejmu 
WARSZAWA, 30.VI (Pat). Na 

dzisiejszem posiedzeniu Sejm prze- 
dewszystkiem załatwił w trzeciem 
czytaniu na podstawie referatu pos. 
Szebeki (ZLN) ratyfikację: 1) mię- 
dzynarodowej konwencji i dołą- 
czonego do niej statutu © ustroju 
międzynarodowym kolei żelaznych, 
podpisanej w Genewie w dniu 9 
grudnia 1923, 2) międzynarodowej 
konwencji o przewozie osób i ba- 
gażu kolejami żeleznemi podpisa- 
nej w Bernie 23 października 1924 
roku, 3) międzynarodowej kon- 
wencji o przewozie towarów kole- 
jami żelaznemi podpisanej w Ber- 
nie 23 października 1924 roku, 
wreszcie 4) układu między Rzeczą- 
pospolitą Pelską, a Rzeszą Nie- 
miecką o polach górniczych, prze- 

ciętych granicą polsko - niemiecką, 
podpisanego w Witosłowiu, dnia 
21-go czerwca 1926 roku. Zkolei 
przystąpiono do rozpatrywania 
sprawozdania komisji skarbowej o 
wnioskach poselskich w sprawie 
nowelizacji niektórych  postano- 
wień ustawy o opłatach stemplo- 
wych. Referat w imieniu komisji 
wygłosił pos. Manaczyński (ZLN) 
szczegółowo omawiając propono- 
nowane zmiany i zaznaczając, że 
potrzeba tych zmian uzasadniona 
jest koniecznością usunięcia pew- 
nych niejasności ustawy. W  dy- 

skusji przemawiali pos. Bon(Niezal. 
Partja Chł.), pos. Hartglass (Koło 
Żyd.). W głosowaniu poprawki, po- 

stawione przez obu wspomnianych 
mówców przyjęto, a za niemi całą 

ustawę w drugiem czytaniu. 
Zkolei przystąpiono do spra- 

wozdania komisji skarbowej O 

wnioskach w sprawie pożyczek u- 

dzielanych na rozbudowę zniszczo- 

nych wypadkami wojennemi bu-- 

dynków niezamożnym poszkodo- 

wanym. Referat w imieniu Komisji 

skarbowej złożył pos. Posacki 
(Piast). 

W głosowaniu -Scjm przyjął 

rezolucję komisji wraz z popraw- 

kami posłów Sommorsteina, Tocz- 
ka i Gruszki. : 

W dalszym ciągu posiedzenia 
pos. Liebermann (PPS) przedłożył 
sprawozdania o wnioskach kilku klu- 
bów w sprawie wypłacenia zasil- 
ków rodzinom osób powołanych 
na ćwiczenia wojskowe. Komisja 
wojskowa jednomyśle przyjęła u- 
stawę przywracającą zasiłki wy- 
chodząc z założenia, iż dawanie 
takich zasiłków jest obowązkiem 
państwa. W głosowaniu bez dyskusji 
ustasę wraz z poprawką wska- 
zującą pokrycie w drugiem czyta- 
niu przyjęto. Trzecie czytanie od: 
będzie się jutro. 

Lmiany ordynacji wyborczej. 
P. Popiel przy robocie. 

WARSZAWA, 30.VI (Pat). Sej 
mowa podkomisja konstytucyjn 
przystąpiła dzisiaj do rozważenią 
projektu ustawy o zmianie ordynaj 
cji wyborczej na pedstawie refera 
tu posła Popiela (NPR). Referenį 
zaproponował pewne zmiany do 
tychczasowego swego projektu, mia 
nowicie opowiedział się za 
puszczalnością związków list 
okręgach w całem państwie z ogra 
niczeniem do trzech, natomiaś 
przeciw dopuszczalności związk 
list państwowych i za oparciem si 
na wynikach głosowania 1922 roki 
za zwiększeniem liczby mandató 
w Małopolsce Wschodniej i 
listą państwową  nieprzekraczająd 
12 mandatów. Ogółem liczba mai 
datów miałaby wynosić 420 z cz 
go Polska Centralna i Zachodn 
posiadałaby 286, Polska Wschodni 
—56, a reszta—z listy państwowi 
Na wschodzie okręgi byłyby rów 
województwom z wyjątkiem woj 
wództwa tarnopolskiego, gdzie z 
chowanoby dwa okręgi. Przem 
wiali następnie poseł Czapińs 
(PPS), Schreiber (Koło Żyd.) Р 
szyński (ZLN), Bryła (Ch. П 
Chrucki (Ukrain.). Referent pos 
Popiel reasumuje wynik dyskus 
zapowiadając, że wyniki konkref 
przedstawi na najbližszem pos, 
dzeniu podkomisji, które odbęd 
się w poniedziałek o godz. 10 
30 przed południem.



Zjazd Partji Pracy. 
W ubiegłą środę odbył się w 

Wilnie Zjazd Delegatów Kół po- 
wiatu wił - trockiego w Wilnie. Przy- 
było pięćdziesięciu kilku delegatów 

z 28 Kół w powiecie. Obecny był 
prezes Zarządu Głównego Partji 
pos. Marjan Kościałkowski oraz 
członkowie Zarządu Wojewódzkie- 
go w Wilnie z dr. Brokowskim na 
czele. 

Obradom przewodniczył z wy» 
boru prezes dr. Brokowski. 

Przemówienie inauguracyjne wy- 
głosił dr. Brokowski. 

Delegaci złożyli następnie spra- 
wozdania, z których wynika, iż 
popularność partji stale wzrasta. 

Referat na temat organizacyjny 
wygłosił p. Gacki. Po referacie za- 
brał głos pos. Kościałkowski. Mów- 
ca scharakteryzował rolę stron- 
nictw politycznych, które w ciągu 
ośmiu lat bezkarnie żerowały na 
organizmie młodego państwa. Pra- 
cą ich opierała się na nienawiści 
do twórcy niepodległej „Polski, 
Marsz. Piłsudskiego, który dał pań- 
stwu ustrój demokratyczny. 

Przechodząc do omówienia_bo- 
lączek ludności poseł Kościałkow- 
ski stwierdził, iż najgorzej jest do- 

_ tychczas ną ziemiach wschodnich, 
gdzie dotąd panuje ciemnota i bie- 
da. Poseł wzywa zebranych, by 
idąc w lud nieśli ze sobą uświado- 
mienie o prawach obywatelskich. 

Nie wolno — mówił poseł — 
. Z nieświadomości obywatela robić 
źródeł dochodu dla państwa i źró- 
deł samowoli dia urzędnika. 

Koniec swego przemówienia 
poseł K. poświęca obecnej sytua- 
cji w państwie. Dzięki marszałko- 
wi Piłsudskiemu, który w maju 
zeszłego roku orężnie wystąpił 
przeciwko złu w państwie, coraz 
śmielej dążymy do jaśniejszej przy- 
szłości. Obecny na Zjeździe poseł 
Stanisław Helman w imieniu Zwią- 
zku Drobnych Rolników, którego 
jest prezesem złożył uznanie po- 
słowi Kościałkowskiemu, jako naj- 

 wytrwalszemu i najuczciwszemu 
obrońcy sprawy ludowej, 

Po przerwie referat o progra- 
mie rolnym Partji Pracy wygłosił 
Pp. Gacki. Uchwalono depesze hoł- 
downicze i rezolucje zjazdowe oraz 
Чохопапо wyboru Zarządu Po- 
wiatowego Partji Pracy. 

Zjazd wysłał depesze powitalne 
do Prezydenta Rzplitej, Marszałka 
Piłsudskiego, prof. Bartla i min. 

Dobruckiego. 4 
Wybrany na tym zjeździe Za- 

rząd Partji Pracy powiatu wil.-troc- 
kiego stanowią: pp. Michał Ulecki, 
Zofja Statkiewiczowa, Feliks Paw- 

_łowski, Stanisław Arciszewski i 
| Jan Batkun. 
| Zjazd zakończono owacją dła 

_ posła Kościałkowskiego. 
* * 

* 

REZOLUCJE 

1. Zjazd po wysłuchaniu prze- 
mówienia ob. prezesa posła Koś- 

ciałkowskiego wyraża mu całkowite 
zaufanie i życzy dalszej owocnej 
pracy dla dobra ludu. 

2. Zjazd stwierdza, że dotych- 
czasowa pomoc kredytowa dla na- 
szych ziem na odbudowę znisz- 
czonych terenów jest zbyt mała i 
w związku z tem prosi o poparcie 
tej sprawy u Rządu. : 

3. Zjazd stwierdza, že prawie 
cała administracja Wileńszczyzny 
obsadzona jest przez przedstawi- 
cieli endecji, a więc element wro- 
go usposobiony do wszystkich 
owocnych poczynań Rządu Mar- 

szałka Piłsudskiego. Administracja 
popełnia wiele krzywdzących błę- 

dów w stosunku do miejscowej 

ludności. Wszystkie zażalenia do 

władz wyższych t. j. do starostw 

RED ŚWIEJEK MARI PA. 
Wilno drgnęło. Spokojne, sen- 

jne nasze miasto, które wzrusza się 
rzadko, niełatwo, ale też i nie po- 
wierzchownie, teraz weszło w jed- 
ną z niezwykłych chwil swego ży- 
wota. Przeniknięte zostały wszyst- 
kie serca jedną myślą: Ostrobrama. 
am biegną wszystkie oczy, tam 

same niosą nogi. Co tam się dzie- 
lep Gdzież Pani nasza, Orędow- 
niczka nasza w tylu strapieniach i 
strasznych chwilach życia miasta? 
aplica tak martwa, pusta bez 
iej... Tam, w murach ukryta, od- 

poczywa Madonna i nabiera no- 
ego blasku w pieczołowitych rę- 
ach ludzi mądrych i dobrych, co 
ię nad Nią troszczą, jako nad 
latką dzieci, by Jej żywot w nie- 
kończoność przedłużyć, by Jej 
iwiętej twarzy skaza żadna nie 
nęła, by nie śmiało musnąć zni- 
zczenie, by sukienka pozlocista 
nila jako gwiazda zaranna i zo* 
pa zachodnia, by jaśniały nad Jej 
okornem czołem korony Królo- 
ej tej ziemi. Nie potrzebowała ci 
ma tych blasków, tych ozdób mo- 

i województwa pozostają bez po- 
żądanego skutku. 

Na podstawie powyższego Zjazd 
domaga się od Zarządu Głównego 
Partji Pracy przedstawienia tego 
stanu rzeczy Rządowi i stanowczo 
domaga się zmiany obsady admi- 
nistracji w gminach i powiatach. 

4. Zjazd wita z zadowoleniem 
zarządzone wybory do Rad Gmin- 
nych oraz zaleca swoim przedsta- 
wicielom w Sejmie starania O 
Szybkie uchwalenie demokratycznej 

ustawy samorządowej. 
Wszystkie rezolucje uchwalone 

zostały jednogiośnie. 
aa 

1 1 Zjazdn pediatrów polskich 
W Wilnie, 

W dniach 26 i 27 b. m. odbył 
się w Wilnie Iii Zjazd pedjatrów 
polskich. Zjazd liczył 125 pedjat- 
rów-lekarzy. Wygłoszono 40 refe- 
ratów, poruszających sprawę opie 
ki lekarskiej nad dzieckiem. 

Posiedzenie pierwsze w niedzie- 
lę 26 b. m. zagaił sekretarz stały 
Polskiego Towarzystwa Pedjatrycz- 
nego dr. Władysław Szenajch, wi- 
tając przybyłych na zjazd gości. 
Na posiedzeniu tym byli obecni 
przedstawiciele władz naukowych 
| administracyjnych z p. wojewodą 
na czele. Z wygłoszonych w tym 
dniu referatów na szczególną uwa- 
ge zasługuje referat dr. Mogilnic- 
kiego z Łodzi na temat „Stan szpi- 
talnictwa dziecięcego w Polsce i 
jego zadania”, Prelegent omawia- 
jąc bolączki szpitalnictwa dziącię- 
cego wskazał warunki jakim winny 
odpowiadać szpitale dziecięce. W 
konkluzji dochodząc do wniosku, 
iż do najważniejszych zadań szpi- 
tali dziecięcych prócz samego lecz- 
nictwa należą: wychowanie perso- 
nelu lekarskiego i pielęgniarskiego 
w duchu zasad nowożytnej pedjatrji 
i szerzenie zasad higjeny wśród 
publiczności. 4 

Szpital powinien byč ošrodkiem 
myśli pedjatrycznej danego miasta, 
lub nawet powiatu, ale żeby tym 
zadaniom sprostać musi być urzą- 
dzony i prowadzony wzorowo. 

Dr. Władysław Szenajch wygło- 
sił referat na temat „Urządzenie 
i prowadzenie szpitala dziecięcego" 
—-prelegent omawiał odrębność 
szpitala dziecięcego: wielkość szpi- 
tala, liczbę pawilonów i oddziałów, 
wielkość sal, pawilon obserwacyj- 
ny, ambulatorjum szpitala i t. d. 
Również zasługuje na uwagę referat 
dr. WI. Mikułowskiego „O potrze- 
bach pedjatrji polskiej”. ' Pedjatrja 
polska wymaga dla-rozwoju .swa- 
jego usunięcia pewnych zasadni 
czych nieporozumień w dziedzinie 
życia naukowego i braków w ży- 
ciu społecznem. Za najpotrzebniej- 
sze między innemi prelegent u- 
waża: 

1) Usuwanie nadmiernej specja- 
lizacji. 

2) Czerpanie energji do pracy 
naukowo-społecznej we właściwoś- 
ciach charakteru narodowego. 

8) Uświadomienie, że pedjatzja, 
jak każda inna gałęź niedycyny, 
winna podlegać twardym prawom 
krytyki i dyscypliny naukowej. 

4) Oparcie akcji higjenicznej na 
podstawach prawno-państwowych i 
szereg innych postulatów, 

W dalszych posiedzeniach za- 
bierało głos szereg prelegentów, 
omawiając bolączki pedjatrji pol- 
skiej i środki mogące przyczynić się 
do radykalnej zmiany dotychczaso- 
wego stanu rzeczy. 

Na zakończenie zjaedu uchwa- 
lono zwrócić się do Polskiego To* 
warzystwa Pedjatrycznego w War- 
szawie zżądaniem wszczęcia starań 

у , służebnica to 
Pana i stało się Jej i nam, wedle 

narszych, bowiem 

słowa Jego! Błagała tsk długo, 
tyle lat kornie, cierpliwie, schylała 
czoło męką ludu swego šciemniale, 
tyle lat modliła się z nami o zmi- 
lowanie, smūtnemi, ach jak wciąż 
smutnemi oczy, spoglądając w za* 
dumie na zło i niegodziwość ludz- 
ką. Aż oto wysłuchane są Jej proś- 
by najświętsze i nasze najświętsze 
modlitwy! I usta Jej, usta Dziewi- 
cy i Matki całującej widzenie a- 
nielskie Bożego Dziecka, uśmiech- 
nęły się, nabrzmiały purpurą no- 
wego życia. Bo oto koronuje Ją 

wolny lud Jej Kraju! Wolne śpie- 
wa słowa u Jej stóp, kędy ojców 
i matki tego pokolenia, rozpędzały 
nahaje kozackie, na prośby błagal- 
ne do Najmiłosierniejszej zano- 
szone. : 

Wolne wznosi ręce, co tak nie- 
dawno nosiły niewidzialne, ale tem 
straszniejsze okowy, wolne stawia 
stopy, po ziemi męką pokoleń oku- 
Pionej po stokroć. Więc jeśli w 
służebnej pokorze wyrokom Boga, 
towarzyszyła nam jak matka, klę* 
cząca u wrót więziennych Syna, 
jak siostra u łoża chorego brata, 

u 
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Nowe ofiary czerwonego teroru 
RYGA. 30. VI. (Ate). Moskiewski sąd wojskowy zatwierdził wyrok, 

wydany na byłego oficera armji Kołczaka Obuchowa, który w roku 
1918 zastrzelił kilku bolszewików. Również obywatelka polska Wiśniew- 
ska skazana została na karę Śmierci za rzekome uprawianie szpiego- 
stwa na rzecz Polski. 

Oba wyroki zostały natychmiast wykonane. 

W Rosji Sowieckiej gorąco. 
BERLIN, 30.VI. (Pat.) „Telegraphen Union" donosi, że opozycja w 

Leningradzie oraz w szeregu innych miast ` ywa i 
Ostatnio w Leningradzie i Kronsztacie 
uchwalił rezolucję, 

większe zastępy zwolenników. 
wiec robotniczy wielu fabryk 

Rosji zdobywa sobie coraz 

w której występuje 
przeciwko centraliemu komitetowi i gubernjalnemu komitetowi wyko- 
nawczemu. Trocki pozo podobno w ścisłych stosunkach z opo- 
zycią na Ukrainie Sowieckiej i w Syberii. Według wiadomości z Moskwy, 
Rykow ma starać się usilnie © pogodzenie zwaśnionych odłamów partji 
komunistycznej. 

Przeciw komunistom w Chinach. 
LOŃDYN, 30. VI. (Pat.) „Times* donosi z Hong Kongu, że oddziały wojsko- 

we zzaresztowały w Kantonie setki komunistów po zaciętych walkach na ulicach. 

Olbrzymi huragan we Włoszech. 
PARYŻ, 30. VI. (Pat.) Dzienniki donoszą z Turynu, że straszliwy hureg:n 

nawiedził okolice Bieilą, powodując katastrofalne zniszczenie. Zawaliło się wieie 
domów, straty wynoszą zgórą 15 milj nów lirów. Znaczna liczba osób odniosła rany. 

RYSIDRIOLETWES 

Kto będzie prezydentem Warszawy. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Rada m. Warszawy przystąpiła wczoraj wieczorem do wyborów 
władz miejskich. 

Na stanowisko prezydenta wymieniane są trzy kandydatury, a mia- 
nowicie b. ministra sprawiedliwości p. Makowskiego, którego wysuwa 
25-ka, p. Szpotańskiego (kandydat socjalistów) i p. Borzęckiego (kan- 
dydat iKopsa). Pozatem mówi się również o.kandydaturze inżyniera Sło- 
nimskiego, zbliżonego bardzo do endecji oraz dyrektora tramwajów 
miejskich p. Kiihna. 

Dalej Rada Miejska ma wybrać dwóch w.-prezydentów i 12 ław- 
ników. : 

Wczorajsze posiedzenie Rady 
nej nocy. 

Miejskiej przeciągnęło się do póź- 

Z Litwy Kowieńskiej. 
Władze litewskie, a koronacja. 

Władze litewskie, nie chcąc do- 
puścić do udziału szerszych warstw 
Litwinów w uroczystościach koto- 
nacyjnych, wydały szereg zarządzeń, 
któremi starają się odstraszyć lud- 
ność od przejścia na naszą stronę. 
W pierwszym rzędzie rozpuścili 
kłamliwe plotki, iż polskie poste- 
runki graniczne strzelają do usiły- 
jących przekroczyć granicę. Nastę- 
pnie począwszy od dnia wczoraj- 
szego wzmocnili straż graniczną. 
Patrole policji litewskiej gęsto krą- 
Żą nad granicą szczególnie w po- 
rze nocnej. 

Wszyscy mieszkańcy wiosek 
przygranicznych zostali objęci spe- 
cjalnym spisem i zawiądomieni, że 
wrazie udrielanis * potnocy* płzy 
przejściu granicy karani będą wię 
zieniem do roku iub grzywną pie- 
niężną. Taxa sama kara ma Spot- 
kać tych, którzy przejdą granicę na 
uroczystości koronacyjne. Oprócz 

policji i władz. admialstracyjnych 
nad wykonaniem powyższego czu- 
wać mają szaulisi, którym również 
polecono otoczyć specjalną opieką 

* ludzi niepewnych. 

Dla odciągnięcia i odwrócenia 
uwagi od uroczystości koronacyj- 
nych w Wilnie, Związek Młodzieży 
Chrześcijańskiej t. zw. „Povasario* 
urządza w dniach od 2—4 zjazd 
w IKowni:, a na prowincji w każdej 
większej miejscowości. 

W tych dniach urządzono rów- 
nież zjazdy organizacyj skautow- 
skich. Władze, urzędnicy i ducho- 
wieństwo otrzymali polecenie, by 
wszęlkiemi sposobami postarali się 
odci 

dział fw koronacji. = Pomimo tych 
presyj i teroru wiele pojedyńczych 
osób, gdyż w tych warunkach tru- 
dno większej liczbie, przekroczyło 
już granicę i znajduje się w Wilnie. 

z W WEZ OO OOOO, 

№ paniąię koronacj 
zamiast 12 tylko 4 zł, 

ES : Patrz ia ostatniej stronie. 

u odpowiednich czynników, by le- 
karzem szkolnym mógł być tylko lekarz pedjatra obrany przez spec- jslną komisję. Wobec iego, że na ziemiach polskich istnieje znacznie mniejsza ilość szpitali dziecięcych, niż w innych państwach, uchwalo- no tworzenie nowych szpitali pod 
ług planów podawanych przez Pedjatrów. Pozatem zjazd uchwaiił 
zwrócić uwagę Polskiego Towarzy- stwa Pedjatrycznego na sprawę nieślubnego dziecka i na konięcz- ność uregulowania tej palącej kwestji. (s) 

jeśli była z nami, czuwająca ciągle w domu niewoli, takie jeń, Wy koronowaną była raz jeszcze, wia domym znakiem tych potęg ziem- skich, które Jej łaska skruszyła i zdeptała, właśnie jako roztarła głowę węża szatana, wiodącego czio- wieka na zatracenie, Raz* jeszcze ukoronuje Ją miłość i wdzięczność, złotemi z obcego kruszcu korona- mi, tak jak tysiące razy ukorono- wały Ją gorące modły, i by,i Prośby wysłuchane, i żale ukojone, co szły ku Jej Smutnym oczom i stulonym jak pąk riży mistycznej ustom  przesłodkim. Oto widzimy Ją bez szat królewskich. Proste Iniane rąbki koło twarzy, zrumie- nionej lekko, żywej tag niezmiernie, bliskiej, drogiej, że zda się siostrą wszystkich ludzi,-tak pełna prosto- ty, dobroci i miłości. Szafirowy płaszcz z lekko zielonawym pod- biciem, czerwona suknia fałdowana 
oto Dziewica Marja, zasłuchana. oczekująca Objawienia Słowa. Szla- 
chetna, pociągła twarz, królewska { 
sielska zarazem, nasza, właśnie to jest najcudowniejsze, że Ona 
jest taka, jakby Ją stworzyły dusze 
dzieci tej ziemi. Bo oczy przesmu- 

Protest. 

Otrzymujemy następujace pismo! 
Zapytujemy tą drogą z czyjego 

upoważnienia t. zw. Zjednoczenie 
Stowarzyszeń Polskich roztoczyło 
opiekę między innymi i nad 
Związkiem Pocztowców, „łaskawie* 
wyznaczając miejsce i koleiność 
naszej organizacji w dniu spotyka- 
nia Pana Prezydenta. 

Do protestu umieszczonego w 
„Kurjerze Wileńskim" Nr. 144 z 
dnia 28.Vi przyłączemy się, nawo- 
łując inne organizacje nie mające 
nic wspólnego z wyżej wzmianko- 
wanem stowarzyszeniem. 

Zarz. Okr. Zw. 
Prac. P. T. i T. 

< AE E OO kids 

tne, wpatrzone w głąb j miłosier- 
ne ku nizicom, a nos prosty, pań- 
ski, dumny, a usteczka nieśmiałe- 
go dziewczęcia. Nie można się dość 
napatrzeć na Jej piękność i nasłu- 
chać tych przedziwnych melodyj, 
jakie w duszy gra przeszłość j te- 
raźniejszość, wijąca się w promie- 
niu spojrzeń tych wielkich, mądrze 
zamyślonych oczu. 

Ale oto wkładają sukienkę, ni- 
knie pokorna służebnica Pana, Dzie- 
wica w szaty królowej się ubiera, 
kowana rękami wileńskich mistrzów, 
Jśni Jej płaszcz godowy, korony 
ciężkie włożą Jej na czoło pogod- 
ne. Tak ci ludzie zechcieli... Ale 
Ona wciąż klęczy u stóp Boga 
Wszechmogącego i boską głowę 
w koronach chyli, w wieczystej o 
szczęście ludzkie prośbie. 

Nie tknęły twarzy pieczołowite, 
staranne ręce, co się tak mądrze 
х takim nakładem pracy jęły Jej 
ochrony. A najwyższy był czas 
po temu; kurze. pleśni, dziury od 
gwoździ niszczyły dębowe deski 
obrazu. Wbijali w nie wota ćwie- 
kami, aż koło trzech tysięcy tego 
było, kule szwedzkie podziurawiły 
sukienkę, opary westchnień ludz- 

gnać ludność od. wzięcia ur... 

4 sądów 
„Sachalin w Lidzie”. 

Rehabilitacja b. komendanta P. P. pow. lidzkiego паск. 
Jana Kułagi. 

W dniu 10 grudnia 1923 r. 
zgłosił się dobrowolnie do siużby 
policyjnej na Ziemie Wschodnie 
komendant P. P. na powiat san- 
domierski nadk. Kułago, który z 
prasy słysząc dowiedział się o za- 
potrzebowaniu na Kresach na do- 
borowych, wypróbowanych w służ- 
bie bezpieczeństwa oficerów, któ- 
rzyby tu zaprowadzili sanację sto- 
sunk6w policyinych. 

Otrzymuje przydział do pow 
lidzkiego. Stosunki policyjne w tym 
powiecie przedstawiały opłakany 
widok. Pijaństwo, uchylanie się od 
służby, bandytyzm i t. d. znalazły 
tu dla siebie obfite żaiwo. Nadk. 
Kułago, przeprowadzając sanację 
tych stosunków, rozpoczął swoję 
urzędowanie od zwolnienia. w cią- 
gu 6 miesięcy około 100 funkcjo: 
narjuszy, którzy absolutnie nie na- 
dawali się do służby, 

Chciał jednak traf, że wśród 
zwolnionych znalazł się człowiek 
nieczystych rąk, zdeklarowany ła- 
pownik i szantarzysta st. przod, 
Rewo, któremu nadkomisarz Kuła- 
go wytoczył dochodzenie w ośmiu 
sprawach, udowodniając mu w 4 
wypadkach kradzież i t. d. 

Rowo, rozpoczyna kontrakcję, 
stosując stare i wypróbowane me- 
tody rosyjskie — prowokację .i fał- 
szywe oskarżenia, poparte zezna- 
niami fałszywych Świadków. 

Udając się więc do sędziego 
Skindera, donosi © rzekomych na- 
dužyciach nadk. Kułagi w liczbie 
około 30(1), naprowadzając fałszy- 
wych świadków. 

Między świadkami powołanymi 
do przesłuchania przez sędziego 
śledczego Skindera znaleźli się i 
tacy, którzy nie dali się steroryzo- 
wać przez Rewę. Donieśli oni o 
postępowaniu Rewy oraz o syste- 
mie badania przez sędziego Skin- 
dera do Komendy P.P. Gdy się o 
tem dowiedział nadk. Kułago ka- 
zał spisać o tem protokół, przesy- 
łając jednocześnie do prezesa S.O. 
w Wilnie zażalenie na sędziego 
Skindera i prosząc o interwencję. 

Zebranie walne $. O. umarza 
sprawę sędziego Skindera a nadk. 
Kułagę pociąga do odpowiedzial- 
ności z artykułu 157 cz. I za fał- 
szywe oskarżenie 

Sąd Okręgowy na sesji wyjaz- 
dowej w Lidzie skazuje nadk. Ku- 
łagę na 6 miesięcy więzienia, 

Wczoraj sprawa ta znalazła się 
na wokandzie Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie. Przewodniczył wiceprezes 

I
N
 
N
E
C
H
O
Ż
 

“ 
R
O
B
Y
-
N
A
T
L
E
 

Z
L
E
J
-
P
R
Z
E
/
 

M
I
A
N
Y
:
M
A
Ż
 

„U
 

WA
 

& 
OW
AR
 

K
A
M
I
E
N
I
E
 

Z
O
Ł
C
I
O
W
E
 

C
H
O
R
O
B
Y
 

W
Ą
T
R
O
B
Y
 

A
R
T
R
E
T
Y
Z
M
 

4646 

Bochwic. Bronili oskarżonego ad- 
wokaci, z Wilna Kulikowski | z 
Brześcia Mięsowicz. ` 

Do sprawy powołano dodatko- 
wo pięciu świadków. Podczas prze- 
wodu zeznają: 

Św. przod. Śledź zeznaje: Rewo 
był forytowany przez sędziego 
Skindera. Namawiał go do zezna- 
nia na niekorzyść Kułagi, grożąc 
w przeciwnym razie niemiłymi dla 
świadka konsekwencjami. Miał iwa 
śledztwa a musiał uciekać z powia- 
tu, gdyż go szykanowano. 

Św. Woźniak: Rewo namawiał 
go do fałszywych zeznań na nie- 
korzyść Kułagi. 

Św. Bizuński: Rewo przechwa- 
lałsię wpływami na sędziego Skin- 
dera i pprok. Szpakowskiego, о- 
biecywał jemu i przod. Nowickiemu 
bezkarność w wytoczonych im spra- 
wach, gdy tylko zcznają na nieko 
rzyść Kułagi. Był przekonany, że 
Rewo przez sędziego  Skindera 
inógł wszystko zrobić. 

Św. Dopatko stwierdza stanow- 
czo, że sędzia Skinder mówił do 
św. Drozdowicza podczas przesiu- 
chania b. podniesionym głosem, 
grożąc mu osadzeniem w więzieniu. 
Rewo namawiał go do fałszywego 
zeznania na niekorzyść Kułagi. 

„ów. Drozdowicz stwierdza n 
zbicie, że sędzia Skinder podcza 
przesłuchiwania go, groził mu osa- 
dzeniem w więzieniu, krzyczał na 
niego, wyrzucił go za drzwi i jak 
się wyraził „potraktował mnie jak 
psa,” przez co odniósł wrażenie, 
że sędzia Skinder tą drogą chce 
wymusić niekorzystne dla Kułagi 
zeznanie. 

Wszyscy Świadkowie zeznają 
zgodnie, że z Rewą współdziałał 
zdeklarowany alkcholik, wyrzucony 
z szeregów P. P. Jundziłło-Rylo. 

Rzecznik oskarżenia domaga sie 
zatwierdzenia wyroku |-ej insiancji. 

Obrońca Mięsowicz w dłuższem 
przemówieniu druzgocze gmach 0- 
skarżenia, oparty na świadkach, 
którzy w żadnym wypadku przez 
swą sylwetkę moralną nie zasiugu- 
ją ua zaufanie, 
« Obrońca Kulikowski polemizu- 
je z pprok. w kwestji zastosowa- 
nia art. 157 cz. I, wykazując, że 
nietylko niema w danym wypadku 
mowy o podciągnięciu danej spra- 
wy pod wspomniany artykuł, ale 
niema wogóle w kodeksie karnym 
artykułu, któryby dał się ze 
wać so 

Kulagi. 
 Obaj obrońcy domagają się ue 

niewinnienia oskarżonego. 
W rezultacie Sąd wynosi wy- 

rok uniewinniający nadk. Ku- 
lagę. Zdan. 

Bank Gospodarstwa Hrajowego 0- 
Większy Swój kapitał 

WARSZAWA, 30.Vi (Pai) Na 
posiedzeniu sejmowej komisii bud- 
żetowej przydzielono ks. pos. "Ką. 
czyfiskiemu (Ch. D.) refėrat o de- 
krecie Prezydenta Rzeczypospolitej 
w spravie pożyczki rządowej w 
kwocie 60 milionów złotych w zło- 
cie na podwyższenie kapitału Ban- 
ku Gospoderstwe Krajowego. 

——— —— 
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Od Administracji. 
W związku z uroczystościami Ostrobramskiemi Admi- 

nistracja „Kurjera Wileńskiego* przyjmuje wszelkie ogło- 
szenia do numeru mającego wyjść dnia 2-VII b.r. od go- 
dziny 9—3 i od 6—7 wiecz. 

kich i mgieł, pył wieków osiadły 
cieniem na szacie i twarzy. Wszyst- 
ko to zdjęte, odczyszczone zostało. 
Obraz ujęty w dębowe krzyże z 
tyłu, z pokrywą dębową, ujmującą 
suknię, lśniący, zabezpieczony, 
wnoszą z powrotem do kaplicy. 
Oto już błyszczy niby gwiazda, 
u szczytu białej, jak ze skrzydeł 
anielskich utkanej ulicy. Miękki, 
lekko kremowy ton Ścian wiedzie 
myśl i uczucia ludzkie jakby w 
akordzie cichej, kojącej muzyki..- 
Przechodnie stają, obracają głowy- 
uśmiechy rozjaśniają twarze... „Wró, 
ciła, jest, obraz w ołtarzu, Naj, 
świętsza Panna już w kaplicy*. 
idzie szept ulicą dalej, dalej w 
miasto. Wyszła z celi kędy spo- 
czywała i trwała jak w onym wie- 
czorniku na modlitwie, j oto Wró- сНа znów do swej podniebnej 
strażnicy, U Jej stóp, opodal 
kościoła, wiejskie kobiety bose, 
w chustkach, wiją zielone girlan- 

dy, pogadując. zcicha i pobożnie, 
dzieci gapią się z zadartemi gło- 
wami, paluszkami na 2locistošė 
wysoką pokazując. Stoimy, gro- 
madka ludzi różnych poglądów, 
uczuć, przekonań i fachów, z róż- 

nych stron tu przybyłych. A wszyscy 
czujemy, że oto tam jest skerb bez- 
cenny, znak widomy łask niewido- 
mych, świadectwo prawdzie wiecz- 
nie żywej: że miłość zwycięża 
wszelką nienawiść, że cierpiiwość 
mężna, doczeka zawsze triumfu 
sprawiedliwości i że się Ona do- 
konywa powoli, 
koło nas. ; 

l wszyscy czujemy jak bardzo 
Ją kochamy, : 

I dlatego że piękna, i dobra, i 
spogląda tak w głąb serc i готи- 
mie wszystko co ku Niej z tych 
Serc płynie, a tyle ku Niej powia- 
ło modlitw, że jest jak kielich 
kwiecia, pełen woni mistycznej 

I czujemy, że wszyscy, co się 
Nią zajmowali, co dla Niej praco- 
wali dzień i noc, czynili tak nie 
tylko z obowiązku konserwstor- 
Stwa, Sztuki, nauki, propagandy i 
innych ziemskich rzeczy, ale też 
dlatego, że pokochali: ten obraz 
naszej, wileńskiej Madonny 
żywą, najbliższą Istotę. 

Hel, Romer. 

— оь н   ale nieustannie © 
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Przed koronacją obrazu M 
„Litania Ostrobramska*. 

Z powodu uroczystości korona- 
cyjnych dziś w piątek 1-g0 b. m. 
w Kaplicy Ostrobramskiej chór Wil. 
T wa Muzycznego „Lutnia* wyko- 

-. ma z towarzyszeniem orkiestry „Li- 
“tanię Ostrobramską“ (fueerę) St. 

Moniuszki pod kierown. J. Leš- 
niewskiego 0 godz. 4 po poł. Li- 

tania powtórzona będzie w sobo- 
tę 2-go, w niedzielę 3-go, w środę 
6-g0 i w sobotę 9-go b. m. o g. 
6 wieczorem. 

„Widma“ i „Litanja Ostro- 
: bramska“. 

° W związku z uroczystościami 
koronacyjnemi, rozpoczynają Się 

dzisiaj w Sali Miejskiej przedsta- 
wienia „Widm” i „Litanji Ostro- 

bramskiej* St. Moniuszki, w wy- 
konaniu solistów, chóru Oraz Or- 
kiestry. [Nad całością muzyczną 

czuwają pp. A. Ludwig i W. Szcze- 
pański, prace dekoracyjne powie- 
rzono prof. Matusiakowi. Początek 
o g. Bej. 

Jakie pielgrzymki przybyły 
"do Wilna. 

Dotychczas przybyły do Wilna 

na uroczystości i. na- 

stępujące pielgrzymki: 
ai I aiotskgėi szkola 

»w.—kwaterunek Antokolska 32, 
Grodna 17 osób — kwat. Szka- 

plerna 25, z Warszawy 100 osób— 
gim. Ad. Mickiewicza — kwat. Do- 
minikańska 5, z Garwolina 40 o- 
sób—$zkaplerna 25, Wielkie Ejs- 

mondy 73 osoby — Pohulanka 14, 
Powsin (koło Warszawy) 45 osób— 
Szkaplerna 45, Krynki wraz z Sokół- 
ka—170 osób, Nowy Sącz 100 o- 
sób—kwat. Zarzecze 5. 

Pielgrzymki te zostały zakwa- 
terowane przez Biura kwaterunko- 

we mieszczące się na dworcu i na 
ul. Św. Jańskiej 13. 

Większe pielgrzymki przybywa- 

ja jutro. (i) 

- Związek Strzelecki. 

W dniu 2 i 3 lipca b. r. z po- 
wodu uroczystości Koronacji Matki 
"Boskiej Ostrobramskiej, oraz przy- 

; jezdu Pana Prezydenta i Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, Związek Strze- 
lecki mobilizuje w Wilnie pułk w 
składzie 3 bataljonów: z Okręgu 
Wileńskiego, Grodzieńskiego i No- 
wogródzkiego. 

Komenda pułku mieści się w lo- 
kalu Komendy Okręgu Związku 
Strzeleckiego w Wilnie przy uł. ja* 
ciellońskiej Nr. 3. | 
„ Sprawy organizacyjne i techni- 
czne, jak wydawanie kwater, mun- 
durów, broni i żywności poruczo- 
no: lnie utworzonej Komen- 
dzie Miasta, która mieści się przy 
ul. Dominikańskiej Nr. 13. 

Wszelkich informacyj w zakre- 
sie mundurów, broni, kwater, żyw- 
ności i t.p. udziela Komenda Mia- 
sta, oraz Oficerowie i podoficero- 
—-). „eski na dworcu osobo- 
"wym i towarowym. 

Inspekcyjni będą nosić białe o- 
na lewym rękawie. 

Informacyj w sprawie programu 
uroczystości udziela adjutantura 
pułku, 

Komendę pułku obejmuje Ko- 
mendant Okręgu Wileńskiego ob. 
mec. Mieczysław Raczkiewicz. Ba- 
taljony wchodzące w skład pułku 
otrzymały następującą numerację: 
Baon z okręgu grodzieńskiego Nr. 
1, baon z okręgu nowogródzkiego 
Nr. 2, baon z okręgu wileńskiego 
Nr, 3. 

Uruchomienie tanich kuchen 
dla pielgrzymów. 

Zarząd tanich kuchni ludowych 
uruchomił dla pielgrzymów _przy- 
bywających na uroczystość Koro- 
macji Obrazu Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej następujące kuchnie: 

1) Kuchnia higjeniczna przy ul. 
wileńskiej Nr. 27 cena obiadów z 
2-ch dań z chlebem 1 zł. 20 gr., 
kolacja mięsna z chlebem 1 zł. 

2) Kuchnia dla inteligencji mu- 
ry po-Franciszkańskie ul. Trocka 
14 cena obiadów z 2-ch dań z 
chlebem 1 zł. 

3) Kuchnia ludowa mury po- 
renciszkańskie ul. Trocka 14 zu- 
y kraszone z chlebem 50 gr. (5). 

1. Zarząd Pol. Czerw. Krz. 
przybywa do Wilna na uro- 

czystości koronacyjne. 

Dowiadujemy się, iż na uroczy- 
stości koronacyjne przybędzie do 

z Zarząd Polskiego 
zewonego Krzyża z Warszawy, 

w siład którego wchodzą pp.: 
1) Henryk Potocki, J Zyg- 

miunt Zaborowski i 3) Marja Tar- 
nowska, prezeska Towarzystwa 
Siósg Miłosierdzia. (3). 

pas| 
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Rozporządzenie Komisarza 
Rzadu. 

W związku z uroczystościami 
Koronacyjaemi Komisarz Rządu 
wydał następujące rozporządzenie: 

Na zasadzie $ 8 Rozporządze- 
nia Rady Ministrów z dn. 13.XI 
1919 roku (Dz. Ust. Nr. 90 poz. 
489), Ustawy z dn. 7.X 1921 roku 
(Dz. Ust. Nr. 89 poz. 656). Roz- 
porządzenia b. Nadzwyczajnego Na- 
czelnika Komisarza do walki z 
epidemjami z dn. 10.VI 1921 roku 
Nr. 55 poz. 346 Ustawy z dnia 
20.IV 1920 r. (Dz. Ust. Nr. 35 ex 
1922 poz. 299) oraz upoważnienia 
Pana Wojewody Wiieńskiego w 
związku z uroczystością Koronacji 
Obrazu Cudownego Matki Boskiej 
Ostrobramskiej zarządzam co na- 
stępuje: 

1) w dniu 2-go lipca 1927 r. 
do godziny Tej rano wszystkie 
ulice i dziedzińce m. Wilna powin- 
ny być obficie polane wodą i sta- 
rannie Oczyszczone, rynsztoki sta- 

rannie przemyte, 7 
2) od godz. 8-ej rano tego dnia 

zostaje zamknięty ruch kołowy i 
pieszy na ul. Mickiewicza, placu 
Katedralnym, ul. Marji Magdaleny, 
placu Łukiskim, ul. Montwiłowskiej, 
3-g0 Maja, Kasztanowej, św. Filipa, 
na placu Orzeszkowej, z przyległą 
częścią ul. Wileńskiej, na ulicy 
Bonifraterskiej, Biskupiej, placu 
Napoleona, Królewskiej, Arsenal- 
skiej, Skopówce, Zamkowej, Wiel- 
kiej, Ostrobramskiej i w Ogrodzie 
„Cielętnik". 

Od godz. i2.ej zostaje zam- 
knięty ruch kołowy i pieszy na 
ul. Bazyljańskiej. 

Zamknięcie ruchu trwa do chwili 
całkowitego ukończenia nabożeń- 
stwa i pochodu procesji korona- 
cyjnej. 

3) Wstęp na plac Katedralny i 
ulicy Marji Magdaleny mają wy: 
łącznie osoby posiadające karty 
wstępu, wydane przez Komitet 
Koronacji Obrazu Cudownego Mat- 
ki Boskiej Ostrobramskiej oraz 
funkcjonarjusze Policji Państwowej. 

Dostęp do placu Katedralnego 
jest dozwolony wyłącznie od ul. 
Bonifraterskiej, Arsenałskiej, Kró- 
lewskiej, przyczem pojazdy powin- 
ny zatrzymać się przed punktem 
kontroli policyjnej. 

4) Na pozostałych ulicach wy- 
mienionych w punkcie 2-gim  ni- 
niejszego zarządzenia w czasie zam= 
knięcia ruchu mogą przebywać wy. 
łącznie osoby biorące bezpośredni 
udział w uroczystości, ustawione 
według rozkładu ustalonego. przez 
Komitet Koronacyjny, przyczem są 
one obowiązane zajmować miej- 
Sca, wyznaczone przez organy P. 
P. oraz członków Komitetu Koro- 
nacyjnego. 

Pochód powinien odbywać się 
Ściśle według wskazówek wymie- 
nionych organów, zwłaszcza zaś 
zabronione jest posuwanie się po- 
chodu wówczas, kiedy zostanie da- 
ny sygnał zatrzymania się przez 
opuszczenie czerwonych chorągie- 
wek sygnałowych. 

Pozatem dostęp i możność przej- 
ścia na wymienionych odcinkach 
(za wyjątkiem placu Katedrainego 
i ul. Marji Magdaleny) mają funk- 
cjonarjusze Towarzystwa Czerwo- 
nego Krzyże, zaopatrzeni w opas- 
ki numerowe i opatrzone pieczę- 
cią i podpisem prezesa Wileńskie- 
go Okręgu Polskiego Towarzystwa 
Czerwonego Krzyża — Uniechow- 
skiego. 

5) W dniu 2-go lipca sklepy i 
inne miejsca sprzedaży nie wyłą- 
czając jadłodajni mieszczące się w 
dzielnicach wymienionych w punk- 
cie 2-gim niniejszego zarządzenia 
winny być zamknięte do chwili zu- 
pełnego ukończenia nabożeństwa i 
procesji. Sklepy i inne miejsca 
sprzedaży za wyjątkiem jadłodajni, 
mieszczące się w pozostałych dziel- 
nicach miasta, winny być  zam- 
knięte w dniu 2-go lipca od go- 
dziny 10'ej do godziny 13 m, 30. 

6) Bramy i drzwi frontowe do- 
mów, położonych w obrębie dziel. 
nic wymienionych w punkcie 2-gim 
niniejszego zarządzenia muszą być 
zamknięte do godziny 13 m. 30 w 
dniu 2:go lipca r. b. przytem do- 
zorcy domów powinni się znajdo- 
wać przy bramach z kluczami. 
Obowiązkiem ich jest ułatwić prze- 
chodniom korzystanie z ustępu i 
wykonywać zarządzenie P. P. 

7) Zabrania się nadmiernego 
obciążania balkonów. 

8) Uprawianie żebraniny jest 
bezwzględnie wzbronione na tere- 
nie miasta. 

9) Sprzedaż, podawanie i spo- 
życie napojów wyskokowych na te- 
renie m. Wilna jest zabronione od 
godziny 15-ej dnia 1-go lipca do 
godziny 10-ej dnia 4-go lipca. 

10) Winni przekroczenia niniej- 
szego zarządzenia będą pociągnię- 
ci do odpowiedzialności na zasa- 
dzie postanowień karnych, zawar- 

, koronacji 

KURIER 

tych w wymienionych na wstępie 
niniejszego zarządzenia ustawach. 

* = * 

Komisarz Rządu na m. Wilno 
podaje do ogólnej wiadomości, 
że osoby posiadające karty wstę- 
pu na plac Katedralny i ulicę 
Маг/! Magdaleny w czasie nabo- 
żeństwa keronacyjnego w dn. 2 
lipca r. b. winny bezwzględnie 
przybyć na miejsce i ustawić się 
w porządku przed godziną 9-tą 
min 30. 

Udział wojska. 

;ą W uroczystościach koronacyj- 
nych biorą udział wszystkie pułki 
stacjonowane w Wilnie i N.-Wilej- 
ce, a nawet oddziały znajdujące 
się obecnie na poligonie zostają 
ściągnięte na ten czes. 

W procesji wezmą udział kom- 
panje chorągwiane 1, 5 i 6 p. p. 
Leg. 85 p. p., 3 sap. Oraz szwa- 
drony 13 i 23 pułków ułańskich. 

Komendę nad piechotą obejmie 
mjr. Białkowski z 5 p. p. Leg. nad 
kawalerją oficer sztabowy z 3-ej 
brygady kawalerji, Całość prowa- 
dzić będzie pułkownik Kunicki. 

W chwili przyjazdu p. Prezy- 
denta oddziały prezentują broń, 
dowódca całości składa raport Sa- 
lutując trzykrotnie szablą. Dowód- 
cy pułków, którzy w tym czasie 
będą przy kompanjach, chorąg- 
wianych swych pułków po rapor- 
cie udają się za p. Prezydentem 
na nabożeństwo do Katedry. > 

W czasie korcnacji artylerja 
odda 10 strzałów armatnich, od- 
działy sprezentują broń. 2 

Po nabożeństwie i koronacji 
procesja wyruszy do Ostrej Bramy 
przez ul. Zamkową, Wielką, Ostro- 
bramską, wzdłuż których pozo- 
stałe oddziały wojskowe utworzą 
szpaler. Żołnierze stać będą z bro- 
nią u nogi. 

Punkty sanitarne. 

Komenda Obozu Warownego 
Wilno, wspólnie z Polskim Czer- 
wonym Krzyżem zorganizowała sze- 
reg punktów sanitarnych dzieląc 
miasto na cztery rejony. 

Nad całością kierownictwo obej- 
muje pułk, lek. Ordyłowski. 

1 Rejon. Belmont, Pośpieszka, 
Łukiszki ul. Mickiewicza do pl. Ka- 
tedralnego pod kierow. ppułk lek. 
Moroza i majora Rozwadowskiego. 

2 Rejon. Plac Katedralny, Cie- 
lętnik, Zwierzyniec ppułk. lek. Kja- 
kszto i mjr. Pióro. 

3 Rejon. Zamkowa, Wielka, Nie- 
Świeska, Porubanek, pułk. lek. Bo- 
huszewicz i mjr. Benasiewicz. 

4 Rejon. Ratusz, Wileńska, Ostro- 
bramska, Beliny, Zakret, ppulk. lek. 
Zajączkowski i mjr. Jaworski. 

Pozatem w więcej ruchliwych 
punktach znajdować się będą pa- 
trole sanitarne. 

Udział hufców szkolnych. 

W uroczystościach koronacyj- 
nych wezmą również udział hufce 
szkolne z prowincji, które roz- 
mieszczone zostaną w koszarach 
wojskowych. 

Liga Morska i Rzeczna. 

Zarząd Oddziału  niniejszem 
zwraca się z apelem do ogółu 
członków L. M. i Rz., aby grem- 
jalnie przyjęli udział pod Banderą 
Ligi w pochodzie podczas uroczy- 
stości koronacyjnych w dniu 2 lip= 
ca b. r. 

Obowiązuje przepisowe umun- 
durowanie Ligi (granatowa dwu- 
rzędowa marynarka, białe spodnie, 
czapka typu ofic. morsk. z białym 
pokrowcem i znaczkiem Ligi). 

Zbiórka w sobotę dn. 2 lipca 
b. r. punktualnie o godz. 7 rano 
u p. W. Szumańskiego (tel. 12— 
18) wejście od ulicy Mostowej 
Nr. 2, gdzie również udziela się 
wszelkich informacyj. 

Zw. Kolejarzy Z. Z. P. 

Zarząd Okręgowy Związku Ko- 
lejarzy ZZP. wzywa wszystkich 
swoich członków i sympatyków do 
przyjęcia jaknajliczniejszego udzia- 
łu w uroczystym pochodzie w dniu 

Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej. ! 

Zbiórka w lokalu Związku przy 
ul. Dominikańskiej Nr. 8 w dniu 
2—VII r. o godz. 9-ej rano. 

Lwiątek Strzelecki wiła Pana Pro- 
nydenta, 

Na powitanie przybywającego 
dzisiaj do naszego miasta Pana 
Prezydenta Związek Strzelecki 
wystawia na dworcu kolejowym 
kompanję honorową ze sztanda- 
rem. 

_ WILEN SKI 

Do Ogółu Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego w 

Wilnie. 

W związku z uroczystościami 
koronacyjnemi oraz pobytem Pana 
Prezydenta Rzeczypospoli.ej Wileń- 
ski Komitet Akademicki wzywa 
ogół młodzieży akademickiej do 
wzięcia jaknajliczniejszego udziału 
w powyższych uroczystościach, pro- 
gram których jest następujący: 

1-go lipca r. b. godz. 7 wiecz. 
zbiórka młodzieży akademickiej na 
podwórzu Piotra Skargi, skąd wszy- 
scy udadzą się na spotkanie Pana 
Prezydenta, 2-go lipca godz. 8 
rano zbiórka na podwórzu Piotra 
Skargi skąd ogół młodzieży akade- 
mickiej uda się na wyznaczone 
miejsce celem wzięcia udziału w 
uroczystościach koronacyjnych. Go- 
dzina 5 pp. Pan Prezydent Rzpli- 
tej przybędzie do Uniwersytetu w 
związku z czem młodzież akade- 
micka winna się zebrać w Auli 
Kolumnowej o rzeczonej godzinie. 

Teatr Górnośląski. 
Stadjon Sportowy (Pióroment). 

W niedzielę 3-go i poniedziałek 
4 lipca odbędą się na wolnem 
powietrzu wielkie widowiska ba- 
talistyczne p. t. „Zwycięstwo Ta- 
deusza Kościuszki pod Racławica- 
mi“. W widowiskąch tych wystę- 
pują: artyści Teatru Polskiego w 
Katowicach, banderja krakowskich 
kosynierów, wojsko (artylerja, ka- 
walerja, piechota, saperzy), chóry, 
orkiestry wojskowe oraz ludność 
cywilna. Kilkaset osób przybranych 
w barwne historyczne kostjumu, 
odtwarzać będą wiekopomną bitwę 
pod Racławicami i zwycięstwo Ta- 
deusza Kościuszki w walce o nie- 
podległość Ojczyzny. 

Obecny będzie Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej. 

Niewątpliwie wszyscy w dniach 
tych pośpieszą na Pióromont w 
celu ujrzenia tego imponującego 
widowiska patrjotycznego. Szcze- 
góły w afiszach i programach. Do- 
chód z tych widowisk zasili fundu- 
Sze Komitetu Budowy Stadjonu 
Sportowego m. Wilna. 

Początek widowisk: w niedzielę 
godz. 3 po poł., poniedziałek godz. 
4 m. 30 po poł. 

Baczność cykliści. 

Zarząd Wil. Tow. Cykl. wzywa 
wszystkich członków do stawien- 
nictwa- w —dniu 2 b. m. o godz. 
8 m. 30 rano przy ul. Trzeciego 
Maja przy Sądach celem wzięcia 
udziału w uroczystościach Koro- 
nacyjnych. Jaknajliczniejsza zbiórka 
pożądana. 

Z Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów. 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
zarządziła, aby w dniach 1, 2 i 3 
lipca—wszystkie filjalne urzędy i a- 
gencje pocztowe m. Wilna pełniły 
nieprzerwanie służbę od 8 rano do 
24-ej, w dziale służby pocztowo- 
telegraficzno-telefonicznej. W urzę- 
dach Wilno 1 i Wilno 2 (na dwor- 
cu) służba będzie trwała całą dobę. 

2 punkty weterynaryjne 
dla koni pątników. 

W dn. 1, 2 i 3 lipca rb. czynne 
będą w Wilnie 2 punkty weteryna- 
ryjne dla okazywania w razie po- 
trzeby pomocy koniom  pątników, 
a mianowicie: 

1) przy sejmikowej lecznicy dla 
zwierząt, ul. Wileńska 12, telefon 
sejmiku 105; 

2) przy lecznicy dla zwierząt 
lek. wet. Laszkiewicza, Ponarski 
rynek, tel. 494 (rzeźnia). 

1500 policjantów przyjechało 
z innych okręgów na uro- 

czystości koronacyjne. 

W związku Z uroczystościami 
koronacyjnemi i  spodziewanem 
przybyciem do Wilna około 100.000 
pątników z całej Polski, Litwy, Ło- 
twy i Prus Wschodnich zachodzi 
potrzeba wzmocnienia obsady poli- 
cyjnej w całem mieście, a przede- 
wszystkiem na ulicach, przez które 
będą przechodzić pochody. 

Miejscowy etat policji jest nie- 
wystarczający, musi bowiem pełnić 
normalną służbę. 

W związku z tem onegdaj przy- 
jechało do Wilna około 1500 poli- 
cjantów z innych okręgów policyj- 
nych 

Uruchomienie punktów 
sanitarnych. 

Sekcja sanitarna Komitetu Ko- 
ronacji Cudownego Obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej w dniu 
uroczystości koronacyjnych uru= 
chomi 26 stałych punktów sanitarn. 

3 = 

Pociągi z pielgrzymkami. 
Spodziewane jest przybycie następujących pociągów z pielgrzymka- 

mi na uroczystości; odcinek Łuniniecki — pociąg 1-go Vil g, 15 m. 30 

  

„ Bialystok i . 5-2 
» Suwalki Grodno „ ы „w. 13, m. 20 
„ Głębokie Łyntupy 2-go VII g. 6 m.20 
„  Olechnowicze › 1-go VII g. 18 m. 40 
» Łotwa 2 2-go VII £. 6 m. 35 
» Lublin 190 osób | 1-go VII g. 11 m. 25 
„ Radom 3 wagony 1-go VII g. 19 m. 30 
ac" POZNAŃ E % ы а EMS 
„ Nowy Sącz 120 osób „ 4. 1 028 
„ Łomża 100 „ 2-go VII g. 7 
s Siedlce 130 „ 2-go Vil g. 
» Szepietowo 50 , 1-go VII g. 7 m. 45 
„. Warszawa pociąg  2-go VII g. 5 m. 55 
> я; z 1-go VII g. 4 m.00 
s 4 3 1-go VII g. 11 m. 30 
» = 100 osób 2-go VII g. 7 m.45 
я : 40 „ 30-g0 VI g. 19 m. 30 
* $ 60 + 2-g0 VII g. 7 m. 45 
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Wieści i obrazki z kraju 
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej 

w Nowo-Święcianach. 
Po przeliczeniu i sprawdzeniu głosów wyborczych do Rady Miej- skiej w Nowo- Święcianach 

Poszczególne listy otrzymały: 
2 P.P. S., Zw. Zawodowe i Int. Pracująca 
4 Endecy i Chadecy 
5 Obywatelski Komitet Ludzi Pracy 
1 Żydzi narodowi 

Wyniki wyborów do 

ustalono co następuje: oddano głosów 1287. 

151 gl.—8. 
63 „ —0. 

22-02 
421“ 223 

Rady Miejskiej w 
Nowej-Wilejce. 

, Po przeliczeniu i sprawdzeniu głosów wyborczych do Rady Miej- | skiej w Nowej-Wilejce ustalono, iż oddano głosów 1951. 
listy otrzymały: 

Poszczególiie 

1 Lista Bezpartyjna Polska (Chd.) 243 gł. Przypuszczalnie man- 
datów 2. 

3 Lista Bezpartyjna Właścicieli 
mysłowców 66 gł. mandatów 0. 

4 Lista Bezpartyjna Obywateli 
tów 2. 

5 Lista Bezpartyjna Żydowska 
6 Lista Handlowcėw 

Nieruchomości Robotników i Prze- 

m. Nowo-Wilejki 193 gł. manda- 

84 głosów mandatów 0. 
Żydów 72 gł. mand. 0. 

10 Lista Polskiego Gospodarczego Komitetu Wyborczego 287 gł. mand. 2. 
11 Lista Komitetu Wyborczego Zw. Zawodowych i Inteligencji Pra- 

e (sympatycy i czł. P. P. S.) 788 gł. mand. 6. 
Lista Zrzeszenia Pracowników 

wo iFizycznie (Endecy i Ch. d.) 39 
13 Lista Handlowców Żydów 7 

Kolejowych Pracujących Umysło- 
mandatów 0. 
głosów (siedem) mand. 0. 

14 Lista Zjednoczonego Komitetu Wyborczego 87 gł. mand. 0. 
15 Lista Niezależnego Bloku Wyborczego 85 gł. mand. 0. (S-ki).. 

Wybory do Rady Miejskiej w Lidzie. 
W dniu 29 VI odbyła się w Lidzie konferencja przedstawicieli 

Związków Zawodowych wchodzących 
ków Zawodowych, na której powołano komitet 
„Zjednoczonego Bloku Związków Zawodowych, Inteligencji 
Właścicieli Drobnej Nieruchomości i 

w skład miejscowej Rady Związ- 
wyborczy pod nazwą 

Pracującej, 
Robotników Niezorganizowanych”. 

Przewodniczącym komitetu został wybrany p. Wojcieszek, zastęp- 
cą p. Demidowski, sekretarzem Czerwieński, 
rzyński, Kapeluk, Bauer, Kalutowa, Subotnicki. 

jako członkowie pp. Bu- 
(s-ki) 

  

KRONIKA. 
  

Dziś: Najśw.Krwi P.Jez.Chr, 
Jutro: Nawiedzenie N. M, P. 

Wschód słońca—g. 3 m. 19 
Zachód | & 19 m.57 

URZĘDOWA 

— Z lzby Skarbowej, W dniu 
28 czerwca r. b. w lokału Wileń- 
skiej Izby Skarbowej odbył się pod 
przewodnictwem prezesa lzby p. 
Jana Maleckiego doroczny zjazd 
naczelników urzędów skarbowych 
okręgu wileńskiego, poświęcony 
sprawie wymiaru w r. b. podatku 
dochodowego. Na zjeździe zostały 
szczegółowo omówione rozmaite 
kwestje, związane z wymiarem te- 
go podatku w celu skoordynowa- 
nia postępowania wymiarowego 
wszystkich komisyj szacunkowych 
i osiągnięcia jaknajwięcej równo* 
miernego i odpowiadającego rze- 
czywistości opodatkowania, oraz 
sprawie egzekucji podatków bez- 
pośrednich. 

WOJSKOWA 

— Z Dowództwa 6-ej bryg. K. 
O. P. Nowy dowódca ó6-ej bryg. 
K. O. P. pułkownik Górski Artur 
przyjechał już z Kalisza do Wilna 
i rozpoczął przejmowanie agend. 

SPRAWY PRASOWE 
— Dla prasy. Ponieważ prze- 

widywany jest przyjazd licznego 
grona korespondentów na uro- 
czystość Koronacji Obrazu Ostro- 
bramskiego więc Syndykat wileński 
postarał się o udogodnienie im ich 
zadania. Dzięki uprzejmości p. Dyr. 
Poczt i Telegr. Popowicza, będzie 
w gmachu pocztowym, (wejście na 
wprost kościoła św. jana), przy- 
gotowana sala, obok urzędu tele- 

Piątek 

lipca       

graficznego i telefonów, gdzie 
PP. dziennikarze znajdą wszelką 
pomoc i wygodę w wysyłaniu wia- 
domości i pisaniu sprawozdań. 
Po za tem sekcja mieszkaniowa | 
rezerwuje specjalnie dla pp. ko- | 
resporidentów mieszkania. Wszel- 
kich wiadomości udziela sekre- 
tarjat Syndykatu, gmach Woje- 
wództwa parter na lewo pokój 
agencji telegr. Pat. 

Inne pisma proszone są o po- 
wtórzenie tych informacyj. 

ARTYSTYCZNA. | 

— Echa obchodu ]. Słowac- 
kiego w Wilnie. Dnia 28 czerwca 
oprócz obchodów ku czci Juljusza 
Słowackiego, na dziedzińcu P. 
Skargi i w „Lutni*, był obchód w 
T-wie Miłośników Historii Refor- 
macji w Polce im. Jana Łaskiego, 
w lokalu przy ul. Zawalnej 1. 

Słowo wstępne o Słowackim 
wygłosił p. Szymon Czarnocki. 

Po tem przemówieniu, na wnio- 
sek prelegenta, nastąpiło uczczenie 
pamięci Wielkiego Poet: przez 
chwilę milczenia. 

Następnie p. Zofja Wisłocka 
odegrała z wielkiem odczuciem„Po- 
lonez * Szopena. 

Dalsze punkty programu stano- 
wily: deklamacja artystki teatru 
„Reduta* p,  Hohenlingerėwny 
ustępów z „Króla Ducha* i pierw- 
szych trzecli zwrotek „Hymnu do 
Wolności”, śpiew p. Plejewskiej z : 
akompanjamentem cytry i gra na 
cytrze prof. Jodki. 

Wreszcie przystosowane do cha- 
rakteru wieczoru śpiewy p. Aldony 
Potapowiczówny oraz p. Józefa 
Rewkowskiego dały licznie zebra- 
nej publiczności wiele podnioslych 
wrażeń. (5).



Z_POCZTY. 
— Podziękowanie. W dn. 30.VI 

b. r. odbyło się posiedzenie Rady 
Dyrekcyjnej Dyrekcji Poczt i 

Telegrafów pod przewodnictwem 
p. wice prezesa inż. Ciemnołońskie- 
go w obecności prezesa zarz. Okr. 
Związku p. Ożdżyńskiego poświę- 

cone przeszeregowaniu urzędników. 

Ogółem dokonano 156 posunięć: i 

tak do VIII st. sł. 14; do IX — 31; 
do X — 65; do XI — 46. 

Dodać należy, że do reskryptu 
Ministerstwa P. i T. w sprawie 
awansów, p. inž. Ciemnolofiski 
odniósł się nadwyraz życzliwie, 
skutkiem czego 156 rodzin od 1 
lipca, chociaż w minimalnej cząstce 
będzie miało poprawiony byt. 

Zarząd Okr. Związku tą drogą 
składa p. inż. Ciemnołońskiemu 
za tak lojalne stanowisko — wy- 

rszy najgłębszego uznania i po- 
dziękowania. 

WYSTAWY. 

— Wystawa ku czci Słowac- 

cych codzień w godzinach od 10 
rano do 7 wiecz. za opłatą 50 gr. 
na dochód Komitetu Obchodu 
Sprowadzenia Zwłok Słowackiego. 

Wystawa zawiera dużą ilość 
nieznanych autografów Słowackie- 
go, ciekawe materjały rękopiśmien- 
ne, graficzne i drukowane doty- 
czące młodości jego w Krzemieńcu 
i Wilnie, rodziców i ojczyma, a 
wreszcie zbiór pierwszych Oraz 

późniejszych wydań dzieł poety 
oraz opracowań krytycznych. 

Eksponaty pochodzą ze zbio- 

rów bibljotek państwowych w Wil- 

nie, Tow. Przyjaciół Nauk. Tow. 

Lekarskiego, J. M rektora Pigo- 
nie, p. Lucjana Uziębły, prof. Ru- 
szczyca, Reduty i in. 

Żaden wilnianin i pielgrzym, 
przybyły na uroczystości korona- 
cyjne, nie powinien pominąć spo- 
sobności obejrzenia tych pamiątek 
po Słowackim w lokalu Tow. Le- 

karskiego przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

— Wystawa obrazów war- 

szawskich artystów malarzy otwar- 

ta zostanie w piątek dnia 1 lipca 

RZEC ų a U 

r. b., w sali Klubu Handlowo-Prze- 
mysłowego przy ul. Mickiewicza 

33-a w Wilnie. Wśród licznych 

eksponatów treści wielce urozmai 

conej, znaj”ują się prace wybit- 

nych artystów stołecznych z Wła- 

dysławem Skoczylasem, St. Bagiń- 

skim, Kaz. Stabrowskim, Br. Ko- 

walewskim, St. Zawadzkim, Kaz. 

Lasockim i W. Nowiną-Przyby! 
skim na czele. 

Teatr i muzyka 
— „Reduta* na Pohulance. „Książę 

Niezłomny*. Jutro, w sobotę 2 lipca o 
godz. 21-ej, w obecności Pana Prezyden- 
ta Rzeczyposoolit'į Rządu i Korpusu 
Dyplomatycznego, na dziedzińcu Pałacu 

Reprezentacyjnego Rzpiitej (Uniwersytec- 
ka 2/4) zespół Reduty przedstawi mister- 
jum Calderona-Słowackiego p. t. „Ksią- 
że iNiezłomny” w inscenizacji Juljusza 
Osterwy. Ze względu na obecność Pana 
Prezydenta  Rzplitej. Zespół Reduty 
prosi o wczesne nabywanie biłetów (w 
biurze „Orbis Mickiewicza 11 i w eniu 

przedstawienia przy wejściu od g. 14 ej), 
gdyż po godz. Z1-ej brama na dziedzi- 

niec zostanie zamknięta. 
— Stołeczna operetka „Nowości* 

  

daje ostatnie 2 pożegnalne przedsta- 
wienia. 

— W piątek 1 lipca „Księżna cyr- 
kėwka“. 

— W niedzielę dnia 3 lipca „Polska 
krew*. 

— W sobotę dnia 2 lipca z powodu 
uroczystości koronacyjnych przedstawie- 
nie zawieszone. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia'). 
Występy Józefa Sliwick ego. Dziś z 
ckazii koronacji Obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej sztuka historyczna E. 
Bośniackiej „Obrena Częstochowy" Z 
występem gościnnym Józefa Sliwickiego 
w roli ks Kordeckiego, oraz z Zofją Ja- 
roszewską, jako Anną. 

W sobotę „Obrona Częstochowy“ 
grana będzie dwa razy t. j. o godz. 4.ej 
m. 30 pozoł. i © gocz. 8 m. 30 wiecz. 

Bilet nabyty do Teatru służy jako 

przepustka €z uiice, na które wejście 

z powodu stości będzie wzbronione. 

— Wileńskie T-wo Filharmoniczne. 
W sobotę 2 lipca r. b, w ogrodz'e 
Bern.idyńskim odbędzie się koncćrt Wi- 

    

no 

leńskiej Orkiestry Symfonicznej pod ba- 
tutą: Mikołajs Ssln'ckiego. W programie: 
Chopin, Meniuszko, Noskowski i Mosz- 
kowski. 

Początek o godz 8 wiecz. 
— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 

dyński). Dziś operetka Gilberta „Królo- 

wa kina“, 
Ceny miejsc od 50 groszy. 

  

— Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Letnim. W niedzielę 3-go b. m. 
o godz. 4 m. 30 popoł. operetka Kalma- 
na „Holenderka*. 

Radjo. 
PIĄTEK 1 lipca. 

> Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.06, Komunikat lotniczo - meteoroiogi- 

czny. Komunikaty P.A.T. Nadprogram 

15.00. Komunikaty gospodarczy i lotni- 
czo-meteorologiczny. Nadprogram. 

15.20. Przerwa. 

16.45. Komunikat harcerski, 

17.00. Odczyt p. t. „Bessemer, twórca 
stali, wygłosi inż. Eugenjusz Porębski. 

17.25. Odczyt p. t. „Żubr i jego przy- 
szłość", wygłosi prof. A. Czartkowski. 

17.15. Nadpr< gram i komunikaty. 

18.00. Koncert popołudniowy, poświęco- 
ny twórczości Apolinarego Szeluty, Wy: 
konawcy: profesor Jan Dworakowski 
(skrzypce) i kompozytor (tortepjan). 

18.35. Rozmaitości wypowie p. L, La- 

wiński. 
19.00. Komunikaty P.A.T. | 

19.35. Odczyt p. t. „Sport a widowisko”. 
wygłosi (dział „Sport i wychowanie fi- 
zyczne”*) Junosza Dąbrowski. 

20.00. Komunikat rolniczy. 

Nr. 146 (895) 

20.15. Przerwa. 
20.30. Koncert wieczorny, w przerwie biu-- 

letyn „Messzger Polonais" w języku 
francuskim. Wykonawcy: Orkiestra P. 
R. pod dyr. józefa Ozimiūskiego, p. 
Berta Crawford (spiew) prof. Konstan- - 
ty Heintze (fortepian) i prof. Jerzy Le- 
feld(akompanjament), Utwory: Moniusz- 
ki, Chopina, Bizeta, Thomasa, 
neta, Saint Saensa. 

22.00. Komunikat lotniczo-meteorolagi- 
czny. Sygnał czasu, nadprogram, ko- 
munikaty P. A. T. 

SPORT. 
Regaty międzyklubowe. 

W nied:ielę, dnia 3 lipca r. b. o g. 
b m. 30 popołudniu na rzece Wilji od- 
będą się międzyklubowe wyścigi wio- 
Siatskie, w których mają przyjąć udział 
kluby warszawskie i grodzieńskie. 

Zwycięskie osady otrzymują nagco- 
dy Wojew. Komitetu Wychowania Fizy- 
cznego i Przysposobienia Wojskowego 
w postaci pięknych i cennych żetonów. 

W biegu pojedynek wyścigowych roz- 
grywka o mistrzostwo m. Wilna. я 

Reg»ty te z udziałem klubów war- 
szawskich i grodzieńskich wśród zwo- 
lenników tego sportu budzą szerókie 
zainteresowanie. 

Masse- 

  

kiego jest otwarta dla zwiedzają- 
     

  

    

      

   

  

    
     

  

Niniejszym mansy zaszczyt podać do wiadomości Sz. Pp. Rolnikom, iż wobec zbliżającego się sezonu zaopa- 

trzyliśmy składy swoje ogromnym wyborem maszyn rolniczych różnych typów, jak to: | 

$9 maneże, młocarnie, sieczkarnie, wialnie, pługi, 

brony sprężynowe, żniwiarki, wirówki do mleka 
i różne części zapasowe do maszyn rolniczych. 

Prosimy obejrzeć nasze składy, obejrzenie nie obowiązuje do kupna. 

  

A 

Skład Maszyn i Narzę 

T-wa Akc. „Ostrówe 
Wilno, Zawalna 51, telef. 391. 

# i Rolniczych 

    

4166 
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Obuwie czeskie Koszule zefirowe i jedwabne > pd Warszawa. 4614 9 a przekonanie kojowe z wygodami do 4 

s sportowe Pończochy, skarpetki, rękawiczki Newralgje ariretycanė.: < 4 i in ika ej ROR | POWA godn. Z zj 2 ы 

” tenisowe Bielizna damska i męska rzyniec—Fabryczna 2 

letnie. Torebki, portfele, papierosnice. ! 4121-2 

  

) Laski, Sandały, Parasole, Walizki. 
JS oraz najrozmaitsze inne towary POLECA 

D./H. WACŁAĄW NOWICKI, Wilno, ul. Wielka“ 30. Tel. 9-08. 
Własna fabryka cwarant. luxus. OBUWIA. 4715 

Najmodniejsza konfekcja, galanterja, 

    

  

b 
WIELKA 47 

h. ZAGRANY 
№ 10-1io miesięczną wypłatę 
Najlepsze w świecie oryginalne 

szwedzkie wirówki 

    . 
Choroby weneryczn 

syfilis i skórne. | 

SOGOWGDNGDWGONGDNGDNGDNGHWGOWGOWGO0 GDN) GDIO GO GE0GELO ? „jj Wielka 21. (Tel. 921 

i Ok Ursąd Ziemski Wilnie podaj Od 9—1 13—7. - 

ogłoszenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego „6 OK wygedoziy "ik! Okręgowa. Komisja Egeyst, od r. 1872 r. Diabolo“ E ks 
Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 30 czerw- э i 

  

w Wilnie. ca 1926 roku postanowiła wdrożyć postępowanie 

    

| kwietnia 1927 roku. 

  

   

        

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje 
do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja 
Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 4 kwiet- 
nia 1927 r. postanowiła zatwierdzić projekt scale- 
nia gruntów wsi Sliżewo, gm. hruzdowskiej, pow. 
postawskiego. Orzeczenie to uprawomocniłe się 
w dniu 17 maja 1927 r. 

Wobec powyższego Okręgowy Urząd Ziemski 
ogłasza o zamknięciu postępowania scaleniowego 
w powyższej sprawie. 4156/689/V1 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do 
publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Żiem- 
ska w Wilnie na posiedzeniu w dn. 27-go stycznia 
1927 r. postanowiła wdrożyć postępowanie scale- 

niowe na obszarze około 275 ha gruntów, * nale- 
żących do gospodarzy okolicy Stamierowszczyzna, 
gm. koniawskiej, pow. wileńsko-trockiego. 

Orzeczenie to uprawomocniło się w dn. 4 ma- 
ja 1927 r. 4755/688/V1 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do 

publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziem- 
ska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 
1926 r. postanowiła wdrożyć postępówanie scale- 

niowe na obszarze o%oło 293,78 ha gruntów na- 

działowych, należących do gospodarzy wsi Ostro- 
wiszki, gm. twereckiej, pow. święciańskiego. 

Orzeczenie to uprawomocniło się w dn. 13-ga 

kwietnia 1927 r. 4153/681/V1 

O'*ręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do 

publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Žiem- 

ska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 30-go września 

1926 r. postanowiła wdrożyć postępowanie scale- 

niowe na obszarze około 1117,99 ha gruntów, nale- 

żących do gospodarzy wsi Wołkołata, gm. wołko- 

łackiej, pow. postawskiego. : 

Orzeczenie to uprawomocniło się w_ dn. 28-40 

marca 1927 r. 4152/682/V1 

Ok'ęgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do 

pubizycj wiadomości, że Okręgowa Komisja Żiem- 

ka w Wilnie na posiedzeniu w dn. 26-g0 listo- 

pada 1926 roku postanowiła wdrożyć postępowanie 

scaleniowe na obszarze około 40,42 ha gruntów, 

należących do gospodarzy wsi Rapiena, gm. twe- 
reckiej, pow. święciańskiego. 

Orzeczenie to uprzwomocniło się w dniu 2 
4151/685/VI 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do 
publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziem- 
ska w Wilnie na posiedzeniu w dn. 21-go grudnia 
1926 r. postanowiła wdrożyć postępowanie sczle- 
niowe ns obszarze około 78 ha gruntów, należących 

"do gospodarzy wsi Piotrowszczyzna, gm. dryświac- 
— kiej (ob. rymszańskiej), pow. brasławskiego. 
p „ Orzeczenie to uprawomocniło się w_ dn. 20.g0 

kwietnia 1927 r. 4150/684/V1 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaję 

do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja 

Ziemska w "%ilnie na posiedzeniu w dniu 26-go 
_ stycznia 1927 roku postanowiła wdrożyć postępo- 
"wanie scaleniowe na obszarze około 74 ha grun- 

tów, należących do gospodarzy wsi Łysa-Górka, 
e io, powiatu brasławskiego. 

eczenie to uprawomocniło się w dniu 26-go 
marca 1927 roku. 4749/685/V1 

scaleniowe na obszarze około 574,74 ha gruntów, 
należących. do gospodarzy wsi Szysz*i, gm. herma- 
now'ckiej, pow. dziśnieńskiego. 

Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 28-g0 
stycznia 1927 roku. 4148/686/V1 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje 
do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja 
Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 20 grud- 
nia 1926 roku postanowiła wdrożyć postępowanie 
scaleniowe ra obszarze około 65,76 ha gruntów, 

należących do gospodarzy wsi Trasno vel Moska- 
liki, gminy mikołsjewskiej, pow. dziśnieńskiego. 

Orzeczenie to uprawomocniło się 19 kwietnia 
1927 roku. 4741/681/V1 

Okręgowy Urząd Ziemski w W Inie podaje 
do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja 
Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dn. 30 s'erpnia 
1926 r. postaaowiła wdrożyć postępowanie scale- 

niowe 1) na obszarze około 1020 ha gruntów na- 
działowych, należących do gospodarzy m-ka Hodu- 

ciszki, gm. hoduciskiej, pow. święciańskiego, 2) 
na obszarze około 20 ha gruntów, na'eżących ds 

rzymsko-katolickiej parafjj w Hoduciszkach tejże 

gminy i powiatu, łącznie na obszarze około !0:0 
ha. Orzeczenie to uprawomocniło się w dn. 30 
kwietnia 1927 r. 4154/680/27 

  

. Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie je d 
( A podaje do 

poblcs a) Wiadomošci, že Okręgowa Komisja Žiem- Ad ilnie na posiedzeniu w dn. 26 stycznia 921 r. postanowiła wdrożyć postępowanie scale- 
niowe: 1) na obszarze około 22 ha gruntów nas- 
działowych należących do gospodarzy wsi Kamien ka, gm. polańskiej, pow, oszmiańskiego, 2) па ob szarze około 18,34 ha gruntów z państwowego mj. Kosikas tei vogs Dacza, tejże gminy i po- wiatu, przeznaczonych decyzją prez: З Urzędu Ziemskiego w Wilnie” z i e iewśda 1926 roku na upełnorolnienie małorolnych gospo- darstw wsi Kamionka, łącznie na obszarze okcło 40,34 ha. Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 
15 marca 1927 r. 4151/690/V1 

  

I! UWADZE PIELGRZYMÓW 11 
APETYT, SEN i SPOKÓJ stanowią 

podstawy zdrowia i szczęścial 

APETYT zatruwają muchy, siada- 

jąc na pokarmach i wpadając do 

jadła podczas gotowania i w cza- 
sie jedzenia. 

SEN i SPOKÓJ odbierają wszyst- 
kim, szczególniej zaś dzieciom, na- 

trętne komary i muchy. 

Dobry APETYT, błogi SEN, 

prawdziwy SPOKÓJ osiągnie każ- 
dy używającwypróbowanego prosz- 
|ku „KATOL*, który radykalnie tępi 
muchy, komary i wszelkie robactwo 
domowe (pchły, wszy, pluskwy, pru- m 

   

    

saki..). „KATOL* nieszkodliwy dla ' 48 7 x; 
zdrowia i nie pozostawia piam. < „„„ * « 
Uprasza się o wypróbowanie. T“ 
Żądać w składach aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel proszku „KATOŁ*. H. WOJT- 
KIEWICZ, Wilno, Kalwaryjska Ż7—7 

JA ki 
       

    
OBUWIE, peńczochy „Alfraska”, 

jedwabie, BIELIZNA, KOŁ- 
DRY, firanki, 

KOSTJUMY KĄPIELOWE, 

dywany — RABAT 50%. 
` Nakos Н sus ESS IS ia 

=== LLT---T72 

  

CZDENZZYDKIJO PZŻ DARO AZDCTK POWODA ONA DAADONODDXED 

Zakłady Przemysłowe "© 

bea IOWIEGG! 
Warszawa, ul. Lipowa 7a 

ODDZIAŁ w Wilnie 
UL. WIELKA 42 

polecamy w wielkim wyborze: 

najlepsze karmelki, czekoladę deserówkę, 

wykwintne bombonierki 
j wszelkie inne słodycze. 

Ceny konkurencyjne. Towar świeży. 

OKB LELEDCOCHO OXKDDADZKRO DKIO DAZODAID O DLD CAD CAD 
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Sukno i Blawat : 
Kazimierz Rutkowski, J. Domagala 
Wilno, Wielka 47, vis-a-vis kościoła Św. Kazimierza 

Przyjezduym na uroczystości koronacyjne POLECA: 

Jedwabie, wełny, markizety, krepony, kołdry, firany, wyroby bieli- 
żniane i inne artykuły, oraz jedwabie na ORNATY i chorągwie. 

2 Ceny niskie. 
3 BZ SMK TA 

  

| Niskoprocen- 
5|towe pożyczki 

$| załatwiamy szybko, 
;| dogodnie na różne 

terminy. 
) Wileńskie Biuro 

(| Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152   

  

0 

  

4119-3 

m PUDELKU SiTATEN tobų" Najstar- 

Le ASA US dpij sz2 firme 
  w.kraju założ. w 1840 r. 

minikańska 17, 
b-1236 

ApP'KOWALSKIE © MA 
A 117) ZYGA A i telef, 10-58, 
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POLECA Perlmattera _ ОИга 
jest bezwzględnie naj- 

kutry Ia i aj wpaatajej: : 
52а іагЬ1 do bielizny, 
wapna i. celėw ma- 

larskich. 
Odznaczona _ na - 
stawach w Brukseli i 
Mediolanie złotymi 

medalami. 
Wszędzie do nabycia. | 

Lyymunf 
Nagrodzki 

| Wilno, Zawalna ffa. 
CENY fabryczne. 

Żądajcie cenników.  4684.5 

  

  
Pianino 

do sprzedania 
zagranicznej firmy. 

Dąbrowskiego 4- 1. 4701 

Ža o>-TO FOOT LO 

Na pamiątkę koronacji Ę Letnisko 
Cud. Obrazu M. B. Ostrobramskiej ! Ptasi 

6 fotogr. pocztówek z widokiem Ostrejbramy Kolonjawil. (5 klm. 

zamiast 9 tyiko 4 zt. Skorzystajcie z okazji Il od Wilna) d. Nr 7, 

Fot. „Rekord“ V ilno, ul. Szopena 5, 
u właśc.Marji Jasus 

Sid (blisko Dworca osob ). KEIKSIECIKEJKSJEEJ 
ytnijcie adres! 4760-2 

Posznkuję posady 
gospodyni domu, 

znam krawiecczyznę. — 
Oferty proszę data 
Bołtupska 18—2, fja 

Jawojsz. : 

    

   

    

    

  

  

Sp ae o 
46 

UL $w. IONACEGO 5. WILNO, |. js | 
Telcfox Kr 5—98 i 

Wykonuje wszelkie robsty drukarskie ` 
1 Introligatorskie szybko i dokładnie, „Mjeń Kileskieo | 
CZASOPISMA, © przyjmuje 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, na najbardziej 

     NANINNANTNNIAS 

J I BROSZURY 
TABELE, BILETY, PLAKATY 
DRUKI KOLORÓW Cm. BE 1 ILUSTRACYJNA 

WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNE.     

    

dogodnyc       

Cerata, linolem, chodniki jutowe, PETRA: 
płaszcze gumowe, brezent do wozów, drylich „Karjera Wileńskiego 
do materaców i sienniki w największym wyborze tylko _ Jagjeliońska 3. 
u l. WIŁDSZTEJNA, Wilno Rudnicka 2. 

Ceny najtańsze. 

Czy zapisałeś się na członka „ige 2 
LOR, B. Mad 

    

  

Popier 

  

  

Wydawca Tew Wydhu „Pegos“ 17. + sf ść Tow Wyd. „Pogoś*, Druk. „Paz“, »!. Św. Iguacego 3, 

  

Bodnkier w/z A. Paranewski + 

L
d
k
 

Y 

 


