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Wielkie Uroczystości Koronacyjne. — 
Wrażenia. 

Jeśli przyjazd do Wilna Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej był 

manifestacją coraz silniejszego 

związku, łączącego naszą dzielnicę 

z resztą Rzeczypospolitej, to uro- 

czystości ostrobramskie w dniu 

wczorajszym sprawiły, mimo całej 

ich okazałości, zawód. 

Niejedno niedociągnięcie po- 

wstało wobec nieoczekiwanej fatalnej 
pogody. Ale to właśnie należało 

przewidzieć i przygotować się na 

EL g ewentualne przeniesienie koronacji 
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do wnętrza Katedry, a w każdym 

razie nie czekać w ciągu całej go- 

dziny na zmiłowanie Boże zamiast 

powziąć odrazu wyraźną decyzję. 

W przykry sposób raził nas 
charakter uroczystości, w której 
prócz najwyższych przedstawicieli 

Rzeczypospolitej, duchowieństwa, 

Marszałek Piłsudski 
Przybycie 

Już wczesnym rankiem w dniu 
wczorajszym przed dworcem roi 

się od licznego tłumu szarż oficer- 
skich i tłumnie zgromadzonej 
publiczności. 

Przed dworcem, ku ulicy Sa- 

dowej i dalej wgłąb ulicy Zawal- 

nej ku ul. Portowej ustawiono 
szpaler wojskowy, oraz szpaler 
z oddziałów Związku Strzeleckie- 
go. Tą drogą będzie jechać Mar- 
szałek Piłsudski po przybyciu do 
Wilna, do miejsca swego zamiesz- 
kania. 

Na peronie kolejowym przyby- 
cia pociągu wiozącego Marszałka 
oczekuje generalicja, przedstawicie- 
le władz państwowych, samorzą- 
dowych,  instytucyj społecznych, 
licznie zgromadzeni oficerowie W. 
P., oraz oficerowie Związku Strze- 
leckiego. 

Widzimy gen. Burhardt Bukac- 
kiego, gen. Dąb-Biernackiego, gen. 
Pożerskiego, gen. Popowicza, pułk. 
Jagrym Maleszewskiego, p.wojewo- 
"dę Raczkiewicza, wice-prezydenta 
Łokucijewskiego, _ przedstawicieli 
duchowieństwa katolickiego, gmi- 
ny ewangielickiej, żydowskiej, ka- 
raimów, komendanta pułku strze- 
leckiego mec. dr. M. Raczkiewicza 
i wielu innych. 

O godzinie 8 m. 25 wolno 
nadjeżdża pociąg pośpieszny z 
Warszawy. 

Orkiestra wojskowa gra hymn 
narodowy. ; 

Cywilni uchylają w czci na- 
krycia głów, tłumsrebrnych ga- 
lonów salutuje. 

„„Jeszcze Polska nie zginęła"... 
brzmią dźwięki orkiestry wojsko- 
wej. Marszałek schodzi ze stopni 
wozu kolejowego. Dowódca kom 
panji honorowej zdaje raport 
Marszałek Piłsudski przed fron- 
tem kompanii zbliża się do grupy 
wyższych oficerów, zamienia z tym 
iowym kilka słów, poczem kie- 
ruje kroki przed Oczekujące Go 
przedstawicielstwo Związku Strze- 
leckiego. 

twiątek Strzelecki wila swego | 
Komendanta. 

Na lewem skrzydle kompanii 
honorowej Zw. Strzeleckiego gro- 
madzą się oficerowie, oraz cywilni 
przedstawiciele Związku. 

Oczy braci strzeleckiej utkwio- 
ne w umiłowaną postać Wielkiego 
Protektora i Komendanta Główne- 
go Związku — Marszałka Pilsud- 
skiego. Brać strzelecka staje do 
raportu, melduje Obywatelowi — 
Komendantowi swoją wierność i 

„ciągłe trwanie na wyznaczonym 

* przez Niego posterunku. 
Obywatel—Komendant obejmu- 

je swoich chłopak” w spojrzeniem. 
Zdawaloby sie srogim, jak jednak- 
że pełnym miłości ojcowskiej. 

  

Wilno, Niedziela 3 lipca 1927 r. 

    

  

Cena 20 groszy. 
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władz i niewielkiej liczby wybra- 

nych osób, mało kto mógł wziąć 

udział. 

„Zamknięcie dostępu do placu 

Katedralnego, a nawet częściowo 

wogóle do śródmieścia przez kor- 

dony policyjne, odsunęło od cent- 

rum uroczystości szerokie rzesze 

wiernych. Religijny, niemal mi- 

styczny związek, łączący ludność 

naszej Ziemi z  Ostrobramskim 

obrazem, roztopił się w tej okaza- 

łości widowiska, której aura przy- 

krego spłatała figla. 

Wolelibyśmy, by przy Obrazie 

Ostrobramskim mniej było pięknych 

i strojnych ornatów dostojników 

kościelnych, a więcej objawów reli- 

gijnej czci, jaką niosą ze sobą tłu- 

my, spragnione widoku Obrazu, 

które pozostały zdala, zawiedzione 

i smutne. 

w swoim grodzie. 
do Wilna. 
Wspomniał pewnie dawne lata, gdy 
takich samych chłopców, studen- 
tów, robotników i synów chłop- 
skich zaprawiał w rzemiośle wojen- 
nem, by potem w epokowym dniu 
6 sierpnia 1914 roku dać im za- 
szczyt umierać za oswobodzenie 
Ojczyzny. 

Tek jak wówczas Komendant 
Główny Związku Strzeleckiego 
patrzył na młode postaci strzelców 
jako na kadry, z których rozwinąć 
się ma Armja Polska. 

Przy dźwiękach hymnu narodo= 
wego kompanji honorowej Strzelca, 
kompanijny ob. Romanowski salu- 
tuje Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Mocnym głosem, choć pełen wzru- 
szenia, melduje Pierwszemu Mar- 
szałkowi Polski wierność, gotowość 
i trwanie Związku Strzeleckiego 
Ziemi Wileńskiej w zaszczytnej, 
choć twardej służbie, ku której 
On — Komendant Główny powo- 
łał go pierwszy w Polsce Niepod- 
ległej. 

Odjazd. 

Po przejściu przed frontem pocz- 
tu chorągwianego Związku Ocho- 
tników Kresowych, Marszałek opu- 
ścił dworzeć wśród gromkich okrzy- 
ków „Niech żyje”, wznoszonych 
przez tłumy zgromadzonej publicz- 
ności, poczem udał się autem do 
miejsca zamieszkania. 

TEATR GÓRNOŚLĄSKI: 

Stadjon Sportowy na Pióromoncie. 
DZIŚ i JUTRO odbędą się 
wielkie widowiska - 

batalistyczne p. t. 4784 
„Zwycięstwo Tadeusza 

Kościuszki pod Racławicami". 
Udział biorą: artyści Teatru Polskiego 
w Katowicach, banderja krakowskich 
kosynierów, wojsko (artylerja, kawa- 
lerja, piechota) w historycznych kos- 
tjumach kościuszkowskich. Insceniza- 
cja: A. Kobryń, J. Leśniewski, J. Kro- 
kowski. Role główne: J. Mazanek, 
(Kościuszko), K. Kijowski (Bartosz 

Głowacki). 
Bilety wcenie od 1 zł. nabywać moż- 
na wcześniej w cukierni W.P. Sztrala. 
Początek widowisk: w niedzielę 0 g. 
3 pp., w poniedziałek o £. 4 m. 30 pop. | 

NAUGZYGIEŁ KROJU 
ukończ. wiele zagr. akad. 

R. GISIN, Św. Jańska 2, 
udziela lekcyj krojów: damskich, 

cywilnych i wojskowych ubrań 

po cenach przystępnych. 

Po upływie terminu, uczniowie, koń- 
czący pełny kurs kroju i szycia, 0- 
trzymują miano krojczego. <Pegsa 

  

się różne wykroje i żurnale. 

Popierajcie przemysł krajowy! 

      

Matka Boska Ostrobramska 

  sindi 

  
: Fot, Jan Bułhak. 

według słynnego albumu Wilczyńskiego. 

Wczoraj zamieściliśmy szereg reprodukcyj Cudownego Obrazu, Wszystkie 
fotografje wyszły z zakładu p. Jana Bułhaka, ćo zaznaczamy wobec 

opuszczenia odpowiednich wzmianek w dniu wczorajszym. Nastąpiło to 
wobec wyjątkowego nawału pracy. 

Ludność katolicka Litwy jest 
rozgoryczona. 

RYGA. (Tel. wł.) Z Kowna donoszą, że władze litewskie do- 
puściły jedynie wyjazd na uroczystości wileńskie pojedyńczych 
osób, unie . ożliwiając wyjazd pielgrzymek. Szerokie rzesze ludności 
wybierały się do Wilna i zostały stanowiskiem władz zaskoczone. 
Stanowisko władz wywołało zrozumiałe rozgoryczenie zarówno 
wśród ludności polskiej jak i litewskiej. 

Dzisiejsze i jufrzejsze Uroczystości 
Dziś 3-go lipca. 

Cicha Msza Św. w Kaplicy Ostrobram- 
skiej w obecności Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. 
Audjencje u Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej w Pałacu. 
Defilada wojska i organizacyj przyspo- 
sobienia wojskowego przy ul. Mickie- 
wicza na rogu Tatarskiej. 
Śniadanie, wydane przez miasto, w sa 
lach Kasyna Oficerskiego. : 
Zawody sportowe na Pióromoncie i wi- 
dowisko „Kościuszko pod Racławica- 

> mi“ — w obecnošci Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 
Regaty międzyklubowe w Towarzystwie 
Wioślarskiem w obecności Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. 

Godz. 9-ta 

„ 10 m. 15—12. 

12-a 

gam. 30. 

„la ' 

„18-10, 

zydenta Rzeczypospolitej. 

Jutro 4-g0 lipca. 

Pożegnanie Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej na dworcu przez duchowień- 
stwo i naczelników miejscowych władz 
cywilnych i wojskowych oraz miasta. 
Odjazd Pana Prezydenta z Wilna do 
Landwarowa i Trok. . 
Odjazd Pana Prezydenta Rzeczypos- 
politej z Landwarowa do Warzszawy. 

Godz. 8-a. 

s 8 m. 30. 

1t-m:-55: 

Raut w Pałacu wydany przez PanaPre- 

  

Początek uroczystości na 
placu przed Bazyliką. 

Wecług zgóry ułożonego pro- 
gramu początek uroczystości przed 
Bazyliką wyznaczony był na godz. 
10-tą rano. Mierowym krokiem 
wmaszerował na plac bataljon 
chorągwiany, złożony z reprezen- 
tacyjnych kompanij 1-go, 5 i6 
pułku Legjorów, 85 pułku piecho- 
ty, 3-g0 pułku saperów i I-ej kom- 
panji Związku Strzeleckiego pod 
dowództwem kompanijnego p. Ro- 
manowskiego. Bataljonem chorąg- 
wianym dowodzi mjr. Białkowski. 
Naprawo od bataljonu chorągwia- 
nego ustawiły się w rozwiniętym 
szyku 2 szwadrony 23 pułku uła- 
nów, na lewo pod dowództwem 
komendanta  Raczkiewicza pułk 
Związku Stzeleckiego, który zajął 
całą ulicę Arsenalską. Całość pod 
dowództwem  ppłkownika Kunic- 
kiego. 

$W miarę zbliżania się godziny 
10-ej plac za kolumnadą zapełnia 
się. Dostojników państwowych i 
wyższego duchowieństwa narazie 
nie widać. Tuż przed godziną 10-tą, 
kiedy ze wszystkich stron miasta 
zaczynają nadciągać pielgrzymki i 

delegacje lunął  rzęsisty deszcz, 
spędzając wszystkich z jezdni. 
Każdy chowa gdzie się da, byle 
tylko nie zmoknąć. : 

Koronacja Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej musiała jednak nastąpić, 
To też pomimo ulewnego deszczu. 
który bez przerwy pada, przed ka- 
tedrę co chwila zajeżdżają samochody 
z dostojnikami państwowymi, jene- 

A. kardynałami, biskupami i 

Między zebranymi daje się zau- 
ważyć ministra Reform Rolnych 
Staniewicza, ministra Kolei Ro- 
mockiego, ministra Sprawiedliwo- 
ści Meysztowicza, ministra Rolni- 
ctwa Niezabytowskiego i ministra 
Poczt i Telegrafów Miedzińskiego, 
którzy zajęli fotele tuż za fotelami 
P. Prezydenta Rzeczypospolitej i 
Marszałka Piłsudskiego, dalej dy- 
rektora Departamentu Wyznań p. 
Okulicza, dyrektora Departamentu 
Służby Zdrowia Piestrzyńskiego, 
wiceministra Sprawiedliwości Sien- 
nickiego, generałów inspektorów 
armji: Burhardt-Bukackiego i Żeli- 
gowskiego; dowódcę О. К. Ш 
gen. Truskulaskiego, O. K. I gen. 
Wróblewskiego, O. K. Lublin gen. 
Junga, prezesa Najwyższego Sądu 
Wojskowego gen. Krzemińskiego, 
komendanta m. Warszawy gen. 
Rożena, d-cę I Dywizji Legjonów 
gen. Popowicza, gen. Pożerskiego 
i cały szereg wyższych i niższych 
oficerów. 

Około godziny wpół do dwu- 
nastej na plac Katedralny wjeżdża 
auto z P. Prezydentem Rzeczypo- 
spolitej Mościckim i Marszałkiem 
Piłsudskim. 

Rozległa się komenda pułk. Ku- 
nickiego „Na ramię broń!*— „Pre- 
zentuj broAl“ 

U wejścia do ogrodzenia kolum- 
nowego przed katedrą wita naj- 
wyższych dostojników państwa J.      
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r., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy) 

Żądajcie wszędzie 

najlepszej CYKORJI tagiem 

„GLEBA 
Sp. Ziemian. Producentów Cykorji w Włocławku. 

fabryczny w nie „MPOAT”. 

jak to: koronatki, medale, obrazy, albumy, | 
pocztówki, przewodniki, plany etc. 

W wielkim wyborze poleca 

Księgarnia Wacława Mikulskiego 
Wilno, Wileńska 25, telefon 664. 

E. Metropolita wileński ks. arcy” 
biskup Jałbrzykowski w otoczeniu 
J. E. ks. biskupa Bandurskiego i 
Michalkiewicza, odprowadzając ich 
do foteli. W jakiś czas potem 
zjeżdża samochodem J. E. Kardy- 
nat Prymas August Hlond i Kar- 
dynał Aleksander Kakowski. Łe 

Rozpoczyna się właściwa uro- 
czystość. 

Na kazalnicę wstępuje b. kan- 
clerz djecezji wileńskiej, a obecny 
przewodniczący duchownego Sądu 
Djecezjalnego ks. Halecki, który 
odczytuje reskrypt Stolicy Apo- 
stolskiej o koronacji Cudownego 
Obrazu Najświętszej Marji Panny. 
Wszyscy zachowują należytą po- 
wagę i spokój. 

Po odczytaniu reskryptu J. E. 
Kardynał Kakowski dokonuje aktu 
koronacji Cudownego Obrazu Mat- 
ki Boskiej Ostrobramskiej, poczem 
J. E. Kardynał Kakowski celebruje 
Pontyfikalną Mszę św. 

Na kazalnicę wstępuje J. E. ks. 
biskup Michalkiewicz, który wy- 
głksza podniosłe, nacechowane po- 
czuciem powagi chwili kazanie: 
„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus! Niech będzie pochwalo- 
na Najświętsza Marja Panna Ostro- 
bramska. Wielką chwilą przeżywa” 
my w dniu dzisiejszym. 

Nasza Matka Boska Ostrobram- 
ska nie zesłała nam niezliczonych 
cudów? Już w 18 wieku, piszą kro- 
nikarze o niezwykłej cudowności 
Ostrobramskiego Obrazu. 

A niedawno, bo w roku 1920, 
kiedy watahy bolszewickie pchały 

się na przedmieścia Warszawy, 
czyż nie Najświętsza Marja Panna 
zesłała na naród nasz łaskę swo- 
ją i czyż nie odwróciła wielkiego 
nieszczęścia. Cud nad Wisłą to. 
cud Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Dziś, kiedy koronujemy ten Cu- 
downy Obraz Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej schylamy kornie przed 
Nią głowy i oddajemy się pod Jej 
opiekuńcze skrzydła”. 

Koniec koronacji i przenie- 
sienie Cudownego Obrazu. 

do Ostrej Bramy. 
Po mszy świętej i kazaniu na- 

stępuje uroczyste odśpiewanie „Te 
Deum*, poczem formuje się po- 
chód w kierunku Ostrej Bramy, 
gdzie ma być złożony Cudowny 
m Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej. 

Msza_Św. pontyfikalna z ka- 
zaniem litewskiem w koś- 

ciele św. Jerzego. 
Wobec tegó, że pogoda nie do- 

pisała uroczysta msza św. pontyfj- 
kalna, odbyła się nie na placyku 
Orzeszkowej jak było przewidzia- 
ne w programie, lecz w kościele 
św. Jerzego. 

Uroczystą mszę św. celebrował 
przybyły z pielgrzymką łotewską 
biskup suiragan Ryski ks. Rancau. 

Podniosłe kazanie do tysiącz- 
nych tłumów pątników, którzy po-- 
mimo deszczu wytrwale oczeki- 
wali na mszę św., wygłosił w języ- 
ku litewskim ks. Kraujalis. 
PGO0GODNGONWGOWGONWGDO 

   
  

  

ulica Rudnicka 25, 
telefon 630. : 
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W Ostrejbramie. 

Wśród nieustającego deszczu 
około godziny 1-ej przybyła do 
Ostrejbramy pierwsza procesja 
z kościoła Ostrobramskiego. Za 
nią idą inne. 

Deszcz wzmaga się coraz bar: 
dziej. Chwilami zdaje się, że z 
chmur popłynie rzeka. Mimo to 
procesje ciągną dalej przechodzą 
przez Ostrabramę i skręcają w 
ul. Bazyljańską. 
- Niewiasty a często i dzieci nio- 
jące ołtarzyki, w zmoczonych bia- 

łych sukniach wytrwale i z pokorą 
znoszą wcale niespodziewane ka- 
prysy przyrody. Białe komežki 
Imęžczy:n przyjęły  różnobarwne 
desenie, zależnie od kolorów nie- 
sionych chorągwi. 

Przechodzi pierwsza pielgrzym 
ika z Różanostoku za nią procesje. 

, Uderzyły dzwony Ostrobram- 
skie... 
| A ulewa w całej pełni... Od 

asu do czasu słychać daleki Od- 
głos grzmotów. 

Wreszcie powoli i w skupieniu 
dą zakonnice i zakonnicy rożnych 
eguł, długim zaś podwójnym sze- 

regiem posuwa się kler Świecki, 
końcu biskupi z celebrantem 

ardynałem Kakowskim, obraz N. 
„ P. Ostrobramskiej, za nim naj- 
żsi dostojnicy państwa z Panem 

Prezydentem. prof. 1. Mościckim i 
Marszałkiem Piłsudskim na czele. 

Cudowny obraz po dojściu do 
irontu kościoła Ostrobramskiego 
ostał przeniesiony do šanpos: 
ocesjalny orszak idzie dalej i za- 
zymuje się przed kaplicą. 
Duchowieństwo ustawia się po 

bbu stronach chodnika. W pośrod- 
cu dygnitarze Państwa i Kościoła. 

Deszcz pada dalej... 
Marszałek Piłsudski ujmuje P. 

Prezydenta pod ramię i wprowa- 
Нга pod boczne arkady kaplicy. 

Chorągwie, którymi ubrana. by- 
! ooo zwisają mokre, stra- 

  

  

  

   

    

  

    

ciły swą powiewność. Barwa ama- 
rantowa występuje żywiej. Białe 
pole różowieje. 

Tymczasem z kaplicy pod o- 
kiem konserwatorów umieszczono 
drogą relikwię we wnęku. 

Brzmi „Witaj Mario*, otwierają 
się szklanne drzwi kaplicy i uka- 
zuje się Cudowny Obraz z koro* 
nami na skroniach Tej, „co w Ostrej 
Świeci Bramie". Jasną łuną bije 
półksiężyc u stóp Najświętszej 
Panny. Kornie chylą się głowy 
oddając hołd Bogarodzicy. 

Skauci zaciągają wartę honoro- 
wą w kaplicy. 

Po chwili cały orszak rusza 
przez Ostrobramę by dać możność 
złożenia hołdu tysiącom pielgrzy- 
mów. Dziarsko i pewnie przecho- 
dzi batalion chorągwiany, wojsko, 
za nim strzelcy, pielgrzymki ze 
wszystkich stron Polski. 

W oczach wielu błyszczą łez 
perły, jako największa, najserdecz- 
niejsza i najmilsza ofiara dla Naj- 
świętszej Panny. Błagalny wzrok 
wznoszą do Królowej Niebios ci, 
co setki kilometrów przyszli pie- 
szo i ci co może z narażeniem 
życia przekradli się przez kordon 
straży litewskiej i szaulisów 

Chylą się sztandary  delegacyj 
szkół średnich, młodzieży. akade- 
mickiej, korporacyj, skautów, orga- 
nizacyj młodzieży i innych. 

I znów pielgrzymki zda się bez 
końca płyną. Każdy chciałby się 
choć minuta zatrzymać, niestety, 
tysiączna fala prze naprzód. | tak 
bez końca płyną rzesze wiernych, 
składając hołd. najświętszej relikwji 
M. B. Ostrobramskiej. 

Bankiet w Domu. Oficera 
Polskiego. 

Około godz. 3-ej po poł. w 
Domu Oficera Polskiego odbył się 
bankiet, urządzony przez ducho- 
wieństwo. Obecni byli: Prezydent 
Rzeczypospolitej, prezydent minis- 

Wilno, ul. Wileń 

iabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

  

KU BOSE w 

trów Marszałek Józef Piłsudski, 
ministrowie i inni goście pozawi- 
leńscy: 

Ks. Arc.. Jałbrzykowski wzniósł 
toast na cześć Prezydenta, Marsz. 
Piłsudskiego i Rządu. 

W odpowiedzi Marszałek Pił- 
sudski toastował na cześć Papieża. 
Bankiet przeciągnął się do godz. 
piątej i pół. 

Prezydent Rzplitej w Uni- 
wersytecie. 

Około godz. 6ej p. Prezydent 
Rzeczypospolitej w otoczeniu mi- 
nistrów: Staniewicza, Dobruckiego, 
Niezabytowskiego i inn. dostoj- 
ników przybył do Uniwersytetu, 
spotkany przez J. M. rektora Pi- 
gonia, dziekanów i ciało profesorskie 

Pan Prezydent zwiedził Uniwer- 
sytet poczem o godz. 6 m.-15 
wszedł do Bibljoteki w celu otwar- 
cia Wystawy Ostrobramskiej. Po- 
witany krótkiem przemówieniem 
przez dyr. Rygla P. Prezydent 
przeciął wstęgę i wszedł wraź z 
otoczeniem na salę wystawową 

Objaśnień udzielał dyrektor bi- 
bljoteki dr. Stefan Rygiel. Wysta- 
wa nie jest bogata, lecz urządzona 
b. starannie i estetycznie, zwiedza- 
no ją więc z zainteresowaniem. 
Około godz. 7-ej Pan Prezydent 
opuścił Uniwersytet. Powoli rozje- 
żdżali się i inni goście. 

Defilada przed P. Prezyden- . 
tem i Marszałkiem Polski. 

W dniu dzisiejszym odbędzie 
się defilada organizacyj przysposo- 
bienia wojskowego przed Panem 
Prezydentem Rzeczypospolitej i Pa- 
nem Ministrem Spraw Wojskowych 
Marszałkiem Józefem Piłsudskim. 

Oddziały p. w. prowadzić bę- 
dzie pułk. Zasztowt. 

Zbiórkę wszystkich oddziałów 
p. w. wyznaczono na ul. l-ej Ba- 
terji (róg ul. 3-go Maja) o g. 9. 

ECZNICA i SZPITAL Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarniej 
ska 28. 

' | przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 11 — 12 i od 2%2—3; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od I — 2; 
: kobiece 11 — 1; oczu 11—2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—11; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy. 
Leczenie promieniami, 
wanny, elektryczny masaż. 

  

fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
Laboratorjum analityczne. 

   
   
DOMY i PLACE MIEJSKIE. Lokaty kapitałów na pewne zabezpieczeni 
Dzierżawy majątków ziemskich. Szacowanie nieru. homości miejskich 

| Kaucjonowane 
| i koncesjonowane 

- „PRAWDZIWA 
RADOŚĆ” 

Podczas każdej zabawy, na koncercie, 
w teatrze lub kinie, można 

   
sobie czas 

  

Ъ uprzyjemnić czekoładkami 
VELMA -SUCHARD 

     
EX Każdy karton, nadzwyczaj elegancki, 

W; owinięty w 1era czekoladki 
w 20 ory 
Spróbi 

cem nic lepszego nad czekoladki 
sortowane VELMA 

SUCHARD wytwórcy czekolady: 

VELMA MILKA BITTRA 
— Przedstawienie popołudniowe w 

Teatrze Letnim. Dziś o godz. 4 m. 30 
popoł. przedstawienie popołudniowe, Wy- 
stawioną zostanie świetna operetka Kal- 
mana „Folenderka*. 

Radjo. 
NIEDZIELA 3 lipca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

słoń 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“) 

„Obrona Częstochowy*. Dziś dwa razy 
o godz. 4.ej m. 30 popoł. io godz. 8 m. 
30 wiecz. „Obrona Częstochowy” z goś- 
cinn) m występem Józefa Śliwickiego. 

Kasa Teatru Polskiego czynna od 
godz. ll-ej rano przez cały dzień bez 
przerwy. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 
dyński). Dziś melodyjna operetka Gil- 
berta „Królowa Kinematografu". 

Niebywałem powodzeniem cieszy się 
„Divertissement” baletowe z siedmiole- 
tnią Ludmiłką Lazarówną na czele. 

Początek o g. 8-m. 30 wiecz, 

10. 15. Transmisja nabożeństwa z Kate- 
cry poznańskiej. 

12.00. Komunikat lotniczo - meteorologi- 
czny. Komunikaty P.A.T. Nadprogram 

13.45. Odczyt p. t. „Jęczmień ozimy i 

"NOWE-TROKI. 

NIERUCHOMOŚCI ZIEMSKIE, 
majątki, folwarki, ośrodki, młyny wodne — pośredniczymy w kóriałe i sprzedaży. 

Nr. 148 (897) 

    

  

ia. Pożyczki niskoprocentowe. 
i wiejskich wg. cen rynkowych. 

KOSZTÓW PRZY ZGŁOSZENIU NIEMA. Komis niski do uzgodnienia. 

Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe "| Miekienicra zi 
OGEOSZENIA i REKLAMY DO WSZYSTKICH PISM. Fzchowe pisanie Ro” i POWANIE na ZE 4720 

  

Stanisław wyka zimowa* 
Leśniewski. 

14.10. Odczyt p. t. 
głosi p. Antoni Piątkowski. 

wygł. dyr. 

„Higjena bydła” wy- 

14.35. Odczyt p. t. „Najważniejsze wia- 
domości i wskazania rolnicze" wygło- 
si p. Wacław Wakar. 

15.05. Odczyt p. t „Praca kobiet w sa- 
morządzie” wygłosi p. Pelagja Restorf- 
fowa. 

15.30. „Transmisja z „Doliny Szwajcar- 
skiej”. 

17.00. Audycja dla dzieci. 
17.35. Koncert popołydniowy. 
18.35. Rozmaitości wypowie p. L. La- 

wiński. 
18.55. Komunikaty P. A. T. 

4765 

Dnia 4 lipca b. r. odbędzie się w parku miejskim wielki koncert muzyki wojskowej. 
Początek o godz. 14-ej. Wieczorem w: Kasynie Oficerskim 
Czysty dochód na Towarzystwo Ochrony Ruin Zamków T 

  

ZABAWA TANECZNA. 
rockich. KOMITET. 

  

  

CAOLEKNAŻA 
К, Niemojewokiego 

LECZY: 
Kamienie żółciowe, 
choroby wątroby i 
przemiany materji. 

OBJAWY początkowe: ból w bokach 

janie gazami. 

4499 —krzyżu—i sięga aż pod łopatki. 
  

Kino“ Teatr Pierwszy film papieski. 

Helios" p. „WATYKAN* 
Film wykonany pod protektoratem Ojca św. 

(Rok Święty w Rzymie). 
© jego Św. PAPIEŻA PIUSA XI. 

4780 

w którym widzimy 
Pałac Watykański, 

Film, 

mieszcz. 11.0v0 sal i kaplic. Majestat ceremonii. Przyjęcia na dworze pap. Bazylika Św. Pio- 
Wileńska 38. tra i Pawła. 

   
     

  

     

  

/ WIELKA 

Dywany. 

eny konkurencyjne. 

wi Trocka i telėfon 542, * 
| Zamkowa 26, telefon 1023 
kowe Kośc. Św. Jana). 

  

  

w stanie opisać. 

  

- k ZAGKIÓJ 
Egzyst. od r. 1872 r. 

OBUWIE, POŃCZOCHY „ALFRASKA*, 

JEDWABIE, BIELIZNA, KOŁDRY, 

FIRANKI, KOSTJUMY KĄPIELOWE, 
+ 4 0/ 

—- Rabat 50'/, 
REA PZ W TC ai ms i PAC 0 ATZ 

> Om 

OLO LSDOU 

 Zaklady Przemyslowe — ** 

eela [GOWIGGÓT 
Warszawa, ul. Lipowa 7a 

ODDZIAŁ w Wilnie 
UL. WIELKA 42 

polecamy w wielkim wyborze: 

najlepsze karmelki, czekoladę deserówkę, 

wykwintne bombonierki 
i wszelkie inne słodycze. 

    

   

    

    

   

   

WGON0GONWGOMGOWGONWGDM ax 0 

3) UI. Mickiewicza 5, tel. 823... 
4) UI. Rudnicka (róg Zawalnej) 
20/52, tel. 612. 

Olbrzymi wybór towarów 

(OSMETYCZNYCH, 
- PERFUMERYJNYCH, 

GALANTERYJNYCH 

Wydawca Tew. Wydw. „Pepoń” sp 

Arcydzieło sztuki. Starożytne katakumby i t. d. Parter od 80 gr. Balkon 50 gr. 

Z powodu przyjazdu pielgrzymów na uroczystość Koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej dziś będzie wyświetlany kulturalno-oświatowy film 

Rok 1863 (Wierna rzeka). 
wcześnie zgasłego wielkiego pisarza „STEFANA ŻEROMSKIEGO. sh : 

ekran, dając możność ujrzenia wszystkiego, czego historja dziejów nie jes! 
root. ROSA. Dia dzieci i młodzieży dozwolone. Ceny od 50 gr. ` 4817 

Wizja historyczna w 7 aktach, 
według znanej powieści przed- 

47 

   

      

№ I0-tio miesięczną wypłalę 
Najlepsze w Świecie oryginalne 

szwedzkie wirówki 

Diakola“ э 

POLECA 

reprezcntant 

tabryki 

Lygmuni 
Nagrodzki 

ilno, Zawalna ffa. 

CENY fabryczne. 
Żądajcie cenników.  4684.5 

  

Towar świeży. 
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1-80 
WYDAWNICZE 

DRUKARNIA. „PAX“ 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPIS 

KSI! 

CENY NISKIE, 
WYKONANIE DOKŁADNA | SUMIENNE. 

„КО 
Sp z ©. 6, 

i. Św, IGNACEGO 5. WILNO. 
Telefon Nr 8—93 

IEGI RACHUNKOWE, 
IĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNB     

4Ti2 

plet. 

E
T
 

. 2 KE G0F, 

Najlepszy 1 i aina 

ryginału. 
ec: chemikalji. 

czyste. Setki zaświadczeń Ministerstw, instytu- 
cyj, Wojska, Policji. 0 ich ko 

runki spłaty. 
aa się za zaliczeniem pocztowem. 

Wtór” 3.000 odbitek 
powielacz u z jednego o- 

Działa prosto bez wywoływania, 
Daje odbitki wyraźne, 

Cena 160 złotych kom- 
Dodatki i papier najteńsze. Dogodne.wa- 

WARSZAWA, UL. Krucza 36. 

4633/1 —— 2 

Tow. Wyd. „Pogeń*, 

  

  
J 2 N 5 

3 E A. 5, 5 wymioty żółcią. Zimne poty, żółtaczka. že aa ai m 
Nieruchomości telefon 504-96. | Szczegół. inform. w broszurach H. Niemojewskiego. dełkuł | 4647 

ziemskich 

Ramienie schodzą bez bėlu — Afaki w zupełności ustają, 

cowym (gdzie schodzą się żebra). Pobolewania;w wąt- 
robie. Skłonność do obstrukcji. Język obłożony. Odbi- 

Wzdęcie i turczenie w kiszkach. Bóle 
i zawroty głowy. Podczas ataków: w dołku i wątrobie 
silny ból, który się rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie 

Wzdęcie brzucha, 
rozsadzanie żeber, parcie na kiszkę stolcową Niekiedy 

Żądać w. aptekach i 
składach aptecznych 

Wystrzegać stę podrabiań. 
Na oryginalnych pudeł- 
kach Nr. tel.504-96 pię- 
ciocyf. owy. Na falsyfi- 
katach (wycofane ety- 
kiety) Nr. tel. 22-23 

i dołku podser- 

      

poszukujemy do 
sprzedaży dla nabyw- 
ców z Konzresówki 
za gotówkę calkowi- 

cie. 
Wilecski » Biuro 

Komisowo - Handlowe 

Sukno | i Blawat 
Kazimierz Rutkowski, J. Do 
Wilno, Wielka 47, vis-a-vis košciota Šw. 

  

  

  

* zakiad Opt - 
„Optytol czno-okulisty- 
A, sai w Wi- 
leńszczyźnie, właśc, B-cia 
Olkiericcy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybćr 
totograficznych przybo= 

magała 
Kazimierza 

Mickiewi ы 5 EI 
a ko esa Przyjezdnym na uroczystošci koronacyjne/POLECA: i S Salos 4121-3 y Chorych. 

Jedwabie, wełny, markizety, krepony, kołdry, firany, wyroby bieli- 1365-b 
J HR i >» Najstar. źniane i inne artykuły, oraz jedwabie na ORNATY i chorągwie. | |7 

pi aig a = "Ceny niskie. 2 „Pinutera 
w kraju założ. w 18 ` jes! zwzględ, 

l. Dominikańska 17, kalami UA dat oleje 
telef. 10-58 b-1236 

  

OKAZYJNA 
SPRZEDAŻ 

dobrych olejnych о- 
brazów. Zauł+k Do- 
broczynny, dom Plz- 
tera 3, m. 6. 4165 

DOMY, 
majątki ziem- 
skie, folwarki 
kupujemy — sprze- 
dajemy . dogodnie. 

Dom H./K. ZACHĘ- 
TA“, Gdafska6, I pie- 
tro, "tel. 9-05. 4174 
iii 

iofówhę 
lokujemy najdogo- 
dniej na oprocen- 
towanie pod moc- 
ne zabezpieczenia. 
Dom H/K. „ZACHĘ- 
TA*, Gdańska 6, I pię- 
tro, tel. 9-05. ' 4773 

  

  

Dom Handlowy K. Rymkiewicz Na 
Wilno, Ad. Mickiewicza 9 
firma egzystuje od 1900 roku 

poleca w wielkim wyborze» najlepsze WINA za. 
graniczne i krajowe od 2.50 gr., wina lecznicze St. 
Raphael, Vermout Cinzano i inne. Koniak leczni- F. 
czy Irancuski. Wielki wybór specjalnych gat. wódek 

i likierów firm zagranicznych i krajowych. 
Skład obić papierowych (tapet) w ogromnym 

wyborze najnowszych rysunków. Rzeczy podróżne. 
Szcz tkl i pędzie rozm. Wyroby gumowe. Wielki 
wybór piłek do gry. Laski i zabawki dziecinne 

po cenąch konkurencyjnych. _ 4758-1 

GRANULKI 

  

zamiast 

  

    

szą farbą do bielizny, 
wapna i celów ma- 

larskich. 
Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i 
Medjolanie złotymi 

medalami. 
Wszędzie do nabycia. 

Biuro Elektro | Radjo- 
techniczne D. Wajmana, 
„Wilno, Trocka 1 /, tel. 781. 
Najtańsze tródło zakupu 
rheterjałów elektro-tech- 
nieanych 1 radjowycn. 
Ceny konkurencyjne. 
Prosimy © przekonanie 

zię, 4498 

pamiątkę koronacji 

4637 

Cud. Obrazu M. B. Ostrobramskiej! . 

6 fotogr. pocztówek z widokiem Ostreibramy 

19 tylko 4 zł. Storzystajcie z okazji I! 
р 44 Wilno, ul. S. а 5. 
„ке"°Гд (blisko Dworca Osob. 

Wytnijcie adres I 4760-2 

Cerata, linoleum, chodniki jutowe, 
płaszcze gumow. 
do materaców i sienniki w największym wyborze tylko 

u I. WIŁDSZTEJNA, Wilno Rudnicka : 2; 
Ceny najtańsze. 

brezent do wozów, drylich 

  dgról Owocowy 
W dobrym stanie 

obszaru 9 ha-obficie 
owocujący wydzierża- 

wimy tanio. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 

| WOZÓW cy 

  

    

    odbędzie się w Rejonowym Zakładzie ŽyW- 
nościowym Wilno (stacja towarowa) nieogra- 
niczony przetarg na sprzedaż odpadków z 
przemiału żyta, zmiotków mącznych, skór 
końskich, skrzyń i t. p. 

Bliższych informacyj udziela kierownik 
rej. zakł. żywn. Wilno w dnie urzędowe. 

Kierownik Rejonu Intendentury Wilno 
L. dz. 1834 / żywn. 

Mickiewicza 21, tel. 152   
4719-3 

Pamiętać należy, 
że katar kiszek, biegun- 

ki, uporczywe rozwolnie- 
nia leczy Mutaber-Raw- 
ski. Apteka Mavistra Raw- 

"Ei B V Warszawa. 4334-? 

Druk. „Pax”, ul. Św. Ignacego 5. 

  

Pokój 

Wejście frontowe. 

Zarzecze 17-13 Morskiej i Rzecznej 

zapisałeś się na członka 
ОР вТ 

    

Mickiewicza 21, tel. 152 oo o o o Oo O mniejwięcej in- 
473071 Pracy teligantnej por 

ы ry. Szukuje Studentka ‚ ^ Ъеіпіз Ę szukuje Studentka U.5.B. 
# do wynajęcia 3 pok. № 99 "= ol czas z pracą 

fac act ‚ № można pojedyńczo. zka wsi iS akieloaska 
watki a D ZLY LAŁ a Aa 3, dla M. 0 . E ALSS) ы a done R różne В 7 kabiadoniai 3296 u właśc. Marji Jasus Ę IMWIUI : ° 

Wileńskie Biuro oo lo ojo [oo] |- i 
Komisowo - Handlowe Dnnia 8 go lipca 1927 r. o godz. 10 ej, Choroby weneryczne 

syfilis i skórne. 
Wiejka 21. (Tel. 921) 

Od 9—1 i 3—7. 

Wynajęcia. Popierajcie - 
Ligę Żeglugi 

Ruaakter w/z A. Faranewski 

  

` 

W.Z. P. 63 417243 ; 

 


