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Dziś! Kwesta na odhudow 
OBRADY SEJMU. 

Posiedzenie lzby Poselskiej. 

Na dzisiejszem posiedzenu Stjm 
przedewszystkiem załatwił w trzeciem 
czytaniu na podstawie referatu pos. 
Szebeki (ZLN) ratyfikację: 1) między- 
narodowej konwencji i dołączonego 
do niej statutu o ustroju międzyna- 
rodowym kolei żelaznych, podpisanej 
w Genewie w dniu 9 grudnia 1923, 
2) międzynarodowej konwencji o 
przewozie osób i bagażu kolejami że- 
laznemi podoisanej w Bernie 23 paź- 
dziernika 1924 roku, 3) międzynaro- 
dowej konwencji o przewozie towa- 
rów kolejami żelaznemi podpisanej 
w Bernie 13 października 1924 roku, 
wreszcie 4) układu między Rzeczy- 
pospolitą Polską a Rzeszą niemiecką 
© polach górniczych, przeciętych gra- 
nicą polsko-niemiecką, podpisanego 
w Witosłowiu, dnia 21 czerwca 1926 
roku. 

Z kolei przystąpiono do rozpa- 
trywania sprawozdania komisji skar- 
bowej o wnioskach poselskich w 
sprawie nowelizacji niektórych posta- 
nowietń ustawy o opłatach stemplo- 
wych. Referat w imieniu komisji wy» 
głosił pos. Manaczyński (ZLN) szcze- 
gółowo omawiając proponowane zmia- 
ny i zaznaczając, że potrzeba tych 
zmian uzasadniona jest koniecznością 
usunięcia pewnych niejasności 
ustawy. 

W dyskusji przemawiali pos. Bon 
(Niezl. Partja Chł) pos. Hartglass 
(Koło Żyd.). W głosowaniu poprawki 
postawione przez obu wspomnianych 
mówców przyjęto, a za niemi całą 

4 ustawę w drugiem czytaniu. 
Z kolei przystąpiono do sprawo- 

zdania komisji skarbowej o wnicskach 
w sprawie pożyczek udzielanych na 
rozbudowę zniszczonych wypadkami 
wojennemi budynków niezamožnym 
poszkodowanym. Referat w imieniu 
komisji skarbowej złożył pos, Posacki 
(Piast). W wyniku obrad komisja 
proponuje przyjęcie rezolucji wzywa” 
jącej rząd, aby. Bank Gospodarstwa 
Krajowego właścicielom gospodarstw 
rolnych o obszarze do 15 ha, lub 
domów miejskich obejmujących nie 
więcej niż cztery ubikacje mieszkalne, 
jak wreszcie instytucjom 0 chara: 
kterze publicznym, tudzież szkołom 
i świątyniom udzielał ugg w spłacie 
tych pożyczek w wysokości 50—100 
proc, lecz uwzględniając obecny stan 
majątkowy dłużnika według skali roz- 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, to znaczy biorąc pod uwagę 

- efekt gospodarczy spowodowany ро- 
branemi w swoim czasie pożyczkami, 
Takie same ulgi mają przysługiwać 
przy spłacaniu pożyczek zasiewnych, 
udzielonych swego czasu przez rząd 
austrjacki właścicielom większych ob- 
szarów w Małopolsce Wschodniej 
zwłaszcza gdy wskutek akcji wojennej 
nie mogli wówczas zebrać plonów. 

W _ dyskusji pos. Sommerstein 
(Koło Żyd.) zaproponował, aby takie 
same uigi przyznawano co do udzie- 
lonych przez b. rząd austrjacki na za- 
kupno urządz ń domowych, wzgięd- 
nie warsztatów zniszczonych wskutek 
działań wojennych. Pos. Toczek 
Piast zaproponował, aby Bank Qo- 
spodarstwa Krajowego natychmiast 
wsirzymał kroki, zmierzające do Ścią- 
gnięcia tych pożyczek. Pos, Gruszka 
(Piast), dodał, aby z ulg korzystały 
także spółdzielnie kredytowe, które 
swego czasu pośredniczyły w rozpro- 

> wadzeniu kredytów rządowych i były 
narażone na stratę, W głosowaniu 
jejm przyjął rezolucję komisji wraz 
poprawkami posłów Spmmersielna, 
oczka i Gruszki. 

W dalszym ciągu posiedzenia pos. 
iebermann (P.P.S ) przedłożył spra- 
ozdania © wnioskach kilku klubów 
sprawie wypłacenia zasiłków rodzi- 

om osób powołanych na ćwiczenia 
wojskowe. Sprawozdawca zaznaczył, 
iż obowiązująca w tym względzie 
ustawa wygasła. Komisja wojskowa 
jednomyślnie przyjęła ustawę przy- 
wracającą zasiłki wychodząc z zało* 
żenia, iż dawanie takich zasiłków jest 
obowiązkiem państwa. To też istnieją 
one i w innych państwach, a istniały 
dotychczas i u nas. Komisja wojsko- 
wa zwróciła się do komisji budžeto- 
wej, która wskazała, jako pokrycie 

NE miljony złotych, które będą osią- 
nięte z podwyżki o Ig sumę docho= 

dów z monopolu tytuniowego. Obec- 
na ustawa różni się tem od dotych- 
czasowej, że jest trwałą, podczas gdy 
poprzednia obowiązywała tylko na 
pewien okres czasu. W głosowaniu 
bez dyskusji ustawę wraz z popraw- 

| ką wskazującą pokrycie W drugiem czy- 
taniu przyjęto. Trzecie czytanie od- 
będzie się jutro. : 

no 
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Polityka zagroniczna Sowietów. 
BERŁIN, 30—VI. Pat. Telegraphen Uaion donosi z Moskwy, że ko- 

misarz ludowy spraw zagranicznych Cziczerin złożył na posiedzeniu rady 
komisarzy ludowych obszerne sprawozdanie ze swej działalności w czasie 
pobytu w Europie. Rada zatwierdziła politykę Cziczerini, udzielając mu w 
dalszym ciągu pełnomocnictw do prowadzenia rokowań z państwami Za- 
chodniej Europy. Polityka Rosji wobec tych państw, a wobeć tego i Pol. 
ski ma pozostać niezmieniona. Według krążących w Moskwie pogłosek w 
najbliższym czasie ma nastąpić zasadnicza zmiana w polityce rosyjskiej 
na Dalekim Wschodzie. W stosunku do Chin Sowiety mają zacząć pro- 
wadzić bardziej umiarkowaną politykę. Z kół urzędowych potwierdzają 
wiadomości o zerwaniu stosunków z gen. Feagiem. Rząd sowiecki ma z 
kolei podjąć kroki w celu zbliżenia się do Japonji. Litwinow udaje się w 
najbliższym czasie na urlop wypoczynkowy do Zachodniej Europy. 

Niemcy jako arsenał Chin. 
BERLIN, 30. Vi. Pat. Radykalna „Hamburger Volkszig“, ogłasza 

sensacyjne rewelacje o rzekomem wywożeniu broni do Chin, które wbrew 
uchwale firm okrętowych w Hamburgu ma się odbyć w dalszym ciągu 
w sposób masowy. Tranzakcje te ma przeprowadzać właściciel firmy ekspe- 
dycyjnej Rudolf Peierson, brat prezydenta senatu hamburskiego. Przesyłki 
broni mają być adresowane do portu japońskiego Kobo, skąd przedsta: 
wiciele Petersona kierują je do Chin Północnych. W ciągu stycznia i lute- 
go b. r. miały być wysłane w ten sposób z Hamburga wielkie transporty 
rewolwerów i motocyklów. 

Wichrzenia komunistów w Norwegji, 
BERLIN, 30 VI. PAT. «Lokal Anzeiger>» donosi z Oslo, że norweska 

partja komunistyczna wydała do załogi okrętów angielskich, stojących na 
kotwicy w Oslo odezwę, w której wzywa załogę do rozstrzelania oficerów 
i do wszczęcia rokoszu. Rząd norweski ma podjąć energiczne kroki prze- 
ciwko temiu niesłychanemu wystąpieniu komunistów. Cała prasa norweska 
wyraża oburzenie z tego powodu. 
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Pątnicy litewscy przybywają, 
Według otrzymanych tu zupełnie konkretnych władomości, 

sygnalizowano z pogranicza przybycie pątników Iltewskich na 
koronację do Wilna. Pątnicy ci przeważnie zmierzają pieszo. 
Dokładna ich ilość nie jest znana wszakże wynosić ma kilka ty- 
sięcy osób. 

Kto przyjeżdża do Wilna. R 
Na uroczystości koronacyjne zapowiedzieli swój przyjazd do Wilna: 

Prezes Rady Ministrów i minister Spraw Wojskowych marszałek Józef 
Piłsudski oraz ministrowie: Sprawiedliwości Aleksander Meysztowicz, Rol. 
nictwa Karol Niezabytowski, Kolei inż. Romocki, Reform rolnych Witold 
Staniewicz, Spraw Zagranicznych August Zaleski, Poczt i Telegrafów 
Bogusław Miedziński, Oświaty. Dobrucki, Komisarz. Rządu na m. Warszawę 
Jaroszewicz, wojewoda Warszawski Sołtan, wojewoda Nowogródzki Becz- 
kowicz, oraz Inspektor Armji generał broni Lucjan Żeligowski. 

Z pośród wyższego duchowieństwa na uroczystości koronacyjne za- 
powiedzieli swoje przybycie: E M, Kardynał Aleksander Kakowski, Kard. 
Prymas August Hlond, J. J. EE. Arcybiskupi Metropolici—Krakowski Ksąże 
Adam Sapieha, Mohylowski Edward Ropp, Lwowski Bolesław Twardowski, 
Arcybiskupi: Karoł Hryniewiecki, Józef Teodorowicz, Piotr Mańkowski, 
oraz Ks. Ks. Biskupi: Anatol Nowak, Leon Wałęga, Antoni Nowowiejski, 
Józef Rancan, Zygmunt Łoziński, Stanisław Gall, Henryk Przeź dziecki, 
Adolf Szelążek, Władysław Krynicki, Wincenty Tymneniecki, Stanisław Łu- 
komski, Stanisław Okuniewski, Teodor Kubina, Arkadjusz Lisiecki, Karol 
Fiszer, Adolf Jełowicki, Paweł Kubicki, Wojciech Owczarek, Czesław So- 
kcłowski, Antoni Laubitz, Stanisław Rospond, Chomyszyn,| Grzegorz 
Łakota. 

BROS ROA : 

Kapitan Byrd w drodze do Europy. 
NOWY YORK, 30 VI. PAT. Stacja radjotelegraficzna w Shephersville, do- nosi, źe o godz. 5 według czasu nowojorskiego kpt. Byrd znajdował się mniej- więcej o 2 tysiące mil od Nowego Yorku. : 
CHATHAM, 30-VI PAT. Radjotelegram 

pod 2 min. 32 według czasu miejscowego 
otnik nie widział ani ziemi, ani też 
cych się nisko obłoków. 

Nowe oszustwo telefoniczne. 
PARYŻ, 80 Vi. PAT. „Echo de Paris* donosi, że w ubiegłą sobotę 

nieznany osobnik usiłował dokonać mistyfikacji w imieniu ministra wojny. 
Podając się za sekretarza dyrektora cywilnego gabinetu ministra, przedyk- 
tował on telzfonicznie jednemu z oficerów sztabu generalnego rozkaz na- 
tychmiastowego zwolnienia całego szeregu kategoryj żołnierzy, rocznika 
1925 Oszustwo wyszło niemal niezwłocznie na jaw. Władze podjęły śle- 
dztwo w tej sprawie. 

Stan rynku pieniężnego Ameryki. 
WARSZAWA, 30.VI (el. wł, Słowa) Paryska Agence Financiere 

pisze, że zaciągnięcie w obecnej chwili p życzki zagranicznej przez Polskę na rynku amerykańskim byłoby lekkomyślnością, rynek ten bowiem jest 
przeciążony pożyczkami zagranicznemi, w których rokowania już zostaly 
sfinalizowane. W tej chwili realizowane są następujące pożyczki: japoń- 
skiego Banku Ossaka w wysokości 50 milionów dolarów, Berlińska w su- 
mie 20 miljonów, Columbji w wysokości 60 miljonów. Pozatem Są na u- 
kończeniu pertraktacje grupy niemieckich banków hipotecznych. 

Ludność Litwy. 
Z Kowna donoszą: Według ogłoszonych tu danych statystycznych # 1 в i 

i s ludność Litwy wynosi 2259151 mieszkańców, W tem 1078018 Dalai i "ses 
obiet; 

otrzymany od kapitana Byrda o 
stwierdza, że o godz. 16 we środę 

wody z powodu gęstej mgły od zwiszają- 

Straszny wypadek z p. K. Niewiaruwską, 
Wieczorem w dniu wczorajszym obiegła Wilno wiadomość, że znana 

artystka operetkowa p. Kazimira Niewiarowska uległa ciężkiemu oparzeniu. 
Stan jej ma budzie bardzo poważne obawy. Według pierwiastkowych wia- 
domości płomień miał wybuchnąć od zbiornika benzyny. Znakomita ar- 
tyska przewieziona została do szpitala św. Jakóba. 

Według informacyj, udzielonych o godz. 11 w nocy przez lekarza 
dr. Achmatowicza, p. Kazimiera Niewiarowska doznała oparzenia prawie 
całego ciała (mniej więcej 7/8 calej powłerzchni skóry). Twarz również 
oparzona, jakkolwiek stosunkowo w nieco mniejszym stopniu. Rzęsy i 
brwi opalone. Stan jest bardzo ciężki, ale nie beznadziejny. Przeważnie 

wszędzie oparzenia drugiego stopnia (clęższe), miejscami pierwszego stopnia 
(lżejsze). Stan ciężki trwać będzie przypuszczalnie dziesięć lub kilkanaście 
dni. Jeżeli p. Niewiarowska wyzdrowieje, to oparzenia według wszelkiego 
prawdopodobieństwa nie zeszpecą jej. Niewiarowską opiekują się najlepsi 
lekarze wileńscy, którzy zastosowałi wszelkie możliwe środki leczenia. 
Leży ona w oddziale chirurgicznym miejskiego szpitala św. Jakubu pod 
opieką naczelnego lekarza tego szpitala dr. Zawadzkiego oraz lekarzy: 
chirurgów dr. Achmatowicza i dr. 
się konsyljum przy udziale profesora chirurgji Michejdy i dyrektora pierw- 
szej kliniki chorób wewnętrznych U, S. B. prof. Orłowskiego. 

  

Kucharskiego. U łoża chorej odbyło * 

Nowość wydawnieza, Najnowsza książka 

Prof. D-ra Marjana Zdziechowskiego 

„Walka o duszę młodzieży 
Opuściła prasę drukarską i jest do nabycia we wszystkich księgarniach, 

Powrół p. Jana Bratianu. 
Paryż, 25 czerwca. 

W artykule, jaki tuniedawno ogłosi: 
liśmy kryzysie rządowym w Rumunii, 
pisaliśmy: „Gabinet Barbu Stirbey za 

jakiś czas prawdopodobnie ustąpi 

miejsca p. Janowi Bratianu...* Nie 
przypuszczałiśmy jednak, że ów 

„czas* będzie trwał tylko dwa ty- 

godnie. Istotnie: powołany do życia 
dnia 5 czerwca, gabinet Barbu Stirbey 
podał się do dymisji 21, a nazajutrz 

miała już Rumunja nowy rząd z p. 
Janem Bratianu na czele. 

Cóż zaszło? Gabinet Barbu  Stir- 
bey nie był koalicyjaym we właści- 
wem tego słowa znaczeniu, ałe liczył 

w swem gronie drugoplanowe osobi- 
stości dwu wielkich partji rumuńskich: 
liberałów oraz ludowców. Przypusz- 
czano powszechnie, że gabinet ten 
przeprowadzi wybory—jakie są wy- 

znaczone na 7 lipca—i że przedtem 

stanie jakiś wyborczy kompromis po- 
między liberałami a ludowcami co do- 

ewentualnego podziału mandatów. 

Jak już pisaliśmy, Stronnictwo 
Narodowo-Liberalne jest w Rumunji 
najsilniejsze. Założył je Jan Bratianu, 
ojciec obecnego premjera i faktyczny 

fundator Królestwa Rumunii. Jego syn 
najstarszy, również Jan, objął po nim 
spuściznę. Stanął na wysokości za- 

dania. Na jego barki spadła ciężka 
odpowiedzialność rządzenia Rumunją 
w czasie wielkiej wojny i rokowań 
pokojowych' Na jesieni 1919 roku 
podał się do dymisji nie chcąc pod- 

pisywać traktatu o mniejszościach. W 
. styczniu 1922 powrócił do władzy i 

rządził do marca 1926, poczem znów 

podał się do dymisji aby wytchnąć i 

zyskać nowe siły w opozycji. Libera- 
lowie mają szefów, —że wymienimy 
tylko pp. Vintila Bratianu (brat Jana), 
Duca, Marzescu i in,—mają oddaw- 

na szkolny personel administracyjny, 
banki i prasę. W Bukareszcie wy» 
chodzą dwa dzienniki liberalne: Viifo- 

rul (po rumuńsku) i/ndependance 
Roumaine (ao francusku), oraz mie- 
sięcznik Demokratia, 

7 Ludowcy są niewątpliwie od libe- 
łów liczniejsi, Ale nie posiadają ener- 

gicznych przywódców i są mało z 

sobą zharmonizowani. Rumuńska Par- 
tja Ludowo-Narodowa powstała z po* 

łączenia się transylwańskich narodow- 

ców, na czele których stoi p. Juljusz 
Maniu, z ludowcami (fsaranistąmi) 

starej Rumunji, którym przewodzili 
do niedawna pp. Mihalake, Stere i 
Lupu; piszemy do niedawna, bo p. 
Lupu ze swą grupą zerwał z „tsara- 
nistami* i idzie teraz z liberalami, 
Otóż kiedy część transylwańska po- 
łączonej partji ludowo-narodowej re- 

prezentuje raczej czynniki umiarkowa* 

ne miasteczek i wsi, to jej część sta- 
ro-rumuńska jest bardzo demagogicz- 
na. Parija pp. Maniu i Michalake czy» 
ni wrażenie słabości, kiedy liberało- 

wie dają wrażenie siły. Gdyby wybo- 
ry były w Rumunji zupełnie |wolne 

— ludowo-narodowi uzyskaliby nie- 

wąłpliwie większość w Parlamencie, 
aje tej większości obawia się Korona, 

a pozatem nie dopuszczą do niej li- 

berałowie. 

Nazajutrz po utworzeniu gabinetu 

Barbu Stirbey, pp. Bratianu i Maniu 
próbowali dojść do porozumienia, 
t zn. ustalić mniej więcej ile manda« 

tów na każdą z dwu partji przypad- 
nie, P. Bratianu ofiarował ludowo-na* 
rodowym jedną trzecią miejsc i żądał 

list wspólnych. P. Maniu domagał 

Się tylko neutralności władz i obsta- 
wał przy listach oddzielnych; obiecy- 

wał niezwalczanie liberałów. Taki kom- 
promis zbyt niebezpieczny byłby dla 

liberałów. Rokowania zostały zerwa- 

ne, liberałowie odwołali swych przed- 

stawicieli z gabinetu Barbu Siirbey, 
co spowodowało podanie się do dy- 
misji tegoż. Król powierzył misję 
utworzenia nowego rządu p. Bratianu,    

który przeprowadzi nowe wybory z 
7 lipca. Termin „przeprowadzi*" nale- 
ży rozumieć tu w najszerszem tego 

słowa znaczeniu. | 

Podobno w toku rokowań pomię- 
dzy pp. Bratianu a Maniu, ten osta- 
tni powiedział przywódcy liberałów: 

— Pańscy przeciwnicy często mó- 
wią o „dynasji”* Bratianu, Faktem 

jest, że jest pan najsilniejszą osobi- 
stością w Królestwie. Powinien pan 
być Prezydentem Republiki, to było- 
by normalniejsze... 

Nie wiemy czy slowa te są auten- 

tyczne, choć je nam powtórzyła bar- 

dzo wybitna osobistość rumuńska. 
Nie należy go brać dosłownie, bo w 
Rumunji niema żadnej agitacji za re- 
publiką: Powiedzenie p. Maniu dowo- 

dzi jednak jak wielką rolę gra ciągle 

w swej Ojczyźnie p. Bratianu. 
W jego gabinecie ministrem spraw 

wewnętrznych został p. Duca, b. mi- 

nister spraw zagranicznych. Tę osta- 

tnią zaś tekę powierzył p. Bratianu 
p. Mikołajowi Titulescu, dotychczaso- 
wemu posłowi w Londynie i delega- 

towi Rumunji w Radzie Ligi Naro- 
dów. P. Titulescu jest człowiekiem 
młodym. Wychował go poniekąd ś. p. 
Take Jonescu, a zatem nie jest p. Ti- 

tulescu liberałem. Utrzymywał jednak 

zawsze dobre z liberałami stosunki, 

a p. Bratianu już oddawna miał go 
na oku. Powiadają, że chętnie jemu 
zostawiłby spuściznę po sobie w po- 
staci przewodnictwa partji liberalnej. 

Do tegoż przewodnictwa przygoto- 
wuje się również p. Duca, rówieśnik 
p Titulescu, ale dawny już współpra* 

cowntk p. Bratianu. 
Oprócz liberałów, do gabinetu 

Bratianu należą jeszcze: p Lupu (pra: 

ca), szef frakcji „tsaranistów*; p. In- 
cułets (zdrowie publiczne), przywód- 
ca ludowców besarabskich; prof. Ni- 
stor (roboty publiczne), przywódca 

demokratów bukowińskich; oraz p. 

Stelian Popescu (sprawiedliwość), dy- 
rektor popularnego dziennika Univer- 

sul. Zwycięstwo obozu rządowego 
na wyborach jest pewne. P. Bratianu 

znów na lat kilka powrócił do wła- 
dzy. Kazimierz Smogorzewski 

P. S. — Niejeden z czytelników na- 
szych zapytać się może dlaczego 0 polityce 
rumuńskiej pisze tu nasz współpracownik 
paryski. Przedewszystkiem dlatego, že iest 
© sprawach naszej sojusznicy poinformowa- 
ny. Powtóre dlatego, że Paryż jest najlep- 
szym punktem obserwacyjnym dla Burop: 
całej. Tam Państwa wysyłają najlepszy 
dyplomatów, a dzie"niki najlepszych kores- 
pondentów; tam ukazuje się mnóstwo wy- 
dawnictw książkowych i perjodycznych; tam 
Często zaglądają politycy wszystkich krajów 
europejskich. Poprosiliśmy więc p. Smogo- 
rzewskiego aby od czasu do czasu informo- 
wał naszych czytelników nietylko o życiu 
Francji, ale także o sprawach innych państw 
europ*jskich. — Red 
A k mr na OLE GOLA 

Posiedzenie komisji budżetowej 

  

ę kościoła garnizonowego św. Ignacego. 
Sejm i Rząd. 

Obrady nad zmianą ordynacji 
wyborczej. 

WARSZAWA, 30—Vi. PAT. Sej- 
mowa podkomisja konstytucyjna przy- 
stąpiła dzisiaj do rozważania projektu 
ustawy o zmianie ordynacji wyborczej 
na podstawie referatu posła Popiela 
(N. P. R.). Referent scharakteryzo- 
wawszy stan obecny zaproponował 
pewne zmiany dotychczasowego Swe- 
go projektu, mianowicie opowiedział 
się za dopuszczalnością związków 
list w okręgach w całem państwie z 
ograniczeniem do trzech, natomiast 
przeciw dopuszczalności związku list 
państwowych i za oparciem się na 
wynikach głosowania 1922 roku, za 
zwiększeniem liczby mandatów w Ma- 
łopolsce Wschodniej i 'za listą pań- 
stwową nieprzekraczającą 72 manda- 
tów. Ogółem iiczba mandatów miała. 
by wynosić 420 z czego Polska Cen- 
tralna i Zachodnia posiadałaby 286 m; 
Polska Wschodnia—56, a resztę — 
z listy państwowej. Na wschodzie 
okręgi byłyby równe województwom 
z wyjątkiem województwa Tarnopol- 
skiegu, gdzie zachowanoby dwa okręgi. 

Konwent senjorów: 
WARSZAWA, 30.VI. PAT. Dzi- 

siaj przed posiedzeniem Sejmu odby- 
ło się pod przewodnictwem Marszał- 
ka Rataja posiedzenie ;konwentu sen- 
jorów Sejmu. Na wstępie Marszałek 
oświadczył w związku z interpelacja- 
mi, jakie do niego zgłoszono tak ze 
strony Sejmu, jak i z poza Sejmu, 
że podczas uroczystości urządzanych 
ku ćzci Juljusza Słowackiego w Kra- 
kowie nie zaszło nic takiego coby 
można było uważać ze despekt wy- 
rządzony jemu osobiście bądź w jego 
osobie Sejmowi. Następnie omawiano 
program prac Sejmu. Postanowiono 
odbyć następne posiedzenie w dniu 
jutrzejszym to jest 1 lipca r.b, o g. 
4 popołudniu. Na porządku dziennym 
znajduje sie projekt ustawy o gminie 
wiejskiej. Sprawozdanie przedłożył 
przewodniczący komisji administra- 
cyjnej pos. Putek-Dalsze posiedzenia 
będą się odbywały począwszy od 
wtorku przyszłego tygodnia codzien- 
nie. Tematem obrad będą ustawy sa- 
morządo we. 

    
   Podziękowanie 

Wszystkim p. p. Lekarzom 
Szpitala >w. Jakóba,a w szcze 
gólności dr  Achmatowiczowi 
składam serdeczne podziękowa- 
nie za troskliwą opiekę i życz- 
liwość jaką podczas operacji i 
choroby w szpitalu tym zazna- 
ła żona moja 

GUSTAW SZWIGER 

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 
Wytworne i trwałe 
CZAPKI i 

KAPELUS E 
Kraj, i zagr. (Borsal., Habig i in.) 

Na Pamiątkę Koronacji ® - 

2 zamiast 12 tylko 4 zł. : 
a Patrz_na ostatniej stronie, s 

  

    

        
    

        

   

WARSZAWA, 30.VI, PAT. Najpo- — 
siedzeniu komisji budżetowej przy- 
dzielono ks. pos. Kaczyńskiemu (ChD) 
referat o dekrecie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej w sprawie pożyczki rządo- 
wej w kwocie 60 miljonów złotych w 
złocie na podwyższenie kapitału Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego. Lieber- 
man (PPS) przedstawił wniosek ko- 
misji wojskowej w sprawie projektu 
ustawy © zasiłkach dla rodzin rezer- 
wistów. D:legat Ministerstwa Skarbu 
oświadczył, że rząd nie podjął inicja» 
tywy dla załatwienia tej sprawy, Wy- 
Szukanie zródeł pokrycia pozostawia 
Sejmowi. Przedstawiciel Ministerstwa 
Spraw Wojskowych nie był na posie- ; 
dzeniu obecnym. 

Pos. Rymar (ZLN) proponuje, aby 4 
w budżecie województw i starostw 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych $- 
wstawić na zasiłki wojskowe kwotę ® 
trzy miljony złotych, a równocześnie | 
w budżecie przedsiębiorstw budżet ф 
monopolu tytuniowego podwyszyć o ‹ 
trzy miljony złotych Wniosek ten 
przyjęto jednomyślnie. Następnie pos. 
Łazowski (ZLN) jako delegat Sejmu 
do komisji skarbu narodowego złożył 
obszerne Sprawozdanie o działalności 
tej komisji. Po dyskusji jednomyślnie 
przyjęto jednomyślnie rezolucję, przyj- 
mującą do wiadomości [sprawozdanie 
pos. Łazowskiego i wzywającą rząd 
do r” przedstawienia ustawy 
o likwidacji skarbu narodowego. 

CZYTA KAŻDY 

-„PRAGDE" | 
® Tygodnik <PRAWDAs, jest najwiek- 

szem i najwszechstronniejszem cza- 
sopismem w Polsce, prowadzonem 
w stylu europejskim  <PRAWDA» 
daje czytelnikowi całokształt aktual- 
nych spraw ze wszystkich dziedzin 

życia państwa i społeczeństwa. * 
<PRAWDA» jest pismem dla ińteli- © 

gencji polskiej. 
Naleźy natychmiast żądać 
egzemplarzy okazowych. 

Redakcja i administracja: 
Warszawa, Wilcza 16. 

  
  

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
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ui. Ostrobramska 5. 

jako epilog „Widm”, 

Kasa czynna codziennie od godz. 5 po poł. 

  
    

SŁOWY 

Kulfuralno-Ošwiafowy. 
MISTERJUM ZAKOŃCZY: 

LITANIR OSTROBRAMSKA 
muzyka St. Moniuszki (z części 1. Sancta Maria i Agnus) również w formie scenicznej. 

uplastyezniający błogosławieństwo rozwoju nowej epoki chrześcijańskiej Idei w Polsee, a wyrażonej 
we wzniosłych symbolach hołdu, pokory 1 miłości. 
Ceny biletów: Parter — 1 zł. Balkon — 50 gr. 

KURIER GOSPODARCZY 

W sprawie eksportu 
materjałów drzewnych. 

Ze sfer przemysłowo-ieśnych otrzy* 

mujemy w powołanej sprawie nastę- 

pujące informacje: ; 
Podstawowe materjały eksporto- 

we Kresów Wschodnich— papierów: 

ka i kopalniaki korzystały już od kil- 

ku lat z ulgowej taryfy kolejowej wed- 

ług klasy „G* (najniższej). Oa dnia 

1 marca r. b. artykuły powyższe zo- 

stały przeniesione do klasy „E“ t. į. 

o awe klasy wyżej, co stanowiło pod- 
wyżkę o 25 proc. Rozporządzenie to 
oparte. na błędnych założeniach go* 

spodarczych i wydane bez uprzednie: 

go zasiągnięcia opinji sfer zaintereso" 
wanych, zadało bardzo poważny с105 

przemysłowi drzewnemu. Wobec te- 

go na skutek energicznych interwen- 

cji organizacji gospodarczych udało 

się uzyskać obniżenia ,taryfy na pa- 

pierówkę i kopalniaki do klasy «F», 

to jest pośredniej pomiędzy „klasą 

„G“ i „E”. Jednak zniżka ta zgodnie 
z Rozporząazeniem Ministra Komuni- 
kacji z dnia 5 kwietnia r. b. (D. U. 
Nr. 33) obowiązuje od 10 kwietnia 

tylko do 30 września 1927 r. 3 

Po tym terminie przywraca 816 

a podwyższona Stawka klasy „E“ a 
więc w dalszym ciągu będzie zatamo- 
wany eksport kopalniakow i papie- 
rowki. 

Wobec tego jest niezbędnem lub 
przeniesienie tych materjałów do po- 
przedniej klasy „G“, iub  przynaj- 
mniej ustalenie obecnej stawki wed- 
ług klasy „F“ na-stałe. - 

Według „posiadanych wiadomości, 
Ministerstwo Komunikacji, mając za- 

miar podnieść w niedalekiej przysz- 
łości płace urzędnicze a będąc SKIĘ- 

powane zasadą samowystarczalności, 

wystąpiło projektem dalszego pod- 
wyższenia taryf kolejowych. Pomi- 
mojpoprawnej konjunktury zagranicz 
nej znaczne koszty własne utrudniają 
eksport; niektóre artykuły nawet przy 
obecnych taryfach nie mogą być ek- 
sportowane. 

Naprzykład drzewo kopalniane z 
КЕ0 Wschodnich lub materjaly 
tarte przeznaczone dla Anglji (która 
jest jedynym odbiornikiem takowych) 
ledwie wytrzymują kalkulację. ' 

Dia iłustracjj stosunku wartości 
drzewa do kosztów transportu poda- 

jemy następujące zestawienie, przyj- 
mując przeciętny przebieg dla drzewa 
800 km. a papierówki 40 km.: 

St k 
Cena loko st. Fracht waski 

" załadow. ае do war- 
tošci 

Materjał tarty f. szt. 
7,10 za 1 stnd. 25 shyl. 17 proc. 

Kopalniaki Sh. 9 — 
za 1 metr. 5,7 shyt.. 60 , 

Papierówka dol. 2,10 
za 1 m. prz. 67centów 32 „ 

Cyfry powyższe świadczą, że pod- 
wyżka frachtów tak znacznie wpłynie 
na podniesienie cen, że zmniejszy 
eksport materjałów drzewnych, które 
są w Poisce wogóle, a we Wschod- 
nich Województwach w szczególnoś- 
ci, jedną z podstawowych grup ек- 
sportowych. Wpłynie to bardzo nie- 
korzystnie za bilans handlowy, który 
wykazuje w ostainich miesiącacn de- 

presję. 11. 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 

ika Ustaw Rz. P.» Nr 53, z dnia ACE VISAS е 
— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o pra- 
wie przemysłowem (poz. 468); 

— Rozporządzenie Ministtów Skarbu i 
Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1927 r. 
zmieniające $$ 2 i 3 rozporządzenia Mini- 
strów Śkarbn 1 Sprawiedliwości z dnia 7 
września 1926 r. o lichwie pieniężnej 
(poz. 469). ; 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 54, z dnia 
18-VI 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochro- 
nie rynku pracy (poz. 472); 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. w spra- 
wie zmiany $ 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. 
o lichwie pieniężnej (poz. 474); 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P» Nr 55, z dnia 
23-VI 1927 r.; 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o zmianieg) Przedsiębiorcy 

PopacY tymczasowych o kosztach sąde- 
wych (poz. 482); k : 

— Rozporządzenie Ministra Reform Rol- 
nych z dnia 21 maja 1927 r. wydane w 
porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie 
opłat i świadczeń przy znoszeniu służebno- 

ści w województwach kieleckiem, lubelskiem, 
łódzkiem, warszawskiem, i w zachodniej 

części województwa białostockiego (poz 484); 
— Rozporządzenie Ministra Reform Kol- 

nych z dnia 21 maja 1927 r. wydane w po- 
rozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie 
opłat i świadczeń przy znoszeniu służebno- 
ści w województwie wołyńskiem, poleskiem, 

nowogródzkiem, wileńskiem i we wschod- 
niej części województwa białostockiego (poz. 

Е Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 8 czerwca 1927 r. o dodatkowej reje- 
stracji listów zastawnych b. rosyjskich ban- 
ków ziemskich: Petersbursko:Tulskiego, Mo- 
skiewskiego, Kijowskiego, Połtawskiego 

oraz obligacyj b. Żytomierskiego Towarzyst- 
wa Kredytowego Miejskiego, jak również 
imiennych pokwitowań instytucyj kredyto- 
wych 1 innych instytucyj państwowych i pry- 
watnych na zdeponowane wyżej wymienio- 
ne listy zastawne i obligacje (poz. 486); 

— Rozporządzenie Ministra Poczt i Te- 
legrafów z dnia 15 czerwca 1927 r. w spra- 
wie taryf obowiązujących na sieciach eks- 
ploatowanych przez Polskę Akcyjną Spółkę 
Telefoniczną (poz. 487), + 

"KRO 
PIĄTEK 

f Dziś 
Najśw.krwi J. 

utro 

  

Wsch, sł. o g. 3 m. 15 

Zach. sł. o g. 19 m. 59 

Nawiedz. M.B) 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji П. 5. В, 

1 dnia 30 —VI 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie | 2 

Temperatura 2 
średnia j e: 
Opad za do" a 
bę w mm, 

Wiatr | Potudniowy 
przeważający 

U wa gi: Półpochmurno 
Minimum za dobę 1-8 QC 
Maximum za dobę -+-22 QC. c. 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 
— «Litanja Ostrobramska*. Z 

powodu Uroczystości Koronacyjnych, 
dziś w piątek l-go bm. w kapiicy 
O:trobramskiej, Chór Wił T-wa Mu- 
zycznego «Lutnia», wykona Z towa- 
rzyszeniem orkiestry o godz. 4 po 
poł. „Litanję Ostrobramską* (trzecią) 
St. Moniuszki, pod kierown, J. Le- 
śniewskiego. Litanja powtórzona bę- 
dzie w sobotę 2-go, w niedzielę 8-go, 
w środę 6 go i w sobotę 9-go b.m. 
o godz. 6 wieczorem. 

— Sprawozdanie Komisji Re- 
wizyjnej Odbudowy Kościoła gar- 
nizonowego. Da. 30 czerwca i. b. 
Komisja Rewizyjaa Komitetu Odbu- 

dowy Kościoła garnizonowego św. 

Ignacego dokonała rewizji w Wydzia* 
le Wykonawczym iegoź komiteiu na 

dzień 30 czerwca 1927 r. i znalazła 
co nasiępuje: 

1) Dowody przychodowe irozcho- 

dowe oraz inne dokumenty rachun- 

kowe okazały się w całości i są prze: 

chowyware w porządku. 
2) Księga „Kasa - dziennik - głów- 

ny* jest prowadzona systemem ame- 

rykanskim porządnie i przejrzyście 

oraz zapisy w tej księdze są zgodne 

z dowodami przychodowymi i rozcho- 

dowymi. Bilans na dzień 30 czerwca 
1927 r. jest należycie uzgodniony. 

3) Na podstawie dowodów przy- 

choaowych i rozchodowych oraz Di- 
lansu księgi głównej stan kasy na 
dzień 30 czerwca r. b. przedstawia 
się następująco: 

A. W przychodzie 
a) Ofiary na listy składkowe PKO, 3550 zł. 
DoS $ bez- 

pošrednie 2500,43 
©) „Zz kwest, koncertėw i t.p, 5001,26 
d) „  zapomoga M. S. Wojsk. 15000 
e) „ ryczałtem z D. O. K, 6700 
1) Odsetki z banku Spėtek Zarob. 1024,31 
g) Pożyczka w Banku Rolnym 2000 

Ogółem w przychodzie 53.776,00 zi. 
B. W rozchodzie, 

a) Plany Inwentaryzacyjne 1747,64 

b) Konkurs na Szkice , 1500,00 

c) Projekt, kierownictwo 3560,00 

dy Robocizna (pizy gosp. sp.) 8544,92 

€) Materjały budowiane 8947,54 

t) Dozór techniczny 875 

25,883,59 

NIKA 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— Wycieczki rolnicze. Związek Kółek 

i Organizacyj ziemi Wileńskiej, organizuje 
w roku bieżącym trzy wycieczki rolnicze, a 
mianowicie: dwie do Stacji Doświadczalnej 
w Bieniakoniach i jedną do Wysoko:Mazo- 
wieckiego. 

Pierwsza wycieczka obejmować będzie 
rolników z okolic Wilna—powiatu Wileńsko- 
Trockiego, byłych słuchaczy Kursów Gospo- 
darstwa Wiejskiego, członków Kółek Rolni- 
czych i innych osób. Wyjazd z Wilna na- 
stąpi w dniu 10 lipca godz. 6ta min. 15. 
Zbtórka na stacji kolejowej w Bieniakoniach. 
Powrót do Wilna tegoż dnia. 

Druga wycieczka obejmować będzie 
wszystkich rolników ziemi Wileńskiej, przy- 
czem przewidziane jest zwiedzenie kilku go- 
spodarstw wzorowych pod Wilnem i same- 
go miasta. Wycieczka wyjedzie z Wilna w 
dniu 11 lipca godz. 6-tą min. 15. Zbiórka na 
dworcu w Wilnie. Dnia 12-go lipca wyciecz- 
ka zwiedzi bliższe gospodarstwa pod Wil- 
nem i miasto, 

Trzecia wycieczka odbędzie się w czasie 
od 8 do 12 lipca, która ma za zadanie prze- 
konać rolników o zaletach drenowania pól, 
a następiie zwiedzenie obór bydłą krajo- 
wego. 

Koszta związane z wyjazdem ponoszą 
sami zainteresowani, o ile nie nie będą wy- 
delegowani na koszt Sejmików Powiatowych, 

  

h) Wydatki bieżące 1,457,95 
Ogółem w rozchodzie 53,517,64 zł. 
Saldo na 30 VI 27 r. 258,36 zł., z któ- 

rych w kasie u skarbnika 179 zł. 11 gr. 
oraz 79 zł. 25 gr. według książeczki banko- 
wej w Banku Związku Spółek | Zarobko- 
wych w Wilnie. 

4) Przy oglądaniu Odbudowy; Ko* 
ścioła na miejscu wykonania robót 
Komisja Rewizyjna przyszła do wnio- 
sku, że paląco niezbędną, konieczną 
i pierwszorzędnej wagi jest Sprawa 
pokrycia kościoła nowym dachem dla 
zabezpieczenia takowego od niepo- 
żądanych i szkodliwych wpływów 
atmosferycznych. Na tem  protokuł 
zakończono i po przeczytaniu podpi- 
sano: 

Qigierd Malinowski wice-wojewoda, 
przewodniczący Komisji, Jan Małecki, 
Prezes lzby Skarbowej, Jan Pietra 
szewski, Prezes lzby Koniroli Pań: 
stwowej. Jan Popowicz Prezes Dy- 
rekcji Pocziy i Telegr. 

Da. 1 i 2 lipca odbędzie się kwe- 
Sta uliczna na odbudowę tegoż ko- 
šciola. Wydział Wykonawczy Komi- 
tetu apeluje do wszystkich łudzi do 
brej woli, by ze względów praktycz- 
nych (kościół garnizonowy), histo- 
rycznych i architektonicznych zechcieli 
łaskawie poprzeć kwestę i umożliwić 
przynajmniej pokrycie kościoła dachem 
dla zabezpieczenia od runięcia, tego 
zabytku z w. XVil. 

URZĘDOWA. 
— Zjazd urzędników urzędów 

skarbowych. W dniu 28 czerwca 
r.b, w lokalu Wileńskiej lzby Skar- 
bowej odbył się pod przewodnictwem 
Prezesa Izby p. Jana Maleckiego do- 
roczny zjazd naczelników urzędów 
skarbowych okręgu wileńskiego, po- 
święcony sprawie wylmiaru w r. b. po- 
datku dochodowego, na któryrn to 
zjeździe zostały szczególowo omó- 
wione rozmaite kwestje, związane z 
wymiarem tego podatku w celu sko- 
ordynowania postępowania wymiaro- 
wego wszystkich komisyj szacunko- 
wych i osiągnięcia jaknajwięcej rów- 
nomiernego i odpowiadającego rze- 
czywistości opodatkowania, oraz spra- 
wie egzekucji podatków bezpošred- 
nich. : 

POCZTOWA 
— Urzędy pocztowe w dniach 

uroczystość: będą czynne. Dyre- 
kcja Poczt i Telegrafów zarządzila, 
aby w dniach 1, 2 i 3 lipca—wszyst- 
kie filjalne urzędy i agencje poczto- 
we m. Wilna pełniły nieprzerwanie 
słuźbę od 8 rano do 24:ej w dziale 
służby pocztowo-tełegraficzno-telef >- 
nicznej. W urzędach Wilno 1 i Wil- 
mo 2 (na dworcu) służba będzie trwa: 
ła całą dobę. 

SZKOLNA. 
— Wycieczka szkolna. Za po- 

średnictwem  najpoczytniejszego na 
kresach naszych dziennika pragniemy 
przesłać serdeczne „Bóg zapłać” tym, 
co w ziemi Nowogródzkiej okazali 
tyle gościnności i pomocy wycieczce 
Internistek z Seminarjum Naucz. Żeńs. 
im. Królowej jadwigi, z Wilna, w 
dniach 22—24 czerwca bież, roku. W 

  

Początek przedstawień: 1—o godz. 6-ej wiecz., 2—o godz. 8:ej wiecz., 3—o godz. 10-ej. 

W piątek, dnia l=go lipca premjera wyjątkowo o godz. 8=ej wiecz. 

W/ razie wstrzymania ruchu z powodu procesji na ulicy Ostrobramskiej, wejście do Sali Miejskiej z placu Bosaczkowego przez Pasaż. 

  

  

Nieruchomości ziemskie. Majątki, folwarki, ośrodki, mły1y wodne, —pośredniczymy w kupnie i sprzedaży, 
Domy i place miejskie. Lokaty kapitałów na pewne zabezpieczenia. 

Pożyczki niskoprocentowe. 

Kosztów przy zgłoszeniu niema. 

Wileńskie Biuro Komisowos=Handlowe ul Ad. Mickiewicza 21. Tel; 152. 
Ogłoszenia i reklamy do wszyskich pism. 

Dzierżawy majątków ziemskich. 
i wiejskich wg. cen rynkowych. 

Komis niski do uzgodnienia. 

Fachowe pisanie podań i przepisywanie na maszynie 

Szacowanie nieruchomości miejskich 

Kaucjonowane i koncesjonowane 

  

  

„MYŚLIWSKA* ,     „ZACISZE” — ul. Mickiewicza 25 

Pierwsza Wileńska Spółka 
WIN I PRZETWORÓW OWOCOWYCH 

Wytwórnia ul: Piłsudskiego 2. Sklep detaliczny ul. Wileńska 36, Tel. 886. 

POLECA: wyborowe wytrzymałe Wina Krajowe własnej produkcji, duży asortyment spirytualji 
najprzedniejszych firm krajowych i zagranicznych, serów, delikatesów i świeżo otrzymanych znane 
dobroci wiejskich wędlin litewskich. i й 4 : 

Ceny state i umiarkowane, 
Wina należy żądać we fiaszkach i szkłaneczkach w pierwszorzędnych restauracjach, jak to: 

„GEORGES* — ul. Mickiewicza 20 
22. 9 „BRISTOL“ 

A takoż w pawilonie firmowym na wystawi ruchomej ul. Arsenalska b pałac Tyszkiewicza. 

„ э       
  

pierwszym rzędzie składamy wyraz 
wdzięczności p. Wojewodzie Nowo- 
gródzkiego i Jego delegatowi p. Žmi- 
grodzkiemu oraz p. Bohatkowskiemu, 
gorące podziękowania Paniom: Wierz- 
bowskiej i Kraszewskieį, państwu 
Karpowiczom z Cząbrowa, Oraz p. 
Stolle, Dyrektorowi Huty Szklanej w 
Niemnie. 

Młody zastęp seminarzystek prze- 
żył urocze chwile wśród owych pa- 
górków leśnych i pól! Mickiewiczow=' 
skich, pił czar poezji / wieszczej 
nad tonią tajemniczej Świtezi, rozra- 
dował i rozszczerzył serca u bram 
gościnnych Cząbrowa. Atmosfera tra- 
dycji swojskiej, ziemiańskiej, przemó 
wiła do przyszłych wychowawczyń i 
nauczycielek ludu kresowego — nie- 
tylko okolicą i pamiątką, ałe żywemi 
postaciami ludzi mądrych i zacnych. 

I nietylko wspomnienia wielkiej 
przeszłości, ale pełne życia odrodzo- 
nej Rzp. w pracy wzorowo zorgani- 
zowanej placówki przemysłu krajo- 
wego, w Hucie szklanej Niemeńskiej 
pouczyła je, jak żywa, młoda Polska 
pracuje, jak o lepsze z kulturą Za 
chodu idzie. 

Za dar Wasz duszom przyszłych 
nauczycielek serdeczne „Bóg zapłać”. 

S. Montwiłłowa i Z, Muchlińska. 

RÓŻNE. 
— Zjazd Sodalicyjny. W dn. 2, 

3i4 lipca Wilno będzie gościło w 
swych murach Sodaliski szkół śred- 
nich w Polsce. 

Wszystkie  Sodalicje  Wileńskie 
zbiorą się w dn, 3 lipca o godz. 9-ej 
rano na placu przy kościele św. Ka- 
zimierza, aby wziąć udział w pocho- 
dzie i uroczystej mszy św. w Ostrej 
Bramie. 

— Zarząd Katolickiego Zwią- 
zku Polek prosi usilaie swych człon- 
ków o wzięcie udziału w spotkaniu 
P. Prezydenta przy kościele św. Ka- 
zimierza w piątek o 6 m. 10 a także 
o wzlgcie udziału w procesji w s3- 
botę o godz. 9 min. 30. Zbiórka w 
mieszkaniu P, Jeleńskiej, Mickiewicza 
19—2—w piątek o godz. 5, w sobo- 
tę o godz, 9-ej rano. ® 

— Kwesta na sieroty. Zarząd 
domu św. Antoniego urządza dnia 
2-go lipca kwestę na sieroty w celu 
wysłania ich ma wieś. Gorąco prosi 
społeczeństwo 0 poparcie chaciażby 
najmniejszęmi datkami. Dnia 4-go 
lipca odbędzie się w tym samym celu 
zabawa ogrodowa z tańcami w loka- 
lu letnim klubu szlacheckiego. Wstęp 
za zaproszeniami od pań gospodyń. 

— Wystawa ku czci Słowac- 
kiego jest otwarta dla zwiedzają 
cych codzień w godzinach od 10 
rano do 7 wiecz. za opłatą 50 gr. na 
dochód Komitetu Sprowadzenia Zwłok 
Słowackiego. 

Wystawa zawiera dużą ilość nie- 
znanych autografów Słowackiego, 
ciekawe _ materjały  rękopiśmienne, 
graficzne i drukowane dotyczące mło- 

dości jego w Krzemieńcu iw Wilnie, 
rodziców i ojczyma, a wreszcie zbiór 
pierwszych oraz późniejszych wydań 
dzieł poety oraz opracowań  krytycz: 
nych. 

Eksponaty pochodzą ze zbiorów 
bibijotek państwowych w Wilnie, 

  e 
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Wileńska Nr 32 
Przyjmuje wszelkie zamówienia 

Wezwanie Związku 
Zarząd Związku Oficzrów Rezer= 

wy nimiejszenm wzywa wszystkich 
członków związku do koniecznego 
stawienia się w sobotę dn. 2 УМ па 
godz, 7 rano, na ul. Styćzniową, tuż 
przy wylocie takowej na ul. Mickie- 

Zakład Krawiecki St KRAUZE 
— 1 sze piętro. 
wchodzące w zakres krawiectwa. 

Oficerów Rezerwy. 
wicza, celem wzięcia udziału w uro- 
czystościach koronacyjnych Cudow- 
nego Obrazu Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej. Pożądanem jest, ażeby p. 
p. oficerowie w daiu tym stawili się 
na zbiórkę w uniformach. 

Wezwanie Stowarzyszenia Dowborczyków. 
Okręg Wileński Stowarzyszenia 

Dowborczyków *niniejszem wzywa 
wszystkich członków „Oddziału Re- 
prezentacyjnego do stawienia się: 

1. W piątek, dn. 1 lipca na godz. 
16 do lokalu Szkretarjatu, ! 

2. W sobotę, dn. 2 lipca na godz. 
7 rano do lokału Szkretarjatu. 

Baczność Cykliści. 
Zarząd Wil, Tow. Cyklistów wzy- 

wa wszystkich członków do stawien- 
nictwa w dniu 2 bm. o godz. 8.30 
rano przy ul. Trzeciego Maja przy 

Sądach celem wzięcia udziału w uro- 
czystościach koronacyjnych. 

Jaknajliczniejsza zbiórka pożądana. 

 KIBECZYPSCSCE: OBCY ZEOZYCIKA ORRIRTRTEKIAŁ T OKL TRAKAI TAS STS KÓDZYŁEAOROA 
Tow. Przyjaciół Nauk, Tow. Lekar- 
skiego, J. M. P. Rektora Pigonia, p. 
Lucjana Uziębły, prof. Ruszczyca, 
Reduty i in. 

Żaden wiłnianin i pielgrzym, przy- 
były na uroczystości koronacyjne, nie 
powinien pominąć sposobności obej: 
rzenia tych pamiątek po Słowackim w 
łokalu Tow. Lekarskiego przy ul. 
Zamkowej Nr. 24. 

— Wystawa obrazów warszaw- 
skich artystów malarzy zostanie otwar- 
ta w piątek — dnia 1 lipca r. b. w 
sali Kiubu Handlowo-Przemysłowego 
w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 33-a. 
Wśród.artystów, których prace tutaj 
zgromadzono, widnieją nazwiska 1 
najwybitniejsze, jak: zaakomitego ba- 
talisty Stanisława Bagińskiego, euro- 
pejskiej sławy grafika prof. Włady- 
sława © Skoczylasa, miezrównanego 
twórcy prac „kompozycyjnych prof. 
Kazimierza Stabrowskiego, świetnego 
wykonawcy scen rodzajowych z koń: 
mi Jana Kotowskiego, pomysłowego 
w swych -kompczycjach Wacława 
Nowiny Przybylskiego, — St. Zawadz- 
kiego i innych. 

—- Wileńskie T-wo Filharmo- 
niczne. W soboię 2 iipca r. b. w 
ogrodzie po Bernardyńskim odbędzie 
się Koncert Wileńskiej Orkiestry 
Symfonicznej pod batutą Mikołaja 
Salnickiego. W programie: Chopin 

RE, Noskowski i Moaszkow- 
ski. 

Początek o godz. 8 wiecz. 

TEATR i MUZYKA, 
— Zespół Reduty na Pohulance. 

«Książe ESA: Jutro, «w sobotę 
2-VII o g. 2ł-ej, w obecności Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, Rządu i Korpusu Dy- 
plomatycznego na dziedzińcu Pałacu "i 
zentacyjnego Rzplitej (Uniwersytecka 2-4) 
Zespół Reduty przedstawi misterjum Calde- 
rona-Słowackiego pt. <Ks ążę Niezłomny» w 
inscenizacji Juljusza Osterwy. Ze względu 
na obscnošė Pana Prezydenta Rzplitej, Że- 
spół Reduty prosi o wczesne nabywanie bi- 
letów (w biurze <Orbis> — Mickiewicza 11 
i w dniu przedstawienia przy wejściu od g. 
14-ej), gdyż po g. 2l-ej brama na dziedzi- 
niec zostanie zamknięta. 

Teatr Polsxi (sala <Lutnias). Wy 
stępy Józefa Śliwickiego. Dziś z okazj 
koronacji Obrazu Matki O O strobram- 
skiej — sztuka historyczna EB. bośniackiej 

<Obrona Częstochowy» z występem  gošcin- nym Józefa Śliwickiego w talia. Kordec- 
kiego, oraz z Zoiją Jaroszewską, jako Anną. 

Całość ujęta w 8-iu obrazach: I — Zjazd, 
Н — Refeitarz Kiasztorny, III — Rada, 
IV — W szwedzkim obozie, V — W celi 
Przeora, VI — Na wałach, Vil — Kaplica 
A Pos Częstochowskiej, Villi — Łwy- 

W sztuce bierze udział cały, bez wy- 
jątku, zespół Teatru Polskiego. iczni A = lego orąz liczni 

sobotę «Obrona Częstochowy» grana 
będzie dwa razy, t. į. 0 g. 4 m. i 
g. 8 m. 30 wiecz. „36 PARU Ig 

Bilet nabyty do Teatru Polskiego służy 
jako przepustka przez ulice na które wejście 
s powodu uroczystości będzie wzbronione. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
ski). Ciesząca się. olbrzymiem powodzeniem 
melodyjna i efektowna operetka Giibarta 
«Królowa kina» ukaże się dziś po raz trzeci 
w $wietnem. „Wykonania zespołu operetkowe- 
go z Janiną Sokołowską na czele, 
ы ad B Ocz baleto. 

z enomenalnej 7-letniej e 
cerki e RY, į HB 

— Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Leimm. W niedzielę najbliższą 
3:go bm. o g. 4 m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze Letnim przedstawienie popołudnio- 
we. Wystawioną zostanie po raz ostatni świe- tna operetka Kaimana <Holenderka> w pre- 
mjerowej geateie: 

Teatr Górnośląski. W niedzielę 
3-go i poniedziałek 4 lipca odbędą się na 
wolnem powietrzu wielkie widowiska batafi- 
styczne p.. «Zwycięstwo Tadęusza Kościu- 
szki pod Racławicami». W  widowiskach 
tych wysiępują: artyści Teatru Polskiego w 
Katowicach, banderja krękowskich kosynie- 
rów, wojsko (artylerja, kawalerja, piechota, 
saperzy) chóry, erkiestry wojskowe oraz lud - 
ność cywilna. 

„„Na niedzielnėm przedstawi 
będzie Pan Prezydent anas 

Początek widowisk: w niedzielę g. 3 po poł, w poniedziałek g. 4 m, 30 po pol. 
— Wezorajsza premjera. „Obro- 

ny Częsiochowy”, sztuki history» 
cznej E. Bośniackiej, doskonale Wy» 
brana została przez dyrekcję teatru 
właśnie na uroczystości koronacyjne. 
Wojna bowiem szwedzka, w której 
obrona Częstochowy była punkiem 
zwrotnym na korzyść Poiski, posiada 
najściśiejszy związek historyczny z 
obecną koronacją, jak też poprzeanie- 
mi. Sziuka . niezmiernie popuiar- 
na, któż jej nie widział jeszcze dzie- 
ckiem będąc? a jednak. zawsze się 
z przyjemaością ogląda się ją znowu 
na szenie. Osiem parwnych obrazów



Od piątku dnia 1 lipca 1927 roku codziennie w dniach uczczenia wielkiego święta Koronacji Obrazu Matki 

SŁOWO 

Miejski Kinema2efógrai 

opiewające tradycje ludu tej ziemi, a stworzone przez największego jej syna ADAMA MICKIEWICZA i 

    

w wykonaniu: Wandy Henrychówny (Aniołek, dziewc 

(słowo mówione), Feliksa Malinowskiego (dziedzic) 

  

Wyniki wyborów. 
N.WILEJKA. 

Onegdaj odbyły się tu wybory do 
Rady Miejskiej poprzedzone akcją 
przedwyborczą prowadzoną intensyw- 
nie zwłaszcza przez PPS. 

W rezultacie wyborów, w których 
na 3160 uprawnionych głosowało za- 

ledwie 1082 osoby, następujące listy 
uzyskały mandaty: Nr. 1 bezpartyjny 
polski komitet, z b. burmistrzem p. 

Ostromęckim na pierwszem miejscu— 
2 mandaty, Nr 4, bezpartyjny komi- 
tet obywateli m. N.Wilejka —1 man* 
dat, Nr. 5. żydowski bezpartyjny kt 
— 1 mandat, Nr, 10 polski gospo- 
darczy k-t wyborczy — 2 mandaty i 
Nr. 11 — Komit. wyborczy związków 
zawodowych intel, prac. (PPS) — 6 

mandatów. 
Listy Nr. 3, 6, 12, 13, 14 i 15 

mandatów mic uzyskały. Wybory 
przeszły na ogół spokojnie i jak wi- 
EE z zestawienia zwyciężyła w nich 

OSZMIANA. 

Wybory niedzielne do Rady Miej- 
skiej w wyniku swoim dały blokowi 
żydowskiemu (ortodoksi i prawica 
sjonistów) 6 mandatów oraz liście 
polskiej też 6 mandatów. W gloso- 
waniu wzięło udział 67 proc. Pola- 
ków i 87 proc. żydów. Szczegóły po- 
damy za kilka dni. 

ST. ŚWIĘCIANY. 
Definitywne wyniki wyborów do 

Rady Miejskiej nie są jeszcze znane. 
Jak nas informują, największe szanse 
ua stanowisko burmistrza ma dotych- 
czasowy kierownik kancelarji magi- 

stratu p. Hulewicz, cieszący się wiel- 

ką popularnością. Dotychczasowy 
burmistrz, właściciel apteki w Łyntu- 
ach i tam stale mieszksjący p. P. 
ietkiewicz nie jest ob>cnie wymie- 

niany jako ewentualny kandydat, gdyż 
z racji zadłużenia miasta stracił zu- 
pełnie popularność. 

ŁYNTUPY. 
— Wianki Świętojańskie. Wie- 

czorėm dn. 23.Vi. urządzono w Lyn- 
tupach staraniem kierownika tut, Do- 
mu Ludowego p. Piórewicza obchód 

Wianków  Świętojańskich.  Obchod 
odbył się w malowniczem miejscu, 

nad stawem, przed pałacem p. Bi- 

szewskiego. jeszcze przed rozpoczę- 

w formie scenicznej 

SAS U Sala Miejska 

Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie danem będzie najwspanialsze dzieło, 

genjalnego muzyka STANISŁAWA MONIUSZKĘ 

pomysłu Prof. ADAMA LUDWIGA i Prof. STANISŁAWA MATUSTIAKA, 

DZIADY—W IDM 
a to: 

MISTERJUM LUDOWE W 2 ODSŁONACH. 

  

  

zyna) Janiny Korsak-Targowskiej (zjawa, Janiny Sumorokowej (słowo mówione), Adama Ludwiga (Guślarz, Jerzego Kalińskiego 

Dymitra Dubrowskiego (starzec, wybitnych solistów, przedstawiających zjawy ptaków drapieżnych, wzmocnionego chóru teatrainego 

operowego i orkiestry pod Xierunkiem Kapelm. Władysława Szczepańskiego. 

ECHA KRAJOWE 
ciem zabawy zgromadziła się tłumnie 
ludność—z niecierpliwością oczekująca 
zmroku, Na pałacu powiewały naro- 
dowe chorągwie. Z nastaniem zmroku 
oświetlono lampjonemi pałac i plac 
przed nim, tonący w zieleni drzew 
i krzewów. Na stawie zapalono smołę 
i puszczono na wodę wianki z pło- 
nącemi świecami. Potem rozpoczęła 
się zabawa przy swojskiej muzyce, 
urozmaicona rakietami, śpiewem chó- 
ralnym i łódkami. Rozochocona mło- 
dzież bawiła się aż do świtu. 

Naogół całość sprawiła dla wszy: 
stkich uczestników miłe wrażenie, 
zwłaszcza, że wybór miejsca obchodu 
i wykonanie dekoracji i efektów świe- 
tlnych wypadły nader trafnie, tworząc 
razem bardzo tfekiowny obraz, 

Wypada podkreślić, że urządzenie 
obchodu wymagało wprost syzyfo- 
wych prac, gdyż część tutejszego 
„polskiego* inieligentnego społeczeń- 
stwa pozostała bierna na rzucony 
apel udzielenia pomocy, mie baczna 
na to, że jesteśmy w ośrodku, w któ- 
rym życie tradycyjne było dotychczas 
uśpicne. m, 

NOWOGRÓDEK. 
— Huragany w wojew: No- 

wogródzkim. Ostatnie huragany i 
grady w wojew. Nowogródzkim wy- 
rządzły olbrzymie szkody i dotąd 
straty obliczone są na około 5 miljo- 
nów strat. 

BORODZIENICZE, 

— Protest. My niżej podpisani 
parafjanie kościoła R. K. w Borodzie- 
niczach niniejszem wszyscy jednogłoś- 
nie protestujemy przeciw temu, co 
podaje „Krynica* gazeta białoruska, 
która bezczelnie napada od dłuższe- 
go czasu na naszego proboszcza ks. 
Stanisława Możejkę. Wszystkie arty* 
kuły tej gazely, w których się poru- 
sza życie religijne w parafji Borodzie- 
nickiej są nacechowane fałszem i beze 
czelnem kłamstwem, „w którem się 
objawia zemsmsta jaś zaprzysięgła 
„Krynica* X, Możejce. Wszyscy pa” 
rafjanie są oburzeni na takie postępo- 
wanie biaroruskichdziałaczy i jedno. 
zgodnie stwierdzają fakt, że nikt z 
parafji nie daje korespondencji do 
tej gazety, chyba tylko rodzina b. 
proboszcza X, Szutowicza, która da- 
tychczas wichrzy patafjan przeciwko 
obecnemu powszechnie przez nas 
_szanowanemu proboszczowi. 

Następuje 200 podpisów. 

  
Jej Królewska Mość Królowa iHolandjigi Jej Wyso- 
kość W. Ks, Juljanna przed mikrofonem krótkofalo- 
wej stacji nadawczej Philips w Endhowen, (Holandja). 

  

Program uroczystości koronacyjnej 
I pobytu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej © dilnie. 

Dnia 1 lipca. 
A odai 17t4a. Procesija z cudownym obrazem z Ostrej Bramy do 
azyliki. 

> Godz. 19 m. 30. Uroczyste powitanie na dworcu kolejowym Pana 
Przzydenta Rzeczypospolitej. 

Godz. 20. Powitanie ua dworcu kolejowym |J. EE XX Biskupów. 
Godz. 21-a. Pochód młodzieży akademickiej z pochodniami.od Ostrej 

Bramy do Kaiedry. 
Dnia 2-go lipca, z 

Godz. 10:ta. Początek uroczystości na placu przed Bazyliką. Odczy- 
tanie reskryptu stolicy Apostolskiej o koronacji Cudownego Obrazu Naj- 
świętszej Maryi Panny. Koronacja obrazu. Pontyfikalna Msza Sw., celebro- 
wana przez J. Em Aleksandra Kardynała Kakowskiego, Arcybiskupa 
Metropolitę Warszawskiego. Kazanie podczas sumy, wygłoszone przez ].E. 
Dak Kazimierza Michalkiewicza, Sufragana Wiieńskiego. Uroczyste Te 

eum. 
Godz. 11 a. Msza św. pontyfikalna z kazaniem na płacu Łukiskim. 

Jednocześnie Msza św. pontyfikalna z kazaniem litewskiem na placu O: 
rzeszkowej. 

Godz. 12 m, 30. Uroczvste przeniesienie Cudownego Obrazu z Ba- 
zyliki do Ostrej Bramy. Uczestaicy procesji przechodzą przez Ostrą-Bramę. 

Godz. 14/3. Śniadanie - bankiet wydane przez Arcybiskupa Metropo- 
ше Wileńskiego w salach Kasyna Oficerskiego. 

Godz. 16:3 „Obrona Częstochowy” przedstawienie w Teatrze Pol- 
skim (Mickiewicza 8). 

Godz. 17 m. 45. Pan Prezydent Rzeczypospolitej zwiedza Uniwer- 
sytet i jest obecny na otwarciu wystawy Ostrobramskiej w bibljotece Uni- 
wersyteckiej, 

ь Godz. 18 m. 15. Pan Prezydent Rzeczypospolitej zwiedza miasto i 
zabytki. i 

Godz. 20-a. «Obrona Częstochowy» przedstawienie w teatrze Pol 
skim (Mickiewicza 8). 

Godz. 21-a. „Książe Niezłomny* Calderona—Słowackiego pizedsta- 
wienie Reduty w dziedzńcu pałacowym ul. Uniwersytecka 8. 

Dnia 3 lipca. 

Godz. 9.a Cicha Msza Św. w Kaplicy Ostrobramskiej w obecności 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Godz. 9 m. 30 Pan Prezydent Rzeczypospolitej zwiedza wystawę 
robót ręcznych Młodzieży Szkól Powszechnych w szkolnej pracowni przy” 
rodniczej oraz ogrodu szkolnego botanicznego: 

Godz. 10 m. 15—12 Audjencje udzielane przez Pana Prezydenta 
'Rzeczypospolitej w Pałacu. 7 

Goez. 12 a. Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje defiladę wojska 
r A" przysposobienia wojskowego przy ul. Mickiewicza na rogu 
atarskiej. 

Godz. 13 m. 30. Sniadanie, wydane przez miasto, w salach Kasyna 
Oficerskiego. 

Godz. 17-a. 
sportowe na Pióromoncie i widowisko „Kościuszko pod Racławicami". 

Godz. 18 m. 10. Regaty międzykiubowe w Towarzystwie Wioslar- 
skiem w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Godz. 18 m. 30, Pan Prezydent Rzeczypospolitej przybywa na 
zabawę sporiową do ogrodu Bernardyńskiego. 

Godz. 19 m. 10. Pan Prezydent Rzeczypospołiiej zwiedza wystawę 
T-wa Artystów Plastyków Wileńskich w Pałacu. 

Godz. 22-a. Rzut w Pałacu, wydany przez Pana Prezydenta Rzeczy= 
pospontej. 

Dnia 4-go lipca, 
Godz. 8a. Pożegnanie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na dworcu 

przez duchowieństwo i Naczelników miejscowych Władz Cywilnych i Wol- 
skowych oraz miasto. 

Godz. 8 m. 30. Odjazd Pana Prezydenia z Wilna do Landwarowa 
i Trok. Zwieazenie w Trokach kościoła, obejrzenie w lokalu zarządu gmi- 
ny karsimskiej h storycznych dokumentów— przywilejów nadanych przez 
Królów Polskich, zwiedzenie parku Trockiego i przystani Ligi Morskiej 
i Rzecznej, następnie zwiedzenie ruin Zamku Trockiego, 

Godz. 11 m. 55. Odjazd Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dwarowa do Warszawy. 

Minuta milczenia. 
W mómencie dokonanej koronacji Cudownego obrazu rozlegnie 

się. wystrzał armatni, po którym nastąpi uroczysta chwila milczenia 
dla oddania czci Najświętszej Maryi Pannie. 

Odezwa Prezydenta m. Wilna. 
W związku z przybyciem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do Wilna wydał Pre- 

zydent m. Wilna następującą odezwę do ludności i organizacyj społecznych: «1 lipca 
r. b. o godz. 7 m. 30 pp. przybywa do Wilna na uroczystość Koronacji Obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej Najwyższy Dosiojnik Państwa Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Pierwszy to raz miasto nasze będzie gościło w swych murach obecnego Prezy- 

Lan- 

denta. 
W dziejach naszej Ojczyzny, w każdym momencie podniesienia ducha narodowe- 

go Wilno niezmiennie dawało czynny wyraz myśli państwowej polskiej, nieopuszczając 
Żadnej sposobności do zadokumentowania swych uczuć, bądż to radosnych bądź smut- 
nych, ale zawsze uderzających jednym wspólnym rytmem z całą Polską, 

Świadomy tych uczuć obywateli wzywam ludność i organizacje społeczne m. 
Wilna do zgotowania dostojnemu gościowi w dniu jego przybycia serdecznego i gorą- 

cego przyjęcia oraz proszę o zachowanie porządku i karności, odpowiednich podniosłe” 
mu nastrojowi i powadze chwili». ° 

Biuro kweterunkowe. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przybywa na zawody | 
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Biuro kwaterunkowe mieszczące 
przy ul. St. Jąńskiej 13 w gmachu 
poczty telf, 1013 udziela 
w sprawie kwater i rozlokowania 
pielgrzymek. 

W sprawach podróży oraz kole- 
jowych należy zwracać się do biura 
infcrmacyjnego na dworcu kolejo- 
wym, które czynne będzie w ciągu 
całej doby od 30 czerwca do 2 go 
lipca a od 2 lipca do 4 lipca czynne 

będzie od 10 rano do 12 w nocy' 
Do dnia 2 go lipca Biuro będzie się 

informacyj mieściło na drugim peronie dworca 
kolejowego od dnia zaś 2:go lipca w 
westybulu obok kasy biletowej |-szej 
i ll-ej klasy. 

Wystawa Ostrobramska w bibijo- 
tece publicznej i uniwersyteckiej (ul. 
Uniwersytecka 5) otwarta dla publi. 
czności od 3-g0 do 10 lipca w godz 
10 — 6-tą. 

  

       
   
   

i Najlepszy 

! przyjaciel żołądka 

znane WINO 

„Saint Raphiiel* 
Żądajcie we wszystkich lepszych sklepach win. 

RO Pe AA NC cca KRA i 

ZĄDAJCIE WSZĘDZIE 

najlepszej CYKORJI 
DOMIESZKI DO KAWY i KAWOL 

„G L E BA" 
Sp. Ziemian. Producentów Cykorji w Włociawku. 

Skład fabryczny w Wilnie 

99 ulica Radnicka Nr. 25 „Import tel. 630 
BRZARKNUNNNAMNAKÓM ZWANWANENAKISNNNANA GEM 
ARANNRRERUNANNNANZRNANNNANAY ANURUWNNNANNNNNNNNNNU 

  

  

Nuauuna 

Księgarnia KAZIMIERZA RUTSKIEGO 
zostąła przeniesiona do nowego lokalu 

ul. Wileńska 38 (tuż przy ul. A. Mickiewicza). 
Jednocześnie poleca następujące wydawnictwa własne jako 

Pamiątki z Wilna: › 
MÓJ PRZE WODNIK, 18 najśliczniejszych widoków Wilna z 
plaaem miasta, na pap. ilustr. w ozdobnej okładce. Cena 0,90 gr. 
MATKA BOSKA MIŁOSIERDZIA w OSTREJ BRAMIE, 
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z 11 ilustr. na pap. ilustr. w ozdobnej okładce . . 0,05 gr. 
2420000000000000009000000053555000600000000000000000000600000660000 

BETTY TATRY 
t 566 Stoteczna operetka „Notdosti 4 

Ostatnie 2 pożegnalne przedstawienia. 
W piątek 1 lipca „KSIĘŻNA CYRKÓWKA* 
W niedzielę 3 lipca „POLSKA KREW* 

W sobotę 2 lipca z powadu Uroczystości Koronacyjnych 
przedstawienie zawieszone. 

va a k A Aa k a ki Ua 
UBZENAKNAZNZNOWZNU ZZDARKZONNUWENANZWOWENAME 

PLAKIETY (wizerunki z bronzu) 

Matki Boskiej Ostrobramskiej 
z artystycznej wytwórni Mennicy Państwowej 

(zastępstwo: P.A,T. ul. Magdaleny Nr. 2, tel. 674) 
z do nabycia: 

E Skład główny: KSIĘGARNIA GEBETHNERA i WOLFFA, 
a uł. Mickiewicza Nr. 7. Ceny od 2 zł. 

GORAMNNANONTGOCEOZEWOK WANOSEUZUNANKNANANNAK 
B30000090000000020000000000090090004000:00203000000000000000007000400 

Kapelusze, czapki, bieliznę męską i damską, krawaty, rękawiczki, wyroby 
Skórzane i trykotowe, parasole i t. p. 

e 

Poeca rm 0 Kauicz 
Wilno, Zamkowa 8. Telsfon 939, 

0496004466044000446062004066646566 RRZRAREKNRNANZNNKNUNNKANNNAM nu. 

  

Pozostałe bilety wstępu na trybuny na uroczystość 

Koronacji Gudowiego Obrazu M. B. Ostrobramskiej 
są do nabycia tyłko w dniu 1 lipca w następujących magazy- 
nach: 1. Księg. G:bsthnera i Wolffa Mickiewicza 5, 2. Księg. 
św. Wojciecha Dominikańska, 38. Czytelnia ul. Wileńska 31, 
4. Cukiernia B. Sztralla róg Mickiewicza i Tatarskiej, 5. Cu- 
kiernia Rudnickiego róg Mickiewicza i Placu Katedralnego, 6. 
Księg. Ruch na dworcu Kolejowym, 7. Biuro Informac. na 

dworcu Kolejowym. 
Bilety w większych ilościach dla grup i organizacji można 

zamawiač w czytelni przy ul. Wileńskiej Nr. 31, tel, 5-75. 
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Założ. w 1875 roku, 
fabryka i magazyn wyrobów złotych, srebrnych i metalowych 
p. £ L. Perkowski i K. Malinowski, ul. Wielka w mu- 
rach kośc. Ś. Jana poleca: obrazy, medale i medaliki 
M. B. Ostrobramskiej. Pamiątki z Wilna. Artykuły kościel- 
ne. Nakrycia stołowe. Bjżuterja. Zegary i zegarki pierwszorzęd- 
nych firm szwajcarskich: Zenith, Alpina, Longines i t. p. 

Fabryka wykonywa złocenie, srebrzenie, niklowanie, repe- 
racje. Ceny niskie. Wykonanie z gwarancją. 

  

  

Zwiedzajcie Wystawę Ruchomą Prób i Wzorów Przemysłu Krajowego w Winie (b. pałac Tyszkiewicza) przy ul. Arsenalskiej, 
Co 10:ta osoba otrzymuje premię.
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pełnych jędrności, temperamentu szla- 
checkiego, kolorytu tradycji. — Ze- 
spół Teatru Polskiego odniósł się z 
całym pietyzmem do swych rół, bez 
znanego w innych teatrach, lekcewa- 
żenie sztuk «ludowych». 

W roli ks. Kordeckiego wystąpił 
p. Śliwieki, zachowując doskonale 
maskę i ruchy, cokolviek być może 
zawiele temperamentu. P. Zofja Jaro- 
szewska jako Anna wyglądała ślicznie. 
Reszta zespołu dostroiła się w zu- 
pełności stwarzając całość jednolitą 
i harmonijną. 

RADJO. 

—_ Program audycji warszawskiej. 
12.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

czny. Komunikaty «PAT» nad program, 
wss 15.00. Komunikat gospodarczy i lotni- 
Czo-meteorologiczny, nad program, 

15.20—16.45. Przerwa. 
16.45—17.00. Komunikat harcerski. 
17.00—17.25, Odczyt pt. <Bessemer twór- 

Ca stali» wygł. inż. Hugenjusz Porębski. 
17.25—17 50. Odczyt pt. «Żubr i jego 

przyszłość» z działu <Przyrodoznawstwo» 
wygł. prof. A. Czartkowski, 2 

17.50—18 00. Nad program, komunikaty” 
18.00. Koncert popołudniowy poświęco- 

ny twórczości Apolinarego Szeluty. Wyko- 
newcy: p'of. Jan Dworakowski (skrz.) i 
kompozytor (fortepian). 

19.00—19.20. Rozmaitości. 
1920—19.35. Komunikaty <PĄT,„. 
19.35—20,00. Odczyt pt. «Sportowe wi- 

dowisko kolarskie» z działu «Sport i wycho- 
wanie fizyczne» wygł. red. Włodarkiewicz. 

2000—20.15. Komunikat rolniczy. 
212 Przerwa. 

„20.30. Koncert wieczorny. Wykonawcy: 
Orkiestra P. R. pod dyr. Józefa Ozimińskiego 
Berta Crawford (śpiew), prof, Konstanty 
Heintze (fort.) i prof. Jerzy Lefeld (akomp.). 

2200. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny, sygnał Cząsu, nad program i komuni: 
katy <PAT+. 

). 2 szkoły w Warszawie, 

O opiekę nad dzieckiem 
Klinika pedjatryczna U. S. B. 
Dzięki uprzejmości Prof, Dra 

Wacława Jasińskiego, dyrektora kli- 
niki chorób dziecięcych U. S. B., 
przedstawiciele prasy wileńskiej mieli 
możność zapoznania się ze sprawą 
opieki społecznej nad dzieckiem, 
szpitalnictwem  dziecięcem oraz ze 
społeczną działalnością T-wa Pe- 
djatrycznego. 

Z rozmowy z p.p. dr. prof. Ja: 
sińskim i dr. doc. Szejnachem dowie- 
dzieliśmy się, że nestorem pedjatrów 
polskich był prof. dr. Maciej L. Ja- 
kubowski, który założył w r. 1864 
jedną z najstarszych na świecie klinik 
pedjatrycznych,"— że celem pedjatrów 
polskich jest poruszyć społeczeństwo, 
iżby więcej zaczęło myśleć o dziecku 
jo opiece nad niem. Z przykrością 
stwierdzić trzeba, że sejm dotąd nie 
uchwalił ustawy 0 ochronie macie- 
rzyństwa i naa dzieckiem. 

Rzecz charakterystyczna, że Anglja, 
która nie ma pisanej konstytucji, zdo- 
była się jednak na wydanie slawne- 
go Children act z r. 1908, traktują- 
cego o opiece nad dzieckiem. 

U nas projekty podobnej ustawy 
dotąd zawsze schodziły z porządku 
dziennego... 

— Odczuwa się unas brak facho- 
wego personelu do opieki nad dziec- 
kiem—ciągnie dr. Szenajch—opieka 
ta jest sztuką, którą trzeba umieć, 
Do ostatnich lat nie mieliśmy szkół 
pielęgniarek. Obecnie mamy zaledwie 

po jednej w 
Krakowie i w Poznaniu i wreszcie 
kursy jednoroczne w Wilnie, założo- 
ne przez Klinikę U. $. В. 

SŁ O 

— W zeszłym roku, mówi nam 
prof. Jasiński, wypuściliśmy w Wilnie 
40 osób, które ukończyły kursy pie- 
lęgniarek. Wszystkie z miejsca zna- 
lazły zajęcia. Zdałoby się podkreślić, 
że to zajęcie tak odpowiadające ko- 
bietom, winno jednoczyć więcej adep- 
tek. Przyjmujemy przecież na Kursy 
osoby nawet z 6cio klasowem wy- 
kształceniem. 

— Wreszcie, organizacja nasza 
powinna polegać na tem, że opieka 
nad dzieckiem winna wchodzić do 
obowiązkowych zadań samorządu. 

Po konferencji mieliśmy możność 
zwiedzenia Kliniki pedjatrycznej. Ude- 
rzyła nas godna podziwu organizacja, 
wzorowa czystość, porządek, wreszcie 
ncwoczesne urządzenia techniczne. 

Byliśmy tedy w przychodni. Sta- 
nowczo należałoby ją rozszerzyć, 
gdyż jest za mała. Fundusze na to 
powinny znaleść się niezwłocznie, 
oczywiście nie w ramach wydatków 
zwyczajnych, gdyż tych by nie star- 
czyło, W oddziale ogólnym ogląda- 
liśmy gabinet Światloleczniczy. Da- 
lej — oddział ogólny dla 40 dzieci 
starszych, oddział dla niemowląt ze 
specjalną kuchnią mleczną, pokój dla 
rekonwalescentów, leżalnię (tymcza- 
sem na trawnikach), bibljotekę, sepa- 
ratkę, wreszcie Salę wykładową dla 
słuchaczów. 

Ogólne wrażenie kliniki jest do 
datnie. Świadczy o sumiennej i pełnej 
oddania pracy dlą tych małych, bied- 
nych istot, które przecież najtroskiiw- 
szej wymagają opieki. 

E. M. S. 
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Ze šwiata, 
— Poszukiwania Nungessera 

i Coli'ego  Zanotowane już przed 
kilku dniami w naszych telegramach 
wiadomości o jakoby dawanych sy- 
gnałach świetlnych przez Nungesstra 
i Coliego i inne doniesienia, krytykue 
jące tamte, w obszerniejszem brzmie- 
niu dzienników angiełskich nie przed- 
stawiają się tak beznadziejnie, ażeby 
zginęła wszelka nadzieja poszukiwa- 
nia obu zaginionych lotników w nie- 
dostępnych lasach Kanady. Wiado- 
mości te, np. w depeszach londyń- 
skiej Morning Post z Montrealu i 
Quebecu, przedstawiają się w sposób 
następujący: 

— Kanadyjski oddział wielkiej or: 
ganizacji brytyjskiej British Empire Ser- 
vice League zwraća się z odezwą do 
ochotników, ażeby użyczyli pomocy 
w poszukiwaniu Nungessera i Co- 
l'iego. 

Gtorges Rousseau, robotnik leśe 
ny, który twierdzi, że słyszał lot aero- 
planu wieczorem dnia 9-go maja br. 
poddany śledztwu, oświadczył z całą 
stanowczością, że tak było istotnie. 
Pracował właśnie w lesie, na linji rze- 
ki św. Małgorzaty, w północnym Sa- 
guenay'u, kiedy usłyszał motor aera- 
planu, który przelatywał w odległości 
2-ch mil angielskich, t. į. około 3-ch 
klm., po drugiej stronie góry, w kie- 
runku rzeki Peribonka, Dźwięk naj- 
pierw zwiększał się co do natężenia, 
a potem ucichł. 

Russeau jest przekonany, że po- 
szukiwania za pomocą aeroplanów 
byłyby bezcelowe ponad głębokim i 
gęstym borem. 

lani robotnicy, zajęci w okolicy 

  

jeziora Św. Jana, donoszą ponownie, 
że widzieli błyskające światła, podob: 
ne do sygnałów alarmowych, od stro- 
ny okolic miasta Saint Germain. Ro- 
botnicy są zdania, że te Światła, to 
były rakiety. Natomiast od strony wo» 
dospadu Chute aux Galetes, o trzy- 
dzieści pięć mił na półaoc od Saint 
G:rmain, nadchodzi oświadczenie, że 
prawdopodobnie wzięto za rakiety 
światła i błyski tamtejszej wielkiej 
centralnej stacji elektrycznej. Wiado- 
mo bowiem, że światła jej płonęły 
właśnie w tej chwili, kiedy widziano 
zrekome sygnały. 

Co sę tyczy jeszcze George 
Rousseau, francusko - kanadyjskiego 
trappera, to on stwierdza, że maszy- 
na aeroplanu, słyszanego przez niego 
dnia 9-.g0 maja r. b. szwankowała w 
bardzo wybilny sposób. Aeroplan był 
odległy około 2 mil angielskich od 
niego. Wiał wtedy zimny i gwałtowny 
wiatr i padał śnieg. Rousseau dwu- 
krotnie słyszał jak motor aeropłanu 
zatrzymał się, a potem ruszył pono- 
wnie. Nakoniec szum maszyny ucichł 
w kierunku północnym i znikł dla 
ucha. Jeżeli aeroplan poleciał dalej w 
wymienionym kierunku, to zdaniem 
George'a Rousseau musiał wylądować 
w dzikim okręgu Regina, który rzad- 
ko tylko kiedy nawiedzają robotnicy 
leśni i który zrzadka jest zaludniony 
przez Indjan, 
GR Bardzo być może—dodaje od sie- 
bie Morning Post—że ci, którzy ni- 
gdy nie przedzierali się przez zarośle 
dziewiczego lasu kanadyjskiego, nie 
łatwo zrozumieją trudności dokładne: 
go pószukiwania Nungessera i Co- 
litego. Taki las jest zupełnie odcięty, 
nietylko od świata zwierzęcego, ale 

  

nawet od nieba, wskutek plątaniny 
drzew starych i młodych, niedorozwi: 
kłania splecionych z napół obalony: 
mi pniami i drzewami gnijącemi. 
Trudno znaleść drogę w takim' lesie 
z wyjątkiem chyba łożyskiem potoku, 
albo tropu dzikiej zwierzyny, tak że 
wydaje się cudem, że łoś ze swoimi 
wielkiemi rogami, chociaż są tak do- 
stosowane do unikania plątaniny ko- 
narów, może sobie utorować drogę 
przez te knieje. 

SPORT 
— Posiedzenie sekcji finan- 

sowej komitetu budowy stadjo- 
nu. W dniu 23 czerwca w urzędzie 
wojewódzkim, pod przewodnictwem 
p. wojewody Raczkiewicza odbyło się 
posiedzenie Sekcji Finansowej Komi- 
tetu budowy Sładjonu Reprezentacyj- 
nego Ziem Wschodnich w Wilnie. 
W obradach wzięli udział pp. wice: 
prezydent Wilna p. Łokuciewski, pre- 
zes Dyrekcji Poczt i Telegrafów |. Po- 
powicz, prezes .P. Cz. K. L. Unie. 
chowski, dyrektor Banku Gosp. Kraj. 
J. Jakubowski, dyrektor |. Korolec, 
prezes Związku Kupców i Przemy- 
słowców m. Wilna R. Ruciński oraz 
naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa 
St. Kirtiklis. [Na posiedzeniu rozwa- 
żono i uchwalono szereg sposobów 
mających na celu pomnożenie środ- 
ków materjalnych Komitetu Budowy 
Stadjonu. 

Ofiary. 
— Janina P. za znalezienie paszport 

na Bratnią Pomoc Studentów USB, B г 

     

  

Niskoprocen- 
towe požyczki 
załatwiamy szybko, 

Poszukuje 
się mieszkania 5:cio 
pokojowego z wygo- 

  

  

  

  

    

     

mi a асс B 
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B ZAKLADY PRZEMYSLOWE Do wynajęcia MUCZYCIE 0 
Н ® Н mieszkanie zająca język fran- 
m E - с U 4 pokojowe, elektrycz- A i AREIElak!, Brać 
m ES) |] u ( 0 ność, (osobniak) Za ao. z as wał). Mickiewicza 87 — 17. 
m © © © a Warszawa, ul. Lipowa 7:a. ь UA" 

a Wilno, ul. Wielka 42 (w byłym lokalu Br. Alszwang) tel. 1200. ODDZIAŁ w WILNIE oo 2 SU 
i . iono - 

Е poleca w wielkim wyborze po cenach najniższych 2 ul. Wielka 42, . z mj aładenicią STUDENT 
s 2 3 2 adwigi 0. $. В. poszukuje 

m w dziale damskim w dziale męskim a polecamy w wielkim wyborze: Ź  unaważnia gą. kondycji, na. leo na 
I 2 bieliznę i > PoE najlepsze karmelki, czekoladę kai i : п_ща 2 

uzki pończochy eliznę rawaty = '2— palta obuwie i etc, trykotaże płaszcze gumowe deserówkę # BAL Si BP 
z Artykuły kąpielowe i wszelką galanterję. WYKWINTNE BONBONIERKI kondycji. Pósida z RD 
m - : ; о dobre świadectwa. : UWAGA. Pątnikóm udzielamy rabatu. | wabejme Radze ze Łask. zgłosz pod adr: |], ZELDOWICZ 

WD DK KA DK O SK I O LLL O O O A Ceny Konkarencyjae! a NE mais STS 
c AS NZ WON E OKÓRNE. 

Kino. Pierwszy film Papieski. Film wykonany (Rok Święty w Rzymie). e aa Aenean Ake Apus Asas kas Letnisko od 10-1, od 5-8 w, teatr. „Helios“ 
ul, Wileńska 38, $ 

ė Ko „Polonj a" “ będzie 

L arunununu HAB 
$ 

-_ DLA 

„pod protektoratem Ojca Św. p. t. 
Św. PAPIEŻA PIUSA XL. Pałac Watykański, mieszcz 11.000 sal 
Przyjęcia na dworze pap. Bazylika Św, Piotra i Pawła. Arcydzieło sztuki Starożytne katakumby i t. d. 

Parter od 80 gr., Balkon — 

V ie 

Streszczenie: W końcu w XVIII Polska, rozdzierana walkami wewnętrznemi, straciła byt niepodiegły. 
Moskiewskie hufce tratowały ztemię Piastów i Jagiellonów, w Warszawie, za piecami prawowitego 

rządu, władze sprawowali wysłannicy carycy Katarzyny Il; a prastary i świetny gród Wilno, znosił sromotne jarzmo nie- 
woli. Nad Wilnem Świstał knut.. Według powieści H. Dupuy Mazuel'a. Rez. Raymont Bernard odtwór «Cudu Wilków», 
W rolach głownych Charles Dullin. Początek seansów: 

Dziś uroczysta premjeral Z okazji Koronacji Cudowne 

© ul. A. Miokiewicza 22. m wyświetlany film „Gracz w szachy” 

3.30, 6, 8.30, 

„WATYKAN“ 

iki dramat w 12 akt. z dziejów walk 

10.30. Ceny od 50 gr. 

Film, w którym widzimy Jego 
i kaplic Marjestat ceremonji 

®
©
 

50 g. 

Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej ® 
Narodu Polskiego o niepodległość. 

: pensjonat <Kamionka> 
o 56 klm od Wilna, 
przy przystanku ko- 

IlUwadze Pielgrzymów !! 
APETYT, SEN i SPOKÓJ 

i iejowym, w suche 
stanowią podstawy le B i donorai 
zdrowia i szczęścial Rzeka. Dobre odžy- 

wianie. Konie, telefon, 
poczta. Inform. Toma- 

sza Zana 5 m. 1. 

APETYT zatruwają 
muchy, siadając na 
pokarmach i wpa- 
dając do jadła pod- 

    

Edi 

DzIRCI 1 MEODZIEŽY' DOŽWOLONE. 4
9
0
6
6
 

  

Z powodu przyjazdu pielgrzymów na uroczystość Koronac 
dziś będzie wyświetlany 
kulturaino-oświatowy film Taa RUE” ” Rok 

Mickiewicza 11. 
wielkiego pisarza Stefana ŻEROMSKIEGO. Całość 
ujrzenia wszystkiego, czego bistorja dziejów mie jest w stanie opisać. 

DLA_ DZIECI i MŁODZIEŻY DOZWOLONE. Ceny od 50 gr. 

Magistrai miasta (Olina 
ogłasza przetarg na roboty związane z wy. 
kończeniem gmachu Szkoły przy ul. Rydza 
Śmigłego i Szeptyckiego roboty betonowe, 
żelazo betonowe, stolarskie, ciesielskie, tynkar. 
skie, szklarskie, malarskie i urządzenie dachu 
nad salą gimnastyczną Termin składania ofert 
do dnia 8go lipca 1927 r Oferty w zapie- 
czętowanych kopertach należy składać do 
godz. 10-ej rano @та 8 go lipca 1927 r. w 
kancelarji Sekcji Technicznej pok, 53 do któ: 
rych należy dołączyć kwit Kasy Miejskiej na 
złożone wadjum w kwocie 4,000 złotych. 

Wszelkich informacji udziela Wydział 
Budowlany Magistratu pok. 61 od godz. 12.ej 
do 14.ej codziennie, 

Wielka 47. 

L. ZAŁKIND 
Egzyst. od 1872 r.     

    

     
    

Obu wie, Poficzochy «Alfraska», 

Jedwabie, Bielizna, Kołdry, 

Firanki. K os tju m y kąpielowe, 

Dywany. 

RABAT 50%. 
  

» 60440 L L4004444444444 

Redakcja „Siowa“: 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 

‚ średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 
› oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
| Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa ® 

  

             

  

  
  

Ka Matki Boskiej Ostrobramskiej 
(WIERNA RZEKA) wizja historyczna w 7 akt, 
według znąnej powieści przedwcześnie zgasłego 
obrazu opowie nam ekran, dając możność 

1863* 

Ogłoszenie. 
Niniejszem podaje się do wiadomości, że Sejmik Powia- 

towy w Brasławiu na posiedzenin w dniu 28 marca 1927 roku 
(Protokuł Nr 2-334) postanowił założyć Powiatową Komunalną 
Kasę Oszczędności w Brasławiu, uchwalił statut Kasy, oraz w 
myśl $ 4 statutu zostali wybrani do Zarządu: 

1) P. Witold Kwinto Członek Sejmiku Brasławskiego. 
2) „ Alfons Jozanis x „ » 

3) „ Antoni Suwik ъ 3 » 
4) „ Stefan Tomaszewicz wójt gminy Brasławskiej. 
5) „ Marjan Gosk Kierownik Oddziału Kasowo-Rachun- 

kowego Wydziału Powiatowego Sejmiku Brasławskiego. 
6) P. Adolf Łabonarski rolnik zam. w Puzyrach gminy 

Brasławskiej. 
Uchwałę powyższą Sejmiku i statut Kasy Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych reskryptem S. G. 2164-27 zatwierdziło 
oraz przyjęło do wiadomości wybór członków Zarządu. 

Stosownie do S 4 statutu Kasy Zarząd na pierwszem or- 

ganizacyjnem posiedzeniu w dniu 20 maja r. b. (Protokuł Nr 1) 
wybrał na Przewodniczącego Zarządu Kasy p. Marjana Goska, 

na zastępcę Przewodniczącego p. Witolda Kwinto, oraz miano- 
wał p. o. Dyrektora Kasy p. Bolesława Mackiewicza. 

Wybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego, 
oraz mianowanie p. o. Dyrektora Kasy zatwierdzono pismem 
Przewodniczącego Wydziału Powiatowego z dnia 7 czerwca 
1927 roku L. 3772-3995, 

- Stosownie 40 $ 11 statutu Kasy Zarząd na posiedzeniu 
w dniu 20 czerwca r. b. (Protokuł Nr 3) określił wysokość 
wkładów na książeczki oszczędnościowe, dla osób fizycznych 
do 2000 złotych i dla osób prawnych do 20000 złotych. Opro- 
centowanie wkładów w myśl $ 12 statutu ustalone 9 proc, w 
stosunku rocznym. 

Czynności swe Kasa rozpoczyna z dniem 1 lipca 1927 

roku i od tego dnia przyjmuje wszelkie wkłady na książeczki 
Oszczędnościowe, rachunki czekowe, przekazowe i załatwia 
wszelkie inne operacje przewidziane statutem: 

Marjan Gosk 
Przewodniczący Zarządu. 

La ISI O S SS 

SUKNO | BŁAWAT 

KAZIMIERZ RUTKOWSKI J. DOMAGAŁA 
Wilno, Wielka 47 vis-a-vis kościoła św. Kazimierza 

  

Przyjezdnym na uroczystości Koronacyjne poleca: Jedwa 
bie, wełny, markizety, krepony, kołdry, firany, wyroby 
bieliźniane i inne artykuły orazjedwabie na ornaty i 

chorągwie. 
Ceny niskie.   
  

   

      

kim,  szczególniej —. 
zaś dzieciom na-' + 
trętne komary imu- -, 
chy. 
DOBRY APETYT, BŁOGI SEN, 
prawdziwy SPOKÓJ osiągnie 
każdy używając wypróbowanego 
proszku „KATOL*, który rady- 

  

„KATOL“ jest nieszkodliwy dla 
zdrowia i nie pozostawia plam. 
Uprasza się o wypróbowanie. 
Żądać w składach aptecznych i 
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Niech każdy komu potrzebna żniwiarka 
zanim ją nabędzie, wpierw zapozna się ze 
szwedzklemi żniwiarkami «Viking» nowego 
modelu. Znajdzie je w składzie Zygmunta 
Nagrodzkiego w Wilnie. | 

Štynna Wrėžka Ghiromantka 
2 chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
0 do 8 wieczór.  Przepowiada 
pe sprawy sądowe, o miłości 

& d. Ul. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na schody i na lewo. 

ema 

— OS 

Skład obić **'tupety 
2 Ouzymano na sezon letni w wielkim 

wyborze najnowsze rysunki Tapet od © 
najtańszych do samych wykwintnych 
po znacznie zniżonych cenach za 
gotówkę i na raty, Wyprzedaż resz- 
tek niżej kosztu. Papiery witraźowe 

na szyby w różnych kolorach 
+ Poleca Szanownej Klijenteli 

Dom-Handiowy K. RYMKIEWICZ 
ui, Ad. Mickiewicza 9. 

| Perlmutiera U.tramaryna 
Jest bezwzględnie najlepszą I naj- ł 
Kaimano, S a do _ bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomości, że Okręgo- | 
wa Kemisja Ziemska w Wilnie na posiedze- 
niu w dn. 27 stycznia 1927 r. postanowiła { 
wdrożyć postępowanie scaleniowe na obsza- 4 
rze około 142 ha gruntów należących do 
opa: okolicy Wułkowszczyzna, gm. ; 
ziewieniskiej, pow. oszmiańskiego. Orzecze- | 

nie SE uprawomocniło się w dniu 14 
maja 1927 r. 

  

    
     

  
   

    

  

  

   

   

czas gotowania I aaa 
w czasie jedzenia i 
SEN i SPOKOJ Ja a> 
odbierają  wszyste Piotrowska 

powróciła i PSE gė 
przyjęcia od 10 — 21 

‚ 4 — 6, ul. Mickie: 
wicza 22—11. 
  

Lekarz - Dentysta 
Wł. Pasiński 

Choroby zębów. Zęby 

kalnie tępi muchy, komary i Šalis aaa ie 
wszelkie robactwo domowe » metod i na wszelkie 
(wszy, pchły, pluskwy, prusaki...) * ceny, urzędnikom 1 

wojskowym zniżka. 
Mostowa Nr 9. 

  

P. W. Duchowień- 
A stwu i  Pielgrzy- 

aptekach. Przedstawiciel proszku mom poleca się 
„KATOL* H. WOJTKIEWICZ, A Skład 

Wilno, Kalwaryjska 21—7, Panaro 
Wii, Trubiłły, 
Ludwisarska 12, 
róg Tatarskiej 
przy Kościele 

O.O. Bonifratrów. 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, moczo- 
łeiowe 1_ skórne. ul 
1lefńska 7, tel. 1067, 

Student 
oszukuje  lekcyj w 
ilnie (ub na wyjazd. 

Zgłoszenia: 
Bakszta 11—50. 

  

Redakeja „Siowa“ 
poszukuje pracy dia bylego ucznia 
szkoły majątkowej w 

„Hr 

3 K. 

we o 
Raphaei, Vermout 
Koniak Įeczniczy 
wybėr specjalnych 

pędzie rozm. 
Wielki wybór piłek 

Potockich—doświadczonego me- 
4 chanika — siusarza 
4 Łaskawe zaofiarow nia prosimy nad- 
4 syłać do adm, «Słowa» dla monar: 

chisty legitymacja 21082. S 

Dom Findlowy ) 
RYMKIEWICZ 

Wilno, Ad. Mickiewicza 9. 
Firma egzystuje od 1900 r. 

у Poleca w wielkim wyborze: 
Najlepsze WINA zagraniczne i krajo- 

2.50 gr. Wina lecznicze S.t 

rów firm zagranicznych i krajowych. 
Skład obić papierowych 

w ogromnym wyborze, najnowsze ty: 
sunki. Rzeczy podróżne. Szczotki i 

Wyroby 

zabawki dziecinne po cenach 
konkurencyjnych. 

  

   

  

     

     

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 

rz 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277.       
r. 31. 

Dr. Blumowicz 
choroby weneryczne 

syfilis I skórne. 
Ul. Wielka 21, tel, 921. 

—1 i 3-8, 

  

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Śmolska 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr, Nr 3 

Student 
wydz. filozoficznego 
poszukuje — копбусу] 
na wsi na, Czas terji 

letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

    

    

Do wydzierżawienia 

duży sad 
owocowy, osiem wiorst 
od st. kolei, przeważ: 
nie zimowe gatunki 
jabłoni, gruszek, dużo 
Śliwek i wiśni, Wia- 
domość: Wilno, Ban- 
kowa od  Makowej 
dom 1 m. 14, od 10 

do 12 z rana. 

łobodyszcze 

oraz kowala. ф& 

  

   
Cinzano i inne. 

francuski. Wielki 
gat. wódek i likie- 

(tapet) 

gumowe. 
do gry. Laski i | 

dogodnie na różne 
termina. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152       

utynowana na- 
uczyciejka i biu- 
rowa pracow- 

niczka poszukuje po-qg 
ro nauczycielki 
względnie zajęcia w 
biurze. Zgadza się na 
wyjazd na wieś. Po. 
siada znajomość języ- 
ka francuskiego, ry- 
sunków i muzyki. 

Łaskawe oferty: ul. 
Kalwaryjska 1 m. 11. 

  

ZAMIENIĘ 
bezinteresownie 

sze 'ciopokojowe miesz- 
kanie przy Katedrze 
na inne bliżej dworca, 
lub na dwa pokoje 
bez mebli przy rodzi- 
nie. Oferty do adm. 

«Słowa» dla 
„Agronoma*, 

wej 
NIERUCHOMOŚCI 
ziemskich _ poszu- 

dami, bez odstępnego, 
z opłatą komornego 
za kwartał naprzód, 

Oferty kierować: 
ul, Wiwulskiego 12—2, 
inż. B. Pietraszew: 

skiemu. 

STUDENT 
poszukuje p'acy biu: 

może złożyć 
kaucię do 1000 zł., 
dowiedzieć się: ul. 
Ponarska 4 — 8 м 

godz. 15 — 18 
Markiewicz. 

  

  

Do sprzedania 
2 pary portjer, 

4 lamberkiny koloru 
bordo ze złotem, za- 

graniczne. Adres: 
Młynowa 21. m. 6, 
naprzeciw Krzyża. 
    

Poszukuje 
się dwóch pokoi z 
kuchnią. Zgłoszenia 

do adm. «Słowa». 
    

POKOJOWE 
kujemy do sprze- 
dažy dia nabyw- 
ców z Kongresów- 

ki za gotówkę 
całkowicie 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we (kaucjonowane) 
ul, Mickiewicza 21, 

MIESZKANIE, 
możliwie w cent- 

rum miastą poszukują: 
Zgtoszenie sub. J. T. 
do adm. «Słowa». 

Poszukuję RE DN 
s mi W rejonie ul. Królew- 

Do wynajęcia skiej. św. 
2 pokoje z osobnem Ogród  Bernardyński 

4 pokojowego mieszka- 
nia z kuchuią. Oferty 

do adm. <Stowas,7į 

wejściem. 

Ul. Ignacego 5, m 6. 
  

Ogłoszenie. 
Zarząd dóbr i Zakł”dów Prze- 

mysłowych Romana Żurowskie- 
go w Leszczkowe p. Waręż 
(Małopolska) zawiadamia, że 
wszystkie wyroby  Leszczkow- 
skiej fabryki sukna i koców wy- 
stawione są na Wystawie Prze- 
mysłu Krajowego w Wilnie 
(uniwersytet 25/6—10/7). Tamże 
przyjmuje się zamówienia na 
burki (na wzór sławuckich) oraz 
uskułecznia się sprzedaż towa* 
rów i udziela informacyj co do   

Anny, 

  przeróbki dostarczanej wełny, 
      

‚ ,.Б „Bławat Wileński" | 
   

   

ul. Wileńska 31. Tel. 382, 

Od 29 Vi do 15 VII b r. 

Wyprzedaż wszystkich leinich | 
owarów ze zniżką od 5 do 10 proc. 

į Wybór.duży. Ceny niskie. | 

— —— i I i ER SS 

„LAS“ 
większy obszar, sosna nadająca 
się na budulec wzgl. kopalniaki, 
zakupi pierwszorzędna zagr, fire 
ma, Z.loszenia pod „Las“ Re- 
klama Polska, Poznań, Aleje 

Marcinkowskiego 6. 

    

  

  

| 

Na pamiątkę Koronacji 
Cud. Obrazu M, B. Ostrobramskiej: 

fotogr. pocztówek z wid kiem 
Ostrobramy zamiast 12 tylko 4 zł. 

Skorzystajcie z okazji!!! 
` 44 | Wilno, 

Fot. „Rekord ul. Szopena 
(niedaleko Dworca Osob,) 

Wycinajcie adres. L 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski, Odpowiedzialny zą ogłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 

|


