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‚ Koromncjn Cudownego Obtazu Maiki Boskiej Ostrobramskiej 
PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu ub z 

zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. N 
przesyłką pocztową 4 zł. 
r 80259. 

Na Placu Katedralnym. 
Wielka uroczystość wileńska od- 

była się pod znakiem gwałtownej i 
wysoce dokuczliwej niepogody. Po- 
łowa okazałości i blasku — prze- 
padła. Oczywiście też wpłynęła nie- 
pogoda wtzorajsza ujemnie na liczeb- 
ność tłumów. Wielka jednak  gloryfi- 
kacja Najświętszej Marji Panny Ostro- 
bramskiej dokonana została — i żyć 
będzie do grobu w pamięci uczestni- 
ków a w historycznych tradycjach 
Wilna zajmie całkiem wyjątkowe, 
wspaniałe miejsce. 

Gdy niebawem po 9-tej rano za- 
chmurzyło się złowrogo niebo i lunął 
deszcz zakrawający na rozpętanie się 
dłuższej niepogody, nastała chwila 
wahaaia się: odłożyć uroczystość, nie 
przenosić jej na zewnątrz bazyliki lub 
też przystąpić do realizacji programu 
układanego i opracowywanego przez 
całe miesiące? Ta druga opinja prze- 
mogła. Z półgodzinnem tylko opóź- 
nieniem rozpoczął się _ wspaniały 
obrząd koronowania obrazu Ostro: 
bramskiego. 

Pod ulewnym deszczem zaczęło 
zapełniać się obszerne miejsce pod 
głównym portykiem bazyliki zarezer- 
wowane dla najwyższych przedstawi- 
cieli rządu, duchowieństwa, władz 
miejskich, prasy ete. Zaimprowizowa:* 
ny obręb: gustownie ujęty w ażuro- 
we kolumny owinięte girlandami. 

Duchowieństwo wynosi z Katedry 
obraz. Jaśnieje i mieni się, jakby 
wprawiony w bałdachim... Ukazanie 
sig cudownego wizerunku Królowej 

Niebios wywiera wstrząsające wraże- 

nie. W pogodny dzień cały by plac 
przed katedrą padł na kolana... 

Obraz ustawiono na rodzaju ołta- 
rza i — nastały długie, męczące chwi- ] 
le oczekiwania choćby tylko na roz- 
jaśnienie się nieba zaciągniętego głę- 
bokiemi chmurami. Otoczyło półko- 

--łem obraz Przenajświętszy zgroma* 
dzenie duchowieństwa, jakiego Wilno 
n'gdy nie widziało. Dwóch kardyna- 
łów, siedmiu arcybiskubów biorąc w 
ich liczbę ] Em. Kardynała Kakow: 
skiego i prymasa Polski; czternastu 

biskupów... niezliczona mnogość księ- 
ży najróżnorodniejszego dostojeństwa. 

Wiadomość nadchodzi, że p. pre- 

zydent Rzeczypospolitej przybędzie 
przed bazylikę o 11 tej. Najwyższe 
duchowieństwo zejmuje miejsce na 
wysokich, czerwonych fotelach prze- 
niesionych przed katedrę ze Stal; za- 
pełniają się siedzenia. Na ich froncie, 

--awrócone ku portykowi bazyliki dwa 
fotele reprezentacyjne: dla prezydenta 
tudzież marszałka Piłsudskiego. Przęd 

fotelem prezydenta klęcznik. 
Punktualnie o 1l-tej dany jest 

sygnał, że prezydent opuścił pałac 
Napoleona i przybędzie — za chwiłę. 
Na spotkanie Głowy Państwa wyru- 
Sza z pod portyku bazyliki Imponu- 
jący korowód biskupi. Przoduje j. E. 
ks. arcybiskup-metropolita wileński 
Jałbrzykowski. W otoczeniu eskorty 
zajeżdża auto. Wysiadają z niego: 
prezydent Mościcki i marszałek: prem- 
jer Piłsudski. Ks. arcybiskup podaje 
prezydentowi na kropidle wodę świę- 
coną; prezydent dotyka kropidła i 
żegna się, poczerm całuje podany so- 
bie relikwiarz. 

Prezydent i marszałek zasiadają 
w fotelach. Nad prezydentem trzyma- 
ja adjudanci dwa rozpięte parasole; 
w ten że sposób oslaniają marszałka, 
któryś z duchownych i porucznik. 
Bezpośrednio za obu najwyższymi 
przedstawicielami Państwa Polskiego 
sadowią się, jak mogą, we dwóch 
pod jednym  parasołem ministrowie 
Meysztowicz, Staniewicz, Dobrucki, 
Miedz'ński, Romocki, Niezabytowski. 

Wstępuje na improwizowaną mó: 
wnicę j. E. ks. biskup Michalkiewicz. 
Głos jego wielokrotnie zdwajają me- 
gafony rozrzucone po całym placu. 

Pięknie i donośnie przemawia ks. 
biskup, lecz niepomiernie długo, zwa- 
żywszy osobliwie na „towarzyszące 
okoliczności *. ‚ 

Bezpośrednio przed mową odbyło 
się ukoronowanie obrazu, właściwie 
przytwierdzenie nad czołem Matki 
Boskiej Ostrobramskiejjobu szczera- 
złotych koron. W momencie gdy aktu 
dokonywał J. E. ks. kardynał Kakow- 
ski zagrzmiały salwy armatnie. Obraz 
ukoronowany podniesiono wyżej. Sta- 
nął jakby na ołtarzu — przy którym 

Е, ks. kardynał Kakowski rozpoczął 
odprawiać mszę. Towarzyszyły Śpie- 
wy chóralne. Asystowali dostojnemu 
celebransowi: jako archidiakon ks. 
prałat Hianusowicz a ad konores, ks. 
dziekan Kretowicz. Złoto ornatów i 
kap, przetkane purpurą i fioletami, 
tworzyło u podnoža jašniejącego Obra- 
zu Ostrobramskiego jakby jaki węzeł 
jakiegoś przebogatego słuckiego pasa. 

Giy ks. kardynał korony kładł na 
skronie Najświętszej Marji Pannie 
Ostrobramskieį — zagrzmialy armaty 
oddając dwanaście salw. Poczem uklę- 
kli wszyscy i uroczysta trwająca dwie 
e»: cisza absolutna objęła piac 
cały. 

Po mszy i 7e Deum ruszył pochód 
do Ostrebrarny. Bezpuśrednio po ko 
rowodzie biskupów popłynął, niesio- 
ny przez dwunastu księży, widny z 
daleka, majestatyczny obraz ukoro- 
nowany, 

Procesja ku Ostrej Bramie. 

O g. 12 m. 45 wyruszył od Ba- 
zyliki pochód ku Ostrej Bramie, 
Ukoronowany Cudowny Obraz nie- 
siony był przez duchowieństwo. Za 

Obrazem postępował p. Prezydent 

Rzeczypospolitej wraz z Marszałkiem 
J. Piłsudskim. Dalej przedstawiciele 
Sejmu i Rządu oraz władz miejsco- 
wych. Oddzielone wojskiem szły zde- 
kompletowane wskutek  ulewnego 

deszczu pielgrzymki i organizacje. Ko- 

ło pałacu Arcybiskupa przeszedł po- 

chód pod arkadami z girland i liter 
Matki Boskiej. 

Z okien uilumino wanych świecami 
sypały się do stóp Królowej Ostro- 
bramskiej kwiaty. 

Wzdłuż ulic Zamkowej, Wielkiej, 
i Ostrobramskiej stał szpaler woj- 
skowy. Prócz tego policja czuwała 
nad utrzymaniem porządku na chod- 
nikach. 

Procesja dużo stracila na wyglą- 
dzie wskutek padającego wciąż de- 
szczu. Widać było stłoczone w czar- 
ną masę parasole posuwające się 
niby falą naprzód. Mimo to jednak 
w rozmaitych punktach ustawione 
aparaty kinematograficzne filmowały 

procesję. Chwilami deszcz ustawał, 

wówczas pochód postępował raźniej, 
Na placu prżed Ratuszem pochód 

rozwinął się wspaniale. Mimo deszczu 
wielkie czyniła wrażenie majestatu peł- 
na uroczystość. Z wież kościoła św. 
Kazimierza zagrzmiała orkiestra wita- 
jąc kroczącą na swój tron Królowę. 
W Ostrej Bramie zatrzymało się czo: 
ło pochodu. Obraz Matki Boskiej 
wniesiony został przez kościół św. 
Teresy do kaplicy. Zanim umieszczo- 
no obraz na ołtarzu upłynęła spora 

chwila. Wreszcie otwarły się oszklo- 
ne podwoje kaplicy i oczom zgroma- 
dzonych ukazał się obraz zawieszony 
na swem dawnem miejscu. W blasku 
świec jarzących się migotliwie uśmie« 
chać się zdawało oblicze Matki Bożej 
i błogosławić uśmiechem ludowi swe- 
mu. Ozwałasię pieśń potężaa z bocz- 
nej galerj, gdzie umieszczony był 
chór i orkiestra. Po chwili pochód 
ruszył dalej. Pan Prezydent, pan Mar- 
szałek, Episkopat i przedstawiciele 
władz tuż za Ostrą Bramą wsiedli w 

czekające samochody i odjechali do 

miasta. Włeściwy pochód przeszedł 
pod Ostrą Bramą i następnie rozwią- 
zał się. 

Msza św. pontyfikalna na placu Orzeszkowej. 

liiewskim podniosłe kazanie okolicz- 
nościowe. | E. ks, biskup Rancan 
mając na względzie katolicką ludność 
łotewską wygłosił przemówienie w 

` Zgodnie z tem, jak to bylo prze- 
widziane w programie uroczystości na 
placyku Orzeszkowej odprawiona zo- 
stała przez J. Е. biskupa Rancana, 
przybyłego specjalnie z Rygi Msza w języku łotewskim. 
św. pontyfikalna.  Archidjakonowal Pomimo deszczu Mszy wysłuchała 
podczas tej Mszy św. ks. prof. Kar- spora ilość wiernych,  przeważne 
wialis, który też wygłosił w języku Litwinów. 

Pielgrzymki z Litwy. 
Według obliczeń, z Litwy Kowieńskiej przybyło koło 490 Litwinów. 

Prócz tego wielu Polaków z Kowieńszczyzny przybyło na własną rękę i przy- 
łączyło się do rozmaitych miejscowych grup. Litwinów miejscowych z Wi. 
leńszczyzny zarejestrowano ponad 500 osób. Pielgrzymki litewskie rozkwa- 
terowane były przeważnie na Zwierzyńcu (c) 

W sprzedaży detalicznej cena poj dyńczego n—ru 20 groszy. 

Opłata pocztowa niszcz ona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

Kazanie ks. Biskupi Michalkiewicza. 
Uroczystość dzisiejsza przypomina dzień pamiętny 1-g0 kwietnia 1656 

roku, kiedy to król Jan Kazimierz w Katedrze Lwowskiej z dygnitarzami, 

senatorami i całym dworem złożył u stóp Marji koronę i berło, uczynił 

uroczysty ślub, że z całym narodem czcić będzie Najświętszą Pannę, jako 

Królową Korony Polskiej. Za królem ślub ten złożyli dygnitarze, senatoro- 

wie i dwór, a nuncjusz apostolski po uroczystej mszy Św. na prośbę króla 

trzy razy zawołał: „Królowo Korony Polskiej, módł się za nami“. | oto 

tytuł ten mocą najwyższej królewskiej i Lė wladzy nadany i potwier- 

dzony stał się urzędowym w państwie i kościele. Święta kongregacja obrzędu 

zezwoliła by na całym obszarze Polski po litanji loretańskiej dodano we- 

zwanie: „Królowo Korony Polsiej* albo „Królowo Polska, módl się za 
nami*,—a Matka Najświętsza nietyłko tytuł ten łaskawie przyjąć raczyła, 

ale i obowiązki z niego płynące, jako Królowa przepotężna miłościwie wy- 

konała, Polska, jak wiadomo stała w owym czasie nad przepaścią ostatecz- 
nej zagłady. Szwedzi, Tatarzy, Kozacy i Siedmiogrodzianie w przeważającej 
sile otoczyli kraj nasz i najpiękniejsze prowincje spustoszyli, miasta 
i wsie spalili, a ludność albo wymordowali, ałbo do niewoli uprowadzili. 
Daremnie wysilają się mężni na obronę. daremnie król wzywa do męstwa, 
Nieprzyjaciel wszędzie zwycięża. Czyjej pomocy szukać będzie król i lud 
biedny? Idąc za natchnieniem udaje się król do przemożnej pomocy Maryi. 

I oto po owym publicznym ślubie króla i narodu dziwna następuje od- 
miana. Sąsiedzi obojętni dotychczas na naszą kłęskę przychodzą nam z 
pomocą. Tatarzy i Kozacy zrywają między sobą przyjaźń. Dumny sied- 
miogrodzianin rozbity ucieka. Potędze Szwedów jeden tylko klasztor Często- 
chowski bez broni prawie i żołnierza stawia opór, w końtu goni Szwedów 
i przerażonych do sromotaego przymusza odwrotu. Słowem opieka Ma- 
ryi, do której uciekł się król i naród widocznie się okazała. Nieprzyjaciel 
do zawarcia pokoju nie dający się dotychczas nakłonić, teraz sam prosi 
o pokój, Zawiera go w klasztorze Oliwskim i z wojskiem rozbitem 
nieliczne powraca do domu. Tak to przemożną i miłościwą pomoc iopie- 
kę okazała nam wówczas królowa nasza Marya Najświętsza, co też Jan 
Kazimierz w liście do papieża Aleksandra VII| uroczyście stwierdził. 

A jleż innych cudów i łask doznał nasz naród od Marj? Wszak 
pamiętamy, jak niedawno wróg już się znajdował na przedmieściach sto- 
licy naszej, a tu na tem miejscu uroczyście obchodził wzięcie Warszawy. 
Ale przychodzi dzień 15 sierpnia 1920 roku, dzień uroczysty Wniebo- 
wzięcia  Marji — dzień Cudu nad Wisłą. A w prastarem naszem Wilnie 
komuż zawdzięczamy, że pomimo takiego prześladowania i ucisku, _spo- 
niewierania wszystkiego co katolickiei polskie, myśmy wytrwali w wierze naszej 
świętej i nie sprzeniewierzyliśmy się naszym ideałom narodowym — jak 
nie tej Matce Miłosierdzia co w Ostrej świeci Bramie. Gdy zajrzymy do 
starych aktów, widzimy, że ”tej Pani Łaskawej, przed którą zginali kolana 
wieszczowie nasi, przed którą naród cały tonął w modłach i pieniach po- 
bożnych, zanosząc do Jej tronu ostrobramskiego swe łzy i radości, 
swe bóle, troski, cierpienia i nadzieje — zawdzięczamy najrozmaitsze łaski 
i cuda dla tych, którzy z wiarą i ufnością w czystęm sercu szukali po- 
mocy i opieki w cudownym obrazie.Ale po co mamy szperać w aktach— 
idžny raczej do samego Źródła tych łask i cudów, do kaplicy ostobram- 
skiej, do tej żywej księgi, gdzie z sercem wezbranem wdzięcznością, czcią i 
uwielbieniem dla Tej Matki Najświętszej Ostrobramskiej za łzy otarte, za serca 
ukojone, zamieszczono tysiące wotów na podziękowanie i potwierdzenie otrzy 
manych łask icudów doznanych. Nie mogę pominąć milczeniem faktu, który 
miał miejsce w 1915 roku. Wojska rosyjskie cofające się przed Niemcami pod. 
rzuciły pod Osirą Bramę bombę, i tak były pewne skutku, że sam wi- 
działem w piśmie „Ogoniok” ilustrację, przedstawiającą Ostrą Bramę w 
gruzach Zbrodnicze te jednak zamiary rozbiły się o potęgę obrazu ostro- 
bramskiego. A kto z Wilnian nie pamięta nagłej śmierci dwóch dostoini- 
ków imperjum rosyjskiego, którzy chcieli zabrać nam Ostrą Bramę. Nie 
dziw przeto. że Wilnianie i cała ludność tego kr-ju tak bezgranicznie 
jest przywiązana do Ostrej Bramy, taką czcią i nabożeństwem otacza cu- 
downy obraz Matki Swojej i Obiekunki. A kto z nas bez wzruszenia 
nie bral udziału w uroczystościach listopadowych Ku czci Matki Bos- 
kiej, kiedy bez względu na słotę i szarugę cała ludność wileńska była 
w tłumie wiernych. Cała ulica Ostrobramska od dawien dawna zmieniła 
się niejako w Świątynię, której stropami jest firmament niebieski. To t ż 
wszyscy przechodnie bez wyjątku nawet nie chrześcjanie odsłaniają tam 
głowy na zaak szacunku. A uroczystość dzisiejsza, która zgromadziła 
tak miezliczone tłumy wiernych ze wszystkich dzielnie Rzeczypospolitej, 
azali nie jest dowodem, że tron ostrobramski Królowej Naszej na rów" 

niz jasnogórskim jest dla nas wszystkich drogi, z którego Pani Nasza 
hojnie szafuje swe dary i łaski dla swych wiernych poddanych i kocha- 
jąch ją dzieci Nie mogę pominąć milczeniem jednego jeszcze faktu. 
Qio, kiedy Ojciec Św. szczęśliwie nam panujący Pius XI na skutek 
prośby najdostojniejszego naszego Arcypasterza, kapituły, duchowieństwa 
i ludu łaskawie zezwolić raczył, by cudowny obraz Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej został uroczyście, zgodnie z przepisami kościoła, ukoronowany 
(dotychczasowe bowiem korony, jedna srebrna druga miedziana, były 
tylko zwykłą ozdobą obrazu), wieść ta lotem błyskawicy obiegła kraj cały. 
Posypały się hojne ofiary па korony złote, nieraz rzeczy pamiątkowe 
i drogie. Nie zabrakło tutaj, ani biedaków, dających nieraz ostatni grosz 

wdowi, ani osób zamożnych i znanych w kraju. Tak jednym, jak i dru- 
gim zawdzięczamy wspaniałe korony, które odtąd będą ozdabiały skronie 
przemożnej opiekunki naszej. Zwracam przytem uwagę na jedną niezmier- 
nej wagi okoliczność. Oto koronacja ta spowodowała odnowienie, wzmo- 
cnienie i zabezpieczenie samego cudownego obrazu Madonny, który oka- 
zał się w bardzo złym stanie i gdyby miał tak pozostać, wówczas mógłby 
ulec zniszczeniu, a co najmniej uszkodzeniu. To też słusznie będzie i 
sprawiedliwie, że złożę z tego powodu serdeczne „Bóg zapłać" wszystkim 
tym, którzy w ten lub inny sposób przyczynili się do urzeczywistnienia 
tego wiekopomnego dzieła, jak również wszystkim ofiarodawcom, którym 
zawdzięczamy tę wspaniałą koronę. 

Powiedziałem na wstępie, że dzień dzisiejszy przypomina nam ów 
dzień pamiętny 1 kwietnia 1656 roku. Tak, zaiste; bo jak wówczas Ojczy- 
zna nasza w ciężkich znojdowała się terminach, tak również i dzisiaj nie 
grozi nam wprawdzie ruch orężny, nie leje się krew bratnia jak wtenczas, 
a jednak rzec nie możemy, że w Ojczyźnie naszej odrodzonej dzieje się 
dobrze, że żadnych nie mamy pragnień, że niczego nam już nie brak. Nie- 
stety tak nie jest. Nie mam bynajmniej zamiaru dotykać tu obecnych bolą: 
czek naszych, aczkolwiek są one niemniej od tamtych niebezpieczne. Nie 
upadajmy jednak na duchu, lecz jak wówczas we Lwowie, tak dzisiaj tutaj 
w prastarem naszem Wilnie u stóp tronu ostrobramskiego, zgromadzeni 
w tym niezliczonym tłumie z całego kraju przybyłych pielgrzymów z Sej- 
mem, Senatem, Rządem z całym episkopatem i z Panem Prezydentem Rze- 
czypospolitej na czele odnówmy śluby Kazimierzowe. Ślubujmy, Królowej 
Naszej i Jej Boskiemu Synowi Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi mi- 

łość i wierność, tak w życiu naszem prywatnem, jak i w publicznem, 
społecznem i politycznem. Slubujemy, że prawo chrystusowe na Ewangie- 
iji oparte będzie dla nas jednem zbawczem prawem. Śłubujemy, że wiary 
świętej nie zaprzemy się i kościoła świętego katolickiego tej łodzi piotro- 
wej, którą steruje sam Chrystus, nie odstąpimy przenigdy. 

Ślubujemy, że ze złem, które idzie od Wschodu i wciska się w ogniska 
nasze domowe i do warsztatów pracy walczyć będziemy do ostatniej kropli 
krwi i że zwalczać go nie ustaniemy wszędzie i zawsze. Slubujtmy, że do 
tego złota i do tych drogich kamieni dokładać będziemy skarby tysiąckrot 
nie droższe, to jest serce nasze—czyny nasze Szlachetne, a życie z pra- 
wem Bożem i kościelnem zgodne, A za to i Ty, Pani Matko i Królowo 
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Śniadanie u Arcypasterza, 
Zgromadziła w wielkiej sali Kasy- 

na Oficerskiego przeszło 250 osób. 
Przyjazd prezydenta poprzedziło 

przybycie marszałka Piłsudskiego. Obu 
witał w hału na dole i 
schodami do przepełnionej sali, go- 
spodarz bankiety J. Ek. ks. Arcybi- 
skup-metropolita wileński. Na naczeł- 
nem miejscu u prezydjalnego stołu 
zajął prezydent Rzeczypospolitej mając 
przy sobie z jednej strony prymasa- 

wprowadzał J. 

kardynała, z drugiej ks. kardynała 
Kakowskiego. Naprzeciw prezydenta 
siedział marszałek Piłsudski. 

Wzniesione były tylko dwa toasty. 
„ Ek. arcybiskup  Jałbrzykowski 
wzniósł zdrowie pana prezydenta Rze- 
czypospolitej. Marszałek Piłsudski po 
krótkiem lecz mocnem przemówieniu 
podniósł po trzykrotnym okrzyku kie- 
lich.za zdrowie przyjaciela i orędow- 
nika Polski papieża Piusa Xl-go. 

PRZEMOWIENIE KSIĘDZA ARCYBISKUPA. 

Szczęśliwym się czuję, że ucze: 
stniczyli w tych uroczystościach liczni 
dostojni przedstawiciele rządu a 

zwłaszcza syn ziemi Wileńskiej, wan 

premjer Piłsudski. Szczęśliwy najbar- 

dziej się czuję, że te uroczystość re- 

ligijną uzacnił swą obecnością Naj- 

dostojniejszy Pan Prezydent Najjaśniej: 

szej naszej Rzeczypospolitej. W Jego 
Osobie uczestniczyła w tej uroczy- 

sfości cała Polska katolicka. Za por 
myślność Jego Prezydentury, za zdro- 
wie Jego Dostojnej Osoby. wznoszę 
ten toast i z serca wznoszę okrzyk: 

Najdostojniejszy Pan Prezydent Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej 
Ignacy Mościcki niech żyje, niech ży- 
je, niech żyje. 

Okrzyk ten powtórzyli zebrani 
wśród powszechnego entuzjazmu. 

PRZEMÓWIENIE MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 
Gdy mamy iu tak wielką uroczy: 

stość kościelną, trudno nie wspomnieć 

o Głowie Kościoła. Jeżeli my шё та 
my żadnych tak wielkich praw i 
przywiłejów, ażebyśmy mogli żądać 

dia siebie specjalnych uprawnień przy 

pełnieniu obowiązków tak wysokich 

jakie pełni Jego „Świątobliwość, to 

mamy jednak możłiwość udać się do 

tego sentymentu, który niechybnie 

żywi ku naszemu narodowi, ku na- 

szemu państwu, złączeni bowiemt je- 

steśmy z Jego Świątobliwością pierw- 
szemi poczynaniami życia naszego 

państwowego, gdy Jego Świątobliwość 

jako ksiądz Ratti był u nas nuncju- 

szem apostolskim. Z jego przeżyć 

wówczas wspólnych nie mogłem nie 

wynieść głębokiego przekonania, że 

możemy być zawsze pewni jego 
uczuć i sentymentu w stosunku do 
nas, Jeżeli dzisiejsza uroczystość tak 
głęboko porusza serca miejscowe, 

serca Wilnian, które do obrazu Ostro- 
bramskiego żywią tak głęboką miłość 
i głęboki szacunek, to zawdzięczamy 

to także Jego Świątobliwości, który je- 
szcze w dawnych czasach obiecywał 

mi, że specjalnie dla Wilna spodziewa 
się znaleść chwilę czasu dla osobi- 

stej pracy. Chcę zaznaczyć, że Pol- 
ska nietylko ma serdecznego przyja- 
ciela, ale i serce to umie być okazanem. 

Dlatego też pozwoli Pan Prezydent, 
że w imieniu Rządu, który tu repre- 

zentuję, wniosę tcast na cześć Jego 
Świątobliwości Piusa XI. 

Obiad u Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Reprezentacyjny, oficialny obiad 

na osób pięćdziesiąt odbył się w Da« 
łacu Rzeczypospolitej przy placu Na- 

poleona. Pan prezydent pragnął ugo- 
Ścić nie tyle najwyższych  dostojni- 
ków Kościoła i rządu ile przedstawi- 
rieli społeczeństwa wileńskiego. 
Świadczyła 0 tem obecność za bie- 
s'adnym stołem pb. orezyzenta Bań- 
kowskiego, rektora Pigonia, prezesa 
towarzystwa Rolńiczego Wagnera, 
przedstawicieli sądownictwa miejsco- 
wego prekuratora Pliszczyńskiego i 
sędziego Jana Piłsudskiego, przedsta- 
wiciela sfer bankowych prezesa Tow. 
Ekonomicznego St. Wańkowicza, 
d-ra _L. Czarkowskiego.  nrezesa 
Syndykatu Dziennikarzy red, Cz. Jan 
kowskiego, prezesa Stowarzyszenia 
Kupców Ch rześcjańskich Rucińskiego. 

‚ Przemówień podczas obiadu nie 
było żadnych. Uczestniczył w ban- 

kiecie poseł Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej Steatson. 

Po obiedzie towarzystwo udało się 
na otwarty perysty] wychodzący па 
dziedziniec pałacowy zkąd przy czar- 
nej kawie i likierach przyglądało się 
wystawianemu przez Redutę pod ot- 
wartem niebem dramatowi Słowackie- 
go według Kalderona „Książę Nie- 
złomny*. Scena rozgrywała się w 
głebi dziedzińca, u stylowego portyku 
byłego Muzeum Murawjewa. W wido- 
wisku uczestniczyli jezdcy w. białych 
płaszczach na siwych  rumakach, 
co niemało uroku dodawało przed- 
stawieniu. 

Na dziedzińcu zebrało się publicz- 
ności nie wiele. Nie dowierzano po- 
godzie, Deszcz atoli był już ustał na 
dobre; tylko chłód, bynajmniej nie 
lipcowy, dokuczać nie przestawał. 

Pan Prezydent w Uniwersytecie. 
Wczoraj o g. 17 m. 45 przybył 

pan Prezydent Ignacy Mościcki do 
Uniwersytetu ' Stefana Batorego. W 
Auli Kolumnowej zgromadzili się 
profesorowie i młodzież akademicka 
z korporacjami na czele. 

Pan Prezydent przybył w otocze- 
niu Senatu U.S.B. i świty. J. M Rek- 
tor Pigoń witając Dostojncgo Gościa 
składał mu hołd jako głowie Państwa 
j uczonemu w jednej osobie. Uniwer- 
„Ytet wileński budując na przeslau 

kach świetnej przeszłości gmach — па- 
uki cegiełka po cegiełce do gmachu 
tego dodaje w miarę s'ł i możności. 
Aczkolwiek dużo pozostaje do zro- 
bienia, to jednak wszystko co istnieje 
zyskuje sankcję niejako przez odwie- 
dziny głowy Państwa. 

Następnie Pan Prezydent wpisał 
się do księgi pamiątkowej i w towa- 
rzystwie J. M. Rektora Pigonia i Se- 
natu udał się na obejrzenie gmachu 
głównego . $. В. 

Prezydent otwiera wystawę Ostrobramską. 
Bezpośrednio po zwiedzeniu Uai- 

wersytetu zaszczycił Pan Prezydent 
swą obecnością wystawę Ostrebram- 
ską, urządzoną w gmachu Bibljoteki 
Pubjiczneį i Uniwersyteckiej w sali 
czytelni czasopism. Witał tu Pana 
Prezydenta dyrektor Bibljoteki Uni- 
wersyteckiej p. Rygieł, podkreślając 
fakt, iż już po raz wtóry ma zaszczyt 

Głowę Państwa. Pan Prezydent prze” 
ciął wstęgę i zwiedził wystawę. То- 
warzyszył p. Prezydentowi Rektor Pi- 
goń i p. Wojewoda Raczkiewicz. 
Opuszczając wystawę pożegnał Pan 
Prezydent Rektora i Sanat Ц, $. В, 
dziękując za serdeczne przyjęcie. Bez- 
pośrednio z Uniwersytetu udał się 
Pan Prezydent samochodem na zwie- 

  

gościć Bibljoteka w swych murach dzanie miasta i zabytków. (c) 

RAEKJAZSRORZDECHEUGREREG ET VTTE T TT I T IT: 

Nasza weź nas wszystkich pod swoją opiekę, weź pod opiekę nasz 
kościół święty, Namiestnika Chrystusowego, weś .pod opiekę przewodni- 
ków duchowych narodu i Najwyższego dostojnika Naszej Rzeczypospoli- 
tej, Prezydenta Naszego, cały Rząd, Wojsko i wszystkie wyższe i niższe 
stany, byśmy wszyscy złączeni węzłami wiary, nadziei i miłości Chrystuso- 
wej jedną wielką w zgodzie żyjącą stanowili rodzinę. Spraw by Polska 
stała się królestwem Chrystusowem i Twojem. Kończę słowami st 
pieśni, śpiewanej ongiś przez wszystkich przed obrazem Matki Boskie 
Ostrobramskiej, a która zamilkła pod zakazem ciemięzcy: 

Obrona wielka miasta Gedymina, 
Wilna całego pociecho jedyna, 
W Twej Ostrej Bramie obrona potężna 
Królowa Polska a Litewska Księżna. 

A jak Cię koronujemy tu na ziemi, tak nas wszystkich kiedyś ukoronuj 
chwałą w niebie. Amen.



Po uroczystości. 
Powtarzamy i streszczamy po u- 

roczystościach to, cośmy pisali w 

programowym artykule we wczoraj. 

szem, odświętnem Słowie Koronacja 
Cudownego Obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej poza swojem znacze- 

niem religijnem, miała też znaczenie 

polityczne, które polegało na demon- 
stracji: 1) jakrząd polski chce się sto- 

sować do Kościoła katolickiego, 2) 

jak Polska chce postępować z ludem 
republiki kowieńskiej. Że ta druga 
demonstracja zamieniła się w stwier= 

dzenie, że republika kowieńska z nie- 

nawiści uczyniła w sw,m kraju i za- 

sadę polityczną i metodę rządzenia 

państwem—to już nie nasza wina i 

nie myśmy tego chcieli. 
Marsz. Piłsudski odpowiadając na 

mowę arcybiskupa wileńskiego ks. 
Jałbrzykowskiego przemówił o Papie- 
żu. Przemówienie jego było krótkie, 
lecz sam ten zwrot mówił wiele, Bez- 

względne posłuszeństwo Papieżowi 

jest kamieniem węgielnym całej na- 

szej organizacji kościelnej. Papież to 

w oczach całego świata symbol pow. 

szechności Kościoła kałolickiego i 

symbol tych najlepszych ideałów, ku 

którym dąży Kościół walczący na zie- 

mi. Papież—to oderwanie zaintereso- 
wań kleru od spraw lokalnych, miej- 

scowych, zaściankowych i okolicznych 

tarć, zmagań i małych celów, a 

zwrócenie jego uwagi do misji naj- 

większej, do misji o skaji globalnej. 
Nie wchodzimy w intencje pre- 

mjera, lecz nie wahamy się postawić 
kropek nad i w naszem ujmowaniu 

obecnego stosunku rządu do kleru 

katolickiego i katolickiego kleru do 

rządu, jak się on dziś przedstawia. 

Oto wśród naszego kleru panują dwie 

orjentacje, jedną nazwiemy orjentacją 

watykańską, drugą orjentacją poli- 
tyczną. Niektórzy księża cały swój 

czas i całe życie oddają pracy ściśle 

katolickiej, innym daleko więcej cza: 

su zajmuje praca polityczna, aniżeli 
praca katolicka. 

Jako katolicy i patryjoci państwa 
polskiego życzymy sobie jednego: 
oby drogi Kościoła katolickiego i 
państwa polskiego nie rozchodziły 

się nigdy. Marszałek Piłsudski mówił 

nietylko o Jego Świątobliwości Pa- 

hołdu dla kochanej Matki Boskiej 
Ostrobramskiej charakter przygnębie- 
nia, który przygniatał nas wszystkich. 

Niezbadane są wyroki Opatrznościl— 

Nie wiemy dlaczego płakała Madon- 

na. — Mówimy sobie, że płakała nad 
kordonami, które niegdyś skruszone 
zostały pomiędzy Litwą a Polską 

przez pierwsze Światła wiary katolic- 
kiej. Źe płakała nad pohaūbieniem 
kościołów we wschodnich powiatach, 

które jako polskie wysyłały do niej 
pielgrzymki, dziś są w pohańbieniu i 
niewoli bolszewickiej. Lecz uroczy- 

stošė byla smutna, jak smutną jest 

ta prowincja dawnej Rzeczypospoli- 

tej, mniej szczęśliwa od Wielkopolski 

i Małopolski i Mazowsza, bo wyzwo* 

lona zaledwie w niedużej części. 

Uroczystość zawiodła także pod 
względem organizacyjnym. Kordony 

były za gęste, policji było za dużo. 
Nie grały tu rolę względy bezpieczeń» 

stwa, które oczywiście powinny być 
przestrzegane. Lecz było za du- 

żo staranności organizatorów uroczy- 

stości w nadaniu jej godnego cha- 
rakteru. Sentyment religijny odczuwa 

się subjektywnie. W Częstochowie 

jest sto, dwieście tysięcy pielgrzymów, 

jest morze ludu, ocean ludu, kordo- 
nów żadnych, policji nie widać, a 
wrażenie godności od tego się nie 

umniejsza. Oczywiście w Wilnie jest 
inaczej, są wąskie ulice, regulowan'e 

ruchu musi być intensywniejsze. Lecz 
zewsząd dochodziły nas skargi na 

zbyt częste pokrzykiwania i musztro- 

wania na ulicach. Skargi te były 
słuszne i oby nauczyli się czegoś z 

nich wczorajsi organizatorzy uroczy- 
stości. Cat. 
AS ia NO I 

5ejm i Rząd. 

Likwidacja strajku w prze: 
myśle budowlanym. 

WARSZAWA, 2—ViI. Pat. W wy- 
niku konferencji odbytej u pana wi- 
ce-prezesa Rady Ministrów prof. Bart- 
la z udziałem p. ministra robót pu- 
blicznych inż. Moraczewskiego, zast. 
ministra pracy i opieki społecznej dy- 
rektora departamentu Szubartowicza, 

delegata ministra skarbu naczelnika 
wydziału Sienkiewicza oraz przedstawi- 
ciela stowarzyszenia przemysłowców 

SŁ о х O 

Przyjazd Marszalka Pilsudskiego. 
Wczoraj, dnia 2-go lipca o godz, 

8 min. 25 przybył do Wilna Pan 
Prezes Rady Ministrów Marszałek Jó- 
zef Piłsudski w towarzystwie szefa 
Baa pułkownika Becka, pułk. 
rystora oraz adjutantów: mjr. Wen- 

dy, mjr. Bielskiego i kpt. Soboty. 
Równocześnie tym samym pociągiem 
przybyli ministrowie Staniewicz i Do- 
brucki, 

W chwili, gdy pociąg wjechał na 
peron, orkiestra 5 p. p. iegj. odegrała 
hymn narodowy. Panu Marszałkowi 
złożył raport inspektor armji gen. 
Burhardt Bukacki, poczem Pan Mar- 
szałek po przywitaniu się z oczeku- 
jącymi na dworcu ministrem komuni: 
kacji Romockim, wojewodą wileńskim 
Raczkiewiczem, ks. arcybiskupem Jał- 
brzykowskim przeszedł przed fron- 
tem kompanii honorowej 5 p.p. legj. 
oraz przed frontem kompanji hono- 
rowej przysposobienia wojskowego. 

Na peronie zebrani byli wszyscy 

dowódcą Obozu Warownego, dowód” 
cą 1 dywizji piechoty gen, Popowi- 
czem na czele, przedstawiciele domu 
wojskowego Pana Prezydenta z pół: 
kownikism Zahorskim, komendant 
glówny Policjj Państwowej  Male- 
szewski. 

Panu Marszałkowi wręczono mnó- 
stwo kwiatów od dziatwy rodzin ofi: 
cerskich. Następnie Pan Marszałek w 
towarzystwie p. Wojewody  Raczkie- 
wicza i świty przeszedł na drugi ve* 
ron, na ktorym witali Pana Marszałka 
prezydent miasta Bańkowski oraz 
przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych. 

Witany gromkiemi okrzykami przez 
publiczność p. Marszałek odjechał 
samochodem wraz z bratem Swoim 
sędzią Wileńskiego Sądu Okręgowe- 
go Janem Piłsudskim do prywatnego 
mieszkania swego brata przy ul. Por- 
towej. Wzdłuż ulic, któremi przejež- 
dżał Pan Marszałek ustawione były 

pieżu Piusie Xl-ym, lecz mówił także budowlanych  p.p. 5. Chabiełskiego, 
o ks. Rattim. Kim był ks. Ratti, Oto Martensa, Polkowskiego i Pronaszki. 

wyżsi oficerowie załogi wileńskiej z szpalery wojskowe. 

AI a AS NSI DCR SK E BTI SOS OS TIDSTT IS STTAŲ 

Wywiad „Rytas“ z minist' em Zaleskim. 
Z Kowna donoszą: Organ chadecji <Rytas» zamieścił wywiad swego ge: 

newskiego korespondenta z ministrem Zaleskim. W wywiadzie tym minister 
Zaleski wyraził nadzieję, że pomiędzy Polską i Litwą dojdzie do nawiązania 
normalnych stosunków dyplomatycznych i gospodarczych na drodze bezpośred: 
nich rokowań. 

Rokowania te byłyby jakby przedłużeniem obrad wszczętych w Lugano i 
Kopenhadze. Sprawa wi'eńska nie powinna być przytem poruszana. Narazie o 
t Sy «programie maksymalnym» z włączeniem kwesiji Wilna — mowy być nie 
może. 

Porozumienie gospodarcze Polski i Niemiec. 
BERLIN, 2-VII, PAT. Germania donosi, że między polskiemi a niemieckiemi koła 

mi dyplomatycznemi powoli następuje zbliżenie na polu gospodarczem, które ma być 
początkiem porozumienia. Koła gospodarcze, jak zaznacza dziennik, noszą się z planem 
podjęcia rokowań czysto gospodarczych, które mają być wstępem do rokowań o zawar- 
cie traktatu handlowego. Wybitną rolę w tych rokowaniach mają odegrywać ze strony 
Polski pp. Gliwic, Ктейгой, Geizenheimer, Zechliński i dyrektor Babior, a ze strony 
niemieckiej tajny radca Castl, poseł do Reichstagu Lammert i poseł v. Rautmer. 

Niezwykłe upały. 
CHICAGO, 2-Vil, PĄT. Wskutek panujących od 3-ch dni upałów, 30 osób zmarło. 

Wycieczka robotników polskich w Rydze. 
RYGA, 2 VII. PAT. Dzisiaj wieczorem przybywa do Rygl wycieczka kilku polskich 

organizacyj robotniczych. Wycieczka pozostanie na Łotwie do dn. 4 lipca wieczorem, 
poczem odjedzie do Finlandji. Pośród członków wycieczki znajdują się pusłowie sejmo- 
wi, profesorowie, studenci i t. @, 

Kto wygrał dolarówkę. 
Losowanie dało wynik następujący: 

"8.000 dol. Nr 698687. 
3000 dol. Nr 360.612. 
1.000 dol.: N-ry 870.115, 40.821, 500,907, 462.384, 204.853. 
500 dol.: N-ry 820.311, 311.487, 580.416, 229.019, 615.410, 328851, 587.583, 225,750, 

550.123, 537.673, 
10u dol. N-ry 205.944, 873.501, 716.911, 990 802, 905,625, 516.285, 476 379, 638 690, 

590.976, 990 967, 783 425, 930.867, 782675, 303825, 562634, 740.946, 644.354, 646.380, 
4.940, 802398, 461 497, 686,014, 659.042, 808115, 460309, 50,235, 258.390, 712.5>1, 

o MS 587.445, 65.911, 270.434 409.082, 511.255, 712,342, 891.699, 963.190, 

Pomnik Mickiewicza w Paryżu. 
PARYŻ 2 VIi. Profesor Aulard omawia na łamach L'Oeuvre sprawę miejsca na 

którem ma stanąć w Paryżu pomnik Mickiewicza dłuta Bourdella. Za jedyne miejsca 
odpowiednie uważa profesor plac Alma w pobliżu ambasady polskiej, który wybrała 
miejska komisja estetyczna i wyraża przekonanie, że paryska rada miejska wybór ten 
zatwierdzi. 

pierwszym dyplomatą, który stanął na 

polskiej ziemi, jeszcze wtedy gdy słaba 
Polska rozpoczynała swój żywot w 

żelaznych powijakach niemieckich. 
Wtedy ks. Ratti przyjechał do nas 
kierowany intuicją, że wkrótce wy- 

padnie nam błogosławiona rola Anio* 
ła z Mieczem w obronie Chrześcijań- 
skiego Zachodu od największej i naj- 
silniejszej w dziejach świata zorgani- 
zowanej siły ateistycznej. 

Wczoraj rzuciliśmy  paradoksalny 
obraz pielgrzymki Prezydenta Repu- 
bliki Francuskiej i rządu tej Republi- 
ki do Lourdes. Oczywiście obraz ten 

widzieć można tylko w śnie, w go- 

rączce, lecz nie w rzeczywistości. I 

Oto na nasze szczęście u nas jest 
zupełnie inaczej. U nas Naczelnik 
Rzeczypospolitej i rząd w całym ma- 

jestacie państwa pokornie modli się 
na deszczu, potem pokornie bierze 

udział w procesji, uważając zgodnie 

z wiarą katolicką, że majestat pań- 

stwa to tylko odbłask tej siły moral- 
_ nej, którą nadaje wiara w Boga. 

Teraz druga sprawa, sprawa piel: 

grzymek litewskich, Rdzenni „ Litwini 
przyszli w niewielkiej ilości 490 osób, 
zarejestrowanych przez komitet opieki 
nad pielgrzymami litewskimi, Wśród 
nich obecni byli i księża liiewscy, jak 
proboszcz z Kibart. W większej ilo- 
ści przyszli Polacy z za kordonu, lecz 

ci woleli się  rozproszyć między 

inne wycieczki i byli wylęknieni, oba- 

wiając się denuncjacyj i represyj. Pań- 
stwo litewskie onegdaj rzuciło na 

swą granicę kawalerję dla jej szczel- 
nego zamknięcia. Salwom armatnim 
ku czci Matki Boskiej Osirobram- 

skiej odpowiadało tam echo karabi- 
nów w egzekucji Połaków. 

Litwini myślą że fakt naszego ge- 
stu pojednania i ich odpowiedzi zło- 
ści wykorzystamy jako zwycięstwo 

dyplomatyczne — Niel My to uwa- 

Stowarzyszenie przemysłowców bu- 
dowlanych podniosło stawki płac 
pracowników budowlanych w War- 
szawie o 25 proc. Decyzję swą sto- 
warzyszenie ogłosiło jednostronnie 
domagając się nawiązania rokowań 
ze związkiem robotników przemysłu 
budowłanego i zawarcia umowy zbio- 
rowej ze względu na nielojalność 
związku, który proklamował strajk w 
przendzień pierwszej wspólnej konfe- 
rencji, na którą ministerstwo pracy i 
opieki społecznej wezwało przedsta- 
wicieli obydwu stron. 

M-stwo pracy i opieki społecznej 
ze swej strony stwierdza, iż przyzna= 
na podwyżka stanowi znaczną po» 
prawę warunków płacy i jeżeli wziąść 
pod uwagę 3-letni okres, który upły= 
nął od” ostatniej rewizji płac w prze” 
myśle budowlanym, w przybliżeniu 
odpowiada podwyżkom uzyskanym 
przez robotników innych gałęzi prze- 
mysłu. : 

Projekt rozporządzeniao ubez: 
pieczeniu pracowników umysa: 

łowych, 
WARSZAWA, 2—VII. Pat. Rada 

prawnicza pod przewodniciwet trybu: 
nału administracyjnego p. Kopczyń* 
skiego, ukończyła prace nad projek- 
tem rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej o ubezpieczeniu pracow- 
ników umysłowych, przekładając swą ! 
opinię ministrowi sprawiedliwości. 
Następnie projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o ubez- 
pieczeniu pracowników umysłowych 
skierowany zostanie na Radę mini- 
strów. 

Ukrócenie targów partyjnych. 
WARSZAWA, 2 VII. (żel wł. słowa) 

Minister Spraw Wewnętrznych gen. 
Składkowski wystosował list do pre- 
zesa Rady Miejskiej Warszawy p. Ja- 
worowskiego, w którym powołując 
się na uprawnienia usawowe wyzna- 
cza termin do dnia 10 lipca wyboru 
prezydenta m. Warszawy, podkreśla- 
jąc, że sprawy gospodarki miejskiej 
nie mogą być narażone na szwank 
z powodu targów partyjnych. Po tym 
terminie min. Składkowski zapowiada 
wyznaczenie jako prezydenta miasta 
komisarza rządowego. |Jak wiadomo 

Skąd przybyły 
Prócz pielgrzymek z bliższych oko- 

lie; Wileńszczyzny przybyło na uroczy- 
stości koronacyjne wiele dalszych 
pielgrzymek. Przybywające pielgrzym- 
ki otrzymywały na dworcu w biurze 
kwaterunkowem przydział do odpo- 
wiedniego obozu i przewodników. 

Prócz tego czynne były przez ca« 
ły czas trwania uroczystości i czynne 
są obecnie biura informacyjne na pe- 
ronach i na dworcu. Z większych 
pielgrzymek zarejestrowanych w biu- 
rze kwaterunko .em zanotować naie- 
ży: pielgrzymkę z Łotwy (do 2 tys. 
osób), z Warszawy (ogółem 2500 
osób), z Poznania (2000 osób), z Bia- 
łegostoku (1000 osób), z Grodna 
(1200 osób), z Suwałk (800 osób) i 

jedyńczo. 

Pos. Patek przywiezie propo- 
zycje Czyczerina. 

WARSZAWA, 2.VII, (żel.wż. Słowa) 
Przyjazd posła Patka z Moskwy do 
Warszawy spodziewany jest w nad- 
chodzącym tygodniu. Poseł Patek 
przywiezie z sobą nieoficjalne propo- 
zycje Czyczerina w sprawie likwidacji 
konfiiktu polsko-sowiecki: go. 

Czyczerin przejął już urzędowanie 
od Litwinowa który wyjeżdża na dwu 
miesięczny urlop. ` 
а в 

Pożyczka zagraniczna. 

WARSZAWA. 2 VII (Żel. wł Słowa) 
Kontrakt pożyczki amerykańskiej ma 
być podpisany w dniach najbliższych 
po powrocie Pana Prezydenta Mo- 
ścickiego z Wiłna. 

W kontrakcie jest klauzula, że 
rząd polski ma prawo wybrać termin 
emisji. Przed terminem emisji zależ- 
nie od stanu rynku amerykańskiego 
ustalona zostanie stopa procentowa 
pożyczki i jej kurs emisyjny. W 
chwili obecnej konsorcjum amerykeń- 
skie niezależnie od pożyczki stabiliza- 
cyjnej udzieli krótko termnowej po- 
życzki w wysokości 15 mil. dolarów. 

Rada finansowa aprobuje po- | 
litykę Rządu. 

WARSZAWA, 2.VII. (żel. wł. Słowa) 

pielgrzymki. 
cały szereg mniejszych ze wszystkich 
krańców Polski, poczynając od Pode 
hala, Lubelskiego i Częstochowy, aż 
do Nowogródzkiego. Najwięcej piel- 
grzymów przyjechało w nocy z 1-ро 
na 2-go lipca b. r. 

Wiele pielgrzymów przyjechało 
samodzielnie bez włączania się w 
grupy. 

Bezpośrednio po urcczystości ko- 
rnacyjnej zgłaszać się poczęły na 
dworzec grupy pątników po bilety na 
drogę powrotną. 

Najwięcej pielgrzymów odjedzie 
dziś. Więczorem o 20—35 pójdzie 
specjalny pociąg w kierunku Białego- 
stoku. 

Znaczna ilość osób odjeżdża po- 
(c) 

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne _ prof, 5ekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko« 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
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zamiast 12 tylko 4 zł. 
Patrz na ostatniej stronie. 
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Oddział Letni w Wilnie 

Do turnieju zgłosiła się: wielka ilość znakomitych zapaśników ze wszystkich 

Znakomity г wielki leni Cyrk Warszawski. na placi“ Eukiskim, 
W piątek 8 lipca r. b. o godz. 8 wieczorem 

uroczyste otwarcie cyrku 
Po raz pierwszy w Wilnie cykl sensacyjnych dotychczas niewidzianych atrakcji 
krajowych i zagranicznych. Na czele wspaniałego programu artystycznego 
Dyrektor Cz Mroczkowski Znani muzykalni komicy, ulubieńcy 

Mistrzowska tresura koni rasowych | publiczności „Din-Don“ 
angla-arabów i wyższa szkoła jazdy humor, satyra, muzyka, śpiew, aktuaiie 

i wiele innych wspaniałych atrakcji. —15 pierwszorzędnych numerów. 15. 
Pozatem z dniem Skins a oprócz progra artystycznego 

wielki miedzyna. W rancuskiej o nagro- oūziennie po wylosowa- 
rcdowy turniej ALKI dę 10.000 złotych. I niu walczą 3 pary atletów. 

krajów Świata. Szczegóły w afiszach i programach. Ceny miejsc od 1—6 zł 
 REBZ PODROZE 
|RRRZAREZKNZARRKNANZNANZKNNONYZKNOZUNENUSANUNNASZNNRARNACAKM 

Księgarnia KAZIMIERZA RUTSKIEGO 
została przeniesiona do nowego lokalu 

ul. Wileńska 38 ;(tuż przy ul. A. Mickiewicza). 

Jednocześnie poleca następujące wydawnictwa własne jako 
Pamiątki z Wilna: 

MÓJ PRZEWODNIK, 18 najśliczniejszych widoków Wilna z 
plaaem miasta, na pap. ilustr. w ozdobnej okładce. Cena 0,90 gr. 

MATKA BOSKA MIŁOSIERDZIA w OSTREJ BRAMIE, 
z 11 ilustr. na pap. ilustr. w ozdobnej ohładce. 0,65 gr. 

3920000000000000006000000039030006000000000000600000606600000666500 
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Spółdzielczy Bank Cechu Rzeźników i Wędliniarzy 

w Wilnie, ul. Wielka 64 

lipca 4 

F 

zawiadamia Sz. Klijentów, że siedziba Banku z dniem 5 

ul. Niemiecką 25, dom |Cechu Rzeźników i Wędliniarzy. 3 
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1927 roku zostaje przeniesiona na 

Kasa Banku czynna od 9—14 
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ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE 

najlepszej CYKORJI 
DOMIESZKI DO KAWY i KAWOL 

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

: Skład fabryczny w Wilnie 
4939 ulica Radnicka Nr. 25 

dE mpor t tel. 630 
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Założ, w 1875 r. 

fabryka I magazyn wyrobów złotych, srebrnych i metalowych 

p. f. L. Perkowski i K. Malinowski 
ul. Wielka w murach kościoła św. Jana poleca: 

Obrazy, madale i medaliki M. B. Ostr. Pamiątki z Wilna. 
Artykuły kościelne. Nakrycia siołowe. Biżuterja. Zegary i zegarki 
pierwszorzędnych firm szwajcarskich: Zenith, Alpina, Longines i t. p. 

Fabryka wykonywa złocenie, srebrzenie, niklowanie, reperacje. 

| Ceny niskie. Wykonanie z gwarancją.   
  

  

       
   

    

Najlepszy 

F przyjaciel żołądka 

znane WINO 

„Saint Ruphael“ 
Żądajcie we wszystkich lepszych sklepach win. 

  

  

Dom Handlowy 
K RYMKIEWICZ 
Wilno, Ad. Mickiewicza 9. 

Firma egzystuje od 1900 r. 
Poleca w wielkim wyborze: ь 

Najlepsze WINA zagraniczne i krajo- | 
we od 2.50 gr., Wina lecznicze S-t 
Raphael, Vermont Cinzano i inne; 
Koniak leczniczy francuski. Wielki | 
wybór specjalnych gat. wódek i likie- 
rów firm zagranicznych i krajowych. 

Skład obić papierowych (tapet) $, 
w ogromnym wyborze, najnowsze ry- © 
sunki. Rzeczy podróżne. Szczotki i 
pędzie rozm. Wyroby gumowe. 
Wielki wybór piłek do gry. Laski i + 

zabawki dziecinne po cenach 
konkurencyjnych. 

+ 

        Sklep Fabr.: Mickiewicza 10. 

  

Nieruchomości ziemsk e. Majątki, folwarki, ośrodki, młyny wodne, —pośredniczymy w kupnie i sprzedaży" 
Domy i place 

Pożyczki niskoprocentowe. 

Kosztów przy zgłoszeniu niema. , Komis niski do uzgodnienia. 

Wileńskie Biuro Komisowo=Handlowe ul Ad. Mickiewicza 21. Tel. 152, 
Ogłoszenia i reklamy do wszyskich p'sm. 

miejskie. Lokaty kapitałów na pewne zabezpieczenia. 

Dzierżawy majątków ziemskich. Szacowanie nieruchomości miejskich 
i wiejskich wg. cen tynkowych. 

Kaucjonowane i koncesjonowane 

Fachowe pisanie podań i przepisywanie na maszynie 

  

  

Pierwsza Wilenska Spółka 
WIN I PRZETWORÓW OWOCOWYCH 

Wytwórnia ul: Piłsudskiego 2. Sklep detaliczny ul. Wileńska 36. Tel. 886. 
żać będziemy za dyplomatyczną po. posiedzenie Rady Miejskiej dla wy: 

rażkę. Państwo polskie jest prawym boru prezydenta zostało wyznaczone 

spadkobiercą całego historycznego "A Poniedziałek. 
dziedzictwa Jagiellonów. Szuka zgody Urzędnicy otrzymają podwyż: 
z ludami, Gdy znajduje złość i nie- kę w Sierpniu, 
nawiść—nie uważa tego za swe zwy- _ WARSZAWA, 2VII, (żel. wł, Słowa 

cięstwo. Rada Ministrów uchwaliła podwyż- 
szyć dodatek mieszkaniowy dla urzęd: 
ników państwowych od dnia 1-go 

Uroczystość wczorajszą zepsuł sjerpnia. Podwyżka wyniesie 8 proc. 
deszcz. Nadało to całej uroczystości uposażenia. 

Rada Finansowa po wysłuchaniu 
sprawozdania Min. Skarbu p. Cze: 
chowicza o przebiegu rokowań o po- 
życzkę zaaprobowała całkowicie poli- 
tykę finansową rządu. Na tem samem 
posiedzeniu obrano specjainą komisję 
do spraw polityki kredytowej w skład 
której weszli p, Epsztein prezes Izby 
handłowo-przemysłowej w Krakowie, 
p. Chołyński vice-prezes Zw, Prze- 
mysłowców, p. Jezierski i p. Feliks 

„MYŚLIWSKA* ,,     
POLECA: wyborowe wytrzymałe W 

najorzedniejszych firm krajowych i zagranicznych, serów, delikatesów i świeżo otrzymanych znanej 
dobroci wiejskich wędlin litewskich. : 

Wina należy żądać we flaszkach i szkłaneczkach w pierwszorzędnych restauracjach, jak to: 

„ZACISZE” — ul. Mickiewicza 25 

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

Wina Krajowe własnej produkcji, duży asortyment spirylualji 

Ceny stałe i umiarkowane. 

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



Miejski Kinemefograi Kulfurain 
Od piątku dnia 1 lipca 1927 r. codziennie w dniach uczczenia wielkiego Święta Koronacji 
Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie danem będzie najwspanialsze dzieło opie. 
wające tradycje ludu tej ziemi, a stworzone przez największego jej 
MICKIEWICZA i genjalnego muzyka STANISŁAWA MONIUSZKĘ 

pomysłu Prof. ADAMA LUDWIGA i Prof. STANISŁAWA MATUSIAKA, 

DZIADY—WIDMA 
w wykonaniu: Wandy Hendrychówny (Aniołek, dziewczyna) Janiny Korsak-Targowskiej (zjawa), 
Janiny Sumorokowej (słowo mówione, Adama Ludwiga (Guślarz), Jerzego Kalińskiego 
(słowo mówione), Feliksa Malinowskiego (dziedzic) Dymitra Dubrowskiego (starzec), wybitnych 
solistów, przedstawiających zjawy ptaków drapieżnych, wzmocnionego chóru teatralnego ope- 

rowego i orkiestry pod Kierunkiem Kapelm Władysława Szczepańskiego. 
| ARVI EZ W; KT NSI KA JOD KE POOR RAWA 

  

w formie scenicznej 

a to: 

PO SKOŃCZONYM ROKU. 
Dopiero przed kilkoma dniami 

młodzież rozstała się z murami szkoły. 
Przy rozdawaniu świadectw  każ- 

dy wychowawca notuje pewne spo- 
strzeżenia i uwagi. Temi uwagami i 
spostrzeżeniami chciałabym się wła- 
śnie podzielić z Koleżankami i Kole- 
gami, a również z Rodzicami moich 
uczenic, 

Przedewszystkiem — naogo! mlo- 
dzież robi znacznie lepsze wrażenie 
pod względem zdrowotnym, opale- 
nizna świadczy o częstem przebywa- 
niu na słońcu, A więc nie jest już 
szkoła średnia jakiemś więzieniem, 
jakąś katownią średniowieczną, gdzie 
pedagogowie, spleśnieli w swej ruty- 
nie, leją do anemicznych głów kue 
błami męty erudycji. Pod tym wzglę- 
dem jest lepiej. 

Smutnym jest natomiast ogromny 
procent drugorocznych i obciążonych 
zastrzeżeniami, nie ulega wątpliwości, 
że znacznie większy, niż w latach u- 
biegłych. Jaka jest tego przyczyna? 
Czem się to tłumaczy? 

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że 
w pierwszych dniach maja dyrekcje 
gimnazjów dostały z Ministerstwa na- 
kaz stosowania surowej selekcji, szcze- 
gólnie przy promowaniu do klas IV, 
VI i VIII, polecono również podnieść 
wymagania przy maturze; wyraźnie 
żądano nietylko rozwoju na pozio- 
mie klasy, ałe i erudycji odpowied- 
niej. Nakaz ten jest zupełnie słuszny, 
bo z roku na rok do uniwersytetów 
wchodzi masa coraz bardziej szara, 
i gdy kto zajrzy do prac seminatyj- 
nych studentów i studentek] najeżo- 
nych ortograficznemi błędami i peł- 
nych usterek gramatycznych i stylo- 
wych, zrozumie, zapswne, koniecz: 
ność takiej selekcji. Może jednak by- 
łoby wskazanem nie w końcu roku 
zapowiadać obostrzenie promocji, a 
już przy początku—odrazu w  pierw- 
szych dniach nauki zaznaczyć, że i z 
jedną dwójką można pozostać na 
drugi rok, o ile inne stopnie nie są 
bardzo mocne. Miałoby to dobry 
skutek: mielibyśmy mniej wykolejcń: 
ców drugorocznych, i mniej młodzie- 
ży trzeba byłoby usuwać ze szkoły 
z powodu niedostatecznych postępów. 
Jasno powinniśmy sobie zdać z tego 
sprawę, że w wychowaniu należy 
wystrzegać się niespodzianek, te bo- 
wiem wpływają | ujemnis na słabe 
charaktery dzisiejszej młodzieży, pro- 
wadząc .ją do rozgoryczenia i two- 
rząc wykolejeńców. 

Plagą naszej pracy szkolnej jest 
to, że młodzież nie uczy się w pierw- 
szem półroczu; rodzice to tolerują i 
dopiero w drugiem półroczu, na sku: 
tek alarmu, zaczynają zapędzać do 
pracy. To, co młodzież mogłaby zro- 
bić samodzielnie przy pracy systema« 
tycznej z dnia na dzień od 'początku 
roku, w diugiem półroczu robi się 
pośpiesznie przy pomocy korepetyto- 
rów, a stąd niedojrzałość i brak sa- 
modzielności w pracy naszych matu- 
rzystów i maturzystek. Gimnazjum 
zamiast być szkołą samodzielnej pra- 
cy, jest dziś instytucją, dającą Świa- 
dectwa maturalne. Rodzice tego tylko 
od gimnazjum żądają. | 

Czego można się więc spodzie- 
wać od tej młodzieży w uniwersyte- 

cie, jeżeli nie wyniosła z gimnazjum 
ani nieodzownego zapasu erudycji, 
ani umiejętności samodzielnej pracy, 
ani kultury etycznej! Młodzież zapra: 
wia się do kompromisów, począw- 
szy od klasy l-ej; rodzice spiskują z 
dziećmi, wydając fałszywe świadectwa 
dla  usprawiedl wienia nieobecności 
ucznia w szkole, a same dzieci od 
pierwszego @та робуш w szkołach 
oszukują swoich nauczyciel, a w 
klasach wyższych doprowadzają to 
oszukiwanie do takiego artyzmu, że 
udaje się im wprowadzić w błąd na- 
wet doświadczonych pedagogów. Du- 
žo jest w tym artyzmie bezmyślności, 
a jeszcze więcej cynizmu. 

l oto patrzymy na tę młodzież, dla 
której pisze się programy, układa się 
regulaminy, by uczynić z niej do- 
brych obywateli i uczciwych pracow- 
ników, a która w zaraniu życia ćwi- 
czy się w artyzmie łamania praw, w 
stosowaniu w życiu kompromisów, — 
i mimowoli zaczynamy szukać błędu 
nie w życiu tej młodzieży, lecz w or- 
ganizacji—w instytucji, która tę mło- 
Qzież kształci i wychowuje. 

Gimnazjum, które ma dawać przy- 
gotowanie ogólne przyszłym uczo- 
nym, lekarzom, prawnikom, nauczy- 

* 

cielom, wyższym urzędnikom, powin- 
no dbać nietylko o ten zakres wie- 
dzy, który otwiera bramy wszechnicy. 
Bo, powiedzmy sobie szczerze, gi- 
mnazjum zwęża swoje ;cele i zadania 
właśnie, by stać się kluczem do bram 
wszechnicy. Takie bowiem objawy, 
jak wychowawcy niepłatni i niestali, 
nauczyciele, którzy świetnie obkuwa- 
ją ucznia do egzaminów maturalnych, 
— objawy te najlepiej o tem świad- 
czą. 

Mój Boże, jakże łatwo wkuć ucz: 
niom kiłka zeszytów notatek z historji 
literatury lub przerobić 100 kwestyj 
z historjj pod pręgierzem dwójek! 
Ale jakże nudną i ogłupiającą jest 
taka naukal Czy taki egzamin i taka 
nauka nie jest karygodną stratą czasu 
i wytrychem, a nie kluczem do bram 
wszechnicy? I czy nie racjo1alniejby 
było usunąć z gimnazjum egzamin 
i przenieść go do uniwersytetu, gdzie 
na podstawie dobrego świadectwa z 
8 klas wyznaczonoby egzaminy z pew- 
nych przedmiotów, jak się to robi 
przy przyjmowaniu do politechniki! 
Przyszły matematyk zdawałby z mate- 
matyki, przyszły historyk z historji 
it.p. Nie cisnąłby się wtedy każdy 
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z bylejaką maturą do uniwersytetu, 
by próżnować tam i wykolejać się, 
a gimnazjum stałoby się zakładem 
nietylko nauczającym, lecz i wycho- 
wującym, kształcącym, miałoby własne 
cele i zadania, praca nabrałaby po- 
wagi i spokoju. 

Jeden z ministrów oświaty, który 
przybył do Wilna, by zbadać przy- 
czyny tragicznych zajść w gimnazjum 
im. Lelewela, radził nam, nauczycie- 
lom, byśmy liczyli się z życiem, t. zn. 
—byśmy uważali młodzież za karje- 
rzystów i dopomagali do zrobienia 
karjery. Wychodził z założenia, że w 
Polsce brak ludzi czynu, a karjerzysta 
jest typem mocaym, wiedzącym do 
czego zmierza. Mam wrażenie, że je- 
żeli gimnazjum zostanie nadal insty- 
tucją, której cel tkwić będzie przede- 
wszystkiem w końcowym akcie ma- 
turalnym, to, istotnie, nauczycielstwo 
stoczy się po tej pochyłości i wycho- 
wywać będzie mocne typy karjerowi- 
czów, opancerzonych do walki o byt 
i nieprzebierających w środkach. I 
będzie rosło pokolenie chamów i bru- 
talów, dla których wyraz „bohater- 
stwo” wykluczony zostanie ze słow- 
nika, 

W. Ww. 

Wybory do rady miejskiej w Łyntupach. 
Przeprowadzone w ubiegłą niedzielę wybory do Rady gminnej wy- 

padły nad wyraz źle, Zwycięstwo odniosła lista Nr. 1 zorganizowana przez 
osławionego posła Szapiela. Lista ta uzyskała osiem mandatów z dwuna: 
stu możliwych. Lista Nr. 2, umiarkowana, uzyskała cztery mandaty, w tem 
jeden żyd. Pierwsze miejsce na tej liście zajmuje pan Szapiel, wybrany 
uprzednio na sotysa, lecz niezatwierdzony na tem stanowisku przez staro- 
stę święciańskiego. Na ogół cały szereg wybranych 
odpowiada swemu przeznaczeniu. 

Lista Nr. 3 zorganizowana przez 

radnych daleko nie 

ziemianina, właściciela maj. Swierdu- 
ny p. Kontkowskiego nie przeprowadziła ani jednego kandydata. Głoso- 
wało 89 osób, unieważniono 6 głosów. Ludność gminy niezadowolona z 
wyników wyborów ma złożyć memorjał władzom o unieważnienie wyborów. 

Wybory do rady gminnej w Solecznikach. 
W dniu wczorajszym wydział powiatowy sejmiku Wileńsko-Trockiego 

otrzymał sprawozdanie o wyniku wyborów do Rady gminnej w Soleczni- 
kach. Z ogólnej liczby 12 radnych wybrano 9 Polaków, 2 Białorusinów 
i1 Litwina, w tem 1 przedstawiciel większej własności ziemskiej (właści- 
ciel majątku Jaszuny Aleksander hr. Sołtan, syn wojewody  warszawskie- 
go), poseł do Sejmu Wędziagolski, reszta drobn: rolnicy. 

  

"KRO 
NIEDZIELA 

® г Wsch, sł. o g. 3 m. 20 

Anatoljusza Zach. sł. o g.19 m. 59 
Jutro 

Józefa Kalas 

— Ostatni tydzień 5 Dorocz- 
uej Wystawy Obrazów T-wa 
Artystów -Piastyków. 10 lipca b. r. 
zostanie zamknięta Wystawa Obra- 

zów W. T. A. P. (Pałac Reprezenta- 
cyjny, wejście z podwórza). W ostat- 
nich dniach przybyły nowe exponaty 
—rysunki B. jamonta, rzeźoa na 
drzewie L. Szczepanowiczowej Oraz 
kilka akwareli Międzybłockiego. Wy- 
stawa otwarta codziennie od godz. 
10 r. do 7 wieczór. 

Ci, co nie zwiedzili jeszcze do- 
tychczas wystawy niech špieszą, by 
obejrzeć dobrze obrazy wilnian, któ- 
re na wystawach wileńskich już się 
nie ukażą. 

— Wystawa Ostrobramska 
otwarta przez Pana Prezydenta Rzpli- 
tej w gmachu Bibljoteki Publicznej i 
Uniwersyteckiej (ul. Uniwersytecka 5) 
jest dostępna ala publiczności od 

niedzieli poczynając w godz. od 10 

do 18. 

— Regulacja |ui. Makowej. 
Jakoś rok czy półtora temu przysią- 

pił magistrat do regulacji kilkudzie- 
sięciometrowego kawałka ulicy Ma- 
kowej, mniej więcej od budynków 
Monopolu Tytoniowego do wylotu 
jej na ul. Kijowską. Chodziło o zni- 
welowanie tej części ulicy. — No — 
i jeżeliby się zechciało komuś zapre- 
zentować jakiejś wycieczce krajowej 
czy zagranicznej Wilno, a w Wilnie 
postępy gospodarki jego Magistratu 
—należałoby, przedewszystkiem, po- 
kazać ową „gospodarczym sposobem" 
prowadzoną gospodarkę magistratu 
na ul. Młynowej, 

Bo jest tam tak. Kopie się w tej 
ulicy kio chce i gdzie. Komu po- 
trzebna glina — kopie parometrowej 
głębokości lejek w poszukiwaniu gli- 
ny, ktoś poszukuje żwiru — rozko- 
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NIKA 
puje w innem miejscu takiż głęboki 
dół w poszukiwaniu żwiru. A zno* 
wuż niektórzy szukają tylko żółtego 
piaseczku. I tak kopią się tam ludzis- 
ka już od roku czy półtora. 
Nie dość tego.  Rozkopane 
doły to przecie jak wymarzone miej- 
sce dla zsypywania wszelakich $mie- 
cia, gruzu i tp. Noi zwalają tu z ca- 
ł<go miasta jakieś rumowiska, kamie- 
nie, kiedyś wyrzucono parę wozów 
darniny czy trawy wypletej widocznie 
na ulicach. Niwelację ulicy ;przepro- 
wadzają chyba technicy magistraccy, 
ale jak się to dzieje, że śladu ich 
tam fachowego oka nie znaleść, ma- 
gistratowi tylko wiadomo.  Spoj- 
rzeć tylko ma dwa słupy sieci 
elektrycznej — odkopane są na 
półtora metra, jeden pochylony i wi- 
si tylko na drucie, iada chwila mogą 
runąć, kogoś przygnieść, ktoś tam 
(zdaje się Monopoi Tytoniowy) zo- 
sianie bez prądu. Ktoś nogi połamie 
w tych wilczych dołach — we dnie— 
nie mówiąc już o nocy. Co to 
wszystko może obchodzić nadzór 
techniczny magistratu? 

Zgroza przejmuje. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <Obro- 
na Częstochowy». Dziś grana będzie 2 ra. 
zy (o g. 4.301 8 m. 30 wiecz.) «Obrona Często- 
chowy» z gościnnym występem Józefa Śli- 
wickiego w świetnej roli przeora ks. Kor- 
deckiego, którą zalicza do uajznakomitszych 
swych kreacji. Rolę Anny odiworzy Zofja 
Jaroszewska. W widowisku bierze udział ca- 
ły zespół, oraz wojsko i tłumy statystów. 

Kasa czynną od godz. il-ej r. przez ca- 
ły dzień, bez przerwy. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
ski). Dziś w dalszym ciągu melodyjna ope- 
retka Gilberta <Królowa kinematografu> z 
ulubienicą Wilna Janiną Sokołowską w roli 
tytułowej. Dalszą CAŁ tworzą J. Winiasz- 
kiewicz, St, Laskowski, Ź. Malinowsii i inn. 

Niebywałem powodzeniem S cieszy się 
«Diyeriisment» baletowe z siedmioletnią 
Ludmiłą Lazarówną na czele. Początek o 
g. 8 m. 30 wiecz. 4 . 

— Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Letnim. Dziś o g. 4 m. 30 pp. 
odbędzie się przedstawienie popołudniowe. 
Wystawioną zosianie świetna operetka Kal- 
mana «<Holenderka». 

— Teatr górnośląski z Katowic. 
Dziś i jutro odbędą się dwa wielkie 
widowiska batalistyczne p. t. Zwy- 
cięstwo Tadeusza Kościuszki pod 
Racławicami. Widowiska te odbędą 
się na wolnem powietrzu na stadjonie 
sportowym Pióromont., Udzjał biorą: 
artyści Teatru Polskiego” z Katowic, 
Banderja Krakowskich Kosynierów, 
wojsko (artylerja, kawalerja, piechota) 
chóry i orkiestra wojskowa i t. d- 
Inscenizacia A. Kobryń. Bilety do na* 
bycia od godz. 1l-ej rano na stadjo* 
nie. Szczegóły w programach. Począ. 
tek o godz. 3 pb. 

TA 

Wystawa ruchoma prób i wzorów 
(przemysłu krajowego. 

Pod protektoratem Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu utworzona zosta- 
ła w sierpniu 1925 r. Wystawa rucho= 
ma prób i wzorów przemysłu  krajo- 
wego Zadania i cele wystawy streścić 
się dadzą w trzech punktach. 

A więc przedewszystkiem zadania 
hąndlowe. Celem Wystawy jest za- 
poznanie najdrobniejszych nawet kup- 
ców i odbiorców z polskim prze: 
mysłem i udowodnienie, że wyroby 
nasze są nie gorsze, a niejednokrot- 
nie lepsze od zagranicznych. Pryświe- 
cają dalej Wystawie cele dydakłyczne. 
Przez organizowanie wycieczek mło: 
dzieży szkolnej na wystawę, pokaza- 
nie jej bogactw i wytwórczości krajo- 
wej, uzmysławia się hasło popierania 
swojego przemysłu. W czasie wycie- 
czek specjalni prelegenci w przystęp- 
ny i barwny sposób charakteryzują 
wytwórczość polską,  ilustrując ją 
eksponatami. Firmy przemysłowe i 
krajoznawcze są „w tem wielką po- 
mocą. 

W dalszym ciągu ma Wystawa 
cele polityczno-gospodarcze. Przemysł 
krajowy opanować musi rynek we- 
wnętrzny, Dążyć winien ten przemysł 
do wzmożenia wytwórczości, co w 
konsekweńcji otworzy widoki na 
ekspansję poza granice kraju. 

Walka z towarem obcym staje się 
dziś coraz popularniejszą. Należy 
jednak przełamać dużo przesądów, by 
otworzyć ogółowi oczy na stan prze” 
mysłu krajowego. Istnicjs potrzeba 
uświadomienia społeczeństwa © bo- 
gactwie naszego kraju i możliwościach 
naszej wytwórczości. Tyczy się to 
oczywiście w pierwszym rzędzie kup- 
ców, a następnie ogółu społeczeń- 
stwa. W przeciwnym bowiem razie 
stajemy przed możliwością „niewoli 
gospodarczej”, zupełnego uzależnienia 
się od kapitałów i rynków obcych. 

Jasnem więc jest na tle takiem 
znaczenie Wystawy Ruchomej prób 
i wzorów przemysłu krajowego. Jeśli 
chodzi o organizację wystawy, to w 
ogólnych zarysach przedstawia się 
ono następująco: Wystawa zwiedza 
w ciągu roku od 25 do 30 miast, za- 
trzymując się w każdem z nich od 
2 do 14 dni, zależnie od wielkości 
miasta i stopnia zainteresowania się 
miejscowej ludności. Wystawa obej- 
„muje okazy dwojakiego rodzaju: 
a) próby i wzory w oszklonych, po- 
zamykanych kasetach, b) modele lub 
postumenty składane z eksponatami 
i c) eksponaty ścienne jak dywany, 
kilimy, plakaty i t.p. 

Program wystawy przewiduje: a) 
wyświetlanie filmów propagandowych 
i reklamowych, b) odczyty i pogadan- 
ki, c) rozdawanie próbek, ułotek, bro: 
szurek i katalogów, d) wszelkie infor- 
macje dotyczące produkcji krajowej, 
e) przyjmowanie zamówień. 

Zarząd wystawy ruchomej mieści 
się w Warszawie przy ul. Chmielnej 
32, (tel. 234—50), 

W Wilnie wystawa czynna będzie 
do 10-VII b.r. 

Mieści się wystawa w  palacu 
po-Tyszkiewiczowskim (róg Zygmun- - 
towskiej i Arsenalskiej). Otwarta jest 
codziennie od godz. 10 rano do 
godz. 10 wiecz. 

Firmy wileńskie wzięły również 
wydatny udział w wystawie. Zwracają 
uwagę kilimy wystawione przez Tow. 
popierania przemysłu ludowego w 
Wilnie i eksponaty Wiłeńskiej wytwór- 
ni win owocowych. Całość czyni b. do- 
datnie wrażenie, czasem jednak na- 
biera wystawa cech, raczej targu, co 
zasadniczo nie wpływa na obniżenie 
jej poziomu. 

Sekretarjat wystawy rozpowszech- 
nia wszelkiego rodzaju druki zwią- 
zane z wytwórczością krajową. 

Wystawa ze wszech miar ciekawa 

MISTERJUM ZAKOŃCZY. 

Bosaczkowego przez Pasaż. 
  

0-Ošwiafowy. 
Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

= Ostrobramsk 
muzyka St. Moniuszki (z części I. Sancta Maria i Agnus' również w formie scenicznej. 

jako epilog „Widm”, uplastyezniający błogosławieństwo roze 
woju nowej epoki chrześcijańskiej Idei w Polsee, a wyrażonej 

we wzniosłych symbolaeh hołdu, pokory i miłości, 
Kasa czynna codziennie od gocz. 5 po poł. Ceny biletów: Parter — 1 zł. Balkon — 50 gr 

Początek przedstawień: 1—o godz. 6-ej wiecz., 2—o godz. 8:ej wiecz., 3—o godz. 10-ej. 
W razie wstrzymania ruchu z powodu procesji na ulicy Ostrobramskiej, wejście do Sali Miejskiej z placu 

  

Reprezentacja O Wilna — 11:0 
7:0]. 

Czechosłowacka drużyna składająca się 
z graczy amatorskiego mistrza Czechosłowa* 
cji K. S, Żidenice zadała wczoraj piłkarskiej 
reprezentacji Wilna sromotną porażkę. Za- 
nim przystąpimy do emówienia przebiegu 
E podkrešliė musimy, že reprezentacja 

ilna, jak to widać z niżej podanego skła- 
du, skompletowana została nader niepomyśl- 
nie, nie licząc już tego, że nie mogli w niej 
wziąść udział z racji dzisiejszego spotkania 
z gośćmi gracze Pogoni. Wystawienie na 
łączników, zbyt powolnego Szwarca i Lud- 
wikowskiego, z pominięciem Wróbla było 
krzywdzące dla dobrej reputacji piłkarstwa 
wileńskiego. 

Podczas nieustannego deszczu na roz- 
mokłe, a więc ciężkie boisko na Pióromon- 
cie wychodzi drużyna gości, a wślad zą nią 
nasza, w następującym składzie: Nowak, 
Mackiewicz, Kugiel, Kostanowski, Birnbach, 
Missiuro, Tewelowicz, Ludwikowski, Niko- 
łajew, Szwarc, Kriiger. Sędzia prof. Weys. 
senhofi daje sygnał rozpoczęcia i odrazu da- 
je się zauważyć przewaga zgranej i lotnej 
drużyny gości. Już w diugiej minucie po- 
mocnik gości Czech schodzi z boiska kon- 
tuzjowany. Na jego miejsce wchodzi Skurek. 
W dziesiątej minucie olimpijczyk Nowak, 
grający na Centrze ataku g.ści uzyskuje pro- 
wadzenie. Gra prowadzona jest na połowie 
gospodarzy i do przerwy już pada siedem 
bramek, z których jedna samobójcza z winy 
obrońcy Mackiewicza. Kriigier podciąga kil- 

Ból Aaa 
i WYCZERPANI 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgii- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 
nia hemoroidalne są spowodowane 
złą przemianą materji i zanieczyszcze - 

zasługuje na obejrzenie i zaintereso- 
wanie się. Zbędnem jest omawianie 
firm i eksponatów. Najlepiej poinfor- 
muje każdego świadectwo naoczne, 
gdyż tylko takie w wypadku tym jest 

  

niem krwi w organizmie Indzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 
pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
a przedewszystkiem  uzdrawiają żołą- 
dek i powodują regularne działanie 
wątroby 1 nerek, oraz usuwają 

obstrukcję. 

Zioła z gór Harcu d:ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 
użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następstwem których jest 

reurnatyzm i artretyzm. 

Zioła zjgór Harcu d-ra Lauera 
usuwają 1 zapobiegają tworzeniu się 
kamieni żółciowych oraz łagodzą 

cierpienia hemoroidalne. 

Cena pół pudełka Zł.1.50, 
podwójne pudełko Zł. 2.50 

S przedaż w aptekach i składach 
BOZE 

Ogłoszenie. 
Zarząd dóbr i Zakładów Prze 

mysłowych Romana Żurowskie- 
go w Leszczkowie p. Waręż 
(Małopolska) zawiadamia, że 
wszystkie wyroby Leszczkow- 

„ skiej fabryki sukna i koców wy- 
stawione są na Wystawie Prze- 
mysłu Krajowego w Wilnie 
pałac hr. Tyszkiewiczów ul, 
Arsenalska. Tamże przyjmuje 
się zamówienia na burki (na 
wzór sławuckich) oraz uskutecz- 
nia się sprzedaż towarów i 
udziela informacyj co do prze- 
róbki dostarczanej wełny. 

  

  
miarodajne. Każdy, kto pójdzie na ; 
wystawę przyzna, że stare przysłowie 
„cudze chwalicie, swego nie znacie, 
sami nie wiecie co posiadacie” zyska- 
ło jeszcze jeden dowód swej praw- 
dziwości. Aš 

wy. razy lecz podania jego nie są wykorzy. 
stane. 

Niebezpieczny moment broni Missiuro 
kornerem, poczem Nikołajew oddaje ładny, 
ale niestety obroniony strzał. Gra naszego 
ataku z racji łącaników bezładna i zbyt po- 
wolna. Próba ustawienia Kugla na łącza 
też nic nie daje. Po przerwie sytuacja po- 
prawia się o tyle, że atąk zaczyna grać le- 
piej, lecz Szwarc marnuje pewny moment. 
Przed końcem schodzi z boiska drugi gracz 
gości Sadek kontuzjowany przez Ludwikow- 
skiego. Jeszcze kilka wypadów i ostateczny 
wynik 11: 0. Drużyna gości pokazała nam 
grę ładną, celową w podaniach i ambitną, 
jednak wynik cyfrowy nie odpowiada sta- 
nowczo różnicy poziomów gry. Na specjalną 
uwagę u gości zasługuje trójka ataku, lotny i 
nibezpieczny strzałowo prawoskrzydłowy Jan“ 
hiiber oraz centr pomocy Kacerowski. W 
drużynie wileńskiej na wysokości zadania 
stanął jedynie Birnbach oraz niewiele mu 
usiępujący Kostanowski. Po przerwię Niko- 
łajew przeszedł na łącznika stwarzając z 
Krūgerem kilka pozycji. Pozostali gracze 
wykazali znikomą dozę ambicji, co często 
zdarza się w zespołach ad hoc zbieranych. 

Dziś Żłdenice spotkają się z drużyną 
Pogoni i należy przypuszczać, że zejdą z 
boiska z wynikiem słabszym. Podkreślić 
jeszcze należy, że goście grają bardzo ele- 
gancko, unikając fauli. W. T. 

       

   

: D,- 
ul. Wileńska 31. Tel. 382, 

Od 29 Vi do 15 VII b. r. 
Wyprzedaż wszystkich letnich 

owarów ze zniżką od 5 do 10 proc. : 

4 Wybór duży. Ceny niskie. | 
Na pamiątkę Koronacji 
Cud. Obrazu M, B. Ostrobramskiej: 

6 fotogr. pocztówek z widrkiem 
Ostrobramy zamiast 12 tylko 4 zł. 

Skorzystajcie z okazji!!! 
“ Wilno, 

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

Wycinajcie adres. 

Mylło ogórkowe — 
IKNATOWICZ — Lwów. 

Słynna Wróżka Ghiromantka 
po chorobie, odnowiła a, od 10 do 8 wieczór. PA 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
1 & & Ul. Młynowa 21, m, 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na schody i na lewo.   

  

     
    

       

Na 10 cio mie- 
sięczną wypłatę 

Najlepsze w świecić 
Oryginalne 

Szwedzkie wirówki 

„МАВО 
poleca 

         

      
      

    

        

reprezentant fabryki 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

CENY FABRYCZNE. 
Żądajcie cenników. 

  

   
   

<ABLETĄ, 
KEFIROWE | 
DO UŻYTKU DOMOWEGO 

SPOSÓB UŻYCIA DOŁĄCZONY NO 

KAŻDEGO PUDEŁKA 

  

3 “ i Redakeja „Siowa 
; poszukuje pracy dla byłego ucznia 
szkoły majątkowej w Słobodyszcze 
Hr. Potockich—doświadczonego me- 

7 chanika — slusarza oraz kowala, A: 
Łaskawe zaofiarownia prosimy nad- $' 

ł syłać do adm. <Słowa» dla monar- 
. chisty legitymacja 21082. ' 
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Kino: D Ta m Dziś 
Tar „Polonja a będzie 

ė ul A. Mickiewicza 22. ga wyświetlany film »» 
A ananauzuns EEE 

© 

uroczysta premjera! Z okazji Koronacji 

Gracz w szachy" 
Streszczenie: W końcu w XVIII Polska, rozdzierana walkami wewnętrznemi, straciła byt niepodległy. 
Moskiewskie hufce tratowały ziemię Piastów i Jagiellonów, w Warszawie, za plecami prawowitego 

SKŁAD MASZYN i NARZĘDZI ROLNICZYCH 

Tow. Ale. „Ostrówek” 
Wilno, Zawalna 51, tei. 301; : 

Ludownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej <g> 
Wielki dramat w 12 akt. z dziejów walk 

Narodu Polskiego o niepodległość. $ 

Ńinlejszym mamy zaszczyt podać do wiadomości Sz. P. P. Rolników, iż wobec zbliżającego się sezonu 

zaopatrzyliśmy nisze składy w ogromny wybór 

maszyn rolniczych różnych typów, 
młocarnie, sieczkarnie, wialnie, pługi, brony sprężynowe, żniwiarki, jak to: maneże, 

i różne Części zapasowe do maszyn ra 

do kupna. 

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE 

wirówki do mleka 

iniczych. Prosimy obejrzeć nasze składy—obejrzenie nie obowiązuje 
Udzie'amy kredytu na dogodnych warunkach, 

Lekarz - Dentysta 

Jadwiga 
Piotrowska 

R
A
 

„
ь
 

5 

О
О
О
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rządu, wladze sprawowali wyslannicy 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 Wiłków», 
W rolach głownych Charles Dullin. Początek seansów: o g. 3.30. 6, 8.30, 10.30. 

DLA_ DZIECI i MŁÓDZIEŻY DOZWOLONE. 
Leny od 50 gr. 

@ 
@ 

  

. Ki Parter z: 80 gr., Balkon — 50 gr. Ci * t 

. i 4 
tatr: „Helios i Wielki film erotyc. ny IETNIS a 

ul. Wileńska 38, 
$ t. 

  

Z powodu przyjazdu pielgrzymów na uroczystość Koronacji Obrazu Matki 
dziś będzie wyświetlany 
kulturajno-oświatowy film 

Kino- 
Teatr „Lux“ „Rok 1863“ (WIERNA RZEKA) wlzja historgcina w T. alt, 

według znąnej powieści przedwcześnie zgasłego 

Boskiej Ostrobramskiej 

< 
E 
щ 
a 

Warszawa, ul Lipowa 7:a. 

ul. Wielka 42. 
polecamy w wielkim wyborze: 

najlepsze karmelki, czekoladę 

deserówkę 

WYKWINT NE BONBONIERKI 

B-cia IŁOWIECCY 
Šį ODDZIAŁ w WILNIE 

Droga Kobiety $ & 
Kino-Romans w 10 aktach, W roli główn. przepiękna gwiazda Hrabina AGNES-ESTERHAZY, e 

Ost, seans o godz. 10 i póź 

  

Mickiewicza 11. 

©09009080000099996600 

Two I. В. SEGALL « 
1) Ul, Trocka 7, tel. 542, 
2) Zamkowa 26, (vis-a-vis Kośc, Św. Jana), tej. 1023, 
3) Ul. Mickiewicza 5, tel. 873, 
4) Rudnicka (róg Zawalnej) 20[52, tel. 612. 

— OLBRZYMI WYBÓR TOWARÓW — 

KOSMETYCZNYCH, 
PERFUMERYJNYCH, 
GALANTERYJNYCH 

oraz ARTYKUŁÓW GOSPOD. DOMO YEGO. 
99900000906000000000040 

Wielka 47. 

L. ZAŁKIŃD 
= 

g 
® 

'— 

B 
gS Jedwabie, Bieliz na, 

iS Firanki. Kostjumy kąpielowe, 
     

  

    

  

   
   

Obuwie, Pofczochy «Alfraska>, 

Kołdry, 

DYWANY—RABAT 50%. 

SUKNO ! BŁAWAT 

KAZIMIERZ RUTKOWSKI J DOMAGAŁA 
Wilno, Wielka 47 vis a-vis kościoła św. K»zimierza 

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

chorągwie. 
Ceny niskie.     
  

  

+ W, JUREWIGZ Ф 
+ Pap zajete PAWEŁ BURE * 

+ uprasza IDE k as się tylko +> 

ę ul Mickiewicza 4, fllja zlikwidowana % 
i Poleca zegarki najlepszych fabryk i konstrukcji oraz 
+ wykonywa reperacje zegarków i biżuterji po cenach 
sę przystępnych. - & 

TTT АНИ ЧАЕ ЧАЕ 

Dzisiejsza modna paki 
używa przeciw wszystkim chorobom 

cery jak i też zamiast pudru tylko 

Risin. Zamiejscowym wysyła się dużą 

tubkę po otrzymaniu zł. 2,50, W ra- 

zie nieskutecznym zwraca się pieniądze. 

Główny skład na Polskę: 

R. Schulz, Poznań, P. Wawrzyniaka 24. 

KE akad b buda bw ki Ak k ZĘ 

MAURYCY RENARD 

wielkiego pisarza Stefana ŻEROMSKIEGO. Całość obrazu opowie nam ekran, dając możność 
ujrzenia wszystkiego, czego bistorja dziejów pie jest w stanie op'sać. 

DLA_ DZIECI i MŁODZIEŻY DOZWOLONE. Ceny od 50 gr. 

Rejestr Handlowy. 
o Do Rejestiu Handiowego Dział A—i Sądu Okr. w Wil- 

nie wciągnięto pod Nr.: , 

10 czerwca 1927 roku. 

6496. «Mowszowicz Girsz» w Wilnie, ul. Dominikań- 
ska 18. Sklep skór, Firma istnieje od 1918 r. Właściciel — Mow- 
szowicz Girsz, zam. przy ul. Nowogrodzkiej 30—13. 696—VI 
  

6497. «Rywosz Załman» w Drui, pow. Brasławski. 

Eksploatacja lasów. Firma istnieje od 1927roku Właściciel Ку- 
wosz Załman, zam. tamże 697—VI 
  

15 czerwca 1927 r. 

6498. «Alperowicz Josiel» w Lidzie, ul. Piaski 45. Sklep 
spożywczo-tytoniowy. Firma istnieje od 1905 roka. Właściciel 
Aiperowicz Josiel, zam. tamże. —VI 698— 
  

6499. <Ambrożewicz Spirydjon> w Nowo Bukowszczyź" 
nie, pow. Mołodeczańskini. Cukiernia i jadłodajnia. Firma ist. 
nieje od 1925 roku. Właściciel Ambrożewcz Sipionryjd, zam. 
tamże. 693—VI 

6500. «Dinersztejn Izrael» w Mołodecznie, Sklep drob- 
nych towarów. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Diner: 

sztejn Izrael, zam. tamże. 7%0—VI 

6501. <Ejdelman Frejda» w Mołodecznie, Sklep drob- 
nych towarów. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Ejdel- 
man Frejda, zam. tamże. 101—VI 

6502. <Krejnes Zundel» w Wilejce, ul. Piłsudskiego 41. 
Sklep wody sodowej i cukierków. Firma istnieje od 1923 roku 
Właściciel Krejnes Zundel, zam. tamże. 7 

  

  

  

6503. <Melcer Chaim> w. Motodecznie. Sklep drobnych 
towarów. Firma istnieje od 1924 Właściciej Melcer Chaim 
„zam. tamże. * 103—VI 

6504. <Pieślak Edward» w Mołodecznie. Bufet kolejo- 
wy 1 ill klasy. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Pieślak 
Edward, zam. tamże $ 704—V1 

6505. <Rakiecki Makary» w Olkowiczach pow. Wilej- 
skim. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel 
Rakiecki Makary zam. tamże. 705—VI 

  

6506. «Rogowski Kiwel» w Raduniu, pow. Lidzkim. 

Sklep kolonialny, galanterji I tytoniowy. Firma istnieje ad 1920 
roku. Właściciel Rogowski Kiwel zam. tam tamże. 706—V] 

6507. <Synieński Mejer» w Dokudowie, pow. Lldzkim: 
Sklep galanterji, spożywczy, tytuniowy. Firma istnieje od 1926 
rotu. Właściciel Synieński Mejer zam. tamże. 707—VI 

6508. <Szabut Szapiro Abram» w Wilnie. ul. Rudnic- 
ka 17. Sklep obuwia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Szapiro Abram zam. przy ul. Rudnickiej 10. 708—VI 

  

  

6509, «Szejman Jenta» w Bieniakoniach, pow. Lidzki. 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel — 
Szejman Jenta zam. tamże. 7 

17 czerwca 1927 r. 
6510, <Wajner Boruch» w Mołodecznie. Sklep drob- 

nych towarów. Firma istnieje od 1908 roku Właściciel —Waj- 
ner Boruch zam, tamże. 710—VI 

6511. <Zelikowicz Chaim> w Wilnie ul, Ostrobramska 5. 
Handel tapetami | instrumentami muz+cznymi, Firma istnieje 
ой 1903 roku. Właściciel Zelikowicz Chaim, zam. przy ul. 
M. Stefsńskiej 23. 711—VI 

DZIAŁU A wpis dodatkowy. 28 maja 1927 r. 

684 «Sklep kolonjalny B. Joselzon i I Lurje 
spółka IMPORT». Wszelkiego rodzaju weksle, umowy i zo- 
bowiązania w imieniu spółki ma prawo podpisywać samodziel: 
nie Bencel Jozelson pod stemplem firmowym. T12—VI 

  

  

  

4 czerwca 1927 rokn. 
684. Sklep kolonjalny B. Joselzon i I Lurje—spółka 

IMPORT». Wszelkiego rodzaju weksie, umowy i zobowiąza- 
nia w imieniu spółki podpisują obaj wspólnicy łącznie 713—VI 
  

14 czerwca 1927 roku. 
616. «Józef Zawadzki—Drukarnia i Księgarnia Spół- 

ka firmowa». Na mocy dodatkowej umowy z dn. 14.X! 1925 r. 
spółka przedłuża się na Czas nieograniczony. _714—VI 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
firm nowe i używ ne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 

  

    

i wszelkie inne 

Ceny konkurencyjnel 

  

PTFE W 
Skład Broni i Przyborów 

Myśliwskich 

F. Zienkiewicza 
Wilno, Śto Jańska Nr. 9. 

Poleca p. p. 
myśliwym na 
sezon Świeżo 
otrzymany 
transpo t bro- 
ni bezpošred 
nio z zagrani- 
cy pierwszo” 
rzędnych fab- 
ryk oraz ła- 
dunki „Milo- 

ryt“. 

Dubeltówki Belgijskie od 120 zł. 

Ceny bezkonkurencyjne. 

a ks ki АНА МН , 
Ogłoszenie. 

Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Antoni SITARZ, zamieszkały 
w Wilnie, przy ulicy św. Michalskiej 
Nr 8, zgodnie z art. 1030 U. P. C, 
obwieszcza, iż w dniu 7 lipca 1927 r., 
o godzinie 10:ej rano, w Wilnie, przy 
ulicy Rudnickiej Nr 10, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego lcka Milejkow- 
skiego, składającego 516 z towarów 
bławatnych, oszacowanego na sumę 
zł. 546 — na zaspokojenie PE 
Centr. Banku Ludow. Sp. Żydowskici 
w Wilnie: 

  

Komornik Sądowy 
(—) A. Sitarz. 

celna pasta do zębów 

į KREM DERŁOGY 
HNATOWICZ, Lod, 

*::9:6:9.9:6:0:€. 

Nr. 716-VI. 

  

    

5 os ik kiss is 

Uczucie przepelnienia, 
bėle kiszkowe, bėle w bokach, ucisk w 
piersiach, bicie serca, usuwa stosowan'e 
naturalnej wody gorzkiej <Franciszka-Józe- 
fa», usuwając zbytnie przekrwienie w móz- 
gu, oczach, w płucach i sercu. Opinje 
lekaiskie wskązują na nadzwyczajny efekt 
leczniczy, osiągnięty przy używaniu wody 
Franciszka-Józefa u ludzi, prowadzą ych 

siedzący tryb życia. : 
„ Wydz. Zdr. 38, 

ооФФФФФФФ@ . . . - ФФФ 

słodycze 

Towar świeży! 

Is   

  

powróciła itrozpoczęła 
przyjęcia od 10 — 21 
4 — 6, ul. Mickie- 

wicza 22—11. 

  

  

Let arz - D n vsia 
Wł. Pasiński 

Choroby zębów.; Zęby 
sztuczne, dopasowanie 
według najnowszy ch 
metod i na wszelkie 
ceny, urzędnikom 1 
wojskowym zniżka. 
Mostowa Nr 9. 

  

DOKTÓR 

D. ZELDOWICZ 
chor. W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor. 

DRÓG MOCZ, 
rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 

—W. Żdr. Nr. 31. 

Or. 6. Wolfson 
weneryczne, _ moczo- 
PE i skórne. ul 

ilefiska 7, tel. 1067. 

  
  

Mieszkań 
większych i mniej- 
szych poszukujemy 

dla solidnych 
reflektantów. 

D. H.-K. <Zachęta» 
Gdańska 6 1 piętro 

Tel. 9—05, 
  

    

Spr:edajemy 
kupujemy domy, 
majątki ziemskie, 
folwarki, ośrodki, 
działk'—dogodnie. 
D. H.K. <Żachę'a> 
Gdańska 6, £ piętro 

tel. 9—05. 

Poszukujemy 
dzierżaw młynów nie* 
wymagających i wy” 
magających remontu. 
Szczegółowe warunki 
nadsyłać: Wilno, 

Mickiewicza 9, skład 
maszyn młyńskich. 

Do wynajęcia 
2 pokoje z osobnem 

wejściem. 

UL. Ignacego 5, m 6. 

  

    

P. W. Duchowień: 
stwu i  Pielgrzy- 
mom  poleca si 

Polski Skład 3 
A Apteczny 
arm. i 
wi. Trubilly, 
Ludwisarska 12, 
róg Tatarskiej 
przy Kościele 

O.O. Bonifratrów. 

Student 
poszukuje lekcyj w 
Wilnie (ub na wyjazd. 

Zgłoszenia: 
Bakszta 11 —50. 

Houczycielka 
znająca język  fran- 
cuski i angielsxi, prag- 
nie wyjechać na lato. 
Mickiewicza 37 — 17. 
(wejście od  Ciasnej) 

od 11-ej — 4ej, 

gubiono | legity- 
mację akademicką 
na imię Jadwigi 
Kaczyńskiej. 

Unieważnia się. 

  

  

Dr. Blumowicz 
choroby weneryczne 

syfilis 1 skórne. 
Ul. Wielka 21, tel, 921. 

Od 9—1 i 3—8. 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Ożyńska-Smolska 
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 

  

    

  

  

  

  

  
    

  
  

  

Zakład kąpielowy (wanny i łaź- | |— 
nie)hr. A. Tyszkiewicza W. Ste- [PR 
fańska 29 czynne będą wdn.4i5 || 
ligca rb. od g, 9rano do11 wiecz. | |== 

Letnisko | M.W lenkin 
ensjonat «Kamionka» 
66 kim od Wilna“ я i S-ka 

przy przystanku ko:| Spółka z ogr. odp. 
lejowym, w suchej, | Wilno,ul.Tatarska | 301 
leśnej miejscowości. | 20, dom własny | ny 
Rzeka. Dobre odžy-, Istnieje od 1843 r. p 
wianie. Konie, telefon, | Fabryka i skłąd | lal 
poczta. Inform. Toma- mebli: 2: 

sza Zana 5 m. 1, | jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, | Stc 
łóżka niklowane i й 
angielskie, kreden- ° 

0SZU I ę sy, stoły, szaty, | iki 
` viurka, krzesła led 

w rejonie ul. Królew: dębowe it, d. jed 
skiej, św. Anny, i| Dogodne warunki i | dzi 
Ogród  Bernardyński na raty: wia 
4 pokojowego mieszka- 

nia z kuchnią. Oferty ve: Z * 
uczycielka i biu- do adm. <Słowa», rowa | pracow- pęj 

As poszukuje po- 
sady nauczycielki "Ta Do sprzedania Sale lnai zada 

yrandol — bronzowy piurze. Zgadza si ak 
na 18 świec kościel- wy; azą = Wiek "Po. MG 
ny i żyrandol bronzo- Iga zaajomość języ: L 
wy, na 18 żarówek ika ao liė 0, о- № 18 świec — kościelny. sunków i o Ėė esi 
Maszyny do pisania paskawe ofert щ 

używane w dobrym Kajwaryjska I ta. ti 
stanie,StaraViotonczela У RM 
Włoska oraz wiele 1 
innych przedmiotów + s 

okazyjnych, Orez po- Okazyjna 
leca różne żyrandole Sprzedaż dobrych 
elektryczne, telefony i olejnych obrazów. M 
materjały elektryczne Zaułek Dobroczynny, izję 
i instalacyjne. Biuro dom Platera 3 m. 6, | 
elektro techniczne ZE: 
Sz. SZAWEDA NC 

Wilno, ul, Wileńska 16 Praktykantka : 
z długoletnią praktyką "6! 

    

    

    

  

STUDENT 
U. S$. B. poszukuje 
kondycji. Posiada b. 

dobre świadectwa. 
Łask. zgłosz pod adr: 
Moniuszki 8 — 5. 
    

Do sprzedania 
2 pary porijer, 

4 lamberkimy koloru 
bordo ze złotem, za: 

raniczne. Adres: 
łynowa 21. m, 6, 
naprzeciw Krzyże. 

  

OGRÓD 
owocowy Ww dob- 
rym stanie, obsza- 
ru O ha, obficie 
OWOCACY wydzier- 

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

tel. 152. 

Student 
wydz. filozoficznego 
poszukuje _ kondycyj 
na wsi na Czas ferji 

letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

Do wydzierżawienia 

duży sad 
owocowy, osiem wiorst 
od st. kolei, przewsż 
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. 

      

  

"Czy on? 
Freddy spogiądał często na okrąg: 
zegarek, wiszący na ścianie i na 

blade światło wślizgujące się przez 
oszklony sufit do sali, a wskazujące, 
że noc miała się ku końcowi. 

Wreszcie zerwał się. Java, chwyta- 
jąc skórzaną walizkę, pośpieszyła za 

nim, a niezupełnie jeszcze obudzony 
Benko, wzdiygając się ruszył za swą 
panią. 

Przebiegły Aubry wyprzedził ich 

i czekał na pustej i mrocznej ulicy. 

Widział, jak Freddy oddalał się szyb- 
ko, wyrwawszy się z  konwulsyjnych 
objęć Javy, która patrzyła za nim aż 

zniknął. 
Śledzić go nie było potrzeby. Au- 

bry doskonale wiedział w jakim kie- 
runku uda się ta osobistość o pod- 
wójnem życiu. Lecz gdzie się uda 
Java? Musiał to zbadać koniecznie. 
Zamyślona i smutna Java szła wol: 

no ze spuszczoną na piersi głową, 
nie zwracając najmniejszej uwagi na 
to, czy kto za nią nie idzie. Kobieta 

w Paryżu bywa tak często prześlado* 
wana przez nieznanych mężczyzn, że 
ubogie dziewczyny przyzwyczajają się 
się prędko do tego, iż za niemi, mniej 
lub bardziej dyskretnie suną jacyś 
wzgardzeni wielbicieli, to też łatwo 
jest je szpiegować. Biorą one śledzą- 
cego za wielbiciela i nie przejmują 
slę tem. 

Lecz Aubry'ego nie spotkał nawet 
ten zaszczyt. Java nie zauważyła na- 
wet jego obecności. W ten sposób 
dotarł za nią aż do hotelu, nad któ: 
rego drzwiami widniał jedynie napis: 
„Umeblowane pokoje". 

Zadowolony i dumny Aubry za* 
wrócił. Noc spędził nader owocnie. 
Teraz musiał zdać sprawozdanie ze 
wszystkiego, co widział i słyszał. 

„ O dziesiątej rano, Lionel, stosow- 
nie do umowy, zjawił się na ulicy 
Taurnon, gdzie wysłuchał opowiada- 
nia służącego i ze swej strony poin- 
formował go, że Jan Marenil powró- 
cił do domu o świcie. Lionel bowiem 
miał cierpliwość wysiedzieć noc całą 
w krzakach przed pałacem. Marenila. 

Jakkolwiek. zdobyte przez Aubry'e- 
go wiadomości były niezmiernie cie- 

kawe, nie przewidywał jednak, że zro- 
bią one tak piorunujące wrażenie na 
Lionelu de Prase. Młodzieniec kazał 
mu kilka razy opowiedzieć scenę z 
wężami. Imię, to imię Freddy — wąż 
zdawało się wywierać na nim ogrom. 
ne wrażenie, tak silne, że Aubry za- 
pytał o powód tego wzruszenia. 

— To z powodu albumu, — od- 
parł zamyślony hrabia. 

— Czy pan hrabia zechce wyiło- 
maczyć mi to jaśniej — prosił uniże- 
nie Aubry. 

Lecz Lionel przejęty był swemi 
myślami, które zwolna, wyłaniały niby 
z mgły niewyraźnych przeczuć coraz 
wyraźniejszą, coraz bardziej określoną 
ideg, Zamiast odpowiedzi zapytał: 

— Aubry, od jak dawna służysz 
u mojej matki? 

— Przeszedłem pod rozkazy pani 
hrabiny od czasu Śmierci pani Laval, 
w której domu byłem lokajem przez 
kilka miesięcy. 

— A więc nie myliłem się, byłeś 
w Luvercy przed pięciu laty w czasie 
śmierci mej ciotki. 

— Tak jest — panie hrabio. 
— Więc powiedz mi, czy w tym 

okresie czasu nie Spotkałeś nigdy 
pana Jana Marenil? Lub nie widzia- 
łeś Freddy-Wężd, co właściwie na 
jedno wychodzi?.. Przypomnij sobie 
dobrze, Zrób wysiłek, Aubry... Byłeś 
w pałacu stale, gdyż to należało do 
twych obowiązków, usługiwałeś mo- 
jej ciotce. Ja zaś przyjeżdżałem do 
Luvercy tylko na wakacje... Przypom- 
nij sobie — może spotkałeś kogo po- 
dobnego do niego, jako włóczęgę, 
żebraka, 

—Mój Boże, panie hrabiol 
Rozumiejąc nagłe okropne podej- 

rzenie, które powstało w mózgu jego 
pana, lokaj — szpieg przybladł; przez 
chwilę patrzyli na siebie ze zdziwie- 
niem prawie, jakby wszystko dokoła 
niego przybrało nową barwę. 

Aubry opanował się wreszcie, ięcz 
pozostał zamyślony, szukając dawnych 
wspomnień w pamięci. 

Wreszcie rzekł, wciąż skupiony 
jeszcze i szukający: 

— Nie, panie hrabio, nie przypo- 
minam sobie... Nie. Gdy ujrzałem p. 
P. Jana Marenil przed kilku dniami, 
gdy pokazał mi go pan, mówiąc iż 
mam śledzić tego człowieka, postać 

jego nie wyw:łała we mnie żadnych 
wspomnień. . Żadnych... 

— A jednak, powiedz  Aubryl... 
Żmija czarno — biała i to co opo- 
wiadasz, i to, że wczoraj rano pan 

Marenil przeglądał fotografje mej ciot- 
ki, jak człowiek, który nie może so: 
bie przypomnieć, gdzie już widział 
tę twarz! Wszystko to takie dziwne! 

— Panie hrabio, — rzekł Aubry, 
— nie jestem dzieckiem, ale dopraw- 
dy, to co pan przypuszcza... aż: mi 
się robi gorąco na tą myśl. 

| zanim się rozstali długo jeszcze 
zastanawiali się obaj w milczeniu, 
zahypnotyzowani okropną hipotezą, 
która zrodziła się w umyśle Lionela, 

x 

U Prefekta Policji. 

=- P. prefekt policji poprosi pana 
za chwilę, — oznajmił woźny. 

Proszę spocząć, 
— Dobrze, — odrzekł Lionel. 
Nile czekał długo. Rozległ się 

dzwonek, który niby sprężyna ukryta 
zmusił woźnego do zerwania się z 
krzesła i wyjścia z za małego stolika, 
przy którym ten skromny funkcjona- 

Sprzedają się RPA w 
cjami poszukuje posa* 

KOGIĘTA da apteki, шь - 
wysoklej rasy Angory. Składu  aptecznego. bai 
Cukiernia Zielonego Wilno, Łosiówka, | 
Sztrala, „Oaladaė po ul. Pionerska 14, ZE 

ofudniu, | O M 

mi 7--Fieniądze 
STUDENT w każdej sumie 

- lokujemy na opro- 
poszukuje p'acy biu:| centowanie pod 
rowej, może złożyć | mocne i pewne 
kaucię do 1000 zł., gwarancje. 
dowiedzieć się: ul.| D. HK. <Zachęta» 
Pona'ska 4 — 8 w] Gdańska 6, 1 piętro, 

godz, 15 — 18 tei. 9—05 
Markiewicz. 

Okazyjnle do sprzed. 
FISHARMONJA 

Poszukuje ; FORTEPJAN 
się dwóch_ pokoi z Dow. = 1:sza Porto: 
kuchnią. Zgłoszenia wa 19, m. 6. 

do adm. Šiova. ————— 20 
ь 5 Niskoprocen- 

Fisharmonia | towe pożyczki 
załatwiamy szybko, 
dogodnie na różne 

termina. 
Wileńskie Biuro 

prawie nowa okazyj- 
nię do sprzedania. 
Skopówka 4, m. 9. 

  

mam rea r m m ее 1. dl io 

NIERUCHOMOŚCI || wę ” katcjonowane 
ziemskich  poszu- || uj, Mickiewicza 21, r 
kujemy do sprze- 
daży dla nabyw- 
ców z Kongresów- 

tel. 152   
  

ki za gotówkę szystkich, któ- |" | 

całkowicie rzy posiadają № | 

Wileńskie Biuro „jakiebądź wia: 

Komisowo-Handlo- |domości 0 miejscu 
zamieszkania Elžbiety Iūg, we (kaucjonowane С 

s ) Jaremienko -Szaleckiej, ul. Mickiewicza 21, 

  

tel. 152, córce Mikołaja, lat 26, = 
z " zamieszkał Saara i 

w r, 1925 w Ekatery- 

u. AL. „, nosławiu przy ul. Eli, * 

tondycii Pk uje zawietgradzkiej Nr 37 уу 
pa IW na lato na (Rosja) uprasza się © „4 

NA solidny m podanie Informacji do a 

  

domu może przyjąć Kolesjam Ewangie- || 

bezpłatnie. Ul. 3 maja licko Reformowanego к 
3—2, od 2—4 p.p. 4 Wilnie, ul. Zawal- с 

na Nr 11. z 

Pokojowe Do wynajęcia z 

MIESZKANIE, ., mieszkanie 4 

mop aria zoo Rt "ęzciA" < Zgłoszenie sub. J. T. Atokol: 420 
do adm. «Słowa». 
— i; 
ZAMIENIĘ Poszukuje vi 
bezinteresownie . i 

szetoiopokojowe miesz- so mieszkania — 5 cio ny, 
kanie przy Katedrae ROROJOWEBO = WYBO 
na inne bliżej dworca, 14m, bez © stępnego, — 
lub na dwa pokoje 7 opłatą komornego *€ 
bez mebli przy rodzi- 7% kwartał naprzód, 

Oferty kierowač: ||| 
nie. Oferty do adm. ui, Wiwulskiego 12- { " «5юма». @а ь Piet у 

„Agronoma“, inž, m 2% 

  

  

    

  

     
     

  

    

   

  

rjusz zajmował się odwracaniem na 
drugą stronę starych, zużytych ka 
pert. i 

— Proszę pana, — rzekł. 
Otworzył przed Lionelem drzwi 

obite miękiem suknem, jakby dla za- 
głuszenia krzyków zbrodniarzy, ba- 
danych przez prefekta, į 

“ Lionel wszed! do dužego gabinetu. 
Na środku pokoju zasiadał przed V 
czarnemi biurkiem zarzuconem papie 
rami, starszy człowiek z wąsami, | 
rysach wyrażających energję, o oczacł 
pełnych blasku i ognia; w tej chwi' 
rozmawiał on przez telefon  szeptet 
prawie. 

Nie przerywając swej tajemnicz 
rozmowy, prefekt spojrzał na wch 
dzącego, wzrokiem  przyszywający” , 
niby ostrze sztyletu, wzrokiem, któ * 
rego badawczości nic ujść nie mogło 44 
o czem wiedzieli dobrze jego pod- z 
władni. Ruchem ręki wskazał hrabie- | 
mu głęboki fotel, stojący po drugiej 
stronie biurka w świetle  plynącyci! 
przez okna promieni słońca. , idz 

d 

  

Wydawca Stanisław Biackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski; Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 
zk, 

Drukacnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23


