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- WILENSKIE PALLADIUM. 
Nietylko historyczne  doku- 

menty mogą ustalić genezę Cu- 

downego Obrazu Ostrobramskiego 

i nietylko analizą form, jak to 

dzisiejsza sztuka w poczuciu swo- 

jej samodzielności potrafi. 

Egzegeza obrazu, podejście od 

duchowej strony zjawisk i życia 
jest też ważne— rzucić może świat- 

ła na Obraz. Obraz bowiem Cu- 

downy posiada nietylko ciało ale 

i duszę. Od astralnej strony rze- 

czy można iść i wgrążyć się w 

rzeczy, z którego strzelić mogą a- 

_ polińskie iluminacye. 
i k Uderza w Obrazie Madonny 

9 nadewszystko kontrast między li- 

cem a grubą, klasztorną szatą. 

Lica są arystokratyczne, Świeże, 

mają jagody niemal wiosny pełne- 

go kwatroczenta. Widać, że na świe- 

cie malarstwo wychodzi z powija- 

ków bizantyjskich i że odkrywana 

jest fizyka, z nią prawa fizycznego 

światła. To jest jakaś godzina, w 

której człowiek już upaja się Świa- 

tem ale we formach życia wewnę- 

trznego jeszcze się trzyma gotyku. 

Oczy wciąż jeszcze umieją patrzeć 

się w bezdeń serca i niedostrzega- 
ją słońca i kwiatów. Rumieńce 
pierwsze wschodzą na lica, mó- 

wiące, że wzrok wewnętrzny już 

gdzieś i to drugie dostrzega co 

jest poza wnętrzem. 

Jakaś finezja jest w twarzy, któ- 

ra żąda szaty innej na głowie i 

szyi niż ta dzisiejsza szata, która 

grubo się łamie i bernardyńsko. 

A farby? Te farby należące w O- 

brazie do lica jakżeż są mocne, 

soczyste, choćby ten malachit któ- 

„,ry odkrył Rutkowski i który 

nie zachorował jak późniejszy 

kobalt, już należący do innej 

epoki. 
Tak tedy można mniemać, że 

Obraz z licem i gotyckiem okien- 

kiem dla tego lica należy do epoki 

kiedy na Wawelu i w Wilnie gotyk 

_ się żenił z renesansem. Cudowne 

ga portale na Wawelu, fasada świętej 
Anny w Wilnie gdy linie pionowe 

trzymają się mocno, a poziome 

już i skośne przychodzą i sygna- 
lizują wiosnę. Po głębokiem życiu 

średniowiecza serce jest jeszcze 

pełne trwogi i lęku. 

Delikatny, przedelikatny czar 

bije z lic Madonny daleki od ba- 

roku teatralnego, który później 

wstanie i zmrozi tę pierwszą, sie- 

nieńską jakąś wiosnę. Jeszcze. nie- 

ma klasztorności we Wilnie ale 

lutniści śpiewają przed witoldową 

altarją, a špiewom przysluchuje 

się Zygmunt Stary i Zygmunt Au- 

gust. 

Wielka reakcja religijna da su- 

rową szatę w obrazie—już od sióstr 

Świętej Klary idącą. Stanie się to 
sto lat po urodzeniu pierwszego 
Obrazu. 

Znać Obraz uległ był zniszcze- 

niu. Zawiesiła go ręka na baszcie, 

na miurze. Obraz urodzony w 

dniach kiedy Wilno było kolorowe 
z temi cerkwiami greckiemi, o któ- 

rych fama opowiada wydanych 

legacyj papieskich i które się pię- 

/ trzyły obok czerwonego jeszcze 

- gotyku i białych pałaców choćby 
_. Ostrogskiego na Zamkowej, a Ra- 

) dziwiłłów przy Wileńskiej. Ogiody 

"zamkowe były pełne róż i drzew 

" południa, orzechów i topoli po- 

wedle których była tu altana w 

tórej schodzili się Zygmunt i Bar- 
ra. 
Malarz, który był namalował 

Madonnę nawet nie wiedział co 
czyni.4Obraz był monumentalny, pię- 

  

   
    

  

    

   

  

   

knay, żywy, na półświecki, bardzo 

wileński aż do tych rysów Barba- 

ry, które przypomina Madonna. 
Ale na bramie miejskiej malowid- 

ło wydane było na pastwę gru- 

bych sił natury. Wilgoć, susza, 

mróz lub upał to wszystko atako- 

wało farby i deskę. Dlatego pewnie 

nie wchodził w rachubę kiedy wy- 
liczano obrazy cudowne. Kojało- 

wicz go pominął, jak dziś pominąć 

by można obraz, który dopiero z 

nowem odnowieniem potrafi zmar- 

twychwstać. 

Wiosna renesansowa jakże 

prędko minęła w. Wilnie? 
Walki religijne, wielka troska o 

polskość i katolickość, obawa przed 

herezjami torującemi drogę Niem- 

com od Bałtyku i przed grecką 

szyzmą z Moskwy irodziły te moc- 
ne walki, akordy jakichś walk sil- 

nego życia duchowego. To był 

XVII wiek klasztornie już ujęty. 

Trzeba tylko nauczyć się czytać 

Peregrynację Krzysztofa Radziwiłła 

albo przestudjować żywot wielkie 

go Lwa Sapiehy aby zrozumieć, 

że po pracy Jezuitów musiała 

przyjść bernardyńsko - karmelicka 

reakcja. 
Wilno nigdy nie sankcjonowało 

do głębi zakonu Ignacego z Lojoli. 

Seraficko poczęte i ewangelizowane 
miało kontakt z Asyżem, ze Sieną, 

z Umbrją całą albo nowy kontakt 

ale z Hiszpanją karmelitów bosych. 

Ekstatyczno - bojowa atmosfera Św. 

Teresy lub świętego Jana od Krzy- 

ża dawało większe radości miastu 

niż intelektualna medytacja ojców 

z nowicjatu nad Koczergą. 

Ostra Brama stała się w tych 

czasach (początek XVII w.) świętą 

dzielnicą. Unici z jednej strony u 

św. Trójcy, ortodoksi greccy u 

św. Ducha wreszcie Karmelici mię- 

dzy oboma, to były elementy, z 

których życie nowe religijne za- 

częło wyrastać. 

Wtedy to zapewne karmel wez- 

wał bernardyna aby odnowił obraz. 

Owa restauracja pierwsza zmieniła 

też malowanie chustek i szaty, 

W obrazie dawnym triumfowała 
logika Światła, teraz zaś jeśli cho- 

dzi o światłocień i formę Optyki, 

zapanował choas. Chodziło bra- 
ciom i ojcom o wyższe rzeczy, niż 

prawa fizyki. Te były gwałcone i 

psute. 
Pierwotna Szata artystyczna z 

barw szlachetnych znikła pod nową 

farbą i grubymi zwojami. Zapewne 

z tem wszystkiem razem przema- 

lowano tunikę na czerwono, pło- 

mienną apoteozę, która związana 

jest z Niebowzięciem barokowych 

czasów. 
Gruba chusta powlekła misterną 

i arystokratyczną głowę i szyję 
anielsko przegiętą, nie licząc się z 

żadną finezją. Surowość sióstr za- 

konu św. Klary była w powietrzu 

i całym Wilnie daleko od tego 

świata pełnego finezji, który sto 

lat przedtem szedł na północ z 
Kaffy na Krymie lub Sieny we 

Włoszech. 

Klasztorna szata, grubo pola- 

mana prostaczo, nielicząca się z 

gotykiem ani z arystokratyczną 

formą, którą ma u nas gotyk prze- 

chodzący w renesans, Oto Świa- 

dectwo czasów z pierwszej resta- 

uracji obrazu. 

Że Madonnę czciło dawne Wil- 
no Kazimierza Jagiellończyka i 

Aleksandra o tem wiemy. Prze- 

cież św. Kazimierz był jej wielbi- 

cielem i poszedł pod ziemię z 

hymnem na jej cześć go grobu. 

1435 

Całe miasto żywiołowo oddało się 

było w XVI wieku pod obronę tej, 
która była Królewicza Świętego 
Łaskami obdarzyła. Mieszczaństwo 
wznosząc mury śpiewało do Boga- 
rodzicy jak wojsko pod Grunwal- 

dem. Tatarzy byli blisko pod 
Kleckiem. Całe Wilno drgnęło wte- 

dy i całe wyprostowało się życio- 

twórczo. Katastrcia, która spadła 

ongiś na Kijów ominęła miasto — 

inna katastrofa, która spadła na 

Wielki Nowogród i Psków też po- 

wędrowała bokiem. 

Z lęku, strachu, katastrofy 

wstał inny Świat — wiosna nagle 

i plan radosny. Zawieszono obraz 

Madonny na murach bez Dzieciątka, 

z rękami, które miłują i tulą miło- 

siernie i wiedzą, że w łonie mat- 
czynem wschodzi Chrystus - Bóg. 

Wilno miało w tych dniach 

przeczucie lmakulaty, rodząc ten 

Obraz. Miasto drgające życiem, 

pełne echa królewicza Świętego u- 

brało się w róże. Ale lilje jeszcze 

były w powietrzu. Z tem wszyst- 

kiem szło przeczucie zbliżającego 

się gromu. Zdala już szędł wicher 

i niósł chmury czarne. Jeszcze 

Batory umiał zatrzymać burzę. 

Ale czasy biegły. Miasto mia- 

ło paść w niezgodach rozerwane, W 

obcości jakiejś i indolencji rozpusz- 

czone. Trzeba było wzmocnić du- 

cha, ujednostajnić, zcałkować wszy- 

stko z powrotem. 

Kardynał Hozjusz, dziecko Wil- 

na, był uratował miasto z Warmii 

posyłając fanatyków. Szła praca 

prowadząca do formy, do ducho- 

wej siły, jezuicka ewangelizacja bo- 

jowa, zbrojna w intelekt i dyscyp- 
linę żelaznej woli. W tej pracy zna- 

leźli się też karmelici nawołujący 

do źródeł, do prostoty, do strze- 

listości i kontemplacji w duchu. 

Wielki i genjalny Weldromin Rudz- 

ki nie był się pomylił kiedy ten 

arcyhiszpański i arcypolski zakon 

osiedlił był opodal własnej Cyta- 

deli. Karmelici odnowili Obraz i 

kult, zaczęli rozszerzać jak opisuje 

ojciec Hilaryon w swej rzetelnej i 

arcyciekawej książeczce. 

Wtedy to przyszła idea sukien- 

ki złocistej. Wszystkie obrazy šwię- 

te 17 wieku zaczęły rodzić metalo- 

we ryzy. Wekstatycznych widzeniach 

oko modlących widziało w jednych 
obrazach przedmioty świecące lub 

aureole strzeliste. To co widziano 

w ekstazie to wycinano z blachy i 

przygwożdżano do obrazów. Uro- 

dziły się te sandały srebrne, albo 

słupy, albo kororiy, albo szaty. 

W Ostrej Bramie zobaczono su- 

kienkę, płomień złoty strzelający 

w górę—rozwierający się na szczy- 

cie słońcem wielu promieni. Zamó- 

wiono u złotników sukienkę a przez 

otwory okienka pokazano lica i ręce. 

Tak się urodził ten trzeci Ob- 

raz już związany z nami, z su- 

kienkąi półksiężycem na dole (daw- 

ny zabrali Szwedzi!) i wstającem 

słońcem góry Karmel. Była to Ma- 

donna zapatrzona w słońce mające 

wzejść w łonie — Matka Boskiego 

Miłosierdzia, a jak Słowacki opisy- 

wał, gniotąca Księżyc pod stopami, 

lecąca ze słońcem na skroni. 

Pierwsza Madonna była z epo- 

ki niemal Wit. Stwosza ale z od- 

dechem już pełnym  wiośnianym 

Boticellego. Madonna ta piękna i 

arystokratyczna, gotycko sformuło- 

wana należy do Wilna z czasów 
bitwy pod Kleckiem, bitwy pod 

Orszą, tych bitew, w których uro- 

dził się niesamowicie zdrowy duch 

Wilna. 
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Druga Madonna przyszła w tym 

samym obrazie z bernardyńską he- 

gemonją i karmelicką. Była to 

zdrowa reakcja przeciw jezuitom, 

szukająca siły w tutejszości i samej 

ziemi. 

Trzecia Madonna, która się naro- 
dziła w ekstatycznych strzelistoš- 

ciach dodała do renesansu pierw- 

szego i klasztornego boroku  zło- 
cistości wschodniej ryzy. Cała Pol- 

ska Ówczesna zdobywała przepych 

i rozmach Wschodui nie trzeba się 
dziwić, że na zamku warszawskim 

jest cebulka barokowo ujęta — 

wielkie tchnienie Władysława IV. 

Cała Polska szła w barwę, w 

kolory wschodnich makat. Wystar- 

czy spójrzeć na proroka Eljasza 

ową figurę wysoko stojącą na fa- 

sadzie kościoła Wszystkich Świę- 
tych przy Rudnickiej aby zrozu- 
mieć co za wpływ szedł od Wscho- 

du w tych deljach i płaszczach kie- 

dy Smoleńsk zdobywano i konnica 

polska wjeżdżała triumfalnie na 

Kreml. Z tych to czasów wichury 
wielkiej i rozpędu Rzeczypospoli- 

tej idzie sukienka. Posiada skrzyd- 

ła husarskie Żółkiewskiego i Sobie- 
skiego. 

Sukienkę zafundował karmel, 

tworząc trzecią Madonnę, dzisiejszy 

Obraz Cudowny. Przedtem był ob- 

raz Świecki, pełen kolorów i ry- 

sów Wilna Świeckiego. W ręku 

karmelu Obraz rozkwitł i stał się 

szczytem religijnej sztuki na Lit- 

wie, kwiatem najdroższym i naj- 

bardziej wonnym. 

W obrazie skupiły się różne 

światy. Renesans Zygmuntów dał 

ciało, owo malowidło na desce 

będące fundamentem Obrazu. Ta 

sama epoka, która urodziła polskie 

Wilno urodziła też polski obraz, 

łaciński i katolicki. Bliskość orto* 

doksji greckiej pozwoliła wyprze” 

dzić wizerunek Imakulaty. Francisz- 

kańskie. Wilno nietknęlo aniel- 

skości lica. Oczy cudowne idą 

w Obrazie w głąb, zatem w tym 

samym kierunku, w którym patrzył 

się Mickiewicz w Nocy Ściemnienia 
i przeszło Stuletniej Rozpaczy. Do 

Obrazu przybyła karmelicka strze- 

listość, owa złocistość i kosmicz- 

ność z których brał Słowacki siłę 

szybowania nad ziemią. 

W Wilnie na Ostrej Bramie 

dzieło Nieba posiada w sobie za: 

klęcia najświętsze. Przedewszyst- 

kiem jest pierwsze życie miasta z 

czasów kiedy się podniósł mur 

obronny. Modlić się do tego lica 

można jak w dniach bitwy pod 

Orszą, kiedy na wieki ważyły się 

losy tej ziemi. Pozatem jest za- 

patrzenie się w głąb, które i dziś 

Wilno obdarza wybranych oczami 

widzącemi podziemnie. 1 wschód 

cały jest płomienisty z tą górą 

Karmel, która wzięła rozmach pol- 

skiej husarji — wschód niedouwie- 

rzenia dziwnie łacińsko ujęty w 

karbach. Jest wreszcie to, co jest 

Wilnem najprawdziwszem zapatrze- + 

niem duchowem ale nazewnątrz czuj- 

nem, które wciąż musi być (takie jest 

Przeznaczenie) gdyż bez niego 

miasto samo pójdzie na Śmierć i 

śnieć... 
Mieczysław Limanowski. 

" NIERUCHOMOŚCI ZIEMSKIE, 

-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 

  

  

Podziękowanie. 
Wszystkim znajomym -i krewnym naszym, którzy wzięli 

udział w oddaniu ostatniej posługi 

ś.p. Bolesławowi Zdarzyńskiemu 
a przedewszystkiem Wielebnemu Ks. Proboszczowi Kuleszy za 
okazanie wielkiej dobroci i serca— gorące „Bóg zapłać" składa 

RODZINA. 
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Żądajcie wszędzie 

najlepszej CYKORJI POMIESZKI do KAWY 
i KAWOL 

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

kład fabryczny w Wilnie „IMPORT ulica Rudnicka 25, 
telefon 630. 
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Spółdzielczy Bank 
Cechu Rzeźników i Wędliniarzy 

w Wilnie, ul. Wielka 64 
zawiadamia Sz. Klijentów, że siedziba Banku z dniem 

5 lipca 1927 r. zostaje przeniesiona na uł. Niemiecką 25, 
dom Cechu Rzeźników i Wędliniarzy. 

Kasa Banku czynna od 9—14. 
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PAMIĄTKI Z WILNA 
jak to: koronatki, medale, obrazy, albumy, 

pocztówki, przewodniki, plany etc. 
W wielkim wyborze poleca 

Księgarnia Wacława Mikulskiego 
Wilno, Wileńska 25, telefon 664. 4
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KSIĘGARNIA 

Gebethnera i Wolffa i S-ki 
: w Vilnie, ul. Mickiewicza Nr. 7 

poleca: albumy, przewodniki, plany Wilna, plakiety Mennicy państwowej. 4777 

  

Warszawski. Oddział Fabryczny 
4 

  

NA RATY, soli- 
dny sprzęt radjo IRADJO SEE; 

Kompletne instalacje z nowo- 
czesnych odbiorników. 4778 

CENY NISKIE. 
Bezpłatne porady poleca 

° лана firma Radiowa 
w WILNIE. ž 

Wileńskie Biuro Radjotechniczne 

Mickiewicza 23. Tel. 405. 

Popierajcie Czerwony Krzyż Polskil. 
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4200 
MICKIEWICZA 4, 

POLECA najwytworniejsze 

H CZEKOLADKI w 108 odmianach, 8 

B MARCEPANY, 
H Wielki wybór BONBONIEREK. 
Dużo nowości. Towar otrzymuje się 
z Warszawy codziennie bagażem. 4770) 
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Katastrofa samolotu „„America“. 
PARYŻ, 1.VII (Pat.) W nocy nadchodziły sprzeczne wiadomości o 

kierunku lotu z miejsca wylądowania Byrda. Wedle informacyj z godz. 
2 min. 50 w nocy Byrd miał wylądować w Issy les Mouineaux w de- 
partamencie Sekwany. Jednakże depesza z godz. 4 min. 23 zaprzecza 
tej wiadomości. Radjo z godz. 9 rano donosi źe samolot Byrda prze- 
leciawszy około godz. 3 okolice Paryża skierował się ku departamen- 
towi Calvados i spadł:do morza w odległości 200 m. na wschód od 
miejscowości Ver sur Mer. Byrd i jego towarzysze nie odnieśli szwanku. 

PARYŹ, 1.VII. (Pat.) Wiadomość o wypadku, jakiemu uległ samo- 
lot Byrda potwierdza się. „America* spadła do morza o godz. 5 min. 
45 rano w odległości 200 m. od brzegu. Wedleinformacyj „Paris Midi*, 
załoga samolotu dotarła do lądu wpław. Dowódca sił lotniczych mary- 
narki udał się na miejsce, gdzie spadł samolot Byrda. k 

    

Wstepujcie do Związku Strzeleckiego! 
    

majątki, folwarki, ośrodki, młyny wodne — pośredniczymy w kupnie i sprzedaży. 

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

Dzierżawy majątków ziemskich. Szącowanie nieru. homości miejskich i wiejskich wg. cen rynkowych. 

KOSZTÓW PRZY ZGŁOSZENIU NIEMA. Komis niski do uzgodnienia. 

Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe "i: Mickiewicz 25 
4120 

Kaucjonowane 
i koncesjonowane 
OGŁOSZENIA i 

  

REKLAMY DO WSZYSTKICH PISM. Fachowe pisanie podań i przepisywanie na maszynie. 

 



Uroczystość przeniesienia 
cudownego obrazu M. B. 
Ostrobramskiej do Bazyliki. 

Wczoraj Wilno šwiecilo nie- 
zwykłą uroczystość przeniesienia z 
z Ostrejbramy do Bazyliki cudow- 
nego obrazu Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej. Ulice Wilna zaroiły się 
barwnym tłumem. Punktualnie o 
godzinie 5tej po poł. przybyli 
do Ostrejbramy dostojnicy košcio- 
ła z J. E. ks. arcybiskupem Jal- 
brzykowskim na czele. Wśród przy- 
byłych na uroczystości aostojników 
kościoła zauważyliśmy: j E. ks. 
biskupa Tymienieckiego z Łodzi, 
biskupa sufragana Jałowieckiego z 
Lublina, biskupa piński.go ks Ło- 
zińskiego, ks. biskupa Rosponda, 
sufragana krakowskiego, metropo- 
lity krakowskiego ks. biskupa Sa- 
piehę, arcybiskupa mohylewskiego 
ks. Roppa. Pozatem z miejscowych 
biskupów w uroczystości przenie- 
sienia cudownego wizerunku M. B. 
Ostrobramskiej brali udział J. E, 
ks. biskup Bandurski i Michalkie- 
wicz. 

Przy rozgłośnem biciu dzwo- 
nów i dźwiękach orkiestry, kapłani 
wileńscy uroczyście wynieśli cudo- 
wny obraz M. B. Ostrobramskiej 
wzdłuż szpaleru, utworzonego przez 
przedstawicieli korporacyj uniwer- 
syteckich, skautów, strzelców i kil- 
ku innych organizacyj. Wśród uro- 
czystej ciszy pochód otwarty przez 
procesje kościelne i duchowieństwo 
wyruszył w kierunku Bazyliki. Uli- 
ce, któremi kroczył pochód zale- 
gły tłumy ludności miejscowej, wi- 
tającej kwiatami cudowny Wizeru- 
nek N. M. P. 

Przy dźwiękach pieśni religij- 
nych Cudowny Obraz wniesiono 
do Bazyliki, gdzie ustawiony został 
przed wielkim ołtarzem. Przez ca- 
łą noc przed Cudownym Obrazem 
pełnić będą wartę honorową przed- 
stawiciele organizacyj społecznych. 

Jutro o godz. 10ej rano na 
placu Katedralnym rozpocznie się 
właściwa uroczystość koronacji 
cudownego obrazu M. B. Ostro- 
bramskiej. (S). 

Udział Związku Strzelec- 
kiego. 

Program udziału Związku Strze- 
leckiego w dzisiejszych uroczystoś 
ciach koronacyjnych został usta- 
lony w następujący sposób: z przy- 
byłych bataljonów z okręgów gro- 
dzieńskiego, nowogródzkiego i wi- 
leńskiego został sformowany pułk 
Strzelecki. Dowództwo Pułku objął 
komendant okręgu wileńskiego mec. 
ob. M. Raczkiewicz. 

Dowództwo pułku zarządziło: 
1) wystawienie kompanii sztan- 

darowej na placu Katedralnym, 
2) ustawienie szpaleru z 2 bao- 

nów łącznie z wojskiem wzdłuż 
ul. Wielkiej po obu stronach, 

3) zamknięcie wylotu ul Arse- 
nalskiej i ustawienie kolumny 
czwórkowej wzdłuż ul. Arsenalskiej 
po lewej stronie, 

4) udział delegacyj na pl. Ka- 
tedralnym. 

Wilno na pogrzebie Słowackiego 
Wilnianin, który z gazet wyczy- 

tał szczegółowe opisy uroczystości 
sprowadzenia prochów Słowackie- 
go od Gdańska do Warszawy i w 
Krakowie, pragnie dowiedzieć się 
pozatem nowin obchodzących go 
szczególnie. Chce posłyszeć, jak 
na tych uroczystościach reprezen- 
towane było Wilno. Pod tym ką- 
tem widzenia przyjrzymy się zatem 
niektórym fragmentom pochodu. 

: W Warszawie obecny był na 
uroczystościach prezes Czesław 
Jankowski, który wraz z eskortą 
honorową literatów warszawskich 

‚ towarzyszył pociągowi wiozącemu 
trumnę do Krakowa. Gdy na spe- 
cjalnie zbudowanym przystanku 
obok dworca krakowskiego, na 
wiadukcie nad ulicą Lubicz, wśród 
płonących olbrzymich zniczów za- 
trzymał się wagon ze zwłokami, 
trumnę wzięli na ramiona zebrani 
poeci. Byli wśród nich. K. H. Rost- 
worowski, Emil Zegadłowicz, L. H. 
Morsin, J. Al. Gałuszka i w imie- 

"niu Wilna Witold Hulewicz. Znie- 
siona potem przez oficerów heba- 
nowa trumna (ważąca blisko 400 
kilogr.) zatrzymała się u stóp mo- 
numentalnych schodów, gdzie wy- 
słuchano przemówień. W ciszy po- 
wszechnej, przy blasku pochodni, 
niesiono potem szczątki do Barba- 

* ° Капу. 
Była godzina 10 wieczór. Po 

niebie przewalały się  posępne 
chmury. Razem z dymiącemi po- 

_ chodniami składało się to na ob- 
raz niesamowicie piękny. Ledwo 
trumna umieszczona została w 
Barbakanie obok Bramy Florjań- 
skiej, zaczął padać deszcz. 

' Wnętrzne Barbakanu przedsta- 
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Wczoraj przybył do Wilna Prezydent Rzeczy- 
pospolitej prof. Ignacy Mościcki. 

Wczoraj przybył do Wilna Pan - 
Prezydent Rzeczypospolitej prof. 

Ignacy Mościcki. 

Pociąg Pana Prezydenta zaje- 
chał do wspaniale udekorowanego 

dworca wileńskiego punktualnie o 

godz. 19 min. 30 wśród dźwięków 

hymnu narodowego i huku salw 
armatnich. 

Pana Prezydenta witał pierwszy 

metropolita arcybiskup Jałbrzykow- 

ski, następnie ministrowie Mey- 

sztowicz i Romocki, którzy przy- 

byli dziś rano do Wilna. Następnie 

zameldował się Panu Prezydento- 

wi inspektor armji gen. Burhardt- 

Bukacki. 

P. Prezydent odebrawszy raport 

od oficera dowodzącego kompanją 

honorową 5 p. p. przeszedł przed 

frontem tej kompanji poczem wi- 

tany gromkiemi okrzykami udał 
się na drugi peron, na którym 

zebrani byli przedstawiciele władz 
cywilnych i społeczeństwa. Tu wi- 

tał Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

litej prezydent m. Wilna Bańkow- 

ski następującą przemową: 

Najczcigodniejszy Panie Prezy- 
dencie Rzeczypospolitej. 

W imieniu starego polskiego 
Wilna witam Cię i składam po- 

dziękowanie, iżeś raczył odwiedzić 

nasz gród — gród Mickiewiczów i 

Słowackich, Lelewelów i Śniadec- 
kich i tylu potem innych, co wraz 

po upadku Państwa zabrali się do 

potężnej twórczej pracy nad zakła- 

daniem i kształtowaniem w naro- 

dzie podwalin, na których gmach 

odbudowanej Ojczyzny miał w 

przyszłości stanąć. Dziś, wierni 

ideałom, w spušcižnie po tych 

wielkich poprzednikach otrzyma- 

nym, witamy Cię jako najwyższe- 

go przedstawiciela Majestatu od- 

budowanej Ojczyzny. Na progu 

starej, a zawsze wiernej Ojczyźnie 
wielkiej strażnicy polskiej na kre- 

sach północnych, przyjm, Najido- 

stojniejszy Panie Prezydencie, chleb 

i sól. 
Po przemówieniu prezydent 

miasta wręczył Panu Prezydentowi 

chleb i sól. Zkolei witali Pana 

Prezydenta Mościckiego ks. biskup 

Bandurski, przedstawiciel ducho- 

wieństwa prawosławnego, maho- 

metańskiego, dalej karaimi, wresz- 

cie gmina izraelicka. : 

Dalej przedstawili się Panu 

Prezydentowi superintendent ewan- 

wiało widok majestatycznie piękny. 
Trudno byłoby znaleść w Europie 
budowlę, tak znakomicie nadającą 
się na ten rodzaj mauzoleum na 
pizyjęcie trumny jednego z naj- 
większych poetów Świata. Groźne 
mury obronne, zwartym kręgiem 
otaczające kataialk, przybrane zie- 
lenią i oświetlone wielkiemi po- 
chodniami, z rozpiętym  baldachi* 
mem chmurnego nieba—stwarzały 
legeadarne scenarium podniosłego 
aktu. Katafalk w kolorze piasko- 
wym, wysoki i poważny, na czte- 
rech narożnikach jak pilastrami 
podparty wystającemi lekko harfa- 
mi, na szerokiej podstawie ze scho- 
dów, z rozpiętym nakształt namio- 
tu orłem państwowym, oświetlony 
był dwunastu płomieniami w bron- 
zowych kandelabrach. U stóp ka- 
tafalku, tuż obok wielkiej urny z 
ziemią krzemieniecką, spoczywał 
przez całą noc mały palisandrowy 
sarkofag z ziemią wileńską, z gro- 
bu ojca Poety przywiezioną. Ta 
prosta i piękna szkatułka szlachet- 
nością kształtu wyróżniała się 
wyraźnie z pośród innych urn, 
których były aź cztery: wielka 
marmurowa z mogiły matki w 
Krzemieńcu, mosiężna z ziemią 
emigracyjną i srebrna z ziemią z 
mogił poległych żołnierzy wielko- 
polskich. Przed nadejściem zwłok 
do Krakowa przeniesiona została 
uroczyście wraz z ziemią krzemie- 
niecką z Muzeum Narodowego do 
Barbakanu. 

Przez całą noc trwała nieprzer- 
wana procesja tłumów, przesuwa- 
jących się przed trumną Krėla- 
Ducha. 

Nazajutrz, we wtorek 28 czerw- 
ca, od samego rana padał równy, 
ciepły deszcz. Niebo zasnute jedną 
szarą oponą. Od g. 7 rano groma- 

gelicko-reformowenego zboru Ja- 

strzębski. 

Potem p. wojewoda  Raczkie- 

wicz przedstawił Panu Prezydento- 

wi zebranych na drugim peronie 

naczelników urzędów państwowych 

i samorządowych Oraz  przedsta- 

wicieli organizacyj społecznych. 

Gdy Pan Prezydent Rzplitej wy- 

szedł na plac przed dworzec daly 

się słyszeć gromkie okrzyki powi- 

talne i rozległy się dźwięki hymnu 

narodowego. Ustawiony na placu 

przed dworcem bataljon 6 p.p. Leg. 

sprezentował broń, chorąży zasalu- 

tował chorągwią. Równocześnie 

sprezentował broń szwadron 4 pułku 

ułanów. Po drugiej stronie placu 

przed dworcem ustawione były or- 

ganizacje społeczne. Pochyliły się 
na powitanie Głowy Państwa sze- 

regi sztandarów. 

W tej chwili szwadron przybo- 

czny ułanów rozdzieliłsię na 2 plu- 

tony, z których jeden ruszył przed 

samochodem Pana Prezydenta. 

° Рап Prezydent w towarzystwie 

  

je, wojewody Raczkiewicza odje- 

chał do miasta. 

Wzdłuż całej drogi od dworca 

w stronę ul. Kolejowej aż do 

Ostrej Bramy tworzyły szpalery 

oddziały wojsk w polowych mun- 

durach świątecznych orzz oddziały 

Zw. Strzeleckiego prezentując broń 

podczas przejazdu Pana Prezyden- 

ta. W dalszych ulicach utworzyły 

szpalery organizacje cywilne. Tłu 

my publiczności, które przy wspa- 

niałej pogodzie wyległy na ulice, 

witały Pana Prezydenta okrzykami: 

„niech żyje” i kwiatami. 

Pan Prezydent zamieszkał w pa- 

łacu Rzeczypospolitej, przed któ- 

rym wystąpiła pod broń warta ho- 

norowa. 

Przyjazd dostojników pan- 
stwowych. 

W dniu wczorajszym rannym 
pociągiem przyjechał do Wilna 
Minister Kolei Romocki i Minister 
Sprawiedliwości Meysztowicz, szef 
protokółu dyplomatycznego Przeź- 
dziecki i zastępca szefa kancelarji 
cywilnej Stefan Markowski. 

Wileński Dom Tow.-Przemysłowy 

Br. JABŁKOWSCY 
SP. AKC. 

Wilno, Mickiewicza 18 

TOWARY WŁÓKNISTE, 
GALANTERJA MĘSKA i DAMSKA, 

KONFEKCJA MĘSKA, 

NORYMBERSZCZYZNA, 

PORCELANA, CERATY, 

PERFUMY, MYDŁA, MEBLE. 
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Stadjon sportowy na Pióromoncie. | 
W niedzielę 3-go i poniedziałek 4-go lipca 

odbędą się na wolnem powietrzu 

Wielkie Widowiska Batalistyczne 
p. t. „Zwycięstwo Tadeusza Kościuszki pod Racławicami". 
Udział biorą: zespół artystów Teatru Pólskiego w Katowicach, banderja 
krakowskich kosynierów, wojsko (artylerja, kawalerja, piechota) w histo- 

rycznych kostjumach kościuszkowskich. 
Inscenizacja: A. Kobryń, J. Leśniewski, J. Krokowski. W rolach głównych: 
J. Mazanek, (Kościuszko), K. Kijowski (Bartosz Głowacki). Ceny miejsc 
od 1 zł. Bilęty zakupione na niedzielne widowisko dają prawo wejścia 
na mecz Zidenice mistrz Czechosłowacji — W. K. S. Pogoń”. Bilety wcze- 

śniej nabywać można w cukierni W. P. Sztrala. 
Początek widowisk: w niedzielę o godz. 3 popoł, w 

dzinie 4 min. 30 popoł. 

  

dzą się w wyznaczonych odcinkach 
ulic delegacje z wieńcami i orkie- 
strami. Tuż obok Teatru im. Sło- 
wackiego (imponująco iluminowa- 
nego tysiącami żarówek) na plan- 
tach bije łuną barw wieniec od 
Wilna, trzymany przez dwóch stu- 
dentów U.S.B., pp. Jerzego Leżeń- 
skiego i Ludwika Syię. 

Tymczasem w Barbakanie gro- 
madzą się rząd, przedstawiciele 
Sejmu, kler, literaci z Krakowa, 
Warszawy, Lwowa i Wilna. O g.9 
rozpoczyna się przed ołtarzem, 
wzniesionym naprzeciw trumny na 
wysokiej galerji, msza św. Potem 
delegaci wileńscy zabierają szkatuł- 
kę z ziemią i łączą się z akademi- 
kami niosącymi wieniec. Deszcz 
pada coraz rzęsistszy, zmieniając 
się chwilami w ulewę. Długie wy- 
czekiwanie, ponieważ pochód otwie- 
rają niezliczone delegacje, które 
mają kroczyć przed karawanem. 
Szarfy mokną, pozostawiając na 
bruku krwawe Ślady. 

Wreszcie, na dany znak, rusza- 
ją za wysoką tablicą „delegacje 
n osące ziemię”. Mijają Barbakan, 
gdzie trumna już czeka na dostoj- 
nym ponsowym karawanie, zaprzę- 
żonym w sześć białych koni, pro- 
wadzonych przez hajduków w his- 
torycznych kostjumach. Za urną 
francuską kroczą wileńscy akade- 
micy z olbrzymim wieńcem z na- 
szych palm ludowych, który wzbu- 
dza powszechny zachwyt, oraz pp. 
Czesław Jankowski i Witold Hule- 
wicz, niosący ziemię z Rossy. Re- 
szta delegacji wileńskiej, prof-wie 
Kolbuszewski, Koneczny i Oko, 
idą dalej, za trumną, wśród przed- 
stawicielstw uniwersyteckich w to- 
gach. Za ziemią wileńską — urna 
z Krzemieńca i Poznańska, potem 
delegacje literackie: srebrny wieniec 

poniedziałęk o go- 
4180 | 

| 
   

  

z Warszawy (lwaszkiewicz, Lechoń, 
Horzyca i Wołoszynowski), grupa 
„Czartaka“ (Zegadtowicz, Szantroch, 
Wiktor), teatr krakowski i in., Na- 
stępnie poczet duchowieństwa — i 
wysoki rydwan. 

A deszcz — to kropi, to leje. 
Z odkrytych czół, z twarzy i ra- 
mion, ciekną strugi wody. Sztan- 
dar na trumnie wygląda, jakby się 
z niego żywa krew Sączyła. Wspa- 
niały jest widok pochodu w Ryn- 
ku, gdy wąż skręca pod pomnik 
Mickiewicza, a dzwony kościoła 
Marjackiego wybijają spiżowy rytm. 
Procesja, posuwająca się wolno, 
co pewien czas staje. Przemówie- 
nia w Rynku i przed kościołem 
św. Anny... Wreszcie podchodzi 
pod Wawel od strony pomnika 
Kościuszki. Stoki Wawelu zasiane 
makiem głów ludzkich. Banderja 
krakusów. Z wyżyn płyną dźwięki 
chóralnej kantaty. | w tej samej 
chwili zabrzmiały dzwony katedry 
wawelskiej. Najgłębszy, stłumiony, 
niski, wstrząsający bas Zygmunta, 
który przedwiecznem sercem bije 
niezwykle wolno, majestatycznie... 

U stóp Wawelu trumnę zdejmu- 
ją z rydwanu, by nieść ją dalej na 
noszach. Ulewa nie ustaje ani na 
chwilę. Około g. 1 trumna zatrzy- 
muje się na dziedzińcu wawelskim. 
Olbrzymi czworobok tworzą dele- 
gacje z wieńcami. Tuż przed trum- 
ną literaci, kler, oficerowie i urny 
z ziemią. Krużganki szczelnie za- 
pełnione publicznością. Środkowe 
arkady nawprost katafalku, udeko- 
rowane arrasami, zajęte: lewa— 
przez prasę, prawa— przez rząd, 
środkowa— pusta. Ukazuje się w 
niej Marsz. Piłsudski w mundurze. 
Wygłasza mowę, skrzętnie notowa- 
ną przez dziennikarzy, chwytaną 
przez mikrofon. 

  

- Wielkie Uroczystości Koronacyjne. 
Z Dyrekcii Celnej. 

Dyrekcja Celna w dniu uroczy= 
stości koronacyjnych t.j. 2 lpca 
nie będzie czynna. (j) 

Wydawnictwa wileńskie. 

Na uroczystość Koronacji O- 
brazu Ostrobramskiego, frmy wy: 
dawnicze wileńskie przygotowały 
liczne broszury, obrazki i książki. 

Na czele tych wydawnictw po- 
stawić trzeba te, które wyszły z 
tłoczni artystycznej „Lvx* (wł. L. 
Chomiński). Są to: 

JMódl się za nami. Pamiątką 
Koronacji 2. VII. 27. w Wilnie. 
Podwójny arkusz blado-błękitnej 
tektury z obrazem Najświętszej 
Panny, przykrytym ruchomą su- 
kienką. Wszystko w barwach auten- 
tycznych. Cena 6 zł. Jestto wy- 
dawnictwo nowopowstałego Zakła- 
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du Fotochemigraficznego „L. L.*. 
Zwraca uwagę doskonałe wykona- 
nie trójbarwnych kolorów ze zdjęć 
filtrowanych oryginalnie z cudow- 
nego obrazu przez Lud. Rakow- 
skiego. 

— Gościom Wilna ku pamięci, 
tekst pióra Czesława Jankowskie- 
go fotogr. prof. Jana Bułhaka. 
Lekko i zajmująco pisane, lotem 
ptaka obejmuje dzieje Wilna. Ilu- 
stracyj 24, wszystkie śliczne. Na- 
kład L. Chomińskiego. Cena ba- 
jecznie niska 1 zł. 

Źródła mocy numer 2-gi 
Ostrobramski zd«wiera wyczerpują- 
cy artykuł prof. Remera o kon- 
serwacji i restauracji obrazu, ną” 
tchnioną impresję o Nim prof. Li- 
manowskiego, lekki feljeton p. Cz. | 
Jankowskiego, piękny wiersz p. 
Łopalewskiego i wiadomości bie- 
żące. Szata estetyczna i bogaty 
materjał. 

    į 

Program Uroczystości koronacyjnych, 
Dziś 2-go lipca. 

ao Początek uroczystości na placu przed Bazylj- 
ką. Odczytanie reskryptu stolicy Apostol- | 
skiej о koronacji Cudownego Obrazu % 
Najświętszej Marji Panny. ‚ Когопаса | 
obrazu. Pontyfikalna Msza Św. celebro- 
wana przez J. Em. Kardynała Aleksąg- 
dra Kakowskiego. Kazanie podezas si- 
my, wygłosi j. E. Biskup Kazimierz 
Michalkiewicz. Uroczyste Te Deum. 

Slcta, Msza św. pontyfikalna z kazaniem na placu | | 
Łukiskim. Jednocześnie Msza šw., pon- | 
tyfikalna z kazaniem litewskiem na placu | 
Orzeszkowej. 

„ 12 m. 30. Uroczyste przeniesienie Cudownego Obrazu 
z Bazyliki do Ostrej Bramy. Uczestnicy 
procesji przechodzą przez Ostrą Bramę. 

„1142 Śniadanie-bankiet, wydane przez Arcybiskupa 
Metropolitę Wileńskiego w salach Kasyna 
Oficerskiego. 

»„  17m.45. Otwarcie wystawy Ostrobramskiej w bibljo- 
tece Uniwersyteckiej w obecności P. Pre- 

ZUPA 

21-a s 

zydenta Rzplitej. 
„Obrona Częstochowy" 

atrze „Lutnia“. 
„Ksiąžę Nieztomny“ ——przedstawienie „Reduty“ 

przedstawienie w te- 

w dziedzińcu pałacowym (ul. Uniwersy- 
tecka 8). 

Minuta milczenia W momencie dokonanej koronacji Cudowne= 
go Obrazu rozlegnie się strzał armatni, po którym nastąpi uroczysta 
chwila milczenia dla oddania czci Najświętszej Marji Pannie. 

Trybuny dla publiczności 
kiewicza i Bonifraterskiej. Wstęp za opłatą. 

będą urządzone u wylotu ul. Mic- 

М 

Porządek procesji po dokonaniu koronacji. 

1. Procesje kościelne z kościołów wileńskich. 
2. Duchowieństwo zakonne i świeckie (niższe i wyższe), 
3. CUDOWNY OBRAZ. 
4. Pan Prezydent Rzeczypospolitej w otoczeniu przedstawicieli Rządu, Sej- 

mu, Senatu i Generalicji. 
5. Bataljon honorowy (wojsko i Związek Strzelecki). 
6. Dalej postępują szkoły, «rganizacje społeczne oraz pielgrzymki, 

Szczegółowy program uroczystości na niedzielę i poniedziałek po- 
damy w numerze jutrzejszym. 

Po ostatniem słowie Marszałka 

wyżsi oficerowie biorą trumnę na 
ramiona, Marszałek ze swej loży 
salutuje długo, a tymczasem w mil- 

czeniu trumna, otoczona urnami, 

wysuwa się z dziedzińca. Do kate- 
dry wawelskiej wpuszczają tylko 
rząd, Sejm i delegacje z urnami. 
Biskup Godlewski wygłasza kaza- 
nie, kardynał Sapieha odprawia 
egzekwje, przy pieniach pięknego 
chóru. Potem trumna zniesiona 
zostaje do krypty, do której scho- 
dzi tylko Marsz. Piłsudski z człon- 
kami rządu. н 

I w tej samej chwili, gdy nad 
otwartą kryptą pochyla się krąg 
głów, przez witraż Mehoffera pada 
garść kolorowych promieni słone- 
cznych, wprost na otwór krypty i 
otaczającą go grupę ludzi... Od tej 
chwili słońce jasno świeciło przez 
cały dzień. 

Szkatułka z ziemią wileńską 
złożona została u stóp czarnego 
marmurowego sarkofagu, między 
grobowcami Adama i Juljusza, tuż 
przy ołtarzyku z mozaiką, wyobra- 
żającą Matkę Boską Ostrobramską. 

Wieniec wileński oddany został 
na przechowanie w zakrystji kate- 
dralnej, skąd wraz z niektóremi in- 
nemi złożony zostanie w Muzeum 
Narodowem. Mimo transportu ko- 
lejowego i mimo siedmiogodzin- 
nego deszczu zachował się do os- 
tatniej chwili w dobrym stanie. 

Na temat reprezentacji Wilna 
nasuwają się pewne refleksje kry- 
tyczne. O ile same przedmioty hoł- 
du, wieniec i szkatułka z ziemią, 

były piękne, wyróżniające się po- 
mysłowością i oryginalaem wyko- 
naniem (wieniec według rysunku 
prof. Ruszczyca wykonała firma о- 
grodnicza p. Gintowt-Dziewałtow- 

skiego), — o tyle delegacja wileń- 

  

   

  

ska była stanowczo zbyt szczupła. 
Świat literacki reprezentowany był L 
przez pp. Jankowskiego i Hule- 
wicza, Uniwersytet przez trzech i 
profesorów i dwóch akademików. | 
Synod ew.-reform. przez delegację | 
z ks. Janem  Kurnatowskim i 
P. Czyžem na czele. jest to na- 
prawdę zbyt mało, tem bardziej, że 
delegacja, jak pisaliśmy, w czasie 
pochodu była rozbita. Krzemieniec 
z niemałym splendorem wysłał 50 
osób: ziemian, urzędników, ofice- 
rów, skautów, młodzież szkolną, 
nauczycielstwo. Q Krzemieńcu we 
wszystkich gazetach było głośno. 
O Wilnie mało kto wspomniał, 
chyba o ziemi i wieńcu. Nie było 
ani artystów-malarzy, ani muzy- 
ków, ani młodzieży szkolnej, ani 
grupy ludowej. Nie było (co już 
trąci ogromnym skandalem) przed- 
stawicieli miasta Wilna. Magistrat 
nie uczynił literalnie nic, aby 
przyczynić się do uświetnienia po 
grzebu Słowackiego! Inne miasta 
były reprezentowane przez swych 
prezydentów i wysłanników Rad 
Miejskich, niosły ogromne wieńce. 
Na zapytanie dziennikarzy delegaci 
wileńscy musieli milczeć, bo © 
mogli odpowiedzieć? 

  

    

                  

   

          

    
    

   

    
   

    

mała garstka ludzi, którzy mó 
udać się tam z własnej inicjatywź 
A pozatem o solidarności Wilna 
w wielkim akcie hołdu dla nie- 
śmiertelnego W'eszcza świadczy. 
tam, na królewskin: Wawelu, dw 
nieme, wspaniałe coprawda i god- 
ne symbole: wieniec z palm lęd 
wych i skrzynka z ziemią z grobu 
Euzebjusza. į 

W. H.
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JERZY REMER 

Konserwacja Obrazu Matki Boskiej 
Cieniom Ojca... 

Nauka o konserwacji zabytków 
rozwija się dopiero w drugiej poło- 
wie ubiegłego stulecia. Badania 
uczonych tej miary co Alois Riegl, 
Cornelius Gurlitt, Herman Muthe- 
rius, Jerzy Hager, Charles Buls, 
Paul Clemen a u nas Władysław 
Łuszczkiewicz, Stanisław  Tomko- 
wicz, Józef Muczkowski, A. Szysz- 
ko-Bohusz i wielu inn: ustalają pe- 
wne zasady i metody naukowe, 
które stają się fundamentem na- 
szej wiedzy. Konserwacja a nie 
restauracja stała się zadaniem 
opieki nad zabytkami. Zanim jed- 
nak ta naczelna zasada uzyskała 
prawo obywatelstwa w nauce mu- 
siała przejść przez wiele stadjów 
rozwojowych, musiała stworzyć 
istną walkę z zapatrywaniami róż- 
nych szkół historycznych i poję- 
clami różnych wartości. Najwięk- 
szym i najzaciętszym wrogiem 
kouserwacji w nowoczesnem  zna- 
czeniu tego pojęcia był t. zw. fu- 
ryzm stylowy z jego znakomitym 
wyznawcą  Violett le Duc'em, ge- 
nialnym odtwórcą średniowiecza, 
zwłaszcza w architekturze gotyckiej. 
Kult dla wartości historycznej za- 
bytków, któremu hołdują w pierw- 
szych dziesiątkach XIX w., zarów- 
no Francuzi jak i Niemcy napoty- 
ka w w. XX na stanowczą reakcję 
w postaci nowego pojęcia t. zw. 
wartości  starožytniczej, wycho- 
dzącej z zasady, że „wszelka twór- 
czość w sztuce ubiegłych wieków 
bezpowrotnie minęła", wobec cze- 
go „rzeczą człowieka jest, co naj- 
wyżej chronić go (zabytek) pzed 
przedwczesnym zanikiem”. Este- 
tyczny punkt wyjścia tego kierun- 
ku, którego apostołem był wielki 
John Ruskin, uważający restaura- 

cję zabytków za. równoznaczną i 
ich zniszczeniem i fałszerstwem. Wro- 
giem kultu wartości starożytnicz- 
nej, posiadającej jeszcze do dziś 
dia, zwłaszcza wśród t. zw. znaw- 

Cudowny Obraz: Matki: 
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Mirobramskiej i jego konserwator. 
ców sztuki, laików i estetyków, 
najwięcej powodzenia, okazali się 
znów wszyscy innego poglądu mia- 
nowicie t. zw. wartości nowożytnej, 
domagającej się, „aby dzieło no- 
wożytne stanowiło harmonijną j 
zamkniętą w sobie całość, obja- 
wiającą się w nienaruszonej  for- 
mie i czystej barwie'. Każdy ślad 
zniszczenia przez siły przyrody(które 
nienegowała poprzednia teorja) na- 
leży usunąć, to czego brakuje uzupeł 
nić it.d.Dopiero dzisiejsza epoka,bo- 
gata coprawda w doświadczenia 
poprzednich dociekań, badań i te- 
oretycznych stanowisk, zdobywszy 
po wojnie światowej olbrzymie po- 
le działalności praktycznej dzięki 
również olbrzymim zniszczeniom 
i spustoszeniom na wielkiej ma- 
pie zabytków całej Europy—przy- 
stąpiła do ostatecznej likwidacji 
wątpliwych wartości,  wysuwając 
samoistne metody i umiejętności. 
Dzisiaj konserwatorem może być 
człowiek, nietylko wiedzący, ale 
umiejętny artysta, dla którego 
dzieło sztuki, świadczące O sztu- 
ce epok ubiegłych, jest przedewszy- 
stkiem utworem plastycznym, po- 
siadającym w sobie swoistą histo- 
rję, której wyrazem są formy w 
nich zamknięte. Ponieważ „istotą 
dzieła sztuki plastycznej—jak głosi 
pierwszy kanon naszej nauki — 
jest powierzchnia, którą to dzieło 
przy wykończeniu otrzymało prze- 
to powierzchnia, powinna pozostać 
na zawsze nienaruszona”. Przed- 
stawiając tutaj, oczywiście jako w 

skrócie, najważniejsze teorje idei 
konserwatorskiej i pierwszy postu- 
lat, z zagadnień technicznych, przy- 
stępujemy do omówienia spraw 
konserwacji Obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Zrozumiałą jest 
rzeczą, że obraz ten budził od da- 
wna powaźne obawy co do swego 
stanu zachowania. Umieszczony od 

„wieków (naszem zdaniem od poł. 
XVI st.) na murze (bramy), prawie 

Boskiej. Ostrobramskiej 

Oblicze N. M. P. Różnica w porównaniu ze sta- 
nem zprzed restauracji jest tu szczególniej ja- 

skrawo widoczna. 

  

Sen o Obrazie. 
W szafirowo - modrych . mgłach 

jasnej nocy północnej, w falach 
jaśminowych woni, pochylając się 
ku gwarzącej o czemś tajemniczo 
a szybka Wilejce, śpieszącej z cią- 
głą, najpilniejszą wieścią ku Wilji- 
rodzicy, nurzając się w chłodnej 
rosie ziół litewskich dolin, błąka 
się myśl... rozmarza... Śni... 

Oczy napełniają się widzeniem 
dalekiem... 

Odkrywają się rzeczy nieznane, 
niepamiętane i malują się tak, a 
nie inaczej, w wyobraźni. Któż 
wiedzieć może, czy się tak działo 
ongiś, czy tak właśnie splatały się 
zdarzenia? Wszak nie wszystko 
zamknięto i uwięziono w martwe 
księgi. Jak woń kwiatów od setek 
lat napełniająca aromatem te wzgó- 
rza i doliny, tak wkoło zapisanych 
faktów błąka się i tuli jak mgła 
nieuchwytna, fantazja, z rzeczy 
wiedzianych dająca Obrazy nowe, 
splatająca, niby girlandy róż, ma- 
rzenia, w ozdoby wciąż inne i no- 
we, bowiem myśl nie chce się z 
czarownych ogrodów widzeń uwol- 
nić i rada błądzi po ich zaklętych 
ścieżkach i tajemniczych labiryn- 
tach, coraz inne tworząc cuda. 

Jakże szemrze ta przezrocza, 
złota w dzień, w nocy czarno-sre- 
brzysta Wilejka... mówi to samo i 
tak samo biegnie niestrudzenie, 
jak wtedy... jak wtedy... 

Oto taka sama seledynowa, zim- 
na noc północna: pachną jaśminy 
i bukszpanowe kwatery ogrodu, na 

czarnym stawku srebrzyste, špią 
zastygłe w śnie łabędzie. Aleją po- 
woli przesuwają się cienie. Lśni 
ciemno-fioletowy atłas i aksamit 
spięty klejnotami włoskiej cudnej 
roboty mistrzów florenckich na 
stroju mężczyzny, z ramion opada 
mu płaszcz soboli. Zimne są noce 
dla syna Włoszki, w północnej jego 
dziedzinie, ale war krwi i płomień 
miłości ku litewskiej poddance, za 
żar sycylijskiego południa starczy. 
Barbara kruczowłosą głowę, ciężką 
od warkoczy, przykrytych rębkiem 
białym, pochyla ku umiłowanemu; 
płaszczem szafirowym otula purpu- 
rową szatę w luźnych fałdach opa- 
dającą wzdłuż wspaniałej postaci. 
Płonące, czarne, włoskie oczy kró- 
la i siwe smutne oczy „Litewki*, 
wpatrzone w siebie z umiłowaniem, 
jakiego nie szukać drugiego podob- 
nego na ziemi. 

„Najcudniejsza Pani moja,niech- 
że raz w oczach Waćpani ujrzę 
wesołość, dlaczego zawsze taka 
żałoba? Moja smętna Litewko, czy 
mało ci korony i serca królewskie- 
go? Czy mało ci tronu Polski, 
zamku wawelskiego, łabędzi wileń- 
skich ogrodów? *. 

„Sercem umiłowany Królu i Pa- 
nie "mój najmilejszy, nigdy najpo- 
korniejsza sługa Waszej Królew- 
skiej Mości nie pragnęła niczego, 
prócz miłości Króla i Pana mego. 
Za nic mi tron i korona, za nic 
mi dworzan hołdy. Mierzi mie i 
trwoży ów wielki kasztel wawelski 
i wolę w ciszy moich Dubinek mod- 
lić się o pomyślność mego Pana 
i Króla najmiłościwszego. Tam, w 

WAS B NA RA 
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po restauracji dokonanej mae prof. Rutkowskiego przyozdobiony su- 

kienką i koroną. 

  

  

na otwartem miejscu, przystępny 
dla wszystkich, ' najszkodliwszych 
wpływów atmosferycznych, musiał, 
należało supponować, ulec pewne- 
mu zniszczeniu, którego procento- 
wość przedstawiała się pod znakiem 
zapytania wobec niemożności swo- 
bodnego zbadania obrazu t. j. wy- 
jęcia go z poza ram Głtarzowych 
w kaplicy. 

Dostrzegalne gołem okiem śla- 
dy zniszczenia jak np. rysa, prze- 
chodząca przez twarz М. В., po- 
kryta brudem i kurzem, budziły u- 
zasadnione, jak się okazało, oba- 
wy rozluźnienia się poszczególnych 
desek płyty. Po wyjęciu obrazu z 
więzi pudła sosnowego, którego 
dno, czy Ścianatylna, składająca się 
z 3-ch desek, była doskonałym e- 
lementem izolacyjnym, stwierdzono, 
że konsystencja drzewa t. j. 8-miu 
desek dębowych, stanowiących pły- 
te, o znacznych wymiarach (2 m.X 
163 cm.), jest w stanie znacznego 
zniszczenia. Polegało ono istotnie 
na rozluźnieniu się desek, związa- 
nych 3 ma wpuszczanemi w nie li- 
stwami i zasuwkami w formie 
jaskółczych ogonków, które gdzie 
niegdzie wypadły. Tem samem eg- 
zystencja całego dzieła była z tej 
strony t. j. z powodu braku spois- 
tości płyty, najwidoczniej zagrożo- 
na. Świadomość tego stanu rze- 
czy podyktowała . konserwatorowi 
obrazu zadanie przeprowadzenia 
robót nad wzmocnieniem płyty, 
co dokonane zostało za pomocą 
t. zw. parsietowania, mającego na 
celu związać z powrotem rozluź- 
nione deski (z których dwie przy- 

' padają na oblicze Madonny) za 
pomocą przyklejanych listew pio- 

Krakowie, zajrzą mi owych łask 
królewskich wszystkie możne nie- 
wiasty dworskie, a pany polskie 
urągać będą  pocichu mej mowie 
i obyczajom, bom z Litwy rodem i 
w Koronie nie bywała. Trwożę się 
wielce, że o mnie szarpać się bę- 
dą oba narody, że wypierać się 
będzie Litwa polskiej królowej, a 

Polska nie ukocha litewskiej księż- 
nej“. 

„Matką obu narodėw się sta- 
niesz Barbaro i matką Jagiellonów, 
jeśli Bóg pozwoli”, zapewnia ją 
królewski jedynak i ostatni z dy- 
nastji litewsko-polskiej. 

„Stań się wola JAR i Twoja 
najmilejszy Królu Panie mój”, 
skłania głowa A wpół przy- 
mykając oczy i przyciskając wąskie 
ręce na piersi, kędy się oszalałe 
nie radością, ale trwogą, kołacze 
dzikie, rozkochane serce tęsknej 
Litewki. „Będę dzieliła Twój tron 
gdy Ci nań wstąpić śmierć rodzica 
rozkaże, Twoja wola, moją wolą, 
moje serce Twojem.: Ale Panie! 
Panie i Królu mój, dla mnie sa- 
motna cela, kędybym trwała na 
modlitwie za pomyślność obu na- 
rodów Litwy i Korony, za mego 
Pana i Króla i w oczekiwaniu Jego 
powrotu, oto coby przystało dla 
pokornej sługi Waszej Królewskiej 
Mości”. 

„Nigdy, chcę pięknością Twoją 
napoić Oczy ludu gdy staniesz 
jako królowa w pozłocistych sza- 
tach, i koronie by modlił się do 
Ciebie jak do madonny, bo nie ma 
łaski, którejbym za Twą przyczy 
ną nie o 

  

nowych w miejscach ich złączeń 
oraz za pomocą licznych listew 
poziomych, wpuszczanych pod tam- 
te, które miałyby utrzymać płytę 
w jednej płaszczyźnie (zabezpieczać 
przed kurzeniem i rozszerzaniem 
się deski pod wpływem wilgoci i 
temperatury). Po przeprowadzeniu 
tych robót można było dopiero 
przystąpić do właściwej konserwa- 

cji obrazu tj. samej malatury. I na 
niej okazały się bardzo daleko po- 
sunięte Ślady zniszczenia, dające 
się ująć w. następujące rodzaje: 
dziury, powstałe na powierzchni 
tła i płaszczu wskutek przybijania 
wotów i szaty metalowej wprost 
do płyty drzewa, następnie uszko- 
dzenie farby, spowodowane pęche- 
rzykami, odpryskami i łuszczeniem 
się powłoki warstwy olejnej, pod 
którą znalazła się farba tempero- 
wa o cienkim podkładzie kredo- 
wym, najwyraźniej występująca na 
twarzy M. B. i prawie we wszyst- 
kich częściach (oprócz tuniki) jej 
ubioru, wreszcie gruba warstwa 
kurzu połączonego z wilgocią a 
tworząca powłokę błotnistą (zwła- 
szcza pod szatą metalową) W ko- 
lejności usunięto w pierwszym 
rzędzie tę ostatnią, z pod której 
ukazały się, pomimo  wielowieko- 
wego zaniedbania, żywe barwy 
szat malowanych. Wszystkie dziu- 
ry (a naliczono ich 2683) zostały 
założone gruntem kredowym i za- 
punktowane t.j. przez dotknięcie 
pionowe, pokryte kolorem tła, 
neutralnym, szaro:bronzowym. ln- 
ne ślady od pryśnięć farby, na 
płaszczu, wypełniono gruntem i 
woskiem neutralnie zabarwionym, 
celem unieprzystępnienia wilgoci i 

Królestwo moje nie z tego bę- | 
dzie świata, szepnęła, „ale otom 
służebnica Pańska, niechże mi się 
stanie wedle słowa Twego*. 

Stali na terasie, białe marmury 
lśniły jak lody tej krainy, daleko, 
w puszczy grały rogi myśliwskie, 
pachniały drzewa, opodal ostrze- 
gawczo szemrały rzeki, łabędzie, 
zbudzone, porwały się po czarnej 
wodzie jak anioły, bróniąc od złej 
doli ludzi miłujących i rozpostarły 
skrzydła przed nimi. 

W srebrnym blasku pochylona, 
zadumana stała Barbara, Król Zyg- 
munt wielkie swe, południowe oczy 
poił bladym smętkiem córy pół- 
nocy. 

Złe nad niemi, mieniły się na 
ciemnem niebie konstelacje. U od- 
drzwi pałacu, w promieniu światła 
z głębi komnat, stała gromadka 
ludzi. Król zwrócił się ku nim. 
Ujrzał włoskich swych artystów: 
lutnistę, kochanego Berkwarka, ma- 
larzy i architektów włoskich, z któ- 
rymi rad przestawał o upiększeniu 
miłego Wilna nieustannie myśląc. 

Właśnie mu mistrz włoski, przez 
rodziców przysłany z Krakowa 
świeżo przybyłego miłodziana, nie- 
znanego jeszcze, przedstawił i chwa- 
lił, iż tyle ma do ucznia zaufania, 
że powierzył mu obstalunek panów 
rajców wileńskich,  wymalowania 
wizerunku madonny dla ozdoby 
Bramy miejskiej i ochrony od nie- 
przyjaciół oraz złej przygody sła- 
wetnej stolicy W. Księstwa Litew- 
skiego. Król łaskawie pomysł i in- 
tencję pochwalił, Barbara uśmiech- 
nęła się lekko do  zlęknionego, 

  

wzmocnienia warstwy podwójnej 
farby (temperowej, pierwotnej, do- 
Inej i olejnej, wierzchniej). Z obli- 
cza Madonny usunięto, o ile moż- 
liwe bez dotykania pendzlem, 
brud, który dawał fałszywą tonację, 
ciemniejszą niż była w rzeczywis- 
tości. Wymienione powyżej czyn- 
ności, w słowach lapidarnie ujęte, 
nie dają pełnego obrazu zabiegów 
konserwatorkich ważonych na sza- 
Ji najdelikatniejszych wyczuć i ro- 
zumowanych dociekań i wniosków. 
O tych jeszcze słów kilkoro. 

Praca konserwatora, indentyfi- 
kowana jeszcze ciągle w opinii 
społeczeństwa, z pierwszą lepszą 
„robotą* malarza (w odniesieniu 
do dzieła malaiskiego jak w tym 
wypadku), jest pracą ciężką (nawet 
fizycznie) i trudną. Każde dzieło 
sztuki żąda niejako wejścia w nie, 
zapoznania się z jego tworzywem, 
materjałem, słowem że stroną 
techniczną i formalno artystyczną. 
Pozatem wymaga znajomości wa- 
runków, środowiska a czasem i 
człowieka-artysty, który je tworzył 
i „zaklął* w tajemnicę kształtów, 
jemu tylko znanych. „Odcyfrowa- 
nie" tego wszystkiego jest trudne, 
mówiąc popularnym językiem, nie- 
tylko dla laika, ale i dla „rzeczo- 
znawcy”, od którego trzeba żądać 
doświadczenia (praktyki) i umiejęt- 
ności, opartej o wiedzę fachową i 
długoletnie doświadczenie. Wobec 
specializacji wiedzy, wielkiej dzie- 
dziny technologji materjałów, tech- 
nik r'alarskich i t. p., wybór arty- 
sty — konserwatora zwłaszcza w 

naszych warunkach jest kwestją 
zarówno fachową jak i sumienia, 
etyki, zwłaszcza gdy chodzi o tak 
cenną relikwję jak obraz M. B. 
Ostrobramskiej. Jako inicjator w 
wyborze prof. Jana Rutkowskiego, 
twórcy konserwacji naszego i całe- 
go kraju „Palladjum*, muszę tę 
odpowiedzialność przyjąć na siebie. 
Temłardziej wypadnie mi dzisiaj, 
w dniu aktu koronacyjnego, stwier- 

Prof. Jan Rutkowski przy pracy 

# 

wpatrzonego w nią mlodzianka, 

Wielki świecznik bronzowy o 
szešciu woskowych šwiecach mru- 
ga i cieniami po białych ścianach 
celi wodzi, figury na nich dziwne 
wyrzynając. Nieznany  młodzian 
z dalekiej krainy w osłupieniu pa- 
trzy... 

Jakież tam trwogi i niedóle... 
Oto żałobne płacze po największej 
w tej krainie miłości, oto gwar 
bitew i jęki mordowanych, oto 
czerwone 'łuny pożarów buchają 
jak z otchłani piekieł, raz porazu, 
oto kule biją i trzaskają samopały, 
oto śpiewy śmiertelnie smutne i 
płacze ciche, błagalne, oto szczęk 
bohaterskiego oręża i hymny tri- 
umfu chwały, radości... Łunie się 
to i kłębi po ścianach, leci gdzieś 
i ginie, jak pyłek dróg mlecznych 
w nieskończoności. 

Miasto cierpienia cierpliwego, 
możnegó i cichej, dostojnej rado- 
ści, jakąż ci dać pomoc, jakie 
palladium w tej doli-niedoli co 
ma się stawać przez wieki całe? 

Daleki, nieznany wędrownik — 
artysta, zbliża się do wielkiej de- 
ski z dębów litewskich ciętej, po- 
krytej massą do malowania goto- 
wą. Jak w sennem zachwyceniu 
bierze za pędzle, szeleszczą mu 
biele jakieś w koło... Czy to anie- 
li pomagać przyszli, czy sfrunęły 
łabędzie ogrodów Barbary? Po- 
wiew piór śnieżnych, chłodnych 
czuje. | oczy widzi miłujące, a 
smutne, spuszczone ku ziemi w 
zadumaniu o niebie. | usta widzi 
przeslodkie, calowaniu Krėlewskie+ 
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dzić, że zaufanie pokładane w ni 
spotęgowało się w šwiadomoš 
wszystkich, którzy mieli sposob: 
ność widzieć go przy dwumiesię 
cznej pracy w dawnem Oratorji 
Karmeitańskiem i po fakcie doko 
nania konserwacji, której -rezulta 
tem jest obraz w dzisiejszym sta 
nie. Człowiek usposobienia zakon: 
nego, cichy i spokojny (spokojen 
ludzi bogobojnych) wykonywałswą 
pracę jak zakonnik w pełnem powa 

gi skupieniu, rozważając całokształi 
swej świętej (jak prawdziwe rze 
miosło) pracy artystycznej, bada 
jąc szczegół za szczegółem, mak 
rokosmos i mikrokosmos wielkie- 
go dzieła sztuki, które w jego po: 
jęciu było cudownem przez san 
fakt plastycznego piękna i tych 
wzruszeń tysięcy serc, które miłoś 
nie, w bólu i radości, obraz ten 
ukochaly. Odgadywališmy w cisz; 
pracowni tajemnicę obrazu, który 
rósł nam nietylko optycznie i ar: 
tystycznie, lecz dogłębnie, w ser: 
cach. I te, jego przedewszystkiem 
wzruszenia, kontrolowane rozumem 
ludzi „niedzisiejszych*, udzielały 
się wszystkim, z którymi prowadzi 
długie, wieczorne rozmowy o Ma- 
donnie z Ostrej Bramy. Wnikliw 
wzrok konserwatora Rutkowskiego, 
przyjaźniący się z każdym pyłkiem 
farby i widzący w niej całe Światy, 
epoki, ludzi i człowieka—artystę, 
budował formę po formie w na 
szych spostrzeżeniach, aż urósł 
nam do dzieła, z którego jeno .0- 
kruchy możemy w tej chwili ujaw: 
nić. W tej zespołowej pracy, nie 
zamąconej żadnemi ubocznemi my- 
ślami, był pełnym człowiekiem — 
twórcą item określeniem chci 
bym postać prof. Jana Rutkowskie- 
go na gruncie wileńskim w pamię 
ci społeczeństwa utrwalić, . 

|. €żekają na że inne 
a Dwóch „wielkich | jaa 
dokonał: konserwac W a at 
ki Boskiej c ю i Mat- 

ki Boskiej (Jstrobraskiej. į 

nad restauracją Cudownego Obrazu. 

mu podatne a wieczności przysię: 
gające miłowanie nieustające. | 

„Madonno“! modli się nieznaną 
chłópię przybyłe z gajów pomaj 
rańczowych błękitnej ltalji, w chłod 
ną, seledynową noc litewską. Ręk 
błądzi mu po wielkiej, pustej przej 
strzeni deski dębowej, bezwiedn 
prawie, jakby nie on, a moce S 
kieś niepojęte malowały. 

Oto wielkie, smutne oczy: pa 
trzą ciemne, z pod powiek spu 
szczonych w Królewskiej pokorz 
służebnicy Pańskiej. Oto usta, wią 
czyšcie milujące, stulone, jak pą 
bladej róży, oto płaszcz szafirow 
się miota koło głowy schylonej 
óto ręce przyciskają serce, w któ 
re miłość bolesna siedemset i sią 
demkroć mieczów wbiła. 

Powoli tworży się obraz i pd 
wolf gaśnie, usypia słodkim, wid 
cznym snem nieznane pacholę, te 
jemnicze narzędzie woli niepoj 
tych poteng. 

Obraz gotėw. 
Madonna stanie u murėw Wi 

na i bronić będzie miasta sweg 
Boleć z nim, i panować królewsł 
władzą, lub w tajemnicy cześć ot 
bierać, trwać na czujnej stra; 
nieustającej pomocy, pochylač 3 
ku ziemi, by lepiej jej skargi s 
szeć, i uśmiechać się ku niężnył 
co się nie skarżą. | wszystkie n 
dze, waśni, bóle, cierpienia, do 
łosiernegó przytulać serca, by 
tych cierni wyrosły purpurowe | ` 
že wieczystej chwaly. 

„Tak się jakos šni i marzy 
stóp Ostrej Bramy. IK Św 

r ‚ Вотег, 
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Przed paru tygodniami Agencja 
Telegraficzna Litewska „Elta** wy- 
stosowała przed forum świata pro- 
test przeciwko rzekomej koronacji 
Matki Boskiej Ostrobramskiej na 
Królową Polski. Taki sam protest 
podjęła również Grupa Bialorusi- 
nów, zgrupowanych 'w Pradze 
Czeskiej. 

Pomijam niewłaściwą stylizację 
tych prote:tów. Wszak w kościele 
katolickim korony drogocenne nie 
są układane na skroń Bogarodzicy 
lecz tylko koronuje się niemi Cu- 
downe Jej Obrazy! Taką była 
powszechna praktyka Kościoła od 
VIII wieku począwszy i taka, a nie 
inna była myśl XVl-wiecznych i 
ХУ — wiecznych pomysłów ko- 
ronacyjnych Cudowriych Na'šwiet- 
tszej Marji Panny Obrazów. 

Każda kościelna encyklopedja 
pouczyć może. że w XVI w. O. 

| Kapucyn Hieronim z Forli wielki 
|czciciel Bogarodzicy, zachęcał lud 
do koronacji obrazów Niepokala- 
| nej, najbardziej wielbionych w oko- 
licy, a w XVII w. Dziekan Kapi- 
iuły Watykańskiej Aleksander Sfo- 

| гга Pallavicini złożył fundusz na 
zakup dwóch lub trzech złotych 
jkoron rocznie do Obrazów lub 
Posągów cudownych, dotąd nie 
ukoronowanych w Rzymie a naweti 
poza Rzymem. Wiadomo, że z jego 
fundacji były korony Polskich Cu- 
fdownych Obrazów—M. B. Często- 
chowskiej (1717), M. B Trockiej 
(1718) i M. B. Św-to-Michalskiej 
w Wilnie.(1750). 
а‚ 

1 kwietnia 1656 roku Jan Ka- 
zimierz, za poradę Ojca św. Alek- 
sandra VII, w Lwowie w katedrze 
polecił całą Rzeczpospolitą Matce 
Najświętszej i śluby złożył zna: 
mienne. Znamy je i wielkoduszno- 
ścią ich treści do. dziś, dnia za- 
chwycamy si.ę Lecz nie tylko zło- 
żył te śluby Jan Kazimierz, bo i 
senatorzy i liczna szlachta Obu 
Narodów z Andrzejem Trzebickim, 
biskupem podówczas przemyskim, 
wice-kanclerzem na czele padli na 

olana i to samo powtarzali przed 
brazem N.M.P. Łaskawej. „Wiel- 
a Boga-Człowieka Matko i Najśw. 

   

ALERJAN CHARKIEWICZ. 

Święto rycerskie 
"Widzę je... widzę... Te tłumy 
iezliczone, niespokojne, podnieco- 
le, pełne ruchu, buntującego się 

zeciw wszelkim tamom... Widzę 
tki tysięcy oczu — roziskrzonych, 
romiennych, oczu dzieci i genjal- 

ych poetów: chciwych wrażeń, 

pczywie chwytających wszystko— 

d kamienia pod nogami do jas- 

ego błękitu niebios!... 

Jeden jest punkt, widoczny pra 

ie dla wszystkich, jeden magnes, 
rzykuwający wzrok każdego: sztan- 

r czerwony. z białym orłem na 

inach odwiecznego zamku... 

Oto potęga dawna, miniona, 

gą nową, rwącą się do lotu i ra- 

m wskazują zawrotną drogę 
zwyż i wdall... 

A gdy stizał armatni szarpnie 
okojnem powietrzem, uderzy o 
astare mury tętniącego nowem 
ciem grodu i poleci dalej głosić 
dosną nowinę triumfu Świętości, 
ówczas zginie gdzieś wielotysięcz- 

_ Cudowny Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej "78 

ż legendarna połączyła się z po- 

Į 

Krolowa Polski. 
Skąd jednak wziął się tytuł 

Matki Boskiej. Królowej Polski, 
przeciwko któremu bratnie nam 
narody uważały za stosowne za 
protestować. 

Z dawien dawna nasze pieśni 
o Matce Boskiej w uniesieniu 
szczerego uwielbienia o Niepoka- 
lanej Dziewicy darzyły ją tytułami 
potęg ziemskich. Obok królowej 
Polski są tam—Monarchini, nieba 
ziemi Cesarzowa, W. Księżna Li- 
tewska. W tym względzie prześci- 
gnęliśmy np. Anglję, gdzie M. Bo- 
ska nazwana jest tylko „Dziedzic- 
twem Anglji“. 

Wszystkie tytuły królewskości 
Marji płynęły z naszej rycerskiej 
czci ku Bogarodzicy, Od zarania 
naszej historji naczele nasze, mocy 
i potęgi mocarstwowej szła „Bo- 
garodzica'. Pamiętamy wszyscy 
dobrze, że taż „Bogarodzica Dzie- 
wica, Bogiem sławienia Marya“ 
prowadziła na zwycięski bój Pol- 
skę i,Litwę na czele z pierwszym 
królem Polskim, a zarazem Wiel- 
kim księciem Litewskim pod Grun- 
wald w r. 1410. 

Cześć ku Marji rycerska, kró- 
lewska, książęca, cesarska, monar- 
chiczna z Polski przeszła do Litwy 
i do Białorusi, z Litwą związanej. 

Pieczęć królewską niezatartą 
w historji, pod tytułem  Bogaro- 
dzicy, jako Królowej Polski, poło- 
żył pobożny nasz król wielki ksią- 
żę Jan Kazimierz. Wszak wszyscy 
znamy „Potop' Sienkiewicza. 

w toku prac restauracyjnych. Na fotografji widoczne są ślady świe- 
żego zamknięcia specjalną substancją szpar i dziur od gwoździ. 

Panno!—mówił król— ja, Jan Ka- 
zimierz, z łaski Twojej i Syna 
Twego króla nad królami i Pana 
mego, król, upadłszy do stóp 
Twoich najświętszych,  obieram 
dzisiaj Ciebie za Patronkę moją i 
na państw swych Królową. Siebie 
i moje Królestwo Polskie, Księ= 
stwo Litewskie. Ruskie, Pruskie, 
Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie, 
Czernihowskie, wojska obydwu 
Narodów i wszystkie ludy moje 
Twojej szczególnie;szej opiece i 
orędownictwu poruczam, Twojej 
pomocy i miłosierdzia w tem 
ciężkiem i niepewnem położeniu 

ny tłum, stanie się jedną olbrzy- 

mią istotą, mającą jedną słodko- 
bezradną myśl. jedno głośno biją- 
ce w piersi serce i jedne usta, 
szepcące słowa modlitwy... 

... „Matko najczystsza... Matko 
naśliczniejsza... Matko niepokala- 
na'... Do świętego, najszlachetniej- 
szego w języku ludzkim wyrazu 
„matka“ — najpieszczotliwsze, czy- 
ste, z głębi serca wydobyte — do- 
dane są określenia... |... „Wieżo 
Dawidowa... Wieżo z kości słonio- 
wej... Domie złoty... Bramo nie- 
bieska' ... 

Uśmiech opromienia zlęknioną 
duszę... Myśl cicho — cichuteńko 
szepce: „Brama'... Nawst wyraz 
ten sam.. 

Jest coś cudownego i tajemni- 
czego w naszym polskim stosunku 
do Bogarodzicy... Czemu tak się 
złożyło, że z imieniem Panny Naj- 
świętszej łączy się u nas nietylko 
poczucie największej świętości, ale 
i największej siły? 

Czemu w dziejach naszych Ona 
nie raz, nie dwa występowała jako 
ostatnia nasza obrona? Czemu sło 
wa modlitwy: „Pod Twoją obronę 
uciekamy się". znaczą nietylko i 
nietyle: „Ratuj nas”, ile — „Pod 

  

królestwa mego przeciw nieprzyja- 
ciołom błagam w pokorze. 

A ponieważ zobowiązany wie- 
loma dobrodzie;stwami Twojemi, 
pragnę wraz z ludem moim jeszcze 
więcej i gorącej Ci służyć, Tobie 
tedy i Synowi Twemiu, Panu N. J. 
Chrystusowi przyrzekam w imieniu 
swem, następców mych i moich 
ludów, że według wszelkich sił 
będę szerzył nabożeństwo i cześć 
Twoją i Syna Twego po całem 
królestwie swym. Przyrzekam nad- 
to i ślubuję, że jeśli za Twojem 
przemożnem orędownictwem i za 
zmiłowaniem Syna Twego odniosę 
zwycięstwo nad  nieprzyjaciółmi 
zwłaszcza nad Szwedami,. którzy 
zwalczają i wykorzeniają nabożeń- 
stwo i cześć Twoją i Syna Twego 
będę się starał... aby ten dzień co- 
rocznie... uroczyście... był obcho- 
dzony... Gdy zaś jasno widzę ku 
wielkiej boleści mojej, że to za jęki 
i ucisk ludzi niskiego stanu Syn 
Twój, Sprawiedliwy Sęczia, zsyła 
na królestwo moje plagi moru, wo- 
jen i innych nieszczęść przez tych 
lat siedem, przyrzekam nadto i ślu- 
buję, że po nastaniu pokoju, dla 
uniknięcia nieszczęść szczerze wy- 
badam wszystkie stany i dołożę 
starań, aby lud królestwa mego 
był wolny od niesprawiedliwych 
ciężarów i ucisków. Spraw to o 
Najłaskawsza Pani i Królowa, a 
jakoś mnie dostojnikom moim i 
stanom dała myśl złożenia tych 
ślubów, tak też uproś u Syna Twe- 
go łaskę do ich wykonania. Amen, 
Amen“. 

Reminiscencje 
Na uroczystą, pełną tęskliwej 

puwagi, nutę modlitewną wznosi 
rię ów hymn powitalny przy od- 
słonięciu cudownego obrazu N. 
Maji Panny Ostrobramskiej, jak 
wiadomo, uchodzący powszechnie 
za kompozycję wyłącznie moniusz- 
kowską. Wiemy jednakowoż z pew- 
nością, że wielki muzyk nasz zwykł 
był ilustrować podniosłemi dźwięki 
swej muzy li tylko utwory poe- 
tyckie wyższej miary. Jakoż . jak 
się dowiadujemy, do . prostych o 
kantyczkowej niemal formie słów 
hymnu autora nieznanego, jak się 
zdaje pochodzącego z przełomu 
XVIII — XIX stulecia, pierwszy 
skomponował muzykę skromny 
wileński metr fortepianu Pieńkow= 
ski, którego imienia doszukać by 
się można wśród makulatury nuto- 
wej wyczerpanego @-$ katalogu 
Lambecka, wydanego przed pół 
wiekiem w Wilnie. Pieńkowski na- 
leżał do typu oryginałów wileń- 
skich muzyków w rodzaju sławet- 
nego majora Wilkowskiego, który 
arfinetem swym i Śśpiewkami bez 
ceremonji nieraz zabierał czas dro- 
gi zacnemu mistrzowi Moniuszce. 
Autorowi dziwacznych niekiedy u- 
tworów muzycznych p. metrowi 
Pieńkowskiemu udało się jakoś 
stworzyć, w 70 lat wstecz, podnio- 
słą nastrojem muzykę do słów nie- 
kunsztownego hymnu „Witaj Pan- 
no nieustanną — Częścią wszyst- 
kich ludzi, Choć żadnego Śmier- 
telnego — serce nie. wzbudzi...* 
Przeharmonizował ów utwór Pień- 
kowskiego znakomity organista 
kośc. św. Jańskiego, grywający rów- 
nież bardzo często w Ostrej Bra- 
mie St. Moniuszko. Taką tradycję 
o hymnie rzeczowym przechował 
poważany artysta muzyk wileński 
Ign. hr. Ledochowski, którego kult 
dla genjalnego autora  „Litanij 
Ostrobramskich* powszechnie w 
Wilnie jest znany. Moniuszko, któ- 
ry przebywał w Wilnie i stworzył 
tu oprócz „Halki* i cudnych 

2 M ZZ 0 o m si D A I ——————x“ 

Twoim przewodem walczyć będzie- 
my, dla Ciebie zginąć pragniemy'!... 

Od czasów dawnych, kiedy 
skrzydlate rycerstwo Śpiewało przed 
bojem „Bogarodzicę*, poprzez cud 
Częstochowy, aż do jęków rozpacz- 
nych przed Ostrą Bramą, gdy Mu- 
rawjew ręce zakrwawione do Niej 
wyciągał, —służbę wierną pełnił, na 
straży spokoju swej Królowej stał 
Naród Polski—defensor Mariae!... 

Madonny polskie to nie są stod- 
kie Dziewczęc a włoskie, nie są peł- 
ne przeświętej tajemnicy najczyst- 
sze Matki niemieckie, nie są smut- 
ne, bolesne rosyjskie „Bogorodi- 

cy', — łączą w sobie wszystkie te 
pierwiastki i mają jeszcze coś, co 
w nędznym, ubogim języku ludz- 
kim można tylko w przybliżeniu 
określić mianem „królewskości"... 

Maria — rozkazuje Polakom, 
Maria—prowadzi Polaków, Maria— 
wymaga od Polaków zdolności do 
walki i ofiar, żąda czystości i ry- 
cerskošci... 

Dlatego święto Marji jest świę- 
tem rycerzy... 

Więc gdy strzał armatni oznajmi 
tłumom tysiącznym radosny mo- 
ment kornego złożenia hołdu swej 
Królowej przez Naród Polski, kie- 

Jesteśmy u źródeł państwowej 
czci Rzeczypospolitej ku Bogaro- 
dzicy. Bogarodzica nietylko jest 
Polską Królową, lecz i Litewską, 
Ruską, Pruską, Mazowiecką, Žmudz- 
ką etc. Kto nie wyparł się swych 
przejasnych dziejów i krzepiącej 
tradycji, ten w tytule „Królowej 
Polski* będzie miał cudowne ziar- 
no nabożeństwa swego ku Marii i 
krzepić się będzie tą myślą, że je- 
go „krėlowa“ jest zarazem krėlo- 
wą nieba i ziemi. 

Zrozumiałą więc jest rzeczą, że 
rzymski dekret koronacyjny Cu- 
downego Obrazu M. B. Ostrobram- 
skiej w części pierwszej obejmują- 
cej prośbę Metropolji wileńskiej do 
O.ca Świętego o zezwolenie na Ko- 
ronecję Cudownego Obrazu Ostro- 
bramskiego przypomina również i 
tradycyjny tytuł: Polski Krėlo- 
wej. Sądzimy więc, że Naród Li- 
tewski i Białorusini na forum ka- 
tolickiego świata więcejby zyskali 
nie swoim protestem, lecz dopeł- 
nieniem słusznych królewskich ty- 
tułów Bogarodzicy. Na forum bo- 
wiem niekatolickiem ten „niešcišle“ 
uięty protest wprowadzi tylko coraz 
większy zamęt religijny i niesłusz- 
ne uprzedzenie do Kościoła Kato- 
lickiego. 

Zalecany przez p. prof. Albina 
Herbaczewskiego zwrot ku ducho- 
wej tradycji, w sprawie „Królowej 
Polski“, jak iw wielu, wieluinnych 
kulturalnych sprawach bardzoby się 
przydał naszym braciom Litwinom 
i Białorusinom. 

P. Sankowski 

Ostrobramgkie, 
„Špiewnikėw  domowych“ nadto 
szereg przepięknych kompozycyj 
religijnych, skomponował aż czte- 
ry wysoko ocenione przez znaw- 
ców „Litanje Ostrobramskię*, z 
których niestety jednej dotychczas 
nie udało się odszukać. Ciekawiśmy, 
czy obecnie, z powodu zbliżającej 
się koronacji cudownego wizerun- 
ku Ostrobramskiego, znajdzie się 
jaki utalentowany muzyk polski, 
któryby uczcił godnie podniosłą tę 
uroczystość hymnem ad hoc skom- 
ponowanym, może do słów natch- 
nionego jakiego pieśniarza. Zaiste 
głęboko odczuty, chwytający za 
serce pięknością i rzewnością swe- 
go wyrazu Wizerunek N. P. Ostro- 
bramskiej od dawna pociągał ku 
sobie czcicieli Marji, zarówno po- 
tentatów poezji naszej i muzyki, 
jako też malarstwa, że wspomnij- 
my n. p. Szymona Czechowicza i 
Karola Rafstowicza, z których 
pierwszy w końcu XVII w. zaś dru- 
gi w połowie w. XIX prześlicznie 
odtworzyli w kopjach swych nie- 
zrównanych oblicza Tej „co w 
Ostrej Świeci Bramie". Odnośną 
pamiątkę po Czechowiczu  posia- 
dał niegdyś J.K. Wilczyński wydaw- 
ca „Albumu Wileńskiego”, w Kktó- 
rym to albumie figurował i prze- 
pyszny, w barwnej swej reproduk- 
cji, majefektowniejszy dotąd ze 
znanych chromolitograficznych о- 
brazów N. P. Ostrobramskiej. 

Pamiątkę zaś po Rafałowiczu 
posiadał w galerji swej czcigodny 
proboszcz kościoła Ostrobramskie- 
go š. p. ks. Antoni Zaleski, nieg- . 
dyś, przed r. 1860 gorliwie popie- 
rający lepszych religijnych malarzy 
wileńskich. Ks. A. Zaleski ofiaro- 
wał katedrze wileńskiej między in- 
nemi świetne kopje K. Rafałowicza 
podług znanych oryginałów Mu- 
rilla. Ale miał też kościół Ostro: 
bramski i takiego administratora 
w tragicznych czasach Murawjow- 
skich, jakim był smutnej pamięci 
prałat Piotr Żyliński. I on też był 

kolekcjonerem dzieł sztuki i pa- 
miątek, lecz niestety bardzo różnej 
wartości, a często wprost rozmyśl- 
nie sporządzonych dlań, jako pro- 
fana i megalomana Śmiesznych 
wprost falsyfikatów, osobliwości 
różnych, które po śmierci tego 
manjaka były wyprzedane na licy- 
tacji, jako rzeczy częstokroć bez- 
wartościowe. Dawniej Karmelici 
wileńscy, może nie w takim stop- 
niu jak gdzieindziej Benedyktyni, 
żywiąc kult dla sztuki, uprawiali 
ją w klasztorze tutejszym najgor- 
liwiej. Nawet na schyłku wieku 
XVIII sam ich przeor Maurycy 
Peżycki (Kraszewski błędnie w 
„Ikonotece” swej nazywa go Krzyc- 
kim, jak to sprawdziliśmy porów- 
nywując „Tekę Wileńską* z daw- 
ną rubrycellą karmelicką) uprawiał 
z zamiłowaniem grafikę koperszty- 
chową. 

Podobnież w klasztorze Karme- 
litów przy koś. św. Jerzego ryto- 
wał na miedzi inny zakonnik x. 
Karęga. Skromnie podpisujący swe 
sztychy imieniem Mauritius prze- 
wielebny ks. Peżycki sztychował 
nie tylko liczne duże i małe wi- 
zerunki N. P. Ostrobramskiej, lecz 
nadto inne święte Obrazki, tudzież 
w początkach XIX w. konterfekty 
Napoleona i jego marszałków. Cie- 
kawy zbiór graficznych tego ro- 
dzaju osobliwości posiada Wydział 
Sztuk Pięknych Wszechnicy Bato- 
rowej. Zbiory odnośne nabyte zo- 
stały u Ś. p. Ant. Szutinasa Oraz 
u żyjącego kolekcjonera wileńskie- 
go p. K. Węckuna. Tak więc jesz- 
cze przed objęci”m katedry szty- 
charstwa w dawnym Uniwersytecie 
Wileńskim przez prof. Wilhelma 
Saundersa pierwsi Karmelici już 
robili miedzioryty w Wilnie. Gdy 
przed dwudziestu laty Warszawa 
vrządzala staraniem biskura Rusz- 
kicwicza i ks. kanonika Skimb:o- 

wicza wielką wystawę  Maryańską, 
z Wilna przesłał był obecny czci- 
najdostojniejszy jubilat biskup wi- 
leński Ed. Ropp znakomitą kolek- 
cję zabytków skarbcowych z Ka- 
tedry, kościoła Bernardynów i fa- 
ry Trockiej. Nadto wystawa otrzy- 
mała od wileńskiego starożytnika 
L. Uziębły obfity zbiór rycin od 
wieku XVII, poświęconych kultowi” 
Marji, a między niemi obrazki 
sztychowane w Wilnie, a także 
patenty, broszury i książki histo- 
ryczne. Były tam i bardzo cieka- 
we rzeczy Ostrobramskie. 

Słusznie biadają historycy i ma- 
larze-archeologowie, że niepodobna 
określić nawet w przybliżeniu daty 
powstania obrazu N. P. Ostrobram- 
skiej. Ale dlaczego dotychczas nie 
zostały dokonane skrzętniejsze po- 
szukiwania inwentarzy, tudzież in- 
nych manuskryptów karmelickich, 
pochodzących z klasztoru 
kościele św. Teresy? Klasztor Ów 
zamknięty przez moskali w r. 1841 
nie postradał wówczas i dawniej 
jeszcze wszystkich dokumentów 
swego cennego archiwum. Przecież 
znaczna część dokumentów owych, 
jak może mało kto wie, ulokowa- 
ną została w archiwum  zakrystji 
kościoła Wszystkich Świętych, za- 
wiadywanego wówczas przez Kar- 
melitów innej reguły, mianowicie 
tak zw. trzewiczkowych. Niestety 
cenne resztki owego archiwum Kar- 
melitów bosych, jak również Kar- 
melitów šwietojerskich nie miały 
tu wzorowej opieki. Część tych 
„drogocennych pamiątek rozprasza- 
ła się nawet po nieegzystujących 
już dziś antykwarniach wileńskich. 
Obecnie w koś. Wszystkich Świę- 
tych, od dłuższych już lat panuje 
należyty ład i kulturalna opieka 
nad zabytkami. 

Diaulos. 

Cudowny Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej 

  
przed ostatnią restauracją, ślady zniszczenia szczególniej wi- 

doczne na obliczu Madonny, prawie całkowicie zatartem. 
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Kurjer wydawniczy. 
Koło 25 czerwca opuści drukarnię regjonalna powieść mec. Anto- 

niego Mil era pod tyt. „Powołanie". Autor osnuł treść swej pracy na sto- B 
B sunkach kleru litewskiego w epoce lat 1890—95, zawzięcie broniącego swej 

religijno: kultura!nej placówki. Powieść kończy się artystycznem zobrazo- 
B wamem tragedji krożańskiej, głośnej wówczas w Europie. Czasy względ- 

ne bliskie (1893), a już nieznane obecnemu pokoleniu. 4648-0 
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dy nastąpi najgłośniejsza z głoś- 
nych chwila milczenia, kiedy cho- 
ra dusza każdego człowieka aż 
krzyczeć będzie, wstrząsając sumie- 
niem, — wówczas, prawie bezwied- 
nie, tysiące ust zaczną szeptać sło- 
wa przysięgi, tysiące serc zapragną 
walki i ofiary, —a wszyscy zespolą 
się w jedność i tą jednością będzie: 

Naród — Rycerz!... 

Dzwony uderzą... Dzwony za- 
huczą, zadźwięczą, roześmieją się... 
Wesoło pogodnie... 

Może ludzkie drgnie, 
się, popłynie... Barwne 
potężne... 

Oczy, blaskiem wewnętrznym о- 
promienione, znów chciwie szukać 
zaczną coby się dało zagarnąć, za- 
brać ze sobą na zawsze... 

Myśl oczyszczona, wyzwolona— 
poleci w dal... Płynie pochód... 

Oto idą ci, którzy władzę trzy- 
mają, którzy Naród reprezentują, — 
Dostojnicy... 

Chciwie oko chwyta każdą po- 
słać, zagarnia, chowa prędziutko 
do skarbga swej pamięci... 

Oto w fioletach, purpurze lub 
bieli—dusz wodzowie... Za nimi — 
Królowa — Panienka Przeczysta w 
słońce, księżyc i gwiazdy strojna... 

poruszy 
radosne, 

— — "а ннн 

Kolana się kornie uginają ... 
Wzrok mgła przesłania... | zno- 
wu płynie rzeka ludzka.. Oto re- 
prezentant Najwyższy, nauki i cno- 
ty obywatelskiej rycerz ... Dalej 
tłum barwny ... 

Mundury generalskie obok czar- 
nych strojów cywilnych, czapki woj- 
skowe z orłami obok cylindrów... 
A przedewszystkiem jeden dziwny 
strój — mundur błękitnawo-szary... 
Mundur, który posiada tylko—Ont.. 

Oczy się Śmieją radośnie: do- 
brze jest, że podczas Święta rycer- 
skiego Żołnierz Najstarszy idzie 
na czele rządu Narodu wolnego... 

Płyną i płyną fale ludzkie... 
Polska, Polska cała przechodzi 

przez wąskie kręte uliczki wileń- 
skie... 

Ginie to Wilno — skromne i 
biedne—wśród blasku. i barw ze 
wszystkich krańców Rzeczypospo- 
litej rzuconych na szary bruk wi- 
leński... 

Oczy jeszcze usilniej szukają... 
Oto idzie główny reprezentant zie- 
mi, którego imię związane jest z 
ogromnym beznadziejnym  wysił- 
kiem Polaków—żołnierzy, skupia- 
jących się pod sztandarami pol- 
skiemi — hen — na ziemiach dzisiaj 
już—obcych. 

Oto idą wodzowie twierdzy naj- 
potężniejszej po Ostrej , Bramie, 
twierdzy przez Króla — Żołnierza 
złożonej, przez Żołnierza wskrze- 
szonej... 

Togi barwne, wspaniałe... Berło 
—symbol majestatu—ze znakiem 
Pogoni, która przez tyle wieków 
razem z Orłem naprzód się rwałatl.. 

A na czele tych dostojników— 
Rektor Magnificus — uczony i żoł- 
nierz!.. 

Niech głośniej biją dzwony, 
niech swobodniej oddychają piersi, 
niech łapczywiej chwytają wszystko 
rozradowane Oczy, niech mocniej 
kołaczą serca. 

Królowa Korony Polskiej wła- 
dzę wieczystą obejmujel.. Przenaj- 
świętsza i przepotężna wraca nie 
do pałaców królewskich —na po- 
sterunek rycerski — na mury o- 
bronne!.. 

Ostra Brama rośnie, potężnie- 
je... Symbolem się staje rycerskoś- 
ci czystych dusz, nadzieję zwiastuje 
zwycięstw wspaniałych, niezłom- 
ności, której wzorem jest baszta 
forieczna;—i drogę wskazuje: po- 
przez bramę, w dal jasną, hen!.. 
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Życie gospodarcze. 
Grzegorzewo. 

  

Ogólny widok zakładów przemysłowych „,Grzegorzewo*, 

Zakłady przemysłowe „Grzegorzewo*. 

Dotychczas przemysłowcy nie 

wykorzystali dostatecznie eksplo- 

atacji leśnej na Wileńszczyźnie, 

która jest jedną z najbogatszych 

w drzewostan dzielnic Rzeczypospo- 

litej. Ograniczyli się bowiem do 

wzmożonego eksportu surowca, lub 

półfabrykatów, nie dbając wcale o 

uzyskanie gotowego produktu. 

Przysłowiowy jest u nas wy- 

wóz wiklin (łóz) do Niemiec, skąd 

później sprowadzamy wszelkiego 

rodzaju plecionki, wyrabiane z na- 

szego Surowca. 
Doniedawna to samo było z 

papierówką, którą na potęgę wy- 

woziło się do Czechosłowacji, Nie- 

miec i Francji, skąd później spro- 

wadzaliśmy tekturę, papier i t. d. 

za które płaciliśmy 20—50 razy 

tyle, ile uzyskaliśmy za surowiec. 

Krajowa bowiem produkcja tek- 

tury i papieru pokrywała zaledwie 

60 proc. naszego zapotrzebowania. 

Pozostałe 40 proc. sprowadzaliśmy 

z zagranicy. Ten stan trwał do 

niedawna. Przed dwoma lay po- 
wstała u nas nowa fabryka tektu- 

ry w „Grzegorzewie“ pod Land- 

warowem. Historja powstania tej 

fabryki jest bardzo pouczająca. 
Tuż pod Landwarowem wpada do 
Wilji rzeczułka Waka. Poziom wód 

Waki od wód na Wilji jest wyższy 
o 12 metrów. Tę okoliczność wy- 
korzystuje obecny właściciel „Grze- 

gorzewa* p. Grzegorz Kurec, któ- 

ry podnosi sztucznie jeszcze o 4 
mtr. poziom specjalnie przekopa- 
nego kanału, łączącego Wakę z 
Wilją i spuszczając z tego kanału 
wodę do ogromnej łuży uzyskuje 

darmową siłę popędową, porusza- 
jącą kolosy—turbiny. W ten spo- 
sób pierwsza fabryka została pusz- 
czona w ruch w roku 1925 i wy- 
rabia dziennie około 400 pudów 
szarej tektury. 

Mniej więcej przed rokiem 

KRONIKA KRAJOWA. 
Refor.ny w ustroju państwowe- 

go monopolu tytoniowego. 

P. minister skarbu podpisał dn. 
24 b. m. rozporządzenie w spra- 
wie zmiany $ 12 rozporządzenia 
ministra skarbu z dnia 30 maja 
1923 roku o reorganizacji pań- 
stwowego monopolu tytoniowego. 
Na mocy rzeczonego rozporządze- 
nia naczelnemu dyrektorowi P. M. 
T. zostaje dodana, celem opinjo- 
wania ważniejszych spraw, rada 
zawiadowcza, w skład której wcho- 
dzić będzie naczelny dyrektor P. 
M. T., przedstawiciel Ministerstwa 
Skarbu, Ministerstwa Rolnictwa i 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, 
"dwaj wicedyrektorzy dyrekcji P. M. 
T., inspektor państwowych fabryk 
tytoniowych i przewodniczący Ko- 
misji rewizyjnej dla P. M. T. Ra- 
dę zawiadowczą zwoływać będzie 
naczelny dyrektor P. M. T. w mia- 
rę potrzeby, conajmniej raz na 
miesiąc. Rozporządzenie ukaże się 
w najbliższym numerze Dziennika 
Ustaw. 

Na szlakach eksportu pol- 

skiego babbitu do ZSSR. 

Zarząd fabryki armatur, odlew- 

ni metali i dzwonów p. I. „Bab- 

bit* rozpoczął pertraktacje, za po- 

średnictwem przedstawicieli ruchu 

* przemysłowego, z „Narodnym Kom- 
misarijatom Putiej i Soobszczenija 
w Moskwie, w celu pokrycia zapo” 
trzebowania na babbit, przez NO- 
wowynaleziony metal łożyskowy 
marki: „Metal K. O.* 

Kompozycja „Metal K. O." jest 
doniosłym wynalazkiem inż. St. 
Cholewińskiego, właściciela fabryki 
„Babbit*, przewyższająca wytrzy- 
małością na ciśnienie etc. wszyst- 
kie dotychczasowe znane aljaże ło- 
żyskowe, jakkolwiek zawiera 98'/o 

przedsiębiorczy p. Kurec przystę- 
puje do budowy nowego budynku 
fabrycznego. Przeprowadza więc 

drugą rurę, zakłada nową turbinę 

i gdy budynek stanął gotowy—dru- 

ga fabryka została puszczona w 

ruch. Poświęcenie jej odbfło się 
przed kilkoma dniami, o czem pi- 
saliśmy w jednym z poprzednich 
numerów naszego pisma. 

Obie fabryki pracują na 2 zmia- 
ny i produkują dziennie około 800 
pudów szarej i białej tektury. W 
fabrykach panuje wzorowy ład i 
porządek. Robotnicy są bardzo do- 
brze opłacani. Administracja sprę- 
żysta, a całokształt zakładów za- 
krojony na miarę amerykańską. 

To jednak jeszcze nie wszystko. 
P. Kurec założył już fundamenty 
pod trzecią zrzędu fabrykę, która 
będzie produkowała biały papier, 
a ponadto planuje uruchomienie 
jeszcze jednej fabryki w Landwa- 
rowie. 

Niezależnie od tego p. Kurec za- 
mierza w najbliższej przyszłości 
przekopać kanał między Mereczan- 
ką zasiloną wodami jeziora Plis- 
kiego i Waką. Zrealizowanie tego 
planu dałoby mu 2500 H. P. co 
umożliwiłoby zatrudnienie około 
2.400 robotników. Produkcja wy- 
niosłaby wówczas około 2500 pu- 
dów dziennie, tak, że nietylko po- 
kryłaby krajowe zapotrzebowanie 
ale pozostałaby reszta na eksport. 
Realizacja tego planu zależy jednak 
od decyzji Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, które ze względów 
strategicznych stawia w tym kie” 
runku pewne trudności. 

Gdy do tego dodać, że z koń- 
cem b. roku ma być w Landwaro- 
wie uruchomiona fabryka samo- 
chodów marki „Ralf Stetysz* w 
najbliższej przyszłości okolice Wil- 
na mogą się zaroić lasem komi- 
nów fabrycznych. 

ołowiu. „Metal K. O”, składający 
się jedynie z surowców krajowych, 
uniezależnia Polskę od importu z 
zagranicy, niezbędnego w przemy- 
śle i kolejnictwie babbitu, oraz ot- 
wiera jednocześnie widoki na tak 
pożądany eksport. 

Teatr górnośląski z Katowic. 

Jutro o godz. 3 po poł. na 
stadjonie sportowym na Pióro- 
moncie odbędzie się wielkie wido- 
wisko batalistyczne p. t.: Zwycię= 
stwo Tadeusza Kościuszki pod 
Racławicami. Po za zespołem ar- 
tystów Teatru Katowickiego udział 
biorą: banderja krakowskich ko- 
synierów, wojsko w pięknych barw- 
nych kostjumach kościuszkowskich. 
Przedstawienie to zaszczyci Swoją 
obecnością Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej. Szczegóły w  progra- 
mach. 

SPRAWY PODATKOWE. 

Podatki w lipcu. 

Ministerstwo Skarbu przypomi- 
na płatnikom, że w miesiącu lipcu 
r. b. przypadają do zapłaty nastę- 
pujące podatki bezpośrednie: 

1) do 15 lipca wpłata podatku 
przemysłowego od obrotu, osią- 
gniętego w poprzednim miesiącu 
przez przedsiębiorstwa handlowe I 
i II kat. i przemysłowe I—V kat., 
prowadzące prawidłowe księgi han- 
dlowe, oraz przedsiębiorstwa spra- 
wozdawcze. 

2) do 15 lipca wypłata odro- 
czonej zaliczki na poczet podatku 
przemysłowego od obrotu za kwar- 

tał 1-szy 1927 r., w wysokości je- 
dnej piątej kwoty tegoź podatku, 

wymierzonego za rok 1926 przez 

przedsiębiorstwa handlowe i prze” 

mysłowe nieprowadzące  prawidlo- 
wych ksiąg handlowych oraz zaję- 

cia przemyslowe: 

Požyczka zagraniczna. 
(Telefonem od własnego korespondenia z 

W dniu wczorajszym zakończył 
się pierwszy etap rokowań o po- 
życzkę amerykańską dla Polski. 

Wyniki rokowań są następujące: 
obaj kontrahenci ustalili w formie 
protokółu wszystkie warunki przy- 
szłej pożyczki, z wyjątkiem sprawy 
kursu emisyjnego. 

Jak wiadomo, pożyczka ma wy- 
nosić 60 milj. dol. netto. Sprawa 
kursu emisyjnego zostanie prawdo- 
podobnie zdecydowana później z 
chwilą poprawy rynku amerykań- 
skiego, bowiem—jak to już poda- 
waliśmy—giełsy amerykańskie od- 
noszą się obecnie krytycznie do 
papierów europejskich. Dopiero po 
uspokojeniu się na giełdach nowo- 
jorskich, będzie można przystąpić 
do ostatecznych rokowań i podpi- 
sania umowy pożyczkowej. Rząd 
nasz przedłoży opcję konsorcjum 
anierykańskiemu do dnia 1 paź- 
dziernika, wzamian za to konsor- 
cjum amerykańskie na żądanie rzą- 
du polskiego udzieli Polsce poza 
powyższą pożyczką kredytu przej- 
ściowego w wysokości 15 miljon. 
dolarów. 

Kredyt ten rząd polski ma zu- 
żytkować w większej części na cele 
gospodarczo-inwestycyjne, zaś część 
mniejsza ma być pozostawiona do 
dyspozycji Banku Polskiego. 

Oprocentowanie tej 15-milj. po- 

Warszawy). 

życzki wynosi. 6 proc., 
runki są bardzo dobre. - 

Zaznaczyć należy, że kredyt ten 
rząd polski otrzymuje bez żadnego 
podkładu, przyczem dodać trzeba, 
że w roku 1925 Bank Polski o- 
trzymał podobny kredyt od Fede- 
ral Rezerwe Banku pod podkład 
złota. 

Podpisanie protokółu, dotyczą- 
cego pożyczki 15-milj odbędzie sę 
po powrocie z Wilna Marszałka 
Piłsudskiego i Pana Prezydenta 
Rzplitej, którzy muszą warunki 
protokółu przejrzeć. Wówczes też 
delegaci ' amerykańscy opuszczą 
Warszawę. 

Z naszej strony protokół ma 
podpisywać minister skarbu Cze- 
chowicz, ze strony amerykańskiej 
pp. Monnet i Close. 

Przedstawiciele konsorcjum a- 
merykańskiego wyrażają ugrunto- 
мапа nadzieję, że pożyczka 60 
milj. dol. będzie z końcem lipca 
lub sierpnia sfinalizowana, albo- 
wiem do tego czasu, zdaniem ich, 
na giełdzie nowojorskiej nastąpi 
całkowita równowaga. 

Wyniki dotychczasowych roko- 
wań min. Czechowicz przedstawi 
Marszałkowi Piłsudskiemu i w.- 
premjerowi Bartlowi, a następnie 
Radzie Finansowej. 

czyli wa- 

  

  

Grzegorzewo. 

  

Grupa gości, 

  

3) wpłata podatku dochodowe- 
go od uposażeń służbowych, eme- 
rytur i wynagrodzeń za najemną 
pracę—w ciągu 7 dni po dokona- 

  

  

niu potrącenia. w Wilnie 
Nadto płatne są zaległości z — ——— 

tytułu podatku majątkowego oraz  Ziemiopžody: 
kwoty zaległości odroczonych i roz- Žito za 00 IS 52—55 
łożonych na raty z terminem płat- Owies z: 41—49. 
ności w miesiącu lipcu, tudzież jęczmień browarowy 50—53 
podatki, na które płatnicy otrzyma- na kaszę 46—48 
li nakazy płatnicze również z ter- Pszenica 60—63 
minem płatności w tymże miesiącu. Oleje: 

o. 2% 
+ ‚ . pokosi „50 —2.70 

Dodatek mieszkaniowy dla przędników. mskocty | „| 8-4 
(Tel od wł. kor. z Warszawy). Mąka amer. za I kg. 100—110 

Na jednem z najbliższych po- в 32:‚50 R Z 
siedzeń Rady Ministrów ma być „ kartoflana 80—90 
omawiany wniosek Ministerstwa ъ ;гес;а_:н й 38_2% 
Skarbu © podwyžszeniu dodatku „ Jęczmienn K 
mieszkaniowego dla urzędników Ao z” de 15 
od pierwszego sierpnia. ] Mięso 

Podwyżka ta, według projektu wołowe za 1 kg. 2.80—3.00 
Ministerstwa Skarbu, ma sięgać 10 cielęcina 1.90—2.10 
proc. obecnego dodatku. Dodatek baranina Z 
ten otrzymać mają także urzędnicy wieprzowina porów 
prowizoryczni. kontraktowi i nie- Šš 6.00—8.00 
etatowi urzędnicy kolejowi. indyki 20—22 

— Tiuszcze: 

s ii słonina kraj. 1 gat. 3.90—4.20 

№ pamiątkę koronacji з ж 2 gat 3.50 320 
zamiast 12 tylko 4 zł smalec PE й ё 4.50—4.80 

е eny rynkowe. 
4761 Patrz na ostatniej stronie. Nabiał: 2 

mleko za m i sza 
śmietana za 1 litr .10—2. 

Giełda Wileńska w dniu ser 1.80—2.00 
1. VII. r. b. masło slabokone BRA 

solone „50—6, 

Listy zastaw. WILB. UA masło deserowe 10-190 
Ziemsk. zi. 100  — 5000 — 48 za 10 sztuk ра 80/o dol. Wil. B-ku GB ” twaróg 1.20—1.50, 

Ziem. 1 dol. & 8,02 (90%) aa д sia 
artofle za klg. .14—0; 

Giełda Warszawska w dniu cebula kig. 1.20—1.40 
1-VIL b. r cebula zielona pęczek 0.05—0.10 

1 Waluty zw kig. ŻE 
* sałata L 4 

sprzedaż kupno marchew kig. 0.30—0.35 
« olary 891 8,94 8,90 młoda marchew pęczek 0.40—0.50 

II. Dewizy ietruszka pęczek Dar 
Londyn 43,45 | 4256 4334 prakt SIĘ. 0.30—0.40 Nowy-York 8,93 8,95 8,91 buraki młode pęczek 25 - 0.35 
Paryi 3800 3209 3491 Ogórki młode sztuka: SW 
Praga 2650 26,56 26,44 ogórki kiszone 0.25—0:30 

Genewa 17215 17258 111,72 | brukiew kig. 0.75—0.85 
Rzym 51,60 51,73 5147 — ооа . 0.70—0.75 

kapusta świeża kig. SUS 
Bani Kanalo AKCJE «so  Kapusta kwaszona klg. 0.50—0.60 

Bank Polski _ 126,00—131,00—130,00 Skóry: 
Žwiąz. spółek zarobk. 15,00—73,00 miejsc. wyrob. (podeszwa) 4400 

Lilpop 22,00—20,00—21,50 za I kg. 10.00—14, 
Ostrowiec 68,00—70,00 chrom za stopę 2.10—4.50 
Modrzejów 1,50--7,40 gemza — ‚ 4.50—6.50 

| LMT 6 

Ceny w Wileńszczyźni:< z 
dn. i-go lipca 1927 r. 

w hurcie. 

  

Grzegorzewo. 

Akt poświęcenia nowootworzonej fabryki. 
Obecni na poświęceniu: ks. biskup Michalkiewicz, naczelnik wydziału prze- 
mysłowego p. Sławiński, dyrektor robót publicznych p. Siła-Nowicki, sta- 
rosta pow. wil.-trockiego p. oem. zastępca starosty p. Łukaszewicz 

wielu in. 

   

   
     

   
  

  

  

Tragiczny zgon artystki & 
Onegdaj miasto Wilno obiegła 

tragiczna wieść o nieszczęśliwym 
wypadku jaki spotkał świetną ar- 
tystkę operetkową K. Niewiarow- 
ską, która od kilkunastu dni wy- 
stępowała razem z Messalówną w 
teatrze Reduta na Pohulance, po- 
budzając swemi arcywesołemi kre- 
acjami spokojnych naogół miesz- 
czuchów wileńskich do szczerego, 
niczem niekłamanego śmiechu. 

. p. K Niewiarowska zamiesz- 
kiwała w wagonie na dworcu ko- 
lejowym. Onegdaj około godziny 
3-ej po południu rozpalała ma- 
szynkę spirytusową „Prymus*. Po- 
nieważ przedtem  czyściła benzyną 
suknię, wskutek komplikacji w ma- 
szynce ogień przerzucił się na 
suknię, która w jednej chwili sta- 
nęła w płomieniach. Po nieuda- 
nych wysiłkach stłumienia ognia 
ś. p. K. Niewiarowska wyskoczyła 
przez okno na peron, kierując się 
w stronę ambulansu. Po drodze 
przyszedł jej z pomocą kolejarz, 
który oblał ją wodą. Nicto jednak 
nie pomogło. Szaty spłonęły a 
całe ciało pokryło się ranami od 
spalenia. 

Po otrzymaniu pierwszej po- 
mocy w ambulansie $. p. Niewia- 
rowska została przewieziona do 
szpitala św. Jakóba, gdzie zaopie- 
kowali się nią natychmiast po przy- 
wiezieniu kierownik szpitala dr. 
Zawadzki, dr. Achmatowicz i Ku- 
charski. Niebawem zostali zaalar- 
mowani o wypadku profesor chi- 
rurgji Michejda i dyrektor 1-ej kli- 
niki chorób wewnętrznych U. S, B. 
prof. Orłowski, którzy natychmiast 
przybyli do szpitala, zwołując kon- 
siljum. 

Ś. p. Niewiarowska została pod- 
dana kąpieli w oliwie, którą przyj- 
mowała do godziny 2-giej w nocy. 
Przez cały czas zachowała nadzwy- 
czajną przytomność umysłu, nie 
zdradzając w niczem strasznego 
cierpienia, jakie skutkiem tragicz- 
nego wypadku przypadło jej w u- 
dziale. 

Oparzone jednak w 2/3 ciało, 
które w kilku miejscach uległo 
zwęgleniu spowodowało zatrucie 
krwi. Stan był beznadziejny. Kiedy 
więc przeniesiono ją z wanny na 
łoże uczuła straszny ból, którego 
mimo wysiłków nie zdołała ukryć. 
Wysłała jednak depeszę do matki 
że czuje się dobrze, Po wstrzyk- 
nięciu narkotyków zdawało się że 
zasnęła. Był to już jednak sen 
wieczny. 

Około południa $. p. Niewia- 
rowska wyzionęła ducha. Powo- 
dem śmierci był paraliż serca. 

Wywiad z p. Lucyną Mes- 
salówną. 

„Po zgonie nieodżałowanej pa- 
mięci świetnej artystki teatralnej 
K. Niewiarowskiej przedstawiciel 
naszego pisma udał się do utalen- 
towanej znanej Wilnu z gościnnych 

NOWOGRODEK. 

Zebranie Rady Wojewódzkiego 

Zw. Kółek Rolniczych. 

W dniu 5-go lipca r. b. odbę- 

dzie się w Nowogródku zebranie 

Rady Wojewódzkiego Związku Kó- 

łek Rolniczych z następującym po- 

rządkiem dziennym. 
1. Sprawozdanie 

Rady. 
2 Sprawozdanie Zarządu Zwią- 

Prezydjum 

zku. 
3. Plan 

Związku. 
4. Gospodarka finansowa. 
5. Zwołanie Walnego Zjazdu. 
6. Wolne wnioski. 
W zebraniu Rady wezmą u- 

dział prezesi 8 Okręgowych Związ- 

pracy kierownictwa 

  

   
   

   

    

    

   

    

    

    

  

   
   

   

    

   
    

     

    

    

     
   
    

    

    
    

     

   

    
   

   
   

    

    

  

     

     

  

      
  

     

   

   

    

     

    
    

p. Kazimiery Niewiarowskiej 
występów w Teatrze Letnim i Re- 
ducie p. Lucyny Messalówny, która 
uprzejmie, udzieliła nam smutnego 
wywiadu o Ś. p. K. Niewiarowskiej. 2 

: = „Messalówna byla przygnę- 
biona itrzeba bylo od Niej wprost 
wymuszać odpowiedzi. Tragiczny 
wypadek z najbliższą towarzyszką | 
zaszczytnej pracy teatralnej oddzia- 
łał na Nią ogromnie przygnębia- | 
jąco. 

ft" Stawiam jednak z obowiązku | 
dziennikarskiego pytania. ' 

Žyciorys š.p. Niewiarowskiej?... | 

„Dokladnego życiorysu — odpo- 
wiada mi p. Messalówna—nie znam. | 
Zetknęłam się z p. Niewiarowską 
pierwszy raz w Warszawie, w roku 
1913, w którym stawia ona swe 
pierwsze kroki w teatrze drama: 
tycznym u Zaleskiego, przechodząc 
później do teatru „Nowości*, gdzie | 
dała się poznać jako wybitnie uta- 
lentowana artystka. 3 

Przed inwazją niemiecką losy | 
przerzucily ją do Rosji, skąd wra- 
ca do Polski dopiero w roku 1921 | 
i odtąd stale, z przerwami, kiedy 
wyjeżdża na prowincjonalne wy- 
stępy gra w teatrze „„Nowości''. 

Kiedy dowiedziała się Pani o 
tragicznym wypadku? 

O tragicznym wypadku dowie- 
działam się b. prędko i natych- 
miast udałam się do szpitala św. | 
Jakóba. Ś. p. K. Niewiarowska | 
ucieszyła się bardzo przybyciu i 
nie dawała w niczem poznać, jak | 
okropnie cierpi. Zachowała pogodę 
umysłu. Przywitała mnie zdaniem | 
„mojem nieszczęściem, że oblano | 
mnie wodą.. ledwo z życiem uciekłam 
z wagonul“... Przez całą noc czuła | 
się b. dobrze. Po wyjęciu z wanny 
z oliwą zrobiła się «ała biała i 
dopiero wtedy dało się zauważyć, | 
jak strasznie została oparzona. 
Palce miała zupełnie zwęglone. 
Twarz cała czerwoną. Rzęsy i po- 
wieki spalone. 

A jakie były ostatnie chwile 
zmarłej? 

Gdy ułożono ją na łóżku ode- 
zwała się: „teraz będę twardo spać”... 
Ale po chwili zaczął jej dokuczać | 
ból, który znalazł wyraz w słowach 
już ostatnich; „Czuję že mnie bar- | 
dzo boli*. Zasnęła. Był to już sen | 
wieczny... Powiadomiliśmy starusz- 
kę matkę o tragicznym wypadku. 

Nie wiem jak ta biedaczka przebo- 
leje śmierć ukochanej córki. Cierpi | 
bowiem na serce. 

Zakupiliśmy trumnę i ubrawszy 
ją wieńcami, odprowadziliśmy zmar- 
łą na dworzec, skąd o godz. 5 o: 

AE ją a w Warszaw. 
użo zrobił tu związek artys: 

tów, który przyszedł nam z w 
tną pomocą materjalną...* Na tem“ 
skończyłem swój smutny wywiad, | 
dziękując bardzo pogrążonej w głę* 
bokim smutku p. Lucynie Messa* | 
lównie... Zdan. | 

ków Kółek Rolniczych oraz 
członków, wybranych przez ogól 
zebranie delegatów Kółek Rolni 
czych całego województwa. 

Na dzień 4 lipca został - 
niež zwolany zjazd wszystkich in- 
struktorów i inspektorów Związk 
Kółek Rolniczych, pracujących 
Centrali i w powiatach. ' 

Na zjezdzie tym będą omówic-| 
ne wszystkie sprawy, dotycz 
pracy instruktorów oraz będzie u. 
łożony plan prac na następny 
okres. PGE 

Dla rozwoju prac Związku: 
łek Rolniczych Zjazdy instrukto-| 
rów mają ogromne znaczenie 
przyczyniają się w znacznym stop- 

acy I 
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niu do usystematyzowania 
i planowošci jej. (H.)



  
  

   
KRONIKA. 

| Dziś: Nawiedzenie N. M. P. 
Sobota | Jutro: Anatoljusza M. 

2 Wschód słońca—g. 3 m. 19 
lipca | Zachód |, g.19 m.57   

F.EJSKA, 

— Stan zdrowotny m. Wilna. 
Sekcja Zdrowia Magistratu m. Wil- 
na, za ub. tydzień t. j. za czas od 
19 do 25 b. m. zanotowała nastę- 
pującą ilo ć zasłabnięć na choroby 
zakaźne: 

Tyfus brzuszny—2; płonicae—5; 
błonica — 1; ospówka—1; odra — 
4, ksziusiec—2; gruźlica—4; zapa- 
lenie opon mózgowych—1. (s) 

Z KOLEI. 
Konferencja w sprawie 

rozszerzenia sieci kolejek wąsko- 
torowych w woj. wileńskiem. 
Wczoraj w mieszkaniu p. wojewo- 
dy odbyła się konferencja kolejowa, 
w której wzięli udział minister ko- 

* lei p. Romocki, wojewoda wileński 
p. Władysław Raczkiewicz, prezes 
Wil. Dyr. Kol. p. inż. Staszewski i 
przedstawiciele zainteresowanych 
urzędów. Na konferencji omówiono 
szczegółowo projekt. rozszerzenia 

* sieci kolejek wąskotorowych. na te- 
renie województwa wileńskiego. 

Sprawa ta ma dla Ziem Wscho- 
dnich wielkie znaczenie. Ogromne 
bowiem przestrzenie nieraz sięga- 
jące 100 kilometrów pozbawione 
są zupełnie sieci kolejowych. 

O budowie kolei szerokotoro- 
wych niema narazie mowy. Pozo- 
stają więc tylko kolejki wąskotoro- 
we. Niemcy podczas inwazji zbu- 
dowali szereg torów wąskotorowych, 

_ obecnie zupełnie zaniedbanych. Cho- 
dzi więc o ich naprawę i po zaku- 
pieniu maszyn i wagonów o pusz- 
czenie ich w ruch. Pozatem i uru- 
chomione kolejki wąskotorowe po- 
zostawiają wiele do życzenia. Wy- 
starczy wspomnieć o kolejce mię- 

  

  

stanie kolejnictwa wąskotorowego. 
Otóż na wspomnianej konferen- 

cji u p. wojewody poza projektem 
rozszerzenia sieci wąskotorowych 
rozpatrywano również kwestję do- 
prowadzenia uruchomionych już 
kolejek do należytego porządku. 

— Wstrzymanie opłat pracow. 
kolej. odbywającym ćwiczenia 
wojskowe. Dotychczas pracownicy 
kolejowi nieetatowi pobierali w 
czasie ćwiczeń wojskowych nor- 
malną opłatę. 

W roku bieżącym nie otrzymały 
jednak dyrekcje kolejowe, jak co- 
rocznie, odnośnego rozporządzenia 
wskutek czego wstrzymely wyda- 
wanie poborów. (j) 

— Nowe stanowiska dla ma- 
gazynierów. Ministerstwo Kom. 
projektuje utworzenię nowych sta- 
nowisk awansowych, dla starszych 
magazynierów w 1X grupie uposa- 
żenia. (j) 

WYSTAWY. 

— Wystawa obrazów. Cicho i 
skromnie odbyło się otwarcie wy- 
stawy obrazów warszawskich ar- 
tystów malarzy 'w piątek dnia 1 b. 
m. w sali Klubu Handlowo-Prze- 
mysłowego przy ulicy Mickiewicza 
33-a. Ogólne zainteresowanie 
wzbudziły wśród zwiedzającej pu- 
blicžnošci bardzo ciekawe sceny 
batalistyczne Stanisława  Bagień- 
skiego, „Zaczarowany młyn*, W. 
Nowiny—Przybylskiego, nastrojo- 
wy fragment parku w Ostrowiu 
Kaz. Stabrowskiego, w rytm spo- 
wita „Dziewczyna z koszem owo- 
ców” Władysława Skoczylasa, prze- 
piękne pejzaże Br. Kowalewskiego, 

St. Przesłańskiego, J. Olszewskie- 
go i Rafała Wąsowicza. Nadto na- 
ogół podobały się nadzwyczaj uro- 
cze główki kobiece i półakty St. 
Zawadzkiego, M. Nowickiej, 'W. 
Mikosa i J. Bakanowskiej. Trudno 
narazie wyliczyć wszystkie godne 
wyróżnienia obrazy, dodać tylko 

  

KU R TER. W I 

dowolenia duchowego zwiedzają- 
cym ją miłośnikom dzieł sztuki. 

ZE ZWIĄZ. | St: 

— £ Towarzystwa Popiera- 
nia Przemysłu Ludowego w Wil- 
nie. W ostatnich dniach został wy- 
brany nowy zarząd bazaru Towa- 
rzystwa. Prezesem został p. Ignacy 
Turski, skarbnikiem p. lgnacy Rut- 
kowski, sekretarką pozostała nadal 
p. Helena Sokołowska. Bazar wziął 
udział w wystawie prób i wzorów. 
Całe bogactwo fantazji naszego lu- 
du okazują nam artystyczne i z 
gustem rozmieszczone samodziały 
ludowe w hali wejściowej do pa- 
łacu po-Tyszkicwiczowskiego. Wpo- 
koju zajętym przez Bazar widzimy 
jak pięknie przedstawiają się sa- 
modziały użyte do obicia mebli 
antycznych mahoniowych. Samo- 
działy te są na wystawie do neby- 
cia po dostępnych cenach. 

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

Niezłomny*. Dziś ogodz. 2l.ej na dzie- 
dzińcu Pałacu Reprezentacy jnego. Rzplitej 
(Uniwersytecka. 4/4) w obecności Pana 
Prezydenta Rzeczyposo0lit. j, Rządu i Kor- 
pusu Dyplomatycznego, zespół Reduty 
przedstawi misterjum Calderona-Słowac- 
kiego p. t. „Książe Niezłomny” w insce- 
nizacji Juljusza Osterwy. W widowisku 
bierze udział cały Zespół z J. Osterwą 
na czele. Sceny zbiorówe rozgrywają się 
konno z udziałem 4-go pułku ułanów. 

Pozostałe bilety są do nąbycia przy. 
wejściu od godz. 14-ej. 

Ze względu na obecność Pana Pre- 
zydenta Rzplitej, zespół Reduty prosi O 
wczesne przybycie, giyż punktualnie o 
godz. 21-ej brama na dziedziniec zostanie 
zamknięta. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia'). 
„Obrona Częstochowy. Dziś dwa razy 
t. zn. O god. 4-€j m. 30poęoł. io godz. 
8 m. 30 wiecz. „Obrona Częstcchowy*. 

— Jutro : również dwa razy grana 
będzie „Obrona Częstochowy” t. Zn. O 
godz. 4 ej m. 30 popoł, i o godz. 8 m. 
30 wiecz. w premjerowej obsadzie rój. 

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

— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 
dyński). W niedzielę dnia 3 lipca dwa 
przedstawienia: popołudniu o godz. 4 m. 
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— W sobotę dnia 2 lipca z powodu 
uroczystości koronacyjnych przedstawie- 
nie operetkowe zawieszone. 

la wileńskim bruku. 
— Zaginięcie osoby. Aleksander 

Cł mielewski zam. Ponarska 18, zamel- 
. dował policji, że syn jego Witołd, lat 16, 

w dn:u 27 VI r. b. wyszedł z domu i do- 
tychczas nie powrócił. 

— Podrzutek. W bramie domu nr. 2, 
przy ul. Ludwisarskiej znaleziono pod- 
rzutka płci żeńskiej w wieku około 2-ch 
tygodni, którego umieszczono w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

— Kradzież. Józefowi Okuniewiczo: 
wi zam. Połocka 11, w nocy z dnia 29 
ra 30 czerwca r. b. z jego warsztatów 
stolarskich, mieszczących się przy tejże 
ul. pod nr. | skradziono różnych narzę- 
dzi stolarskich na ogólną sumę 300 zł. 

SPORT. 
Mistrzostwa piłkarskie Wilna. 

Klasa A. 

Pogoń—Makabi 2:2 (1:1). 

Decydujące o mistrzostwie klasy 
okr. wileńskiego zawody pomiędzy 
drużyną Makabi i Pogoni nie przy- 
niosły rozstrzygnięcia. 

Mecz zakończył się wynikiem 
iemisowym wskutek czego będzie 
musiało się odbyć jeszcze jedno 
spotkanie tych drużyn. 

Przebieg zawodów był nadwy- 
raz denerwujący. Widzowie byli 
utrzymywani w stałem naprężeniu 
ze względu na zmienne szczęście w 
grze. Początkowo prowadziła Po- 
goń 1:0, Makabi wkrótce się zre- 
wanżowała i do pauzy utrzymał się 
wynik remisowy, Po przerwie w 
pierwszym kwadransie gry zdobyła 
Pogoń drugą bramkę i zdawało się, 
że kwestja mistrzostwa będzie 
ostatecznie przesądzona na ko- 
rzyść wojskowych, gdy w ostatnich 
niemal minutach gry padła wyrów- 
nująca bramka dla Makabi. Przy- 
słanie 2:2 zakończył sędzia p. 
Wirskiro zawody. 

Pogoń grała naogół gorzej niż 
zwykle. Niedopisała zwłaszcza po- 

  

  

  

  

Makabi była w drugiej połowie 
gry znacznie lepszą od Pogoni, 
którą od porażki uratował dosko 
nały w tym dniu Nowak. 

Klasa B. 

А. 7. 5 — Makabi Il 3:0 
(walkower) 

Makabi zeszła przed końcem 
gry z boiska, wskutek czego stra 
ciła walkowerem 2 punkty, 

Przed zawodami międzynarodo- 
wemi w Wilnie. 

W dniu dzisiejszym zjeżdża do 
Wilna mistrzowski zespół Czechów, 
ąby rozegrać dwa me.ze — 1-szy 
z reprezentacją Wilna, a drugi z 
Wojsk. Klubem Sportowym „Po- 
goń". 

W drużynie czeskiej gra kilku 
świetnych piłkarzy, którzy już nie- 
jednokrotnie reprezentowali barwy 
Czech i Moraw w spotkaniach 
międzypaństwowych. 

W drugim dniu zawodów będzie 
obecnym na meczu P. Prezydent 
Rzeczypospolitej Mościcki, Marsza- 
łek Polski Józef Piłsudski i wiele 
znakomitych osób z całej Polski. 

Zawody zapowiadają się _nie- 
zwykle interesująco. 

  

Film wileński. 

Nie wszystkim może wiadomo 
że od dni 14 pp. Wisłocki i Kawa- 
lec, mężnie ryzykując, na własną 
rękę, bez porozumiewania się z 
jakiemi bądź wytwórniami, kręcą 
film wileński. Wspomagani jeno 
prywatnemi funduszami, przeważnie 
ze sfer ziemiańskich, p. Wisłocki 1 
p. Kawalec zdjęli jvż Wilno i oko- 
lice. Wszystkie okoliczności odnoś- 
ne do obrazu zostały też oczywiś- 
cie sflmowane. Pozatem otrzymali 
ci panowie raid kawalerski plutonu 
4 pułku ułanów zaniemeńskich na 
górę Trzykrzyską, prawdziwie bra- 
wurową i karkołomną scenę. Liga 
Morska i Rzeczna na trockich jezio- 
rach czyniła ewolucje statkami, 
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. | NOWOŚĆ! | 
| TADEUSZ ŁOPALEWSKI | 

| Podwójny Cień | 
| powieść. 

|Nakład F. Hoesicka w Warszawie. 

Cena zł. 4.50. 
Do nabycia w każdej księgarni! 4337 

Pamiętajcie o Tygodniu Czerwonego 
Krzyża Polskiego! 

Śto Jański, i św. Piotra zostały 
również uwiecznione jak i obchód 
Słowackiego. Oczywiście uroczys- 
tości koronacji znajdą się na pier- 
wszem miejscu i wreszcie otrzyma- 
my Wilno po raz pierwszy ni A 
sfałs”owane .na ekranie. Bowiem 
dotychczasowe filmy, tak warszaw- 
skie, jak szkaradny Gracz w szachy, 
francuski, nie miały nic wspólnego 
z miastem naszem, ani krajobra- 
zem, mimo że o tem głosiły na- 
pisy. 

Paroletnia współpraca p. Wis- 
łockiego z prof. Remerem i czujne 
oko prof. Ruszczyca nad momen- 
tami filmowemi, dają gwarancję ar- 
tystycznego ujęcia całej rzeczy. 

Takiego filmu warto użyć na 
propagandę. 
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'Kino- Teatr " .Pierwszy film papieski. Film wykonany pod protektoratem Ojca św. 4161 

” 66 (Rok Święty w Rzymie). Film, w którym widzimy 2 m 
„Melios”| v. :. „WATYKAN ® jego Św. PAPIEŻA PIUSA AI. Pałac Watykański, = WIELKA 47 

Wileńska 38 mieszcz. 11.0u0 sal i kaplic. Majestat ceremonii. Przyjęcia na dworze pap. Bazvlika Św. Pio- © 
enska 8, tra i Pawła. Arcydzieło sztuki. Starożytne katakumby i t. d. Parter od 80 gr. Balkon 50 gr. m | l fi | | | | [| : 

Z powodu przyjazdu pielgrzymów na uroczystość Koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostro- Z / > 
Kino-Teatr bramskiej O wyświetlany ONE film A wy Egzyst. od r. 1872 r. 

; izja historyczna w 7 aktach, 

„Liz Rok 1865 (Wierna rzeka). wedlug zrarei powieści przed: Z/_ oBuwie POŃCZOCHY Й э wcześnie zgasłego wielkiego pisarza STEFANA ŻEROMSKIEGO. / , „ALFRASKA“, 
„ Calošč obrazu opowie nam ekran, dając možnosė ujrzenia wszystkiego, czego historja dziejów nie jest 

w stanie opisać. Dla dzieci i młodzieży dozwolone. Ceny od 50 gr. 4166 

  

     

   
MACHNICKI. 

к 

Kap 

do gry. Laski wybór piłek t 
54 po cenach konkurencyjnych. 

  

Potrzebne mieszkanie 
4—6 pok. z kuchnią i wygodami 
w okol. W. Pohulanki. War. zależn. 
"od umowy. Oferty przesyłać pise- 

  

  

mnie na ul. Zakretową 11—4 ppł. 
4163-2 

Dom Handlowy K. Rymkiewicz 
,.. Wilno, Ad. Mickiewicza 9 
|. firma egzystuje od 1900*roku 
poleca w wielkim wyborze: najlepsze WINA za- 

iczne i krajowe od 250 gr., wina lecznicze St. 

ael, Vermout Cinzano i inne. Koniak leczni- 
czy francuski, Wielki wybór specjalnych gat. wódek 

___i likierów firm zagranicznych i krajowych. 
Skład obić papierowych (tapet) w ogromnym 
wyborze najnowszych rysunków. Rzeczy podróżne. 

Szczctkl i pędzie rozm. Wyroby gumowe. Wi 
i zabawki dziecinne 

       

   

САМ 
META MORPHOSĄ 
USUWA RADYKALNIE PiEGI, wĄGRY, 

różne |? ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ ; INNE DEFEKTY CERY. V 
ielki 4 no] 

7581 FIS EBNELIE NATO SCZOOCZZWAJ "EOKA RTOOSEZRORY KT 
QADCADCZBDODKDCADCADCADODADYOKZYDOCDYRZDCOCZY 

  

   
     

   
     
    

   

  

    

> podstawy zdrowia i' szczęścia! 
APETYT zatruwają muchy, siada- 

Ч BA na pokarmach i wpadając do 
|iadła podczas gotowania i w cza- 
žr“ sie jedzenia. 

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

__ trętne komary i muchy. 

|Dobry APETYT, błogi SEN, 
| prawdziwy SPOKÓJ osiągnie każ- 

| dy używając wypróbowanego prosz- ` 
Į ku „KATOL“, kt6ry radykalnie tępi i 

| muchy, komary i wszelkie robactwo 
(pchły, wszy, pluskwy, pru- m 

saki..). „KATOL* nieszkocliwy dla 
zdrowia i nie pozostawia plam. < 
Uprasza się o wypróbowanie. 

KIEWICZ, Wilno, Kalwaryjska 21—7. 

    

| I! UWADZE PIELGRZYMÓW !! 
APETYT, SEN i SPOKÓJ stanowią    

SĄ 
zy: 8 za 

+ 
Żądać w składach aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel proszku „KATO H. WOJT- 

sed Wydawca Tew Wvdaw. „PogoŚ” sp. : ef Oów. 

Zakłady Przemysłowe “9 i 

В-1а [GOWIGGGI | 
Warszawa, ul. Lipowa 7a m 

5 
= ODDZIAŁ w Wilnie 

UL. WIELKA 42 

polecamy w wielkim wyborze: 

najlepsze karmelki, czekoladę deserówkę, 

wykwintne bombonierki 
i wszelkie inne słodycze. @ 

Ceny konkurencyjne. Towar šwiežy. 

CDCTD0STDSTDCTDOCTDCTDCTH0SCTDCTBE— 
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SJ 
Dywany. — Rabat 

  

JEDWABIE, BIELIZNA, KOŁDRY, 
/ FIRANKI, KOSTJUMY KĄPIELOWE, 

  

dzy Drują i Brasławiem, aby sobie należy, że całość wystawy robi na- ka py o aa AIAGRG, moc, która źle kryła przeciwnika i „Czarna 13.stka skautowa również 
wyobrazić dostateczne pojęcie o der miłe wrażenie i daje dużo za-  tografu*. odsłaniała zbytnio obrońców: pomagała", kiermasze kwiatowy, 

| EIEOZEEZ EOKA OOOO OO KO OOOO KO KO KOKO PORTO KOCE KO KOKO KOZCOJCOZCEACOIJ GIGDNGONZOWGOMGONGOWGOWGOWGONGHWGONAD(O | EU! S 

| bH.W. JANKOWSKIHsie | NIE 4 B . . e 1 S- ai T-W0 e e LL: o ij © 

jo (w byłym lokalu А 1) Ul. Trocka 7, telefon 542. stac, $ Г 5ёпе ® Ук a rel 

Wilno, ul. Wielka 42 Br. Alszwang) tel. 1200 Ė Ź Zaitkoówa 28) telełdn 1023 | 3 UL Widac Cx Zawalącj) ża bótódxe oestko wi. 

B polea w wielkim wyborze po cenach najniższych В (naprzeciw Kośc. Św. Jana). 20/52, tel. 612. : ai 
a „w dziale damskim: w dziale męskim: g ® Olbrzymi wybór towarów ° Komisowo - Handiowe 
© suknie bieliznę, obuwie, kapelusze, т ‚ DV S 

bluzki, pończochy, . bieliznę, krawaty, KOSMETYCZNYCH, { 4712 41213 

i ag eee] PERFUMERYJNYCH, Ik" „Zz . rtyku we slanterję. p 4 > ykuły kąpie 4 88 je PABLA We GALANTERYJNYCH w kraju założ, w” 1840 r. 
: UWAGA! Pątnikom udzielamy rabatu. as | oraz ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO. (| „t, Dominikanska 17 

© 
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ODLEWNIA ŽELAZA 
i WARSZTATY MECHANICZNE 

I. GOLDMAN 
(dawniej znana w kraju fabryka Zimmermana) ul. 

Cicha 3, róg Wileńskiej 44, tel. 12—89. 

Uskuteczniają się wszystkie roboty w zakres 
odlewnictwa wchodzące, oraz roboty mecha- 
niczne. Gwarant. dobry i sumienny odlew, 
a także punktualność mechanicznej roboty. 

  

DOMY, 
majątki ziem- 
skie, folwarki 
kupujemy — sprze- 

dajemy dogodnie: 
Dom H./K. ZACHĘ- 
TA“, Gdańska 6, I pię- 
tro, tel. 9-05. 4174   

Na pamiątkę koronacji 
Cud. Obrazu M. B. Ostrobramskiej ! 

6 fotogr. pocztówek z widokiem Ostrejbramy 

zamiast 19 tylko Ą zł. Skorzystajcie z okazji! 
Wilno, ul. Szopena 5. t. 6“6 Fo „Rekord (blisko Dworca osob). | 

Wytnijcie adres | 4760-2 
  

W. Jurewicz 
były majster 

firmy Paweł Bure 
uprasza łaskawą klijentelę 
o zwracanie się tylko pod 

, adresem ul. Mickiewicza 4“ 
Filja zlikwidowana. Poleca ze- 
garki najlepszych fabryk i kon- 
strukcji Oraz wykonywa repe- 
rację zegarków i bižuterji po 
cenach przystępnych. ° 4103 

RNR BN RR RR 

Cerata, linoleum, chodniki jutowe, 
płaszcze gumowe, brezent do wozów, drylicz 
do materaców i sienniki w największym wyborze tylk 

u I. WIŁDSZTEJNA, Vilno Rudnicka 2. 
Ceny najtańsze. 3897 

Praktykantka 

  

    

  

Niskoprocen- 
z długoletnią praktyką 
i z dobremi rekomen- 
dacjami poszukuje po- 
sady do apteki lub do 
składu apt. Ul. Pioner- 
ska 14 (Łosiówka), 

towe pożyczki 
załatwiamy szybko, 
dogodnie na różne 

terminy. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

4719-3 

Biaro Elektro I Radjo- 
techniczne D. Wajmana, 
Wilno, Trocka 1/, tel. 781. 
Najtańsze żródło zakupu 

„Dla praktykantki“ 4754 

OKAZY JNA 
SPRZEDAŽ 

dobrych olejnych 0- 
brazów. Zavłsk Do- 
broczynny, dom Pla- 
tera 3, m. 6. 4165 

  

  

  

  

  

s. „POGOŃ 

DRUKARNIA „PAX* 
Św. IGNA HE OW ada Bo. MLNO, 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

Gi RACHUNKO 
IĄŽKI I BROSZURY 

TDRUKI KOLOROWE INA 1 CENY NISKIŁ EB I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE i SUMIENNB. 

Sp. ® ©. ©. 

      

  

  

Czy zapisaleš się na cztonka 

L. O. P. P.?- 

Tow Wyd „Pogoń*. Druk. „Pax”, ul. Św. Ignacego 5. 

  [olóWkĘ 
lokujemy najdogo- 
dniej na oprocen- 

towanie pod moc- 
ne zabezpieczenia. 
Dom H/K. „ZACHĘ- 
TA*, Gdańska 6, I pię- 
tro, tel. 9-05. 4773 

  

  

P. W. Duchowieństwu 
i Pięlgrzymom poleca 
się Polski : kład Ap- 
te zny Farm. Wład. 
TRUBIŁŁY, Ludwisar- 
ska 12, róg Tatarskiej, 
przy kośc. Oo. Bonifrą. 
trów. 4759.1     

  

lei. blimowic 
Choroby weneryczne 

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

Od 9—1 i 3—7. 
W.Z.P.63  4724-3 

meterjażów elektro-tech- 

dgról OWOCOWY RE e 
iš m onkurencyjne. W dobrym Stanie | Prosimy 0 przekomanie 

obszaru 9 ha obficie | się. 4498 
owocujący wydzierża- 

wimy tanio. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

-Poszukj? s posady 
gospodyni domu, 

znam krawiecczyznę. —       

  

4130-1 Ofert 3_ nadsyłać: 
„Optytoi“ zakład opty- Boltupska  18—2, Żotja 

! czny, sajpikszy w W R 
leūs. £ni © 

Olkieniecy, аера Ogłoszenia 
Sza || © 
rów. Wyd: kulary j i jana 
receptach г ; ЁЫ›ЦЁЁ. .ЦШНі '""ш' 

PE przyjmuje, KOJKEJKOJKEJCOJKEZ ‚ : 
Litnisko na najbardziej 

do wynajęcia 3 pok. dogodnych 
można pojedyńczo. M 

KolonjaWil. (5 klm. warunkach 
od Wilna) d. Nr 7, ADMINISTRACJA 
uwłaśc.Marji Jasus ry „Karjera Wileńskieg: * 

KOJKOJROJKOJKOJKOJKOJKEJ Jagiellońska 3. 

Rerakter w/a A. Faramewski 

 


