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Wszystko, co pochodzi z bez- 

'pośredniej czy pośredniej inicjatywy 

marsz. Piłsudskiego, cechuje splot 

elementów _ artystycznych, estetycz- 

nych i emocjonalnych z elementami 

polityki. Jeśli o nowoczesnych aero- 

planach powiedzieć "można, że me- 

chanika zrealizowała tu pomysł poe- 

tyczny, tak o Piłsudskim wolno S'ę 

wyrazić, iż poeta urzeczywistnia w 

nim racje męża stanu. 
Taką manifestacją nawpół arty- 

styczną,  nawpół polityczną był ze- 

szłoroczny zjazd w Nieświeżu. Tam 

przemawiał Piłsudski do murów feo- 

dalnego zamczyska i tam się jednał 

z staroszłachecką, litewską tradycją, 

z której sam się urodził. Dzisiejsza ma- 

nifestacja ma głębsze, poważniejsze, 

rozleglejsze znaczenie. Przez wieki 

urabiany atawizm całego narodu 

wpoił głęboko w nasz system nerwowy 

cześć dla chwili, gdy się monstrancja 

podwyższa nad tłumami klęczących. 

Dzisiejszy dzień,to wielka modlitwa rzą- 

du polskiego o błogosławieństwo dla 

jego zamysłów. 

: 

Wyobražmy sobie dla zrozumienia 

całej jaskrawości dzisiejszej manife- 

stacji, że Pan Prezydent Republiki 

Francuskiej z rządem tej republiki i 

premierem pojechał do Lourdes, aby 

wziąść udział w kościełnej uroczy- 

stości. 

Oczywiście jest to niemożliwe, nie- 

możliwe zupełnie, tak nawet niemożli- 

we, że rzucić ten pomysł možna je 

dynie w formie jaskrawego paradoksu. 

Tam żołnierz francuski w pełnym 

mundurze nie może przekroczyć pro- 

„gów kościoła, bo mu nie wolno, bo 

to uważanoby za pohańbienie re- 

publikańskości munduru. 

W porównaniu ze stosunkami, któ- 

re tam panują, na ziemi najstarszej 

córy Kościoła, a także w porównaniu 

ze stosunkiem do Kościoła rządu ka- 

' tolickiej Czechosiowacji; ta asysia Na- 

czelnika naszego państwa i całego 

rządu w uroczystości dzisiejszej žy- 

wych nabiera rumieńców. 
* 

+ 

Gdy Henryk Ibsen ze Skandyna- 

wji przyjeżdża do Włoch, uderza go 

kult Madonny. Charakterystyczne jest 

to dla każdego spotkania protestanta 
ze światem katolickim. Kult Matki 
Boskiej nadaje katolicyzmowi jakieś 

+ specjalnie ciepłe blaski w jego nie- 

>. ziemskiej aureoli. Czci się to, co zo- 

/, stało ubóstwione i żyło pomiędzy na- 
mi. Słodkie i smutne rysy Matki 

Boskiej wileńskiej tłómaczą specjalną 

rzewność tego kultu. jest on jakgdy- 
by latarnią ciepłą i jasną, która roz- 

świetla mroki katedr średniowiecznych, 

mroki tajemnic niepojętych. 
* 

Dzisiejsze nabożeństwa mają też 

znaczenie polityczne, dzisiejsza mani- 

festacja ma głębokie racje stanu za 
sobą. Myślimy tu o wyjaśnieniu sto- 

sunku rządu do katolicyzmu, myśli- 
my o znaczeniu dzisiejszej manifesia- 

cji dla naszego kraju, myślimy wresz* 

cie o okolicznościach, które wiążą 

uroczystość dzisiejszą z polityką pol- 
ską”wobec republiki kowieńskiej. 

* 

: Dzisiejszą manif:stacją podkreśla 
, rząd swój pozytywny stosunek do 

katolicyzmu. Konstytucja 17  mar- 
ca w sposób wyraźay nadała Polscr 

character państwa katolickiego. Nik 

przeciw temu nie protestował, bo nasi 

socjaliści i ludowcy liczą się z senty 
mentem katolickim i niechcą go zacze- 
piać. Ale dopiero praktyka życiowa mo 

że w ramy ustawy włożyć treść. Jesteś- 

my pismem katolickiem i jako take 
musieliśmy wystąpić w obronie auic- 

rytetu episkopatu a przeciw nieprze- 
"myślanym praktykom jednego z mi- 
nistrów, do którego wł śnie Sprawy 

| wyznań należą. Występowaliśmy tak- 
że przeciw pismom, które nadają So- 

bie charakter organów rządowych, a 
w sprawach religijnych zabierają głos 
w sposób jątrzący. Ale wiadomo jest, 
że rząd składa się z elementów róż- 
nych, których syntezę znajdujemy 
dopiero w osobie marsz. Piłsudskie- 
go. Dziś rząd cały jest tutaj u stóp 
Bogorodzicy wileńskiej. Żaden inny 
rząd republikański w Europie nie 
zdobył się nigdy na tak jaskrawą 
demonstrację swego przywiązania do 

tradycyj katolickich, do obrzędów ka- 

tolickich, do wiary katolickiej, 
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Linoleoryt Michała i Kazimiery Roubów. 
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SLUBY JANA KAZIMIERZA 
Króla Polskiego i Wielkiego Księcia Litewskiego. 

Różnobarwne światła wchodzące przez okna w połączeniu z bla. 
skiem świec, od których ołtarz gorzeć się zdawał, padały na twarze 
senatorskie, ukryte w cieniu kanonickich krzeseł па białe brody, na 
wspaniałe postawy, na złote łańcuchy. aksamity i fiolety: Rzektbyś. 
rzymski senat taki w tych starcach majestat i powaga, gdzieniegdzie 
wśród sędziwych głów widuć twarz senatora wojownika, gdzieniegdzie 
błyśnie jasna główka młodego panięcia, wszystkie oczy utkwione w ołtarz, 
wszyscy modlą się; błyszczą i chwieją się płomienie Świec; dymy z ka- 
dzielnic igraią i ktębią się w blaskach. Z drugiej strony staliów kościół 
nabity głowami. a nad głowami tęcza chorągwi, jako tęcza kwiatów 
się mieni 

Majestat króla Jana Kuzimierza padł wedle zwyczaju krzyżem i 
korzył się przed Majestatem Bożym. Wreszcie wydobył ksiądz nuncjusz z 
cyborium kielich i zbliżył się z nim do klęcznika Wówczas król pod- 
niósł się z jaśniejszą twarzą, rozległ się głos nuncjusza: „Ecce Agnus 
Dei“ i król przyjął komunję 

Przez jakiś czas klęcził schylony; nakoniec podniósł się, oczy zwró- 
cił ku niebu i wyciągnął obie ręce. 

Uciszyło się nagle w kościele, tak, że oddechów ludzkich nie było 
słychać. Wszyscy odgadli, że chwila nadeszła i król jakiś ślub będzie 
czynił, wszyscy słuchali w skupieniu ducha, a on stoł ciągle z wycią- 
gniętemi rękoma, wreszcie głosem wzruszonym, ale jak dzwon doniosłtym, 
tak mówić począł: 

. „Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, 
Twego Syna, Króla królów i Pana mojego i Twojem zmiłowaniem się 
król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederację czy 
nię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram 
Mnie Królestwo moje Polskie Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pru- 
skie, Mazowieckie, Żmudzkie, Injlanckie i Czernichowskie, wojsko obojgą 
narodów i pospólstwo wszystkie Twojej osobliwej opiece i obronie pole- 
cam; Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszem utrapieniu królestwa 
mego. przeciwko nieprzyjacołom pokornie żebrzę ..* 

Tu padł król na kolana i milczał chwilę, w kościele cisza ciągle 
trwała śmiertelna, więc wstawszy, tak dalej mówił: 

SS ооввиниаииляаююленляюиллЕлЛлООЕОНЛЛЛЕОЛННОЛОЛНИ 

„A že wielkiemi Twemi dobrodziejstwy zniewolony, przymuszony 
jestem z narodem polskim do nowego i gorącego Tobie służenia obo- 
wiązku, obiecuję Tobie, mojem, ministrów, senatorów, szlachtv i pospól- 
stwa imieniem, Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi, + Zbawicielowi 
naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy królestwa polskiego 
rozszerzać, czynić wolę, że gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam 
witoryę nad Szwedem będę się starał aby rocznica w państwie mem 
odprawiała się solennie do skończenia świata, rozpamiętywaniem łaski 
Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta!* ; . 

Tu znów przerwał i klęknął. W kościele uczynił się szmer, lecz 
głos królewski wnet go uciszył i choć drżał teraz skuchą, wzruszeniem, 
tak dalej mówił jeszcze donośniej: 

„A że, z wielkiem żalem serca mego uznaję dla jęczenia w opresyi 
ubogiego pospólstwa oraczów przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga 
mego sprawiedliwą karą przez siedm lat w królestwie mojem  różnemi 
plagami trapiącą nad wszystkich ponoszę, obowiązuję się iż po uczy 
nionym pokoju starać się będę ze stanami Rzeczypospolitej, usilnie, 
ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, 
w czem Matko miłosierdzia, Królowo i Pani moja jakoś mnie natchnęła 
do uczynienia tego votum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego upro- 
sila mi pomoc do wypełnienia tego co obiecuję". 

Słuchało tych stów królewskich duchowieństwo, senatorowie szlach: 
ta. gmin Wielki płacz rozległ się w kościele który naprzód w chłop 
Iskich piersiach się zerwał i z onych wybuchnał a potem stał się pow. 
szechny Wszyscy wyciągnęli ręce ku niebu, rozpłakane głosy powtarza 
y: «Amen! amen! amenl» na świadectwo że swoje uczucia i swoje wota 
ze ślubem królewskim łączą Uniesienie ogarnęło serca i zbratały się w 
tej chwili w miłości dla Rzeczypospolitej i jej Patronki Zaczem radość 
niepojęta, jako czysty płomień rozpaliła się na twarzach bo w całym 
tym kościele nie było nikogo, ktoby jeszcze wątpił że Bóg Szwedów po- 
grąży 

Król zaś po ukończonem nabożeństwie wśród grzmotu wystrzałów 
z muszkietów i dział, wśród gromkich okrzyków  «wiktorya! wiktoryal 
niech żyjel» jechał do grodu i tam oną niebieską konfederacyę wraz z 
Tyszowiecką roborowal, | 
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Formuły uspokojenia stosunków 

wewrnę'rznych naszem zdaniem szukać 
trzeba gdzieindziej, niż s'ę jej zazwy- 
czaj szuka. Nie w horoskopach wy- 
borczych. — Uspokojenie wewnętrzne 
rozumiemy jako konsolidację całego 

narodu polskiego koło swej państwo- 
wej władzy. teraz spójrzmy 
prawdzie w oczy prosto, twardo, ob- 
ektywnie, spokojnie. Powtórzmy so- 
bie z naciskiem, zapamiętajmy na 
zawsze: Konsolidacja ta nie nastąpi 
jeśli duchowieństwo katolickie w na- 

szem państwie nie stanie aktywnie, 
nie zorganizuje się czynnie w pracy 
nad pozyskaniem całego  społeczeń- 
stwa dla idei państwa polskiego. Na- 
leży sobie powiedzieć, - że nieprawdą 

jest jakoby całe społeczeństwo pol- 

skie było dla idei państwa polskiego 

pozyskane. Próby tworzenia organi- 
zacji zdyscyplinowanych przez tak 
zwane hasła narodowe są próbami 
tworzenia instytucji o konkurencyj- 

nem w stosunku do państwa polskie- 
go znaczeniu emocionalnem, o kon: 

kurencyjnych atrakcjach moralnych. 

Próby takie ustać muszą, jeśli chcemy 

mieć państwo jedno, wielkie i potężne. 

Trzeba nadal prawdzie w oczy 

patrzeć, Te dwie siły, katolicyzm i 
państwo polskie, muszą sobie podać 

ręce. Państwo polskie powinno za- 

niechać takich niepotrzebnych nikomu 

zabawek, jak ustawy o małżeństwach 

cywilnych, a kler katolicki powinien 

zaprzestać swej pracy w partjach do 

idei państwa polskiego nieprzychylnie 

usposobionych. Jeśli uda się tego do- 
konać, będzie to rzecz wielka, będzie 

to całkowite uspokojenie dzisiejszych 

fermentów wewnętrznych. Jeśli się 
nie uda — Polskę czekają jeszcze 
ciężkie wewnętrzne tarcia. Nie waha- 

my się też powiązać naszych nadziei 

z modlitwami dzisiejszemi, bo istotnie 
łaską Boga okazaną Polsce byłoby 

odchylenie polityki naszego rządu, 

ziiiana politycznego siauowiska wo* 

bec rządu większości naszego ducho- 
wieństwa. 

* 

Drugie polityczne znaczenie uro- 
czystości dzisiejszej to jej charakter 
krajowy. Widziałem Jeruzalem polskie 
—Częstochowę—w dzień gdy ją oble- 
wają tłumy spragnione w swym sen- 

tymencie religijnym. Pielgrzymki do 
Ostrej Bramy nie miały nigdy tak 
monumentalnego charakteru. Ale przy- 
nosiły z sobą jakgdyby gałęzie z na- 
szych lasów, zioła z naszych pól. 

" Powiadają, że artysta, który malo- 
wał smutną i słodką twarz. Madonny 
Wileńskiej, widział Barbarę Radziwił- 
łównę, że modelował swój obraz na 
tamtej postaci. 1 są jakieś fibry, wią: 
żące ten obraz z tradycją historyczną 
naszego kraju, Coś jest w nim ze 
śpiewu słowików, który tak kochali 

książęta z naszej dynastji Jagiellonów, 
przy którym umarl Jagiełło, którego 
słuchał Zygmunt August. Litwa hi- 
storyczna dała Polsce największych 

ludzi, największe serca, dała Polsce 

szlachetne porywy, inicjatywę, roz- 

mach, moc. Wciągała Polskę w wojny, 
w rozlewy krwi, w powstania, w walkę 

o odzyskanie niepodległości. Nie na- 

leżymy do tych renegatów, którzy «ya 

rzekają się połowy naszego historycz- 

nego dziedzictwa, wyrzekają się Po- 

goni obok Orła. Naszym herbem jest 
nadal czteropolowy Orzeł-—Pogoń— 
Pogoń— Orzeł. 

Naostatek przychodzi sprawa ko 
wieńska. Rząd polski na chwilę koro- 

nacji otworzył granice, wyciągnął bra* 
terskie dłonie do ludów republiki ko- 
wieńskiej, zarówno do tak licznego 
tam ludu polskiego, jak ludu  litew- 
skiego. Republika kowieńska odpowie- 
działa raz jeszcze prowokacją, raz je- 
Szcze odrzuceniem tej ręki, odpowie- 
działa bezmyślną agitacją przeciw 

Ostrej Bramie, a dochodziły nas wie- 
ści, że głoszono nawet na granicy 

kordonu, w m,/ Koszedary, że kto z 

katolików weźmie udział w pielgrzym- 

ce pobożnej podpadnie pod klątwę 
kościelną 

Raz jeszcze rząd polski okazał 

zrozumienie tradycyj historycz- 

nych, okazał cześć dla , nici, 

które łączyły nas przez wieki i po- 

winny łączyć nierozerwalnie. Oby ła- 
Ska Madonny w dzień dzisiejszego 

+ odpustu błogosławiła tych, którzy 
chcą pojednania i jedności. Cat,



  

W TROS 
W Wielką Środę, po pięciu go- 

dzinach pracy ciężkiej, po wypiłowaniu 
ramy za którą obraz Matki Boskiej 
Ostrobramskitj jest umieszczony, wy: 
dobyto z wnęki w murze bezcenną 
relikwię, obok Częstochowy najwyższe 
palladium w narodzie. Obawy um ikły 
i uspokoiło się serce, wciąż w trwo- 
dze, aby nieprzewidziane komplikacje 
w murze, deskach, gwcžiziach, dru- 
tach nie uszkodziły w czemkolwiek 
obrazu, twarzy Madonny i jej rąk, deski, 
na której malowany jest wizerunek, 
ryzy złotej czy sukienki, która jest w 
ścisłym związku i należy do najistot- 
niejszej części składowej samego ob- 
razu. Nikt nie wiedział bowiem w jaki 
sposób wepchnięto czy wsunięto we 
wnękę przy końcu 18 wieku Cudowny 
Obraz. W grubym murze-fortecznym, 
od strony mtasta, w ścianie po nad 
bramą wjazdową tkwiła deska, stano- 
wiąca bezcenną relikwję — ale źadne 
pismo, żadna wskazówka, żadna wia: 
domość nie mówiła dlaczego deska 
obrazu przytrzymywana jest jakąś 
deską nad nią, która się wypaczyła i 
zdawała się wdół naciskać, na linji 
tego spęknięcia, które jest w obrazie 
i które widać jak przechodzi przez 
twarz świętą, 

J. E. Biskup Wileński Michalkie- 
wicz jak żołnierz na posterunku przez 
tych pięć godzin najdelikatniejszych 
obaw, trwóg, pytań, zaniepokojtń w 
duszy jakie sobie tylko wyobrazić 
można, pasterskiem okiem dozorował 
całą tę robotę niezmiernie delikatną, 
nad wszelki wyraz wymagającą Spo- 
koju i cierpliwości ogromnej. 

Po usunięciu ramy z drzewa i 
stiuku należącej do ołiarza postawio- 
nego przed Obrazem, pokaz:ł się sam 
Obraz we wnęce już bez tych jakichś 
ograniczeń i zmniejszeń, które nie- 
wiadomo dlaczego wprowadziła —epo- 
ka Woltera i Rousscau'a — obraz w 
pelni swej monumentalny, sam dla 
siebie skończony, mówiący jasno, 
przedziwnie mocno, z taką siłą mi- 
styczną i imanentną do jakiej nie 
jesteśmy w tym wieku XX, ani przy- 
wykli ani nawet przygotowani. 

Obawy pierzchły, kiedy Obraz 
wyjęto z wnęki a sama wnęka uka- 
zała sę wyścielona drzewem. Ludzie 
dawnych czasów, obok wielkiej żarli- 
wości mieli i wiedzę głęboką życio- 
wą, praktyczną — umieszczając Cu- 
downy Obraz w murze z kamienia 
wiedzieli, że przyjść musi w zimie 
mróz a podczas skweru letniego upał, 
że mgła często podejdzie i wypełni 
kaplicę wilgocią i że palące się w 
kaplicy świece wytwcrzą ciepłe prądy 
powietrzne, które wcisną się w swej 
wędrówce za Obraz, i że takie po 
kolei nawiedzające gorąca czy zimna, 
z wilgocią czy suszą, wymagają aby 
między deską Obrazu a kamieniem 
zaj wnęki było drzewo umieszczo: 
ne, warstwa sosniny izolująca, opie- 
kuńcza, troskliwa niejako 0 obraz, 
sokami czy żywicami łagodząca skraj- 
ności atmosfery—ciepła warstwa izc- 

  kinoleeryt Mich. i KazimieryRoubėw. 

CE I MIŁOŚCI DLA CUDOWNEGO OBRAZU. 
Sza aura miasta, leżącego na pólnocy, 
równocześnie w dole, w amfiteatrze, 
blisko wód płynących Wilenki i Wilji 
zawsze parujących silnie i wskutek 
tego mającego powietrze niemal 
ostre i przenikliwe, mniej lub' więcej 
wrogie w ciągu długiego roku dla 
tego co jest arcydelikatne i arcysub- 
telne. 

Tył obrazu wyjętego przedstawiał 
się czarno od sadzy niezliczonych 
świec, które paliły się w ciągu prze- 
szło stu lat na ołtarzu, przedstawiał 
się połatany, reparowany przez po- 
przednie restauracje z lnem na spo- 
jach, gdyby jakąś watą ochronną na 
ranach. jakby deska oderwana z ja- 
kiejś wielkiej paki, tak wyglądał tył 
obrazu poczerniony, jakżesz odmien- 
nie niż ten przód z postacią Madon- 
ny, 
blachą złocistą, doprowadzona do wy- 
kwiatu pełnej i wspaniałej wileńskiej 
sztuki złotniczej, fosforyzowała wprost 
swojemi wklęśnięciami, zmarszczkami, 
falowaniami lub wygładzeniami w 
świetle woskowych świec, przy któ- 
rych całodzienna robota około wyj: 
mowania Świętego Obrazu została 
dokończoną. 

Już poprzedniego dnia (Wielki Wto- 
rek) podczas fotografowania, gdy z 
ołtarza usunięto wszystkie kwiaty, lich- 
tarze, firanki i t. p. nić mające związ- 
ku z Obrazem, już poprzedniego dnia 
byliśmy świaakami wielkiej emocji, 
kiedy obraz wyrósł przed nami nie 
okrojony dołem i po bokach. Złota 
góra podnosząca się do szczytu i na 
wierzchołku rozświecona strzelistemi 
promieniami słońca, Góra Karmel by- 
ła przed nami jak mistycznie mówili 
Karmelici 17 wieku, fundatorowie O- 
brazu, i jak ją przedstawiał w swych 
liryksch Jan od Krzyża, w tej Subida 
del Monte Carmelo będącym przecież 
niczem innem jak żywą  Kantyką, 
pieśń nad pieśnią powróconą na świat 
przez bezdenną miłość i bezdenne 
podn'esienie się do Boga. 

Czuliśmy wszyscy w kaplicy Ostro- 
bramskiej, że te blachy złociste, arcy- 
dzieła złotników wileńskich, stonowan: 
przez czas, przez spatynowanie, gra« 
jąc odcieniami cytrynowemi i tomba- 
kowemi, raz zimnemi, raz ciepłemi 
były klepane przez ludzi serdecznych, 
całą swą istotą skupionych w jednej 
modlitewnej pracy utworzenia cudow- 
nej sukienki, która by podkreślała to 
co malarstwo dyktowało. Złoto spły- 
wa do rąk, obwija ręce (jakie ręc:l) 
i spada kaskadą, w formie wstęg mi- 
sternych na Święte łono, w kiórem 
Zbawiciel Świata się formuje, Bóg: 
dzieciątko, Jezus Chrystus. Tylko 
wpatrzyć się w to złoto i w malowi- 
dło ra desce, ożenione z tem złotem, 
przez to dostrzec można tajemne 
rzeczy o które artystom Cudownego 
Obrazu chodziło! 

Płaszcz rozrasta się w dół (opie: 
kuńczo rozszerza w  nieskofńczo: 
ność!) unosząc rzeki róż i lilij spły- 
wające powodzią tam w mroki, ponad 
któremi Madonna jašnieje. Czarny 

  

łująca w zimie kiedy mróz lub na 
jesieni kiedy pokazuje się szron, bal- 
samiczna i regulująca termicznie w 
lecie na skutek żywicznych oparów 
podczas suszy, która mogłaby Obraz 
zbyt szybko wysuszać. Sosnowe drze: 
wo dali ludzie dawni we wnękę, element 
troszczący się o to, aby Obraz z cu- 
downemi ryzami nie ulegał tym 
wszystkim kaprysom, do których zmu- 

aksamit położono w Obrazie między 
złotem a deską, znać troskliwa ręka 
zrozumiała, że aksamit w naszym kli- 
macie stanowić może warstwę ochron 
ną skoro oddzieli metal od drzewa. 

Gtowa Brgorodzicy przez otwór 
w złocie wyglądająca, z temi swoje- 
mi oczami wgłąb skierowanemi i 
wyrazem twarzy owianym spokojem, 
czyż w matczynem rozradowaniu nie 

AZ Y NON 

która pokryta naj. ytworniejszą 

promienieje świadomością  swoje- 
go Przeznaczenia — tworząc aurę, 
którą w Polsce nazwano Najmiltjsza 
a do której na pewnych sztychach 
przyczynia się krzywizna szyi, owa 
linja piękna, pełna wdzięku i słody: 
czy, jakby Słowacki powiedział «słu- 
chająca aniołowem uchem», Czyż 
linja tej szyi, jakby znakiem jakimś 
cudownym dopełni jąca ręce, w Sa- 
kralnem uczuciu zbliżania się do 

IW 
AL 

świętego łona gdyby w najwyższej 
jakiejś najdelikatniejszej z możliwie 
delekatnych trosk nie wskazuje właś- 
nie na te ręce, rozchodzeniem pal- 
ców powiększające swą powierzchnię 
jakby obronić chciała przed czemśco 
może grozć, Jakby dwie święte ga- 
lęzie, do końca obdarzone duszą, 
z rzutem utrwalonym przez blachy 
złote, to rozchodzą się to koncen 
trują. 2 

To nic, że korale zdjęto ze Szyi 
i ametysty, z ciepłem światłem  lą- 
czące się na złocie, Obraz bez ozdób 
nad te, które dał artysta, objawia nam 
pełne Piękno, niepotrzebujące jakiego- 
kolwiek balastu upiększeń, chcčby 
małych i pokornych, bo nawet te 
najmniejsze przez swoje istnienie 
osłabiają majestat Wielkiej Całości i 
Jedności. ‚ 

Ta nasza la bruna z Kaplicy O- 
strobramskiej, młoda matka z rados- 
nem niemal wyczekiwaniem dnia ko- 
lend jasełek należy do jesiennego, 
wileńskiego przebarwnego, do końca 
mistycznego Świata. Złoto blzch spa- 
tynowanych kadmiowo, cytrynowo, 
karminowo w fanfarze barw przypo- 
mina tę jesień—te wszelkie chejrosy- 
fony ognia liściastych / drzew 
pod niebem, przez który  prze- 
bija się gęsty, chłodny, listopadowy 

błękit. Obraz  Najświę szy zwia- 
stuje mistycznie Nową Wiosnę — 
Nowe Latko — jako taki łączy się 
duchowo z tą pierwszą mszą Św. 
Teresy (15 października), która była 
na początku fundacji naszego Karme- 
lu bosego przy Ostrejbramie. 

Wilno w swych najgłębszych rze- 
czach skojarzone jest z jesienią. Nie 
jest przypadkiem, że S'rafickie mia- 
sto związane jest z paž iziernikiem 
(Św. Franciszek z Asyżu) i że Ostro- 
bramska N.jświętsza należy do 16 
listopada w kalendarzu, | 

Wiosna żywiołowa i dyonyzyjska 
po 7 miesięcznym zimowym letargu 
chwyta Wilno w objęcia i prowadzi 
duszę wśród zawrotnego tańca aż do 
lata — wtedy dopiero z chwilą kal- 
waryjskich procesyj uspakaja się i za 
zbliżaniem zimy wgirąża się w sie- 
bie, wsłuchując się w opadające liś- 
cie, całe dogorywujące życie, kropla 

  

za kroplą uchodzące przed ciężką, 
długą, niezwykłą zimą, zda się wie- 
czystą, bez końca, wciąż zawracającą, 
z tym jakimś stanem zasypiania nie- 
pozwalającego podnieść się jednym 
susem na nogi. 

Przed długą wileńską zimą natura 
roztacza blask kolorowego splendoru 
bez końca i z tem dusza schodzi w 
głębię zadumań i mistyki Ostrej Bramy, 

Patrzyliśmy na Obraz $Cudowny 

—na fosforyzujuce złoto, róże i lilje, 
sypiące się w widzeniu Ewy w Dzia- 
dach Mickiewicza, na ręce cudowne, 
do których spływają blaski i od któ- 
rych rozchodzą się symfonicznie, na 
twarz i oczy skierowane w głąb, na 
imanentną treść spelnianego Przezna- 
czenia. 

Obraz został oddany w ręce jana 
Rutkowskiego, który w Częstochowie 
z taką miłością i troską odnowił ten 
drugi Obraz, najświętszy w Polsce— 
oczyścił go z kurzu, sadzy, prochu, 
z tych przemałowań, które się kru- 
szą i malowidło pierwotne rozkładają 
i który benedyktyńskim trudem mili 
metr za milimetrem posuwając się 
odsłonił z powrotem oblicze Ma- 
donny, niezrównane, niewypowiedzia- 
nie piękne i natchnione. Rutkowski 
ze swoją słodyczą, swoim spokojem, 
swą seraficką dobrocią i promienno- 
ścią, z tą miłością niezrównaną do 
religijnej twórczości, życia na tej zie- 
mi zaklętego w obrazach Cudow- 
nych, Rutkowski mający rękę spraw- 
ną, w Łasce kierowaną, nie mylący się 
w znajdywaniu dróg i remedyuną na 
tu co się psuć może lub kruszyć w 
obrazie, nie dodający od siebie ni- 
czego a wydobywający z powrotem 
rzeczy przez proch i czas zamglone, 
jest tym dobrym duchem, który pe 
zwala nam trwać w spokoju i w po- 
czuciu że rzecz święta oddaną zosta- 
ła [stotnie w najlepsze, najtroskliwsze 
ręce, opiekuńcze i miłujące. й 

Z obrazem cudownym w Ostrej- 
bramie łączy się zagadnienie najwyż- 
sze naszej kultury, naszego całego 
życia duchowego. Przeszłość stwo- 
rzyła ten obraz. Kiedy? Przeszłość ten 
obraz podniosła jako palladium po- 
zwałające przejść przez burze i kata: 
strofy gorsze niż trojańskie. 

Pytania skomplikowane zwracają 
się do tego Obrazu. Po za miłością 
bowiem chciałoby się coś wiedziec o 
nim. Chce się znać, to co się kocha. 

Niesposób przeto się dziwić, że 
starano się zrozumieć genezę obrazu 
i jego koleje. Wiemy jednak i prze- 
czuwamy doskonale, że to wszystko 
co napisańo o Ostrejoramie polega w 
wielkiej części na domysłach, na przy- 
„puszczeniach, na wieściach balamut- 

nych. Konstrukcję obrazu i jego po- 
chodzenie starano się budować na 
mniej lub więcej szczęśliwych konjun- 
kturach rozumowań, które pierwsze 
lepsze fakty jednak obalają. 

Cudowne obrazy rodzą się zawsze 
z cudownych przejść. Źródłem ema: 
nacji cudownej jest cudowność. W 
jaki sposób powstał obraz na desce, 
w jakim wieku, czy w Wilnie i w ja- 
kim związku z miastem, z historją — 
o tem nie wiemy. Literatura była ten- 
dencyjna. Broniono świętości przed 
Moskwą i podnoszono chronologię 
w czasie aby uspokoić najeźdźców. 
Archiwa Karmelu Bcsego spaliły się, 
a głos zakonników już na początku 
19 wieku nie umiał wiele powiedzieć, 

Matkę Boską Częstochowskąjdzię- 
ki Rutkowskiemu możemy dziś oglą- 
dać na Jasnej Górze — twarz cudo- 
nwą Madonny, ina której określenie 
braknie wyrazu. Z pod sadzy i farb 
barbarzyńców  restaurujących obraz 
wyjrzała z powrotem na świat lkona 
wschodnia, sakralna, egzotyczna, z 
pod innego nieba, zjawienie mające 
naprawdę jak mówi Slowacki: „moc 
i rózgę cudów ;Mojżeszową*. 

W Wilnie Ostrobramska musi 
mieć inną, choć niemniej cudowną 
tajemnicę. Przeczuwało to zawsze 
każde serce. 

Wileńskiemu  konserwatorowi za: 
bytków prcf. Jerzemu Remerowi mo» 
żemy być wdzięczni, że w swojej mi- 
łości i żarliwości dla cudownego obra- 
zu znałazł i tyle mocy i tyle argu- 
mentów aby przekonać kogo należy, 
że wszyscy obowiązani są co w ich 
mocy uczynić, aby można było 
przystąpić do koronacji obrazu nie 
tylko z tem, co zrobiły przeszłe da- 
wne pokolenia przed wiekiem ale i 
z tem, co dzisiejsze pokolenie potra- 
fić zdoła w swej trosce i miłości dla 
Ostrejoramy, dla Cudownego obrazu, 
przed którym klęcząc wieszczowie na« 
si dwaj najwyżsi — M ckiewicz i Sła- 
wacki — byli pobudzeni do wielkie- 
go działanią tą wielką Łaską, bez 
której nie możemy sobie nawet wy- 
obrazić Polski Wskrzeszonej, która 
ma być jasnym, świetlanym, prawym 
i bogobojnym gmachem. 

II. 
Wielka mitošė i troska 0 Cudow- 

ny Obraz kazała wyjąć malowidło na 
desce z ram ołtarza kaplicy Ostro- 
bramskiej, aby przekonać Się, czy ro- 
bak przypadkiem nie zakradł się aby 
toczyć drzewo i czy Spęknięcie prze- 
biegające przez środek lica nie zagra- 
żało swojem istnieniem a jeszcze wię- 
cej rozszerzaniem się ustawicznem 
całości naj iroższej relikwii Wilna. 

Nie zapomnę do końca życia wi- 
doku Obrazu, kiedy wydobyto Go z 
ołtarza aby przenieść do sąsiedniej 
zakrystyi. Zakopcony z tyłu, pełen 
Inianej „waty” na spojach, wyglądał 
raczej na deskę oderwaną od paki z 
węglami, deskę ciężką, rozchodzącą 
się, grożącą co chwila rozleceniem się 
na części, z których kiedyś powstała. 

żółte, Zatem te świece woskowe, 
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grube, stojące w ołtarzu przed Ma. 
donną, one to w ciągu całego wieku 
odnawiane bez końca i zapałane dały 
te kopcie wszelkie wnikające za ołtarz, 
za obraz. Kopcie grube na palec i 
cudem jakimś do drzewa przytulone 
i niezapalone. Któż nie widział Cu- 
downego Obrazu i tych świec wosko- 
wych? Palące się płomienie gdyby 
jakimś delikatnym wiewem są zawsze 

kierowane w stronę Obrazu: przecu- 
downe ręce zdają się te płomienie 
obejmować miłośnie i do serca przy- 
tulaė. Praca pszczół przetwarza się 
na płomienie a te płomienie, najwyż- 
sza ofiara ze zbożnej pracy, z tego 
zbierania niezmordowanego miodu po 
lasach i łąkach ze wszystkich ziół, tak 
słodkich jak i gorzkich, najwyższa ta 
ofiara obejmowana jest przez te ręce 
miłosierne w Obrazie jako wotum ży- 
we i najdroższe. 

O zapomniany widoku i przygnia* 
tający, kiedy po usunięciu biach nad 
malowidłem przedstawił się nam ko: 
peć i po tej stronie gdzie twarz i rę- 
ce, nawet nie kopeć, ale maź jakaś 
gruba i ohydna, z kurzu, prochu, wil- 
goci. Tylko Cudowne Lice i Cudow- 
ne Ręce i deska pokryta czarną i 
lepką masą, która zbierała się pod 
blachami sukienki, rosła i  trawiła 
Obraz, łinje Obrazu, farby Obrazu, 
całe malowidło pochodzące z dawnej 
epoki, tak, że w pierwszej chwili po 
zdjęciu blach złocistych, aureoli i ko- 
ron, całej sukienki wydawało się, że 
z obrazu nie zostało ani śladu, krom 
Lica i Rąk. 

Zastraszająca ilość gwoździ tkwiła 
w tej czarnej, błotem obiepionej desce. 
Zastraszająca ilość, bo sięgająca liczby 
2486. 

Rutkowski, przed którym stanęła 
wielka i uciążliwa praca „odnowienia* 
Obrazu, nie opuścił rąk. 

Serce Ściskało się na widek roz- 
paczliwego stanu tej najświętszej obok 
Częstochowy relikwii narodu. Czarne 
myśli wstawały i kazały najgorsze 
rztczy przypuszczać. Mogły być farby 
pod kopciem rozżarte, strawione, za- 
gryzione przez wilgocie i te wszystkie 
ostrości klimatu, którym w Wilnie nie- 
ma koń:a. Sam Obraz był w tejchwili 
położony na wielkim stole, jak w ja- 
kimś szpitalu, w którym ma się odbyć 
operacja ważna i odpowiedzialna. 

Na stoliku pod oknem wiełkiem 
wychodzącem na dziedziniec kłasztor- 
ny ustawione były flaszki, flaszeczki, 
miseczki, słoiki, wata gdyby jakieś 
szarpie, pędzelki, nożyki, obcążki,.. 
Nad wszystkiem dźwigało się sklepie- 
nie spokojne i poważne refektarza 
ojców Karmelitów, którzy tu ongiś 
zgromadzali się przychodząc z cel na 
długich korytarzach, 

Rutkowski z troską w oku wyglą- 
dał w tej chwili jak dobry duch tego 
ambulatorjum, na które dawny refek- 
tarz został na chwilę zamieniony. Po- 
wierzono mu ciężką, odpowiedzialną 
„Iestauracyę* ową, jak się dziś mówi 
konserwację Obrazu, która polega na 
tem, że Obraz nałeżało powrócić do 
stanu o ile możliwie pierwotnego, a 
potem na przyszłość zabezpieczyć 
aby się nie powtórzyło co się było 
stało. - 

Jakżesz nie opuścić rąk na widok 
okropnych 2486 gwoździ 1kwiących 
w desce, Wraz z tą raną okropną, ze 
strzału, który można było oglądać 
poniżej rąk Madonny. Jakiś Szwed 
strzelił znać do Obrazu w owej epoce 

  

Piotra Wielkiego, kiedy na Wilno 
wałiła się dzicz ze wszystkich stron 
grabiąc i mordując. 

Pamiętam tę pierwszą chwilę, gdy 

Rutkowski wziął watę ze stołu i jął 
zmywać brud swą czarodziejską wo: 
dą utlenioną i gdy nagłe z pod kop- 
cia i smętku błotnej powłoki zaświe- 
ciły cynobrowe farby płaszcza około 
rąk, Było to jakby nagle czerwone,



  

krwiste słońce przedarło się przez 
węglowe czarności. Rękaw cynobro- 
wy, zwój jakiś monumentalny z po- 
ciągnięciem pędzla jak go tylko mieli 
malarze religijni dawnych wieków, po: 
kazał się, zdradzając kosztowną farbę, 
minię pierwszorzędną. 

W tej to chwili zrozumieliśmy, że 
malowidło jest na desce nie znisz- 
czone i da się wydobyć jak Fen'ks z 
z popiołów, że jest nietylko na des- 
ce ale żyje pod kopciem i mazią, 
które go pokryły. 

Obmywanie to pierwsze, w roz- 
maitych miejscach ua desce zaczyna- 
ne, było raczej pierwszem dochodze- 
niem czy farby są zachowane i w ja- 
kim stanie. Ostrożne, matczyne do 
końca, badania Rutkowskiego, z tros- 
ką i delikatnością szpitalną i ią jakąś 
cudowną litością, którą ma Rutkow- 
ski da zniszczonych dzieł sztuki po- 
uczały, że obraz pełen blizn i smęt- 
ku па marach może być wskrze- 
szony. 

©О niezapomniana trosko — gdy 
ręka przedelikatna obmywata to Lico cu- 
downe, tak nam znane, a to Lico 
pięknością swą Zmartwychwstało, na* 
bierając rumieńców, które im kiedyś 
dała była inspiracja malarza — a 
które to rumieńce pod kopciem i bru- 
dem ukryły się były boleśnie, przy- 
głuszone i wnętrznie upokorzone. 

Cudowne Lico w obrzędzie „świę- 
tojańskiego* odnawiania wróciło do 
cery prawdziwej, jak przed wiekami, 
do tego królowania, kłóre bije w o- 
czy i przypomina najwyższą i naj- 
bardziej kolorową epokę w  Wiinie, 
ową w której na Zamku dolnym pa- 
nował Zygmunt Stary a po jego 
śmierci Zygmunt August. Nauczyliśmy 
się patrzeć na Madonnę i jej twarz 
ciemną, a tu nagle kolory ożyły bla- 
skami jakiejś Kwietnej niedzieli. Za- 
miast <la bruna» przemówiły barwy. 
Uileniona woda, kryjąca w sobie ten 
sam urok, który posiada każda burza 
wiosenna, odrzuciła sadze i wróciła 
Licom zapach róży i białość lilij. 

Tylko ręce, cudowne ręce pozo- 
stały madal bronzowe. Powleczone 
farbą olejsą w jednej z restauracyj 
XVIII czy nawet XIX wieku pozosta- 
wały mimo „ożywiającego” płynu da- 
lei bez koloru, niemogąc wrócić do 
tej młodości, która biła w licach, ja- 
kąś wiosenną salwą najcudowniej: 
szego Salve Regiaa. 

O wodo utleniona, siostrzyczko 
przywracająca Obrazowi dawną kra- 
sęl A teraz z kolei ty dziwna istoto, 
aparacie podobny do jakiegoś do- 
brotliwego, arcyłagodnego, gigantycz- 
nego owadu — odkurzaczu, którego 
żołądek, mały woreczek zawsze pę- 
cznieje od połkniętego prochu i ku- 
rzu, skoro tylko szczoteczkę, 
siony ryjek, sunąć po ścianach lub 
zakurzonych przedmiotach. 

Odkurzacz zebrał z obrazu cały 
kopeć, węssał go, czyszcząc najdo- 
kładniej, najmisterniej, jak nigdy by 
człowiek nie potrafił. Nie trzeba było 
rozmazywać kopcia i błota — odku- 
rzacz przeszedł po Obrazie raz i dru- 
gi i wydobył powódź barw, minio- 
nych blasków, 

lw ten sposób woda, pędzelki, 
odkurzacz, wata, troska bezmierna, 
dobra ręka, instynkt który prowadzi 
Rutkowskiego wiernie—wszystko га- 
zem, miłosiernie pracując .i miłosier- 
nie kłopocząć się pozwoliło malowi- 
dłu uśmiechnąc się z powrotem, ży- 
ciem nowem ożyć. 

Przyszły dnie pracy. Długie dnie 
aż w noc ciemną takiego odczyszcza- 
nia, obmywania, badania co się roz- 
sypuje, co się odkleja, co kolejno 

————————————-—————————————————— 

uwlo-' 

ma być leczone, co podirzymane a co 
zdjęte i zabrane. Wszystkie te akty 
konserwatorskie z powrotem dobyły 
ogień i ciało w Obrazie. 

Rutkowski wie rzeczy o obrazach 
których nikt nie zna na Świecie. Nie- 
tylko wie jak powstały, jak je malo- 
wano, ale wie co się z farbą w ciągu 
wieków dzieje. O tajemnicach choru- 
jącego kobaltu, umie fascynująco mó- 
wić i o tych wszystkich najdziwniej- 
szych zmianach, które muszą się od- 
bywać skoro olejna farba położoną 
została na drzewie. : 

Pracował Rutkowski w refektorze 
karmelickim odcięty od świata, zasłu- 
chany w odgłosy špiewu i organo- 
wego grania przylatujące z kościoła, 
sąsiadującego о $-1апе. 

Wiosna szła a z nią siły życia. 
Obraz wracał dzień za dniem coraz 
bardziej do pierwotnej świeżości. Ja- 
kież cudowne było to słońce budzą- 
ce na drzewach świeże pączki a w 
obrazie majestaty z powrotem, kró- 
lowanie linij « barw. 

Trzeba było rany zadane przez 
gwcździe wyleczyć. Troska o obraz 
kazała po zmywaniach i odkurzaniach 
alabastrowy proszek, miękki i biały 
zmienić w czarowną maść, mogącą 
zago.ć nie tylko rany po gwoździach 
ałe te wszelkie spęknięcia, które 
przyszły z czasem coraz bardziej 
niszcząc drzewo. Była chwila gdy 
Obraz z temi 2486 otworami wypeł- 
nionemi kredą budził niesamowity 
widok, gdyby jakiejś białej wysypki. 
Chciało się poprostu płakać patrząc 
na to co ludzie zrobili z dawnem 
malowidlem—to wbijanie niegodziwe 
gwoździ wszystko jedno czy dla wo- 
tów zawieszonych wprost na desce 
czy dla trzymania blach, zatem su- 
kienki. 

Cóż to za dziwna epoka była w 
przeszłości, gdy bez litości można by- 
ło młotkiem bić w te gwoź izie, małe, 
wielkie, zadzierżyste, czasem już nie 
gwoździe a haki rozdzierające deskę, 
raniące głęboko małowidło i drzewo! 

Siostrzyczka kreda wypełniła swem 
ciałem ranyji otwory brutalnie otwarte, 
Teraz przyszedł wosk, braciszek;wosk, 
by wniknąć pod farbę w tych miej- 
scach, w których łuszczyła się i od. 
stawała od deski. W pęcherzyki i bąb- 
le farby, w nierówności i załamania, 
w te wszystkie jakizś nierówności 
wnikał też kojąco i przemiękko wosk. 
Pod wpływem gorącego żelazka zmie- 
niał się w jasny, najbardziej dobrotli- 
wy płyn, który biegł we wszystkie 
miejsca, w których tylko rozżarta far- 
ba doznała była chemicznych zmian. 

Tak szły jedne po leki po drugich, 
siostrzanie i bratersko: czyściutka wo- 
da z ozonem, bialutka, najniewinniej- 
sza kreda, żółty wosk taki sam jak 
pali się w świecach. 

Aż obraz ozdrowiał, wrócił do ko- 
loru, oddalił się z powrotem od mar. 
Ustąpiły nieczystości z wilgoci i kop- 
cia, znikły rany zadane żelazem, po- 
wierzchnia sama stała się równa i 
gładka jak tafla jeziora. 

Przedziwne są etapy konserwacji 
nowoczesnej, która przywraca życie 
obrazom i zdrowie. Nie śmie być do- 
dane jedno pociągnięcie pędziem—bo 
retuszowanie czy punktowanie na kre- 
dzie gojącej rany nie jest przecież ni- 
czem innem jaknajdelikatniejszym i naj: 
miłosierniejszym ostatnim aktem, tym 
życiodajnym, będącem jużtylko piesz- 
czeniem i badaniem. : 

O dnie skupionej troski i opieki 
kwietniowe i majowe roku 1927—kie- 
dy Obraz Cudowny, jak dziecina jakaś 
chora na szpitalnym stole,—w tym re- 
fektarzu Karmelickim zamienionym па 

Harcerze u stóp Ostrobramskiej. 
Wspomnienie z 

«Twarz Jej przejasna takie blaski 
[miecie 

«Taką nadzieją Boską oczy płoną, 
«Jakby już wszystkich zatułanych 

[w świecie 
«powrócić na Ojczyzny 

[łono ..» * 

Or-Ot, 

„dl nadeszła wreszcie ta wielka w 
bólach i męce oczekiwana chwila po» 
wrotu tułączy „na łono* rodzinnego 
prastarego grodu Jagiellonów, nieza- 
pomniana, radośna chwiła, kiedy otu- 
leni w cieniach zapadającego wieczor» 
nego zmroku, w powodzi rzucanych 
pod stopy ludzkie i nogi końskie, 

kwiatów, z modlitewną pieśnią na 
spieczonych od wichrów i pragnienia 

«Miała 

walk o Wilno. 

ustach szły i przechodziły pod tą cu- 
downą Ostrą Bramą mocarne hufce 
polskie, a w ich szeregach dwie kom- 
panie harcerzy wileńskich —rycerzy Ma- 
ryj, co śubowali wierność tej swojej 
Matuchnie Ostrobramskiej i Ojczyź 1ie 
miłej, a lilję białą sobie za godło, a 
zew „czuwaj* za hasło obrali. 

| przyszła jesień roku 1920, po- 
dobna do owej wiosny, o której mó- 
wi wieszcz nasz, iż: 

„Ogarnęło ..serca z wiosny stońcem 
„Jakieś dziwne przeczucie jak przed 

(świata końcem 
„Jakieś oczekiwanie tęskne a ra 

dozne...” 

I oto—w cichy wieczór peź dzietni* 

W DZIEŃ KORONACJI. 
Wielki swój dzień przeżywa Wilno. 
Niebogate, więcej niż jakieklwiek 

inne przez wojnę zniszczone, miasto 

przygotowało się, ile je tylko stać 

było, na tę uroczystość, o której 

długo spółczesne pokołeni: opowia- 

dać będzie następnym. Uroczystość 

ambulatorjum restauracji czy konser- 
wacji odzyskał swoje jagody! 

; Ćwierkały ptaki ma dziedzińcu, 
słonko spoglądało na Najświętszą Pa- 
nienkę przez okienko, z kościoła szły 
pacierze i Śpiewy... i tak wszystko 
razem wraz z troską i sercem do- 
brych ludzi związało się w jedno, tę 
sakramentalną moc, że Obraz jął po- 
kazywać, że jest naprawdę zrodzony 
w Łasce, w natchnieniu artysty, co 
miał Pana Boga. 

Bez blachy złocistej żył teraz na 
desce kruchej, słabej, którą należało 
wzmocnić. Drzewo z kolei przystąpi: 
ło do fortyfikowania obrazu, po wo- 
dzie, kredzie i wosku. 

Długie i żmudne godziny  stolar- 
skiej roboty przyszły, aby deskę z 
tyłu spoić listwami, które nie zlękną 
się gorąca, zimna, wilgoci, suszy, 
mgły czy słońca. Krata misterna uro- 
dziła się teraz z refektarzu zamienio- 
nym z kolei na Piastuna Cieśli. 

O Boże, jakże dziwnie wyglądał 
Obraz Cudowny w owych  chwiłach. 
Ujęły go kleszcze i śruby. Zakręcane 
mocno wygładzały one deski, listwy 
stare wiążąc i prostując. Drzewo peł- 
ne troski, nowe i świeżutkie wiązało 
się z dawnym, zrastało z tem, które 
przed selkami laty było przygotowa- 
ne dła artysty. 

Były to już ostatnie chwile—owej 
które urodziły parkiet i ramę, forty- 
fikujące i obronne części dla Pallądi- 

kowy, kiedy ludność  wileńska z 
strcem pełnem owych dziwnych prze” 
czuć, owych tęsknot i oczekiwań trwo- 
żnych a radošnych  wylegla па 
ulice i w świątyniach Pańskich zano- 
siła do tronu Przedwiecznego korne 
i błagalne modły, by się już raz na. 
reszcie skończyła ta noc niewoli i ka- 
tuszy| i zajaśniała jutrzenka wyzwole- 
nia i pokoju—Wilno, ten kleinot uko- 
chany,było już wyzwolone, wolne,jnasze! 

Tak! wyzwolone krwią serdeczną i 
niesttudzonem,  ofiarnem męstwem 
żolnierza polskiego i tego  žolnierza- 
harcerza, co wierny swemu prawu i 
przyrzeczeniu, rzucił szkołę i dom ro- 
dzicielski i do apelu stanął, gdy go 
matka-Ojczyzna, jako najmłodszego i 
najwierniejszego ze swych synów, 
wezwała. 

  

to najbliższa każdemu sercu, przeni- 

kająca głębokiem wzruszeniem wszyst- 

kie bez wyjątku dusze, ze wszystkich 

"sfer i obozów, łącząca całe—bez za- 

strzeżeń — Wilno w jednem uczuciu 

i wrażeniu, jednoczące uczuciem - tem 

dziś z nami całą Polskę. 

um wileńskiego, 
Aż przyszła ta ostatnia ceremonla, 

końcowa, kiedy malowidło zostało 
pokryte warstwą ochronną, przeźro- 
czystego balsamu żywicznego; tym 
werniksem tworzącym dziś tafelkę 
przezroczystą opiekuńczo rozpiętą. 

Ta «olifa» jakaś pokryła Cudo. 
wny Obraz gdyby szkłem wodnem, 
cieniutką misterną warstewką, aby 
kurz i kopeć nie miał więcej przy- 
stępu do farb i deski pod farbami. 

Może się teraz zmieniać tempe- 
ratura. Listwy parkietu misternie ze 
sobą powiązane prostować będą naj- 
mniejsze spaczenia. Może przyjść na- 
wet wielka susza lub wielka wilgoć. 
Ramy trzymają malowidło w żelaznem 
ujęciu i niepozwolą na rozejście się 
pierwotnej deski. Może przyjść zima 
z ostremi zębami albo skwar z rozpa- 
loną głową słońca. Wszystko w Obra: 
zie jest czujne. Kreda, wosk, drzewo, 
werniks stanowi Straż pelniącą prze- 
znaczenie swoje. Od strony fizy- 
cznej będą podpierać to, co się 
już działo i dalej będzie działo od 
strony Duchowej, to jest od strony 
Łaski już Transcedentalnej i metafi- 
zycznie Cudownej, nieuchwytnej i 
niematerjalnej, a przecież żywej i obe- 
cnej, bardziej nawet realnej niż ciele 
sna realność — bo istotnej, žycio- 
twórczej, bogotwórczej w. sercach 
wierzących, i pokornie oddających 
się... Mieczysław Limanowski 

A któż potrafi słowem wyrazić i 
opisać te uczucia, co piersi nasze 
rozsadzały, gdyśmy wreszcie po szeregu 
utarczek na przedmieściach wiłeńskich 
ujrzeli zdała „szczyt pierwszej wieży, 
pierwszego krzyża”, wówczas zapraw- 
dę i myśmy poczuli ów dreszcz świę* 
ty, ów dreszcz pielgrzyma, „co się ku 
miejscu świętemu zbliża”... 

Tak modląc się i walcząc wcho- 
dziliśmy do miasta Matki Ostrobram- 
skiej jako zwycięscy, jako korni piel- 
grzymi i jako powracający pod ro- 
dzinną strzechę po krwawych bitew- 
nych wędrówkach — stęsknieni tu- 
łacze... 

Tak wracał żołnierz-harcerz bosy, 
obdarty, kurzem i błotem okryty, na 
piersi tylko jaśniał mu krzyż z lilją 
białą i orzeł piastowski na czapce. 

+ EUroczystošė to najszczerzej kato- 

licka—ale nie tylko i wyłącznie — ka- 

tolicka. Marja- Dziewica i Matka to 

nietylko przedmiot najwyższego kultu 
jednego wyznania; to wzór przebó- 
stwienia dostępnego  śmiertelnemu 
człowiekowi; to wcielenie najszczyt- 
niejszego ideału Świętości i czystości 

rodziny, którego brak i za którym 

tęsknotę odczuwamy w epoce bieżą- 

cej najdotkliwiej; to Królowa Korony 
Polskiej wreszcie, symbol nietykalności 

i majestatu Najjaśniejszej naszej Rze- 
czypospolitej. A Matka Boska Ostro- 
bramska to nietylko Królowa Polski, 

ale Wielka Księżna Litewska—Pani nas 

wszystkich, jednocząca w swem sercu 

i pod swem berłem wszystkie ziemie 

kiedykolwiek Jej poddane, kiedykol- 
wiek w skład Rzeczypospolitej wcho- 
dzące, bez względu pod czyją władzą 
się obecnie znajdują, I niemasz takie- 

go krańca Rzeczypospolitej, a tem- 
bardziej Wielkiego Księstwa Litew- 

skiego, skądby w tym dniu najuro- 
czystszym nie Śpieszyły pielgrzymki, 

a przynajmniej nie zrywały się we- 

stchnienia czci i tęsknoty ku tej Kró- 

lowej i Matce najmiłościwszej, garną- 

cej przesłodkiem skrzyżowaniem rąk 

  

  

wszystkie swe dzieci, _ wszystkich 

swych czcicieli, co krwią swą poty- 

lekroć szczodrze stwierdzili wierność 
Pani swojej katolickiej, Opiekunce 
i Patronce najdalej nawet zagnanych 

losem swych synów. A Matka Umę- 

czonego pamięta dobrze i na wieki 
Oszmianę,  Chełmszczyznę,  Kroże, 
pamięta 1 zna bezimienne rzesze bo- 

haterów skatowanych i pomordowa- 
nych w obronie jej czci | ku nim 
wszystkich śle dzisiaj promienie swych 

ukoronowanych skroni i miłujących 

źrenic. 

O bracia nasi z Korony—z Wiel- 
„kopolski, Mazowsza, Krakowa i Sląska 

—z województw kresowych i ziem 

odpadłych—bracia, dziś z nami połą- 

czeni—i Wy, oderwani od nas prze- 

mocą, nieszczęściem, lub własną bo- 
łesną nieufnością — oto jednoczymy 

się dziś z wami wszystkimi w po» 

tężnym żywiołowym hołdzie, w naj. 

korniejszym pokłonie u _ stóp tej 
wspólnej naszej, nadewszystko umiło- 

wanej Pani Ostrobramskiej, królowej 

najdostojniejszej—i Matki najłaskaw= 
szej — wszystkie swe dzieci zarówno 

miłującej. 

Helena Obiezierska. 

Et) 

Program uroczystości Koronucyjnej 
I pobytu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w Gilnie. 

Dnia 2-go lipca, 
Godz. 10ta Początek uroczystości na płacu przed Bazyliką. Odczy: 

tanie reskrypiu stolicy Apostolskiej o koronacji Cudownego Obrazu Naj- 
świętszej Maryi Panny. Koronacja obrazu. Pontyfikalna Msza Sw., celebro- 
wana przez J]. Em. Aleksandra Kardynała Kakowskiego, Arcybiskupa 
Metropolitę Warszawskiego. Kazanie podczas sumy, wygłoszone przez J.E. 
Biskupa Kazimierza Michalkiewicza, Sufragana Wileńskiego. Uroczyste Te 
Deum. 

Godz. 11 a. Msza św. pontyfikalna z kazaniem na placu Łukiskim. 
Jednocześnie Msza św. pontyfikalna z 
rzeszkowej. 

kazaniem litewskiem na placu О. 

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

Godz. 14:/, Śniadanie - bankiet wydane przez Arcybiskupa Metropo- 
litę Wileńskiego w salach Kasyna Oficerskiego. 

Godz. 161: „Obrona Częstochowy" przedstawienie w Teatrze Pol- 
skim (Mickiewicza 8). 

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

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

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

Dnia 3 lipca. 
Godz. 9-a Cicha Msza Św. w Kaplicy Ostrobramskiej w obecności 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 
: Godz. 9 m. 30 Pan Prezydent Rzeczypospolitej zwiedza wystawę 

robót ręcznych Młodzieży Szkól Powszechnych w szkolnej pracowni przy* 
rodniczej oraz ogrodu szkolnego botanicznego. 

Godz. 10 m. 15—12 Audjencje udzielane przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej w Pałacu. 
: Goez. 12 a. Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje defiladę wojska 
i organizacyj przysposobienia wojskowego przy ul. Mickiewicza na rogu 
Tatarskiej. 

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

Godz. 17-a. Pan Prezydent Rzeczypospolitej przybywa na zawody 
sportowe па Pióromoncie i widowisko „Kościuszko pod Racławicami". 

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

Godz. 18 m. 30, Pan Prezydent 
zabawę 

Rzeczypospolitej przybywa na 
sportową do ogrodu Bernardyńskiego. 

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

Godz. 22:a. Raut w Pałacu, wydany przez Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. 

  

A gdy wróg już ostatecznie zo 
stał z miasta wyparty, zgromadziliś- 
my się wszyscy znów u stóp Panien- 
ki Ostrobramskiej, w tem miejscu, 
gdzieśmy Ją w straszliwą noc stycz- 
niową łzami boleści żegnali i popły- 
nęła pieśń potężna, dziękczynna: cicho 
i powoli rozsunęły się lekkie zasłony 
cudownego obrazu, niby rozwiane 
podmuchem jesiennym obłoki z nie- 
bios błękitu i wśród blasku jarzących 
się świec i dymów kadzidlanych uka- 
zało się nam Przenajświętsze, prze: 
czyste oblicze, promienne, jaśniejące 
jakąś powagą nieziemską a zarazem 
słodyczą i dobrocią niezmierną, ręce 
o przecudnych linjach zdawały się 
błogosławić nas a z oczu, z twarzy 
o subtelnym kolorycie i z całej po- 
staci Matki Bożej spływał do dusz 

K. i IS 

i serc naszych jakiś promień radośny 
spokoju, szczęścia, upojenial.. 

„O Panno Chwalebna i Błogosła- 
wiona. O Pani nasza..." śpiewały usta 
i serca a pieśń płynęła ku słońcu, ku 
niebu co się śmiało błękitem pogod- 
nym, ku tronom Boga i Matki jego 
Przeczystej. 

Tak walczył o Wilno i jego Opie- 
kunkę Najmilszą żołnierz i harcerz 
polski, dziś, jako prawy syn  umiło- 
wanej ojczyzny — stoi on na straży 
jej granic a jako wierny rycerz Któ- 
lowej Korony Polskiej „co w Ostrej 
Świeci Bramie* stać będzie silny du- 
chem, czysty i ofiarny na straży 
wielkich ideałów narodowych i ogól- 
no ludzkich, na straży imienia Maryi, 

X. 
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ERZY REMER. 

Madonna warowni wi» 
leńskiej. 

Przed wszystkiemi tytułami, jakie 
nadały Jej wieki, ten tytuł- -Madonny 
wileńskiej Warowni — był na począt- 
ku przeznaczenia obrazu Matki Bos- 
kiej Ostrobramskiej. Wizerunek «Sfraż- 
niczki Wilna» (jak Ją pieśń nazywa) 

powstał bowiem w chwili wzniesienia 
murów obronnych i bram, któr: za 
zezwoleniem króla Aleksandra (w 1503 
r.) otoczyły miasto pierścieniem w 
1522 r. «dla pewniejszej stróży i bez- 
pieczeństwa od nieprzyjacieli». Wtedy 
to na ostrym, narożnym końcu mias- 
ta stanęła Ostra Brama, ukoronowa- 
na zwyczajem średniowiecznym, jak 
inne, monumentalnym wizerunkiem 
Matki Boskiej. Fakt wyniesienia tego 
obrazu ponad miejską bramę — wro- 

ta, ponad miasto (bo na jego zarów- 
no ostrym jak i podówczas wysokim 
końcu) predystynuje bramę na „Świę- 

tą, Bogu milą*, pod którą „Wilno, 

bramy, domy swoie* oddawało, jak 
mówi nabożny śpiew — pod nogi 

Tej, co „Ostra w swoiey gorliwości 
składa ręce nas przyimuyąc*, 

_. W stwierdzeniu tem, że obraz 
funduie miasto, od którego dopiero 
w 1668 roku Karmelici Bosi przyj- 
mują go pod swoją opiekę, tkwi 

rdzeń historji samego wizerunku, jego 
osobliwość ikonograficzna — Madon- 
ny bez Dzieciątka, która nie mogłaby 

west do wielkiej i tradycją uświęco- 

nej rodziny Madonn o typie Odigitrii 

(Madonny z Dzieciątkiem) gdyby nasz 

obraz powstał w pracowni kłasztornej 
i był przeznaczony do wnętrza ko: 

| ścielnego. Zastosowanie monumental- 
nych form, obliczonych na działanie 
z wysokości i perspektywy, jest dal- 

szym i nie ostatnim zresztą spraw- 

dzianem dociekania idącego w kie- 
runku wyświetlenia tajemnicy czasu 
powstania obrazu M. B. Ostrobram- 
skiej. 

Wyniki twórczej pracy konserwa* 

torskiej, dokonanej z wielką znajomo- 

ścią rzeczy i zakonnym  pietyzmem 
przez Jana Rutkowskiego, usunęły 
wszełkie pod tym względem  wątpli- 

wości, wbrew wszystkim kombinacjom, 
które opierając się żna powierzchow- 
mem patrzeniu nie mogły czy nie 
chciały zobaczyć prawdy dzieła sztu- 
ki. Ono samo mówi wyraźnie i do- 

wodnie, że w nawarstwieniach restau- 
racji obrazu, przeprowadzanych w cią- 
gu wieków, znajduje się punkt stały, 
otwierający nam drogę, horyzonty i 

głębie pierwotnych form, które ustalają 

sprawę datowania wizerunku Madonny 
Ostrobramskiej. Tym stałym punktem 
odtworzenia pierwotnego obrazu w jego 
formach, barwie i technice Stała się 
na początku ta ostatnia, będąca za- 
razem największą troską i radością 

konserwatora i badacza. 

Pierwotny obraz M. B. Ostro- 
bramskiej był malowany na gruncie 
kredowym farbą temperową, którą 

późniejsze wieki pokryły farbami olej- 
nemi. Nietknięte pozostało jeno obli- 

cze Madonny, dziś, po usunięciu na- 
leciałości kurzu, jaśniejące w całej 

pełni złocistym kolorytem, właściwym 

barwom temperowym Restauracje, t. 

|. przemalowania nie zniszczyły jednak 
rm. Pod powłoką farb olejnych 

znajdujemy oprócz pierwotnej techni- 
ki temperowej, dobrze zachowane 

' ksżtałty, kontury i linje pierwszego 
obrazu, który w epoce baroku (XVII 
wiek) i później (a po 1702 roku) 

_ otrzymał nowe farby i barwy, prze- 
| jstaczające jego powierzchnię, to 

pewne, nie przekształcające jednak 

zasadniczych cech i elementów arty- 
Pozostała ona stycznej koncepcji. 

Ла — 
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Ludomir Slendziński o badaniach nad obrazem. 
W sprawie Obrazu Matki Boskiej 

Ostrobramskiej zwróciliśmy się do 
znakomitego artysty p. Ludomira 

Ślendzińskiego z zapytaniem jakie ma 
zdanie có do epoki, w której powstał 
obraz. 

Otrzymaliśmy odpowiedź: 

Co do epoki, można ją określić 

w sposób bardzo luźny, można za: 

„ledwie w przybliżeniu określić grani- 

ce czasu, przed którym obraz nie 

mógł powstać i już z większą 

łatwością czas, po którym nie mógł 

już być malowany. Oczywiście, mó- 
wię tu o obecnym stanie badań, 
które o ile wiem,rozpoczęly się dopiero z 

chwilą restauracji obrazu i trwaly 

zbyt krótko, aby mogły do pozytyw- 

nych rezultatów doprowadzić, O ile 

wiem nie zostało nawet uskutecznio: 
ne porównanie typu ikonograficznego 
Madonny « poszczególnemi typami 

Szkół włoskich, bizantyńskich.i t. d 

Zwracam uwagę, że istniało kilka 

szkół bizantyńskich, a niektóre z nich 

kształtowały się później pod silnym 

wpływem zachodu, jak np. Pskowska 

szkoła w okresie renesansu, Malarz 
który malował obraż, mógł tworzyć 

zarówno pod wpływem szkoły mu 

współczesnej, jak nawet od siebie 
chronologicznie odległej, o ile ten o* 
braz ma lokalne pochodzenie, co ta-. 
kże moim zdaniem udowodnione nie 

nych konkretnych do wyrokowania. 
Wielkie zaslugi w kierunku umo- 

obrazem położył prof. Rutkowski. 
jest. Wogóle raz jeszcze podkreślę, Wogóle uważam, że Wiln> zamało prace w Warszawie na Zamku przy 

że nie widzę dotychczas żadnych da- ocenilo jego pierwszorzędne zasługi i restauracji obrazów i plafonu; Boccia- 

  
obrazów, świadczą o tem liczne jego 

świetną pracę nad obrazem Madon- relliego, a także znana praca nad 

ny wileńskiej. Prof. Ru kowski jest Matką Boską Częstochowską. C:ło- 
žliwienia dzisiejszych badań nad tym znakomitym fachowcem w restauracji wiek ten dłuższy czas pracował w 

jednej z najświetniejszych galerji obra- 

zów, mianowicie w Luwrze. Wszyst- 

ko co poruszyło badania nad obra- 

zem Ostrobramskim, przypisač nale- 

ży prof. Rutkowskiemu, jego umie- 

jątnej restauracji obrazu i badaniu nad 

jego właściwościami technicznemi, a 

także nad póź iiejszemi przemalowy- 

waniami. Ta praca prof. Rutkowskie- 

go pozostanie ważkim (materjałem 

dla badań krytycznych, które nieza- 

wodnie powstaną. 

— Aco powie Pan o pracach 
prof. Remera Iprof. Skrudlika i o dy- 

skusji między nimi? 
— Wolałbym uchylć się od tego 

pytania. W każdym razie odpowiem 

całkiem ogólnikowo. W. dziedzinie 
tej nie mogę zabierać głosu, gdyż 

Sprawa ta wymagałaby bliższego za- 

poznania się z samym obrazem i z 

materjałami, które dziś jeszcze do- 
stępne nie są, i jak sądzę z mało pra- 

cy położono dla ich zgromadzenia, 
Wiem tylko, że materjały dotychcza: 
sowe nie są dostateczne do wyroko- 

wania. Polemika więc, która się roz- 

wija, jest być może pożyteczna, gdyż 

porusza pewne szczegóły i zachęca 

do ich zgłębienia i wszechstronnego 

wyjaśnienia, lecz polemika ta nle mo- 

że być traktowana jako rezultaty zu- 

pełnie pozytywne. Na to jeszcze za- 

wcześnie. Może wszystkim byłoby 

przyjemnie, żeby ostateczne wyja- 
śnienia były gotowe na dzień koro- 
nacji, lecz niestety nauka także ma 

swe kaprysy. 

ny, zamykający Jej postać w  zwar 
chciałoby się rzec — płasko» 

rzeźbę, w której znajdujemy inne, 
drobniejsze formy, niemniej jednak 
pod względem stylu „wyszukane* i 
zależnie od epoki wyczute. Do tych 
należy w pierwszym rzędzie woal, 
opadający w ostrych załamaniach z 
głowy M. B, który tworzy idealne 
obramienie, sięgające stylowo w śred 
niowiecze, w każdym bądź razie zro- 
dzone z ducha i form przejściowych 
idących ku Odrodzeniu, do którego 
czasowo i duchowo pierwotny obraz 
Ostrobramski bezsprzecznie należy. 
Mówi o tem cała postać, traktowana 
jak wizerunek w ścisłem znaczeniu 
tego słowa, jeno przeidealizowany przez 
artystę i podniesiony przez niego do 
potęgi królewskośti. Z tej rodziny 
jest oblicze Madonny, jakże różne od 
wspaniałego oblicza Odigitrii Często- 
chowskiej i jakże różne również od 
słodkich, uśmiechniętych, a nieraz 
teatralnych (w ruchu i geście) postaci 
podobnych z obrazów Guida Renie- 
go, Domenictina, Carla Dolciego, 

 Sassoferaty czy innych akademików 
łub eklektyków XVII w. Z tej epoki, 
z ducha jej form wychodzi z całą 
pewnością pierwszy restaurator obra- 
zu Ostrobramskiego, posługujący się 
farbami olejnemi i Szerokim pen: 
dzlem, który idąc za pierwowzo- 
rem i starając się o ile możno- 
ści zachować „wyraz““ fałd na 
płaszczu, zmienia go jednak „po 
swojemu ”, zmiękczając ost ość kątów 
łamania, budując w ten sposób nowy 
świat form, przybierających w dalszej 
epoce (w początku XVill wieku) na 

  
  

nienaruszona dzięki tej wysokiej 
aktywności dzieła sziuki, które mu- 
siało tak jak i dzisiaj działać potężnie 
na restauratora i kierować jego ręką 
i czuciem. Przechowały się zatem z   — pierwotnego obrazu jego formy mo- 
numentalne, a więc wielki kontur 

innych parljach obrazu wyraźne zna: 
miona stylowe. Do takich partyj, a 
drugiej restauracji, zaliczamy przema- 
lowaną tunikę czerwoną, która kłębi 
się od fałd, wzajemnie się przenika” 
jących czy przelewających, gdzie jed. 
na forma zlewa się z drugą lub w 

płaszcza (szaty zwierzchniej) Madon- niej zanika, co razem tworzy barwną 

bryłę, wypuklo rzeźbioną. W tenspo-w cji obrazu wynika zatem jasno, 
sób igrać może z ksztaltami tylko ba- 
rok, wyczuwający pozatem miąższ 
materji, jej miękkość i konsystencję. 
Wreszcie trzecia restauracja, najwi- 
doczniejsza ze wszystkich, to doty- 
cząca przemalowania rąk, które nie 
utraciły swego wyrazu pod względem 
ujęcia, kształłu, uległy jednak zdeko- 
loryzowaniu i anatomicznemu malo- 
waniu malarza XIX wieku. 

Powyższe fakty matury artystycz- 
nej, „wyczytane* z samego dzieła 
sztuki (o którem piszemy obszernie 
na innem miejscu) nie mogły zajść w 
jednej epoce, w jsdnem czasie, po- 
dobnie jak nie możemy chyba twier- 
dzić, ażeby obraz malowano jedno- 
cześnie dwoma technikami. Ze spo- 
strzeżeń poczynionych podczas konser- 

że pierwotny obraz, malowany tempe- 
rą, był przemaiowany później farbami 
olejnemi. Stało się to w chwili, kiedy 
Karmelici Bosi'otrzymawszy go od 
miasta (t. į. w XVII wieku) a widząc 
dzieło sztuki w stanie zniszczenia 
(nie zapominajmy, że obraz znajdo- 
wał sięna bramie od wieku) postano- 
wili poddać go „odnowieniu* zwłasz- 
cza Fże „gdy Konwent Wileński z 
Boskiego zrządzenia tu przy Bramie 
O:trey Roku P. 1626 zaczął bydź 
fundowany, zaraz Oycowie nasi osob- 
liwszą cbserwę i wenaracyją temu 
Świętemu Obrazowi czynić, i swym 
przykładem lud wierny do Nabożeń- 
stwa, i należytego uszanowania za- 
chęcać i pobudzać poczęli (O. H Iar- 
iona — Relacja o cudownym obrazie 

Groteski 
Uroczystość dzisiejsza prócz to- 

nów wzniosłych i pięknych obfituje 
także w nieprzyjemne zgrzyty. Takim 
zgrzytem jest oczywiście przedewszy- 
stkiem stanowisko |rządu kowitńskie- 
go. Ale zgrzyty zdarzają się i po na- 
sze stronie. Miejmy odwagę to wyz- 
nać i winnych potępić. 

Oto w Wilnie rozpowszechniają 
broszurkę w psirokato-ludowej szacie. 
Lud oczywiście ją kupuje chętnie. 
Jest tania, kosztuje 75gr. a jaskra- 
wość żółto-zielonej okładki niejednego 
przyciągnie. Broszura nosi tytuł «FHi- 
storja Cudownego Obrazu Matki Bos- 
kiej Ostrobramskiej». Napisał ją pu- 
blicysta «narodowy», innemi słowy 
endek, który tak sam siebie określa. 

_ Broszura rozpoczyna się wstępem 
historycznym o odległy.h czasach, 

Czytamy w niej: 
Wileńszczyzna, jako też wogóle przyle- 

gające do niej ziemie wschodnie od niepa 

miętnych czasów zamieszkałe były przez 

szczepy słowiańskie, z których każdy miał 
bądź to swego księcia, bądź też tworzył 

osobną republiczkę, z obieranemi władzami, 

wszystkie jednak stanowiły jak gdyby jed- 
ną, wielką rodzinę, mówiły jednakim z na" 
mi, Polakami, językiem. % spólny język był 
właśnie tem złotem ogniwem, które nas łą- 
czyło w jedną wielką całość, a że między 
sobą, jak bracia  porozumiewaliśmy się 
wspólnem słowem, więc też nazwaliśmy sie- 

bie Słowianami, podczas gdy obcych, któ- 
rych rozumieć niemogliśmy, nazywaliśmy 
<Niemcami>», to znaczy <niemymi» lub też 
<Czuchnami», <Czuchońcami», <Czudami>, 
co znaczy tyle jak: «cudzy», „cudak“. 

Długi czas nazywano też „Czuchońca- 
mi*— Litwinów, którzy od dawna zamieszki- 
wali pas ziemi nad morzem Baltyckiem, 
mniejwięcej w granicach dzisiejszej Kowień- 
szczyzny i zniemczonych obecnie do szczętu 

Prus Wschodnich. 

Ziemia Wileńska później dopiero, na 

czas pewien trafiła pod panowanie książąt 

litewskich, początkowo była ona wolna i Lit- 

winów wcale fu nie było. 

Swego czasu policja rosyjska wy- 
najmywała różne indywidua, które 
fałszowały historję na niekorzyść Po- 
łaków, a na korzyść Rosjan. Indywi- 
dua te zwykle należały do rzędu tak 
często spotykanych w literaturze ro- 
syjskiej „bywszich liudiej“, byli to 
ludzie, którym wogóle było naplewat 
na wsio i na szacunek do własnej 
osoby i własnego pióra oczywiście 
przedewszystkiem. Ale Rosjanie mieli 
przynajmniej w takiem fałszowaniu hi: 
storji polityczną rację. Tłómaczyli nam, 
że Obraz M. B. Ostrobramskiej jest 
prawosławny, że Litwini chcieli się 
nawrócić na prawosławje, lecz Polacy 

i zgrzyty. 
temu siłą zapobiegli 
to było skłamane lecz  skłamane 
celowo. Lecz jaką rację ma 
Polak, by fałszować  historję w 
ten sposób, jak to widzimy powy- 
żej? —' Żadnej. Dzisiejsza Polska jest 
przecieź spadkobierczynią nie tylko tra- 
dycji i praw Korony, lecz tradycji i 
nraw Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Fałszerstwa więc tego rodzaju prócz 
tego, że wzbudzają obrzydzenie nie 
wypełniają żadnej politycznej roli.) $R 

Poznamy nawet w piekle endeka, 
czyli „narodowca*, jak się oni sami 
nazywają, — po metodach walki po- 
lemicznej. Metoda ta polega na dwuch 
chwytach. Po- pierwsze wzbudza się 
w kierunku przeciwnika jakieś podej- 
rzenie o charakterze tajemniczym. Po- 
tem dopiero chwyt drugi, skok z o3za- 
łamiającym zarzutem, wyrwanym, że 
się tak wyrażę z samych trzewi sen- 
tymentu. Rzuca się na przeciwnika 
oskarżenie, że popełnił coś specjalnie 
ohydnego, coś bluźnierczego, coś świę- 
tokradzkiego. Metoda ta jest znana i 
niemal codzień na łamach prasy moż- 
na obserwować, jak ją endecy stosują 
do przeciwników politycznych. 

Wspaniała groteskowość broszurki 
o „Historjj Cudownego Obrazu” po- 
lega na tem, że autor jej, czołowy 
publicysta „obozu narodowego", me* 
tody te stosuje do średniowiecznych 
Litwinów. Widowisko arcy - zabawne. 
Wyobraźmy sobie artykuł „Gazety 
Porannej* oskarżający Cycerona oto, 
że jest masonem i żydem. 

A więc chwyt pierwszy, rzucenie 
tajemniczego podejrzenia. 

Pisze więc historyk „narodowy*: 
Rzecz dziwria jednak, że Tatarzy, którzy 

ogniem i mieczem spustoszyli całą olbrzy- 
mią wschodnią połać Słowiańsżczyzny—nie 

poruszyli wcale Litwinów. 

Teraz przychodzi chwyt drugi, rzu- 
cenie oskarżenia o zbrodnię specjal- 
nie oburzającą sentyment. 

Czytamy znów u naszego historjo- 
zofa: 

Tłumaczy się to po pierwsze wielkiem 
ubóstwem Litwinów. Toż stare kroniki pi- 
szą, że gdy Litwini musieli zapłacić daninę 
Kijowowi, nie mając pieniędzy ani innych 
cenności, wypłacal: ją korą dębową i winni- 
kami. W takim kraju Tatarzy nie mieliby 
nic do zrabowania. Ważniejszym jednak był 
powód drugi: podczas gdy ludy słowiańskie 

od bardzo dawnych czasów wyznawali wia- 
rę Chrystusową — Litwini podonczas byli 
poganami, takimiż jak i Tatarzy. Poganie z 
poganami prędko się porozumieli i pobratali, 
to też Tatarzy nie tylko że najmniejszej 
krzywdy Litwinom nie uczynili, ale posługi- 
wali się nimi jako przewodnikami, podczas 

ete. Wszystko 

it. d. Wilno, 1823 r.) Wtedy to Ma- 
donna Ostrobramska przeistacza się 
w „Karmelu zaszczyt i ozdobę”, staje 
się dla Zakonu „niewymowną Pocie- 

chą,  Pocieszyc elką,  Obronicielką, 
Oniekunką“ — Mater Amabilis i Ma- 
ter Misericordiae. 

To przeobrażenie Madonny-Straż- 
niczki w Madonnę Miłosierdzia dzieje 
się za sprawą Karmelitów, którzy bu- 
dują dla Niej — jak wiadomo — 
najprzód drewnianą a później muro- 
waną kaplicę z dawną bramą a tem 
samem z wileńską warownią bezpo- 
średnio i nazawsze związaną. 

Odrestaurowany obraz pokrywają 
(przed 1671 r.) złocistą szatą metalo- 
wą (blachy srebrne pozłacane) wyko- 
naną zapewne przez wileńskich mi- 
strzów złotników, dziełem o wysokiej 
wartości artystycznej, tworzącem od+' 
tąd jedną jakby zrośniętą całość z 
obrazem. Wizerunek Madonny, jaśnie- 
jący dotychczas wspaniałą gamą ko- 
lorów i ich „przemianą* (jak mówi 
cyt. relacja o. Hilarjona) urasta w 
oczach ludu w złocistą i duchową 
Górę Karmel w gamie złotych kwia- 
tów róży, tulipanów, złoceni i gwoź- 
dzików, stanowiących jakby pancerze 
Madonny. Ową szatę wraz z płytą 
dębową (na której obraz jest malo- 
wany) przebija nawskrcś kula szwedz- 
ka, co stało się najorawdopodobniej 
w 1702 roku, jeśli ufać Relacji (naj: 
bardziej wiarogodnego źródła wiado- 

mości o dziejach obrazu), która wie- 
le mówi o gęstej i częstej strzelaninie 
około Ostrej Bramy, fokupowanje 
przez wojska nieprzyjacielskie, a zdo* 
bywanej przez śmiałków z obozu pol- 
skiego. Wspomniany otwór, w które» 
go głębi dostrzegamy farbę tuniki 
(czerwoną), mówi nam wyraźnie o jej 
drugiej restauracji, dokonanej po r. 
1702, W ten sposób ustalamy chro- 
nologję „nawarstwień* obrazu, po: 
przez które widzimy oprócz odmier* 
nych faktur, technik i form różie 
treści wewnętrzne, duchowe dztje 
dzieła sztuki, rozszerzającego hoy: 
zonty i otwierającego nam doglętne 
myśli i uczucia. > 

Z drobiazgowej analitycznej pracy 
badawczo-konserwatorskiej buduje się 
powoli synteza obrazu Madonny 
Ostrobramskiej. Trudno dziś przewi- 
dzieć dokąd zaprowadzi dalszy wysi- 
łek w kierunku ustalenia osoby twór- 
cy, a tem samem—z jakich źródeł 
czerpał on natchnienia, Jedno nie ule- 
ga wątpliwości, że oczy miał skiero- 
ware na renesans włoski, a duszę 
skąpaną w niecodziennej wizji urody: 
życia, piękna i wiary. Stworzył bo- 
wiem dzieło o tak harmonijnych ele- 
mentach duchowo-optycznych, že po- 
dziw budzi we wszystkich od wieków 
nań patrzących i czujących. Powstało 
ono zapewne na miejscu, w šrodo- 
wisku wielkiego dworu Zygmuntów 

Starego lub Augusta, którzy otworzyli 
naoścież wrota przed artystami Za- 

chodu. (Exol. arch. Żenobi z Rzymu 
i rzeźbiarz Giovanni Cini da Siena). 
Jeśli Wilno z okresu renesansu zgi- 
nęło w nawałnicach dziejowych a 
głównie pod kilofami barbarzyńców 
Wschodu (pałac królewski), to ten 
jeden obraz, ocalały z tej wielkiej 
epoki, skoncentrował wszystkie walo- 
ry pod względem treści i formy i stał 
się cudowny przez to, że w nas no- 
we, odrodzeniowe budzi uczucia i 
myśli. Przez niego jak przez. pryzmat 
wielkich wymiarów widzimy dzieje, 
ludzi i sprawy wielu wieków: od re- 
nesansu z odległem echem. gotyckiej 
struktury, poprzez bujny barok wi- 
leński aż do suchej „anatomji“ dzie- 
więtnastowiecza klasycystycznego. Sla- 
dy to widoczne i wymowne dla wszy- 
stkich, którzy w tworze sztuki widzą 
poza linjami i kolorami oraz poza 
malarzem - twórcą, artystę pełnego 
człowieka, iumiejącego zorea”izować 
wyobraźnię swego narodu. Takim or: 
ganizatorem naszej  długowiecznej 
wyobraźni był twórca obrazu M. B. 
Ostrobramskiej, skoro potrafił wcielić 
w swoje dzieło najwyższe ideały, kie- 
rujące duchowy wzrok w świat rzeczy» 
wistych cudów. 

Powracając do naszego stanowi- 
ska, zaznaczonego w nagłówku, zdą- 
żamy do ostatecznego wypowiedze- 
nia za starą pieśnią, że: 

„Obrona wielka miasta Giedymina, 
Wilna całego pociecha jedyna, 
W tej Ostrej Bramie obrona potężna, 
Królowa Polska, a Litewska Księżna, 
Mieszkanie Boga i złocisty domie 
Twój pałac składasz tu przy Ostrej 

Bramie, 
W stołecznem mieście stolicy mą- 

drości я 
Tu rezydujesz w darów obfitości... 

że to wszystko płynie od koncepcji 
zawieszenia obrazu Madonny na bra- 
mie miejskiej Warowni Wileńskiej, z 
której chwała i sława M. B. Ostro- 
bramskiej rozeszła się po całej daw- 
nej i dzisiejszej Rzplitej i na cały 
chrześcijański świat, który ją wliczył 
do wielkiej litanji Królowych. “° 

  

  

swych napadów na Polskę płacąc za fe usła- 
gi kielichami złotemi, monstrancjami i inne- 

mi, świętemi aparatami w kościołach na: 

szych zebranemi. 

Więc Litwini weaług objaśnień 
broszurki, która dziś będzie kolporto- 
wana po Wilnie, to taka podła nacja, 
która brata się z Tatarami a potem 
pełni funkcje przewodników i szpie- 
gów, (więc nawet nie walczy) i opła- 
cana jest zato monstrancjami, 

Mam odwagę napisać, że za takie 
ustępy broszura ta warta jest wycofa- 
nia z obiegu. 

Raz, że obrażanie tradycyj litew- 
skich jest obrażaniem naszych wlas- 
nych tradycyj. Dziś na uroczystości, 
od Sapiehów i Radziwiłła począwszy 
a kończąc na ludzie wileńskim, mamy 
ludzi, w których płynie krew dawnych 
poddanych Jagiellonów. ,W ten spo- 

sób nie można pisać o własnej hi- 
storji, 

Po drugie, broszura jest opatrzona 
w całę mnóstwo Świętych obrazków 
i w portret Papieża na pierwszem 
miejscu. Lud ją weźmie za książkę 
«nabożną». Nie można pozwalać, aby. 
ktoś w ten sposób wyzyskiwał szla: 
chetniejsze uczucia niewykształconych 
czytelników i poił ich tak spreparo- 
waną «prawdą» historyczną. 

Z jednego miejsca tylko słyszymy 
echo godne pióra i godne uczciwości 
autora omawianej broszury. Oto z 
Kowna: tam właśnie rząd kowieński 
ogłasza, że Polacy nie dopuścili do 
wzięcia udziału w wyborach 10 tys. 
Litwinów. Ci tam chcą zakłamać całą 
Europę, po tem jak tu okłamywali 
lud wileński, agitując za swą listą 
wyłącznie w języku polskim M.
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UROCZYSTOŚCI OSTROBRAMSKIE. 
Wczorajszy dzień. Przeniesienie Cudownego Obrazu 
Przyjazd Prezydenta. z Ostrej Bramy do Bazyliki. 

tnie wit rzyby- Przed przyjazdem Pana Prezydenta około godziny 4-tej popołudniu 
2 : SOS) kozi są na ulicach wiodących od Ostrej Bramy ku Bazylce wstrzymano ruch ko- 

wając 8 P lit łowy. Wyloty ulic obsadziły patrole policyjne. W kierunku do Ostrej 
Wilna prezydenta Rzeczypospolitej Bramy zdążały procesje kościelne, duchowieństwo i organizacje mun- 
dały sygnał rozpoczęcia się wielkiej durowe. 
wileńskiej uroczystości  Ostrobram- Przed kaplicą Ostrobramską licznie zgromadzone duchowieństwo 

skiej świeckie i zakonne oraz 5 oo mająca iść przy feretronie, 0cze- 
. + „kiwala już przed godz 5tą Obraz Cudowny umieszczony był przed ołta- 
Dworzec w chorągwiach : galas rzem w Kaplicy Ostrobramskiej. Punktualnie o godz. 5-ej wzięto Obraz 

dach. Na peronie przedstawiciel ” przy odgłosie-sygnaturki z kaplicy. 
najwyższych w województwie władz Zanim umieszczono jednak Obraz na feretronie 
cywiłnych tudzież okręgowych mili- plicy upłynęło kwacrans, 3 

tarnych. | Duchowieństwo katolickie z W chwili gdy ukazał się na purpurowym feretronie Obraz Cudow- 

J. E. arcypasterzem-metropolitą i JiE 
ny ozwały się wszystkie dzwony i zagrzmiała muzyka fanfarą ną cześć 

; ) * Królowej Niebios, Głowy pochyliły się. Zabłysły w słońcu ostrza szabel, 
ks. biskupem Bandurskim na czele; salutujących Panienkę Przenajświętszą. 
reformowane i luterańskie, prawosław- Majestatycznie posuwał się obraz niesiony przez 12 księży w  dal- 

Ady ają oai > feretronie straż h 3 tanowiły organizacje mundurowe; : icieli i „ Przy feretronie straž honorową $ i ; 
skie, uacd przedstawicieli BANY. jak dowborczycy, hallerczycy, sokoli, harcerze, a przedewszystkiem korpo- 
żydowskiej senator-rabin; członkowie rację akademickie. Przed obrazem postępowali biskupi z sędziwym Metro- 
komitetu Koronacyjnego etc. etc. politą Roppem na czele. Duchowieństwo unickie i zakonne tworzyło dłu- 

Wysiadającego z pociągu Prezy- gi ruchomy szpaler. Na samym przedzie szły procesje kościelne. Ze 

denta Mościckiego powitał pierwszy wszystkich gmachów powiewały radośnie chorągwie o barwach  narodo- 
wojewoda Raczkiewicz; towarzyszy wych i papieskich. na chodnikach tłumy ludzi w zachwyceniu upadały na 

jewoda Racz 3 kolana przed jaśniejącą w słońcu Panienką. Tu i owdzie odezwaly * się 
mu wzdłuż frontu warty honorowej szlochy. gdzieniegdzie ręce wyciągnięte błagały o łaskę. Zdawało się, że 
i—przy nieustających dźwiękach hy- gwiazdy z nimbu Królowej Niebios odrywały się i. spadały migocąc w 
mnu narodowego—prowadzi z czwar-« słońcu na tlum szary rozmodłony. В к - 
tego peronu ku całemu tłumowi osób i Koło kościoła św. Kazimierza na placu przed bri i La 

łych na powitanie Głowy Pań- pochód wspaniałe. W dzwony uderzono na* wieży kościelnej. Faniarą 
przybylyc Р witała orkiestra gimn. oo, Jezuitów przechodżącą procesję. I znów tłumy 
stwa. „ kołysząc się pochylają się w kornem poddaniu. Widać łzy wzruszenia 

Występuje naprzód prezydent Bań- we wszystkich oczach. ` 

kowski i wita Najwyžszego Przedsta- Św. Jan wita Królowę sygnaturką i śpiewem. Przed Bazyliką zgroma- 
wiciela Państwa serdecznem a pel- dziły się tłumy widzów. Procesje kościejne zbaczają na ulicę św. Magda- 

dniosłe nastroju przemó- leny. Duchowieństwo szpalerem wchodzi do wnętrza Bazyliki. Za nim 
nem podniosiego m przemo” wniesiono obraz. Tu przy odgłosie pieśni «Pod Twoją obronę» umiesz- 
wieniem. Tuż obok trzyma p. VICE czono Obraz cudowny wraż z feretronem przed głównym ołtarzem. Do- 
prezydent chleb z solą. Jest to bo- koła Bazyliki zgromadziły się liczne rzesze wiernych w rozmodleniu i nie- 

chenek naszego szarego pytlowca z mal ekstazie religijnej przejętych czcią do Matki Bożej. Przy Obrazie рого- 

koroną na nim; korona tworzy wier- stała straż honorowa barwiarzy Konwentu <Polonia». Co godzina zmienia 
RAT? w chlęb; Si$ Straż Pełnią ją kolcino wszystkie korporacje akademickie i organizacje 

szyk solniczki wpuszczonej CAED; mundurowe przez noc całą, aż do chwili rozpoczęcia właściwej uroczy- 
zamiast na „tacy srebrnej”—leży chleb stości koronacyjnej na placu katedralnym. 

na dużym talerzu misternie ciętym w 

nasze lipie, w głębi w płaskorzeźbie „Powitanie X. X. Biskupów. 
św. Krzysztof, w otoku napis powi- W godzinę po prz jezdzie Pana Prezydenta, pociągiem osobowym 

(SM y ? я przybyli XX. Biskupi z JE. kardynalem prymasem Hlondem i kardynałem 
talny. Drzewo, broń Boże, nawet nie Kakowskim na czele. 
malowane! Ładny, serdeczny pomysł; W oczekiwaniu dostojnych gości na peronie zebrali się liczni przed- 
tak najzupelniej zasz. A ios iz ji ks. eye pm OE SK 

„ętkich Władz wojskowych i cywilnych z vice-wojewodą p. . alinoWSKI 

ю Pan prezydent ujmuję wszystkich i gen. Burbardt Bukachim = czele. ! ; 
niezmierną uprzejmością; miły, SZCZE- Tłumnie zgromadzena publiczność wypełniła szczelnie peron. 
ry uśmiech opromienia mu twarz, ° U głównego wejścia ustawiła się orkiestra szkolna. Przed dworcem 
Wita się najpierw -z duchowieństwem oi szkolna, akademicka, korporacje i organizacje społeczne utworzy- 

wszystkich wyznań; potem p. woje- V SRS SS. : : ‚ i : у ybyłych dostojników powitał J. E. ks. Arcybiskup  Jałbrzykowski, 
woda prezentuje mu kolejno cywilną poczem XX. Biskupi udali sic przed kawi Galo sen samochody. 
generalicję — i oficjalna część powi- Oprócz J. E. kardynałów Kakowskiego i Hlonda przybyli XX. Bisku- 
tania skończona. Po tamtej stronie pi: Przeździecki, Lisiecki, Wacenga, Okuniewski, Owczarek, Kubina, No- 
dworca zagrzmią wiwaty zmasowanej wak, Łukowski, Fiszer, Krynicki i Mańkowski. 3 

ma placu publiczności. Grzmią Okrzy- Litwini na uroczystościach. 
ki, muzyki grają. furczą NA Jak już donosiliśmy, władze litewskie nie zezwoliły ludności katolic- 
lanc ułańskich, tentent koni rozlega kiej wziąść udział w wileńskich uroczystościach Koronacyjaych i w celu 
się — p. prezydent odjeżdża do mia- uniemożilwienia samowolnego przejścia granicy obsadziły ją wzmocnio- 
sta. Towarzyszy mu ułańska eskorta. ec Baa. i PA z UR ino pa ZD jas nas 

Ё ługi informują z wiarogodnego źródła, kilkudziesięciu osobom udało się prze- 
z PE e tarą, S) ЭОА ślizgnąć się przez granicę. Osoby te zgłosiły się do naszych władz gra- 
aut i powozów. ' nicznych, które ze swej strony udzieliły im jaknajdalej idącej pomocy. 

Pan prezydent Mościcki po Od osób przybyłych z granicy dowiadujemy się, że zatrzymanych na 
pierwszy w życiu ogląda Wilno, Wjeż- granicy obywateli litewskich straż graniczna odprowadziła wgłąb terytorjum, 

dža do miasta rozchwianego cho- REA ich PY s strony SL 2 oo 
COŻ i atomiast zapowiedziało lic: ny przyjazd Litwinów miejscowych z oko- 

WA Hat hę ® mJ 5 lie Święcian, Oran, Suwałk i t, d. Charakterystycznym jest, że kwestja 
zieleni, którego ulice zaczynają W ugziału w uroczystościach lub nie, jest |tematem zaciekłej połemiki po- 
szybkiem tempie nabrzmiewać nie- pmiędzy obozem chadeków litewskich i ltdowców O ile bowiem chadecja 
przeliczonym tłumem. nawołuje do udziału, o tyle socjaliści stoją na przeciwnym stanowisku. 

Witaj uam, gościu dostojny, pod Bardzo popetrcnc obywa „jest też ukazanie się pewnej ilości 

skrzydłami Najświętszej Maryi Panny druków o tendencji wybitnie tradycyjnej i historycznej, Do takich należy prze- 
ASKA dewszystkiem jednodniówka „Prie Ausros Varta“ nawolująca gorąco do 

ask Niech Ukorenowanej udział w uroczystościach, które wypływają z tradycji kraju iW 

i wyniesiono z ka- 

raz 

„Ks. Li 
pierwsze błogosławieństwo ku Tobie tewskiego. ‚ _ 

' Ukazały się też w kolportarzu pocztówki z obrazkiem Matki Boskiej 
wie rszykiem litewskim p. Oskierki. \ ! 
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Przyjazd posła Stetsona. 
Wczoraj przyjechał do Wjlna w charakterze prywatnym poseł Stanów 

Zjednoczonych A! 

się zwróci. 
* 

Premjer marszałek Piłsudski przy- 

ježdža na uroczystošci koronacyjne 

dziś rano. Panu Marszałkowi towa- 
. о* meryki Pėlnočnei pan J. Stettson który zamieszkał w 

Dg NWA wojskowego charakterze gościa u hr, Jana Tyszkiewicza. A 

=: e Zgon Kazimiery Niewiarowskiej. 
> — rano rozeszła się po Wilnie wiadomość, że primadonna operetki stołecz- 

Razem 4 Pando, Make Ва оан о iai es ko ao we 
przybył tylko min. Miedziński Jak wiadomo 6. p. Kazimiera Niewiarowska bawiąca w Wilnie z trupą opereiko- 

Minister sprawiedliwości p. Alek- wą mieszkała w specjalnie dla trupy przydzielonym wagonie. W/ momencie kiedy nie- 
sander Meysztowicz i min. Stanie- odżałowana dyrektorka operetki zajęta była praniem sukienki w benzynie, prąd powie- 
wież ybyli kilka godzin przedtem trza wytworzony przez otwarte drzwi przybliżył płomię palącego się obok primusa co 

ale i spowodowało wybuch. Momentalnie cała sukienka 6. p. Kazimiery Niewiarowskiej sta- 
samochodami. nęła w płomieniach, jednak nie tracąc przytomności umysłu momentalnie wyskoczyła 

Min. kolei p. Romocki przyjechał z wagonu, Przechodzący wypadkowo kolejarz z narażeniem się począł iłumić płomienie, 
'dziś rano. Min. Romocki w połud- przyczem nie zdając sobie sprawy z następstw oblał płonącą wodą. 

miu wraz z woj. Raczkiewiczem wy» Natychmiast pada e 1 odwieziono chorą do szpitala Św* 
ja Jakóba, gdzie z polecenia lekarzy włożono ją do wanny z oliwą. Chora czuła się jeszcze 

jechał do bas w, u sake na tyle dobrze, że o własnych siłach szła owinięta w prześcieradło do kareki. W szpi- 
Pana Prezydenta. : talu stan zdrowia chorej pozostał bez zmiany. $. p. Kazimiera Niewiarowska była zu- 

Minister spraw zagranicznych P. pełnie przytomną. rozmawiała z siedzącą obok niej koleżanką Łucyną Messal, a nawet 
Zaleski na uroczystości koronacyjne podyktowała depeszę do matki swojej, w której zawiadamia ją, że czuje się dobrze. O 
nie przybędzie z powodu  niedyspc= godz, 2 po północy lekarze polecili wyjąć chorą z oliwy. O trzeciej była już nieżywą. 
zycji ы Wczoraj o godz. 5 po południu odbyła się eksportacja zwłok zmarłej na dworzec 

kolejowy, gdzie trumna została ustawiona w specjalnym wagonie. Dziś o godzinie 8 
! a m. 20 pociągiem pośpiesznym wagon ze zwłokami odjedzie do Warszawy, 

Aresztowania wśród komunistów. 
Wczorajszej nocy władze bezpieczeństwa dokonały licznych aresztów 

wśród wybitnych przedstawicieli Białorusinów grupujących się koło komunisty- 

   
    

   
    

   

  

    

    

    
    

Na uroczystości korónacyjne za« 

powiedzieli swój przyjazd: ze stron- 

nictwa prawicy narodowej hrabia i! czynach 

Zdzisław Tarnowski z Dzikowa, pre- sda w joksių redakcji biał. stawać a zrotiowkiio Jana Noc 
z i ° cz macego Dworczanina oraz ncentego szkiewicza. nocze: 
zes stronnictwa, i książę Janusz Ra arctdonė k astanėoas <Bialorusklej sprawy> p. Sa pozatem Kd wakiagae 
dziwiił prezes warszawskie go oddziału Menke i Kościewicza. Tego ostatniego zwolniono. 

tronnictwa O godz. 330 w nocy aresztowano przybyłego niedawno z Kowna esera 
> ё 2 Mamonko. Wyniki rewisji. dały wysoce obciążający materjał. Według krążących 

Wczoraj zaś przybył do Wilna ze pogłosek areszty te stoją w związku z m wystąpienia komunistów 
Lwowa pan Żurowski przedstawiciel W dzień uroczystości koronacyjnych i przyjazdu Prezydenta Państwa, Szczegóły 

śledztwa trzymane są w tajemnicy, 
owskiego oddziału stronnictwa, Z " 

organizacji Zachowawczej Ргасу Рай- Rozstrzelanie Polaka w Kownie. 
stwowej, ks. Eustachy Sapieha рге- Z Kowna donoszą: Ogłoszono tu wyrok sądu polowego w 

zes organizacji, hr. Adam Tarnowski, Sprawie oskarżonych 7 Polaków. Jak wiadomo zarzucono im 
Er Sadisław: Gzacki? oda Dwóraków: uprawianie rzekomego szpiegostwa na rzecz Polski. 

. ERC Sąd skazał trzech na karę śmierci przez rozstrzelanie. Dwum 
ski, prezes woł. związku Ziemian. Prezydent Państwa zamienił karę śmierci na więzienie dożywotnie. 

Natomiast Antoniego Makarsk.ego rozstrzelano. 

Historja Daudeta. 
Leon Daudet oswobódzony przez 

Kamellotów króla w sobotę z więzie- 

nia San'* jest figurą o pierwszorzęd- 

nem znaczeniu. Rozbija on wszystkie 

próby „zabójstwa przez milczenie" 

jakie organizuje przeciw jego osobie, 
rząd, prasa, wreszcie sama publicz. 
ność republiki francuskiej. Rojalizm 
z L'Action Francaise, który tak mało 

ma cech wspólnych z autentycznym 

ruchem legitymistycznym, jaki istniał 

bezpośrednio zaraz po ustąpieniu 

Karola X-*go- -posiadał czterech, po- 

siada trzech naczelnych, kierowników, 

2 tych czterech jeden Valois, intere- 

sujący twórca teoryj ekonomicznych, 

zdradził monarchizm i stał sig Zalo- 

życielem faszyzmu francuskiego. Po- 
zostali: Jakób Bainville, niesłychanie 

zdolny umysł, pozornie uganiający 

się za ekscentrycznością ujęcia każde- 

go problematu jest może najgłęb- 

szym znawcą francuskiej polityki za- 

granicznej. Karol Maurras, twórca ide- 

ologji nowoczesnego monarchizmu 

francuskiego. Wreszcie Daudet. Tego 

zadaniem jest jakby reklama ruchu 

rojalistycznego we Francji. Jest on 

duszą wszelkich pomysłów, które spra* 

wiają, że już od lat 20-stu cała Fran- 

cja zmuszona jest conajmniej co dwa 

tygodnie mówić o rojalizmie z = 

Action Frangaise, Czy to będzie wal- 

ka z apaszami wewnątrz Paryża, czy 

walka z państwem niemieckiem i je 

go  szpjonażem czy rywalizacja 

pomiędzy tygrysem Clemenceau a 

Caillaux, Daudet jest zawsze wszę- 

dzie, stale pomiędzy trybami wytwa- 

rzającemi opinię publiczną, umieszcza 

swą otyłą figurę właśnie na falach głc- 

śnika radjo, właśnie na polu Światła 

bieżącego na ekran kinowy. Francja 
musi mówić o nim. On ją zmusza 

do tego. Jest to jakby genjalny dy 

rektor biura reklamy rojalizmu  fran« 

cuskiego, jego koledzy z parlamentu 

kochali go. On jeden, w całej tejko- 

medji parlamentarnej był szczery, bo 

był otwartym wrogiem całego parla- 

mentu. Chciał wszystkich przekrzy- 

czeć. | ryczał długo ze swego 

miejsca na skrajnej prawicy, е о- 

puszczając żadnego posiedzenia, na- 

wet wtedy, gdy prócz majestatycznych 

lecz sennych wożnych nikogo prawie 

w sali nie było. 
Daudet twierdzi, że policja zamor- 

dowała mu syna. Tezę tę rozwija od 

lat kilku, codziennie na łamach swej 

gazety. Pisze o rzekomych morder- 

cach t.j. o p. Lannes (szwagrze 

Poincarego), Marlieri innych, codzień 

nazywając ich mordercami, wzywającich 

by mu wytoczyli proces o oszczerstwo. 

Ci tego nie robią, czy dlatego, że 
chcą dokoła Daudeta zorganizować 

obstrukcję milczenia, czy dlatego, że 

proces taki wyciągnąłby na jaw różne 

brudne praktyki policji politycznej. 
Raczej to drugie. 

Dałsza część tej historji demon- 

struje się obecnie. Szofer. Bajot, po- 
dobno przekupiony przez samego 

Daudeta, celem wywołania procesu o 

zabójstwo małego Filipa, proces ten 
wygrał i Leon Daudet został skazany 

na karę więzienia. Daudet zrobił po- 

cząikowo nieslychaną historję w re- 
dakcji swego pisma, gdzie chciał się 

bronić, a tysiące kamelotów królew- 

skich miało stawić opór policji. Po 

dwuch jednak dńiach i po pięknej 
przemowie prefekta policji: „panie 
Daudet, nie chce pan chyba, by krew 
Francuzów się polała”, — Daudet o- 
świadczył: „nie chcę wojny domowej" 
i poddał się. W więzieniu go zamknię- 
to razem z Delestem. Teraz kameloci 
królewscy powzięli podejrzenie, że 
Daudeta chcą otruć w więzieniu. 

Dlatego go uwolnili, w ten sposób, 
że jeden nieznany kamelot zadzwonił 
do dyrektora więzienia udając mini- 
stra Sarraut i polecił mu wypuścić 
Daudeta, Delesta, a także komunistę 
Semarda. 

Kompromitacja rządu jest okropna. 
Pokrywa go Śmieszność. Gdyby to 
nie był gabinet koncentracji sił naro- 
dowych p. Poincare, z tylu  byłemi 
premjerami, jako człońkami gabinetu, 
a jakiś pierwszy lepszy gabinecik z 
tej dużej liczby, które trzecią republi- 

ką rządziły, toby już się wywrócił po 

takiej awanturze. Zwłaszcza przykre 
jest, że dzwonek telefoniczny wypu- 

szczający trzech więźniów nie był 

pierwszą próbą tego rodzaju uwolnie- 
nia. Oto na tydzień przed uwolnie- 
niem Daudeta został w ten sposób 
uwolniony z tego samego więżienia nie- 
jaki Girardin tylko, że wtedyna rozkaz 
prawdziwymainistra. W sprawie dyrekto- 
ra w więzieniu Sante (zdrowie) zwró- 

cono się do ministra spr. wewnętrz- 

nych z łatwym kalamburem: il est um 

pew malade votre directeur de la 

Sante (on jest zapewno chory, ten 

pański dyrektor „Zdrowia*)—a p. mi- 

"nister spr. wewn. kierowany widać 

chęcią wyrządzenia usługi koleżeń: 

skiej p. Barihou ministrowi sprawie- 

dliwości, odpowiada „no proszę sobie 

wyobrazić tego głuptasa, który telefo- 
nuje do ministerstwa spraw wewnętrz* 

nych, gdy sam jest zależny od spra- 

wiedliwości». Otóż ta odpowiedź p. 

ministra Spr. wewn. poza wyreźną in- 

tencją zwalenia kawału na kolegę, nie 

miała merytorycznych podstaw, bo 
Grardina właśnie ministerstwo spraw 

wewnętrznych zwolniło z więzienia za Ż 

pomocą dzwonka telefonicznego. Sko* 
ró więc nieszczęśliwy p. dyrektor Ca. 

try zwolnił wtedy na dźwięk mikrofo- 

nu Girardina, nie miał powodu teraz 

nie zwalniać Daudeta, Delesta i Se- 

marda, skoro mu ten sam jego mi- 
krofon w ten sam sposób wolę spra- 
wiedliwości objawił. 

Biedny p. dyrektor Catry miał za- 
ledwie dwa miesiące do emerytury. 
Teraz jest zawieszony w czynnościach 

i ma Sprawę dyscyplinarną. Chodzi 
po Paryżu, unika fotografów, którzy 
na niego czatują, chowa swoje « obli- 

cze za kapelusz i tak tylko można 

go widzieć w objektywie fotograficz- 
nym, Ł' Action Frangaise sprawczyni 
jego kompromitacji broni go w całe 

"kiem ludzki i całkiem rozsądny spo- 
sób. Natomiast p. Viala wice-dyrek- 

tor więzienia Sanfe i już mianowany na- 

stępca p. Catry, opowiada dziennika- 
rzom wszystkie pikantne szczegóły, z 

uśmieszkiem półzadowolenia błądzą- 

cym koło warg. Rząd chce całą winę 

zwalić na p. Cairy, pod tym wzglę- 
dem są solidarni p. Sarraut i p 
Barthou. | й 

Zabawne jest także cświadczenie 

p. Pujo, wodza kamelotów i technicz- 

nego kierownika wydawnictwa Action 

Frangaise. Przybył on do ; sędziego 
śledczego i powiedział uroczyście: 

— „Lt Action Francaise przyjmu- 
je na siebie całą winę za uwolnienie 
Leona Daudet*. 

A potem dodał złośliwie: 
— „Pozostawiamy tylko władzom 

kłopot sformułowania jurydycznego 
„oskarżenia przeciwko nam*. 

Tcgo miały władze dosyć i aro- 
ganckiego Pujo aresztowały, aby w 
kozie oczekiwał na zagadkę jak bę- 
dzie wyglądzć jurydyczne sformuło- 
wanie oskarżenia. . 

Historja Daudeta nietylko ośmie- 
sza gabinet, lecz także podkreśla zna- 
ne zresztą doskonale braki funkcjo- 
nowania francuskiej maszyny pań- 
stwowej. Urzędnicy zalężni od mini- 
strów, od posłów, od prasy, sami 
wciągnięci do różnych partyjek poli- 
tycznych, Tajemnice stanu niemożli- 
we do ukrycia. Oto bolszewicka Hz- 
manite stale podaje do wiadomości 
najtajniejsze rozkazy i najpoufniejsze 
okólniki. Oto rząd lawirujący pomię- 
dzy śmiesznością własną a drwiącemi 
intencjami prasy. Oto bezsilność i 
brak autorytetu w zenicie i to za czar 
sów rządu o zgoła wyjątkowej po- 
wadze, zgoła wyjątkowo poważnym 
doborze personalji gabinetu. 

Na tem tle Leon Daudet, które- 
gośmy nazwali dyrektorem biura ha- 
łaśliwej reklamy, reklamującej jednak 
poważną, głęboką i piękną myśl od-- 
rodzonego rojalizmu francuskiego— 
na tem tle otyła postać Daudeta wy- 
rasta do rozmiarów epickich. To ta 
rubaszna rzeczywistość, która z gas- $ 
końskim z humorem zrzuca z powa- 
żuych głów dostojników  republikań- 
skich czapki trygijskie, dziś już em- 
blematy tylko śmiesznej pozy, Oto 
gruby Daudet, który dziś już zajada ‹ 
ostrygi w Ostendzie, czy popija Chianti 
we Włoszech, hałaśliwie oznajmia 
swą miłość Francji i swe lekceważe- 
nie republikańskich jej władców. "M. 

4 Olleński Dom To. 
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Seim i Rząd. 
Wymiana depesz. 

WARSZAWA. 1. VI. Pat. Z okazii 
objęcia M-stwa Spraw Zagranicznych 
przez premjera Briatianu, minister Za- 
leski otrzymał następującą depeszę: 
J.'E. Minister Spraw Zagranicznych 
August Zaleski — Warszawa. Obej- 
mując kierownictwo M-stwa Spraw 
Zagranicznych, śpieszę zawiadomić 
Waszą Ekscelencję 0 moich stałych 
wysiłkach skierowanych ku rozwojowi 
szerszych przyjacielskich stosunków į 
aljansu między naszemi krajami, sto- 
sunków, które odpowiadają stałym 
inieresom oraz tradycyjnym uczuciom 
Polski i Rumunji. (—) Bratianu. 

Na powyższy telegram minister 
Zaleski odpowiedział: |]. E Prezes 
Rady Ministrów i Minister Spraw 
Zagranicznych Bratianu — Bukareszt. 
ywo wzruszony słowami Waszej 

Ekscelencji śpieszę zapewnić Waszą 
Ekscelencję ze swej strony, iż rząd 
polski pragnie również coraz więk- 
szego zacieśnienia węzłów, które od- 
powiadają wzajemnym interesom i 
uczuciom naszych krajów i narodów 
(—) Zaleski. 

Wniosek w Sprawie usunięcia 
liczników. 

WARSZAWA. 1 VII (£el, wł Słowa) 
Na jednem z najbliższych posiedzeń 
Sejmu znajdzie się wniosek podpisa- 
ny przez następujące kluby poselskie 
Ch. D, ZLN., Piast, NPR, PPS., 
Wyzwolenia i Koło Żydowskie w 
sprawie usunięcia liczników  telefo- 
nicznych wprowadzonych przez roz- 
porządzenie ministra Miedzińskiego. 

Na 10 cio mie- 
sięczną wypłatę 

Najle; w šwiecie 
‚ С;;Ёіщ!пе 

Szwedzkie wirówki 

МАВО` 
poleca 

reprezentant fabryki 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Żawalna 11-a. 

CENY FABRYCZNE. 
Żądajcie cenników. 

  
Sklep Fabr.: Mickiewicza 10. 
  

Qgłoszenie. 
Zarząd dóbr i Zakł*dów Prze 

mysłowych Romana Żurowskie- 
go w Leszczkowie p. Waręż 
(Małopolska) zawiadamia, że 
wszystkie. wyroby  Leszczkow- 
skiej fabryki sukna i koców wy- 
stawione są na Wystawie Prze- 
mysłu Krajowego w Wilnie 
pałac hr. Tyszkiewiczów ul, 
Arsenalska. Tamże przyjmuje 
się zamówienia na burki (na 
wzór sławuckich) oraz uskutecz- 
nia się sprzedaż towarów i 
udziela informacyj co do prze-       

     

     

  

róbki dostarczanej wełny. 

NA RATY, 
solidny sprzęt radjo 

› DJO amatorski. 

, Kompletne instałaje z nowo- 
czesnych odbiorników. 

,|CENY NISKIE 

Bezpłatne porady poleaa 

„najstarsza firma Radjowa 
w Wilnie. 
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NAJLEPSZE KSIĄŻKI ® 
-Рг2е ту:100 

      

     

Br. JABLKOWSCY 32 | 
Wilno, Mickiewicza 18 

Towary wlėkniste, 

Galanterja męska i damska, 
Konfekcja męska, н 

Narymbėrszczyzna, 

Porcelana, ceraty, 

Perfumy, mydła, meble. 

 



Miejski Kinemctf 
Ss“ LO. Ww O 

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

pomysłu 

DZIADY—WIDMA 
Prof. ADAMA LUDWIGA i 

w formie scenicznej 

a to: 
Prof. STANISŁAWA MATUSIAKA, 

M'STERJUM 
LUDOwE 

w 2 odsłonach. 

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

rowego i orkiestry pod Xierunkiem Kapelm Władysława Szczepańskiego. 

  

  

  

„MYŠLIWSKA“ „     „ZACISZE” — ul. Mickiewicza 25 

Pierwsza Wilenska Spółka 
WIN I PRZETWORÓW OWOCOWYCH 

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

POLECA: wyborowe wytrzymałe Wina 
najorzedniejszych firm krajowych i zagranicznych, serów, delikatesów i świeżo otrzymanych znanej 
dobroci wiejskich wędlin litewsk ch. 

Krajowe własnej 

Ceny stałe i umiarkowane. 

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

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

A takoż w pawilonie firmowym na wystawi ruchomej ul. Arsenalska b pałac Tys'kiewicza. 

produkcji, duży asortyment spirytualji 

” ” 22.       
  

  

Nieruchomosci ziemsk e. Majatki, folwarki, ośrodki, mły 'y wodne,—pošredniczymy w kupuie i sprzedažy, 

D.my i place mejskie. „Lokaty kapitałów na pewne zabezpieczenia. 

Pożyczki niskoprocentowe. 

Kosztów przy zgłoszeniu niema. 

Dzierżawy majątków ziemskich. Sz 
i wiejskich wg. cen rynkowych. 

Komis niski do uzgodnienia. 

    

acowanie nieruchomości miejskich 

Kaucjonowans i koncesjonowane 

WOZEK ZA FE WWO OTOCZKI NIRO PROROCY EI ESRT 

  

  

MISTERJUM ZAKOŃCZY. 

Ostrobra 

ozrai Kulfuralno-Ošwiafowy. 
Sala Miejsk a (ul. Ostrobramska 5). 

| Littmja 

  

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

jako epilog „Widm', uplastyezniająey błogosławieństwo raz- 
woju nowej epoki ehrześcijańskiej Idei w Polsee, a wyrażonej 

we wzniosłych symbolaeh hołdu, pokory i miłości. 
Kasza czynna cadziennie od godz. 5 po poł. 

© godz. 4 min. 30 po poł. 

  

Bosaczkowego przez Pasaż. 

W.P, Sztrala. 
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Założ. 

Obrzzy, medale i medaliki M. 
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fabryka I magazyn wyrobów złotych, srebrnych i metałowych 

р. & L. Perkowski i K. Malinowski 
ul. Wielka w murach kościoła św. Jana poleca: 

Artykuły kościelne. Nakrycia stołowe. 
pierwszorzędnych firm szwajcarskich: Zenith, Alpina, Longines i t. p. 

w 1875 r. 

B. Ostr. Pamiątki z Wilna, 
Biżuterja. Zegary i zegarki 

    
  

STADJON SPORTOWY na Pióromoncie. 
w niedzielę 3-go i w poniedziałek 4go lipca odbedą się na wolnem 
powietrzu W ELKIE WIDOWISKA BATALISTYCZNE b. t. 

„ZWYC ĘSTWO TADEUSZA KOŚCIUSZKI POD RACLA- 
WICAMI* Udział biorą: Zespół Artystów Teatru Polskiego w 
Katowicach. Banderja Krakowskich Kosynierów, wojsko (artylerja, 
kawalerja, piechota). w historycznych kostjumach  kościuszkowskich, 

'losc nizacja: A. Kobryń, J. Leśniewski, | Krakowski. W rolach 
głównych: ] Mazanek (Kościuszko), K. Kijowski (Bartosz Głowacki). 
Ceny miejsc od 1 zł, Bilety zakupione na niedzielne widowisko dają 
prawo wejścia n4 mecz Zidenice mistrz Czechosłowacji — W. K. S, 
„Pogoń* Blety wcześniej nabywać można w cukierni 

Początek widowisk: w niedzielę o g. 3 po poł., w poniedziałek 

Ceny biletów: Parter — 1 zł. Biłkon — 30: gr- 

Początek p zedslawień: 1—o godz. 6:j wiecz., 2—o godz. 8'ej wiecz., 3—o godz. 10-ej. 

W razie wstrzymania ruchu z powodu procesji na ulicy Ostrobramskiej, wejście do Sali Miejskiej z placu 

    

994. 

Fabryczny 
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Warszawski Oddział 

  

Mickiewicza 4. 
Poleca Najwytworniejsze 

CZEKOLADKI w 108 odmianach 
— MARCEPANY — 

wielki wybór BONBONIEREK 
Dużo nowości. Towar otrzymu- 
je się z Warszawy codziennie   

  

  bagażem. 

0064446444444 
E. Mieszkowski 

Mickiewicza 22 
Wytworne i trwałe 

CZAPKI i 

HAPELUSZE 
Kraj, i zagr. (Borsal., Habig i in.) 

    

   

Wilenskie Biuro Komisowo=Handlowe ul Ad. Mickiewicza 21. Tel. 152. a. a: złocenie, a S T Na Pamiatkę Koronaci z 

Ogłoszenia i reklamy do wszyskich psm. Fachowe pisanie podań i przepisywanie na maszynie, — : Ž = 2 A aki Е 

з 1 1 1 1 1 A Л KL LE BA BG т на 3 53 55 3 0О Я 55 1 O UA 0 „2 BB E .м№№№№м№ 

Ц h ai WARE $ i AD a ' Spółdzielczy Bank Cechu Rzeźników i Wędliniar R Gebethnerai Wolffa i Ska : : ! J zlelczy Bank Cechu Rzeźników i Wędliniarzy ° 
w Wilnie ul. Mickiewicza Nr. 7. naj lepszej C V K O R I 
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MATKA BOSKA 
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[li poleca: Albumy Koronacyjne. Albumy Ostrej ; 
Bulhaka. Przewodniki i płany. Plakiety Mennicy Państwowej. 

M Fotografje i t. p. 

Księgarńia KAZIMIERZA RUTSKIEGO 
została przeniesiona do nowego lokalu 

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

Jednocześnie poleca następujące wydawnictwa własne jako 
Pamiątki z Wilna: 

MÓJ PRZEWODNIK, 18 najśliczniejszych widoków Wilna z 
plaaem miasta, na pap. ilustr. w ozdobnej okładce. Cena 090 gr. | 

MIŁOSIERDZIA w OSTREJ BRAMIE, 
z 11 ilustr. na pap. ilusir. w ozdobnej okładce. . . 

Bramy i Wilna 
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Pielgrzymi Litwini śpieszcie na ulicę Mickiewicza 

19 m.24 do Komitetu przyjęcia pielgrzymów Litwinów 

i Łotyszów. 

Znajdziecie tam troskliwą .apiekę w czasie pobytu 

w Wilnie. . 

  

V Wystawa Plastyków. 
Kulturalne Wilno poszczycić się 

może teml przejawami mocy swego 

niszniszczalnego ducha, który wciąż 

pnie się do wyżyn w dziedzinie bądź 

to pracy kulturalno-oŚwiatowej, bądź 
to czystego ariyzmu i nawiązuje zer- 
waną nić swej dawnej sławy. 

Obywatel „tutejszy”, pogrążony w 
powodzi trosk powszednich, zacie- 
trzewicny w sporach partyjnych, 
przyzwyczajony do narzekania na „па- 
sze porządki“, „naszą biernošė“, nie 

ma wprost czasu na objektywne za- 
stanowienie się nad istotą tych głę- 
bokich przeobrażeń wewnętrznych 
kultury wileńskiej i przechodzi obok 
mich obojętnie, czasem może nawet 
niechętnie. 

A tempo tych przeobrażeń jest 
bardzo Szybkie. 

Już nie rok, nie dwa—lecz miesiąc 
każdy niesie coraz to nowsze dowo- 
dy niespożytości ducha tego heroicz- 
nego miasta, Słabo uprzemysłowione, 
ubogie w sensie handiarsko-kupiec- 
kim, posiadające przykre braki w 
swych zasobach materjalnįch— Wilno 
nie szczyci się licebą dymiących ko- 
minów fabrycznych, świetnością wy- 
staw sklepcwych ani też ceuropejsko* 
ścią swych jezdni i chodników; za te 
na całą Polskę bije гей żar ukryty 
świętego zapału, promieniuje ciche, 
skromne poświęcenie się dla idei, U- 
miłowanie gorące tradycyj i, co naj- 
ważniejsze — nieskaz telma moc cha- 
rakteru, tylekroć już stawiająca „na 
Straży ducha polskiego najlepszych 
jego synów. 

1 w miesiącu bieżącym również 
zaznaczył się polężnie ten pęd Wilna 
ku wyżynom. 

4 

Dziwnem się jednak wydaje, że tak 
słabe stosunkowo echo znalazł w 
prasie miejscowej tak doniosły prze: 
jaw wileńskiego ducha twórczego, ja- 
kim jest otwarta w pałacu Wojewody 
Wileńskiego piąta doroczna Wysta- 
wa Towarzystwa Wileńskich Artystów 
Plastyków, którą zwiedziło już parę 
tysięcy osób z kulturalnych sf:r spo- 
łeczeństwa wileńskiego. 

Wystawa tegoroczna. pozostaje 
wierną sobie co do rzucającego się 
w oczy ogromnego z roku na rok 
postępu oryginalnych i różnorodnych 
teientów tych młodych, silnych, mają: 
cych głęboką wiarę w sztukę i sta” 
wiających sobie ogromne wymagania 
artystów. 

Prezesem tej sympatycznej grupy 
jest prof. U. $.,B.—L. Sieńdziński. 
Młody ten artysta jest już chłubnie 
znany nie tylko w kraju lecz i zagra- 
nicą. Ostatnio doniosły pisma zagra- 
niczne, że na wystawie polskiej sztu- 
ki plastycznej w Sztokholmie Mu- 
zeum Królewskie zakupiło jego <Por- 
tret zbiorowy». 

Sleńdziński na wżór starych mi- 
strzów jest nieubłagany pod wzglę: 
dem czystości formy i z tego wzglę- 
du kierunek jego twórczości artystycz- 
nej nazywany jest, słusznie czy nie- 
słusznie, nieoklasycyzmem. Posągo- 
wość jego postaci graniczy wprost z 
rzęźbą, 

Jego wielkie płótno na obecnej 
wystawie pod tytułem «Na straży» 
nosi spotęgowane cechy oryginalnej 
twórczości tego niepospolitego ta- 
leniu. 

Kompozycja — zamknięta. Żaden 
szczegół najdrobniejszy nawet nie 
może być bezkarnie usuniętv z obra- 
zu: inaczej—wali się caly gmach. Żad- 

„Import“ 

DOMIESZKI DO KAWY i KAWOL. 

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

Skład fabryczny w Wilnie 

ulica Rudnicka Nr. 25 
tel. 630 
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na barwa nie može byč nie tylko 
zmieniona, lecz nawet więcej lub mniej 
nasycona, tak wszystkie barwy Ściśie 
się łączą i uzupełniają. 

Zadanie—o pięciu płanach, i jakże 
po mistrzowsku przeprowadzone! 

Na pierwszym planie uwaga wi: 
dza skupia się na geometrycznie środź 
kowym punkcie obrazu — na lornetce, 
a z niej przesuwa się na główną po- 
stać Pomimo lornetki przy oczach 
generała widz nie wątpi, kogo ta po- 
stać przedstawia. Przechodząc dalej 
na dwie boczne figury pierwszego 
płanu, również bajecznie „narysowane 
i skomponowane, wzrok ześlizguje się 
na dwuch żołaierzy z drugiego planu, 
doskonałe utrzymanych w tonie. Z 
postaci tych — lewy żołnierz uderza 
siłą wyrazu Trzeci plan—to rozwinię- 
te orły moc amarantu, wymierzone 
działa; czwarty — tworzą sylwety ma- 
szerującej piechoty, las kolowych cho» 
rągiewek ułańskich, i wreszcie po 
nich oczy biegią ku majaczącym w 
dali, jak cudna fata-morgana, drogim 
wiłeńskim murom, wieżycom kościo- 
łów i Ostrej Bramie. Kompozycję za- 
mykają u góry barwne obłoczki na 
błękicie nieba, tworząc swym dzi: 
wacznie kanciastym kształtem odpo- 
wiednik do ostro potraktowanych 
orm terenu. 

Dodać należy, że rysunek, jak 
zawsze u Śleńdzińskiego, jest bez 
zarzulu, i że forma w każdym szcze- 
góle nieskazitelna. 

Z tego samego źródła co i sztuka 
Śl ńdzińskiego wypływa twórczość por- 
trecisty K. Kwiatkowskiego. Pomimo 
wszakże zewnętrznego pokrewieństwa 
z twórczością Śleńdzińskiego, na któ- 
re składa się: gładkość faktury, jako 
konsekwencja cienko nawarstwionej 
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POTY NOTY" 
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E Album Osfrobramskie 
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Cena zł. 350 
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W WIELKIM WYBORZE POLECA 
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farby, ostro skończona forma, w pra- 
cach Kwiatkowskiego daje się zauwa* 
żyć już dziś różnica rasowa zarówno 
w kolorze, jak i w traktowaniu tema 
tu, w który artysta wkłada pewny sen- 
tyment. : 

Przy poważnie przemyślanej kom- 
pozycji, opanowaniu formy i konstruke 
cji Kwiatkowski zwraca wielką uwagę 
na charakter poszczególnych  partyj 
i postaci. Prześliczny w rysunku jest 
portret Jana Śniadeckiego, wykonany 
kredką (własność Bbljoteki Uniwer- 
sytetu Wileńskiego); ogromnie w cha- 
rakterze olbrzymia postać p. ]. M, 
(olej). Ciekawie ujęty jest duch epoki 
w portrecie olejnym ks. Ad. Czarto- 
ryskiego (własność kuratora szkół wi 
leńskich). Z pięknej twarzy księcia 
bije wprost majestat tej szlachetnej 
postaci Za tło służy „prześliczny w 
kolorycie krajobraz wileński, Portret 
ten na pierwszy rzut Oka sprawia 
wrażenie obrazu szkoły wileńskiej z 
początków 19 wieku. Silny i również 
w charakterze jest portret p. R., san- 
gwina, wyzyskana w najwłaściwszy 
sposób. 

Ogromnem powodzeniem cieszy 
się ma wystawie pejżażysta, B. Ja- 
montt. Dziwne to, jak ten artysta 
umie pogodzić surowość koncepcji z 
marzycielską rozlewnością swej sło- 
wiańskiej duszy, by stworzyć tak po- 
ciągająco piękne rzeczy. Świetnie ope- 
rując temperą, z której umie wydo- 
być wszystkie jej walory kolorystycz- 
ne, Jamonit nie kopjuje biernie róż- 
nych zakątków natury, lecz kompo- 
nuje—tworzy: 

Jsgo motywy starego Wilna są nad: 
zwyczaj lirycznie ujęte. Jak z bajki 
są też jego kompozycje. Ta jego 
«pieśń wieczorna» te „konary drzew po- 

skręcane dziwacznie na tle fantastycz- 
nych skał i przepojone tajemniczym 
blaskiem, sprawiają na widzu wprost 
fascynujące wrażenie. : 

Odrębnemu kieruakowi w sztuce 
hołduje M. Kulesza. Należy on ra- 
czej do umiarkowanych  impresjonis- 
tów o tradycjach akademizmu, posia- 
dając jednakże to, czego dzisiejszym 
impresjonistom często brak,  mianv- 
wicie staranny rysunek. Jego portret 
damy, w stroju z końca ubiegłego 

stulecia, jest nie tylko bar 
dzo pięknie namalowany lecz i nad- 
zwyczaj szlachetny w rysunku, zaś 
wnętrze kościoła jest właściwie pięk- 
nym kolorowym rysunkiem. W 
„dziewczynie z wazą* bardzo pięknej 
w wyrazie i w «martwej naturze» ime 
presjonista jednak w paru drobnych 
szczegółach przeważył rysownika. 

Impresjonistą -- rowniež jest M. 
Rouba. Posiada on wyraźne poczu- 
cie koloru, od impresjonistów wszak- 
że biernie naśladująsych naturę różni 
go twórczość. Przejawy tej twórczoś- 
ci zaznaczała już z okazji wystawy 
Tow. Plastyków w Zachęcie prasa 
stołeczna, podnosząc walery kompo- 
zycyjne Rouby, ukazującego coraz 
więcej własne oblicze. Wpływy fran- 
cuskie zostały przez niego już w zu- 
pełności zasymilowane i artysta kro- 
czy ku własnym ceiom, Z prac jego 
na wystawie obecnej „Więczór nad 
wodą” posiada najwięcej cech wyzwo- 
lenia się z obcych wpływów i „zna- 
lezienia siebie", 

Ze szkoły wileńskiej wyszly też i 
prace E. Karn'eja Jego główki dzie- 
cięce dowodzą opanowania rzemiosła 
artystycznego i poczucia koloru. Oba- 
wiamy się jednak, by artysta nie po- 
paił w zbyiną «słodycz», poszuki- 

мапа zkądinąd przez szersze sfery 
nabywców, lecz będąćą pewnego ro- 
dzaju konsekwencją powierzchowne- 
go traktowania tematu, pośpiechu w 
robocie i, co za tem idzie — zatrace- 
n'a charakteru. 

Impresjonizm jest reprezentowany 
na obecnej wystawie, prócz Kuleszy 
i Rouby, przez Tymona Niesiołow- 
skiego (polskiego Renoir'a) i jego u- 
taleatowanych kolegów, A. Między» 
błockiego i W. Dawidowskiego. Z in- 
nych eksponatów wyróżnia się grafi- 
ka Adamskiej-Roubiny i rzeźba R. 
Jachimowicza, młodego artysty, od- 
-znaczonego niedawno drugą nagrodą 
na konkursie projektów pomnika Mic- 
kiewicza. 

Obecna wystawa Wileńskich Pla- 
styków jest wspaniałym  dowode 
niespożytości potęgi artystycznej Wil 
na, za co tym młodym i bujnym ta. 
lentom znanym już zaszczytnie z po- 
przednich wystaw, bardzo przychylnie: 
omawianych w prasie stołecznej i 
miejscowej, należy się ogromna wdzię- 
czność wszystkich Wilnian za przy: 
sporzenie sławy ich rodzinnemu mia- 
stu. Szczęśliwie się składa, że wysta- 
wa ciesząca się obecnie wielką frek= 
wencją i zainteresowaniem otwartą 
jeszcze będzie podczas ureczystości 
koronacyjnych, co da możność ujrz 
nia tylu pięknych tworów wiłeńskieg 
artyzmu osobistościom ze sfer rzą- 
dzących,—licznym rzeszom  pielgrzy- 
mów, no—i tym wszystkim wilnianom, 
kochającym sztukę, którzy z jakich 
bądź powodów nie zdążyli jeszcze 
być na niej. 

Doliwa. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zaklad 
Meteorologii U. B. 

2 dnia 1—VII. 1927 r. 

Wsch, sł. o g. 3 m. 0 

Zach. sł. o g.19 m. 59 

Ciśnienie 
średnie j с 

- Temperatura л. 
średnia ł SE 

Opad za do- ok 
tę w mm. 

Wiatr | Potudniowo-wschodni 
przew:žający 

UD w a gi: Pogodnie 
«Minimum za dobę -1-8 0C 
„Maximum za dobę +-25 OC. " 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia 

KOSCIELNA. 
— Kalwarja dla pielgrzymów. 
Sobota 2 lipca o 4-ej popoł. 
Niedziela 3 lipca O 8 i pół 

'po mszy Św. i o 4€ej popol, 
Poniedz alek 4 go lipca o 8 i pół 

srano po mszy Św. | 
„Zbiórka przy kaplicy Matki Boskiej 

IBolesnej koło Bsbupia. 
Nabożeństwo trwa trzy i pół go- 

dziny. Odbędzie się pod przewod- 
'nictwem księdza Dionika. 

Droga piechotą do kaplicy Matki 
"Boskiej Bolesnej 1 godz. 

— (0) W sprawie „Celi Kon- 
mada*. Dowiadujemy Się, że ze strony 
władz seminarjum prawosławnego w 
Wilnie nie będzie czyniono žacnych 
Arudnoš.i w sprawie odstąpienia wi- 

rano 

A 
" SZKOLNA. 

— Instytut nauk Handlowo- 
Gospodarczych. Według otrzyma- 
nych informac,j Zarząd Towarzystwa 
Krzewienia Wiedzy Handlowej i Eko- 
nomicznej w Wilnie otrzymał z Mi- 
nisterstwa W. R. i O. P. zezwolenie 
na założenie w Wilnie Instytutu Nauk 
Handlowo Gospodarczych. 

Nauka będzie trwała dwa iata. 
U -zniami może być młodzież płci 

obojga w wieku do lat 19, która u- 
kończyła kurs conajmniej sześciu klas 
szkoły średniej ;ogólnokształcącej. 

Prowadzone dotychczas przez wy- 
żej wymienione Towarzystwo dwu- 
letnie Kursy Ekonomiczno-H andlowe 
ulegną likwidacji, 

imformacyj tyczących się zapisów 
do Instyiutu Nauk Handlowo G >spc= 
darczych udziela codziennie se«retar- 
jar Z1eimch Kursów Ekonomiczno- 
Handlowych, uł. Biskugia 12 od 6 
ao 8 wieczorem. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Rekrutacja robotników do 

Francji. W dniu 20 iipca 1927 roku 
6 gudz. 9 rano w St. SŚwięcianach 
(Wydz. Powiatowy) i w dniu 21 lipca 
o godz. 9 rano w P. U.P.P. w 
Wilnie przy ul. Subocz Ni. 20-a od- 
będzie się rekrutacja robotnikow i ra- 
botnic roinych na wyjazd do Francji. 

Na wymienione roboty przyjmo- 
wani będą wyłączni zawodowi roinicy 
mężczyzni i kobiety w pełai zdrowia. 
Mężczyź i będą przyjmowani w wieku 
od 27—45 lat, zaś w wieku młocszym 
winni posiadać zezwolenie na wyjazd 
zagranicę, wydane przez oanośne P. 

jleńskiej okręgowej radzie muzealnej K U 
„C:li Kontada* z paru przyległemi 
klasami szkolnemi i korytarzem wza- 
mian za lokal, kióry zajmuje w gma- 
<hu po-Bazyljańskim Archiwum pań- 
stwowe po szkole powszechnej biało- 
ruskiej. 

iš (—) Pošwigcenie ołtarza ku- 
piectwa polskiego w kościele 
św. Kazimierza. W dniu 3 lipca 
b. r. o g. 9-ej rano odbędzie się w 
kcściele św. Kazimierza poświęcenie 
ołtarza Kupiectwa ;Polskiego w Wilnie, 

  

   

   

    

    
      
   

KKcbiety będą przyjmowane od 
21 lat. 

Wszyscy reflektujący na wyjazd 
muszą bezwzględuie posi dźć nastę- 
pujące dokumenty: 1) dowód oso- 
bisty z fotografją, poświadczoną przez 
władze gminne względnie policję i 2) 
mężczyźni winni posSiadać książeczki 
wojskowe. 

Wyjazd (bez rodzin) zrekrutowa- 
nych robotników : astągi w dniu ozna 
czonym podczas rekrutacji. 

$ 

Gotówki na drogę należy posia- 
dać do 30 zł. 

Każdy robotnik może przewieść 
bezpłatnie do 30 klg. bagażu w opa- 
kowaniu dogodnem do przewiezienia 
w wagonach. 

RÓŻNE. 
— Wystawa Fotografij Krajo- 

brazu Polskiego. Dnia 30 VI. b. r. 
o godz. 5- j op. nastąpiło otwarcie 
w sali gimn. Lelewela, Wystawy Fo- 
tografij Krajobrazu Polskiego. 

Otwarcia dokonai p. wojewoda 
Wł. Raczkiewicz z uznaniem wi- 
tając inicjatywę Wojewódzkiej Komi- 
sji Turystycznej uruchomienia pierw= 
szej na terenie Wilna wystawy krajo* 
brazowej. Wystawa ta ma donicsle 
znaczenłe przedewszystkiem dlatego, 
że uaaoczni niejako wilnianom pięk- 
no krajobrazu polskiego i zachęci sze- 
roki ogół do turystyki i poznania 
Polski. Zbyt wiele znajduje jeszcze 
zastosowania przysłowie: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie, sami nie 
wiecie co posiadacie". Pod hasłem 
poznania, a przynajmniej zaznajomie- 
nia się ze swojskiem pięknem natury 
otworzył p. wojewoda Raczkiewicz 
wystawę. 

Z pośród wystawionych ekspona- 
tów największą uwagę i zaintereso- 
wanie wzbu zały zdjęcia pr. Bułhaka. 
Prace pr. Bułhaka dobitnie wykazy- 
wały, iż fotografja powszechnie uwa- 
žana za rzemiosło, jest przy odpo- 
wiedniem ujęciu sztuką piękną. | 

Komitet wystawowy powołał jury 
w składzie pp. prof Kłosa, pr. Rusz- 
czcyca, pr. Remera, pr. Bulhaka i p. 
Raczkiewicza, które zaopinjuje o naj- 
lepszej pracy. Za najlepsze (zdjęcia 
przyznane będą nagrody honorowe, 
Osółem znajduje się na wystawie 
1200 eksponatów, w tem ponad 300 
dostarczonych przez fotografów wi: 
leńskich, 

Wystawa aczkolwiek zdawałaby 
się, że jest sciśle zawodowa, powinna 
zainteresować szerszy ogół społe- 
czeństwa. 

— (c) Poświęcenie zakładów 
przemysłowych „Lechja*. Da. 5 
lipca b. r. odbędzie Się poświęcenie 
„zakładów budowy młynów, wytwórni 
maszyn i odiewni „Lechja”, sp. akcyj- 
nej, dawn. Kujawski, Malewski i sp. 
w Lublinie, 

O:tkera, tak zwykłe jak deserowe. 

czeniem znaczków wprost do 

Dra. 
rz” = 

: : 
em: 2:7BudyYn  waniljowy>zrenąlodami: 

ŁO W O 

Uroczystość rozpocznie się o g. 
9 ej mszą św. Ostrej Bramie. Poświę: 
cenie odbędzie się przy ul. Ostro- 
bramskiej 29. 

— (c) Zjazd Stow. Młodzieży 
Polskiej w Wilnie. W dniach 3 i4 
lipca b. r. odbędzie w Wilnie Il-gi 
zjazd 'delegatów Stowarzyszeń Mło- 
dzieży Polskiej. Zjazd weźmie udział 
w uroczystościach koronacyjnych, 
Wszelkich informacyj udziela sekre- 
tarjat generalny Związku S. M.P. 
(Zamkowa 8). 

— Przyczyny ' wybuchów w 
okolicy składów amunicyjnych. 
W dniu 28 ub. m. w godzinach ran- 
nych mieszkańcy Rossy i pobliskich 
okolic zaskoczeni zostali ogłuszają: 
cym wybuchem. Powstała konsterna- 
cja, gdyż przypuszczano tu wybuch 
w prochowni, w tej właśnie okolicy 
położonej. Po sprawdzeniu przez па5 
wyjaśniło się, że nasze władze woj: 
skowe w celu uniknięcia katastrofy 
jaka miała miejsce niedawno w Kra- 
kowie usuwają podejrzaną amunicję i 
rozkładający się materjał wybuchowy 
przez wysadzanie go w pówietrze w 
miejscach zabezpieczonych zupełnie 
od możności wypadku. 

TEATR i MUZYKA, , 
Pohulance- 

«Książe Niezłomny». Dziś, o g. Żl-ej na 
dziedzińcu Pałacu Reprezentacyjnego Rzpli- 
tej (ul. Uniwersytecka 2 4) w obecności Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, R ądu i 
Korpusu Dyplomatycznego Zespół Reduty 
przedstawi misterjam  Calderona-Słowackie- 

o p. t. «Książę Niezłomny» w inscenizacji 
Foe Osterwy. W widowisku bierze udział 
cały Z*spół z J. O:terwą ua czele. Sceny 
zbiorowe rozgrywają się konno z udziałem 
4-go pułku ułanów. 

Ze wzgięiu na obecność Pana Prezy- 
denta Rzplitej, Zespół Reduty prosi o wcze- 
sne p zybycie, -gdyż punkiualnie 0 g. 21-ej 
brama na dziedziniec zostanie zamknięta. 

Pozostałe bilety są do nabycia przy 
wejściu od g. 14ej. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <Obro- 
na Częstochowy». Dziś dana będzie dwa 
razy t. zn. o godz. 4 m. 30 pp. i o g. 8 m. 
30 w. <Obrona Częstochowy» z gościnnym 
występem p. Józefa Śliwickiego, który świe- 
tlaną postać przeora Kordeckiego zalicza do 
najznakomitszych swych kreacji. Rolę Anny 
odtworzy p. Zofja Jaroszewska. 

W widowisku bierze udział cały zespół, 
oraz wojsko i tłumy statystów. Premjera te- 
go widowiska została entuzjastycznie przy* 
jęta przez licznie zebraną publiczność. 

Jutro również dwa razy grana będzie 
<Obrona Częstochowy» (t. zn. o g. 4 m. 30 
pp. i 8 m. 30 wiecz,) w premjerowej obsa- 
dzie ról. 

— Zespół Reduty na 

  

SMACZNEM ZAKONCZENIEM 
przy hoźdym stole jest deser sporządzony na proszku hudyniowym 

wzgi. na galaretce owocowej swiatowej sławy D-ra OETKERA. 
Ddikatny aromat i wyborny smak wyróżniają wszelkie rodzaje budyni 

Przepis na łatwy i szybki sposób przyrzą- 
dzenia znajduje się na każdem oryginalnem opakowaniu. Doskonałe przepisy 
na budynie i galarety zawiera nowa książeczka Oztkera wydanie 
koiorowe ilustracje. Książeczkę nabyć można w każdym skle- 
pie za 40 gr. w razie wyczerpania prosimy zgłosić się za dołą- 

A. Oetitera. Oiiwa. 

  

Nauczyciel kroju 
ukończ. wiele zagr. akad. 

R. Gisin, Św. Jańska 2. 
udziela lrkcyj krojów: damskich, 
cywilnych i wojskowych ubrań, 

po cenach przystępnych. Po 
upływie terminu nauki, ucznio- 

wie kończący pełay kurs kroju 

i szycie, otrzymują miano kroj- 

czego. Sprzedają się różne wy- 
kroje i žurnale. 

    

Ból głowy 
i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgli- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 

nia hemoroidalne są spowodowane 
rzemianą materji i zanieczyszcze- 

pH ai w erganiznie ludzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 

* pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
a przedewszystkiera uzdrawiają żołą- 

dek i powodują regularne działanie 
wątroby | nerek, Oraz usuwają 

obstrukcję. 

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

reumatyzm i artretyzm. 3 

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

cierpienia hemoroidalne. 

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

Sprzedaż w aptekach i składach 
aptecznych. 
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Największy wybór. 
OBUWIE brezentowe 

czeskie 
sportowe 
tenisowe 
letnie : 

Laski. Sandaly 
Najmodn. konfekcja, galanterja 

” 

59 

2 

D.-H. WACŁAW NOWICKI, wilno, ul. Wielka 30. Tel.9-08. 
własna fabryka gwarant. łuxus. OBUW:Ą 

9R2992 POLĘOOPPO2P   
UWADZE PRZYJEZDNYCH 2 

Wyłączn e po cenach fabrycznych. * 
Koszule zefirowe i jedwabne 
„Krawaty, kolnierzyki, mankiety 
Pończochy, skarpetki, rękawiczki 

Bielizna damska i męska 
Torebki, portfele, papierośnice. 
Parasole. Walizki. 

   . ! 
4 

( 

Wędki składane — iaski i 
rozm. przyrządy 

DO RYBOŁÓWSTWA 
połeca sklep 
a: I ARKINA 

Wilno, ul. Wileńska 32. 
     0a? najtozm, inne towary poleca # 

PŁOLOOPOOMOOOPOOPOOOZOLOOOOCH LO POPOOPOLP< 
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M, S. W. (S. P, ZD Nr. 316 

    
  

  

Słynna Wróżka Chiromantka 
po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
10 do 8 wieczór. Peeowikda 
praso, sprawy sądowe, o miłości 

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

8Y0000000000000009000000900000092 

ODLEWNIA ŻELAZA 
| Warsztaty mechaniczne 

I. Goldman. 
idawniej znana w kraju fabryka 
Zimmermana) ul. Cicha 3, róg 

Wileńskiej 44, tel. 12—89, 
Uskuteczniają się wszysikię ro« 
boty w zakres odlewnictwa wcho- 
dzące, oraz roboty mechaniczne. 
Gwarant. dobry i sumienny od- 
lew, a także purnklua ność me-     chznicznej  robaty. 

GERUUGCENOGKECZEGUGOCGUNEGEBĘEKEDA 

„F“ zaopatrzona w 

    

  

Kasa Teatru Polskiego czynna od godz. 
1l-ej rano przez cały dzień bez przerwy. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernardyń- 
ski). Wystawiona «rzez zespół operetki 
Warszawskiej, operetka Gilberta p. t. <Kró- 
Iowa kinematografn> cieszy się w dalszym 
ciągu zrozum'ałem powodzeniem. Wyborne 
sceny komiczne, oraz melodyjna muzyka 
dają sposobaość do popisu artystów, zwła- 
szcza J. Sokolowskiej, J. Winiaszkie wiczowi, 
St. Laskowskiemu i Z. Malinowskiemu, któ- 
R” CRO: grą wywołują huragany braw 
1 Disów. 

W niedzielę 3 lipca dwa przedstawienia: 
popołudniu o g. 4-ej m. 30—<Holenderka>— 
Kalmana, wieczorem zaś og. 8 m. 30 — 
<Królowa kinematografa». в 

W sobotę, z powodu uroczystości koro- 
nacyjnych — przedstawienie operetkowe za- 
wieszone. 

— Teatr Górnośląski z Katowic. ju- 
tro o godz. 3 p» poł. na stadjonie sporto- 
wym na Pióromoncie odbędzie się wielkie 
widowisko batalistyczne p. t: <Zwyc'ęstwo 
Tadeusza Kościuszki pod Racławicami». Po 
za zespołem artystów Teatru Katowickiego 
udział biorą Banderja Krakowskich Kosynie- 
rów, wojsko w pięknych barwnych ko:tju- 
mach kościuszkowskich. Przedstawienie to 
zaszczyci swoją obecnością Pan Prezydent 
Rze :zypospolitej. Szczegóły w programach. 

TEATR LETNIi. 
„Królowa Kinematografu". 

Operetka w 3 ch aktach J Okonkow- 
skiego i J. Freunda; vrzektad A. 
Kitschmana i L. Śliwińskiego Muzy- 

ka J. Gilberta. 

Utwór, na repertuarze Teatru Let- 
niego, grany był z dużem powodze- 
niem, na bardzo wiclu scenach ope- 
retkowych, w ostatn:ch latach przed- 
wojennych i jeszcze nie utracił swych 
zalet, a przez nową inscenizację, z 
tańcami dostatecznie lekko ukostju- 
mowanych i zręcznych bałetnic i tp., 
nabrał cech współczesnych. Nieza« 
przeczone uzdolnienie Gilberta do 
wynajdywania łatwo 'się popularyzu- 
jących melodyjek nie zawodzi i w tej 
operetce, posiadającej niejeden wdzię- 
czny walczyk, a zwrotki: „Ach 
Amaljol..”, lub „W cichą noc...* były 
w swoim czasie nadzwyczaj popular- 
me; dziś jeszcze nie utraciły one 
całkowicie swej żywotności. 

Swietne warunki zewnętrzne, wer- 
wa i ożywienie w grze p: Janiny So- 
kołowskiej wybornie się nadają do 
roli tytułowej; nie dość jeszcze boga- 
ty materjał głosowy przeszkadza ar- 
tystce do opracowania całkowitego 

w 

przy zakupie 

e 
@ 

‚ те!. 12-61. 

strzegamiy 

0
0
0
0
0
 
0
9
0
4
0
%
 

® 

оее КОН 2000000000000 0000 00 

Two I. B. SEGALL й 

1) Ul. Trocka 7, tel. 542, 
2) Zamkowa 26, (vis-a-vis Kośc, Św. 
3) Ul. Mickiewicza 5, tel. 873, 
4) Rudnicka (róż Zawalnej) 20|52, tei. 612. 

OLBRZYMI WYBÓR TOWARÓW — 

KOSMETYCZNYCH, 
PERFUMERYJNYCH, 
GAŁANTERYJNYCH / 

E oraz ARTYKUŁÓW GOS7OD. 

0060094009600909000948 
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strony špiewaczej. jeżeli się uda p. 
S. rozwinąć więcej swe zasoby wo- 
kalne, może się stać wybitną pryma- 
donną operetkową. Rozwój artystycz- 
ny p. Melanji Grabowskiej, któryśmy 
tutaj mieli sposobność obserwować, 
wzbudza nadzieję na podobńe wyniki. 

Bardzo obiecująco się przedsta- 
wiła p. Marja Gabrielli; naturalny 
wdzięk, miły głos i ożywienie bardzo 
się dobrze nadają do „emploi* wode- 
wilistki, 

Zabawnym „jąkałą* był p. Stef, La- 
skowski, coraz więcej sobie zdoby- 
wający powodzenia  niewymuszoną 
wesološ:ią i temperamentem. SJie- 
waczo i aktorsko najzupełniej odpo- 
wiednim był p. Zygmunt Malinowski 
w roli barona de Gardemus. Toż sa- 
mo można stwierdzić o roli Clutterbur 
wykonanej przez p |Józ. Winia- 
szkiewicza, któremu się też należy 
słowo uznania za składne wyreżyse- 
rowanie przedstawienia, niezupełnie 
chwilami wolnego od efektów mniej 
artystycznych, co się staje — wido- 
cznie — współczesnym «stylem» in- 
scenizacji operetkowej, niezawsze tra- 
fiającej nam do gustu i przekonania. 
Role mniejsze były dobrze wykonane. 
Balet — jak zwykle — miał duże i 
całkiem zasłużone powodzenie. Mało- 
letnia Ludmiłka  Lazarówna. wyka= 
zała — na swój wiek — sporą dozę. 
techniki baletowej, wszystko tylko na- 
uczone i zewnętrzne, bez osobistego 
odczucia. Nieduża obsada orkiestry 
uniemożliwia wyzyskanie wszelkich 
zamierzonych przez kompozytora efe- 
któw dźwiękowych, wszakże część 
muzyczna była utrzymana przez p. 
Wiktora Srotę w należytych kar- 
bach. 

Michał Józefowicz. 

000000000000000000009 
O Przeszłość i PRZYSZŁOŚĆ każdego O. 
O najdokładn ej odczyta z linij twarzy о 

й i dłoni 

CHIROMANTA 
A. WASILEWSKI 
Wilno, ul. Pełocka 4, m. 7. 
Tamże można nabyć ilustrowaną 

<Chiromancję» A. Wasilewskiego. 
© Cena — 1.25, z przesyłką — 1.65. 
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ažač naležy 
na znak ochronny 

QETKERA" jasna Główiiu 
przed oszelkiemi 

nosiadownictowmi, 

Mieszkań 
Sp mus a: 

k szych poszukujem 
Akc. dla solidnych 

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

Tel. 0—05, 
— 

Jana), tej. 1023, 

  

  

  
  

Sprzedajemy | 
kupujemy - domy, 
majątki ziemskie, 
folwarki, ośrodki, 
działk —dogodnie. 
D. HK «<Žacbę a» 
Gdafiska 6 I pię ro 

tei. 9—05. 

Poszukujemy 

    

DOMO % EGO. 
  
  

  

jakoteż wszelkie części sułedowe 

Skład Broni i Przyborów 
Myśliwskich 

F. Zienkiewicza 
Wilno, Š-to Jań:ka Nr. 9. 

Poleca p. p. 

otrzymany 
transpo t bro- 
ni bezpośred: 
nig z zagrani* 
cy pierwszo- 
rzędnych fab- 
ryk — сга ła- 
dunki 

ryt“. 

Dubeltówki Belgijskie od 120 zł. 
Ceny bezkonkurencyjne. 

uł dc dka kk dka, * 
TANIO! 

Najlepsze Farby, Pakost, Pędzle i 
i Szczotki i t p. poleca 

Skład Farb 

Frangiszka Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Mickiewicza 35, 

- Magazyn J. Buższtejna 
Wilno, Wiłeńska 7. 

Poleca: ROWERY wszechśwfat. mark: DIUKOPP, gramo- 
fony, maszyny do p'sanią i szycia, płyty gramofonowe, 

Przy magazynie me- 
chaniczna pracownia dla reperacyj powyższych przed- 

miotów. CENY KONKURENCYJNE. 

— уИ АЧ РР 

myśliwym па " —1——— 
sezon świeżo Okazyinie do sprzed. 

Dow. się 1:sza Porto: 

„Milo- | 

@ dzicriaw miynėw nie“ 
© wymagających i wy» 

magających remontu. 
Szczegółowe warunki 
nadsyłać: Wilno, 

Mickiewicza 9, skład 
maszyn młyńskich. 
  

  

© 
® 
* 
2 Do wynajęcia 

2 pokoje z osobnem 

pieniądze wejściem. 
w każdej sumie 
iokujemy na opro- Е 1дг.посво m 
centowanie pod 

mocne 1 pewne 

_ „gwarancje, 
D. H,-K. <Zachęta» 
Gdańska 6, 1 piętro, 

tel. 9—05 

  

— 
P. W, Duchowień- 
stwu i  Pielgrzy- 

mom poleca si 
Polski Sklad zy 

Apteczny 

Wid. Trubiłły, Wład. 
  

FISHARMONJA Ludwisarska 12, 

i FORTEBJAN | pe, Karate) 
O.O. Bonifratrów. 

wa 19, m. 6. io   

Dom H ndlowy 
K RYMKIEWICZ 
Wilno, Ad. Mickiewicza 9. 

Firma egzystuje od 1900 r. 
P<leca w wielkim wyborze: 

Najlepsze WINA zagraniczne i krajo- 
4 we od 250 gr., Wina lecznicze St 

Raphaej, Vermout Cinzano i inne, 
Koniak |eczniczy francuski. Wielki 
wybór specjalnych gat. wódek i likie- 
rów firm zagranicznych i krajowych. 

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

zabawki dziecinne po cenach 

ч 
4 

4
4
4
4
4
4
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  — 
6 Zakład kąpie owy (wanny łeź- 
| nic)phr. A. Tyszkiewicza W, Ste: 

fańska 29 czynne będą w dn. 4;5 
lipca rb. od g, 9 rano do11 wiecz. : 
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3 SKŁAD MASZYN i NARZĘDZI ROLNICZYCH Niniejszym mamy zaszczyt podać do wiadomości Sz. P. P. Rolników, iż wobec zbliżającego się sezonu 2 
Ž ‚ p zaopatrzyłiśmy nisze składy w ogromny wybór w 

® 2 L maszyn rolniczych różnych typów ® NIE SZY y ysn. уром, e 
$ A a jak to: maneże, młocarnie, sieczkarnie, wialnie, pługi, brony sprężynowe, żniwiarki, r 
ab 6 6 99 4 wirówki do mleka ® 

: ” ? й i różne części zapasowe do maszyn rolniczych. Prosimy obejrzeć nasze sklady—obejrz: nie nie obowiązuje W 
Wilno, Zawalna 51, tei. 301. do kupna. Udzielamy kredytu na dogodnych warunkach. gb. 

AORCHNAUKANAANANNNKAKCANANNANUNNANANEMIE BERRKUM AE MB AMK% zy Do wynaj cia 
u в FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE L A Ss“ ® Oka ina 

|| m pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych ю ” 4 RE НН y t a 

3 Dom * z firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję większy obszar, Sosna nadająca Ko CZ. alenychi bucik 

: | $ RO a K. DĄBROWSKA Się ma budulec wzgl. kopalniaki, | "xnokol 49.° Zamiek! Dobroczymy. m zakupi pierwszorzędna zagr, fir. ° _ dom Platera 3 m. 6, m 6 , om era 3 m. 6, 
® Handlowy ® ь ow Wa e k sA A LR. ma, Z,łoszenia pod „Las“ Re- 4 
и Wiino, ul. Wielka 42 (w byłym lokalu Br. Alszwang). tel. 1200. no, ul. Niemiec m. klama Polska, Poznań, Aleje 
u ac: й ‘ о © ы - - Marcinkowskiego 6. i Poszukuje Praktykantka 
s poleca w wielkim wyborze po cenach najniższych — sę mieszkania | 5-cioZ ao praktyką 

у s pokojowego z wygo: !.dobremi rek omenda- 
a + . 5 ъ TVT A“ L range TTT a 5 dami d cjami poszuku ы 

u w dziale damskim w dziale męskim E „KOWAL JA INA“ i ® Na pamiątkę Koronacji |; z "opiaą komomsgody „do apteai, ° Jab 
i ieli i 1 65 m Cud. Obrazu M, B. Ostrobramskiej: , m 2a Kwartał naprzód, Składu apiecznego. Bo SME AE” 2 ass EA A i 

ž palta obuwie i etc, trykotaże płaszcze gumowe ; USUWA NANS WIEJSZ. 4 " 5"“;;;:-‘;5:8']2’:“: am. ala RR SIRO PIERŚ parti 
т z s - i » 2 = skiemu. Р 

: Artykuły kąpielowe i wszelką galanterję. E s iż „Rekord“ powy iero NOR 

. + в в т Е 

и UWAGA. Patnikom udzie'ąmy rabatu. : (niedaleko Duero Osob) || (= = | AKN BOeS | SS Jakiebadė wiat 
ycinajcie adres. owe pożyczki |domości 0 miejscu 

O KD п оо О 1 1 1 EA I KA A PA O CZ R KZ LL A ZL KOK AG KD OJ CE A KJ EB E = = > zalatwiamy dk zamieszkania Elžbiety 

Fi T т r < - 20000040500907000000000000008000500 decina pasta to zębów dogodnie na różne Jaręnienko Śasteckiej, 
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rządu, włądze sprawowali wysłannicy carycy Katarzyny Il; a prastary i świetny gród Wilno, znosił sromotne jarzmo nie- e - t nia i > Perlmuttėra Uitramaryna sady nauczycielki z 
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Mickiewicza 11. ujrzenia wszystkiego, czego bistorja dziejów nie jest w stanie opisać. й wszelkie m pirdetaęć, tyt domowe i kids : п] bez mebli przy rodzi-| Dogodne warunki i 
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ganizacyjnem posiedzeniu w dniu 20 maja r. b. (Protokuł Nr 1) | | ! U IW. OGRÓD Choroby jamy ustne, się dwóch pokoi Z pocztą. Inform. Toma- 
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owocowy w dob- 
rym stanie, obsza- 
ru 9 ha, obficie 
owocujący wydzier- 
żawimy tanio. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 

do adm. «Słowa». SUKNO |! BŁAWAT 

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

wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote _, ы 
korony. Sztuczne zęby. Fisharmonia 
Wojskowym, urzędni- 3 > żę 
kom i uczącym się prawie nowa okazyj- 

znižka. Ofiarna 4 m. 3, Ne do sprzedania, 
Poszukuję | 

w rejonie ul. Królew= 

  

u CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? ; 
m Musisz ukończyć kursa fachowe Kore: 
= spondencyjn, prof. Sekulowicza, 

aiszawa, Žorawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchaiterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 

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

Wybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego, * 
oraz mianowanie p. o. Dyrektora Kasy zatwierdzono pismem 
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kiesy psi Е КОЧЕа Nadia Museo (AI GS Przyjezdnym na uroczystości Koronacyjne poleca: Jedwa + handlowej, stenografji, nauki handlu, I we gaucjonowane Wydz. Zdr, Nr 3: Skopówka 4, m. 9, skiej, św. Anny, i 

a, bie, | wełny, markizety, krepony, kołdry. firany, wyroby Pach. Po ukańcienin Świadectwo: в | ul- Mickiewicza 21, ч— Ogród. Bermardyński 
Stosownie do $ 11 statutu Kasy Zarząd na posiedzeniu jį bieliźniane i inne artykuły orazjedwabie na ornaty i > nach, Po ukończeniu świadectwo. е tel. 152. Do sprzedania z : 

w dniu 20 czerwca r. b. (Protokuł Nr 3) określił wysokość chorągwie. > ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! + — tu en | Żyrandol | bronzowy EE 

wkładów na książeczki oszczędnościowe, dla osób fizycznych Ceny niskie. * SEASONS J 2 IE T T A NET T dy by asiu waekł dó ar p 2 
do 2000 złotych i dla osób prawnych do 20000 złotych. Opro- * ZAKŁADY. PRZEMYSŁOWE wydz. filozoficznego wy na 18 żarówek i adm. «Słowa», 

centowanie wkładów w myśl $ 12 statutu ustalone 9 proc. w 8 s R ARZBASTEK ‚ T poszukuje kondycją 1В аННа 1 lefdelny tot 2 

FORM OCR : Wielka 47. g ; В'С|п | Ł 0 0 | Ė C ( y ma ss Pd | Kaszyny do pisania Lekarz - Dentysta 

Czynności swe Kasą rozpoczyna z dniem 1 lipca 1927 2 p w. Bakszta” 11—50. saliaSiaraViotozozci Ja dwi g a 

ока i od' tego dnia przyjmuje wszelkie wkłady na książeczki Warszawa, ul. Lipowa 7-a. ‹ Db ay TS «| > orz bież Piotrowska 
innych przedmiotów oszczędnościcwe, rachunki czekowe, przekazowe i- załatwia 

wszelkie inńe operacje przewidziane statutem; 
» Marjan Gosk 

A okazyjnych, Oraz po- powróciła i rozpoczęła 
duży sad leca różne żyrandole przyjęcia od 10 = i 

OwoCowy, osiem wiorst elektryczne, teletony 14 6, ul. Mickie- 
G Od st. kolei, przewaž: materjały elektryczne _ wicza 22—11. 
m Nie zimowe gatuukii instalacyjne. Biuro 

jabtoni, gruszek, dužo elektrotechniczne 

ODDZIAŁ w WILNIE 
ul. Wielka 42, L. ZAŁAND = / 

- 
щ    Przewodniczący Zarządu. 

    
Egzyst. od 1872 r.   polecamy w wielkim wyborze: 
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+ W, JUREWIGZ * a + śliwek i wiśni, Wi SZAWED с 

były majster DĄAWEŁ BURE * Obuwie, Pończochy <Aliraska», - najlepsze karmelki, czekoladę domošė: Wilno, „Ban wiiko, r 6 R sed 

+ firmy L. Bk deserówk. "kowa od owej 3 

| uprasza łaskawą klijentelę zwacać się tylko <$ sedpabie, Brelizna, Koddry; A = 8 dom I m. 14, ód 107 Sprzedają się Choroby zębów. Zęby 

* + £ : х pod adresem й Firanki. Kostjumy kąpielowe, WYK WINTNE BONBONIERKI ‚ ‘і i ana KOCIĘTA aj najnowszych 

> ul. Mickiewicza 4, fiija zlikwidowana. * DYWANY RABAT 50 i wszelkie inne słodycze. ję skadegdożą WYSOklej aa L ugoty, > I aina a 

< E E is ków V vintaii Dancimici + BY = Ceny konk rd cyjnel T świeży! na imię. Jadwigi est zg r wojskowym, zniżka. 
jj м tepnych, | 3 4 eny Konkurency owar šwležy Kaczyńskiej. › оіцгпш PO Mostowa Nr 9. 

AA a. Unieważnia się. ' P 8 
  b GA 

    

FR 3 : : е 
! ciół, który był najstarszym 'bywalcem jętnym i pozbawionym wyrazu. Lecz. 

Baru „de la Coterie", znalazł już tam Java oparła główkę swą piękną i 
Freddy Węża. Było to przed dwoma barwną na jego: ramieniu Nom 
laty. W epoce tej sam demonstrował doń, nie spuszczając wzroku z jego 

MAURYCY RENARD Wówczas tony fujarki zaczęły się się po stole marmurowym, skręcając lizki. 
19) stawać ostrę, zwolna zanikała ich sło- się w'jeden wspólny, potworny wę: _ Rozległy się huczne brawa. Nawet. 

? dycz. Rozległ się świst Freddy — zeł, to znów rozsuwając się po mar- właściciel baru raczył opuścić na 8 ' 
wąž“ nie kolysa! się już spokojnie, murze. Jeden z nich ześliznął się na chwilę swą ladę, by osobiście poczę-. 

Wszyscy dookoła czekali ze sku- lecz tańczył dziki jakiś taniec całym kolana reddy'ego, a drugi szybko 

pieniem i ciekawością. Dźwięk fujarki korpusem, na nieruchomych biodrach. obwinął się dokoła jego szyi. 

zapanował nad tłumem. | A węże coraz niżej się pochylały w © Za chwilę cały ten człowiek stał 

Najprzód zdawało się, że to wie- takt melodji, podobne do trzciny, któ- się podobny do drzewa z lasów Su- 

trzyk gorący szeleści wśród bambu- rą wiatr kołysze to w tę to w tamtą matry, ozdobionego żywemi splotami 

sów w dżungli: drobne dźwięki ury- stronę. wstrętnych gadów. Miał węże na 

wane, drżące... prawie nie muzykalne, Wreszcie gwizd stał się przeraźii- czole, Szyi, ramionach... małe ich 

lecz bezbrzeżnie pieszczotliwe, a tak wy i trwał tak długo, aż wszelki ruch główki płaskie zwrócone były ku 

słabe, że wkrótce usłyszeli wszyscy zamarł. Była w tym gwiździe jakaś słodkiej fujerce, złowieszcze oczy 

lekki chrzęst, wychodzący -z walizki. ciągłość, jakiś dźwiękowy wyraz mar- błyszczały, szybko, jak drgnienie po- 

Aubry drgnął. Nagle, niby spręży- twoty, bezruchu. Niby czysta i nie- wiek, wysuwały się ich małe języczki, 
na, wyrzucająca djabła z pudęłek-za- skończona linja horyzontu. ostre jak igła. I nawet sina pręga, 

'bawek jarmarcznych, wysunął się: po- I znów nastąpiła zmiana, popłynę- wytatuowana na ramieniu, zdawało 

mad otwartą walizką długi wąż; płas- 

ka jego głowa zwrócona była ku gra- 

jącemu, a długi wąski języczek wysh- 
wał się i krył się co chwiła. Za pierw- 
szym wężem ukazał się drugi, trzeci... kirów indyjskich, jak oni nie paru- * 
W mgnieniu oka walizka zamieniła szony i poważny; dźwięki jego fujar- nięcia się pomiędzy publiczność ze 
się w jakąś czarę, w której rytmicz- ki miały w šobie coś z miarowego Swą miseczką. Wróciła na miejsce, 
nym ruchem poruszały się niby lody- pełzania, ze skrętów wężowych, a niąsąc obfity zbiór drobnych monet. 
gi, wstrętne węże. Zdawało się, że ta Freddy podkreślał je nadając swemu Freddy odłożył fujarkę, zdjął obręcze 
niesamowita wałizka kryje w swem ciału ruchy faliste... wężowe ze swej szyi, kolan i ramion, 
wniętrzu odciętą głowę Meduzy. Węże zaczęły „pełznąć. Rozlazły odłożył wszystkie do skórzanej wa- 

šwiegot pt lekkie, jak tchnie- oślizgłe pierścienie dokała żywego 
nie. jo "Ciała, a dobrze zarysowaną główkę, 

Freddy- Wąż podobny był do fa- zwracała ku fujarce. 
Tę chwilę wybrała Java dla / wsu» 

asząt, 

Wydawca Stąstaław fxekiewicz Redaktor w/z Czeslaw Karwowaki Odpowiedzialny za ogłoszenia 

ły dźwięki faliste, znów słodkie, jak się, ożyła i przesuwała miarowo swe > 

stować artystę butelką dobrego 
ina. : ‘ 
T Gdybyś chciał, mógłbyś być 
sławnym, —rzekł,—Jawa też dobrze to 
robi, lecz ty, mój poeto, zdumiewasz, 
olśniewasz wszystkich! Wiesz, za je- 
den seans co więczór: dałbym ci... 
“= Daj mi spokój — odburknął 

Freddy. 
Gospodarz uczynił gest żalu, trącił 

się z Freddym i, podnosząc wysoko 
łokieć. jednym haustem wypróżnił całą 
zawartość szklaneczki. i 

Aubry również poczęstował swych 
towarzyszy winem i rozpoczął z nimi 
konwersację. Lecz nie dowierzali oni 
temu przybyszowi, gdyż należeli do 
świata, w którym obawa i nieufność 
stanowią jedną z zasad Aubry poczuł, że 
wszelkie pytania usposobiłyby ich 
bardziej jeszcze nieufnie.  Kołował 
więc chytrzę, aż wrzeszcie zdołał do- 
wiedzieć się coś o tem, co głównie 
go obchodziło. Ten z trzech przyja- 

Zenon Ławiński. 

swe Sztuki z wężami, Java weszła do 
żyeia jego trochę później, Nikt ściśła. 

nie wiedzjał, czem się zajmował Freddy, 
nie obchodziło to nikogo. Widzieli 
go tyłko nocą w barze. W ciągu dnia 
pracował może gdzieś; a może Nie 
robił nic zgoła. To była jego sprawa 
osobista. | i ' 

Lecz Aubry widział w oczach mó- 
wiących coś Zo. Godziny mi: 
jały, goście rozchodzili się stopniowo, 
trzej towarzysze pożegnali się z noe 
wym swym znajomym, 

W barze zostało około dwudziestu 
osób, pijących zapamiętale, jedni roz= 
mawiali głośno, inni pogrążeni w pi: 
janym półśnie drzemali nad bu- 
telkami. 2 

Na uboczu, w kącie siedzieli przy- 
tuleni do siebie Java i Freddy—wąż. 
Mężczyzna oparł łokcie na stole i 
wyciągnąwszy nogi, odpoczywał leni- 
wie, paląc papierosa za papierosem. 
Patrzał przed siebie wzrokiem  obo- 

czarnych, nic niemówiących oczu. 
„Aubry widział ich poprzez gęstą 

mgłę dymu lecz nie mógł dosłyszeć 
słów Javy. Zdawała się prosić, bła- 
gać.. Milczenie ponurego kochanka 
wprawiało ją w rozpacz, rozdrażniało 
ją: Zaczęła targać so za ramię — nie: 
poruszył się nawet. Zrozpaczona pró- 
bowała caraz mocniej wyrwać go z 
tego osłupienia... Lecz Jan Marenil, a 
raczej Freddy—Wąż, gdyż Jan Maree 
nił był narazie człowiekiem, który 
gó na kilka godzin z powierzch- 

ziemi, Freddy zwrócił nagle ku 
„dziewczynie twarz dziwnie okrutną i 
rzucił jakieś słowo ostre, krótkie, pod- 
kreślone ruchem głowy i podjętą rę- 
ką... Wystarczyło to,by.pełna skru- 
chy Java zarzuciła ręce dokoła jego 
Szyi z wyrazem najwyższego Za- 
chwytu, poddania i pokory. 
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