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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 7. Prenumeratę 
rzyjniują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papieru 

V. renumeratę i ogloszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, róg 
Garbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą.     

Redakcja i Administracja ARSENALSKA 4, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O.- Nr. 80.750.     

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 4-ej stronie gro- 

szy 10. Komunikaty i ogłoszenia tekstowe za wiersz milimetrowy 
30 groszy. Układ ogłoszeń 5-o łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. 
Terminy druku mogą być przez administrację dowolnie zmieniane     

    

Przebieg dnia dwunastego maja w Warszawie. 
Początek zdarzeń.— Marszałek Piłsudski jedzie do Warszawy.—Rozmowa z P. Prezydentem. — Starcia 

zbrojne. — Nieudane próby pośrednictwa. — Rząd wyjeżdża do Belwederu. 
„Kurjer Poranny" z czwartku dnia 18-go b.m. podaje obszerny opis przebiegu 

jedynie ustępy mniej istotne dla braku miejsca. 
Egremplarz „Kurjera Porannego*, który otrzymaliśmy zawdzięczając jednemu z przyjaciół naszago pisma, jest prawdopodobnie jedynym, który wezoraj dotarł do Wilna. 

Początek zdarzeń. 

Przebieg zdarzeń po wschod- 
nim brzegu Wisły, według tego 
co stamtąd  komunikowano, 
przedstawiał się jak następuje: 
Od wtorku popołudnia poczęły 
się snuć po Solejówku nieznane 
tam grupy osobników, które na 
zapytanie mieszkańców  twier- 
dziły, że przybyły tam z ramie- 
nia nowego rządu. Zamiary tych 
osobników wydawały się zbyt 
niejasne, wskutek czego 7 pułk 
ułanów, stacjonowany w pobli- 
żu, przysłał ochronę dla willi 
Marszałka Piłsudskiego. Około 
godziny 12-ej w nocy wywiąza- 
ły się strzały pomiędzy grupa- 
mi nieznanych ludzi a ułanami, 
osłaniającymi willę. Wśród mie- 
szkańców Sulejówka powstał 
popłoch. Zaałarmowano garni- 
zon w Rembertowie. Marsz.Pił- 
sudski wczesnym rankiem jechał 
do stolicy, aby zaprotestować 
przeciwko niepokojeniu jego do- 
mu. Wojsko w Rembertowie, 
obawiając się o bezpieczeństwo 
umiłowanego Wodza w stolicy, 
zatrzymało go między sobą i 
prosiło dowódcę gen. Pyrcha o 

' 

ochronę osoby i rodziny Ko- 
mendanta. Gen. Pyrch miał od- 
powiedzieć, że jego położenie 
jest trudne, gdyż otrzymał roz- 
kaz przeciwny stanięcia w pogo- 
towiu nawet z artylerją, z fron- 
tem zwróconym przeciwko Su- 
lejówkowi. ‚ 

Na wieść o niebezpieczeńst- 
wie, mającem grozić Marszałko- 
wi, część pułku 21-go w Siedl- 
cach postanowiła wyjechać w 
stronę Warszawy, aby się od- 
dać pod rozkazy Marszałka. 
Marsz. Piłsudski od południa 
objął dowództwo nad wojskami 
w Rembertowie, z któremi po- 
łączyły się przybyłe z Siedlec 
dwa bataljony 22-go pułku. Rów- 
nocześnie z kilku innych garni- 
zonów nadeszły zawiadomienia 
o gotowości poddania się roz- 
kazom Marszałka Piłsudskiego 
z Ciechanowa, z Garwolina, z 
Lublina i z Pułtuska. 

Około godziny wpół do trze- 
ciej, ułani 7-go pułku zjawili się 
przy rogatce Grochowskiej na 
Pradze i obsadzili siedemnasty 
komisarjat policji. 

Godzina 3-cia na moście Poniatowskiego 
Pierwsze oddziały wojska, ma- 

szerującego na Warszawę od strony 
Pragi, ukazały się o godz. 3 min. 30 
na moście Poniatowskiego i w nie- 
spełna godzinę później na moście 
Kierbedzia, obsadzając przyczółki 
mostów silnemi placówkami. Wylot 

mostu Poniatowskiego od strony War- 
szawy, zajął szwadron 7 p. uł. i 1 p. 
szwol., ustawiając w poprzek jezdni 
prowizoryczną barykadę z wozów. 
Pod wiaduktem ukryto pluton kara- 
binów maszynowych 1 p. szwol. 

Na Pradze. 

Z obu stron mostu, t. j. od Zjaz- 
du i na ul. Zygmuntowskiej stały o0l- 
brzymie tłumy publiczności, wstrzy- 
mane w przejściu przez most. Po g. 
5-ej przepuszczone ze strony war- 
szawskiej wielką grupę ludzi na 
Pragę. $ 

Przed godziną 6-tą nadjechai ze 
strony warszawskiej Marszałek Pil- 
sudski, i auto jego wolniutko przeci- 
skało się przez tłumy, okrzykujące 
entnzjastycznie Marszałka. Wogóle 
w tłumie, jak i wśród kordonów woj- 
skowych panował z wieczora nastrój 

. radošny, nie mający cech buntu i re- 
wolucji. jak to opisały dodatki 
prawicowych. 

O godz. 6 nadeszły bataljony 22 
pp, z grającą orkiestrą. Niebawem na 
ul. Florjana ukazują się szwadrony 
1 p. strzelców konnych, jadące z ca- 
łym aparatem bojowym, kuchniami, 
jaszczykami i t. p. 

Tłamy, zepchnięte z ul, Zygmun- 
towskiej, stały na wszystkich jej 
przecznicach, witając entuzjastycznie 
żołnierzy, Gdy strzelcy zbliżyli się 
ku mostowi, rozpoczęła się strzelani- 
na na Zjeździe i wówczas dopiero 
Praga odczuła powagę wypadków. 

Spotkanie 

pism 

O godzinie 6 popołudniu przybył 
Prezydent Wojciechowski na most 
Poniatowskiego i za pośrednictwem 
pułkownika Stamirowskiego wręczył 
Marszałkowi Piłsudskiemu pismo, po 
którego przeczytaniu Marszałek Pił- 
sudski za pośrednictwem tego same- 

Cała jednak skeja skoneentrowała 
się przy moście Kierbedzia i gęste 
strzały, wśród których odzywały się 
pomruki armat, uświadomiły odcię- 
tym warszawianom i Pradze grozę 
sytuacji. 

Około godz, 7-ej wjechał na nl. 
Targową 7-my pułk ułanów, zmierza- 
jąc galopem ku mostowi Kierbedzia, 
Za oddziałami ciągnęły wozy wraz 
z furażem dla koni i ambulansy. 

Publiczność witała każdorazowo 
pojawienie się wojska okrzykami na 
cześć Marszałka Piłsudskiego. 

O godz. 8-ej strzelanina przy 
Zjeździe ucichła i w pół godziny 
odezwały się w ul. Zygmuntowskiej 
okrzyki: 

„Niech żyje Marszałek Pilsudski!“ 

Ułani i 22 pułk sforsowali most! po- 
czem nieprzeliczone tłumy ruszyły 
za ostatniemi czwórkami na most. 
Jezdnię mostu zatłoczyły odrazu po- 
jazdy, oba zaś chodniki publiczność, 
zatrzymana po stronie praskiej przez 
trzy godziny. Policja przez cały ten 
czas była na Pradze prawie niewi- 
doczna, 

Prezydenta z Marszałkiem 
Piłsudskim. 

go oficera wyraził gotowość rozmo- 
wy osobistej, która jednak trwała 
dość krótko. Podczas rozmowy Mar- 
szałek Piłsudski uzasadniał koniecz- 
ność udzielenia dymisji rządowi Wi- 
tosa, do czego jednak Prezydent się 
nie przychylił, Rozmowa zakończyła 

się podobno zapewnieniem Marszał- 
ka, że Prezydent może się czuć bez- 
piecznym i że mu nice nie grozi. 

Prezydent po rozmowie z Mar- 
szałkiem Piłsudskim, odbytej na prze- 
ciwległym brzegu Wisły, wsiadł z po- 
wrotem w swoje auto i odjechał z 
powrotem do stolicy, Po przyjeździe 
Prezydenta wojska stolicy z rozkazu 
ministra spraw wojskowych rozrzu- 
ciły się w tyraljerę wzdłuż warszaw 
skiego brzegu Wisły. Wszelka komu- 
nikacja pomiędzy obu brzegami zo- 
stała przerwana, gdyż i most Kier- 
bedzia został z rozkazu ministra Mal- 
czewskiego zamknięty przez dywizję 
Zandarmerjl, która ustawiła się w po- 
przek ulicy na wysokości Zjazdu. 

Nastąpiła wkrótce potem wymia- 
na strzałów pomiędzy 30 a 36 ри!- 
kiem piechoty. 

* s * 

" Według zupełnie wiarogodnych in- 
formacji przebieg rozmowy pomią- 
dzy Prezydentem Rzeczypospolitej a 
Marszałkiem Piłsudskim był nastę- 

pujący: 
Marszałek Piłsudski prosił p. Pre- 

zydenta o niezwłaczne spowodowanie 
dymisji rządu. Prośba ta była popar- 
ta przestrogą przed niewywoływaniem 
wojny domowej. Koła bliskie rządu 
zapewniają, że Prezydent Rzplitej 
odpowiedział odmownie, kładąc nacisk 
na konieczność posłuszeństwa i kar- 
ność wobec Rządu. 

Stronnictwa demokrat. w Belwederze. 
Przed rozmową Prezydenta Rze- 

czypospolitej z Marszałkiem Pilsud= 
skim rząd wydelegował parlamenta- 
rjuszy do Marszałka — jednakże po 
rozmowie i przyjeździe p.Prezydenta 
do Rady Ministrów, stanowisko rządu 
uiegło zmianie, RE 

_ O godz. 6 wiecz stronnictwa je- 
wiey zwróciły się do adjutantury p. 
Prezydenta z prośbą o niezwłoczną 
audjencję w celu wskazania p.Prezy- 
dentowi na konieczność znalezienia 
takiego wyjścia z położenia, któreby 
umożliwiło uniknięcie rozlewu krwi. 

Adjutantura oświadczyła z polece- 

Zajęcie 
W chwilę po przybyciu Prezydenta 

Wojciechowskiego na wiadukt, w Alei 
3 Maja ukazały się czołowe grupy 
bataljonu szkoły oficerskiej, manew- 
rującej w szyku bojowym ze Szkoły 
Podchorążych. Równocześnie nadje- 
chały baterja 1 p. a.p. oraz 2 samo- 
chody pancerne. Szkoła oficerska pie- 
choty, wyposażona w karabiny ma- 
szynowe ciężkie i lekkie, po odjeź- 

nia p. Prezydenta, że p. Prezydent 
jest b. zajęty i przyjąć delegacji nie 
może. Równocześnie poleca delegacji, 
aby zwróciła się do rządu, albowiem 
Prezydent jest powołany do innych, 
ważniejszych czynności. 

_ Wobec powyższego stronnictwa 
lewicy składają na p. Prezydontą od: 
powiedzialność za dalszy bieg wy- 
padków. 

Oświadczenie to zostało zakomu- 
nikowane p. Prezydentowi. 

W delegacji uczestniczyli posłowie: 
Marek, Niedziałkowski, Poniatowski 
i Bartel. 

pozycji. 
dzie Prezydenta rozwinęła tyraljerę 
w poprzek wiaduktu. 

O tym samym mniej więcej czasie 
bataljon manewrowy z Rembertowa 
zajął przyczółek mostu Kierbedzia 
od Warszawy, wysuwając karabiny 
maszynowe w stronę Zjazdu. Nieza- 
długo do kompanji baonu manewro- 
wego przyłączyły się oddziały 86 p.p., 
które wysłały patrole na Zjazd tuż 
pod Zamek. 

Pierwsze strzały. 
Około godz. 6 min. 30 rozległy 

się pierwsze strzały ze strony 30 p. 
p. Strzelały z karabinów maszyno- 
wych i ręcznych drużyny wojsk sto- 
licy, które zajęły wyloty ulic: Miodo- 
wej, Senatorskiej, Podwala, Piwnej i 
Świętojańskiej. 

Pojedyńcze strzały rozległy się 
również i na Krak.-Przedmieściu, aż 
do okolic hotelu Bristol. Sklepy po- 
śpiesznie рогатуКапо — policja pa 
troluje większemi oddziałami, zacho- 
wując neutralność. 

Kwestja dymisji rządu Witosa. 
O godzinie 8 min. 10 poseł Dęb- 

ski z klubu „Piasta” zwrócił się do 
klubu PPS. z naleganiem, aby przed- 
stawiciele tego klubu ndali się do 
premjera Witosa na konferencję, 
przyczem wyraził przekonanie, że 
Witos pod presją stronnictw lewicy, 
dta uniknięcia wojny domowej, zrzek- 
nie się rządu, 

Przywódcy PPS. odmówili, wska- 
zując. że premjerowi Witosowi zna- 

na jest uchwała wspólna stronnietw 
demokratycznych polskich, która 
brzmi: „Przedstawiciele ZPPS., PSL. 
„Wyzwolenia*, Stronnictwa  Chłop- 
skiego i Klubu Pracy, po zapoznaniu 
się z komunikatem rządu. który przy- 
czynić się może jedynie do wywoła- 
nia zamętn w kraju, stwierdzają, że 
jedynem wyjściem z obecnego  poło- 
żenia jest niezwłoezne ustąpienie 
gabinetu p. Witosa, 

Stan oblężenia. 
Godzina 8.46, Według informacyj, 

nadchodzących od strony Pałacu Ra- 
dziwłłowskiego i obu mostów. sytu- 
acja przedstawia się jak następuje: 

Rząd Witosa zamianował guber- 
natorem Warszawy generała Rozwa- 
dowskiego. Policję przydzielono do 
oddziałów wojsk rządowych; dowódcą 
policji zamianowany został Borzęcki. 

Godz. 6 wiecz.— Urzędowa agen- 

cja telegraficzna (mieszcząca się 
przy ul. Mokotowskiej, róg placu 
Zbawiciela) powiadomiła telefonicz- 
nie redakcje pism, że rząd Witosa 
zawiesił prawa obywatelskie konsty- 
tucyjne w m. st. Warszawie, wojew. 
warszawskiem i wileńskiem oraz pow. 
siedleekim i lukowskim, woj. lubel- 
skiego, 

Gen. Żeligowski w Belwederze. 
Godz. 9 wieczór. Do Belwederu 

udał się z eskortą wojskową b. mi- 
nister Żeligowski. Wracsjącego z Bel- 

wederu witała tłumnie zebrana na 
ulicach ludność owacyjnie, 

" © godz. 9:ej nastąpiła zmiana 

wypadków w Warszawie w dniu 12-ym maja. Sprawozdanie to zamieszczamy bez zmian, strzeszczając 

warty na Placu Saskim w Komen- 
dzie Miasta przez oddziały oddane 
Marszałkowi Piłsudskiemu. 

Oddziały czworobokiem otoczyły 
plac przed Komendą Miasta. W całej 
okolicy Placu Saskiego o godz. 9 m. 
80 panuje spokój, jakkolwiek ruch 
jest niesłychanie ożywiony. 

Niezorganizowane grupy młodzie- 
ży i robotników przeciągają z okrzy- 
kami „Niech żyje Piłsudski*. 

WyjścieRządu z gma- 
chu Rady Ministrów 

Godz. 9.15, Nadchodzą wiadomo- 
ści, że rządu niema w Pałacu Na- 
miestnikowskim. Według opowiada- 
nia osób, które w tym czasie znaj- 
dowały się koło gmachu Komendy 
miasta, © godz. 9 wiecz. wyjechały 
z Placu Namiestnikowskiego trzy sa- 
mochody; w pierwszym z nich sie- 
działo 5 policjantów z nastawionymi 
karabinami; dalsze dwa duże rządo- 
dowe samochody miały zasłonięte fi- 
ranki, 
- Samochody udały się do Belwe- 

ru. r 
Przez miasto przechodzą w róż- 

nych kierunkach oddziały wojska wi- 
tane entuzjastycznie okrzykami:„Niech 
żyje Piłsudski!" 

Odcinek miasta od mostu Ponia- 
towskiego až do Belwederu znajduje 
się pod osłoną wzmożonych szeregów 
policji. 

W Alejach Ujazdowskich wznosi 
Iudność spontaniczne okrzyki na cześć 
Piłsudskiego. 

Delegacja kolejarzy 
u Marszałka. 

O godz. 9 min.30 do sztabu wojsk 
oddanych Marszałkowi Piłsudskiemu 
przybyła delegacja kolejarzy i odby- 
ła z przedstawicielami Marszałka waż- 
ną konferencję w sprawie ruchu ko- 
„lejowego. 

Wojska Marsz. Pił- 
sudskiego wkracza” 
ją do Warszawy. 

Godz. 10.30 w.—Krakowskie 
Przedmieście i Nowy Swiat do 
mostu Poniatowskiego zajęte są 
przez oddziały, oddane Marszał- 
kowi Piłsudskiemu, zaś na moś- 
cie Poniatowskiego stoją w dal- 
szym ciągu oddziały ustawione 
przez rząd Witosa. 

Qd mostu Poniatowskiego do * 
Belwederu—Plac Trzech Krzyży 
oraz Aleje Ujazdowskie zajęte 
są przez policję. 

Rząd obraduje w Belwede- 
rze. Przed | godziną wyjechał 
stamtad w samochodzie z białą 
chorągwią gen. Suszyński w stro- 
nę Placu Zamkowego. 

Godz. 10.45 w.—Na placu 
Trzech Krzyży oraz w Alejach 
Jerozolimskich rozlega się gęsta 
strzelanina. Podobno oddział 
przyboczny Prezydenta Rzplitej 
wyjechał na wywiad i napot- 
kawszy na silne oddziały wojsk 
Komendanta, zawrócił. Ofiar w 
ludziach nie było. 

Godz. 11.15 w. Oddziały Ko- 
mendanta posuwają się Alejami 
Ujazdowskiemi i ulicą Nowo- 
wiejską w stronę Belwederu, 
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W Alejach Ujazdowskich broni się kom- 
panja szkoły oficerskiej. 

Godz. 1i-a. Kompanja szkoły ofi- 
cerskiej, ustawiona u wyłotu Alei 
Ujazdowskich, przywitała ogniem ka- 
rabinów maszynowych nadciągające z 
Pragi Nowym Swiatem i Bracką od- 
działy 1 pułku szwoleżerów i mary- 
narzy. Następny etap walki rozegrał 
się w Alejach Ujazdowskich i przy 
ul. Wilczej, gdzie padło kilkunastu 
rannych. 

Godz. 12-a. Tłum cywilnych na- 
piera na ustawione wzdłuż ul. Nowo- 
wiejskiej oddziały oddane rządowi. 
Oddziały 1 pułku szwoleżerów, 1 i 4 
pułku strzelców konnych, parę kom- 
panji 21 p. p. oraz dywizjon artyle- 
rji ruszyły ku rogatkom Jerozolim- 
skim, aby bronie miasta przed posił- 
kami rządowemi, nadciągającemi od 
strony Wielkopolski. 

Warszawa w rękach Marszałka. 
Godz. 1 w nocy. Całe miasto z wy- 

jątkiem okolic Belwederu, znajduje się 
w rękach Marszałka Piłsudskiego. 

Akcją wojskową na ulicach War- 
szawy dowodzi gen. Orlicz-Dreszer. 

W otoczeniu Marszałka znajdują się 
generałowie: Dreszer, Burhart, Krze- 
miński. Żeligowski i wielu innych. 

Do Warszawy w ciągu wieczoru 
przybył 1-y pułk strzelców konnych 
z Garwolina, 7 pułk ułanów z Mińska 
Mazowieckiego, 22-gi p. p. z Siedlec, 
28-y dywizjon artylerji konnej z Mo- 
dlina pod dowództwem gen. Burhard- 
ta, a nadto cały garnizon Remberto- 
wa. 

Młodzież akademicka. 
Młodzież akademicka bierze czyn- 

uy udział w akcji na mieście, zwła- 
szeza Ak. Związek młodzieży postęp. 
i młodzież socjalistyczna i pełniły 

słażbę łącznikową między walczącemi 
oddziałami na Pradze a działającym 
na tyłach wojsk rządowych Związ- 
kiem Strzeleckim. 

Kraków czeka wiadomości. 
KRAKÓW. 12.V. Godz. 11 m. 80, 

W mieście panuje zupełny spokój. 
Publiezaość licznie zgromadzona przed 
bemem Robotniczym manifestuje na 
rzecz Marszałka Piłsudskiego. Redak- 
cje pism, zwłaszcza „Kurjera Ilustro- 

wanego“ i „Naprzodu“, są oblężone 
przez tłumy ludzi, wyczekujących 
wiadomości z Warszawy. Wszystkie 
nadzwyczajne dodatki, które ukazują 
się prawie co godzina, są rozchwy- 
tywene. 

Ostatnie wiadomości. 

Godz. 12.30—Ostatnia strze- 
lanina na Pl. Trzech Krzyży 
zaszła przed północą. Wojska 
Marsz. skoncentrowane zostały 
na Placu Saskim. Nieliczne si- 
ły wojsk rządowych, skupione 
przy ul. Trzeciego Maja i na 
Nowowiejskiej, koło minister- 
jum spraw wojskowych, pod 
dowództwem ministra wojny 
Malczewskiego, gen. Kesslera 
i b. szefa sztabu Stanisława 
Hallera. Wojska te nie są ata- 
kowane. Oddziały jazdy przy- 
bocznej Prezydenta spięszone, 
stały na rogu Pięknej i Alei 
Ujazdowskich, a następnie šcią- 
gnięte zostały przed Belweder, 
gdzie stoi również policja kon- 
na na ulicy Bagateli. 

Około północy, marszałek 
Sejmu Rataj w Sejmie zwrócił 
się do posła Kościałkowskiego 
z Klubu Pracy, czy Marsz. Pił- 
sudski nie przyjąłby go na kon- 
ferencję, przyczem p. Rataj za- 
znaczył, że czyni tę propozycję 
w tem przekonaniu, iż Marsz. 
Piłsudski uważa swoje wystą- 
pienie nie za zamach na wła- 
dzę, ale za manifestację zbroj- 
ną przeciw rozwiązaniu ostat- 
niego przesilenia. Poseł Koś- 
ciałkowski, porozumiał się z 
Marsz. Piłsudskim, który zgo- 
dził się na przyjęcie marsz. Ra- 
aa P. Rataj po porozumieniu 
telefonicznem z Belwederem, 
udał się natychmiast autem do 
Marsz. Piłsudskiego, a po kon- 
ferencji o godz. 12 min. 30 przy- 
był do Belwederu, skąd już do 
Marszałka Piłsudskiego narazie 
nie powrócił. 

W Alejach Ujazdowskich ci- 
sza głęboka. Dworzec Główny 
obsadzony jest przez oddziały 
Marszałka Piłsudskiego. W in- 
nych częściach miasta w ciągu 
  

nocy ożywienie znacznie osła- 
bło, niemniej jednak ruch jest 
żywszy niż zwykle. Pojawiła się 
na chwilę w głębi Marszałkow- 
skiei od strony Mokotowa grup- 
ka studentów faszystowskich, 
która wznosiła okrzyki przeciw 
Marsz. Piłsudskiemu i na cześć 
Prezydenta Republiki. 
czuwała nad ruchami tej grupki. 

Godz. 1.40.—Wrócił z Bel- 
wederu do gmachu Sejmu Mar- 
szałek Rataj, Dziennikarzom 
odmówił wszelkich informacyj. 

W danej chwili odbywa się 
u marszałka Rataja konferen- 
cja, w .której biorą udział po- 
słowie Jan Dąbski, Niedziałko- 
wski, Niedbalski, Marek i Bar- 
tel. 

Około godziny drugiej w no- 
cy słychać było w okolicach 
miasta odosobniony wystrzał 
armatni i krótką salwę karabi- 
nową. 

Godz. 2.30.—Konferencja u 
marszałka Sejmu zakończyła 
się. Równocześnie marszałek 
Rataj zawiadomił Marszałka 
Piłsudskiego, iż zrzeka się mi- 
sji medjatorskiej, która mu się 
nie powiodła. 

O godz. 5 w nocy daje się 
słyszeć od strony Al. Jerozo- 
limskich gęsty ogień karabinów 
maszynowych i strzały armat- 
nie. 

Godz. 3.10.—Według ostat- 
nich wiadomości, całe miasto 
opanowane jest przez wojska 
Marszałka Piłsudskiego. 

Jedynie Belweder otoczony 
jest przez wojska rządowe. 

W Belwederze znajdują się 
prócz Prezydenta Rzeczypospo- 
litej i członków rządu, genera- 
łowie: Rozwadowski, Zagórski, 
Anders, St. Haller, Paszkowski, 
i inni. 
  

Od Administracji. 
Szan. Prenumeratorów upraszamy o wpłacanie zaległych i bie- 

żących należności za prenumeratę. Czytelnicy zamiejscowi wpłat 
dokonywać mogą w każdym urzędzie pocztowym bądź za przeka- 
zem pieniężnym, bądź też na konto czekowe P.K.O. Nr. 80.750. 

Policja : 
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Dzień wczorajszy. 
% przebiegu wypadków w War- 

szawie w dniu wczorajszym nie je- 
steśmy w stanie podać czytelnikom 
wyczerpujących wiadomości. Składa 
się na to cały szereg przyczyn, z 
których najważniejszym jest wogóle 
brak sprawdzonych i miarodajnych 
danych. 

Wydaliśmy wczoraj dwa dodatki 
nadzwyczajne, jeden o godz. 3-ej po 
południu i drugi o godzinie 10-ej 
wieczorem. Ten ostatni komunikat 
wszelako uzyskany .ze Źródeł posia- 
dających bezpośredni komunikat z 
Warszawą był widoeznie naprędce 
napisany i nie dość jasny: Nie poda- 
jemy go też z tego powodu w dzi- 
siejszym wydaniu „Kurjera Wileń- 
skiego*. 

Również inne pisma, z wyjątkiem 
„Dziennika Wileńskiego" wydały po 
południu dodatki nadzwyczajne z 
których jeden, wydany zrana przez 
„Ekspres Wileński", został z polece- 
nia władz administracyjnych  skonfi- 
skowany. 

Poza temi wiadomościami, które 
ukazały się w dzisiejszej prasie na 
mieście, brak było aż do późnej no- 
cy jakichkolwiek wiadomości mogą- 
cych uchodzić za sprawdzone i mia- 
rodajne, Kursujących obficie pogło- 
sek i fantastycznych plotek oczy- 
wiście nie powtarzamy. 

Późnym wieczorem otrzymały 
sfery miarodajne telefoniczną wiado- 
mość z Warszawy, iż nastąpłło zawie- 
szenie operacyj wojskowych i czy- 
nione są nowe proby medjatorskie 
pomiędzy Marszałkiem Piłsudskim, 
przebywającym w Sztabie General- 
nym, a rządem p, Witosa, znajdują- 
cym się pod ochroną wiernych mu 
oddziałów wojskowych w  Bełwede- 
rze. Informatorzy warszawscy wypo- 
wiadali przekonanie, iż w ciągu naj- 
bliższych godzin nastąpi wyjaśnienie 
sytuacji. 

Komunikacji kolejowej w ciągu 
dnia z Warszawą nie było, natomiast 

pociągi miejscowe kursowały — пог- 
malnie. Pociągi warszawskie  przy- 
chodziły tylko z Białegostoku. 

Władze cywilne i wojskowe były/ 
czynne przez cały dzień i noc. Ce-| 
lem zabezpieczenia miasta i kraju 
od wszelkich prób wystąpień żywio- 
łów antypaństwowych nastąpiło po- 
rozumienie pomiędzy władzami woj- 
skowemi i cywilnemi w zakresie 
działania organów bezpieczeństwa. 
Ze wszystkich powiatów starostowie 
donosili o zupełnym spokoju wśród 
ludności i prosili o miarodajne in- 
formacje o przebiegu wypadków war- 
szawskich wobec wielkiej ilości kur- 
sujących pogłosek. Oddziały K. O. P. 
otrzymały polecenia zachowania szcze- 
gólnej czujności i gotowości. Na gra- 
nicach litewskiej i sowieckiej pano- 
wał spokój. 

Również w mieście wczorajszy 
dzień świąteczny minął zupełnie spo- 
kojnie, Wskutek pięknej pogody na 
ulicach było nadzwyczaj tłumnie, ln- 
teresowano się wypadkami i rozchwy- 
tywano gazety i dodatki nadzwyczaj- 
ne. Spokój nigdzie nie został zakłó- 
cony, żadnych zajść nie było. 

W cukierni Sztrala na ul. Adama 
Mickiewicza orkiestra w pewnej chwili 
odegrała marsz I-ej Brygady. Publi- 
czność wysłuchała go stojąc, z wyjąt- 
kiem 2 dam, zaś jeden oficer wyższej 
szarży z K.O.P. i kilku panów cywil- 
nych natychmiast opuściło cukiernię. 

Pogłoski o znacznej zwyżce kursu 
walut zagranicznych, jak nas poin- 
formowano z kompetentnego Źródła, 
nie potwierdzają się. 

W ciągu dnia wczorajszego kurs 
dolara na czarnej giełdzie nie prze- 
kroczył 11-tu złotych, W sferach han- 
dlowych i bankowych istnieje tenden- 
cja zachowania jaknajwiększej rów- 
nowagi w obrocie gospodarczym. 

O godz. 5 min, 30 rano dzisiaj 
nad miastem ukazał się i przeleciał 
w kierunki północnym jakiś aero 
plan. 

Pierwsze szczegółowe wiadomości o wy- 
niku wyborów w Kownie. 

Podług wiadomości otrzymanych 
przez Rygę wybory do Sejmu w Kow- 
nie skończyły się olbrzymiem zwycię- 
stwem opozycji. 

Rozdział mandatów pomiędzy po- 
szczególne partje przedstawia się na- 
stępująco: zę ` 

Blok rządzący: 
Chrzescijańscy demokraci 14 (w 

przeszłym Sejmie również 14) 

Związek rolników (ukininku sajun- 
ga)—11 (poprzednio 14) 

Federacja pracy (darbo federacija)— 
5 (12). ; я 

Cały więc blok rządzący zdobył 
30 miejs na 85 posłów wobec 40 
miejsc w przeszłym Sejmie na ogól- 
ną liczbę 78 posłów. 

Opozycyjne partje litewskie: 

Ludowcy (Liaudinincy) — 23 (po- 
przednio 16). 

Socjaliści — 15 (8). 
Narodowcy (Grupa Smetony) — 

3 (0). 
Partja rolników: — 1 (0). 

Razem partje opozycyjne litewskie— 
42 (wobec 24 poprzednio). 

Ruch wydawniczy. 
Już opuściła prasę i ukazała się w sprze- 

daży we wszystkich ksiegarniach Księga 
Zbiorowa Wileńskich Oficerów Rezerwy 
p. t. Na szlaku Batorego wydana staraniem 
Zarządu Okręgowego Związku Oficerów 
Rezerwy w Wilnie pod redakcją Walerjana 
Ckarkiewicza przy współpracy wybitnych 
sił naukowych, literackich 1 artystycznych z 
grona oficerów rezerwy. 
„Księgę zdobią autografy Marszałka J. 

Piłsudskiego, oraz Generałów broni: J. Dow- 
bor-Muśnickiego, J. Hallera i L. Żeligow- 
skiego; — autografy Pda. Biskupa W. 
Bandurskiego i Gen. E. Rydza-Śmigłego. 

Na treść księgi składają się artykuły 

   WA
WA

 

  

   

        

Blok mniejszości narodowych ra- 
zem przeprowadził 8 (poprzednio 12). 

Z tego Polacy powinni A 
na podstawie umowy 4 posłów, Żydzi 
3 i Niemcy 1. Ortodoksi żydzi którzy 
poszli osobno nie otrzymali żadnego 
mandatu. Rosjanie, którzy się rozbili 
i do bloku nie przystąpili również 
żadnego. W poprzednim Sejmie Po- 
lacy mieli 4 posłów, Żydzi 6, Niem- 
cy 2 i Rosjanie 1. r 

W Klajpedzie wszystkie mandaty 
w liczbie 5-u otrzymał blok Frontu 
Jedności (Einheitsfrontu). Litwini nie 
otrzymali żadnego mandatu. 

Wobec tego opozycja litewska na- 
wet bez mniejszości będzie posiadała 
prawie połowę mandatów, razem zaś 
z mniejszościami i posłami z Kłajpe- 
dy 55 posłów. 

Dokładnych cyfr ilości głosów, 
które padły na każde stronnictwo je- 
szcze nie mamy. Prasa łotewska po- 
daje, że Żydzi przeprowadzili 4 posł., 
Polacy 3-ch. jednakże na podstąwie 
spisanej umowy Polacy będą musieli 
swój stan posiadania utrzymać. 

   

dotyczące zadań Związku Of. Rez. oraz 
ideologji oficerów rezerwy, artykuły oświe- 
tlające walki na szlaku Batorego w perspek- 
tywie historycznej i z czasów niedawnych, 
artykuły literackie, oraz niezwykle ciekawe 
fragmenty wspomnień uczestników wojny 
światowej ji PONO 

Dział informacyjny daje przegląd 20 or- 
ganizsčy) wojskowych i wojskowo-społecz- 
nyc! 

W dziale artystycznym zwracają uwagę 
reprodukcje obrazów wileńskich artystów- 
oficerów rezerwy, nieznany portret Marszał- 
ka J. Piłsudskiego, uchwała Sejmu Wileń- 
skiego z r. 1922, Oraz szereg artystycznych 
zajęć fotograficznych, winjet i karykatur. 
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Wśród sfer gospodarczych. 

Związek Kupców i Przemysłow- 
ców Żydów w związku z obecnie wy- 
tworzoną sytuacją postanowił po po- 

„rozumieniu się ze Związkiem Kup- 
ców i Przemysłowców Chrześcijan 
prosić dyrektora Oddziału wileńskie- 
go Banku Polskiego, ażeby chwilowo 
wobec przerwy w normalnej komuni- 
(kacji nie dopuszczono weksli do pro- 
testu. 

1 życia białoruskiego zagranicą. 
2. W Ameryce. 

Wieczór białor. w Chicago. 

Białoruski Związek Narodowy w 
Ameryce, zorganizował w niedzielę 
7-1ll-rb. wieczór białoruski w  wiel- 
kiej sali West-Side Audytoriam w 
Chicago, dochód z którego przezna- 
czono na: poparcie szkolnictwa biał. 
w t. z. Białorusi Zachodniej, 

Wiadomość o zamierzonym wie- 
czorze wzburzyła tamecznych rosjan, 
którzy bez różnicy zabarwienia poli- 
tycznego, wystąpili przeciwko akcji 
białoruskiej, szkalując najwybitniej- 
szych działaczy białor. w Ameryce: 
Janka Czerepuka, 
i Jazepa Kurdzionka, jako „sepera- 
tystėw“ „rasczlenitielej Rosiji* i t. p. 

Mimo wszystko jednak Białorusini 
przeważnie robotnicy, w liczbie 1600 
z górą, wypełnili salę, gdzie miał 
się odbyć wieczór. Czysty zysk w 
wieczoru po potrąceniu 500 dolarów 
kosztów organizacyjnych(!), wyniósł 
200 dolarów. Program wieczoru wy- 
pełniły przemówienia, przedstawienie 
bialor., produkcje baletowe, śpiewy 
i deklamacje. 

Nie obeszło się bez incydentów w 
stylu iście amerykańskim. 

Mianowicie podczas przemówienia 
ozłonka Biał. Zw. Nar. I. Woronki o 
zadaniach białor. emigracji w Ame- 
ryce, podnosi się z krzykiem jakiś 
Rosjanin i wydobywszy długi nóż po- 
rywa się ku trybunie, wówczas jakiś 
Białorusin żołnierz wojsk. ameryk., 
wydobywa rewolwer i grozi zabiciem 
jeśli się ten nie powstrzyma. Je- 
dnakże kierownikowi wieczoru p. A. 
Zmaharowi udaje się zażegnać groźuą 
sytuację i uspokoić zwaśnionych. 

K. Smreczyński. 

Biuletyn bibljegraficzny. 
Baudoin de Courtenay-Grze- 

gorzewska Janina. „Zbiór 
przepisów prawnych do- 
tyczących pracy na roli 
na obszarze Rzeczypospo- 
litej Polskiej z wyłącze- 
niem Województwa Slą- 
skiego oraz obszaru Spi- 
sza i Orawy, wyd. Hoe- 
sicka*, Teksty ustaw obo- 
wiązujących w Rzeczy- 
pospolitej Polskiej N88 zł. 6,— 

Czekalski Eustachy. „Naj- 
ukochańsze miasto* 

„Dawne i obecne granice 
Rzeczypospolitej Polskiej 
1772—1926. Les frontie- 
res, actuelles et ancien- 
nes de la republique de 
Pologne 1772—1926* » 0,60 

Grubiński Wacław „Niewin- 

  

na grzesznica” 1926 „ 4-— 
Ignacomu Chrzanowskiemu 

— „Uczniowie Lublinia | 
cy 1910—1925 „. 6,60 

Jellenta Cezary „Rycerze 
lilji“, я 

Kotarbiński Józef „Ze świa- 
ta uludy“. u 7,40 

Lutoslawski Wincenty „Pe- 
wniki polityki polskiej. 
Zarys dogmatyki naro- 
dowej“ 1926. 9 —- 

Makarewicz Juljusz „Mo- 
narchja czy Republika?" 
1926. 

Marjański W. Gen. „Sport 
strzelecki i jego trening. 
Studjum* 1926. „› %° 

Miller Jan Nepomucen „Za 
raza w Grenadzie. Rzecz 
o stosunku nowej sztuki 
do romantyzmu i moder- 
nizmu w Polsce* 1926 „ 6-- 
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Wydawca Том. Wyda v. „Pogof“ sp. Zz ogr. odp. Druk. „Pax“, zaul. šw. Ignacego 5, Redaktor odpowiedzialny Michal Szukiewicz,



  

Dodatek nadzwyczajny. Cena 15 gr. 

KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

- —————— ————————   

  

Wilno, dn. 14 maja 1926 r. (Nr. 109). 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 
Godz. 7 wieczór. W tej chwili dowiadujemy sięze źródeł 

miarodajnych, że dziś Ro południu Belweder został zajęty 
przez wojska Marszałka Piłsudskiego. 

Warszawa jest już całkowicie oczyszczona z resz- 
tek wojsk rządu p. Witosa. 

* * 

* 

Dziś w godzinach południowych wojska Marszałka zajęly calkowicle lotnisko w Mokote- 
wie. Prezydent Rzeczypospolitej internowany w Belwederze przez p. Witosa. P. Witos ograniczy! 
władzę Prezydenta i zabronił Mu prowadzenia pertraktacyj z Marszałkiem z Wobec tego 
bezowocne są wszelkie próby nawiązania kontaktu. Spełzła więc na niczem misja gen. Żeligowskiego. 
który dziś w godzinach przedpołudniowych udał się do Belwederu. 

Belwederu broni dotychczas część szkoły podchorążych. Niektóre oddziały z tej szkoły w chwi- 
Śro res przez Marszałka Warszawy przeszły na jego stronę z okrzykami „Niech żyje Marszałek 

= s 

Gen Zagórski bombardował Warszawę. 
W dniu wczorajszym gen. Zagórski z 3-ma aeroplanami krążył nad Warszawą. O godzinie 

16-tej rzucił bombę na wiadukt mostu Kierbedzia, zabijając 4 osoby cywiłne i raniąc dwa konie wojsko- 
we; w późniejszych godzinach aeroplany te rzuciły jeszcze trzy bomby. Co do akcji gen. Zagórskiego 
po stroniejwojsk rządowych, to—jak należy wnosić—w ostatnich gogłzin. jswego działania gen. Malczewski 
odwołał nominację pułk. Rayskiego na szefa lotnictwa, przywracając generała Zagórskiego do służby. Gen. 
Zagórski jeszcze w przeddzień wypadków wydał eskardzie konsystującej w Lidzie, rozkaz zniszczenia mostów 
pomiędzy Wilnem a Warszawą. Ponadto w dniu 12 b. m. wysłał dwa aeroplany z eskadry warszawskiej 
2 poleceniem zniszczenia mostów na tychże linjach. Ani eskadrze lidzka, ani dwaj wysłani lotnicy rozka- 
zów nie wypełnili. Eskadra lidzka podporządkowała się Marszałkowi Piłsudskiemu. 

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że zestrzelony został aparat gen. Za- 
górskiego; generał zginął. 

Podobno również zabity został gen. Kessier, lecz w jakich okolicznościach— 
niewiadomo. 

Przebieg wypadków w dniu wczorajszym. 
Od jednego z przyjaciół naszego pisma, przybyłego dziś z Warszawy uzyskaliśmy kilka 

szczegółów o przebiegu wypadków w Warszawie w dniu wczorajszym. 
W godzinach południowych przybył 57 p.p. (poznański) i 71 p. p. które wysłano jakoby do 

Warszawy w celu uśmierzenia przewrotu komunistycznego, jaki rzekomo miał tam wybuchnąć. Pułki 
re zajęły pozycję wzdłuż części wałów kolei obwodowej; 57 p. p. — po wyjaśnieniu istotnego stanu 
rzeczy — poddał się niezwłocznie władzy Marszałka, zaś 71 p. p. poddał się—iak o tem donosilišmy — 
wieczorem, po krótkiej strzelaninie." 

Q godz. 14 poddała się po krótkiej wałce Cytadela z częścią wiernych rządowi p. Witosa oddzia- 
łów 30 p. strz. kaniowskich. Straty wynoszą około 7 zabitych. : 

—— ZZ ZIZI 
Druk. „Pax”, z. św. ignacego 5. Redaktor odpowiedziałny Michał Szukiewicz. 

—= — 

Wyd. Tow. Wyd. „Pogof“ sp. z ogr. odp. 
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Dodatek nadzwyczajny. Cena 15 gr. 

KURJER WILENSKI 
NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

  

Wilno, dn. 14 maja 1926 r. (Nr. 109). 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 
Godz. 7 wieczór. W tej chwili dowiadujemy sięze źródeł 

miarodajnych, że dziś po południu Belweder został zajęty 

przez wojska Marszałka Piłsudskiego. 

Warszawa jest już całkowicie oczyszczona z resz- 

tek wojsk rządu p. Witosa. 
* * 

* 

Dziś w godzinach południowych wojska Marszalka zajęły całkowicie lotnisko w Mokote- 

wie. Prezydent Rzeczypospolitej internowany w Belwederze przez p. Witosa. P. Witos ograniczy 

władzę Prezydenta i zabronił Mu prowadzenia pertraktacyj z Marszałkiem Piłsudskim. Wobec tego 

bezowocne są wszelkie próby nawiązania kontaktu. Spełzła więc na niczem misja gen. Żeligowskiego. 

który dziś w godzinach przedpoładniowych udał się do Belwederu. 
Belwederu broni dotychczas część szkoły podchorążych. Niektóre oddziały z tej szkoły w chwi- 

mz przez Marszałka Warszawy przeszły na jego stronę z okrzykami „Niech żyje Marszołek 

si 3 

Gen Zagórski bombardował Warszawę. 

W dniu wczorajszym gen. Zagórski z 3-ma aeroplanami krążył nad Warszawą. O godzinie 

16-tej rzucił bombę na wiadukt mostu Kierbedzia, zabijając 4 osoby cywilne i raniąc dwa konie wojsko- 

we; w późniejszych godzinach aeroplany te rzuciły jeszcze trzy bomby. Co do akcji gen. Zagórskiego 

po stroniejwojsk rządowych, to—jak należy wnosić—w ostatnich godzin. (swego działania gen. Malczewski 

odwołał nominację pułk. Rayskiego na szefa lotnictwa, przywracając generała Zagórskiego do służby. Gen. 

Zagórski jeszcze w przeddzień wypadków wydał eskardzie konsystującej w Lidzie, rozkaz zniszczenia mostów 

pomiędzy Wilnem a Warszawą. Ponadto w dniu 12 b. m. wysłał dwa aeroplany z eskadry warszawskiej 

z poleceniem zniszczenia mostów na tychże linjach. Ani eskadrze lidzka, ani dwaj wysłani łotnicy rozka- 

zów nie wypełnili. Eskadra lidzka oPoaiccaić się Marszałkowi Piłsudskiemu. 

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że zestrzelony został aparat gen. Za- 

górskiego; generał zginął. 
Podobno również zabity został gen. Kessler, lecz w jakich okolicznościach— 

niewiadomo. | 

Przebieg wypadków w dniu wczorajszym. 

Od jednego z przyjaciół naszego pisma, przybyłego dziś 2 Warszawy uzyskaliśmy kilka 

szczegółów o przebiegu wypadków w Warszawie w dniu wczorajszym. ' 

W godzinach południowych przybył 57 p.p. (poznański) i 7! p. p. które wysłano jakoby do 

Warszawy w celu uśmierzenia przewrotu komunistycznego, jaki rzekomo mieł tam wybuchnąć. Pułki 

re zajęły pozycję wzdłuż części wałów kolei obwodowej; 57 p. p. — po wyjaśnieniu istotnego stanu 

rzeczy — poddał się niezwłocznie władzy Marszałka, zaś 11 p. p. poddał się—jak o tem donosiliśmy — 

wieczorem, po krótkiej strzelaninie.” 
Q godz. 14 poddała się po krótkiej walce Cytadela z częścią wiernych rządowi p. Witosa oddzia- 

łów 30 p. strz. kaniowskich. Straty wynoszą około 7 zabitych. 

PŚ AE ZZL 

Wyd Tow.Wyd.„Pogoń* sp.zogr. odp Dsuk. „Pax”,z.fw.lgnecego 5 Redakioi odpowiedzialny Michał Szakiewiez.


