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Marszałek Piłsudski 
- Dyktatorem Polski. 

Dnia 14-go maja godzina 23-cia. Oficjalny komunikat do- 

nosi, iż Marszałek. Piłsudski całkowicie opanował Warszawę 

i ogłosił się Dyktatorem Polski. | 
    

о Komunikat oficjalny.. || 
Odezwa p, inspektora Armji Komenda miasta Warszawy komunikuje: 14 b. m. godzinach 

© porannych Oddziały wierne Marszałkowi Piłsudskiemu przystąpiły 

_ ' "J do: likwidowania. prowokacyinych wystąpień skompromitowanych 

gen. Rydza Smigłego generałów: Rozwadowskiego, Stanisława Hallera i Zagórskiego 
zmierzających do. wywołania wojny. domowej. 

Wykorzystywując autorytatywne stanowisko Prezydenta Rze- 

DO LUDNOŚCI MIASTA WILNA! czypospolitej generałowie ci usiłowali skupić przy sobie niektóre 
° ‘ oddziały wojskowe dla rozpoczęcia walki ze zi odruchem 

3 3 ` ь ‚ wojska w „obronie najistotniejszych interesów Państwa zlekcewa- 

Wedle ostatnich otrzymanych wiadomości Marszałek Piłsudski opa- żonych przez rząd, Witosa. 
: ы sa 4 Szczególnie prowokacyjny sposób, prowadzenia walki zasto- 

nował Warszawę i ogłosił SIĘ Dyktatorem Polski. sowany przez tych generałów, wciągnięcie do niej ludności cy- 

» . . - į wilnej i narażenie jej na niebezpieczeństwo życia, pogwałcenie 

Wzywam ludność miasta Wilna do zachowania bezwzględnego spo- w eutralkóżołi szpitóji sali sai odas Šia ad 

nin i i i i i .а jeńcami, bezczeszczenie trupów poleglych — zmusiły Marszałka 
koju i wstrzymania się od. wszelkich działań, któreby mogły zakłócić I awtkiczo Mwidootwnja 20 wala 

orządek i publiczne bezpieczeństwo. i Akcja likwidacyjna jest w pełnym toku. 

PO Pr Р Siły, Marszałka wzmacniane są co chwilę przybywającemi do 

Wszelkie zakłócenie spokoju tłumić będę z bezwzględną stanow- Warszawy i oddającemi, się do jego dyspozycji oddziałami. 
Siły. te. pełne ipo panuią nad sytuacją. 

czością. W poż akcja likwidacyjna prowadzona w myśl rozkazów 

5 a 2 Marszałka z najwyższą ostrożnością i przeto nieomal bezkrwawa 

Na granicach naszych jest zupełny spokój. znajduję sę na ukończenia. 
=; . ; : esztki oddziałów Witosa i jego generałów zepchnięte zo- 

Władze administracyjne ogłoszą- niezwłocznie tę odezwę. stały na południowy kraniec miasta. 
Całkowita likwidacja jest sprawą najbliższych godzin. 

Wilno, dn. 14 maja 1926 r. Nastrój. w stolicy entuzjastyczny. 

: (7 SMIGŁY-RYDZ Ludność tłumnie, wylega na ulice, wiwatując na cześć Mar- 
szałka, iego wojsk i zgłaszających się licznie pod sztandary Mar- 

Generał Dywizji i Inspektor Armji Nr. 1. szałka ochotników cywilnych. 

Marszałek otrzymał od szetegu oddziałów wojskowych DOK 
Grodno, Lublin, Przemyśl i Łódź zgłoszenią wierności i posłu- 

BAT dwuch a э przeciągu dwuch ostatnich godzin siły bojowe, jakimi roz- 

Rozkaz gen. Berbeckiego. porządza Marszałek bardzo znacznie wzrosły. 
Ze strony przeciwnej m poc, jest gorączkowa akcja ma- 

z ‚ AZ : х : ‚ . са na celu Ściągnięcie posiłków. 

Żołnierze! W dniu dzisiejszym Marszałek Józef Piłsudski po zajęciu Na prowiacje wyjechali oficerowie werbunkowi w celu, od- 

3 Е J + 2 o As : powiedniej agitacji. 

Warszawy ogłosił dyktaturę. Nieskazitelny i zwycięski Wódz, który na Akcja ta napotyka na dwojakie przeszkody: przedewszystkiem 

D : + D. ° AE ai _ na niechęć ze strony wojska, a następnie na trudności techniczne, 

czele Was wywalczył granice Niepodłegłej Polski, przyjął na siebie całko- kojejąrze bowiem wzbraniają transportowania wojsk p. Witosa. 

witą odpowiedzialność za dalsze losy Ojczyzny. Od tej chwili znikły DZA En oda i dedi aaa AO: 

wszelkie wahania. Wszyscy stajemy przy ukochanym Wodzu dla obrony wiedliwienie w tem, że rejon operacyjny obejmuje szpitale i gma- 

AE 2% PP y y chy o wartości muzealnej, w których rozłokowały się wojska p. 

całości i niepodległości Ojczyzny. Niech żyje Marszałek Józef Piłsudski, Witosa. 
г - Jest niezłomną wolą Pana Marszalka aby nie niszczyč gma- 

r 
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Dyktator Polski. chów l; distęao ‹ cia zozwiią się nieco powolniej niżby to 

е . а ‹ wypływało z układu sił. - 

General Dywizji. Strona przeciwna czyni rozpaczliwe wysiłki, aby osiągnąć ja- 
kieš: e ale WR 

: A 3" @ л ь arszałek zabronił używania. artylerji, którą rozporządza 

a Rozkaz Ro polecam e przed irontem wszystkich od- przygniatającej. przewadze, aby. ograniczyć do minimum rozlew 

iałów i rozplakatować w garnizonach. krwi i niszczenie gmachów. 
Według: otrzymanych meldunków rząd około. godziny drugiej 

TTT popołudniu uciekł na sześciu samolotach z terenu po za polem 

lotniczym. 

Francja wobec wypadków w Polsce. Co do Prezydenta Rzeczypospolitej, brak jakichkolwiek wia= 

' domošci. : л ; | 

PARYŻ, 14-V. (Pat) „Havas“ donosi, że dzienniki odnoszą się z rezerwą do wypadków W sprawie sytuacji na pograniczu wschodniem. według oi: 
cjalnych meldunków panuje tam zupełny spokój. 

Ludność wyraża swe* zadowolenie z przejścia władzy w rę- 

ce Marszałka. 
w Polsce oczekując rozwoju sytuacji. : 

„Matin“ žyczy Polakom mądrošci stanu, gdyž jest to konieczne dla zapewnienia pokoju Europy 

przed zakusami nacjonalistów niemieckich, i
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Również zupełny spokój panuje - na pograniczu zachodniem 

tak że niema żadnych obaw co do zewnętrznej sytuacji Państwa. 

Godzina 18-ta. Belweder został zajęty przez wojska Mar- 

szałka Piłsudskiego. 
Ani Prezydenta Rządu Rzeczypospolitej, 

derze nie znaleziono. 
Prezydent Rzeczypospolitej miał, odjechać z Warszawy Sa- 

mochodem, członkowie rządu — aeroplanami. 

O godz. 19 wiecz. sytuacja została wyjaśniona w związku z 

zakończeniem operacji wojennych przez zajęcie Belwederu. 

Marszałek Piłsudski podejmując akcję wojskową, zaprotestował 

czynnie w celu obrony wojska przed krzywdą jaka mu była 

systematycznie wyrządzana, co siłą rzeczy musiało „obniżyć 

wartość moralną wojska. 
Obecnie z tą samą szybkością i energją, z jaką zakończona 

została akcja wojenna Marszałek zdoła przeprowadzić pacyfikację 

w kraju, w czem mu niewątpliwie dopomogą te żywioły, któ- 

rym zależy aby społeczeństwo odetchnęło pod rządami ludzi 

dzielnych, mądrych i nieskazitelnych. 

Niedługo stanie się wiadomem 
dzone. ; 

Zarządzenia dzisiejsze są prowizoryczne jako przejście do 

normalnego biegu życia. 
To co się stało dzisiaj jest początkiem normalnego odrodze- 

nia Państwa. ‚ 

М
 

Sytuacja wczorajsza. 
14.V w godzinach południowych wojska Marszalka zajęły calkowi- 

cle lotnisko w Mokotowie. Prezydent Rzeczypospolitej internowany w 

Belwederze przez p. Witosa. P. Witos ograniczył władzę Prezydenta i 

zabronił Mu prowadzenia pertraktacyj z Marszałkiem Piłsudskim. Wo- 

bec tego bezowocne są wszelkie próby nawiązania kontaktu. Spełzła więc 

na niczem misja gen. Żeligowskiego, który dziś w godzinach przedpo- 

ludniowych udał się do Belwederu. 

Belwederu broni dotychczas część szkoły podchorążych. Niektóre od- 

działy z tej szkoły w chwili zajmowania przez Marszałka Warszawy przeszły 

na jego stronę z okrzykami „Niech żyje Marszałek Piłsudski”. 

Gener. Zagórski bombardował Warszawę. 
Czwartek 13.V.26 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 wojskowe; w późniejszych 

godzinach aeroplany te rzuciły jeszcze trzy bomby. Co do akcji gen. Za- 

górskiego po. stronie wojsk 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. Zagór- 

ski 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 znisz- 

«zenia mostów na tychże linjach. Ani eskadrze lidzka, ani dwaj wysłani lot- 

nicy rozkazów nie wypełnili. Eskadra lidzka podporządkowała się Marszał- 

kowi Piłsudskiemu. 

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że zestrzelony z0- 

stał aparat gen. Zagórskiego; generał zginął. 

Podobno również zabity został gen. Kessler, lecz w ja- 

kich okolicznościacn—niewiadomo. 

Przebieg wypadków w dniu 13.5-26. 
Od jednego z przyjaciół naszego pisma, przybyłego dziś z War- 

szawy 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 komu- 

nistycznego, jaki rzekomo miał tam wybuchnąć. Pułki re zajęły pozycję 

wzdłuż części wałów kolei obwodowej; 57 p. p. — po wyjaśnieniu isto- 

tnego stanu rzeczy — poddał się niezwłocznie władzy Marszałka, zaś 11 

p. rom się — jak o tem donosiliśmy — wieczorem, po krótkiej strze- 

aninie. 
O godz. t4 poddała się po krótkiej walce Cytadela z częścią wiernych 

a p. Witosa oddziałów 30 p. strz. kaniowskich. Straty wynoszą około 

zabitych. 

Piątek 14.V-26 godz. 7 wieczór. Dowiaduje- 

my sięze źródeł miarodajnych, że dziś po 

południu Belweder został zajęty przez woj- 

ska Marszałka Piłsudskiego. 
arszawa jest już całkowicie oczy- 

szczona z resztek wojsk rządu p. Witosa. 

-—-———————————————————————
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Sytuacja w Polsce. 
Manifestacje na cześć Marszałka Piłsud- 

. skiego w Krakowie. 
KRAKÓW, 14,V. (Pat.) W mieście panuje zupełny spokój. 

Dziś odbył się wiec socjalistyczny przed domem robotniczym, na któ- 

rem przemawiali przywódcy partji socjalistycznej na rzecz Marszałka 

Piłsudskiego. Hs 
Z pod domu robotniczego udali się manifestujący pod pomnik Mickie- 

wieza, gdzie znowu nastąpiły. przemówienia i wznoszenie okrzyków na 

cześć Marsz. Piłsudskiego, poczem pochód rozwiązał się. ‚ 

Spokoju nigdzie nie zakłócono. 

Ruch kolejowy w Krakowskiem. 
KRAKÓW, 14.V (Pat.). Ruch kolejowy w Dyrekcji Krakowskiej odby- 

wał się dziś przed południem zupełnie normalnie. Ą 

Lwów demonstruje na cześć Marszałka 
Piłsudskiego. 

LWÓW, 14.V (Pat.) Przed południem w mieście panował zupełny 

ani rządu w Belwe- 

jak to będzie przeprowa- 

spokój. 
Pd normalna jak również ruch kolejowy. Strajkują tylko warsztaty 

kolejowe. 
Dziś odbył się pochód demonstracyjny strajkujących z udziałem około 

2 i pół tysiąca osób, w czasie którego niesiono transparenty ® napisami 

ua eześć Marszałka Piłsudskiego oraz wznoszono okrzyki. 

Następnie ruszył pochód w kierunku lokalu Związku Zawodowego Ko- 

lejarzy i doszedłszy do dworca Czerniowieckiego rozwiązał się. 

Stan wyjątkowy we Lwowie. 
LWÓW, 14.V (Pat.) Rozporządzeniem z dnia dzisiejszego wojewoda 

lwewski wydał zarządzenie wprowadzające z dniem dzisiejszem we Lwowie 

i na terenie W-dztwa Lwowskiego, stan wyjątkowy. W związku z tem dy- 

rekeja policji wydała odpowiednie rozporządzenia wykonawcze, : 

RJ E R WiL E N 3 K 1 

Przełom. 
Dzień wczorajszy przyniósł nie- 

cierpliwie oczekiwane rozstrzygnię- 

cie. W środę popołudniu nadeszła do 

Wilna wiadomość nagła o zamachu 

na Wodza Niepodległej Polski i o 

stanięciu samorzutnie w jego obro- 

nie wojsk, rozlokowanych w okolicy 

Sulejówka. W kilka godzin później 

stał się znanym fakt zbrojnego оро- 

ru rządu p. Witosa przeciwko wjaz- 

dowi Marszałka do stolicy, który je- 

chał tam w asyście zaniepokojonych 

o bezpieczeństwo jego osoby oddzia- 

łów wojskowych, by zaprotestować 

przeciwko niepokojeniu jogo domo- 

stwa. 

Ten obłąkany krok rządu, utwo- 

rzonego pod hasłem walki wewnętrz- 

nej, był początkiem dalszych wypad- 

ków. Kości zostały przez p. Witosa 

rzucone. Rząd przewodzony przez te- 

go zbankrutowanego polityka zdecy- 

dował się na otwartą walkę z twór- 

cą nowej Polski. 

Lecz porad tym rządem stał P. Pre- 

zydent Rzeczypospolitej, reprezentu- 

jący władzę zwierzchnią państwa. 

Decyzja co do dalszego obrotu kon- 

fliktu spoczęła w jego ręku. 

Znanym jest wynik rozmowy Mar- 

szałka z Prezydentem na moście Po- 

niatowskiego. Znanemi są usiłowania 

Marszałka, oraz kilku wybitnych 0s0- 

bistości, by skłonić Prezydenta do 

polubownego załatwienia konfliktu. 

Żądanie Marszałka, by rząd p. 

Witosa podał się do dymisji, zostało 

kategorycznie przez Prezydenta 0d- 

rzucone. Medjacja Marszałka Rataja 

oraz lewicy sejmowej — również. 

Pozostawała jedyna droga do roz- 

strzygnięcia konfliktu. W ciągu dwóch 

dni Marszałek zwlekał z wstąpieniem 

na nią. Wozoraj po południu rzucił 

swą decyzję na szalę wypadków. Wy- 

nik tej decyzji nie mógł budzić ani 

chwili wątpliwości. Naprężone ocze- 

kiwanie zakończyło się. 

Zajęta została część miasta, 0- 

szezędzana dotąd przed użyciem siły, 

ze względu na, przebywającego w 

Belwederze Próżydenta. 
Rząd p. Witosa „odleciał* nie- 

tylko w przenośni ale i dosłownie 

z tego miejsca swego w Polsce azylu. 

Odleciał, oczywiście, bezpowrotnie. 

Termin zakończenia urzędowania 

Prezydenta Wojciechowskiego,  za- 

kończył się — z jego własnej woli 

— o trzy lata wcześniej, niż to 

przewiduje Konstytucja. 

W dniu wczorajszym stanęliśmy 

w obliczu nowego stanu rzeczy w 

Polsce. Okres marazmu Sejmu i 

rządu skończył się. Marszałek Pił- 

sudski objął władzę nad państwem w 

charakterze dyktetora. 

Jest to nieunikniony skutek dzia- 

łalności poprzednich bez żadnego 

wspólnego programu kleconych rzą- 

dów i niezdolnych do pozytywnej 

pracy Sejmów. Jest to zarazem za- 

powiedzią reformy i uzdrowienia u- 

stroju republikańskiego, ożywienia 

twórczemi pierwiastkami pracy pań- 

stwowej i społecznej. 

Nie wątpimy ani na chwilę, że 

Dyktator Polski oprze swą władzę i 

swe przyszłe prace na tych demo- 

kratycznych — zdrowych i uczciwych 

elementach społecznych, które nie 

zostały przeżarte i zdemoralizowane 

partyjną demagogją i polowaniem 

na grubego zwierza w zakresie swo- 

ich podwórkowych, grupowych inte- 

resów i pożądań. Polska powinna 

przestać być żłobem dla wszelkich 

tych jednostek i grup, które dobro 

Polski i jej obywateli identyfikować 

chciały ze swoją korzyścią, z nędz- 

nym zyskiem kupczących na chorem 

ciele państwa. 

Okres reformy i sanacji stosun- 

ków może być dłuższy lub krótszy, 

lecz nie może braknąć mu. wyraźnego 

celu i programu. Pod tym względem 

należy być spokojnym i ufnym, iż ci, 

którzy zbudowali zręby państwa, po- 

trafią go zreformować i wprowadzić 

na tory twórczej pracy i świetnej 

przyszłości. 

Ustanowienie władzy zwierzchniej, 

uosobionej w jednostce, na ten pełen 

wielkich zadań okres jest krokiem 

najwłaściwszym, niecierpliwie oczeki- 

wanym. Wiadomość o tem otrzymana 

wczoraj w Wilnie wieczorem odrazu 

przełamała nastroje społeczeństwa 

a EET ETZ ZY TROW OREW TED T TIT DATA BK 

DYWID. 

CI JEDNI. 

Jeszcze w ułudzie trwamy, bo z nas wialu gwarzy 

o czuciu narodowem, potężnem, płomiennem. 

Jeszcze za czyn zbiorowy narodu całego 

wielu przyjmuje czyny BOHATERSKICH JEDNYCH. 

A czas już wielki nastał, by TYCH JEDNYCH czyny 

z bezczynu zbiorowego wydzielić, ocenić, 

"i TYCH JEDNYCH nie spychać z ich szczytowych wzniesień, 

lecz słabym odebrane dać im do rąk miecze. 

Wtedy bój się rozegra — ostatni, zwycięski, 

I żądni sławy łatwej zginą w zapomnieniu, 

A ci, co pozostaną i — co po nich przyjdą, 

Już nie mordować będą, lecz budować, tworzyć. 

Rozsłoneczni się ziemia, z gruzów miasta wstaną 

W pług się weprze dłoń silna, ziarno padnie w glebę, 

Ptacy pracę i radość pieśnią oświergocą, 

I WIESZCZE DUCHY wstaną, by nad ziemią czuwać. 

ET OI TIA I ZORY EECC, 

Łódź pod rozkazami dyktatora Polski. 
ŁÓDŹ, 14.V. (Pat). W dniu dzisiejszym panował w mieście spokój. 

Garnizon łódzki, który wczoraj po południu opowiedział się po 

stronie Marszałka. a nad którym dowództwo objął gen. Małachowski, 

zaciągnął posterunki na poczcie i na stacji telefonów zamiejskich, w 

Kasie Skarbowej oraz w Komisarjatach Policji. 

Dziś popołudniu obsadzono województwo. 
„Na mieście panuje zupełny spokój. 
O godz. 5-ej ukazały się 

ucieczce rządu z Warszawy. 

Obowiązki wojewody łódzkiego objął starosta 

dodatki nadzwyczajne o zająciu Belwederu i 

pow. łódzkiego Re- 

miszewski. Dotychczasowy wojewoda został złożony z urzędu. 

W Lubelskiem spokój. 
LUBLIN, 14,V (Pat.). W województwie Lubelskiem panuje zupełny 

spokój. Ruch kolejowy odbywa się normalnie. : 

Pochód demonstracyjny na znak solidarności z akcją Marsz. Pil- 

sudskiego, projektowany przez Zw. Kolejarzy, na dzień wczorajszy nie 

doszedł do skutku z powodu zakazu policji. 

W Tarnopolskiem spokoj. 

TARNOPOL, 14,V (Pat.). W obrębie województwa Tarnopolskiego 

panuje zupełny spokój. Ruch kolejowy odbywa się normalnie. 

Na Śląsku spokój. 

KATOWICE, 14.V. (Pat). W obrębie w-dztwa śląskiego anuje supełny 

spokój. Wszystkie zakłady przemysłowe są w pełnym ruchu, Koleje funkcjo- 

nują normalnie. 

Nr. 110 (558) 

zrodziła w każdym poczueie wewnę- 

trznej dyscypliny. Nie wątpimy, że 

za tym krokiem nastąpią, jako logi- 

czna konsekwencja, dalsze, niezbędne 

"w dążeniu do postawionego celu. 

Odroczenie lub rozwiązanie Sej- 

mu, zmiana Konstytucji w duchu ra- 

cjonalnego zabezpieczenia podstaw 

Republiki i prawidłowego funkojono- 

wania jej organów, reforma syste- 

mów wyborczych, sanacja skarbu i 

życia gospodarczego, _ wzmożenie 

prężności społecznej i gospodarczej, 

zwolnienie jej z pęt  bezdusznego 

biurokratyzmu, zaspokojenie praw i 

potrzeb mniejszości narodowych, 

oraz organiczne zospolenie obywate- 

li różnych wiar i różnych narodowo- 

ści z państwem,—oto pierwszorzęd- 

ne, zasadnicze zadania otwierającego 

się przed nami okresu, który dopro- 

wadzić ma Rzeczpospolitą do nowej 

ery jej dziejów. 

Znajdujemy się też przed wiel- 

kiemi zadaniami, przed poważnemi 

niebezpieczeństwami na terenie po- 

lityki międzynarodowej. Silna, ro- 

zumna władza, spokój, zwartość i 
twórczy wysiłek wewnątrz—to naj- 

istotniejsze sposoby staniącia tam 

mocną nogą i zabezpieczenia państ- 

wu należnych mu praw i należnego 

stanowiska w rzędzie wolnych naro- 

dów Europy. 

Autorytet Dyktatora Polski %a- 

granicą i jego znajomość spraw do 

tej dziedziny należących daje pełne 

gwarancje, że interesy polskie poza 

granicami państwa nawet w czasie 

wewnętrznych chwilowych xmagań 

nie doznają szwanku i bezpośrednie 

kierownictwo niemi oddane zostanie 

rękom jaknajbardziej do tego przy- 

gotowanym i umiejętnym. 

Od wysiłku, posłuszeństwa, kar- 

ności i współdziałania całego adro- 

wego społeczeństwa w wielkim stop- 

niu zależy szybkość i rozimiar rezul- 

tatów, które muszą być osiągnięte w . 

wyniku wczorajszego wielkiego w 

życiu Nowej Polski przełomu. 

Zwracamy uwagę, że dodatek 

Dziennika Wileńskiego jest tenden- 

cyjnie sklejony z wycinków gazet 

warszawskich z przed dwu dni —przed- 

stawiał więc sytuacją fałszywie. 

Stwierdzamy, że kwatera główna 

Marszałka od środy wieczorem byla 

w gmachu Sztabu Generalnego na 
Placu Saskim i nigdy na dworcu wi-, 

leńskim się nie znajdowała, 

Pozatem dodatek „Dziennika Wi- 

leńskiego* zawiera inne tendencyjne 

i fałszywe wiadomości, jak nprz., że 

dworzec główny jest w ręku rządo- 

wych wojsk, przybyłych z Poznania, 

lub że w Wilnie od południa w pią- 

tek władze sprawują znów (1?) urzę- 

dy cywilne. Należy wobec tego 
stwierdzić, że swoje funkcje admini- 

stracyjne władze cywilne sprawowały 

przez cały czas bez przerwy w po- 

rozumieniu z władzami wojskowemi. 

Dodatek „Dziennika Wileńskiego" 

został też z powodu rozsiewania tych 

fałszywych i dezorjentujących wieści 

skonfiskowany, chociaż część nakładu 

zdołała rozejść się po mieście. 

Nonierencja Zarządów Związków 
Lauodowyc m. Wilna. 

W dniu 14-ym b. m. odbyła się 

konferencja Zarządów Związków 

Zawodowych klasowych przy ul. 

Zeligowskiego 4. Po omówieniu sy- 

fuacji politycznej w Pelsce i ożywio- 

nej dyskusji, powzięta została uch- 
wała, w której konferencja, wobec 
wypowiedzenia walki przez wojsko 
pod wodzą Marsz. Piłsudskiego rżą- 
dowi Chjeno-Piasta, rządowi reakcji 
i zamachu na prawa rzesz pracują- 
cych, wyraża swoje najżywsze sym- 

patje walczącym przeciwko temu 

rządowi i oświadcza swoją gotowość 

do najczynniejszego ich poparcia, 

ufając iż stworzony zostanie rząd 

oparty o najszersze warstwy ludu 
pracującego i interesy jego: mający 

na oku, 

Jednocześnie konferencja wzywa 

klasę robotniczą do ścislejszege zor- 

ganizowania się i do czuwania nad 

zabezpieczeniem swoich praw, Oraz 

całkowitego podporządkowania się 

wskazaniom Komisji Okręgowej Zw. 

Zaw. i . 
m ? 

Aidai 

 



Nr. 110 (558) 

Z Okręgowego Komitetu P.P.S., oraz organizacyj 
zawodowych otrzymaliśmy odezwę treści następującej: 

TOWARZYSZE! W ostatnich dniach byliśmy świadkami zma- 
gania się zachłannej reakcji i egoizmu klasowego w osobie rządu 
Chjeno-Witosa z tem, co było w Polsce najczystszego, co było 
krwią i trudem związane z Polską Okrzejów, Montwiłłów. 
Byliśmy świadkami walki Chjeno-Witos — Marszałek Pił- 
sudski. 

My, którzy walczymy od zarania ruchu klasowego pod 
sztandarem P.P.S.; my, z środowiska których wyszedł Piłsudski 
i jego współtowarzysze walki—w przełomowym momencie wej- 
ścia Polski na właściwe drogi Jej odrodzenia wyrażamy nie- 

KU RJER 

złomną wiarę, że: 
Zwycięstwo idei Piłsudskiego daje możność kroczenia po 

drodze urzeczywistnienia klasowych ideałów mas pracujących; 
zbliża braterskie współżycie wszystkich narodowości za- 

mieszkałych Polskę; 
rozpoczyna istotną walkę ze złodziejstwem i łajdactwem; 
stwarza podstawy do zwycięstwa klasy robotniczej; 
zbliża urzeczywistnienie socjalizmu. 
Wierzymy, że po- przezwyciężeniu trudów bojowych i oporu 

czarnego i czerwonego faszyzmu, reakcji i anarchji rzesze gło- 
dującego proletarjatu dostaną chleb i pracę. 

Niech żyje socjalizm! 

Niech żyje P.P.S. 

Komendantowi Piłsudskiemu cześć! 

Robotnicy mięśni i mózgu 
wszyscy pod sztandary P. P. 51 

Wileński Komitet P. P. 5., Zarząd Okręgowy Z. Z. К., 
Wileński Oddział T. U. R., 

Związek Zawodowy 
Robotników Rolnych, 

Związek Zawodowy 
Dozorców Domowych, 

Komitet P.P,S. Poczt i Telegrafów. 

Wilno, 14 maja 1926 roku. 

Wyniki wyborów do Sejmu litewskiego. 
KOWNO, 14-V. (Pat.). Wyniki wyborów do Sejmu litewskiego przed- 

stawiają się jak następuje: 
Ludowcy uzyskali 24 mandaty, Socjal-demokraci—15, chrześćjań- 

ska demokracja—14, związek włościański—10, Darbo-Federacja—$. na- 

rodowcy—3, „Ukiminku*—1, polacy—4, żydzi—3, niemcy — 1 i kłajpe” 
dzianie—5—razem 85. 

Pogróżki faszystów litewskich. 
KOWNO, 14-V. (Pat,) Na Litwie pojawiły się odezwy faszystowskie 

grożące zamachem stanu na wypadek gdyby blok rządowy mie uzyskał 
większości przy wyborach do Sejmu. 

Zakończenie 

Dnia 12 maja odbyło się kolejne 
posiedzenie Izby Gmin. Izba przepcł- 
niona, nastroje podniecone. Na uli- 
each wokół gmachu Parlamentu tłu- 
my publiczności opowiadają o jakichś 
nadzwyczajnych oświadczeniach, któ- 

* re mają być złożone w Izbie. — 
Posiedzenie otwarte. Wstaje Mac- 

Donald i zwraca się do premjera Bal- 
dwina z zapytaniem, czy niema on 
czego do zakomunikowania o sytuacji 
w kraju, 

Premjer wstaje i uroczyście 0- 
świadcza, że rano odwiedzili go przed- 
stawiciele Rady Generalnej Trade- 
Unjonów i zakomunikowali mu o po- 
wziętej w nocy decyzji zakończenia 
strajku generalnego. 

Słowa Baldwina wywołują taką 
burzę entuzjazmu, że Baldwin przez 
czas jakiś nie może mówić. @у о- 
wacje i okrzyki trochę ucichły prem- 
jer Baldwin zakomunikował dalej, 
że górnicy postanowili przystąpić do 
pertraktacji, nie podejmując jednak 
robót narazie. 

My musimy spojrzeć na to, 0- 
świadczył Baldwin, — nie jako na 
zwycięstwo jednej partji nad drugą, 
a jak na zwycięstwo zdrowego roz- 
sądku całego narodu nad bezsensem, 
Jest to zwycięstwo najlepszych ву- 
nów Ojczyzny należących jak do jed- 
nego tak i drugiego obozu. Teraz 
winniśmy patrzeć w przyszłość, nie 
oglądać się wstecz, bez nienawiści, 

wyrzutów i zemsty, 

powszechnego strajku 
w Anglji. 

Wychodzącemu z parlamentn pre- 
mjerowi publiczność urządziła burzli- 
wą owację. 

Strajk powszechny w Anglji zo- 
stał w ten sposób zakończony. 

* 7 * 

Postanowienie o przerwaniu strej- 
ku było powzięte bez stawiania ja- 
kichkolwiek warunków. Wiadomość 0 
zakończeniu strejku została przyjęta 
przez ludność Londynu i prowincji z 
taką samą radością i entuzjazmem, 
jak w swoim czasie wiadomość o za- 
warciu zawieszenia broni po zakoń- 
czeniu wojny światowej. Tłumy na 
ulicach wiwatują i urządzają owacje 
Baldwinowi i Churchilowi. 

Pochody radośne urządzane są we 
wszystkich większych miastach i na 

prowincji. 
* * 

Rząd Brytyjski zwrócił się do lud- 
ności całego państwa z oficjalnym 
orędziem dziękując ochotnikom za о- 
kazaną pomoc rządowi w czasach 
ciężkich dni strejku. 

Nauczycielstwu przez wdzięczność 
za wykazaną stanowczość i wytrwa- 
łość w te ciężkie dnie, postanowiono 
na pamiątkę strejku dać jeden dzień 
odpoczynku we wszystkich szkołach 
Anglji w dzień św. Trójcy. 

LONDYN, 14.V.(Pat). Strajk kole- 
jowy został pomyślnie zlikwidowany. 

  

Ograniczenie ruchu w nocy. 
Ż polecenia Pana Wojewody Wileńskiego w porozamienin z Inspekto- 

ratem Armji p. generałem Rydz-Smigłym, zabraniąm, poczynając od dnia 
14 b. m. aż do odwołania, przebywania na ulieach m. Wilna od godz. 23-ej 
(11-ej) do godz. 5-ej rano. Wyjątek stanowią osoby wojskowe, funkcjona- 
rjusze Policji Państwowej, urzędnicy państwowi, posiadający legitymacje 
urzędowe, oraz lekarze zaopatrzeni w dowody, stwierdzające ich zawód. 

Osoby, wyjeżdżający na dworzec kolejowy w godzinach wymienionych, win- 
ne zaopatrywać się w przepustki we właściwych komisarjatach Policji Pań- 
stwowej; osoby zaś, przybywające do Wilna koleją, powinny otrzymywać 
przepustki w 7-ym Komisarjacie Kolejowym P. P. 

(—) K. Wimbor 
Komisarz Rządu na m. Wilno. 

* * : 

Komisarz Rządu na m. Wilno podaje do publicznej wiadomości, iź w 
związku z wydanym zakazem przebywania na ulicach m. Wilna od godz. 11-ej 
wszystkie zakłady widowiskowe (teatry, kinematografy i t. p.), oraz wszyst- 
kie restauracje i kawiarnie powinny być bezwzględnie až do odwołania 
zamykane o godz. 10 ш. 30 wiecz. 

Do tej jedynie godziny mogą się odbywać doryweze imprezy widowi- 
skowe i rozrywkowe (przedstawienia, bale i t. p.). 

: Odglosy 2 midgfa. 
Cukiernia Sztralla w godzinach 

wieczornych przepełniona, Publicz- 
ność niesłychanie wzburzona treścią 
dodatku „Dziennika Wileńskiego*. Z 
ust do ust krążą komentarze i nie- 
prawdopodobne wieści. Podobno woj- 
ska Marszałka cofnęły się do rejonu 
Tłuszcza, podobno sytuacja całkowi- 
cie opanowana przez dawny rząd, a 
wojska poznańskie w  nieprawdopo- 
dobnie wielkich ilościach. biją na gło- 
wę Piłsudczyków. Należy zauważyć, 
że poznańczycy w oczach przeciętne- 
go mieszczucha są takim samym 
postrachem na „czerwone* wojska 
Marszałka, jakim swego czasu  рой- 
czas wojny były dla Żydów... 

A więc — zgroza! 
Rewolucja skończona, doszczętnie 

rozbita... Ktoś się cieszy, ktoś inny 
raduje,., 

Ukazują się dwa pierwsze egzem- 
plarze dodatku „Kurjera Wileńskie- 
go“, Zdumienie ustępuje zdziwieniu, 
Co mają znaczyć te odmienne zupeł- 
nie, sprzeczne z poprzedniemi infor- 

macje?.. 
Ogół jednak myśli inaczej. Obee- 

nych na sali współpracowników re- 
dakcji znajomi i nieznajomi zarzuca- 
ją pytaniami o wyjaśnienia, o szcze- 
góły. Entuzjazm i poruszenie ogólne... 

Mnsimy przyznać jednak, że do- 
datek „Dziennika Wil.* zrobił w 
pewnej części swoje. 

Rozbił opinję, zepchnął ją z dro- 
gi logicznego myślenia. I poruszył 
ulicę... Tworzą się grupki osób, wy- 
rywają się z tłumu okrzyki na cześć 
Marszałka... Interwencja policji. Już 
temu z ust do ust podają wieści 0 
tem, że „rewolucyjny strzelec* za- 
mierza rozbroić policję. 

„Dziennik* sprowokował porusze- 
nie. To było jego celem. W samopo- 
czuciu bezsiły, w świadomości prze- 
granej trzeba coś robić — choćby 
ordynarną, fałszerską robotę. 

„Poczta pantoflowa* w swoim 2у- 
wiole, Cudowne pole popisu. Trudno 
się dziwić temu, iż kaźdy obywatel 
łaknie wiadomości. A na tym gruncie 
żerują ciemne żywioły. Endecja, z 
ponurą zmarszezką troski o byt pań- 
stwa na czole, szepce po kątach na 
ucho, co się dzieje zagranicą. Moskwa, 
Berlin, Kowno — ileż tam jeszcze 
stoi w ogonku tych potęg, które o- 
strzą pazury na „rozbitą* Polskę... 

Nie—obywatele! Polska silniejsza 
jest w tej chwili, niż wam się to 
w ciasnych głowach i ograniczonych 
mózgach pomieścić może. To — na- 
pewno! 

* 
* ® 

Przed północą.ukazuje się doda- 
tek z oficjalnemi wiadomościami © 
ogłoszeniu dyktatury Marszałka. Na 
ulicach pustki: napomnienia policji o 
późnej godzinie i o konieczności wy- 
poczynku olbrzymią większość po- 
pchnęły do sypialń (ano — umoral- 
niajmy). 

W przepełnionych restauracjach 
ostatnie wiadomości wywołują nie- 
słychany entuzjazm. Publiczność wzno- 
ci okrzyki na cześć Marszałka, marsz 
1-ej Brygady rozbrzmiewa wszędzie. | 

Państwo Polskie, dnia 12 maja 
1926 r. na nowe wkroczyło tory. 

(es—ki.) 

      

Z ZAGRANICY. 
Zaprzeczenie. 

BIAŁOGRÓD, 14-V. (Pat.) Prasa 
donosi, iż minister spraw zagranicz- 
nych oświadczył, że wiadomości dzien- 
nika „Politika* dotyczące rokowań z 
Czechosłowacją i Włochami, nie od- 
powiadają rzeczywistości. 

Ninczicz nie pojedzie. 

BIAŁOGRÓD, 14-V. (Pat.) Prasa 
donosi, że minister spraw zagran, 
Ninczicz szef delegacji jugosłowiań- 
skiej, nie może się udać na konfe- 
rencję rozbrojeniową z powodu sy- 
tuacji politycznej. 

ZOOTY A PETER WETO ZE ZRYW CEA ZYCZE RECZ, 

Z giełdy i rynku. 
Obroty walutami minimalne. Dolar 

urzędowo (Bank Polski) kupno 10.20. 

Na czarnej giełdzie maximum płacono 

11.80. Tendencja pod wieczór zniż- 

kowa. 
Żadnych braków artykułów spożyw- 

czych nie odcezuwano. Rynek obfity. 

Wywóz słoniny przeznaczonej do Lo- 
twy wstrzymano. Ceny niektórych 

artykułów nieznacznie się podniosły. 
Ceny chleba nie zwyżkowały. 

  

Teatr i muzyka. 
'— Reduta w Teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj, jutro i w poniedziałek komedję 
az aktach St. Krzywoszewskiego „Pan 

* 

WILEN8SKI в 

Deklaracja ministra Sokala. 
GENEWA, 14.V. (Pat.) Dzisiejsza deklaracja min. 

następujące zasadnicze punkty: 
Zważywszy, że zgodnie z oświadczeniem Brianda, obecny kryzys Ligi 

jest kryzysem jej rozwoju, jej rozrostu, stwierdzającego, że Liga mogłaby 

podjąć nowe obowiązki wraz z ciążącą na niej coraz cięższą odpowiedzial- 

nością, aby tym obowiązkom sprostać, Rada ligi, ten naczelny regulator 

międzynarodowej aktywności, musi się niezbęduie rozwinąć i stać się pełną 

reprezentacją siły interesów i zagadnień międzynarodowych, od których 

zależy utrzymanie pokoju. 
Muszę stwierdzić — oświadczył min. Sokal, że zarówno przy powsta- 

niu jak i późniejszych ewolucjach Rady, skład Rady zależny był od tych 

koniecznońci politycznych, a nigdy kwestja stałych i niestałych miejsc nie. 

była zasadniczą. 
Następnie stwierdził min. Sokal że kwestja utrzymania status quo 

musi być odrzucona, gdyż nie poto przecież stworzono komisję. 

Dalej minister przypomniał, że zgromadzenie kierowane rozsądkiem 

politycznym ostatnio regularnie wybierało ponownie prawie wszystkich 

członków niestałych, nie mogąc, z powodu niedostatecznej liczby  miejse, 

dać wystarczającej pod względem politycznem, reprezentacji wszystkim. 

Jedna więc wypływa konsekwencja. Powiększenie liczby miejsc w Ra- 
dzie Ligi przy zastosowaniu oczywiście systemu roulement, 

Przy tych decyzjach nie należy ograniczać się w rozpatrywaniu kwe- 

styj wyłącznie punktem widzenia technicznego funkcjonowania Rady. 

Obrady komisji dla reorganizacji Rady 
Ligi Narodów. 
Stanowisko Hiszpanii. 

MADRYD, 14.V (Pat.), Wiadomości z Genewy, na podstawie których 
można wywnioskować, że stałe miejsce w Radzie Ligi Narodów nie będzie 
przyznane żadnemu z państw, które stawiały swe kandydatury z jedynym 
wyjątkiem Niemiec, wywarły we wszystkich tutejszych kołach politycznych 
bardzo przygnębiające wrażenie. 

Jeden z dzienników madryckich streszczając to wrażenie, które zresztą 
wyraża jednomyślią opinję hiszpańską, pisze: Wyniki obrad, które miały 

miejsce temi dniami, przesądzają wypadki, które nastąpią w czasie Zgro- 

madzenia Ligi we wrześniu, zgodnie zresztą z tendencją, która przeważała 

podczas ostatniego zgromadzenia, mianowicie, że Hiszpanja nie otrzyma 
stałego miejsca w Radzie. 

Jeżeli tak jest rzeczywiście, to Hiszpanja, która nie była sprawczynią 
żadnego rozdźwięku w Radzie Ligi Narodów i interwenjowała bardzo sku- 

tecznie jako czynnik pojednania i pokoju w kilku sprawach, w których nie 

była zupełnie zainteresowana, nie będzie jednak wyrażała swego desinte- 

ressementu w pracach tego organizmu zgodnie z linją postępowania, usta- 

loną przez rząd hiszpański na nadzwycz.jnem zgromadzeniu w marcu, która 

była utrzymywana osobiście przez ministra spraw zagran. 

Dwie koncepcje rozszerzenia Rady. 

GENEWA, 14.V (Pat.). Obrady komisji reorganizacyjnej rozpoczęły się 
jako poufne: Na początku posiedzenia wznowione zostało zagadnienie jaw- 
ności obrad. 

Po długiej dyskusji na wniosek Cecila, popierający jawność, przystą- 

piono do głosowania. Jedynie przedstawiciele Szwajcarji, Francji i Belgji 

głosowali za poufnością. Wznowiono jawność. ЦЕМ 

Pierwszy przemawiał delegat Hiszpanji przypominając delegatowi 

Anglji zobowiązanie Anglji popierania kandydatury Hiszpanji na stałe 

miejsce, potem ponownie zgłosił żądanie przyznanie Hiszpanji stałego miej- 

sca domagając się aby dyskusji poddać zapytanie czy należy przyznać Hisz- 

panji stałe miejsce, i zapewniając, że dopiero po tej uchwale Hiszpanja 

zajmie stanowisko w sprawie powiększenia liczby miejsc niestałych. 
Naogół panują dwie główne koncepcje: Anglji, Fracji, Czechosłowacji 

i Belgji — powiększenia ilości miejsc niestałych do 9-ciu i stanowisko 
Szwecji oraz Włoch, pragnących powiększenia obecnej liczby najwyżej o jedno 
lub 2 miejsc to znaczy nie do 9-u lecz do 7 najwyżej Sin. 

Sokala posiadała 

  

Z ostatniej chwili. 

Prezydent Wojciechowski. 
Godzina 5.30. Ze źródeł miarodajnych 

dowiadujemy się, iż samochód w którym 
„wraz z 3 ministrami jechał Prezydent 
Wojciechowski, został na szosie pomię- 
dzy Warszawą a Dęblinem zatrzymany 
przez wojska Marszałka Piłsudskiego. 

Pan Prezydent znajduje się obecnie 
pod opieką Marszałka. 

Aresztowanie min. Chądzyńskiego 
W Warszawie aresztowany został Minister 

Kolei w rządzie p. Witosa p. Chądzyński. 

  

Prezydent Czakste wyjechał do Finlandji. 
RYGA, 14.V (Pat.). Prasa donosi, że prezydent Czakste w towarzy- 

stwie ministra spraw zagranicznych Ulmanisa, naczelnego wodza Radsinsa 
i innych udał się w podróż do Helsingforsu na pokładzie łamacza lodu 
„Krischjahnis Waldemara*. 

  

Gessler tworzy gabinet. 
BERLIN, 14.V. (Pat). Prezydent Rzeszy powierzył misję utworzenia 

gabinetu obecnemu ministrowi Reichswehry Gesslerowi. 
Gessler misję przyjął i zastrzegł sobie odpowiedź do jutra rana. 

  

Obwieszczenie. 
Na mocy polecenia Pana Wojewody Wileńskiego z dnia 14 maja r. b. 

wydanego w porozumieniu z Panem Inspektorem Armji Nr, 1. Gen. Dywi- 
uji Rydz-Smigłym, podają niniejszem do wiadomości powszechnej, iż zostały 
zabronione na terenie miasta Wilna do odwołania wszelkie zjazdy, pochody, 
manifestacje, wiece, zgromadzenia i zebrania publiczne. Wzywam ludność 
miasta Wilna do zachowania zupełnego spokoju, uprzedzając, że wszelkie 
próby pogwałcenia niniejszego zakazu będą bezwzględnie tłumione przez 
władze tak cywilne, jak wojskowe. 

Wilno. dnia 14 maja 1926 roku Komisarz Rządu na m. Wilno 
(—) K. Wimbor
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OSOBISTE. 

— Pan Łukaszewicz objął urzę- 
dowanie. Zastępca starosty pow. 

Wileńsko-Trockiego p. Lukaszewicz 

w dniu wczorajszym rozpoczął się 

urzędowanie po skończonym urlopie. 

URZĘDOWA 

— Zebrań urządać nie wolno. 

Województwo Wileńskie wydało ust- 

ne zarządzenie odnośnym wiadzom, 

zabraniające urządzania wszelkich 

zebrań. (1). : 

— Komisarz Rządu. Podaje do 
wiadomości ogólnej, że na zasadzie 

art. 7 ustawy. z dn. 20-I 1926 r. 

sprzedaż, podawanie i spożycie napo- 

jów alkoholowych jest zabroniono od 

godz. 12 dnia 14 b. m. aż do odwo- 
łania z powodu przeglądu  poboro- 

wych urodzonych w r. 1905. 

MIEJSKA. 

— Wczorajsze manifestacje na 

cześć Marszałka. Wczoraj kolo godz. 
6-ej popołudniu zgromadziły się w 

„Cielętniku* niezorganizowane grupy 

robotników, których liczba sięgała 

500 osób. Co chwila dołączały się do 

nich coraz to nowe grupy i nie- 

spełna pół godziny potem ogróm- 

ne masy zaległy Cielętnik przed gma- 

chem województwa. Ktoś z publicz- 

ności wykrzyknął „Niech żyje Mar- 

szałek Piłsudski!* Okrzyk ten pod- 

chwycony przez tłumy rozbrzmiewał 

bardzo długo. Publiczność, która sta- 

nęła przed Cielętnikiem poczęła rów- 

nież wznosić okrzyki ną cześć Mar- 

szałka. Charakter manifestacji był 
spokojny. Żadnych ekscesów zanoto- 
wać nie było można. 

Za chwilę wkroczył na plac przed 

województwem oddział policji pie- 

szej i konnej, który poczał rozpra- 

szać tłum manifestujący swe uczucia 

oddania osobie Marszałka Piłsudskie- 

go. Publiczność jędnak nie chciała 

ustępować, podkreślając, iż zacho- 

wuje się spokojnie i wznosi tylko 0- 

krzyki na cześć Marszałka. Na plac 
Jednak  przymaszerowała cała kom- 
panja policyjnej szkoły przodowni- 

ków, która rozsypała się w tyralje- 
rę i z nałożonymi bagnetami na ka- 

rabiny rozproszyła tlum. Kiedy pos. 

Jaremicz znajdujący się przypadko- 

wo na placu zaznaczył, iż tyraljerą 

policji i bagnetami podnieca się tyl- 

ko miepotrzebnie publiczność, która 

zachowuje się spokojnie, komendant 

P. P. m. Wilna nadk. Reszczyński w 
bardzo niegrzeczny i opryskiiwy spo- 
sób tłumaczył się, iż ma taki rozkaz. 

Rozproszone tłumy zebrały się u wy- 

lotu ul. Wielkiej i w dalszym ciągu 

wznosiły okrzyki na cześć Marszałka 

a spychane przez tyraljerę policyjną 

w górę uliey śpiewały po drodze „My 

pierwsza Brygada*, Okrzyki „Niech 
żyje Marszałek Piłsudski*. Przed u- 
licą „Bakszta* manifestanci rozeszli 

się, 
Co pewien jednak czas w różnych 

punktach naprzeciw województwa 

wznoszone były nadal okrzyki na 

cześć Marszałka przez małe grupki 
przygodnie zebranej publiczności.» 

Policja konna i piesza rozproszyła 

jednak i te grupki tak, + že koło go- 

dziny 7-ej zapanował spokój. (zdan). 

— Zatwierdzenie uchwały Rady 

Miejskiej. Ministerjum Spraw Wew- 

nętrznych zatwierdziłd protokół po- 
siedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 

ub. m. w sprawie pobierania stawek 
od widowisk na rzecz bezrobotnych. 

— Nareszcie. W dniu wezoraj- 

szym magistrat m. Wilna przystąpił 

do wypłacania drugiej połowy gaży 
pracownikom miejskim za m. maj. 

W pawiecie Wiłeńsko-Troc- 
kim spokojnie. Według ostatnich 
meldunków uadesłanych z poszeże- 

h gmin powiatu Wileńsko-Troc- 

- tuaeja na terenie calego po- 
atu jest zupełnie spokojna. (I). 

SPRAWY _ PRASOWE. 
    

— Cenzura prasy w rękach Ko- 
misarjatu Rządu. Jak się dowiadu= 
jemy cenzura jest nadal w ręku Ko- 

misarjatu Rządu i p. mjr. żandarme- 

rji Kirtiklis tylko w wyjątkowych 
wypadkach będzie interwenjować po- 
zostawiając pozatem całą swobodę 
Komisarjatowi Rządu. (zd) 

— Konfiskata i przyaresztowa- 
nie czasopism wileńskich. Komi- 

sarjat Rządu ua m. Wilno skonfisko- 
wał Nr. 108 nakładu czaropisma p. n. 
„Słowo* z dnia 13-go b. m. za wy- 
drukowanie artykułu p. t. „Relacja 
naszego korespodenta w Warszawie* 
jako zawierający cechy przestępstwa 
przewidziane w art. 263 k. k. 

W dniu wezorajszym został skon- 
fiskowany Nr. 7 nakładu czasopisma 
białoruskiego p. n.  „Biełaruskaja 
Sprawa* z dnia 14-go b. m. za wy- 
drukowanie artyknłu p. t. „Dyktatura | 
burżuazji* i „Ci nie uposiadkn* jako ® 
zawierające cechy przestępstwa prze- 
widziane w art. 129k.k. oraz Nr.111 
żydowskiego czasopisma z dnia 14-go 
b. m. p. n. „Wilner-Tog“ za umie- 
szezonie wzmnianki, že jakoby dowbor- 
czycy i halerczycy urządzili zebranie 
i niewiadomo jaką wynieśli uchwałę. 

W zmiance tej urząd komisarjatu 
Rządu dopatrzył się jakiejś prowoka- 
cji. (I) 

— Konfis:ata wczorajszego nu- 
meru „Togu“. Władze administra- 
cyjne aresztowały wczorajszy nakład 
pisma żydowskiego „Tog* za. umie- 
szezenie wzmianki o zebraniu Haler- 
czyków i Dowborczyków, jakie się 
odbyło w dniu wczorajszym przy ul. 
Uniwersyteckiej. Aresztowanie nakła- 
du nastąpiło dła uniknięcia szerzenia 
zamętu w Wilnie. (zd) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademicy pomagają bied- 
nej dziatwie. W dniu wczorajszym 
akademiekie koło dramatyczne wnio- 
sło do kasy miejskiej do dyspozycji 
magistratu m. Wilna jako czysty 
zysk z imprezy smokowej 702 zł. 55 
gr. na dokarmianie najbiedniejszej 
dziatwy szkolnej, a przedewszyst- 
kiem dla dziatwy bezrobotnych ro- 
dziców. (l). 

-—— Odwołanie. Jak się dowiadu- 
jemy, wyznaczone na dzień 15-go 
maja 1926 r. zebranie dyskusyjne 
akadem.młodzieży zjednoczeniowej śr. 
Wileńskiego, w związku z ostatnie- 
mi wydarzeniami zostało odwołane. 

Natomiast członkowie oraz sym- 
patycy „Zjednoczenia są proszeni o 
przybycie w dniu wymienionym o g. 
7 wiecz. do sali III U. S. B., gdzie 
się odbędzie pogadanka z udziałem 
przybyłych z Warszawy delegatów 

pp. R. Frydmaua-Mirskiego i G. Lin- 
wandhaendlera. (I). 

ZE ZWIĄZK. I STOWARZ. 

— Z posiedzenia związku pra- 
cowników miejskich. W dniu wczo- 
rajszym w lokalu magistratu m. Wil- 
na odbyło się posiedzenie związku 
pracowników miejskich, na którem 
były omawiane sprawy, dożyczące re-- 
gularnego wypłacania miesięcznych 
poborów pracownikom oraz w spra- 
wie potrącania procentów w  Wy80- 
kości od 4 do 6 procent od ogólnej 
sumy poborów na rzecz żrównoważe- 
nia budżetu miejskiego. Po dłuższych 
debatach związek pracowników miej- 
skich postanowił zwrócić się do ina- 
gistratu m. Wilna z prośbą o skaso- 
wanie potrąceń tych procentów, (1) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Wypłata zasiików dla bezro- 
botnych. Zgodnie z zarządzeniem 
wewnętrznem Hunduszu Bezrohocia, 
ostatecznie wypłata zasiłków dla 
bezrobotnych w Państwowym Zarzą- 
dzie Fundnszu Bezrobocia przy uł. 
Wielkiej, naprzeciw sklepu Załkinda 
odbywać się będzie tylko we środy, 
piątki od godziny 10-tej rano. 

Zasiłki ustawowe wypłacane będą 
we środy, zasiłki zaś doraźne w 
piątki. : 

Poza tymi terminami zasiłki w 
żadnym wypadku wypłacane nie bę- 
dą, (zd) 

— 3.825 złołych wypłacono bez- 
robotnym w Wilnie w ciągu tygo- 
dnia z tytułu pomocy ustawowej i 
1710 zł, z tytuła pomocy doraźnej. 
Ogółem otrzymało zasiłki około 1,800 
osób. (zd). 

l ; ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Troski życiowe dnia powszed- 
niego. Ciężkie warunki bytu, aż nad- 
to uspasabiają do chorób nerwowych. 
Z tych ostatnich histerja najobfitsze 
zbiera żniwo wśród starszych, a na- 
wet i dzieci. Przemęczeni pracą, za- 
jęci sprawami życiowemi ludzie czę- 
sto nie uświadamiają sobie, że ich 
postępowanie jest nienormaine, cho- 
robliwe, że są to początki lub dale- 
ko posunięta histerja. Ludzie tacy 
są skazani na cierpienia moralne i 
sami są uciążliwi dla swego oto- 

czenia. 
Prof. Władyczko w swoim wykła- 

dzie, który się odbędzie dnia 16-g0 
maja 1926 r. w Sali Sniadeckich 0 
godz. 7-ej wiecz. zatytułowanym „Za- 
sady zapobiegania ileczenia historji” 
poda sposoby zwalczania tej pod- 
stępnej i uciążliwej sprawy choro- 
bowej. Prelekcja będzie dalszym cią- 
giem odczytu, wygłoszonego przed 
kilkoma miesiącam+ i winna zainte- 
resować wszystkich tych, czyj system 
nerwowy narażony jest na ciężkie 
próby. Pożądana jest przeto obe- 
cność na odczycie wszystkich praco- 
wników umysłowych przemęczonych 
swemi zajęciami wychowawców, od- 
danych swej odpowiedzialnej i ucią- 
żliwej pracy. 

— Walne Zebranie Koła Bibljo- 
tecznego Im. Tomasza Zana. P. M. 
Sz. odbędzie się w poniedziałek dn. 
17-g0 maja o 5 wieczorem w Czy- 
telni im. Tom. Zana (Wielka Pohu- 
lanka 14—15). 

Zarząd usilnie prosi 
członków Koła i sympatyków o przy- 
bycie na to Zebranie. 

ROŻNE. 

— Tydzień Ucznia. Wieczór wo- & 
kalno-plastyczny, który z przyczyn 

wszystkich ; 

* оиии 

niezależnych od komitetu organiza- 
czjnego nie mógł odbyć się w dniu 

18-go b. m. odbędzie się w uiedzielę 
16-g0 b, m. e godzinie 7-ej wiecz. w 
sali gimn. Lelewela. Barwy i uroz- 
maicony program niewątpliwie  za- 
chęci naszą młodzież do' licznego 
przybycia przyczyniając się jedno- 
cześnie do zasilenia funduszów na 
tak doniosły cel, 

Sprzedaż biletów w dniu przed- 
stawienia od godz. 5-ej w gimn. Le- 
lewela. Cena zł, 2, 1 i 56. 

— Ze zjazdu byłych wychowań- 
ców 1-go i 2-go gimnazjum wileń- 
skich oraz szkoły realnej. Dnia 9 

maja odbył się w Wilnle Zjazd b. 

wychowańców szkół Wileńskich 1-go i 
2-go gimnazjum oraz szkoły Realnej. 
Uczestnikami Zjazdu według dawniej 
powziętych uchwał są naturzyści Z 
okresu przedwojennego. 

Zjazd tegoroczny był wyjątkowo 
nieliczny z powodu niektórych wad 
organizacji. W celu ich usunięcia 
został rozszerzony Komitet Zjazdowy 
przez dokooptowanie pp. Marjana 
Ciemnołońskiego i inż. Gabrjela So- 
kołowskiego. Została utrzymana — Ц- 
chwała  zeszłoroczna, iż Kolejny 
Zjazd doroczny odbędzie się w pierw- 
szą niedzielę po 3-m maja w r. 1927. 
Przyjęto wniosek o gromadzeniu ma- 
terjałów dotyczących dawnych kółek 
samokształcenia i byłej tajnej Bi- 
bljoteki Uczniowskiej w Wilnie. 

W celu porozumienia się z Kole- 
gami ustalono stały adres Komitetu: 
ul. A. Mickiewicza 6 kancelarja T-wa 
„Lutnia“ i godziny przyjęć — po- 
niedzialki od godz. 7—8 wiecz. 

Na wydatki biurowe połączone z 
kosztami zjazdu (porto listów ote.) 
uchwalono składkę jednorazową rocz- 

nice od każdego z obecnych na Zjeź- 
dzie po 2 zł. Komitet zajął się zre- 

gestrowaniem list maturzystów. po- 

= = 

siłkując się przy tem zamierza ma 
terjałami zaczerpniętemi z archiwum 
b. 1-go gimnazjum i kancelarji Ku- 
ratora. 

Niezałeżnie od kolejnych Zjazdów 
dorocznych uchwalono zorganizować 
podczas bieżącego lata wycieczkę 
zamiejską dla uczestników Zjazdów 
i ich rodzin. (1) 

-- Dochód z dnia 3-go Maja 
„Daru Narodowego". Ogólna kwe'a 
kwesty ulicznej w dniu 3-go maja 
wyniosła zł. 1978 i 68 gr. oraz 10 
dołarów i 20 centymów szwajcarskich. 
Czysty dochód z przedstawienia w 
teatrze Reduta zł. 387. Czysty do- 
chód z zabawy w ogrodzie Bernar- 
dyskim zł, 185 i 10 gr. Całkowity 
zatem dochód z da. 3-go maja wyno- 
si zł. 2481 8 gr., 10 dolarów i 20 
cent. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

Ww Wilnie. 

— Usiłowanie samobójstwa. W dniu 
12 bm. zamieszkały przy ul. Wiłkomierskiej 
104, Wajnerman Berg usiłował powiesić się 
na drzwiach własnego mieszkania. Despera- 
ta w stanie nie zagrażającym życiu odwie- 
ziońo do szpitala na Antokolu. 

Przyczyna targnięcia się na życie, nara- 
zie nie ustalona. 

— Podruutki. W dniu 12 bm. w klatce 
schodowej domu nr. 9 przy ul. Jagiellon- 
skiej, znaleziono podrzutka' płci męskiej 
w wieku około 6-ciu tygodni. Podrzutka 
odesłano do przytułka Dzieciątka Jezus. 

— Kradzież. W dniu 13 bm. za pomo- 
cą wyjęcia szyby dokonano kradzieży r6£- 
nej garderoby na sumę 500 zł. u Kseni Ma- 
gilio (W. Pohulanka 25). 

— Kradzież. W dniu 11 bm. na dworcu 
osobowym skradziono walizkę, wart. 1.000 
21. Dymiirowi Korbut-Daszkiewiczowi, zam, 
w Wójszczyznie, pow. grodzienskiego. 

Na prowincji. 

— Utonięcie. W dniu 9 bm, wskutek 
własnej nieostrożności wypadł z czółna i 
utonął Władysław Kaszyn, sołtys wsi Jan- 
kuniszki, gminy iniskiej, Trupa wydobyto. 

Dyrekcja Wileńska K. P. zawiadamia w celach informacyjnych, że w 

związku z wprowadzeniem w życie od 16-g0 maja r. b. nowego rozkładu 

jazdy o północy z dnia 14-go na 15-go maja niżej podane pociągi osobowe 

odejdą z Wilna według następującego zmienionego rozkładu jazdy, a mia- 

nowicie: 
a) pociąg osobowy M 411 komunikacji Wilno—Mołodeczno, odchodzą- 

cy z Wilna o godzinie 22 min. 26, w dniu 14-go maja nie odejdzie, a na- 

tomiast odejdzie tegoż dnia — jako pociąg nadzwyczajny X 411-A o go- 

gzinie 22 min. 15. 
b) pociąg pośpieszny N 704 komunikacji Zemgale— Warszawa Gł. od- 

chodzący z Wilna o godzinie 22 min, 40, w dniu 14-go maja nie odejdzie, 

a natomiast tegoż dnia odejdzie pociąg nadzwyczajny X 708-A o godzinie 

22 min, 25; 
c) pociąg osobowy N 712 komunikacji Wilno— Warszawa Wil. odeho- 

dzący z Wilna o godzinie 18 min, 10 dnia 14-go maja nie odejdzie, a na- 

tomiast odejdzie tegoż dnia pociąg nadzwyczajny N 712-A 0 godz. 19 m. 40. 

Wszystkie pozostałe i niewymienione wyżej pociągi odejdą z Wilna w 

dniu 14 maja według starego rozkładu jazdy. 
Od 15 maja zaś będą przybywały i odchodziły według nowego rozkła- 

du jazdy następujące pociągi: 

PRZYJAZD DO WILNA ODJAZD Z WILNA 
  

  

            

NEJE NrNr| Ś | £| + ŻE ZE STACJI Ee ŚR DO STACJI 

707 | 8|05| Warszawa Gł. przez Grodno | 707 | 8|25| Zemgale ‹ : 
708 |22 |05| Zemgale 708 |22 |25| Warszawa Gł. przez Grodno 
711 | 7/30| Warszawa Wil. przez Grodno | 712 | 740 ос ОНЕ НЕЫ # 

718 |17 40 8. Ob, » 718 |17 40, Zemgale 
714 | 735, Zemgale 714 | 7|05, Warszawa Gł. przez Grodno 

312 |23150/ Łuniniec przez Lidę 811 | 6/15) Łuniniec przez Lidę 

364 | 7/45] Lida 353 |15 |85| Lida 
412 | 6,05, Motodeczno 411 |22 |15| Mołodeczno 

452 |19 20 » 451 10(00 ” 

512 |18130/ Krółewszczyzna (w poniedział-| 511 |11 |27|Królewszczyzna (w niedzie 
ki, środy, piątki) wtorki, czwartki 

652 | 5125 " 551 21 50 ” 
730 |21 |00| Nowoświęciany 727 118 30| Nowoświęciany (w niedziele i 

dni świąteczne) 

818 |11|15| Warszawa Wsch. przez Lidę | 729 |15)80 w (w dni robocze) 

817 118 45| Warszawa Wsch. przez Lidę   
  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się 
ECE 

— — — 

  

„RUCH”.   EEE 
Żądajcie wszędzie „Kurjer Wileński”. 

oraz we wszystkich kolejowych księgarniach 

    

  

  

  

  
  

na dogodnych   AKWIZYTORZY 

Zgłaszać się do Administracji 

„KURJERA WILEŃSKIEGO". 

00000000000000000000000000000000 

  
warunkach. 

S
o
c
o
0
o
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
 

© 

        

Czy zapisałeś się na członka 
LAR 

  
z nędzy, wszystko juź 
wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują, 

Łaskawe datki przyj- 
muje Admin. „Kurjera 
Wil.* dla „nieszczę- 

śliwej rodziny". 

"w „IKurjerze Wileńskim* 

  

  

: 006466 : Do wynajęcia natych- 

Kurjer Wileński" > PEC 
”› J . Go robi prawdziwy przyjaciel ż mieszkaniem: NURZNONIE 

nabywać, prenumerować, oraz zasięgać inio:macje 
„2 A= > 

ywač, prenumeri r asi a SRG @. ы NASZEgO pisma ? do wynajęcia. Dow. się: ul. Beliny gł 

Duniłowicze A. Szumski, sklep. DRUKARNIA „PAX ra aż pas prenumeratę. Mickiewicza 43 m. 7 gubioną Iš“ 
5 — Oglasza się tylko u nas. 

Kowel Wołyńska Agencja Prasowa Sadowa 4 WILNO, zauł. Św. IGNACEGO 5. — Jeżeli mieszka na prowineji— pisuje ©0060000000000000 z a „BULL 

Pok ia Wojskowa W. Puchaczew- Wykonuje wszelkie roboty drukarskie | korespondencje. : ais oPdwiowakieć 

DUS skiego, al Suwalska 46 i introligatorskie szybko i dokładnie. — Jołali w Wilnie -— odwiedza re. Fortepjan so wiewania sę. 
Stanisław Matecki, Biuro dzienników akcję, gdy chce, abyśmy poru- iš ul Zai 

Vadintas CSIĘGI. RACHUNKOWE, Ъ szyli w piśmie zajmujący go wiki 

Landwarow eszjowane Biuro Podzń KSIĄŻKI I BROSZURY, Ly WER. S beda T : 
O kui oatóc, DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE = ai ostać przyjaźnie i 10= т 5 głoszenia 

N.-Troki Kawiarnia „Troczanka”, CENY NISKIE. : 4 ga.“ Miłosierdziu do 

‚ WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. — (Gdy ma ciekawą i ważną infor- Aina bal : ” 

Nowogródek Zwiazek Kotek Rolnicz. -.„ mację, tėlefonuje pod numer 99. deo S Asia „Mijeja Wileńskiego 
Oszmiana Księgarnia Spółdzielcza Na- Q000000000000009000000000090000009 — Zjednywa czytelników. inteligentną, zam. w przyjmuje 

Emi ojj za A ‚ Pot Sh doj — Nie pominie milczeniem tego na- | Wilnie przy Kalwaryj- ‚ Po 

‚ otrzebni są zdolni szego wezwania. skiej 62-b m. 6, 410 Ma najbardziej 

Stołpce Marian Ziontek, stacja kolejowa. 
dl aa BE Aa 

dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego” 

Arsenalska 4. 

  

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń' sp. z ogr. odp. 

  

Druk. „Pax”, zauł, św. Ignacego 5. Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz, 

`


