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5 W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n:ru 15 groszy, 
zagranicę Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Obecna sytuacja w Polsce. 
Sytuacja wytworzona wskutek wypadków z dnia 12-go i 13-go nie została jeszcze—jak nas informują czynniki kompetentne— wyjaśniona. 

Z godziny na godzinę oczekiwane są wiadomości, które z jednej strony mają potwierdzić liczne pogłoski i wiadomości o faktycznym stanie rzeczy 
napływające"do Wilna różnemi, drogami lub im zaprzeczyć. 

Przebieg wypadków ostatnich dwuch dni w historycznym ich rozwoju przedstawia się następująco: 

PRENUMERATA A z odnoszeniem ao domu lub z |= pocztową 4 zł. 
zł. r. 9 Konto czekowe w P, K. 0. N 

  

Marsz na Warszawę. 
Dnia 12 maja rano oddziały Marszałka Piłsudskiego zajęły Pragę i rozsypały się w linji tyraljerskiej na brzegu Wisły. Na brzegu przeciwnym 

stanęły wojska rządu posła Witosa w skłabiktórych między innemi wchodziła szkoład podchorążych oraz przebywające Warszawwie szkoły 

oficerskie. я 
W godzinach popołudniowych Prezydent Wojciechowski wyjechałbez eskorty m!mo protestów oficerów wojsk rządowycn na most Kierbe- 

dzia w stronę Pragi, gdzie konferował z marszałkiem Piłsudskim, poczem powrócił do Warszawy. 

Strzały przez Wisłę. 
O godzinie 6-ej wywiązała się strzelanina przez Wisłę pomiędzy wojskami które zajęły Pragę a wojskami rządowemi. Narazie padały sal- 

wy karabinowe następnie zaś zatrajkotały karabiny maszynowe i padły strzały armatnie. Wojska na Pradze składają się z 22-gó pułku piechoty, 

7 go pulku ułanów, 1-go pułku szwoleżerów i części artylerji. Po stronie rządowej stanęli 40 pułk piechoty, szkoła podchorążych, wszystkie szkoły 

oficerskie, oraz części pułków 36 go i 21-go przebywające w Warszawie oraz artylerja od najcięższej. 
Wyloty ulic w Warszawie obsadzone są przez wojska $rządowe. Na moście Poniatowskiego zbudowano barykady. Doszło tam rów- 

nież do starcia na granaty ręczne pomiędzy częścią pułku szwoleżerówa szkołą oficerską. 
Wskutek strzelaniny jest znaczna liczba rannych, wszystkie karetki pogotowia znajdują się na mieście. W Warszawie panuje ogromne 

podniecenie. Na Pradze policja została rozbrojona. Rada Ministrów obraduje przez cały czas pod osłoną kompanji szkoły podchorążych. 

Ultimatum marszałka Piłsudskiego. 
Marszałek Piłsudski zażądał od Prezydenta Rzeczypospolitej w formie ultymatywnej ażeby do godziny 20-tej Prezydent dymisjonował 

rząd p. Witosa. 

Wojska marszałka Piłsudskiego wkroczyły do Warszawy. 

Po godzinie 20-tej strzelanina została przerwana. Od tej chwili z Pragi przez Krakowskie Przedmieście i Plac Zamkowy wchodziły wojska 
Mars załka Piłsudskiego. 

Kompanja strzegąca gmach Prezydjumu Rady Ministrów przeszta na stronę wojsk Marszałka Piłsudskiego. W ojska Marszałka poobsadzały 
wyloty ulic i placów. 

O godzinie 21-ej zajęty został plac Saski. Przed pomnikiem ks.józefa oddziały Marszałka ustawiły broń w kozły i biwakują. 
O godzinie 11,30 na placu Saskim został rozbrojony oddżiał policji jadący samochodem ciężarowym dla ochrony rządu. 

O dyzlokacji wojsk rządowych brak informacji. Rada Ministrów pod przewodnictwem p. Prezydenta Rzeczypospolitej obradowała w ciągu 
nocy w Belwederze. 

Oświadczenie Marszałka Piłsudskiego do prasy. 
Około godziny 1-szej w nocy Marszałek Piłsudski oświadczył w Komendzie Miasta przedstawicielom prasy, co następuje: 
Nie mogę długo mówić, jestem b. zmęczony, zarówno fizycznie, jak i moralnie, gdyż będąc przeciwnikiem gwałtu, cze- 

go dowiodłem podczas sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, zdobyłem się po ciężkiej walce z samym sobą na próbę siły 
ze wszystkimi konsekwencjami, : 

Całe życie walczyłem o znaczenie tego co się zowie: honor,cnota, męstwo "i wogėle siły wewnętrzne człowieka a nie dla 
starania 0 korzyści własne, przy pomocy swego najbliższego otoczenia Nie może być w państwie za wiele niesprawiedliwości 
względem tych co pracę swą dla innych dają. Nie może być w państwie, gdy nie chce ono iść ku zgubie, za dużo nieprawości. 

Sytuacja wczoraj wieczorem, 
Dalsze mniej więcej ustalone wiadomości o przebiegu wypadków urywają się!. Dopiero w godzinach wieczornych dnia 

wczorajszego nadeszła wiadomość potwierdzona przez czynniki kompententne, że na stronę Marszałka Piłsudskiego przeszło 
kilka pułków oraz został utworzony komitet rządzący w składzie następującym: pp. Roman Knoll, prof. Bartel i p. Jaroszewicz. 

Jednocześnie nadeszła wiadomość, że rząd posła Witosa znajduje się w Belwederze, gdzie obraduje pod ochroną jedne: 
go z wiernych mu pułków. 

Na czele oddziałów wiernych rządowi posła Witosa stoi gen. Rozwadowski,4Malczewski i Zagorski. O sytuacji w innych 
dzielnicach Polski brak jakichkolwiek wiadomości. 

Komunikacja kolejowa z Warszawą. 
Komunikacja kolejowa Wilna ze stolicą została na pewien czas przerwana wskutek wysadzenia przez lotników wojsk rządu pos. Witosa jednego 

z mostów. na Narwi. Spowodowało to nawet pewne opóźnienie przybycia oddziałów Marszałka Piłsudskiego które wyruszyły wczoraj rano z Wilna 
do Warszawy. Jak nas informują ze źródła miarodajnego przeszkoda ta została usunięta i w tej chwili ruch odbywa się normalnie. Wczoraj wie- 
czorem pociąg z Warszawy do Wilna nie przyszedł prawdopodobnie wskutek powstałej przeszkody. Przybył jedynie pociąg z Białegostoku. 

Komunikacja kolejowa ż Wilna do Warszawy odbywa się normalnie. Wobec nieprzybycia pociągu warszawskiego w dniu wczorajszym ani 
poczta ani dzienniki warszawskie do Wilna nie nadeszły. 

Z ostatniej chwili. 
Telegraficznie z Warszawy, Według ostatnich wiadomości jakie otrzymaliśmy telegraficznie z Warszawy marsza- 

łek Piłsudski zabronił wszelkich wieców publicznych i zebrań pod gołem niebem 0 znakomicie wpłynęło na uspo- 
kojenie ulicy. 

Wojska rządowe są oskrzydlone, jedynie strzały padające z okien i aeroplanów przynoszą straty wojsku Mar- 
szałka. 

Oddziały wojskowe stancjonujące w Łodzi, Kielcach i Lublinie, opowiedziały się po stronie m. Piłsudskiego. 

Nowe wichrzenia z 12 113 maja w Wilnie. Moskwy. 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW -- ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

NADZWYCZAJNE WYDANIE POŚWIĄTECZNE 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 | 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 © 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny: 
| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy Og sr ną stronie 2-ej i 3-ej 30 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

Rezultat wyborów na Liłole. 
Zwycięstwo opozycji. 

Z Kowna donoszą: ; : 
Wyniki wyborów do Sejmu przedstawiają się jak następuje: 

Chrześcijańscy demokraci 14 mandatów (w poprz. Sejmie 14) 
Związek chłopski 11 (14) 
Federacja pracy 5 (12) 

Ogółem więc prawy blox zdobył 30 mandatów, wobec 40 posiada- 
nych w Sejmie poprzednim. ; 

Stronnictwa opozycyjne uzyskały: 
Ludowcy 23 (16) 
socj.-demokraci 15 (8) * 
nacjonališci (grupa Smetony) 3 (0) 
stronnictwo chtopskie 1 (0) 
mniejszošci narodowe 8 (13). 

Z mniejszości narodowych Żydzi uzyskali 4 mandaty, Polacy 3, 
Niemcy 1 mandat. Możliwe, że wobec zawartego przez mniejszości naro- 
dowe układu przedwyborczego — Żydzi zatrzymają tylko 3 mandaty, 
odstępując 1 Polakom, którzy w takim wypadku przeprowadzą 4 przed: 
stawicieli. 

Utracenie 5 mandatów przez mniejszości narodowe należy tłumaczyć 
przedewszystkiem polityką dotychczasowego rządu kowieńskiego, który 
użył niestychanych w państwie praworządnem represyj wobec mniejszości, 

ać Polaków, pozbawiając je wolności zebrań, swobód obywatel- 
skich i t. p. 

Kombinacje polityczne w nowym Sejmie. 

O nowych kombinacjach sejmowych komunikują co następuje: naj: 
bardziej prawdopodobnym wydaje się blok złożony z socjalistów, ludow- 
ców, stronnictwa chłopskiego i nacjonalistów; druga kombinacja wymienia 
ludowców, związek i stronnictwo chłopskie. 

Wybory prezydenta republiki odbyć się mają już w najbliższym 
czasie. Wymieniają kandydatów; leadera nacjonalistów, b. premjera Smetonę, 
profesora Leonasa (ludowiec), burmistrza Kowna Wilejszysa (ludowca) i 
obecnego premjera d-ra Bistrasa, 

Piersze posiedzenie nowego sejmu zwołane zostanie prawdopodobnie 
w końcu maja. 

oczko AC i 

Sowiety likwidują „torgpredstwa '. 
Według wiadomości nadeszłych z Rygi, rząd S. S. S. R. postanowił, 

począwszy Od dnia 15 czerwca r. b., zlikwidować wszystkie przedstawi- 
cielstwa handlowe w państwach bałtyckich. 

    

amach na pocigo berliński 
pod Milavą. 

Z Rygi donoszą: W nocy z dnia 11 na 12 maja na odnodze Ru 
lukalńskiej linji kolejowej MejtenMitawa usiłowano dokonać nader śmiałego 
zamachu na pociąg osobowy zdąžajacy z Berlina. Okoliczności towarzy- 
szące temu zbrodniczemu czynowi są bardzo” tajemnicze i jak można wnio- 
skować celem zamachowców było soowodowanie katastrofy i ograbienie 
podróżnych. : Ę : 

Spotykający w nocy, jak zwykle, pociąg berliński zwrotniczy Matisz 
Maryńsz w parę minut po przejściu pociągu został zatrzymany przez 

zamaskowanego i uzbrojonego w karabin osobnika, który okrzyknął go i 
strzelił, zabijając zwrotniczego na miejscu. W tym momencie napastnik 
skierował się do budki zwrotniczego, gdzie teroryzując całą jego rodzinę 
poprżewracał szuflady i zabrał 40,000 rb. oraz znalezioną biżuterje 
poczem oddalił się. 

Zaalarmowana natychmiast policja przeprowadziła śledztwo. Na 
relsach którędy przechodził pociąg berliński, znaleziono granat i tylko 
zawdzięczając przypadkowi katastrofa nie miała miejsca, gdyż granat nie 
wybuchnął, Zaznaczyć należy, że w pociągu przewożona była znaczniejsza 
suma pieniędzy, o czem bandyci byli zapewne poinformowani. Ślady 
znalezione wykazują, że banda składała się z kilkunastu osób. 

Na miejsce wypadku wyjechał sędzia śledczy. Las okoliczny otoczo- 
ny został przez policję. Aresztowano jako podejrzanych robotników 
kolejowych ojca i syna, którzy na śledztwie zachowali się bardzo podej- 
rzanie. 

Strajk w Anglji zorganizowała Moskwa. 
Klęska szerokich planów. 

Jak już donosiliśrzy, generalny strajk w Anglji został ukończony. 
Obecnie paryski „Matin”, opublikował pismo znanego przemysłowca 

niemieckiego, Arnolda Reichberga, w którym ten wypowiada zdanie, że 
strajk w Anglji wywołany był przez Sowiety, które do tego aktu przygo- 
towały się od dawna. 

Plan ten, według autora, połegał na tem, ażeby podczas zaabsor- 
bowania uwagi Anglji strajkiem, sprowokować zbrojny konflikt pomiędzy 
Polską i Niemcami i podjudzić ludy Azji i Afryki przeciwko Europie. 

Obecnie zaznacza pismo, plany te prysy najzupełniej. 

Robótnicy angielscy nie chcą rozmawiać z 
bolszewikami, 

Według wiadomości z Londynu, korespondent gazei sowieckich usi- 
łował uzyskać wywiad u prezesa związku górników Cooka, jednak ten 
odmówił. Podobnie odmownej odpowiedzi udzielili prezesowie i innych 

SZ RADISSON IKO RIO związków zawodowych. 

  

     UCZNIA 
Dzień 12-go i 13:.g0 maja minęły 

w Wilnie spokojnie, Na skutek za- 
rządzenia p. Komisarza Rządu w po: 
rozumieniu z władzami wojskowemi 
zostały obsadzone przez ochronę 
wojskową: Bank Polski, Izba Skarbo- 
wa, Poczta i telegraf oraz inne ob- 
jekty państwowe. 

Połączenia telefoniczne miejskie 
działały stale, natomiast rozmowy za- 
miejskie ograniczono wyłącznie do 
użytku władz wojskowych. Telegraf 
przyjmował depesze we wszystkich 
kierunkach. Społeczeństwo wileńskie 
było informowane przez prasę za 
pośrednictwem dodatków  nadzwy* 
czajnych. 

Wy dawca Stanisław Mackiewicz — 

® 

* * 

Wobec sytuacji jaka się wytwo- 
rzyła, ogólną obawę wywołują w 
mieście przypuszczenia, że najrozma- 
itsze elementy spekulacyjne wyko: 
rzystają ją w celu wyśrubowania cen 
na artykuły pierwszej potrzeby, 

Jak nas zapewnił p. Komisarz 
Wimbor, władze administracyjne zwró- 
cą baczną uwagę i na mocy  przy- 
sługujących im uprawnień z całą bez- 
względnością wystąpią przeciwko 
wszelkim próbom wywołania dro: 
žyzny. 

Redsktor w/z Czesław Karwowski. 

Z Moskwy donoszą: Trzecia mię- 
dzynarodówka w Moskwie opubliko: 
wała wezwanie do wszystkich robot. 
ników w Polsce z powodu zajść, jakie 
miały miejsce w Warszawie i w 
Wilnie dn. 1 maja. Wezwanie to za- 
kończone jest słowami: 

„Jesteśmy przekonani, że także P. 
P. S. weźmie udział w jednolitym 
froncie walki za rząd robotniczo- 
włościański. Niech krew przelana 
stanie się hasłem do wspólnego wy* 
stąpienia*. 

Zaznaczyć należy, że podobne 
„wezwania* wystosowywane są coraz 
częściej przez «Komintern», jednak 
przechodzą bez echa. 

    

Tydzien 
KAT EN D 

KWESTA ULICZNA 
KONCERT PORANEK w sali «Lutnia» o godz. 
12 m. 30 w poł. FESTYN w Ogrodzie Bernardyń- 

Czwartek 13 

skim (loterja — kosze 

pa 3 jek Reduta A o g. 8 wiecz. 

Sobota 15 Wielki Kone 
Przewidują się w ciągu tygodnia lotne koncerty w kawiarniach 

Bilety — 
i restauracjach. ż 

na koncerty, festyn, czarną kawę i inne atrakcje — 
nabywać można w Sekretarjacie gimn. J. Lelewela 
od godz, 5—7 (codziennie). : 
Szczegėlowe iniormacje — w afiszach, 

KO 

Odpowiedzialny xa ogłoszenia Zenom Ławiński. 

9 — 15 Maja 
A- RL 
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ma U DSC gw 
E E =: Kwaszelnia 23.12 

D jis wszel- 
ie roboty w za- 

kres drukarstwa za Bł zy 
ga wchodzące. gl 

EPEE fate 
Drukaria «Wydawni.two Wileńskie». Kwaszelna 23, 

szczęścia — niespodzi anki). 

(gimn. im. Lelewela 
og. B.ej wiecz.). ert 

MITĘT ORGANIZACYJNY 
*TYGODNIĄ UCZNIA»,



    
  

 


