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Dzisiaj,

t.j.

15.b.uz godzinach przedpoł
udniowych

dowódca okręgu korpusu,
-sobie oddziałom,

gem,Romer wydał rozkaz podl
egłym

że okręg korpusu #I prze
chodzi

pod roz-

kazy Pierwszego Marszałk
a Polski, JOZSFA PIŁSUDSK
IEGO.
Zachowanie się

oddziałów wojskowych poprawne - nastrój

ożywiony,5twierdzonog

iż prk,GANCZARSKI /mawie
szony w

mms, ."“ wojewody lu- belskiego, namwisli doródeów oddziałów gar
nizonu Tublin
do poddania się im i rozbrojenia oddziałów woj
skowych,
pozostających pod dowództwem ge n,ROMZRA,Ludność cywilna zachowije się spokojnie,
Ze strony sfer prawicowych oraz władz cywilnyc
h
prowokacyjny stosunek do wojsk, oddanych Mars
załkowi ,
1
Organizacja konspiracyjna "Straży Narodowej"
za więdzą
województwa Lubelskiego otrzymała broń, doko
nując w dniu
14 b.m, o godz.21,. próbną mobilizację sił,Usił
owania tej
organizacji, celem dokonania zamachu na garnizon
LUBLINA,
oraz objęcia gmachów państwowych i kolei,
wobec zdecydowa«
nej postawy wjska - spełzły ma niczem,Czymy
ch wystąpień
nie było,
*
Nastrój ludności cywilnej dla Marszałka
czynnościach/ oraz MOSK
ALSKSKI -

Wsród ludności ukraińskiej nastrój wyczek
ujący„Nie
ZauUWaŻONO wystąpień ani za, ani przeciw rzę
dom Marszał
ka,
'
%
Władze cywilne woj„Wołyński ego w nto-IQ:
do akcji

Marsząłka majęły stanowisko prowokac
yjne,

“RM zaagitować niektóre oddziały wojskowe przeciw Marsła
żkowi ,
Powyższa akcja zupełnie się mie udała zę wzg
lędną;

nastrój wojska,

. W Województwie Wołyńskiem prób
owano wywożać

sÏ

m‘a-ue
nia kommistyczne.Władze policyjne zlikwidowały
akcję, <
/
I/
fy
¢
c

-

aresztujac
PASIKA,

~

szereg osob,

migdzy

innomi posFôw PRISTPE i

Aresztowanych przekazano

na Wołyniu i
b.m,

B

cały

sądowi,Grupy

Chełmszczy@nie zwołały ma

szereg wieców,

dnie:

na którycha będą

komunistyczne
15,

omawiane

wypadki„W KIELGACH i niektórych miej
scowościach
-DABRONSKIEGO usiFowali

komuniści wywołać

16

i 17
ostatnie

ZAGŁEBIA

)

zaburzenia,Akcję

kommistów zlikwidowała policja bez
użycia broni.
Na granicy wschodniej
jedynie
w

ostre

pogotowie

zupełny

granicznej

spokój,

Zaobserwowano

straży sowieckiej ,jednak

żadnym wypadku zatargów graniczn
ych nie było.
Ruch

kolejony z Sowdepjy normlny,

Sytuseja z dnia 15,b,m,
Nastrój

- na

terenie

Ay
£

O.K. III,

wsród oddziałów wojskowych
dobry,Nie

spokéj.
stwier-

«159m; «latynka? jakichkolwiek objawów agitacji, wystąpie
ń,
czy też zaburzeń
Nastrój ludności cywilnej spokojny, nie przejawiający
żadnych wystąpień, Jedynie w Wilnie nieokreślone
indywidua
zamierzały wywołać zaburzenia uliczne, które z miejsca
zostały zlikwidowane, W dalszym ciągu utrzymany jest zupe
łny
spokój,
Organizacje konspiracyjne nie ujawniły ż dnej działaln
o
ści.
Mniejszość narodowa

ustosumkowana

biernie -

zachowuj e

zupełną lojalność,
à
Wzdłuż
mieckie,

całej

granicy

polsko-litewskie

O.K.1II,
i

/pogrm icze

polsko-sowieckie/

polsko-nie-

paruje

zupełny

spokój,
Potwierdza
spowodowane

się wzmocnienie

obawą

nie MINSKA na
W związku

tle

przed

sowieckiej

rozruchami

luduości

straży granicznej!
cywilnej

w

rejo-

ekonomicznem,

z mojącem nastąpić

otwarciem

„Emsam kgle-

jowego pomiędzy Rosję sor. a Polskę przybył
na stację granicans sowiecką RADOSZKOWIUZE pociąg # robo
tnikami Gelem
rozpoczęcia naprawy linji kolejowej,
Na całym terenie D,0,K.IV, zupełny spokój,

-

à?! Y.
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W KRAKOWIE naogół powat#iewajg, czy rzgd Witosa naprawdę
podał się do dymisji - również nie wierzy się w ustępienie
Prezydenta, Na tem tle ożywione rozmowy telefoniczne ze
LWOWÆ i POZNANI &,
Wśród ludności cywilnej nastrój radosny i dla Marszałka
en tuzjas tyczny,
zmajduje się osobiście w KATWICAG
W związku z ożywioną działalnością niemicckich organiza~
cyj wojskowych Gen,SZRTYCH wydał usb: szereg zaradni,

celem za-bezpieczenia granic,
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spokój,

TE

Na mocy zarządzeń dawnego rzędu obowiązuje na terenie
woj.Poznaiskiego stan wyjatkowy. Spokéj kompletny. Przed pole czyste - nic nie zauważono,

! WWII.

_ Z teremu D,0.K.-Pomorze brak zasadniczych wiadomości,
*
Naogéz pamuje spokój,

ËOJÔIäÎD.

Na terenie woj. Poleskiego zupełny spokój,

%?.

Ng terenie O,K, X, spokój,

. 9:01
R -ÎA.

Nastrój wóród oddziałów wojskowych bardzo dobry .Wszysoy oficerowie zgłaszają się do służby, nawet ci, którzy
g
$
dotychczas pozostawali na stronie przeciwnej,
‘
Nastrój wśród ludności entumjastyczny,
W RADONIU trim bexrobotuych praed starostwem żądaustgpienia staros ty.

wii“
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W związku z obecną sytuację na terenie Rzeczypospolitej mauważyć można pewne podniecenie wśród Ukraińców.Poza

F
MINISTERSTYO SPRAW WOJSKOWYCH.

Warszawa,

dnia 16.7.1926 r.
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Aresztowani

SYTVACWNY Nr.41.

posłowie

komunistyczni

fail
wraz

z dowodami

winy

przebywają

PRYSTUPA i PASZCZUK

wwiézieniuirilmrator

apelacyjny W LUBLINIE chce ich zwolnić, opierając się na
tem, że nie posiada uchwały Sejmu. D,0.K. II. prosi o interwencję u Ministra Sprawiedliwości,
2/

Na terenie LUBLINA w dalszym ciągu zauważyć się dają:
uzbrojone bojówki fa ystowskie.Władz wo jsk,posiadają dowody,%e płk.GANGZARSKI organizował bojówki i agitował za

Yazb@@jeniem oddziałó wojsk..Wojewodowie lubelski i wołyfki zachowuję się propokacy jnie. D,0.K.II. podkreśla koniec:
ność .miany wojewodów.

h

h D,0,K,Ill.podaje,że dni 15. b.m.oficer dyżurny na stacj
kolejowej GRODNO skonfiskował depeszę następującej treści:
Do wszystkich urzędów okręgowych kół miejscowych Związku
Zawodowego kolejarzy dyrekcji kokjowych: Warszawskiej,WiLeńskiej „Radonski ej „Krakowskie j „Imowskiej , Stanisławowskiej
Gdańskiej, Poznańskiej ,Katowickiej,Strajk kolejowy zarzą- |
dzony przez Zarzęd Główny ma być podtrzymany w dalszym cią
gu aż do

Główny Związku Zawod.Kojelarzy

KURYŁOWIGZ.

Dnia 16,b.m.0 godz.l.m.30.w ślad za skonfóskowanę lopes1
nadeszła druga depesza z BIAZEGOGSTOKU do miejse: ŁAPYOHZRHMOHA-WILNO-GRODNO, by depszę podaną z WARZSAWY za
Nr,500, dnia 15.b.m, zmiszczyć i niedoręczać.Depesza ta
podpisana była przez ABRAMOWICZA z O.K,R,
Zupełny spokój.0ddziały osłonowe i oddziały wysłane w
Pewow}

kierunku WARZBAWY zostają ściągane

i będą transportowane

do miejsce połoju.Charakterystycznem jest,że 3,p.uł,uważany za mogutermiszsjy najwierniejszy w czasie transportowania śpiewał " Pierszę Brygadę".
Dnia 15,b.m.w KRAKOYIE na Rynku odbył się wiec zwoła=
ny przez P.P,5.; naśtój podnięcony.Wyczuwa się zdęzorjen=
towanie na tle , iż Narszałek nie objął dyktatury,
8

*&*

Na
się

G,Sląsku wielkie wzburzenie

opinji

ustępienia wojewody,komendanta

Wydziału Bezpieczeństwa,
które

szły ma

za wydanie

odsiecz Witosowi.

przerwy manifestacje na

miały,

które

powtórzone

policji

Sląskiej

pużków wkroczył do

szefa

w KATOWIGAH odbywają się

telefoniczną

,

bez

D,0,K,o0trzymało via

zaatakowany przez
,

prasy brz-

jakżłeś bandy w
na czele

2-ch

krótkim czasie. potem gen.MALCZEWSKI

jako minister Spraw Nojsk.wydał rozkaz
przesłany pocztę lotniczą,by

w ZŁOGZOWIZ,po

i

pieniędzy dla oddziałów

SULëJOWKU nie uzyskawszy satysfakcji u rzędu

dał niezwłocznie

domaganie

przez dodatki nadzwyczajne

że Marszałek FIESUDSKI

ładować i przesłać

i

cześć Marszałka.

Pierwsze wiadomości drogę
LUBLIN,

publicznej

do

dowódcy Korpusu Nr.VI,,

pułki 26.pp.

dyspozycji ministra,Dowódca

rozkazy dla obu pułków,

zawagonowaniu

żany w całym korpusie

i 52,pp.natychniast

się

pr ybył

wślad

korpusu wy-

których 52.p.p.

do LNOWA.26.p.p,

uwa-

za najwiernięjzy dla ministra gen,M/AL-

621311311300, ze względu na osobę dowódcy swego płk.%ANIOZKA, na
zebraniu ofic,oświadczył dowódcy pułku,że każdy rozkaz wykona,
jednakże rozkazu przeciw arszażkowi PIZSUDIKIZNU nie wykoma, i.
jeśli wyjedzie wo WARSZAWY, to się opowie po stronie Marszałka.
Jako motywy swej dycyzji podaż, że uważa Narszałka , jako tego,
który już raz Bolskę z trudnej sytuacji wybawił i że mają wiarę, źe w tym wypadku to samo uczyni„Na takie oświadczenie pułku
gen. SIKORSKI wysłał następujący meldunek również pocztę #lotniczg do gen,M/ALOZEWSKI 300, a mianowicie: Opisał decyzję 26.
p.p. m dodaniem słów, że uczynił to pułk majlojalniejszy i wybrany osobiście p zez gen.Nalczewskiego, znającego pułk ten z
niedawnych czasów, gdy był dowódców korpusu we Imowie, nadto,
że wobe& takiego stam rzeczy nie mógł nawet próbować lojalności 40.i 19.pp.Ze względu zaś na sytuację lokalną, a mianowicie równocześnie trwające nielegalne obrady delegatów "Ukraińsk,
NardonogoObjedinanja" uważa dowódca korpusu za niewskazane wysłac
jedym e lojalny 52.pp.do Warszawy.00 się zaś tyczy rozkazu,
wzywającego jego, by osobiście przybył do Warszawy,również nie
jest w stanie tego rozkazu wykonać, gdyś 'z jego odejściem sy- .
tuacja wybitnio przychyliłaby się i wśród społeczeństwa cywilnego na stronę Narszałka." odpowiedzi na to pismo dowódca O.K.V1,.
$
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ofrzyżał rozkaz
i 5.pap.,

powtórny

załadowania 48.pB.8.pp.ll.pap.i 51.pP

przyczem wyraził zgodę na pozostanie gon. ST (ORS KI E80

we L/OWIS.Pu¥ki

to

porannych i 5.pap,

romkas
odszed% na

dnia l4,maja w godzinach

dworzec,

by

lejarze jednakże usumęli w czas wszelkie
że pułk wrócił z powrotem
ze STANISŁAWOWA,

a

do

się zawagonować,

garnitury wagonów, tak

koszar.Pułki

to 48.pp.i ll.pap.pod

Ko-

zaś

,

które wyszły

dowództwem

płk,

YOŁKOWICKIEGO wyjechały me STANISŁAWOWA
via STRYW na PREAIYSL,
dotarły

dnia 15 maja godz,10.do

'IKORSKI8GO zostały
Ło naskutek

RZESZOWA i

zatwymane,Zatrzymanie

wiadomości z Warszawy o

tam na rozkaz gen.
tych pułków następi-

zupełnem opanowaniu sytu-

Max-szuka.? samem mieście odbyły się z jednej strony demohstracje związków strzeleckich i llgjmwycńqirke też
acji

przez

związków zawodowych, z drugiej zaś strony gen,rez„J ZDRZEJEWSKI
wydał odezwę do zapisywania się do armji ocho tni c zej „zwżęzek
zaś oficerów rezerwy ogłosił mobilizację,Równocześnie" wojewoda GARAPISH wydał rozporzdądzenie o wprowadzeniu stam wyjąt
kowego. Sytuacja z godziny na godzinę przy wybitnem obustron=
nem podnieceniu zaostrzała się, zwłaszcza, że po stronie prawej generałowie
i JXDRZAJSWŚKI częstokroć wpływali na dowódcę w kierunku zaangażowania ich jako organi
zacy j
permych przeciw organizacjom legjonowym , a tem samem i Marszałkowi.N skutek interwencji kierownika Sam,Ref.Inf, do bezpośredniego zaangażowania się.dowódcy nie doszło, wsrutek
c:ego spokój do dnia 15,godz,14-ta został we LWOWIE utrzymany,
poza drobnemi zresztą incydentamię" obecnej sytuacji wskaz
anem jest natychmia-towe odwołani e rozporządzenia o stanie
wyjął
kowym, gdyż sytuacja jest tegorodzaju,że w każdej chwili
może
dojść do pewnych starć, które gdyby raz przybrały formę walki,
ze względu na specjalny charakter Lwowa,- trwałyby przez dłuż=
- gzy czas.Po ukończonej, względnie wyjaśnionej sytuacji w
Warszawie, gen.Sikorski oświadcza. co następuje: mośe przejś
ć w
Stan spoczynku, na emeryturę, może być dalej dobrym
dowódcą
rorpusu,może teś pójść jako wezwany do Warszawy,- słowem
oddaje się do dyspozycji,0dpowiedzialnym za care zajście
czyni
gan,¥ALCZIZWSKIZCO i uważa za wskazane Oddanie
go pod sąd,
{-

40
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Oéviadus wpe dalej,
SZĄPTYOKI/
domową,

że gdyby

rozgorzała wojna domowa/ gem,

ewnet,gdyby był rzęd w POZNANIU

wtedy

on

i

proklamował wojnę

@SIÈŒSK! obowiązuje się osobiście wytło-

maczyć bezsensowność spowodowanę brakiem rozumu patrjotycznego
prowadzenia takiej walki,a nawet jest gotów rzucić cały swój
osobisty wpływ i autorytet ewent,przeciw gen,5Z23PT7KI3U,
Teûkug wiadmości od szefa sztabu płk.W0JTKISLSWI0ZA stan

H.

zdrowia gen.SOSNKONSKLLGO dziś zmacznie się polepssk,
W TORUNIU prasbywa mjr.3.G, Tladouss TRiPSZO, Szef Tydsiatu
Oyg.0ddz,II.3zt.Gen, „który dnia 13,6b,m.razgm z płk,5,0, BAJERW
W

się do

Szefem

Holndomdstnida praypussomente, se mir.5. 7. IRAPSZO
wysłany do TORUNIA przez b,rząd w celach agltaayinyd.
Szef

alu I1I.3zt@Gen.
I An an' u "
Hem

,

3)

M

«

#f

NINISTERSNWO SPRAW

Warszawa,dnie 26,7, 192} r.

SZTAB GSNZRALNY ODDZIAŁ II,

MALDUNEK SYTWAGNNW W,,

1/

NK Na całym

terenie

D,0,K, i w poszczególnych gar=

hist)

nigonach wojskowych jak

również na pograniczu

spokój,„Lewicowo organizacje skupione stoją przy
Osobie Marszałka jakkolwiek ostatnie wiadomości

mix—n…ﬂlù—MQÇW
“Maud—…un…
nie 2 objgcion prsez
dyktatury,która po-

mwmwasm-h-wmm
usbrojonych wywrotowych głównie faszystowskich, -Organizacjo te przy jasnej pomócy i współdziałaniu

“www-une:»
gotowiją grunt do zapowiadanych agresywnychwy=stąpień man-mom.
xwwmwmww

*

MPJJu-mllmm'u-‘u
okoks 5000 osdb,¥iesiono sztandary z napisami;
"Wiech żyje Mdrszałek Piłsudski","Wioch żyje dyktafnira !,"Ukrócić samowolę władz admini
"Eegiany warsztatów pracy / "Rozwiązać organizację
faszystowskie i inne",Prasa prawicowa artykułami
niesłychanie płowokacyjmymi powoduje z jednej stroj

w…W-nqmnmgqj
powoduje wybuchy odruchów w warstwach zdrowó

Koniecznym jest wydanie przez rząd za»
rządzeń dotyczących zmian personalnych,ewentualnie
ustanowienia nadzoru przez specjalnie wysnaczonych
komisarzy rządu,Ostatnio otrzymamę wiadomości że
wskużek prowokacyjnych wystąpień faszystowskich
à zmusic-humanum.«.:—1.1”:me
Piksudskiepo,sytuneja stała się groine..

-

44,

= B =

ŁWM'MMMQWMth—ń
mianowani komisarze rządowi.
2/ Sytuacja opsnowana,do zaburzeń nigdzie nie doszło,interw

MagmmMWSi-nqaﬁwwni

trie mmm—q. kommistyczne i posła Bryla rzu-

nan-au…“… "Ozoywonego koguta" usiłując

wunwmtuwwmwc

”WWUYJĄŁU-IMan-l—
nowego rzędu,resżta społeczeństwa organizuje robots podzicnng,
mmavmmmmmmm
mmmnmu—nmuhmnbm.
wyruszyły dnia 14.7, godz.18-a,808tały dnia15,7, cofnięte
z linji kolejowej Przeworsk=Kraków i dzia 16,7, przejeżdzają

4o stałych garubzonów.Na czas nieobecności 48 p.p., oddało
D,0.K.x, do dyspomycji 53 p.p.„Kompanje 1 p.sap.kolejowych
101 i 103 oraz plutony łączności 2-go pułku łgczności z
Jaroskawia przysłane z D.0.E.V. i D,0.K.X, dla podtrzymania
ruchu kolejowego w czasie strojku,otrzymały dzić rozkaz
powrotu. Oddziały wojskowe zachowuję głębokie skupienie i
godność, Wsród oficerów szerzy się zaniepokojenie że żołnie-

4
-

rze którzy wykonywali rozkazy swojej władzy legalnej, nie są
jeszcze przywróceni do pełni swych praw.
3/ Starosta Włodawski ma skutek otrzymsnych pewnych infor-

‘

macyj że w powiecie włodawskim dziś w nocy organizacja
K.P.P, ma rozbroić posterumki P,7,@,okolicy Parczowa,Radzynia
i Chmielewo zażądał oddziału konnego asystencyjnego,0ddział taki został wysłany dziś t.j. dnia 15,7, o godz,16-0j w sile
3 oficerów i 70 szeregowych z 30,p.a.p. W garnizonach: Biała
Podlaska,Prużana,Nieśwież i Pińsk - spokój, D,0,K, zarządził
odebranie posiadanej broni przez szkoły średnie,
ms;)

&/ Na terenie D.0.K. ~ spokój, Komendant garnózom Stryj na
żgdanie starosty w Skolem wysłał z 53 p.p., oddział asystencyjny
13

f
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ze względu na zbierające się bandy na granicy państwa,
Na żądanie D.0.K,VI odszedX do jego dyspozycji 53 p.p.
na czas nieobecności 49 p.p..# Byslokacji swej 53 Pape
pie smienia.Dowddes O,K,X, nakazał 39 p.p. kontynuowaé
marsz do Jasienicy Zamkowej z obecnego miejsca postoju
w kańcy. W dniu dzisiejszym wojewoda lwowski cofnął

Brudzeww dniu 15 b., …
20 )
› 6
DA
CEL
Wobec zlikwidowania strejku kolejowego indica 0.X, wydał
stan wyjątkowy

dziś o godz.13-cj rozkaz cofający zarządzenia ochłony
linji kobejowej, fransporty wojsk skierowane zo Lwowa do
Warszawy zostały w Płzemyślu zatrzymane i będę cofnięte,
Dowódca O.K, dla wewnętrznego uspokojenia swnienia żołnie=
rzy zwraca się z prośbę do SztóbW Generalnego by za pośre=
dnictwem marszałka Rataja wpłynąć na byłego Prezydenta
Wojciechowskiego ażeby złożył oświadczenie oficjalne że
z ù'ﬂç'oüania władzy marszałkowi sejum równocześnie
i przysięga wiermości przechodzi na marszałka sejmu.

ta
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5/ Informacje otrzymane przez Referat (informacyjny Kom,Gen,
w Gdańsku,D,0,K, Toruń posiada dwa sétaby:opracyjny i etapor
n.!stniejopuypäszczenio że do sztabu efapowego są przy=

,

dzielani wszyscy oficerowie podejrzani o sympatje legjonowe,między innemi do sztabu efapowego został przydzielony
kier,sam.ref,inf,kpt,Sekunda,Aresztowani zostali,gen,
Skierski,kpt„Kiciński,dow. żandarmerji Kulczycki „Prasa
podaje o aresztowaniu gen,Thomme,0d 15,V, ogłoszony
został na Pomorzu i województwie poznańskiemstan wyjątko» ,

Liczne aresztowania pośród ludności cywilnej,Na
Warszawę dnia 13.7, wyruszyła eskadra lotnicza w sile

|

6 aparatów, a dnia 14,V, wysłano 4 pukki,Czynione są pray»

/ gotowania i przegląd zapasów mob, co wskazuje na pewne
przygotowania w celu ogłoszenia częściowej mobilizacji,

Informacje p ustąpieniu rzędu są tu traktowane jako rozsiewaiver
AD
F3

w 4-

ommm-nammmpgog
wne
wiedzialności, Prasa podaje informacje wprost przeci
w stosunku do najsyłanych tam z Warszawy komunikatów

ucina-Bmax Trapsze występował
„w gieście ruch normalny i dość
tom jako delogat
spokojnie,krążę jednak patrole wojskowe i policji, Sygornizoms
tuacja w Bydgosmesy następujące:
62 p.p.
| sostał gen, Kiedrowski
| | keel Kostary lotnikdr i 16 peur, obstawiono
artylerję. 15,7. o godz,24-0j pomimo stam wojenzego
| | mastępiła manifestacja robotnicza,Wznoszono okrzyki
ïÏu—mownmﬂnwmn—

ﬂip-dawn…—
6.
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6/ 15.7. posek Owikowski zorganizował w Radzyminie
wiec m zezwoleniem władz, Na wiec przybyli strzeloy kktórzy usiłowali wioc rozbić, W oflozłości 150 do 2007
kroków znajdowało się 18 uzorogowców z 36 p.p..

W’

”
mmama—muaaa
Wszysoy ranni kulami karabinowemi,lecx nie moîma ustalié
kto utrzelał,7 Prusskowie znajduje się 69 p.p. który
otrzymaX rozkaz zakwaterowania się im mo czas dłuższy,

sty

-

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWY,
SZTAB GZNERALNY,ODDZ,II,

à
t

kaś I.

-

Warszawa,

dnia 17,V,1926 r.

%

g. PILNE

'%

1.43.

477), €}

calym terenie D,0,K.1- zu -ełmy spokój.,
Szczegóły o zajściu w RADZYNINI!: wiec był zgłoszony ustnie

fw

na posterunku policji,Starosta ORZOWSKI Gustaw i podrowisarz

.]?! F „F* WAOIAZEK , wino wiecu wybitnie monarchistycznego, w chwili
X

(„, $"? bardzo poważnej wyjechali służbowo w okolice,Przy jechali w
ę * .?
momencie, kicdy strzelcy wznosili okrzyki na cześć Varszałka
€*
Poseł 0WIAKOWSKI,otoczony grupę ludzi zazzzzzzkawż rzucił się
xf

M

na strseleow.¥ tym momencie od stronystacji biegło 17 żołniery 36,pp.; zanim dobiegli na plac , gdzie odbywał się ilcq

/

psdły strzały rowolwerowe,od których zabity został l żołnierz
oraz 2-Gh rannych w nogę.Strzały padły , według zeznania
świadków z samochodu posła CN IAKOTSKI
podkreślają
wybitne niedbalstwo starosty i komisarm policji,
Stan w oddziałach wojskowych- bez zmiany
;
Sytuacja polityczna: Wszystkie polityczne ugrupowania spo- łeczne w związku z ogłoszonym decnie stanem prawnym w Państwie, ustalają wspólną platformę porozumienia,celem wysła= |
nia „W! do Marszałka PIŁSUDSKI:GO.Unożą się najróżnorodniejsze koncepcje, starające się wytłomaczyć powody obeenie |
wytworzonego stamu prawnego- w remul@acie źśadna z nich mie

.

znajduje zadawalmiającego oddźwięku.

1.

P.P,.3.

1

Odseparowuje się od powyższych koncepcyj i m tle

wytworzonej sytuacji zajmuje wybitnie odrębną orjentację, _
wysuwając własne hasła,
Sytuacja w ugrupowaniach reakcyjnych- bez zmian,
Wojewodowie lubelski i wołyński zachowują się nadal wyraź» |
nie prowokadyjnie i w ten sposób fatalnie oddziaływują ma nastrój ludności,
Koniecznem jest mależyte uspokojenie opinji społecześstwa,
stojącego zwarcie przy osobie Marszałim i wzmocnienie pokładanych w Nim nadziei
«:!

Sytuacja na pograniczu- bez zmian,

…; 4

46

Nastrój moralny wśród oddziałów stacjonowanych w WILNIX
przyguębńony z powodu nikłbgo
w WARSZAWIE.
To

załatwienia ostatnich zajść

-

-

samo przygnębienie daje się

ludności cywilnej

różnych

zauważyć wśród przeważającej

odłamów,

Na wszystkich odcinkach granicznych= bez

dn:—_

Dnia 16,b.m,ma odprawie u dowódcy 23.dyw.piech.w grayman

gen,ZAJA0 wobec wszystkich oficerów używał pod adresem Mar.
Szałka PIŁSUDSKI #00 bardzo obelżywych wyrazów.
Sytuacja na terenie całego D,0,K,- bez zmiany.

/

wf.-.o godz,23-ciej odbył się w POZNANIU wielkiwice,
na którym przemawiał Marszałek Senatu TM@OZYNSKI i gem, - Jówef HAMTL R.Obaj stwierdzali, % wszystkie informacje
dnące w WARSZAWY dę nieprawdziwe i wzywali do organizowania
się , mapisywania się do armji ochotniczej, celem zrobienia
porządku „W t;m czasie zostały rozlepione odezwy,stwierdzające treść przemówienia ma więcu,
W POZNANIU przy
mieści się sztab armji ammDzia

z gen,Józefem HALLMA na
tam takke Biuro Verbunkowe do armji ochotniczej.¥ POZNANIU i na prowincji roz=
lepione zostały odezwy,wzywjące do zapisywania się do armji
Cantal.
Nastrój wśród ludności podniecony,

p… a…

wiccsmi i ulotkami,
Sympatyków akcji Marszałim
30% opółu ludności,

nalety «mum na

x
Doia 13.VY.proyjecha do TŒUNTA gen.Jézef HATLR faicol\®
Pr.Zachodui ego z szefem Sztabu unammrsmawu

ferencję z wojewodę WAGHOWIAKIA i wdecydowali
”1
nie aresztowań, towankwo szereg osób cywilnych.Z km* |

wojskowych zostali aresztowani: gen„SKI (RSKI, mum.
mjr.5.G.KRZYSIK,mj r. OZERNIATOWI CZ i kpt.67.pp.

Kubuntu-ch}!
przewieziono do wojskorego wigdeinia w CEUDZIADZU,Inia 14.bm, |
Aresztowania odby?y sig bardzo brutalnie, Boia

cen.Jézef HALLER odbył zebrani e z

organizacjami

pra-{mü—

nia wojskowego, na którem wzywał do pogotowia , organiz-owania
sig i zapowiadał akcję zbrojną.
Dowódca Korpusu Nr.VIII.gen.MUBISZTA otrzymał polecenie z
POZNANIA trwania na stanowisku i lapouhnicgo w POZNAHIU
zbiera dę Sejm i Senat , który sytuację rozwiąże,Sfery prawicowe żądają mobilizacji 3-ch roczników i marszu na “382%,

Oświadozając, że żadnemu rządowi w WARSZAWIZ nie paper-adn—
ję się. Nastrój wśród ludności bardzo podniecony,po tęgowany
jeszcze ulotkami i afiszami o treści identycznej jak w POZMANIV,
\
Wojewoda WAGHOWIAK nie jest zdecydowany,stale szantażowany .
przez czymniki prawicowe i łatwo im ulega;

|

um
Marszałka PIESUDSKIEGO.Policje demomstrage rozpędziła,Dnial2.b.m. odbyły się demonstracje bezrobotnych, na

Na całym terenie D,0.K.IX, - bez zmian.
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" terenie Dy0.K.X,- spokój.
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