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Gzy Dębski wyszedł, Nie, Panie Ministrze, Jakie wrażenie, Buutalnie, otwarcie, Niema niedomówień. Tak. Warunki. Oczywiście przed=
tem mówił 1/2 godź., ale pod naszym adresem - ni@. A o Wito sie
'takke nic. Nic, Widać nawrót na całego, A czy n-dey tes byli,

N-d.nie, byli, ale był Michategki, Stecki, 'Chadzyiski, Chaciñski,
Komocki i mnie Bar tel zaprosił jako /niedostyszane/« Czy tylko

dwuch panów, Nie 3-&h; bo był i Młóman, Cayécie dzielili się wrażeniami pomiędzy s bą, Nietylko my, ale i Mi ch al ski , Romo cki , Chaciñski i Ghądzyński, Odwetu w tej & wili nie, Aha, Tak, bo było
mocno powiedziane, Bardzo ciemne i dla mnie nieprzyjemne, Nie było ani jednego słowa dó myślenia, Gzy mówił, żeby głosować za nim,
Nie, © zńośu. Powiedział, wybierzcie @łowieka, który będzie was
nością całej Polski. A czy mówił o zmianie Konstytucji, Powiedział
pod adresem demokracji, ale no, Socjaliści m ja miny długie, Powie
dział o tych swobodach, które niszczą demokracje, Dalej mówił o
rozwiązamiu Sejmu, to jest przeciw rozwiązaniu, No to dowidzenia,

_Akcja faszystowska /éx6dto D.P.K. I/.

Dnia 28 b.m, odbyło się zebranie faszystów w sali związku rzemieśl
ników i chrześcian przy ul.Tarchomińskiej 12. Pierwszy pr zema wiał
student Uniw.W~wskie go KOWALSKI, który stwierdził, iż "pan" PIŁSUD
SKI popełnił 11cm bezprawia, aresztując bezbronny ch ge nerałów,po
Swigcajacy ch sue zycxa dla dobra Ojczyzny. że

widząc

przeagę pramcy, tezugmna ze swe swego stanowiska. Dodał, że
P.P,S, chce wyWOłać rew lucję społeczną, aż &y oddać stef rządu
w ręce "kier wnika ru chu bolszewickiego". W końca oświadczył, że
do tego @ puścić nie można, maianna): zebrany ch, ażeby ro zgłaszali o wielkiej stracie Skarbu Państwa na skutek zamachu stanu
i bezprawia, którego dokonat "pan" PIISUDXI.
Drugi przem'viał por.12.p.a.p. 'u, ktory zaznaczył, źe PIŁSUD-

SKI

wydał rozkaz

nia niezbędnej

związkom strzd. eckim,

większości
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ten

rem,
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aby
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że
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PIŁSUDSKI

wybrany Prezydentem,

nieuży a-

Naro done. Pray»

obr ła

się: dyktato-

to

Go

"my

zmusiny,

źreźyguouał z tego, a w razie dyktatury dostanie w łeb". W koń

cu néwolyWal zebramy ch, aby nie tracili drcha, ponieważ na- "naszem
czele stoją wybitni generałowie Sikorski, Haller, Muśnicki,
oraz
mamy po.smjej stronie zdecydfśwmą', większość wojska, która bezwzględnie leîj dzie prze cirko Pilsudgîkia m",

:

Na zebraniu byli obecni o'ficerowie 12 p.aPp, "u, dwuch ofice-

row S.6., wkilku oficerów z Intendc'anturś, po dm ch przedstasicie li z kadej faszystowsko-mnardaisfywnej korzporacji, kierownicy
bojówek faszystowskich i t,p. Ogółem było około 40 ludzi, Należy
zaznaczyć; że jeden z obeaiydl - kapitan - wystąpił z krótkiem
prze mó wi eniem; na wo ując d ostrego pogotawia, sprawdzenia zapo- trzébowania amunicji przez pśszczs gólne bojówki i czujnego wycze
kiwania na dalsze ro zkazy,

$

Agitacja duchowieństwa /źródło D.0.K.1./
Ks,Kapelan Wojtczak w Oficerskiej Szkole Sanitarnej bardzo
ostro występuje u kazaniach przeciw Maszałko wi PIESUDSKIRNU, pomimo myrafnegp zakazu poruszania spraw politycznych, wydane go

i

przez Komendanta Szkoły, W związku z tem Ks,kapelan Wojtczak otrzy
mał naganę od Szefa -Duszspasters tra Rz.-Katol.0.K.1., oraz ostrą

/

wymówkę od Gen, Zwierzchowskiego i Dawqdcy Okręgu Korpusu,

Ocena sytuacja na dzięć30,V,192 r. i A.V,8 r.
Nie należy przewidywać poważniejszych wypadków,Sytuację ocenić nal ażyaaago smkojxylą. Poza ewentualnemi ekscesami grup młodz
30.V, minie spokojnie,
47, dzień
Jako madmax-3155511. mom en tu Îrzygotoqaﬁ ze stronygrup fasayston sich sa: dn, 29. V,br, odby y się zebrania w 5-ciu miejscach, gdzie przem visto kilku ludzi na tematy ogólne, które
określić można jako gadaninę, Istotnemi momentami w przegidze~
niach jest polecenie organizowania się i wyęzękiwania, aż do momentu wyboru Prezydenta, Wówczas będzie was namyśleć się co

trzebafolggéÿ tr.
dd
dnie
kie
z
26
2
Dnia D.V.br. odbymajs sie zebrania
ny
grup w loka- |
lach Zs.H,N, "Woli Ludu" i "Rozwoju",
__ Ustawicznie słyszy się o samosądzie, który trzeba zrobić na
Marszałku, Nie jest t je dn ak duzia zorg@niz wana, silna, a racîej indywidualna i inspirovena dla wytworzenia potrzebnego nastroju.
,

a prowincji zupełny spokój,
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Sytuacja na Pomorzu - Mjr
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"P, W,

została

i bm,

wszystką.

pozbawiona

źródła

którą posiadała w
Natomiast otrzymuje

Wojskowego

części

zwróciła,

transportami

mobilowemi z Poznańskiego,

skąd

tej

organizacji,

nazwisk zapamiętałem jedno Jacob-

son

i ktoś

drugi,

Krzysik

twierdzi,

dzeniu,

gdyż

z których

byli podobno
że

nie

im przywożą nocami,

auto

onegdaj

w

można polegać na

wywiad tam na

miejscu

Warszasie

Kierownicy

,

i p.mjr,

ich rzekomym załago~

twierdzi, że przygotowują

się do zbrojnej demonstracji; chociaż nie przypuszcza się, by
mogła być ona poważną, Na oddziały, którymi w zporządza Inspe kforat III z pewnością liczyć nie można, gdyż pomimo dwuch
zmian /tymcza w wych/ na stanowiskach d~ców pułków, pułki te
nie są pewie, wbec nie zdecydon ae) postawy co do ewentualnej
walki gen.Skierskiego, Generał wszelkie mi siłami stara się unik
nąć rozlewa krwi i nie zajmuje zdecydowane gp stanowiska wobec
podwładnych mu (owódeów, Stronę tę wykorzystuje ken.Hubiszta
i zdaniem p.mjra Krzysika w razie éventual ny ch zaburzeń wo jskowych władzę nad wojskiem zdobędzie gen,Hubiszła, w gruncie rzeczy nieprzychylnie usposobiony do Komendanta. Nad całą sykuacją

->

jaka jest na korzyść naszą panuje kilku oficerów z p.njrem Krzy
sikiem, Bzeczq besnzzlednie potrzebng jest, by dziś jeszcze

|

gen. Hubiszta pod jakim bądź pozorem został wezwany do Warszawy,

|

by Ina czas wyborów i przysięgi Prezydenta nie był na terenie

|

DOK Torud, Jest faktem stwierizonym, że gen,Hubiszta pozostaje
w blizkim kontakcie z Jacobsonowcami i odbywa częste konferencje z Jacobsonem i innymi z ich kliki. Obecnie jedyną rzeczą
jest jaknajszybsze wezwanie gen,Hubiszty do Warszawy, już nie
w celu poczynienia na jego stanowisku zmiany, a w celum ujęcia
całej sytuacji w zdecydowanej formie. Gen,Skierski jest ogrom~
nie rozefrojony nerwowo i nic absolutnie z nim poczynić nie
można, Ghodzi podobno po pokoju i mów, że jedynym z tego wyjściem byłoby przysłanie do Torunia genBerbeckiego lub Zel igo vskie
go, ale (diś już na to zapééno, wigc chociazby pozbycie się
gen,. Hubiszty za uszelka ceng, To jest najbardziej palqca sprama.
s
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Go

do

działalności

nie zrobić,

prasovej,

Prowadzona jest

to z miejscową prasą
natomiast

nasze organizacje, z której próbk

działalność

nie

dało

się

73

pi'asc za przez

załączam, Prasa ta tj-«niła

pewne wpływy na masy i jest żywo przyj mową.
Wracając jesz cze raz b organizacji "P i W" można

stsier=

dzić, że obawiać się specjalnie z ich strony niema czego, choć

l

nie należy wątpić, że jakiegoś wystąpienia uczynią, przypuszczał |
nie będzie to tylko demonstracją, ale nie posiadając za sobą
j
wojska, nie nie można będzie uczynić, A wszystko pójdzie

najlepszą drogą, jeśli wyjedzie na 2-3 dni gen, Hubisz ta,

jak-

%
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Prasa obca z

29,V,19%
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Stampa,

Podaje

wywiad z

zagraniczna

Torino,

Min.Zaleskim,

Po

w żadnym kierunku nie

stwierdzeniu,
ulegnie

że

zmianie,

polska polityka
a

temsamem

Wła-ch, z któremi Polskę łączą ścisłe węzły, po daje
' Minister Zaleski genezę czynu Marszałka PIZGUDSKIZGO; stwierdza,
czyn ten nie był skierowany przeciw parlamentaryzmowi, a jedynie
prze ciw osobom, biorącym udziałw w Rządzie i Sejmie, które w pierwszym rzędzie broniły swych interesów, a nie spraw państwa, W Sejmie, tam, większość nie była wyrazem w li większości narodu. Zycie
w

stosunku

do

wewnętrzne państwa wróciło już do normalnep poziomu, na
tor legalizacji, Następnie przechodzi do wyboru prezydenta; stwierdza,
że
Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w zupełnym spokoju; omawia
even
tu_a1ne zamiany w konstytucji i udzielenie prerogatyw. Wywiad
rzeczo
wy, oświetlający sprawy z punktu. wi dzenia przychylne go dla
naszej
sprawy. Podp.H,Mario Bassi,
Schlesische Zeitung - Breslau.

W mieście spokój. Partja Piasta wysłała dd egac
ję do Marszałka
PIŁSUDX I 300 z propozycją kompromisu, "Piast" wzdr
yga się pr ze d
głosowaniem za PIŁSUISKINM, który obalił Witosa,
W samym obozie
Piasta są również zwolemnicy

Piast proponuje, by

PIŁSUDSKI postawił kandydaturę męża zaafania,
czy PIŁSUDSKI pójdzie
na taki kompromis - w tpli«e. PIŁSUDSKI sam
za silnie expono wany, Ra
czej zgodzi się PIŁSUDSKI na omawianie kandydat
ur przeciwnych,Położenie dopięte i co do ro związania niepewne, Podp
.Baum,
Neueste Nachrichten - Leipzig,

To samo, Obj &tywnie. Podp.Baum,
Dumont ~ Kóln,
Cala uwaga skupia się około wyboru Prezydenta, Niepewne,
czy tonapięcie nie ogarnie także ulicy, /skrebhone
pra

z cenzurę/, Propo

zycja.ze strony Piasta, by PIŻSUDXI postawił zę swej stro
ny jakiegoś kandydata na pre ydenta z pominięciem swej osoby, praw
dopo~
dobnie Marsz,PIŁGUDSKI nie przyjmie, rac
zej skłania się do rozpatr ® |

£

nia kandydatur,

proponowanyc

niej

wyboru prezydenta niepwwe,

dwli,
*

Z

do

Zumanwill

został przez

tamtej

strony,

Położenie

do

ostat-

Podp.Baum,

- London,

powodu artykułu przeciw

glas

z

kkademikom-~asy@ikłatorom,

poseł

Hart-

jĄednagO akademika ze związku asymila torów - wy

policzkonany, Hartglas nie reagował, lecz oddał sprawę policji,
PIŁSUDSKI konferuje z leaderami partyj sejmowych, Stanowisko
PIŁSUDSKIE 00 odnośnie mniejszości naro dowych niewyjaśnione,
Podp, S.Janonski, Leszno 6,
Secolo, Milano,

Kaendydatura Marszatka PILSUDXISGO pema, Witos wycofał się od
udziału w Zgromadzeniu Narodowem, nie chcąc wywierać presji na
swją partję w kierunku głosowania; woli raczej zdala obserwować, czy jęgo zwolennicy wytrwają przy nim, Kom,Rządu w dniu wy-

, boru prezydenta zakazał użycia alkoholu, Podp.Caracchioli.
Prasa obca z 30,V,192 r.
Stampa, Torino,
----

Streszcza oba wywiady dziennikarskie z Marszałkiem Polski. W Końcu
zaznacza, że policja ma informacje o przygotowywaniu zamachu na
osobę Marszałka; sam Marszałek codziennie otrzymuje anonimowe
listy z wyrokami śmierci, Wywiady ujmuje objektywnie, a raczej
życzliwie,Podp.Mario Bassi,
Havas - Paris,
Wywiadzposłem Niedziałkowskim, Poseł Niedziałkowski stwierdza,
że Marszałek

jest jedyną kandydaturą na Prezydenta

Rzeczypospolitej i 2e partie lewicowe będą w poniedziałek głosować za Marszałkiem, który prawdopodobnie z łatwością otrzyma
większość, gdyż ócz partyj lewych i mniejszości opowie się częś
ciowo za nim i prawica /0h,D, i wielka własność/, Inni posłowie
/stromnicy Witosa/ oddadzą białe kartki, - Zy@liwie, Havas,
Havas - Paris.

ją przy kandydaturze PILSUWDKIHGO, Stanonisko-pramicy jeszcze:
hiejasne, Można przypuszczać, że posłowie centrum i prawieyrïin

#

będą bojkołować Zgromadzenia Narodowego. Zadna kandydatura prócz
153

PIŁSUDSKIEGO nie

jest ofiejdlnie

Marszałka przewiMją konflikt
trum,

niejednogłośnie

jęcie

ostateczneg@

Prezydenta odłożono
czają

się,

że

prowokacyjnej

wolą

30

maja,

Piasta jest

kandydatury.

którym nie

byłby

Tas,

znowu wybrała

do

identyczną,

opartego

głosować

będą

i

,

pacyfikacja
uwagi,

że

byłaby bardzo

na prestige

i

cenPartja

Witosa na swego prezesa,
w kwestji

Wpływowi posłowie

Godne

do

za PIŁGUDSKIM

i

oświad-

niewysuwanie

Trąmpczyński

trudna obok

mas naro M,

Za-

wyboru

Piasta

Zresztą sytuacja erergiczne«go

PIŁSUDSK

na armji

Sfery zoliżone

ośrodkach prawicy

st anoniska przez Piasta

deklarację

GO,

w pewiych

gdyż żywioły umiarkowane

Piast

wysuwana,

żalnej

złożył

Prezydenta,
PIŁSUDSKIE-

Podp.G.Doncieńt,

- NMosk wa,

magna—55% partji chłopskiej powzięła rez@lucję
za PIŁSUDSKIK i stwierdza, że niewybranie

głosowania

IEGO spowodo-

wałoby burzę w kraju, Widząc ratunek kraju w radykalnych reformach społecznych, frakcja uważa za konieczne stworzenie Rządu
robotniczo-włościańskiego, Takiemu Rządowi fraccja uważa za stosowne das specjalne pełnomócnietwa dla przeprowadzenia reformy
bez wykupu, nacjonalizacji kopalń, zrównoważenia budżetu państwowego. Dalej korespondent cytuje zdanie Marszałka, że nie zgodzi
się być Prezydentem, o ile władza Prezydenta nie zos tanie rozsze®
rzona, Marszałek stwierdza, że san nie należy ani 6 lewicy ani
do prawicy, i uważa, że dla dobra paristwa fada s tych party]
nie powinna przeważać, Wybom Prezydenta nie chce on uważać za
płaszczyznę walk prawicy z lewicą. Korespondent zdaje sprawę
z odbytego posiedzenia Piasta, który wyraził zaufanie Witosowi
i powtórnie obrał go za prezesa stronnictwa, Piast wyraził też
zaufanie Wojciechowskiemu i tym, którzy bronili praworządności Konstytucji, Pat odwołuje intymuację, jakoby objazd Jaankowskiego po państwach bałtyckich był dctem polity cznym. Podkreśla
aresztowania komunistów w Polsce,konfi skałę "Trybuny", orez nate-

żenie działalności politycnnej, Tass.
Otrzymują:

1./Pamn Minister Spraw Tojskowyd
2
z tabu Ge
3.
ster
. Wewn,ge n, ikodzianowski
4, /P%k,.3.G, Ulrych, Prezydjum Rady Ministrów
5,/0ddziat II Szt,Gen,Ref,0,

SZEFÀËDDZIALP II 8Z7. GN.
W
D

i
s
i Wr

®
m

1

