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Dobre whści z Warszawy.
San. Rozwaśim%M m ciele wca|slc.

I:I" Poznań, 18. 5. g. 9. (teł. ,w!.)
% -Według wiadcmośet z Warszawy, potwierdzonej przez władze wojskową
pułkownik brygadier So§haezawskl wypadem śmiałym i zdecydowanym uck-
szyi na czele 15 I 17 pułku ułanów na Wilanów i ułatwi! §en. Rcszwadow-
Skiemu, który przebijał się do głównych wojsk rządowych, złączenie się z

dywizjami rz%dowesoi.

p Gen. Rozwadowski znowu stanął na czele -wojsk_wych. Fakt ten
Wzmocnił entuzjazm i tak już gorąca oddanych sprawie Falski wojsk,
mych, . . . . . . . . . .

Arąja i§towa dci boju.
W Poznafi, lf. 5. g. 10, (wŁ) ^

- -v;
F Marsz. Trąmpczyński, któremu się udało wyjechać t ’Warszawy do1Po
znania, i posłowie przyby!ł z frontu oświadczają; . .

I . Wiadomości otrzymywane różnemf drogami w Fom aniu są rozsył’ane
przez dosk,onale zorganizowaną propagandę rokoszan. Istotn,y ’stan rzeczy
przedstawia się następująco; Prezydent ,Rzeczypospolitej ni,e zrezygnował
lub też jeśli to uczynił, to pod przymusem fizycznym. Również marszałek

sejm u Rataj podpisuje pod przymusem. Rząd. jest internowany I dostęp do

niego, jak również do Prezydenta Rzeczypospolitej jest niemożliwy. Prezy
dent musi przebywać w Spalę,

Wojska wielkopolskie i inne wierne rządowi stoją w okolicy. Oża:rowa w,
pełnej gotowości do boju, oczekująe rozkazu od władzy prawowitej do
-ataku, N astrój wojska doskonały. Natomiast Piłsudski c?zuje si’ę slaby i sta
ra się o nawiązywanie rokowań z wojskami rzędowemi. Sympatje ludności
Stolicy w olbrzymiej większości są po strome rządu. Strzelec ograbi! fabr,
,,Focisk^ rozkradajjąc większą Ilość karabinów, z których część dostała się w

ręce nsatł:ochu. ^Wobec skutków sroka szu, jakie coraz bardziej stają się wi-
ileę aę , odwracają się od PRsudskifgo nawet dotychczasowi jego zwolennicy^

Sytuacja w W arszawie.
Poznań, Si, 5. ’

Kojtegpóndont JMeimtkss Poznańskiego^ fm 72-iofer przerwie w konraafc
kacji, telefonował da Pozaanias ’ Brak śywnaoftsS w W arszawie Piśma(
warszawskie do-noszą o gwałtownych skokst^h żywności inljEnp zftpę;wtS^
dzi ostrej wałki z lichwą. i

Buto ofiar walki bratobójcze!. JESrpress % m rm mf6 podaje liczbę %mU
tych na przeszło 260 a rannych na kf!kana|elescf9 pomiędzy nimi tai
elość cywilna. Dzienniki ogłaszają długie Es!y ofiar, ^

Stanowcza uchw ata §eoatorsw i posłów
w Pozahlu.

Zebrsnl w Fo-znaniu 1S. 5. 1028 pod.
przewodnictwem wEcamazszałka Ignacego
Plucińskiego, wicemarszałka1 senatu ks.

Sztychla oraz posła Paczkowskiego^ fake
protokolanta,

’

posłowie I senatorowie
stronnictw narodowych stwierdzają;

Oparty na konstytucji porządek praw
ny Rzeczypospolitej został obalo-ny aktem
gwałtu fizycznego. Prezydent Rzeczypos
politej ustąpi!, oświadczając, m nsEeznoż-
liwlono mu sprawowanie urzędu, Człon
kowie prawowitego rządu - dożyli władzy
k it ej wykonywać nie mogli I są interno
wani, stolica państwa fest opanowana
przez zbuntowane odsMaSy I uadłrofooe
przea nie bandy. Konstytucyjny następca
;§Tezydenta, marszałek Sejmu znajduje się
jrnd fizyczna przemocą i nie ma możności
powzięcia swobodnej decyzji Nie m,oże
zatem powołać do Merówaula państwom,

Irządu prawidłowego ani nie splamionego
Eucanslnictwem w nim tych, którzy są win-
mft wywołania zbrojnego bdńtiif tót,

też zwołać zgromadzenia. anodowego I
stolicy, gdzieby musiało obradować podl j
grozą bagnetów, 11|

W tym stanie rzeczy rozk’azy f. peSeso^
Ma, wychodząoe ze stolicy, opaaowass.8f
przez buntowników, Mo są obowiązująca
dla społeczeństwa. Wiadomośc?i, któro
przedostają się poza stolicą są ściśle k s w

trałowane i nie zasługują na wiarę.
W interesie państwa, zagrożonego m

swym bycie Mefeezpieczeństwem zemaąfrO
i anarckją wewnętrzną, koslecm e festf
najrychlejsze przywrócenie porządku §m-i
wmepo, obalone§o przez gwałt.

W tym celu, ustaliwszy powyżsszy stan

rzeczy, posłowie i senatorowie zgromadze-ś
ni w Poznaniu, uważają za srafót ofcswlą^
ze-k. wezwać cale społeczeństwo -do
nego wysiłku celem przywrócenia yrawai
i opartego sŁa n!em porządku w pańśtwiB!ki
Powtarzamy s!owa orędzia Pr-T^ydentSb
Rzeczypofipolitej: PrNie gd^?
Mfe gwyc^y. pra.wo^ _
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