
Nadzwyczajne wydanie 4. Cena 15 groszy

Toruń, czwartek, dnia 13 maja 1926.

Losy walki zmieniają sią.
Oddziały zbuntowane wycofują sią ze swych stanowisk. - Posiłki lwowskie i krakowskie.

Znakomity duch panuje w wojskach rządowych - Dalsze posiłki z Poznania. - Walki w powietrzu.
Poznań, 13. 6. (tel. wł. godz. 16.05).
,,Kurjer Poznański" dowiaduje się z Warszawy, że we Lwowie

panuje spokój. W samej Warszawie linje Piłsudskiego cofają się
nadal, nastroje wśród stronnictw lewicowych stają się coraz bardziej
pesymistyczne. W wojskach rządowych panuje natomiast duch zna
komity.

W tej chwili donoszą z Katowic, że katowicka ,,Polonja" otrzy
m ała wiadom ość, wymagającą jednakże bliższego potwierdzenia, że

Piłsudski został w W arszawie aresztowany,
Piłsudski bombarduje Mokotów z ciężkiej artylerji, w obec czego

z Poznania wyjechała eskadra 6 samolotów bojowych dla odciążenia
wojsk rządowych bombardowaniem zbuntowanych oddziałów Piłsud
skiego. Również wymaga potwierdzenia wiadomość, jakoby lotnik

Piłsudskiego rzucił bombę na Belweder. Lotnik ten jednak został

podobno zestrzelony, przyczem znaleziono przy nim dwie dalsze

bomby. Lotnicy wojsk rządowych bombardują w tej chwili komendę
m iasta.

Toruń, 13. 5. (godz. 14.20).
Przez Poznań i Kraków otrzyma, jemy następujące Informacje o poło.

żeniu:

Akcja Piłsudskiego w Warszawie napotkała na bardzo poważne trudno
ści i poczyna iść w odwrotnym kierunku. Zbuntowane oddziały wycofały

się na Aleje Jerozolimskie. Niepowo wodzenie ich staje się coraz wyraź,
nlejsze przy równocześnej silnej kon trakcji wojsk rządowych. Lwów, któ
ry jest w ścisłym kontakcie z wojskami rządowemi, wysłanemi przez gen.
Sikorskiego do Warszawy, donosi z Krakowa, że wojska te nie napotkały
na żadne przeszkody i jadą dalej na Warszawę. Dowódca okręgu krakow-

skieog gen. Kaliński wysłał rządowi również posiłki.

Toruń, 13. 5. (godz. 17).
Pociąg osobowy Nr. 411 z Warszawy, przychodzący do Torunia o godz.

14.28 przyszedł dziś z opóźnieniem 1 godz. 55 min,; pociąg pośpieszny Nr.
401 przychodzący do Torunia o godz. 15.16 dotąd nie nadszedł i wiadomości
o nim brak z przed Łowicza. Pociąg osobowy nr. 621 Warszawa —Mława—
Laskowice do Iłowa nie przyszedł. Pociągi z Torunia do Warszawy dotąd
odchodziły normalnie, również na całym terenie Dyrekcji Gdańskiej odby
wa się normalny ruch kolejowy.

Poznań tworzy legją akadamicką przeciw
buntownikom.

Po;Z;u a ń ,13. 5. (teł. wł. godz. l?):
Dziś o godzinie 15-tej odbył się w Poznaniu olbrzymi wiec studencki.

Poznań takiego wieca jeszcze nie widział. Po zagajeniu wiecu przez prze
wodniczącego Poznańskiego Komitetu Akademickiego uchwalono wspaniałą
rezolucję, wzywającą kompetentne władze do mobilizacji wszystkich sił

zbrojnych Ziem zachodnich Polski i do utworzenia Legji akademickiej, która
ma zgnieść bunt i ukarać zdrajców. Rezolucję tą uchwalono bez żadnego
sprzeciwu wśród ogromnego entuzjazm u.

Po wiecu utworzył się manifestacyjny pochód akademicki, do którego do
łączyły się w kolumnach czwórkowych wszystkie organizacje wychowania
fizycznego. Pochód ten zrobił na ludności miasta, żywo go oklaskującej,
niezatarte wrażenie. Wiec akademicki w Poznaniu dowodzi, że poznańska
młodzież akademicka twardo stoi przy konstytucji i prawie i stanowczo o-

powiada się przeciw buntownikom. Władze, wybrane na wiecu akademic
kim, przystąpiły już do tworzenia Legji akademickiej.

=f= K

,Sztab1 zbuntowanych wojsk rozsiewa kłamliwe wiadomości o

rzekomem powodzeniuPiłsudskiego, które skwapliwie rozpowszech=^
niają wrogowie Ojczyzny. ,
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