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Przełomowa chwila.
Ustąpienie rządu. Rezygnacja Prezydenta

Stanisława Wojciechowskiego.
Poznań, 15. 5. Godzina 15. (Tei. w!.) Według o-

statnich wiadomości potwierdzają się informacje^
które krążyły już w nocy i nad ranem.

W nocy cały rząd złoży! dymisję na ręce Frezy
denta Rzeczypospolitej. Prezydent dymisję przyjął.
Zawezwał do Wilanowa, gdzfe przebywał z powodu
silnego ostrzeliwania Belwederu, marszałka Sejmu,
p. Rataja, i zgłosił na jego ręce rezygnację ze stano
wiska Prezydenta Rzpiitej. W myśl Konstytucji wła
dzę najwyższą przejął marszałek Rataj.

P. Rataj ma powierzyć misję utworzenia rządu
prof. Bartlów!, b. ministrowi kolei

Rząd Bartla będzie tylko rządem tymczasowym, któ
rego zadaniem zwołanie w najbliższych dniach Zgro
madzenia Narodowego celem wyboru nowego Prezy
denta Rzeczypospolitej.

Marszalek Rataj zabiega o to, aby do rządu Bartla

wciągnąć P. P. S-, N. F. K. i ,,Piasta".
Pomiędzy obu wojskami istnieje taktyczne zawie

szenie broni.

Powodem takiego załatwienia sprawy były wia
domości o spisku ukraińskim w województwach Ma
łopolski Wschodniej i wiadomości o koncentracji
wrogich sił nad granicą litewską i bolszewicką.

Wykrycie spisku Ukraińców.

Lwów, 14. 5. (PAT). Odbyła się tu konferencja
prasowa w Prezydjum. policji, gdzie zakomunikowaf
no: Ukraińska organizacja, oparta ną trudowikacłi
i faszystach ruskich, przy pogarszającej się w ostat
nich czasach sytuacji wewnętrznej w Polsce, przygo
towywała się do zbrojnego powstania przeciw Rzeczy
pospolitej celem oderwania od państwa wschodnich

połaci Polski. Główny komendant tajnych bojówek
ruskich w Małopolsce Konowałow, przebywający w

Berlinie, w związku z tragicznemi wypadkami wywo-
łanemi buntem warszawskim Józefa Piłsudskiego,
dał rozkaz do ostrego pogotowia i desygnował komen
danta powstania we wschodniej Małopolsce. Hasłem
do rozpoczęcia walki miała być awantura Szaulisów
na granicy polsko-litewsk,iej, oraz ruchawki Kossaka
i Titiunowa od granicy polsko-rosyjskiej na Wołyniu.
Przygotowania ukraińskie zostały zdemaskowane
i kilku prowodyrów aresztowano dziś w nocy po roz

w,iązaniu tajnego zebrania obszernego zarządu Undu

(tajna organizacja ruska). Organizatorzy spisku ro-

syjsko-ukraińskiego byli bardzo zdumieni, gdy poli
cja złożyła im dz,iś wizytę, nie przypuszczali bowiem,
żeby w tak ciężkiej chwili, gdy uwaga wszystkich
jest zwrócona na tragiczne wypadki Warszawy, po
licja miała czas i głowę także i o nich pomyśleć. Are
sztowano dr. Dalewicza, b. sędziego, znanego ze spra
wy morderstwa Twerdochliba. Pozatem działa on we

Lwowie jako sekretarz UNDU. Następnie aresztowa
no redaktora ,,Nowego Czasu", Dymitra Paliewa, zna
nego z procesu Fedaka, Kuraka Stefana, Iwarfa Patry
ka, znanego ze sprawy Twerdochliba, Nestera Ja-
ciora, Pawła Markusa i Jarosława Marynina. Szcze
gółowe dochodzenia policyjne, prowadzone celem
zdemaskowania i zniszczenia zbrodniczej roboty
w toku.
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