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Naczelny R edaktor
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we środy od 2 — 3

Ostatnie depesze 
Polskiej Agen. Telegraficznej.
Komunikat Sztabu Generalnego z dnia 15 lipcA.

Na północy po zaciętych atakach bolszewi
cy opanowali Smorgonie, a następnie, posuwa
jąc się na południe i wschód zajęli Oszmiany. 
Obecnie walki toczą się na lin ji rzeki Olszanki. 
Gwałtowne ataki bolszewickie, prowadzone w 
tym rejonie po bohatersku odparły oddziały dy- 
wizyi L itewsko-B ia łoruskie j. Przy wschodnim 
skraju puszczy Nalibockiej w rejonie Zwańca 
nasze oddziały odparły pomyślnie ataki kawale- 
ryi nieprzyjacielskiej. W rejonie na północny 
zachód od Słucka piechota poznańska stoczyła 
pomyślne walki z pułkami 2-ej dywizyi strzelców 
bolszewickich. Nieprzyjaciel poniósł znaczne stra
ty. Śród wziętych jeńców znajduje się komisarz 
brygady. Na Polesiu na południe od jeziora 
Kniaź w rejonie Bielewa odparte zostały silne 
ataki bolszewickie, przyczem wzięto kilkudziesię
ciu jeńców. Na lin ji kolejowej Lunir iec — Sar
ny pociąg pancerny „Piłsudczyk" posiłkowany 
przez oddziały piechoty prowadząc ostry wywiad 
stoczył zaciętą walkę pod wsią Kołki i zmusił 
nieprzyjaciela do opuszczenia obsadzunych przez 
niego lin ii obronnych. Na przedpolu Styru dro
bne utarczki. Silne ataki bolszewickie na Łuck 
w rejonie Teremna zostały odparte; nieprzyja
ciel wycofał się na wschód, ścigany przez na
sze oddziały. Walki w rejonie Dubna i Krze
mieńca trwają.

ŻOŁNIERZE. C ZE K A JĄ !

Obywatele! Nie zaniedbajcie łatwej a cennej 
pomocy! Nie żałujcie tych dla Was często nie-

Lzdatnych rupieci, a dla żołnierza niezbędnych 
przedmiotów. Zważcie i to, że przeważnie jako 
bezpańska rzecz wpadło wam w ręce coś z woj

skowego rynsztunku — lecz dziś Jestto własnoś
cią żołnierza polskiego, a każdy inny byłby nie
prawnym przywłaszczycielem.

Karabin czy rewolwer, szabla czy bagnet, 
niech to nie rdzewieje po kątach waszych, bo 
nawet dla serdecznych i tkliwych pamiątek nie
ma tam bezczynnego miejsca, gdy żołnierska 
dłoń tego pożąda.

Chyba dziecinnego i bezmyślnego zadowole
nia z posiadania kawałka broni, nie będziecie 
cenić wyżej nad świadomość spełnionego obo
wiązku? — Jakiż pożytek macie ze sprzętu woj
skowego?— Chyba ten że w waszym domu nie
jednokrotnie stał się przyczyną nieszczęścia lub 
kalectwa w rękach nieuważnych dzieci!

Nie przeciwstawiajcie swego egoizmu, bez- 
krańcowej ofiarności żołnierskiej.

Gdy dzieci i krewni Wasi bez żalu i waha
nia u progów ojczyzny swą krew rozlewają ser
deczną, wy nie chowajcie po kątach i podda
szach sprzętu wojskowego, aby wam w przy
szłości nie zapłacił wstydem lub nieszęściem.

Nie czekajcie, aż pod przymusem władzy 
oddacie karabin, czy bagnet, Bóg wie skąd wzię
t y — nito pamiątka żadna — ni to własność pra
w ow ita— bo popychanie obywatela do obowiąz
ku jest równie haniebne — jak kara za jego za
niedbanie.

Niech przeto z ambony i ławy gminnej pój
dzie przypomnienie o obowiązku i wstydzie.

Każdy grosz i wysiłek — każdy sprzęt czy 
myśl są błahe i bezwartościowe, gdy gubią się 
w ciemnej zagrodzie — a potężne i cenne, gdy 
z niej wychodzą w gromadzie dla gromady.

Wszystko potrzebne i wszystko znoście: broń 
jaką kto posiada, pełne i wystrzelone naboje, 
miedź, mosiądz, rynsztunek wojskowy, a gdy 
z tem się uporacie, nie zapomnijcie czy o ko
szuli, czy o kawałku płótna, to wszystko nie
zbędne co najmniejszą może korzyść przynieść 
żołnierzowi.

Żadna ofiara nie może być dla was za du
ża z tą chwilą, gdy wobec ciężkiej potrzeby na
wet życie w oczach żołnierza straciło na cenie.

Bezużyteczny dla was materjał dajcie prze
robić żołnierzowi na chwałę i DOŻvtek! Ktobv
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się zaś ociągał, temu każdy drobiazg w dzisiej
szej chwili zatrzymany niech chyba hańbą bę
dzie i nieszczęściem w domu.

Zbrodnią jest bowiem, aby żołnierz czekał 
na broń — gdy wokół z drżeniem wyczekujecie 
od Niego zwycięztwa!

Wszelkie ofiary w przedmiotach użytku wojsko
wego przyjmuje Komitet Obrony Narodowej w Hru
bieszowie.

z s e j m u .
(PAT). Warszawa 15 7.

Na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu omawiano 
sprawę Statutu Organicznego województw, na
dającego szeroką autonomję; następnie uchwa
lono zakaz wywozu szlachetnych kruszców za 
granicę w monetach, sztabach i wyrobach oraz 
w stanie nieprzerobionym a także uchwalono 
projekt o zabezpieczeniu bytu rodzinom osób, 
pełniących służbę wojskową ochotniczą lub 
obowiązkową. Przyjęto między innemi nastę
pującą rezolucję: wzywa się Rząd, aby podał do 
wiadomości publicznej, że wszyscy, uchylający 
się od służby wojskowej, przy poborze tracą 
prawo korzystania z ustawy o reform ie rolnej. 
Wniosek nagły posła Perlą i tow. w sprawie 
sprzedaży Polskiej Agencyi Telegraficznej oso
bom prywatnym odesłano do komisyi.

Harcerze na front.
(PAT). Lódź 16 7.

Jutro wyjeżdża ztąd do armji ochotniczej od
dział harcerzy. Łódzkie stowarzyszenie nauczy
cieli utworzyło własne biuro werbunkowe.

Plebiscyt na Górnym Slązku.
(PAT). Gdańsk 16/7.

Rząd Polski otrzymał zawiadomienie, że ple
biscyt na Górnym Ślązku odbędzie sie we 
wrześniu lub październiku.

Zawieszenie broni.
(PAT). Londyn 16 7.

Lloyd George otrzymał telegram, że rząd so
wietów zgadza się na zawieszenie broni z Polską 
na warunkach Ententy.

Zawarcie pokoju.
(PAT) Moskwa 16 7.

Pomiędzy Litwą a rządem sowietów zawarty 
został pokój.

Surmy bojowe cichną.
(PAT). Londyn 16 7.

Rząd angielski zaproponował rządowi sowie
tów zawieszenie broni z gen. Wranglem, który 
ma się cofnąć na Krym. Wrangel będzie za
proszony na naradę jednakże nie jako członek 
konferencyi.

Ewakuacja Wilna.
(PAT). Warszawa 16 7.

Ostatni pociąg ewakuacyjny wyjechał z Wilna 
14 b. m. z władzami cywilnemi. Ludność go
tuje się do obrony.

Odpow. Redaktor: K. Kościuk.
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