
DODATEK n a d z w y c z a jn y . Cena 5 marek.

Rok I. Hrubieszów, dnia 22 Lipca 1920 r.

PRZEGLĄD - 
HRUBIESZOWSKI

TY50DNIK BEZrflRTYJNY
Redakcya i Administracya otwarta 
codziennie od 9 — 3 z wyjątkiem nie- 

   dziel i świąt. ...........—

R E D A K C J A  1 A D M I N I S T R A C J A  
H R U B I E S Z Ó W  

UL .  T R Z E C I E G O  M A J A  19

Naczelny Redaktor 
=  przyjmuje =  
we środy od 2 — 3

Hrubieszów 22/7.
Proponowane przez Anglję zawieszenie 

broni pomiędzy wojskami polskiemi i rosyjskie- 
mi do dzisiejszego dnia przyjęte urzędownie 
przez obiedwie strony nie zostało. Ze jednak 
myśl rozejmu istnieje, o tem wiemy dobrze. 
Nie wątpimy, że Naczelne Dowództwo, od któ
rego w danej chwili zależy ostateczna decyzja— 
nie poweźmie jakiegokolwiek kroku bez poważ
nego namysłu! Warunki rozejmu są dotychczas 
dość mgliste i, tak czy inaczej, muszą być dla 
nas ciężkie, skoro zawieszenie broni przypada 
na chwilę naszego orężnego niepowodzenia. 
Ogromny zapał patryotyczny, który rozlega się 
w całej Polsce, może być wskaźnikiem dla czyn
ników miarodajnych co do materjału ludzkiego; 
naturalnie, w ważnem pytaniu, przyjąć czy nie 
przyjąć zawieszenie broni — odgrywają rolę i in
ne nie mniej ważne czynniki. Dlatego też ca
ły Naród Polski musi podporządkować się w zu
pełnej karności decyzji Naczelnego Dowództwa, 
które przecież najlepszy pogląd na sytuację mieć 
może. Ale nie o to nam chodzi.

Rozejm — to jeszcze nie pokój! Rozejm — 
to jeszcze nie przekuwanie miecza na pług, tem 
więcej rozejm na tak przypuszczalnie ciężkich 
warunkach, na jakich obecnie może być zawar
ty! Z zawieszenia broni może zarówno łatwo 
gałązka oliwna wyróść, jak i — wybuchnąć ryk 
armat!

Chwila ani na jotę nie stała się mniej po
ważną, niebezpieczeństwo ani na chwilę mniej 
groźne! Pomyślmy, z kim mamy do czynienia? 
Nie zapominajmy, że z nami walczy nie regular
na armja państwa, podporządkowującego się 
międzynarodowym prawidłom wojny, lecz krwio
żercze hordy, zarówno łatwo mordujące bez
bronną ludność, jak i zrywające wszelkie przy
rzeczone zobowiązania. Nie zapominajmy, że 
jakiś niemożliwy do przyjęcia warunek pokojo
wy zmusi nas do wydobycia miecza nawet wbrew 
życzeniom Lloyd George’a! A zresztą Trocki jest 
bardzo wojowniczo nastrojony i marzy o poko
ju, dyktowanym na gruzach... płonącej Warszawy!

Naród Polski ani na chwilę nie może zejść 
z drogi porywu patrjotycznego, gorączkowej

pracy organizacyjnej i mocnej wiary w zwycięz- 
two, na którą to drogę w ostatnich tygodniach 
wszedł.

Ani na chwilę !!
Jeżeli nawet przyjdzie do zawarcia pokoju-- 

to warunki jego zależeć będą od tego, w jakim 
stanie ukaże się Polski Naród przed wrogami. 
Nie pozwalajmy kołysać się do snu złudnym 
pokojowym piosnkom! Chcąc zbudować trwałe 
granice Państwa, musimy przedtem zbudować 
mur z piersi naszych, mur, jak śmierć silny!!

Do czynu! Bez wytchnienia! Precz ze zwąt
pieniem!

Wrogowie nasi łudzą się nadzieją, żeśmy 
zmęczeni!

My ich z tego złudzenia wkrótce wyprowa
dzimy! !!

TELEGRAMY.
Komunikat Sztabu Generalnego z dnia 20 lipca.

Na wschód od Grodna walki trwają. Woj
ska nasze opuściły Baranowicze odpierając ata
ki. Na wschód od Szczary i na południe od 
Prypeci oddziały generała Bałachowicza odrzu
ciły nieprzyjaciela z Nowosiółek i Rzeczycy. Na 
linji Styru trwają zacięte walki; wszystkie ataki 
zostały odparte, tylko w rejonie Borowyje nie
przyjaciel osiągnął zachodni brzeg rzeki; walka 
tam trwa. W  rejonie Dubna trwa walka coraz 
zaciętsza; z Młynowa nieprzyjaciel został wypar
ty, natomiast jedna dywizja kawalerji bolszewic
kiej przedostała się na tyły naszych wojsk i na
padła w rejonie Radziwiłłowa na tabory i szpi
tale. Gwałtowne ataki pod Wołoczyskami i Fry- 
drychówką odparł pięciokrotnie 53 pułk piecho
ty, straty obustronne znaczne. Bolszewicy sfor
sowali Zbrucz w okolicy Sidorowa, zacięta wal
ka — trwa.

Odezwa Komitetu Obywatelskiego. Warszawa 
21 7. (PAT). Obywatelski Komitet Wykonawczy 
Obrony Państwa wydał odezwę, wskazując, że 
jesteśmy pokoleniem, które ma odbudować gmach 
wolnej Ojczyzny, dźwigając Ją  w godzinę do
świadczeń. Nie wolno składać w obce ręce te
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go obowiązku! Musimy się zjednoczyć we wspól
nym wysiłku i wytężyć wszystkie siły. Naród 
nie przyjmie żadnego narzuconego pokoju, gdyż czu* 
je siłę do obrony granic.

Radjotelegram bolszewicki. Warszawa 2117. 
(PAT). Radjotelegram bolszewicki przeczy wia
domości, jakoby na froncie bolszewickim dowo
dził Brusiłow. Dowodzącym jest Tukaczewski.

Delegacja. Warszawa 217. (PAT). Przewodni
czącym delegacji bolszewickiej został wyznaczo
ny Kamieniew.

Bolszewicy w Bessarabii. Warszawa 21 7. (PAT). 
Z Belgradu donoszą, że oddziały bolszewickie 
wtargnęły na terytorjum Bessarabji.

Szef sztabu w więzieniu. Warszawa 2117. (PAT). 
Szef sztabu czerwonej armji Stromfeld skazany 
został na 3 miesiące więzienia za nieudolne pro
wadzenie operacji wojennych.

Uchwała urzędników. Warszawa 21 7. (PAT). 
Przedstawiciele urzędników centralnych instytu
cji Ministerstw utworzyli główny komitet opie
kuńczy dla pracowników państwowych, idących 
do wojska, zarazem uchwalili zasady opodatko
wania się urzędników na cele tej opieki oraz 
protest przeciwko utrudnianiu przez jakąkolwiek 
partję stanowiska Naczelnika Państwa, Rządu i 
Naczelnego Dowództwa.

Uchwała. Kraków 21 7. (PAT). Wiec inwalidów 
uchwalił rezolucję, żądającą powszechnego po
boru.

Hojna ofiara. Gdańsk 21'7. (PAT). Bronisław 
Rydzewski złożył miljon marek na cele wojsko
we do uznania Naczelnika Państwa.

Obchód rocznicy Grunwaldu. Kraków 217. (PAT). 
Wczoraj odbył się obchód rocznicy Grunwaldzkiej.

Opozycja Słowaków. Praga 21 7. (PAT). Po
słowie słowaccy postanowili postawić rządowi 
czeskiemu termin jednotygodniowy dla udziele
nia Słowaczyźnie autonomji, w przeciwnym ra- 
eie zapowiedzieli połączenie się z niemcami i 
węgrami w opozycji przeciwko rządowi.

Samobójstwo księcia. Berlin 2117. (PAT). 
Syn Wilchelma ks. Joachim Pruski odebrał so
bie życie wystrzałem z rewolweru.

K R 0 N I K A.
Wiec. Zapowiedziany przez Kom. Obr. Na

rodowej wiec do skutku nie doszedł. Natomiast 
na placu jarmarcznym odbył się w Niedzielę po 
nabożeństwie wiec, zwołany przez dwóch posłów 
Sejmowych z grupy „Wyzwolenie". Obok spra
wozdań z działalności partyi ludowej posłowie 
nawoływali do obrony Ojczyzny, tworzenia za
ciągów ochotniczych, podpisywania pożyczki O- 
drodzenia, tępienia dezerterstwa i t. p.

Wypadek. W Poniedziałek po południu uto
pił się w Huczwie w czasie kąpieli policyant 
1-go Warszawskiego Okręgu Andrzej Słotwiński.

Akcya ratownicza skutku nie osiągnęła. Po
grzeb odbył się we Wtorek o 7-ej wieczorem.

Mianowanie Wojewody. Komendant armji ocho
tniczej gen. Haller mianował p. Wojewodę Mo- 
skalewskiego pełnomocnikiem obywatelskiego 
Komitetu Wykonawczego.

Sprzęt zbóż. Żniwa w powiecie naszym są 
w całej pełni. Żyto rokuje plony dobre. Nato
miast owies skutkiem długotrwałej suszy ma 
ziarno poślednie.

Od Obywatelskiego Komitetu Wyko
nawczego Obrony Polski.

Otrzymujemy następujący Komunikat z proś
bą o umieszczenie:

W  wykonaniu uchwały powziętej przez przed
stawicieli 216 instytucji i organizacji społecznych 
na zebraniu w dniu 8 b. m. pod przewodnictwem 
Jenerała broni Hallera, Obywatelski Komitet W y
konawczy zwraca się do wszystkich organizacji 
społecznych w kraju, wzywając je do zespolenia 
swych sił i zasobów w wspólnej akcji dla do
bra Ojczyzny pod egidą Obywatelskiego Komi
tetu Wykonawczego. Wszystkie instytucje pro- 

i szone są o zgłoszenie swego akcesu w jaknaj- 
krótszym czasie, oraz do najszerszej propagandy 
zaciągu ochotniczego, do wzmożenia ofiarności 
pieniężnej na cele obrony, do rejestracji sił, ma
jących zastąpić osoby, idące do wojska, wresz
cie do dostarczenia żołnierzom i ich rodzinom 
moralnej i materjalnej pomocy.

Osoby, pragnące poświęcić siły swe dla spra
wy ogólnej winny zgłaszać się do organizacji 
społecznych, celem zarejestrowania. Listy osób 
tych winny być zestawiane z wymieniem pracy, 
do jakiej dana osoba lub grupa osób się nada
je wraz ze wskazaniem dokładnego adresu każ
dej osoby lub grupy. Każda organizacja odpo
wiedzialna jest za zapisane osoby. Organizacje 
winny składać dokładne wykazy w Sekretarjacie 
Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego w głó
wnym gmachu Uniwersytetu Warszawskiego, na 
1-szem piętrze. Godziny urzędowe od 9 do 2 
i od 4 do 6-ej p. p.

Obywatelski Komitet Wykonawczy 
Obrony Państwa.

OGŁOSZENIE.
Antoni Jowdiuk, mieszk. wsi Nieledew, gm. 

Moniatycze, zgubił 26 czerwca b. r. odroczenie, 
wydane mu przez P. K. Cl. w Chełmie w dniu 
16 II 1920 r Znalazcę uprasza się o odniesienie 
dokumentu do Redakcyi „Przeglądu Hrubie
szowskiego".

Odpow. Redaktor: K. Kościuk. Naczelny Redaktor Bohdan Janiszewsk i>

dział Powiatowy Sejmiku Hrubieszowskiego. Drukarnia Sejmiku Hrubieszowskiego.


