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U L .  T R Z E C I E G O  M A J A  N ° 19

Naczelny Redakto r 
=  przyjm uje 
we środy od 2 — 3

Hrubieszów 23 7.
Jest rzeczą życiowo przyjętą, że w chwili 

gdy siq pali dom, należy ześrodkować wszystkie 
rozporządzalne siły dla zgaszenia pożaru i oca
lenia domu. Maturalnie, że teoretyczne debaty 
nad pytaniem, kto jest podpalaczem i czy ten 
ktoś rzeczywiście dom podpalił lub czy miał 
prawo podpalić — pozostawia się zwykle na po
tem t. j. na chwilę, w której doraźnego niebez
pieczeństwa nie będzie. Niestety prasa narodo- 
wo-demokratyczna z „Gazetą Poranną" na cze
le choć uważa się za prasę stronnictwa, na 
którem opiera się byt Państwa — trzyma się zgo
ła innego systemu! Ponad uczucie odpowiedzial
ności przed narodem, ponad obowiązek patryo- 
tyczny, ponad logikę i sens — prasa narodowo- 
demokratyczna ceni możność tryumfu nad prze
ciwnikami politycznymi! Zresztą i tryumf ten, 
który w pojęciu „Gazety Warszawskiej" oparty 
jest na „awanturze K ijowskiej"— jest jedynie 
tryumfem, stworzonym przez megalomanję na
rodowej demokracji, będącej (w swojem natu
ralnie tylko przekonaniu) arbitrem w sprawach 
polityki zagranicznej! Koncepcja inkorporacji 
Wilna, Grodna i Mińska, będąca, jak się oka
zało prawdziwym domkiem na lodzie, wszak to 
płód wyobraźni działaczy i polityków narodowo- 
demokratycznych. Czyotem zapomniano? Prasa 
narodowo-demokratyczna w tej groźnej dla Ojczy
zny chwili zdobywa się jedynie na pełne jadu insy
nuacje w kierunku polityki Belwederu, której nie 
może, a prędzej przez złą wolę pojąć nie chce. 
Ze szpalt „Gazety Warszawskiej" nie wieje ożyw
czy prąd patryotyzmu, do jakiego poczuwać się 
winna cała prasa bez wyjątku i różnicy odcieni 
politycznych!

Jak  złowieszczy kruk — pismo to kracze o 
winnych, nie zastanawiając się nad tem, że dziś 
najwięcej winni będą ci, którzy jadem partyjnej 
nienawiści zaleją płomień porywu narodowego!!

TELEGR^Mi
Komunikat Sztabu Generalnego z dnia 21 lipca.

Oddziały nieprzyjacielskie, które opanowały 
Grodno, prowadzą atak wzdłuż szosy Grodno-

Sokółka i walczą z naszymi oddziałami na wy
sokości Bakunta; miejscowość ta chwilowo utra
cona została brawurowym kontratakiem odzy
skana przez naszą piechotę. Wzdłuż Niemna 
od Łunnej Woli do ujścia rzeki Szczary bolsze
wicy dążą za wszelką cenę do sforsowania na
szych pozycji obronnych. Atak bolszewicki pro
wadzony wzdłuż linji rzeki Szczary, skierowany 
jest głównie na przyczółek mostowy Słonima, 
atak ten zmusił nasze oddziały do opuszczenia 
tej miejscowości. Obecnie zaczęte walki toczą 
się na pół drogi między Słonimem i Zelwą. Na 
tym małym odcinku nieprzyjaciel skoncentrował 
3 dywizje piechoty, które przy forsowaniu Szcza
ry pod Słonimem poniosły nadzwyczaj ciężkie 
straty. Na Polesiu w rejonie Diatłowicz od
działy nasze po odparciu silnych ataków 
nieprzyjacielskich przeszły do kontrakcji i 
odrzuciły oddziały bolszewickie ze swego 
przedpola, biorąc kilkudziesięciu jeńców. Na 
południe od Prypeci nieprzyjaciel dożąć do 
zlikwidowania brawurowych akcji wypadowych 
generała Bałachowicza, skoncentrował w tym re
jonie całą dywizję piechoty i znaczną ilość ka- 
waierji, i w uporczywej walce opanował Rzeczy
cę, wypierając nasze oddziały do Prywitówki. 
Dalej na południe, pomimo nadzwyczaj energi
cznego dążenia nieprzyjaciela do przerwania na
szego frontu na rzece Styr, wszystkie ataki zo
stały przez nasze' oddziały odparte. Na froncie 
południowym, po bohaterskiej obronie 18-ej dy
wizji piechoty, opuściliśmy Dubno, które zosta
ło zajęte przez kawalerję Budennego, posiłko
waną przez silne oddziały piechoty na wozach. 
W  rejonie Dubna toczą się obecnie zacięte wal
ki pod Targowicą na północy i pod Kozinem 
na zachód. Bohaterskie oddziały 6-ej armji od
pierają w dalszym ciągu zaciekłe ataki nieprzy
jacielskie /ia linji rzeki Zbrucz, prowadzone przez 
nieprzyjaciela z niesłabnącą energją i absolut- 
nem lekceważeniem strat ludzkich. W  walkach 
tych podnieść zwłaszcza należy bohaterskie za
chowanie się 12-ej dywizji, której piechota z po
dziwu godnym spokojem i odwagą odpiera atak 
kolumn piechoty i kawalerji nieprzyjacielskiej, 
a artylerja, wyjeżdżając brawurowo na odkryte 
pozycje, zadaje nieprzyjacielowi nadzwyczaj cięż-
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kie straty. Pod Wołoczyskami brygada kawa- 
lerji nieprzyjacielskiej, która w sile 800 koni prze
darła się na nasze tyły, po zaciętych i krwawych 
walkach została z powrotem odrzucona za Zbrucz. 
Pod wpływem tej dzielnej postawy naszych wojsk 
i ogromnych strat, jakie ponosi nieprzyjaciel, na 
tym odcinku w nocy z 19 na 20 b. m. Kubań
ski pułk kozaków przeszedł na stronę naszą w peł
nym składzie.

Ważny moment.
(PAT). Warszawa 21 7. Na posiedzeniu 

Rady Obrony Państwa w dniu 19 lipca Naczelnik 
Państwa podniósł, że dalsze pozostawanie Jego 
na urzędzie musi być zależne od przeświadczenia, 
że posiada zaufanie i może liczyć na poparcie; 
zarazem zażądał wypowiedzienia się w tym 
względzie Rady Obr. Państwa i, dla umożliwienia 
jak najbardziej otwartej wymiany zdań pomiędzy 
członkami R. O. P., opuścił zebranie. Zebrani 
członkowie R. O. P. powzięli po krótkiej dys
kusji jednomyślną uchwałę, wyrażającą zaufanie 
do osoby Naczelnika Państwa i Naczelnego 
Wodza.

Nowy gabinet.

(PAT). Warszawa 21 7. Wszystkie stron
nictwa uznały za konieczne utworzenie gabinetu 
koalicyjnego w charakterze Rządu Obrony Na
rodowej, do którego wejdą przedstawiciele 
wszystkich ugrupowań. Ostatecznego załatwienia 
sprawy oczekiwać należy dziś wieczorem. Oso
bisty skład nowego rządu nie jest ustalony. Pre
zydentem Ministrów ma zostać przedstawiciel 
polskiego stronnictwa ludowego.

Nadużycia.
(PAT) Warszawa 22 7. Władze policyjne 

śledcze wykryły organizację, zmuszającą się u- 
walnianiem od wojska popisowych. Rewizje w

mieszkaniach podejrzanych o udział w tej sprawie 
dostarczyły dużo materjału kompromitującego. 
Aresztowano dotąd kilkadziesiąt osób.

Uchwała Rady Obrony Państwa.
(PAT). Warszawa 22 7. Na posiedzeniach 

19 i 20 lipca Rada Obrony Państwa uchwaliła 
między innemi: rozporządzenie w przedmiocie 
utworzenia straży obywatelskiej na obszarze b. 
dzielnicy pruskiej, rozporządzenia w przedmiocie 
ogłaszania w czasie wojny wiadomości, doty
czących wojska i spraw obrony Państwa, w 
sprawie przyjmowania cudzoziemców do armji 
ochotniczej, w sprawie nielegalnego przekracza
nia granicy, a także przyjęto zarządzenia w spra
wie zasiłków dla rodzin osób, służących w wojsku 
i w sprawie zapomogi dla rodzin ochotników; 
uchwalono przepisy o pociągnięciu ludności do 
świadczeń osobistych i rzeczowych przy akcji 
ewakuacyjnej oraz dekret w sprawie sądów do
raźnych na terenie b. zaboru austryjackiego i 
rosyjskiego.

Ochotnicy wyruszają na front.
(PAT). Lwów 22 7. Wczoraj odbyła się przy

sięga pierwszej grupy Lwowskich oddziałów 
ochotniczych w liczbie 8000 ludzi; w najbliższych 
dniach odbędzie się zaprzysiężenie partji nastę
pnej w tej samej liczbie. Niezależnie od tego 
zaciąg ochotniczy wśród urzędników państwo
wych dochodzi cyfry 10000 żołnierzy.

Protest.
(PAT). Cieszyn 22 7. Odbył się wczoraj w 

Jabłonkowie wiec z udziałem 20000 osób. Zebrani 
uchwalili rezolucję, protestującą przeciwko pro
jektowi przyłączenia powiatu Jabłonkowskiego 
do Czech.
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