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Nadeszła potrzeba 
ujawnienia sił narodu polskiego!

Niebezpieczeństwo zagrażające Polsce 
niech pobudzi nas do czynu!

Wzmocnijmy front!
Zaopatrzmy Skarb Polski!

Kupujmy

Pożyczkę Obrony i Odrodzenia Polski!

„Jest tyle s ił  w narodzie,

Jest tyle mnogo ludzi,

Niechże w nie Duch... wstąpi 

I śp iące  niech pobudzi!"

W yspiański.

-J )
TELEGRAMY.

Komunikat Sztabu Generalnego z dnia 30 lipca.
Korpus jazdy bolszewickiej przesuwa się 

w ogólnym kierunku przez Ossowiec na połu
dniowy zachód. Przednie jego straże zostały 
odrzucone z pod Łomży przez nasze oddziały, 
fttaki 4-ej armji nieprzyjacielskiej na linii Nar
wi do Wisły do toru k o le jo w e g o  Białystok-Brześć 
zostały odparte. Na południe od Bielska nie
przyjaciel zdołał opanować stację Czeremchę. 
Obecnie oddziały nasze przeprowadzają tam 
kontrakcyę.

Grupa poleska zajmuje swe stanowisko pod 
Brześciem, rozbiwszy w swym odwrocie 4 puł
ki piechoty bolszewickiej; nie wyczuwa ona o- 
becnie silniejszego nacisku ze strony nieprzyja
ciela. Ma Stochodzie i Slyrze lokalne walki. 
Pr;:ebieg akcyi w rejonie Brody — Radziwiłłów 
^ toku. Obserwacye lotników z powodu pogody 
‘ain że utrudnione. Na Serecie — sytuacya bez 
zrriany. Nieprzyjaciel, który przedostał się w 
kilku miejscach przez rzekę, został przez kon- 
trakcyę naszych oddziałów odrzucony.

Delegacya rozejmowa. (PAT). W arszawa 3017, 
ggacyi rozeimowei. .....«——u »

stronę Brześcia Litewskiego, przewodniczy ge
nerał Romer. W  delegacyi bierze udział pod
sekretarz stanu Wróblewski.

Rozruchy w Gdańsku. (PAT). Gdańsk 30 7. Dziś 
stanęła praca we wszystkich przedsiębiorstwach, 
ponieważ robotnicy urządzili wielkie zgromadze
nie, protestując przeciwko drożyźnie. Olbrzymi 
pochód zażądał rozmowy z burmistrzem Sahmem. 
Tłum wtargnął do wnętrza gmachu, ciężko po
bił Sahma i zmusił go do podpisania żądań ro
botników. W  starciu z oddziałem Sicherheit- 
swehr’u jeden demonstrant został zabity, drugi — 
ciężko ranny. Demonstracye przybrały charakter 
antipolski. Tłum wtargnął do biura polskiego 
przedstawicielstwa, zdemolował wewnętrzne urzą
dzenia; na dworcu tłum pobił ciężko polskich 
żołnierzy, pełniących służbę. W  nocy dokona
no rewizyi w mieszkaniach prywatnych i ofice
rów Polskich.

Choroba generała. (PAT). Warszawa 31!7. 
Dowódca frontu generał Szeptycki zaniemógł 
ciężko na krwawą dyzenteryę i nie opuszcza 
łóżka od szeregu dni.

Generał Haller. (PAT). Warszawa 31 7. Do
wództwo I r o n i i .  - A ł------
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wę do armii, przypominając, że walka toczy się 
na ziemiach polskich i mwołując do bohaterskiego 
oporu.

Chrzest bojowy. (PAT). Warszawa 31!7. Armja 
ochotnicza odbyła wczorej chlubny chrzest bojo
wy, odpierając wszystkie ataki bolszewickie i za
dając ciężkie straty nieprzyjacielowi. Generał 
Haller wydał rozkaz dzienny, w którym dzięku
je oddziałom ochotniczym za bohaterską po
stawę.

W sprawie ekscesów anti-żydowskich. (PAT). 
Warszawa 317. Ministerstwo Spraw Wojsko
wych rozesłało do dowódców okręgów general
nych rozkaz, w którym, wobec powtarzających 
się ekscesów antiżydowskich, zarządza się bez
warunkowe i należyte pouczanie żołnierzy i ofi
cerów o niedopuszczalności jakichkolwiek eksce- 
ców antiżydowskich. Wszelkie wybryki będą 
najsurowiej karane. Oficerowie, tolerujący ek
scesy, będą pociągani do surowej odpowiedzial
ności, jako niegodni noszenia munduru oficera 
polskiego.

Deputacya włościan. (pF\T). Warszawa 30!7. 
CI Prezydenta Ministrów była dziś deputacya 
włościan i wręczyła memoryał, żądający po
wszechnego powołania pod broń mężczyzn do 
40 lat.

Zaprzeczenie. (PAT). Budapeszt 3 Ii7 . Rząd 
węgierski oficyalnie komunikuje, że nie czynił 
rządom koalicyi propozycyi wzięcia udziału w 
akcyi wojskowej przeciw Rosyi Sowieckiej.

Nota Anglji. (PAT). Londyn 31/7. „Daily Te- 
legraph" podaje, iż odpowiedź na notę rosyjską 
w sprawie konferencyi londyńskiej będzie utrzy
mana w tonie stanowczym oraz będzie wyma
gała, aby warunki pokoju polsko-rosyjskiego 
były ustalone na konferencyi z udziałem przed
stawicieli wszystkich mocarstw. Lloyd George 
oświadczył, że konferencya nie odbędzie się, je
żeli Rząd Sowietów ma tylko na celu pokój 
oddzielny z Polską.

Anglik o Polsce. (PAT). Londyn 30 7. „Ewe- 
ning News“ ogłaszają artykuł Churchilla, w któ
rym podnosi on, że prawdziwy pokój nie jest 
możliwy, ponieważ bolszewicy chcą albo zalać 
Polskę swem wojskiem albo podkopać ją ko
munistyczną propagandą. Niemcy staną wobec 
alternatywy albo skapitulowanie przed bolszewiz- 
mem albo oparcia się mu. Gdyby to ostatnie 
nastąpiło, niemcy oddaliby światu usługę i otwo
rzyła by się dla nich droga do zajęcia poczes
nego miejsca w świecie oraz ułatwiona była by 
współpraca Anglji, Francyi i Niemiec.

L i s t y  od Redttkcyl .

W „Dodatku Nadzwyczajnym" Przeglądu Hru
bieszowskiego z dnia 30 7 1920 r. zamieszczoną 
została w kronice notatka pod tytyłem „Także 
patrjoci“ .

Odpow. Redaktor: K. Kościuk.

Wydawca: Wydział Pow iatow y Sejm iku Hrubieszowskiego.

Wobec niezgodnego z prawdą przedstawienia 
sprawy, uprzejmie prosimy na podstawie arty
kułów 21 i 22 tymczasowych przepisów praso
wych o pomieszczenie następującego wyjaśnienia.

Przed dwoma dniami zgłosił się do biura na
szego p. Bohdan Janiszewski, proponując nam, 
byśmy ofiarowali na rzecz Oddziału jazdy ochot
niczej majora Jaworskiego 1 pud hufnali i -40 
sztuk podków. Wobec tego, że Stowarzyszenie 
nasze ofiarowało już poważne sumy na cele 
związane z obroną Państwa, zakomunikowaliśmy 
panu B. Janiszewskiemu, że dalsze ofiary skła
dać będziemy dopiero po zaakceptowaniu ich 
przez zarząd Stowarzyszenie, natomiast wyra
ziliśmy chęć wydania żądanych towarów na kwit 
rekwizycyjny, na co p. B. Janiszewski się zgo
dził, obiecując kwit taki dostarczyć. Za chwilę 
zgłosił się powtórnie p. Janiszewski w towa
rzystwie oficera wspomnianego oddziału przy
nosząc nie rekwizycyjny, kwit, lecz opiewający, 
że Stowarzyszenie ofiarowało na rzecz oddziału 
jazdy majora Jaworskiego wyżej wymienione 
towary, wobec czego towarów nie wydaliśmy.

Wobec postawienia nam przez redakcję za
rzutu braku patrjótyzmu, czujemy się w obo
wiązku powiadomić opinję publiczną jak też 
Redakcję, o czem zresztą ta ostatnia wiedzieć 
powinna, że instytucja nasza ofiarowała dla Armji 
Jenerała J .  Hallera Mk. 60000 wstępującym do 
wojska swym pracownikom wypłaciła 45000,— 
przyznała rodzinom ochotników mniej więcej 
45000, — dla gospody żołnierskiej ofiarowała pra
wie wszystkie naczynia kuchenne bezpłatnie, 
ponadto na kwity rekwizycyjne instytucja nasza 
wydała już towarów na blisko 100000,— marek.

Stowarzyszenie Udziałowe Rolników 
pow, Hrubiesz. i Tomasz, w Hrubieszowie 

Dyrektor Roman Zdziarski.
II.

Wobec tego, że p. Zdziarski w wyjaśnieniu 
swem potrącił o moje nazwisko, odpowiadam:

1). Skoro p. Zdziarski przyznaje, że podków 
i gwoździ nie wydał, zatem notatka w za
sadzie była zgodna z prawdą, a przeciwne twier
dzenie dowodzi jedynie braku logicznego myślenia.

2). Motywy, którymi zasłania się p. Zdziarski, 
a szczególnie ten brak decyzyi Zarządu są tak 
dziecinne, że trudno o tem dysputować.

3) twierdzenie, że obiecywałem dostarczyć 
kwit rekwizycyjny jest tendencyjnie zmyślone; wkła
danie w usta me słów, których nie wypowie
działem, uważam za pospolitą insynuacyę; ręczy
łem p. Zdziarskiemu za kwit na przyjęcie od Syn
dykatu danych towarów, na co p. Zdziarski zgodził 
się, a później, po głębszym kupieckim namyśle od
mówił, skutkiem czego musiałam rumienić się za 
p. Zdziarskiego przed porucznikiem Wiśniewskim.

B . Janiszewski.
Komunikat Urztjdowy. General J .  Haller m ianował 

P. Antoniego Rostworowskiego Zastępcą m ianowanego 
przez Obyw atelsk i Kom itet W ykonawczy O brony Pań- i 
stwa pełnom ocnika na Województwo Lubelskie, któ- j 
rym jest P. W ojew oda Moskalewski.

K ierow nik Oddziału Prasowego '■ 

(Jrzc;du W ojewódzkiego 
(podpis nieczytelny)

Naczelny Redaktor Bohdan Janiszewski

Drukarnia Sejm iku Hrubieszowskiego,


