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Zbliżamy się już do końca trze
ciego tygodnia otbrzymiej wojny
iudów. Beigia, granica Lotaryngii,
Wogezy wrą już zgiełkiem waik.
Liege przeszło przez piekło sztur
mów i skartaczowania. Mituza, Koimar, Sćhiettstadt, prawie cały łewy
brzeg Renu na ziemi aizackiej w rę
kach francuzów. Longwy obiężone.
Ku Strassburgowi posuwają się trze
ma strumieniami koiumny francuskie.
Beigijczycy waiczą z heroizmem,
przygotowując się do wieikiej bitwy
pod Diest dia osłonięcia Brukseii.
Siedziba rządu betgijskiego przenie
siona do Antwerpii. Pod Dinant raz
po raz odpierają francuzi próby
wtargnięcia armii niemieckiej na terytóryum Rzeczypospoiitej.
Nad
rzeką Othain przełamaii pochód kotumny niemieckiej, dążącej z Diedenhofen do Montmedy. Korpus angiejski wyiądował i pod komendą
generała Frencha przejdzie iada
chwiia do czynnych działań: Szczę
ście sprzyja koaiicyi, aie to dopiero
uwertura wojenna.
Na południu Biaiogród bombar
dowany codziennie z systematycz
nością powoiną, zaciętą i okrutną.
Góra Łowczen zdobywana szturmem
przez pułki, w których waiczą góraie tatrzańscy. Antivari biokowane
przez eskadrę austryacką, która
przepłasza fiota francuska, topiąc
pancernik „Zrinyi". Armia austryącka spotyka się pod Sabaczem z Ser
bami i, jeśti wierzyć reiacy om serb
skim, wychodzi z tej bitwy rozgro
miona. Przez wypowiedzenie woj^
ny przez Angiię Austro - Węgrom
Adryatyk i jego brzegi są tak jak
by stracone dia monarchii Habsbur
skiej. Włochy, odsunąwszy się od
trójprzymierza, ogłaszają' neutrainość: pytanie, czy w niej długo w y

trwają i czy nie skorżystają z poło
żenia Austro-Węgier, aby dopełnić
dzieła
narodowego zjednoczenia,
jest prawie kwestyą życia i, śmierci
dia austryackicgo państwa.
Na granicach wschodnich nie
mieckiego i północno - wschodnich
austryackiego frontu pożar wojny tii
się jeszcze tyiko, aie wybuch pło
mieni niedługo da na siebie czekać.
Wszystkie granice są nim objęte.
Kaiisz po więiodniowej martyroiogii przestał istnieć; do punktów za
jętych przez forpoczty niemieckie
naieży i Częstochowa. Do Kieic na
pęwńą zgubę austryacy wysyłają
zbałamuconą młodzież poiską. Sokai
zajęty przez rosyan. Potyczki wrą
na południe od Tomaszowa, pod Ra
dziwiłłowem, przy Włodzimierzu
Wołyńskim i nad Zbruczem. Od
Mławy po Ejdkuny zaznaczą się co
raz to siiniejszy nacisk wojsk rosyj
skich na Prusy Wschodnie. Lipawę
zaraz z początkiem wojny próbował
bombardować krążownik niemiecki.
Na wodach północnych brze
gów Europy jeszcze jednak jest ci
cho. Pogłoski o spotkaniach fioty
angieiskiej z niemiecką nie spraw
dziły się dotąd. Zato w powietrzu
krążą już zwinne aeropiany; w stro
nie Angiii widziano lecącego Zeppeiina. Z tym, który próbował poszy
bować na Francyę, po bohatersku,
ofiara własnego życia załatwił się
Garros. Lotnik francuski rzuca tak
że bomby na hangary Zeppeiinowe
w Metzu. Ląd, wody i atmosfera
całej Europy objęte grozą niebywa
łej w dziejach świata wojny. Mamy
do ćzynieńia dopiero z jej uwertu
rą; już z poza Europy dołączają się
do niej tony mocne i groźne. Niem
cy zaczynają tracić swoje koionie:
Japonia wyciągnęła swoją żetazną
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rękę po Kiau-Czau i przygotowuje
się po stronie Angiii do udziaiu w
druzgoczącym stary świat koncercie.
Dusze iudów wstrząśnięte wy
dobywają się nazewnątrz z wyrazi
stością caiej swojej stłumionej we
wnętrznej treści. Więc naprzód du
sza niemiecka, dzika, brutaina, ze
zwierzęcona, dotknięta szałem wściekiości, pławiąca się w nieiudzkich
okrucieństwach—potem 'dusza Francyi, podawnemu pełna zapału, ju
nactwa, fantazyi, energii, rycerskie
go poczucia obowiązku i honoru.
Zimna, iiegmatyczna, mózgowa, aie
zdecydowana, sziachetnie wyniosła
natura angiików streściła się w dzie
jowych słowach Asąuita, że „kwestyą życia i śmierci świata cywitizowanego jest, aby narody słabsze
nie były gniecione przez silnych",
w czynie wielkiego narodu, który
bez wahania solidarnie poza tą za
sadą stanął, oddając na jej przepro
wadzenie całą potęgę Wielkiej Bry
tanii. A nakoniec, dzień 14 sierpnia,
dzień jasny i pamiętny, wśrów wiel
kiego odrodzenia mistycznie skupio
nej duszy słowiańskiej zajaśniał
wspaniałą proklamacyą Wodza ar

mii rosyjskiej, wskrzeszającą imię
Polski i wyciągającą ku narodowi
polskiemu dłoń bratnią, przyrzeka
jącą ziszczenie świętych marzeń na
szych ojców i dziadów.
W ciągu trzech tygodni poszedł
już w gruzy świat sybarytów i ego
istów, świat giełd i wyzysku — bu
dzi się do życia świat nowy, świat
zapału i ideału. Sprawdzają się sło
wa Ruskina, że „narody naprawdę
wieikie zdobywają siłę ducha na

Giejt. wydany mieszkańców! Ząbkowic na
przyiazd do Warszawy.
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wojnie": „wojna uczy je, pokój oszu
kuje, wojna prowadzi naprzód, kształ
cąc, pokój strąca na manowce; woj
na stwarza je, pokój zabija".
%. e.

O minach podwodnych.
U jednego z pułkowników pęta
ków. którzy brali udział w wojnie
rosyjsko-japońskiej, znajduje się w
ogrodzie, ułożona na trawie zaim
prowizowana ławeczka do odpo
czynku dziwnego kształtu... Jest to
dużej wielkości, do pasa iudzkiego
sięgająca żelazna gruszka z trzema
otworami bocznemi. jednym gór
nym. z klamrami Żelaznem! wokoło.
Gruszka ta. ze stalowych płyt fine
zyjnie sporządzona i tak napozór
do jakiegoś tytko praktycznego,
przemysłowego no. użytku służąca,
jest to jedno z najstraszniejszych
narzędzi zniszczenia, jest to bo
wiem mina podwodna, wyłowiona
niegdyś przez japończyków w wo
dach Portu - Arthura, zakupiona i
przywieziona dla oryginainości. ku
wiecznej rzeczy pamięci do cichego
ogródka idylicznego pod Warszawą.
Mina ta. należąca do t. zw. „min
baczących" czy min obserwacyj-

Dzieci króta Alberta belgijskiego.

Książę Leopoid, następca tronu.

Księżniczka Manya.

rtych. wypełniona dynamitem, w były to skrzynie napełnione 40 becz
czasie detonacyi swej wyrzuca w kami prochu, ledwie dotykające
górę słuu. wody na sto metrów wy górną cźęścią poziomu wody. Te to
soki i druzgocze nawet najnowszej Fultunowskie catamarany uratowały
konstrukcyi krążowiec. Alę nie jest Anglię przed inwazyą floty Napo
to wynaiazek nowy... Miny morskie leońskiej. ze 150 okrętów złożonej i
znane już były i używane ..z powo
dzeniem" w odległej starożytności.
Sporządzano ie w sposób pro
sty. t. j. napełniając stare zużyte
statki czy trójmasztowce materyałami łatwopałnemi i takie podpał
ki wpędzając między statki floty
wrogiej, łatwo zapalne z powodu
przepojenia drzewa nawowego smo
łą. Aleksander Wielki wysyłał takie
..brandery" już w 332 r. przed Chry
stusem przy oblężeniu Tyru. Kartagińczycy zniszczyli w ten sposób
rzymską flotę w 49 roku przed
Chrystusem. Przez całe średniowie
cze i nawet w wieku 19-tym, bo pod
czas greckiej, wojny o niepodle
głość w roku 1826. brandery. t. j.
statki-podpalacze. miały swoje prak
tyczne zastosowanie. Ten t. zwany
..grecki ogień", jako materyał palny
ustąpił oczywiście, kiedy wynalezio
no proch strzelniczy. Odtąd bowiem
zaniechano podpalania obcej floty,
a konstruowano i udoskonalano pie
kielne maszyny eksplodujące z na
czyń metalowych lub drewnianych,
wypełnionych materyaiem wybu
chowym. Te dopiero były wiaściwemi minami morskiemi i nazywa
ły się groźnie cafanmrnny. Nadzwy
czaj sprytnie obmyślany przyrząd
zegarowy, połączony z lontem i
krzesiwkiem. doprowadzał do wy
buchu. Dziś catamarany widzi się
wyłącznie w muzeach i arsenałach.
Catamarany te udoskonalił z cza
sem, rzecz dziwna, ten sam czło
wiek. który wynalazł statek paro
wy. t. j. Fulton. Fultonowskie miny
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czekającej dopiero na odpłynięciez
Boulogne. Do zapalania min zasto
sował prąd elektryczny amerykanin
Kolb, a do wysadzania w powietrze
okrętu o pięć angielskich mil odda
lonego użył no raz pierwszy dru
tów izolowanych z pomocą wosku
i asfaltu, w ten sposób wynajdując
równocześnie kabel podwodny, tak
znowu w pokojowej cywilizacyi
dziś konieczny. Z czasem proch
strzelniczy
zastąpiono
bawełną
strzelniczą i takich już min z ba
wełną używano np. w wojnie krym
skiej. ..Bajeczne powodzenie" min
w wojnie domowej Stanów Zjedno
czonych wzbudziło wśród strategików morskich olbrzymi ..respekt'
dla tego narzędzia śmierci. Odtąd
poświęcono już dużo czasu na wy
doskonalenie min i oczywiście zno
wu na wynajdywanie sposobów ra
towania się przed niemi, t. i. głównie
na możności wyławiania min. Prze
konano się bowiem, że najcięższe
działa okrętowe nie są tak zabójcze
dla okrętu nieprzyjacielskiego, jak
tę podwodne piekielne, czyhające
żelazne poczwary,
wybuchające
właśnie przez szybkie, choćby cał
kiem lekkie dotknięcie nadjeżdżają
cego statku wojennego. Temi mina
mi broniła się w 1864 roku Dania,
zamykając Sund przed pruską flo
tą. Niemi to otoczyła Austryą w
1866 swoje dalmatyńskie pórty, a
w roku 1870 prusactwo polami minowemi zaparło wejście do swych

Wojna belgijsko-francusko-niemiecka.

Piechota francuska w marszu (aerop ian pełn isłu źb ęp rzednich
straiy wywiadowczych).
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Wojna Austro-Serbska.

Szef austryackiego sztabu jeneralnego, jenerał Konrad v. Hoetzendorf, przy pracy.

Antivari, port Czarnogórza, blokowany przez flotę austryacką.

portów. Straszne skutki watki mi
nami na Morzu Żółtem w wojnie
rosyjsko-japońskiej, t. j. dosłowne
wysadzenie w powietrze 15 okrętów
a uszkodzenie całkowite 11. dowio
dło w sposób groźny. że jest to je
den z najpotworniejszych wynalaz
ków szatańskich tudzkiego mózgu,
ate doprowadziło zarazem na konferencyi, hagskiej do przyjęcia pe
wnych przepisów, praw ft" zakazów
posługiwania się niemi.; do tak zwa
nego artykułu V!!] konfcrcncyi po
kojowej. który oczywiście zaraz
przy rozpoczęciu obecnej wojny
przez perfidne Prusy ściśle wedie
tradycyi łotrowskich starego Fry
ca zostały pogwałcone.
Obecnie tak na morzu Półuocnem niezłićzone statki duńskie, nor
weskie. angielskie, szwedzkie, jak
na morzu Adryatyckicm niczticzone statki greckie i włoskie, wyławia
ją bez przerwy porozrzucane przez
germanów miny wolno puszczone M

miny na kotwicach przymocowane.
Przeciw woino puszczonym a opa
trzonym właśnie w niesłychanie
czułe zapatające mechanizmy—bar
dzo siłnie zaprotestował? konferen-
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cya haaska wobec tego, że prze
pędzane prądem daleko ąd miejsc
wałki mogą przypadkowo niesły
chane siać zniszczenie Bogu ducha
winnej międzynarodowej fłocie han
dlowej. Miny kotwiczne, broniące
portów i ujść rzecznych, rzucane w
wązkie przejazdy, połączone ze so
bą podwodnym kabtem. zawisłe są
od stacyi na łądzie i wybuchają tyt
ko na rozkaz łudzki. Podczas gdy
tamte miny śą bronią obosieczną i
niszczyć mogą równie dobrze stat
ki obce, jak i własne, te ..baczne"
niszczą tytko obce i wsutektego
mniej sa niebezpieczne. Wyławianie
min odbywa się w sposób bardzo
sprytny, ate zrozumiały dopiero dta
łaików wtedy, gdy się pozna figurycznie system konstrukcyjny mi
ny i mechanizm zapalający (etektryczny atbo z kwasem w rurce
szktanej. tłuczącej się i zaoatającej
odpowiednie chemikatie). Obok wy
ławiali systemem siatkowym i łań
cuchowym są wyławiane t. zw.
ffrnggnmf. t. j. hakami, wyrywającemi i wyszarpującemi miny od kot
wic. utkwionych w dnie morskiem i
odłamującemi mechanizmy podpatające dragami wysuwanemi. oczy
wiście ze statków o płaskich, tratwowatyęh dnach. Możłiwe to jest
i nie połączone z żadnem niebezpie
czeństwem nawet dta prostych ry
baków tytko dzięki temu, że naczy
nie z miną ma nad sobą ruchomą
płytę w wodzie, przyiegającą ściśte
pod ciśnieniem hydrostatyeźnem. ate z chwitą odrywania miny od kot
wicy i natychmiastowego podno
szenia się płyty (dzięki sprężyno
wemu mechanizmowi) przerywającą
przewód zapatający minę, uniemożtiwiaiacą wybuch mjny. skoro tytko
instrument śmierci wypływa na po
wierzchnie wody.
Torpedowce dzisiejsze są wła
ściwie niczem innem. tytko łodziami
minowymi, t. i. najpraktyczniejszem
zastosowaniem min już uje biernych
ate offenzywnych. wystrzetiwanych,
zaczepnych. Marynarka rosyjska
nawet nie zna terminu torpeda, a
posługuje się terminem łódź - mino
wa.
u. now.

Główni dowódcy poszczegółnych armii rosyjskich.

Jen.ŻyHń8kł.

Gzem jest bitwa?
Oto jaką formułę bitwy podaje ge
nerał Perćin w swem dziele , Le Combat", które wyszło na parę zaledwie ty
godni przed wybuchem wojny:
„Bitwa JM? Aoniii^tem sił morainyrA".
Wydaje się to nieco paradoksainem.
W samej- zaś rzeczy, francuski autor
wojskowy popiera swoją tezę bardzo
mocną argumentacyą. Bitwa starożyt
na była czemś zgoła odmiennem od no
wożytnej. TaL odmiennem, żę tego po
jąć dziś nie potrafimy. Oto np. pod
Thapse rzymianie straciti 50 żołnierzy
a ich wrogowie -ri 10.000, Pod Cynocephales pierwsi 700 a drudzy 70,000.
Kartagińczycy pod Kannami straciii 5.000
ludzi a rzymianie 80 000. Rekordem jest
bitwa pod Cheronea, gdzie greków padło 14 a persów 110,000. Pisarze woj
skowi wysiiają mózgi swe,, aby wytłómaczyć te zadziwiające ticzby. Dziś jest
w każdym razie inaczej. Mianowicie,
straty obu armii, zwycięskiej i zwy
ciężonej, są prawie zawsze równe,
biorąc wogóle, a jeżeli jest przewa
ga strat po której stonie, to zawsze
po stronie zwycięzców. Oto tak było,
między innemi pod Waterioo. Napoleon
przegrał swój los cały w bitwie, w któ
rej nie zadano mu większych strat ani
żeli on zadał. Podobnież austryacy przegraii wojnę dó francuzów w 1859 r., nie
ponosząc większych strat, aniżeli zwy
cięzcy. Pod Lutzen, pod Beutzen podo
bna utrzymała się proporcya. W 1870
roku armia francuska ciągle ustępowała
przed niemiecka choć straty z obu stron
były zadziwiająco jednakowe. . Jedynie
tylko pod Sedanem straty francuskie
przewyższały niemieckie. Jaka najwy
bitniejsze przykłady większych strat
zwycięzców, ańiżeli zwyciężonych, przy
taczają wojnę krymską: sprzymierzeń
cy 9%, rosyanie 4%, — i japońską: ja
pończycy 41%, rpsyanie 29%.
Widzimy przeto, żę nie straty decy
dują o zwycięstwie, ale zgoła inne czyn
niki. Mianowicie: moralne czynniki.
Oto iak generał Cardot opisuje przegra^
ną bitwę: „Sto tysięcy ludzi cofa się
przetk wrogiem, zostawiwszy 10.000 na
placu. Ten wróg zostawił na placu ty
leż rannych i poległych. Ani jedna,, ani
druga strona nie zna strat swoich. Więc
oto .9)1.000 ludzi ucieka przed 90.000 lu
dźmi dlatego, że już dalej jedni nie chcą
się bić, a inni jeszcze bić się chcą. Pierw
si utracili wiarę w zwycięstwo, doszli
do swej granicy moralnej siły. O zwy
cięstwie decydują nie ci, bynajmniej, któ
rzy polegli pu placu, ale zdrowi i silni,
mający ręce, nogi i broń, którzy rezy

gnują z walki, ponieważ są zdemoralizo
wani".
Generał Goltz mówi: „Nietyle idzie
o zniszczenie wroga, iie o odebranie mu
odwagi".
Wszystkie mordercze wynalazki wo
jenne nie zdołały zachwiać starej praw
dy, iż bronią najstraszniejszą w walce
ieśt — człowiek moralny. Oto np. pod
Arly: „Wróg powitał naszych grenadyerów, — pisze gen. B ugeaud,— żywym
ogniem, na co grenadyerzy odpowiedzie
li przyspieszeniem kroku. 1 zaraz nie
przyjaciel począł się wahać, choć jeszcze
z naszej strony nie padł nań ani jeden
strzał. Zauważyli u niego zamieszanie,
niezawodnego.
poprzednika
ucieczki.
O, potęgo moraina! Ty jesteś królową
broni!" W Modder-River buro wie przez
5 godzin prażyli ogniem anglików, sku
pionych w półkolu, ale nie śmieli ich za
atakować na broń'białą i nie zdołali wy
sadzić ich z zajętych pozycyi. Kapitan
Śołowiew opowiada, że japończycy przez
sam ogień, choćby najbardziej morder
czy, nie mogli, wysadzić rosyan z zaję
tych pozycyi. Bagnet dopiero był w sta
nie to uczynić.
Tak. ale walka na bagnety jest wiel
ką rzadkością w dziejach wojen. Zwy
kle strona moralnie słabsza w ostatniej
chwili rzuca się do ucieczki. Według
Ardent du Picq, raz jeden tylko odby
ła się prawdziwa walka na bagnety, pod
Amstetten. Według statystyki niemiec
kiej, w wojnie 1870 roku ranionych ba
gnetem było tylko -545 żołnierzy, z któ
rych umarło od tych ran tylko 30. Sta
tystyka rosyjska z wojny japońskiej za
znacza tylko 0,5 rannych od białej broni,
w czem są już ranni ód pałasza.
Paradoks gen. Percina sprawdzają
przeto fakty i cyfry. Wedle tej prawdy,
tyle dziwnej, ogień karabinów, kartaczo
wnic i armat nie decyduje bynajmniej o
zwycięstwie. Decyduje o tern człowiek,
który jeszcze gotów jest bić się, podczas

Bułg. jen. Radko Dmitriew,
chlubnie znany wódz, wstą
pił do armii rosyjskie).
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gdy jego przeciwnik już zdecydował się
nie bić dłużej. Energiczna pośtawa pie
choty, zdecydowanej iść na bagnety,
rozstrzyga los bitwy. Sama postawa,
sam gest już do tego wystarczy, ponie
waż najpewniejsze cyfry mówią nam, że
do samego boju na bagnety nie przycho
dzi prawie nigdy.
To mówi o bitwie ostatnia książka
znakomitego francuskiego specyalisty.

Dwie szkoły.
Od długiego czasu walczą ze sobą
w teoryi wojny dwie szkoły, które mo
żna nazwać: francuska i niemiecką.
Pierwsza uczy, iż żołnierz powinien w
każdej akcyi wojennej poszczególnej wie
dzieć. czego się od niego wymaga, co
jest przedmiotem wojennej óperaęyi; ma
by.ć on. myślącym człowiekiem, nawet
jako żołnierz na polu bitwy, a więc zdol
nym do okazania jakiejś inicyatywy w
danym razie. Szkoła niemiecka usiłuje
zupełnie zabić w żołnierzu mózg; ma
być on maszyną którą* oficer manipuluje,
niby mechanik. Słuchać ślepo komendy,
oto czego się wymaga od jednostki.
Która z tych szkół ma wyższość?
To nie jest jeszcze rozstrzygnięte.
W 1870 roku szkoła niemiecka panowała
w óbu wałczących armiach: niemieckiej
wyszła pa dobre, francuskiej ńa złe.
Stąd francuzi ją zmienili, a niemcy za
chowali. Posyłanie pod ogień belgijski
kolumn głębokich i ściśniętych świadczy
o konserwatyzmie niemieckim. Rezulta
tem tego konserwatyzmu były tak stra
szne straty w ludziach pod Liege, jakich
jeszcze historya wojny nie notowała.
Jakie są korzyści jednak tego Syste
mu? Pisarze niemieccy twierdzą, że jest
to hamulec na panikę. Żołnierz, przy
wykły słuchać komendy i tylko komen
dy. nie będzie się tak łatwo poddawać

Ks. Wilhelm, następca tro 
nu niemieckiego, podobno
został ciężko ranny.

Jenerał v Btiiow, dowódca
armii niemieckiej w waice
przeciw Beigii.

Kwesta na rodziny rezerwistów w dniu 18 b. m. na uiicach Warszawy.

Wincenty Rapacki składa ofiarą.

pogłosce, krzykowi przez strach rzuco
nemu. Wprawdzie bkaże op mniej spraw
ności w ataku ostatecznym, gdzie wszyst
ko niemai zaieży od samodzielnego za
chowania się każdego z żołnierzy, na
sto kroków od wroga żadna już komen
da bowiem nie ma siły. Aie zató tak
zmechanizowany żołnierz nie ucieka
przy pierwszym alarmie.
Strach jest wielkim pogromcą ludzi
w wojnie. 1 na ten czynnik psycholo
giczny pisarze wojenni oddawna naj
baczniejszą zwracali uwagą. Uczeni wy
kazują dobroczypną role strachu. Dr.
Henri twierdzi, że jest zdegenerowanym
i upadłym ten, kto nie odczuwa-strachu.
Prot- Richet mówi, że strach jest sygna
lizatorem niebezpieczeństwa i protekto
rem przed śmiercią. Strach jest ludzkiem uczuciem. „Kłamie ten, kto chwali
sie. że nigdy nie doznał strachu", mówi
dzielny Ney. Sam Turenne rzekł: „Mój
kask sie trzęsie". Ale człowieka dziel
nego strach ostrzega tylko, marnego uni
cestwia. Dzielny wydobywa z siebie si
ły do obrony tern większe, marny wy
puszcza oręż z ręki i. daje sie zarżnąć,
jak baran.
Otóż trzv są czynniki strachu: nie
znane. niespodzianką, osamotnienie.
Dyscyplina pruska usiłuje te trzy

Stoiik przy zbiegu u). Nowego Światu i Alei Jerozolimskiej.

czynniki zwalczać. Z nieznanego czyni
ona dla żołnierza regułę generalną. Ten
żołnierz zawsze stoi przed Nieznanem.
Przy wyka więc do niego, przystosowuje
do tego swój myślowy aparat, i tak nie
znane zwalcza. To samo stosuje się do
Niespodzianek, które sa tylko nagłą for
mą Nieznanego. Co się zaś tyczy osa
motnienia. posyłanie w ogień zwartych
kolumn ma stanowić .nań skuteczny śro
dek.
Wszystko to przed laty czterdziestu
było niezawodnie skutecznem. Ale od
tego czasu wiele się w Niemczech zmie
niło. Żołnierz nie jest już —- fen sam.
Ma on znacznie wyższy poziom umysło
wy, nie mówiąc już o znacznie większej
tęsknocie do wygody i spokoju. 1 on
może okazać tę samą potrzebę rozumie
nia swej roli i celu, do którego jest pro
wadzony, bez czego z żołnierzem fran
cuskim nic nie da się zrobić. 1 on może
stać się. jak francuski — :w rafsonnafre.
Jedna rzecz wskazuje na tę prze
mianę w psychologii niemieckiej: opo
wiadania tych, którzy powrócili do kra
ju z Niemiec, w ostatnich czasach świad
czą, że niemcom wmawia się, iż to Rosya jest stroną napastniczą. Ta oerfidya musi mieć swój cel. A tym celem
może być tylko głęboka niechęć do woj

Przed giełdą pracy Przy ul. Kaliksta.

ny narodu niemieckiego. Samo posłu
szeństwo niemieckie, sam głos komendy
nie jest więc już w Niemczech wystar
czający.
Niemiecka szkoła, doskonała w 1870
roku, może okazać się w i9i4 niewy
starczającą.

Dyaryusz dni ostatnich.
Z wrażeń i rozmów.
dnia 74 sierpnia.
Dwa tygodnie minęło od wypowie-,
dzenia wojny niemiecko-rosyjskiei. Po
tężna koaiicya stanęła przeciw Prusom.
Jedynie Austrya zdała się pod ich ko
mendę. Dwa tygodnie wojny i żadnych
poważniejszych wyników!
Niecierpli
wość rośnie. Tu i owdzie błąka się lęk.
Nieuzasadniony.
Heroiczna
Belgia
wstrzymała przecież pierwszy rozpęd
niemczyzny. Teraz już armia francu
ska stoi w szyku bojowym. Przybyły na
plac walki dzielne pułki algierskie. Wy
lądowało wojsko angielskie pod do
wództwem gen. French'a. Oiorzym ro
syjski, uporządkowawszy swe siły, lada
chwila ruszy naprzód. Zasłona się pod
nosi. Rozpoczyna się najpotężniejszy
spektakl, jaki danem było widzieć świa
tu.
Coraz liczniej pojawiają się na bru
ku warszawskim nieszczęśliwi mie
szkańcy Kalisza. Z ust do ust biegną
opowiadania o strasznych dniach. Major
Preussker i jego „rycerze" budzą po
wszechną zgrozę. Tylko ferment barba
rzyństwa. sadystycznej okrutlfbśct .1
nikczemnego tchórzostwa mógł wywo
łać tak haniebne zbrodnie przeciw
wszelkim prawom ludzkości!
Odezwa Głównego Wodza armii ro
syjskiej do wojska i do ludności, głosi,
że polacy i w granicach Niemiec i Austró-Węgier, o ile zachowają się lojal
nie, bddą wzięci pod opiekę rządu i ar
mii, że życie ich i mienie będzie bez
pieczne od wszelkich gwałtów.

Przesilenie teatratne.

W cukierń! Semadeniego wre. Artystom Teatrów Rządowych zaproponowano zrzeczenie
sią/m. Po ożywionych naradach, artyści nie zgodziii sią.
^<n. Sarywse Wo/sś:'.

Sońoia. dn. 75 sierpnia.
To sierpniowe święto Matki Boskiej
nięzawsze obchodziła Warszawa spo
kojnie. Przed 8-u iaty pzrypadłb ono
w środę, która zyskała posępne miano
„krwawej". Dziś wypadło w sobotę, któ
ra w dziejach — nietytko stołicy, ale ca
łej Poiski—zostanie pamiętną. Zwierzchni
Wódz Naczeiny wydał drugą odezwę:
Do polaków! W niejgłosi:
„Przed
półtora wiekiem
żywe
ciało Poiski rozszarpano na kawały.
Ale dusza jej nie umarła. Żyła ona na
dzieją, że nadejdżię godzina zmartwych
wstania dia narodu polskiego i dla po
jednania się braterskiego ż Wielką Ro
syą.
Wojsko rosyjskie niesie wam błogą
wieść owego pojednania. Niechaj się za
trą granice, rozcinające na części na
ród polski! Niech naród polski połączy
się w jedno ciało pod berłem Cesarza
rosyjskiego! Pod berłem tern odrodzi
się Polska, wolna w swej wierze, języ
ku .1 samorządności!"
Od czasu
utraty
niepodległości
Polska przechodziła wiele momentów
przełomowych. 1 wtedy jednak, kiedy
los darzył nas rzadkim uśmiechem po
myślniejszych nadziei, o ponownem
złączeniu „rozszarpanych kawałów ży
wej Polski" nie było mowy. Daremnie
oczekiwano decydujących w tej mierze
słów od Napoleona, -gdy po Tylży zje
chał w grudniu 1807 r. do Warszawy.
Ńie wypowiedział ich nawet w przede
dniu kampanii 1812 r„ związany porę
czeniem cesarzowi autsryackiemu ca
łości państw jego. Kongres wiedeński
zmienił tylko granice trzech zaborów,
nie ruszając zasady podziału.
W odezwie W. Księcia Mikołaja
Mikołajewicza, polak po raz pierwszy
usłyszał obietnice
„zatarcia granic,
rozcinających na części naród polski".
Diatego uczyniła takie wrażenie.
Dlatego wstrząsnęła do głębi nawet ty
mi, co na dnie dusz taili ból i żal dozna
nych krzywd. Warszawa odetchnęła —
pierwszy raz może od wybuchu wojny—
lżej, rozumiejąc wszakże, że i wobec
tego historycznego faktu tern bardziej
należy Się zachować rozważnie 1 z po
wagą. 1 przedziwna rzecz! Doznaję wra

żenia. że ci, co ód paru tygodni spokoj
nych warszawian ustawicznie wezwania
mi do spokoju niepokoili, pierwsi utracili
spokój i zalecaną równowagę umysłu.
Ogółu jednak z tej równowagi wyprowa
dzić tue zdołali...
...Dyskusye. narady, oryentacye...
Innemi słowy: kiwanie palcem w bucie,
wywalanie drzwi otwartych, wylew fra
zeologii. Tłum, który nie politykuje, wi
ta przechodzące pułki okrzykami, żoł
nierzy darzy papierosami, oficerów ob
rzuca kwiatami. Kobiety rozdają meda
liki z Panną Częstochowską... 1 nadcho
dzi mętna wieść o wypadkach, które, ro
zegrały się w Kielcach^ Uczucie głębo
kiego żalu, smutku, niemal rozpaczy
chwyta za gardło. Jest że możliwem.
aby nas, dzieci jednej ojczyzny, „roz
szarpanej na kawały", w tym stopniu
dzieliły sztuczne „oryentacye"?
Miedzieia, dnia 76 sierpnia.
Aczkolwiek miasto nie jest udekorowanem i wieczorem nie lśnią lampki
iluminacyjne, nastrój ciżby, tłoczącej
się na chodnikach, jest świątecznie ra
dosnym. Jakże łatwo byłoby dobrą wo
lą i sprawiedliwością zyskać serce tego
narodu! Przeszedł on tyle cierpień i
rozczarowań, że nawet radość swą
miarkować potrafi, pomny, że tyle ra
zy doznał gorzkich zawodów.
Coraz więcej nędzarzy wyciąga
dłoń żebrzącą. W śródmieściu niemal co
dziesięć kroków nagabują żałosne sło
wa o biedzie i głodzie. Co będzie, gdy
tysiące,i tysiące obotników. pozbawio
nych pracy, przejedzą ostatnie zarpbki, wyczerpią kredyt w najbliższych
sklepikach?
— Proponowałem robotnikom, aby
pracowali za mniejszą ppłatą. — oburza
się jeden z wielkich przemysłowców. -Nie zgodzili się.
— Ofiarowałem im pracę w połowie
za gotówkę, w połowie za artykuły spo
żywcze pierwszej potrzeby, — mówi in
ny. — Nie przyjęli.
— Robotnikom zdaje się, żę nie
potrzebują pracować, bo Komitet Oby
watelski ma obowiązek ich wyżywić, —
twierdzi jeszcze inny.
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Hola, mości panowie! Jeśli tak jest,
to wasza przedewszystkiem wina! Bo
to znaczy, że między wami a waszymi
pracownikami niema porozumienia, że
nie umiecie się z nimi dogadać, że nie
posiadacie ich zaufania.
Dlaczegóż tak lękacie się wszelkie
go pośrednictwa? Czy sądzicie, że bę
dąc formałnfe w porządku, uczyniliście
wszystko, co należy?
Jednym z najważniejszych organów
Komitetu Obywatelskiego jest Sekcya
pośrednictwa pracy. Jej przypada w udziale troska nad losem wszelkiego ro
dzaju pracowników. Na czele jej stoi p.
Piotr Drzewiecki, człowiek rozumny i
sprawy robotnicze głęboko , odczuwają
cy. -Należy mieć nadzieję, że będzie umiał zorganizować działalność Sekćyi
tak, aby sprostała trudnemu zadaniu.
...O reąkćyi. dokonywuiącej się w
umysłach, świadczy fakt, że wieczorem
sale teatralne nie świecą już pustkami.
Wczoraj w Teatrze Polskim od półwie
ku niegrana komedyą Stanisława Bogu
sławskiego budziła nad wyraz miłe uczu
cia. Jakgdyby w przerwie między dalekiemi odgłosami dział, salw karabinów
i jęków ludzkich ozwał się stary szpinet
niefrasobliwą, pogodną melodyą. Arty
ści przeważnie wywiązują się z zadania
znakomicie (z M. Węgrzynem w pierw
szym rzędzie), tworząc całość stylową,
pełną werwy i sentymentu. J. Śliwicki,
który już w r. i 905 uratował zespół dra
matyczny Teatrów Rządowych od rozbi
cia, — teraz, gdy ukochana instytucya
znów na rozdrożu się znalazła, — prze
darł się z niebezpieczeństwem życia
przez granicę, przebył drogę z Krako
wa do Warszawy W części na piechotę,
w części na wózku żydowskim, — i sta
nął na trudnym posterunku. Obowiązki
prezesa tymczasem polecono sprawo
wać p. Henrykowi Dziewulskiemu. Na
wa pierwsze! sceny polskiej jest w moc
nych rękach. Nie rozpadnie się.
Poniedziałek, dn. 77 sierpnia.
Wszystkie poważne dzienniki potę
piają słowami bólu i zgrozy udział ga
licyjskich drużyn strzeleckich, które
uczestniczyły w bitwie pod Kielcami,
jako przednia straż woisk austryackich.
Rząd austryacki w zmowie ze zwierzch
nictwem Preuskerów śle na pewną rzęź

Zarobione trojaki za „dodatki nadzwyczaj
ne" iekko przechodzą w inne rące.

Per. Sr. JVo/oA.

Ł. J. BORKOWSKI
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B liższe inform acje i szczegóły w K anceiarji

łatwowierna dziatw: polską. Poztr tę
/?p:'dePrHsse/
W wieczornych dziennikach orędzie
czterech głównych stronnictw politycz
nych polskich wita odezwe Wodza Na
czelnego do polaków, jako akt pierwzorzędnego znaczenia historycznego, i wy
raża niezłomna wiarę, że spełnią się za
warte w. niej obietnice.
Coraz liczniej zjawiają się na bru
ku kuracyusze, którzy zdołali ż Niemiec
przez Danię. Szwecyę i Petersburg po
wrócić do Warszawy. Katusze, które
zadawano im w ..kuiturainych" krajach
Rzeszy, przechodzą wszeikie pojęcie.
A. źródło ich? Niechęć do wojny. Prze
konanie, wpoione przez usłużną rządowi
pruskiemu prasę, że ta Niemcy zostały
sprowokowane... Biada fałszerzom, gdy
ów motłoch dowie się prawdy!
W/oreA, Jn. 7S sierpnia-7977.
Warszawa ięka się, iż wkrótce nie
będzie mogła wyżywić swoich mieszkań
ców. ^Ogłoszono, że wysoce pożądaną
jest emigracya uboższej zwłaszcza ludno
ści stołecznej na prowincyę. A dzieje się
przeciwnie. Z miast i miasteczek, oku
„Świat" 77° 34 z dnia 22 Sierpnia 1914 r.

K nrsów , W idok

powanych lub Zągrożonyćh okupacyą
pruską, ucieka kto żyw — do Warsza
wy. Najczęściej bez żadnych środków.
Warszawa nie jest w możności dać
utrzymanie tym przybyszom. Widmo
głodu błąka się już po uboższych dziel
nicach. Opowiadano mi, że w dziełnicy

16. TeL 193^94.

naiewkowskiej całe rodziny żydowskie
karmią się — jednym surowym ogór
kiem. Od sąsiadki pożycza się szczyp
tę soli, f każde dziecko — na cało
dzienne pożywienie — otrzymuje parę
plasterków...
Dziś na ulicach panie przy stolikach

Pogłoski o zaburzeniach w Niemczech.
Przemówienie posła Scheidemana przeciw wojnie konse
kwentnie skierowało całe stron
nictwo do wałki publicystycznej i agitacyjnej. Skonfiskowa
no berliński ,Vorwarts* ze zna
ną przepowiednią pani de Thóbes. Rozstrzeiano według pogło
sek posła Liebknechta a obecnie
znów donoszą z Niemczech, że
taki sam los spotkał znaną agitorkę RóżęLuxenburg i b. posła
do Dumy państwowej, przywód
cę socyaliśtów, R. Malinowskiego. W Austryi aresztowano prof.
Massaryka, czł. Rady Państwa.
Róża Luxenburg.
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Roman Malinowski.

Warszawa w przełomowych dniach.

,,Nasz dom" i ,,Przyjaciel mło
dzieży i dzieci".

Bank Państwa zmienia ooszczegóinym osobom banknoty na drobne do wysokości 20
rubii. Długie szeregi oczekują na swoją koiej. *
ż*oC

rytu, efektownych szczegółów. Najtaj
niejsze zamiary wszystkich sztabów od
gadnięte. O kawiarnio warszawska!
He znakomitych taientów polityczńostrategicznych! wygniata twoje kanapy!
CzwarłeA. dn. 20 sierpnia.
Na olbrzymiej łinii. od MaestrićhTu
do Bazyiei, rozpoczął się gigantyczny
bój. Najsilniejszym jest napór Niem
ców w Bełgii. Boże Jagiełłów. Sobie
skich! Daj beigom zwycięztwo!
SA.

Redakcye „Naszego Domu" oraz
„Przyjaciela Młodzieży i Dzieci" prze
syłają nam komunikat do swych Czyteiników następującej treści:
„Korzystając ż uprzejmie przez Redakcyę „Świata" udzielonego nam miej
sca, zwracamy się do naszych Szano
wnych Czytelniczek i młodych Czytelni
ków, aby ich tą drogą zawiadomić o losach wydawnictw, któreś ciesząc się tak
dużem Ich uznaniem, nie są !m napewno
obojętne.
Wydawnictwa-zostały chwilowo za
wieszone, aie nie przerwane.
Z drukarni ubyło nam wielu współ
pracowników, którzy poszli pełnić obo
wiązki żołnierzy. Dowóz papieru wstrzy
many z powodu zmiany warunków
transportu. Komunikaóye, w znacznej
części przerwane, a więc i utrudniona
wysyłka na prowincyę. Słowem, prze
szkody. które, mimo naszej chęci, oka
zały się narazie nie do zwalczenia.
Dlatego parę tygodni upływa, a my
bezpośrednio nie możemy porozumiewać
się o tak ważnych sprawach,! jakich ty 
siące. nasuwałoby się w tej chwili do omó
wienia.
Niebawem jednak postaramy się
trudności przezwyciężyć i podjąć nanowo pracę, która tern więcej w ciężkiej
chwiti utrzymać musi te duchowe związ
ki, jakie nas zawsze łączyły z naszymi
Czytelnikami.
RedaAcye „Ą/aszego. Dorną"
f „Rrzyfacfeja Młodzieży : Dzieci".
Odpowiedzialny redaktor-wydawca:
Czesław Fodwiński.

Zgon papieża Piusa X-go.

Niestały mieszkaniec Warszawy przedsta
wia żołnierzowi pozwolenie na wyjazd.
5ł. A''o/b^.

kwestują. Warszawą sypie chętnie do
worków miedziaki i srebro,—zamożniej
si wciskają banknoty. Zdumiewająca
rzecz, jak uboższa ludność rozumie po
trzebę tej akcyi, z jakim żywiołowym
odruchem solidarności spieszy do stoiików. Przykład ten oddziaływa tak po
tężnie, że znany z oszczędności ma
gnat nie zawachał się jednej z kwe
stujących dam ofiarować — rubla.
Środa, dn. 79 słepnła.
Wódz, który ułegałby nastrojowi
iudności,- byłby zgubiony. Tę prawdę
rozumiem teraz w całej pełni. Nie
cierpliwość rośnie z dnia na dzień. Każ
de posunięcie się naprzód wojsk obcych
drażni i niepokoi. Kiedyż rozegra się
decydująca walka?
Lakoniczne komunikaty
wojenne
nie są w stanie usunąć tego głodu no
win. Więc każda bajka, choćby naj
głupsza, znajduje chętny posłuch. Z ust
do ust biegną opowiadania o bitwach,
o taktyce, o niezawodnych pianach ca
łej kompanii. W drodze nabierają koio-

Pius X-tv zmarł 20 b. m. Wstąpił na tron papieski dnia 4 sierpnia 1903 roku, oo śmier
ci papieża Leona Xi!!-go. Żył łat 79. W czasie swego kierownictwa kościołem katoiłckim wzbudził zainteresowanie encykiiką ,,<&
MćwarMw", oraz waiką z modernizmem.
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Leczy podagrę reumatyzm, newralgję.
Niezawodny środek zewnętrzny przeciw wszel
kim dolegliwościom pochodzenia artrytycznego.

Warszawskie Towarzystw)) Akcyjne Hanriin lewarami Aptecznymi
D A W N IE J

MM

„ZjeBn. Aptekarze" i „fuBwik Spiess i Syn".
Ocstać można wa wszystkich aptskach.
0P4RAT ELERTRycZtiY 00 nEPILACYI WŁ
Firma L.^M. BAGIŃSKI doloonała ciekawe-
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S Y R E N A G R A N D -R E K O R D

W. GRABAU zegarmistrz.
Wielki wyhćr zecarkćw, zeaarćw i hudzikćw. Pracownia przy maaezypie. Firma epz. 4i) lat.
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S. H I S Z P A Ń S K I E ^
Kaaarości
W a r sz a w a , K r a k .-P r z cd m .
7.
Istnieje od 1838 roku.
9221
SMonowe!!!

M A R S Z A Ł K O W S K A M- 1 5 4

Kantor dła sprzedaży hurtowej: N ow o-S en atorsk a 8. Tej. 279-15.
I N o w o - S e n a t o r s k a 10. Tc!. 5-24. Pokoje gościnne 21-21.

MiM E d m u n d L A N G N E R

OttOlU Handlowego

Rok założenia 1830.
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STACYA DR. Ź. W .-W IE D.

„ 28-24.
„ 222-96.

8632

MINUT

KOLEJĄ OD
W ARSZAW Y,

POCZTA I TELEGRAF NA
.M I E J S C U .

V. Jankowski iS=

5 MINUT SZOSĄ

TELEFON Z WARSZAWĄ.

O D S T A C Y t.
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ZAKŁAf)

Ęt j M a r s z a łk o w s k a 8 0 .
t M a z o w ie c k a 1.

WARSZAWA.

C a t^

Warszawa, Marszałkowska t30.

^ ^ t

T e le fo n lM -7 2
PATENTOWANE
METALE ROZCIĄ
GANE ORAZ PRĘTY, STALOWE DO
W SZYSTKICH
ROBOT
BUDOWLA
NYCH. JAK DACHY. SUFITY. ŚCIA
NY DZIAŁOWE, STROPY BETONOWE,
PRZEPIERZENIA WEWNĘTRZNEIHOKRYCIA ZEWNĘTRZNE BUDYNKÓW
DREWNIANYCH.

Kcnstrekcye lekkie i ogniotrwałe.
POSADZKI UĘBOW EZKEEPEKITAFŁI
KBAIOWEGO WYROBU W GATUNKU
WYBOROWYM PO CENACH N A łtlZ 8Z Y C H . T ow ar z o w s z e na sk ła d z o
K a ta lo g i, w s z e lk ie in to r m a c y e oraz

Fabryczny Skład Kafli i Pieców majolikowych *
Zakład Oekoracyjno-Tapicerski i Stoiarski

i). STROMIłO

_

WMSz&wł, Wnrecka t4.
T .łe t o n 4 6 -6 2 .

P ie c e , K u ch n ie, K om inR I
Drukowano farbą z fabryki W. Karpińskiego i W. Lepperta, w W arszawie.
Klisze i druk wykonane w Z akładach Graficznych Tow. Akc S. O rgelbranda S ów.

