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2 POGRANICZA AUSTRO-SERBSKIEGO. 
PIERWSZEJOTKCZKI. - MSIBOJ 
WE WIEDNIU I W BELGRADZIE. 

Serbia śmiało patrzy w przyszłość, - Stano- 
wisko Mocarstw. - Rosya gotowa, 

CO ZROBIĄ NIEMCY? 
Powszechne Zbrojenie. -- Run ne Ciel· 

dach Świata Całego. 
Wieści z Polski: Lwdw! Warszaw»! — Cala 

[. Słowiańszczyzna za Serbią Iłlll 
, u«- A' 

Inne Telegramy Zagra- 
niczne: Pani Caillaux 
uwolniona. Wieści z 

Mexyku. Sprawy 
Anglii i Irlandyi. 

AUSTRYA WYPOWIADA 

NA SERBSKIEM POGRA- 

NICZU. 

WIEDEŃ, 29 lipca. — Donie- 
siono tu, że rządowe wojska au- 

stryackie w kilku korpusach już 
wkroczyły w granice Serbii nie 

spotykając oporu, nigdzie też ar- 
mii serbskiej ni jej przednich od- 
działów nie spotkano — podobno 

NASTRÓJ WE WIEDNIU. 
' 

WIEDEŃ, 29 lipca. —Jak wy- 
iej wspomniano nastrój we Wied- 
niu jest wprost entuzyastyczny: 
cesarz prrybył do stolicy i wydał 
manifest do swoich ludów, wzy*- 

wający do obrony monarchii i ce- 

sarza, który usiłował pokój za- 
chować do ostatka a se smutkiem 

i bólem widzi, że ostateczny schy- 
łek dni jego zakłócały jest woj- 
ną, że już nad grobem stojąc je- 
szcze za miecz chwytać, mush Jest 
to dla cesarza osobiście howy 

cios do tylu st££i$dyeh i ciężkich 
uderzeń losu, jakie nań spadły w 

ciągu panowania drugiego. Ma- 

nifest zarzuca dalj Serbii nie- 

wdzięczność (??!) za dobrodzieja 
stwa i długie pobłażanie^ jakie jej 
Austrya miała okazywać.... W 

niemieckiej części monarchii wiel- 
kim jest zapał wojfettiy — ogólne 
panuje zadowolenie, że choć nic 

«hem i pragnie·· 
i ojczyznę, 

jest· podzie- 
' nacyonalnemi i 

w duchu 

Iprzyja nié Ajhtryl ale Serbii.— 
{Prawdf przyp, rd. D. C.) Ar- 

R'a»ir^jn 
* Czarnogó- 

(y wróttf niezrównana, nie 
tprot* jej clfilm austryacka ar- 

tylerya zwłaszcza os obcym a gó- 
rzystym terenię -— szanse dla Ser- 
t H j*k n^Śjpeie i nadzieja o 

Wyniku wojn$$pomyślna. W ca- 
ły» ,^ wojenny jest nie- 
opisany^ wszyatko się zbroi i rwie 
do walki z wrogiem austyackim- 
tiiemieckim.... 

RUCHY WOJSK. 
• WTEDEN, tt lipca. — Donie- 

liono, że statki rzeczne wojenne 
ustryÉokie aafcły jeden statek 

lerbski przewodowy .„Deligrftd", 
niedaleko Orsowy na Dunaju, 

potwierdzenia wieści tej niema. 

W całej Austryi i na Węgrzech 
ftajęto telegramy i poczty pod 

itontrolf wojenny, a Wszystkie po- 
cili poddano pod zarząd wojsko- 

wy, transporty wojsfc w kierunku 

południowym i4| olbrzymie — 

wstr^rmując cftły ru& jaaeaierski 
f trtn.#IÉfo4^'^S^ 

CABSXV.' 

LONDYN, 29 lifcca. — 

jeiefr -angielki paęyftkacytmppezł 
aa nrczem^zięki oporOwitAttstryh 
któriodpowiedziałs, że nie^Jrzyj·» 
mie żadnego pośrednictwa » 

wyj4t*i«n,w merunku lokansacyi 

wojny na' Serbię· tylko; Miemcy 
rwnieOdpowitdzialy nreprzy— 

• .· 

chylnie odwołując się na stano- 
wisko austryackiego sprzymie- 
rzeńca, a Rosya otwarcie ogłosi- 
ła, że w razie niepowodzenia Ser- 
bii ujmie się *a nią ; wieść o wy- 
powiedzeniu wojny przez Austryę 
wywołała w Rosyi natychmiasto- 
wy nakaz mobilizacyjny; wobec 

tego muszą mobilizować i Niem- 

cy, a takie 
— Francya. Włochy 

pragną zachować neutralność, to 

znaczy — usuwają się z Trój- 

przym., którego układ orzeka, że 

w razie wojny którego z państw 
w niem reprezentowanych inne 

bezwzględnie mu dopomagają. 

Włochy łamią ten układ ! An- 

glia stanowoczo nie chce wojny, 
ale zachodzi obawa, że wciągnięta 
w nią będzie i ona — pownieważ 
jeśli do wojny wystąpią Francya 
i Rosya, Anglia jako ich sojusz- 
niczka musi iść w bój z niemi. — 

Dalsze komplikacye są takie, że 
z Francyą sprzymierzona Hiszpa« 
nia — musi dać do wojny sto ty- 

sięcy wojska, po stronie zaś Ser- 

bii stają Rumunia i Grecya 
— o- 

prócz Czarnogóry: słowem cała 

Europa jest objęta zawieruchą 

wojenną: nawet mniejsze pań- 
stwa, jak Belgia, Holandya, Da- 

nia i Szwajcarya — mobilizują 
swe armie : Belgia i Holandya st.o- 
. 

rtijU jfa-sh < 

ją po stronie Francyi, tak samo 

Dania,#— wszystkie t trzy pan- 
. oasis'·. 

£&o<em z ich sffti- 
tfty W , he'-vtrt* it 

— 5R»ądlonidy»^ki nie spoczywa 
w zabiegach swych pacyfikąoyj- 
Ttych ł prowadzi, iezpeérednie «u-» 

kłady z Petersburgiem, spodzie- 
wają się, ie układy te wpłyną po- 

kojowo i doprowadzą do uprag - 

nionej lokalizacyi wojny. 
PARYŻ, 29 lipca. — Rząd i na- 

ród francuski gotują się do wojny 
na całej linii: w razie wystąpie- 
nia do walki Rosyi lub Niemiec— 

Francya wystąpić musi również, 
a wtedy po jej stronie staną Wło- 

chy — napewno zaś stanie z nią 
( boju Hiszpania. Nastrój wo- 

jenny jest wielki mimo demonstra 

cyi antymilitarnych urządzanycn 
przez socyalistów i robociarzy. — 

Rząd ma wielką liczbę pociągów 
gotowych do transportu wojsk na 

granicę niemiecką; rząd objął te- 

lefony i poczty pod swą kontro- 

lę. Nakaz powołania rezerw cze- 
ka tylko stanowczej chwili i ha- 

sła z zagranicy. Rada ministrów 

francuskich trwa prawie bez prze- 
rwy. Pisma francuskie wyrażają 

opinię, że może po pierwszych 
zwycięstwach austryackich, Ser- 

bia się ukorzy i Austrya da jej 
nową sposobność wyrównaia ra* 

chunków, bez doprowadzenia do 

ostateczności — wojny europej- 
skiej. Demonstracye patryoytycz- 
ne i wojenne powtarzają się raz 

poraź : lud wznosi okrzyki : — 

Zemsta Germanom !.... Marsz 

do Alzacyi!.... 
RZYM, 29 lipca. — Rząd włoski 

— nie ogłosił jeszcze nakazu mo- 

bilizacyi, a tylko skonsygnował 
dwie eskadry floty włoskiej, a kil- 

ka okrętów swych wysłanych w 

odwiedziny na wody angielskie 

pośpiesznie odwołał do domu. 

Flota skupia się na południe od 

.fcieapoli^.. Stanowisko Włoch 
— 

budzi w Niemczach i w Austryi 

iZ^niepgkojenie r^ię ujega kwesty^ 
rżp Wiochy.^ chcą brać osobiste- 
go ,udziąłuw yvojnie po stronie 

i^emieck#-4.Ugtryackiej, a jeśli bę- 
dą zmus#oue ,<jlo tego udziału, to 

raćzej stąną, po. stronie Frąncyi i 

Anglii. Gdyby się tak stało 
— to 

Trójprzymierze przestałoby ist- 

nieć ,a szanse dla Austryi i Nie- 

miec w wojnie europejskiej sta·* 

łyby się wprost fatalne: Sprzeciw* 
ko tyra dwu państwom niemiec< 
kim stanęłaby dosłownie — całaf 

Europa.... j' 
CO ZROBIĄ NIEMCY? j 

BERLIN, 29 lipca. — Wczoraj 
wieczorem nadeszła tu wieść o wy* 

powiedzeniu wojny przez Austryę 
i wywołała wielki entuzyazm;, 

demonstracye są takie wielkie 4 
burzliwe i zwrócone nie tyle prze·», 
ciwko Serbii jak przeciwko Rosy! 
i Francy i, że rząd ich zakazuje J 
nie dopuszcza do nich : cenzurę oh 

głoszono dla prasy i wszelkie po· 
czyniono przygotowania do mo-4 

bilizacyi. , \i 
— Socyaliści niemieccy podob* 

nie jak francuscy urządzili wczo* 

| raj szereg zebrań w stolicy pru-t* 
skiej, protestując przeciwko woj« 
nie i potępiając wdanie się w nią 
porówni Rosyi jak i Niemiec. Uh 

rządzili potem manifestacyę, któ* 

rą policya rozpędzić musiała. Na* 
rada ministrów trwa niemal bez 

przerwy : Berlin jest też w ciągłej 
konekcyi telegraficznej z Peters-» 

burgiem. jj 
— Od wczoraj krążą tu pogło< 

ski i wieści najróżnorodniejsze —· 
niestwierdzone o ruchach wojsk 
niemieckich i rosyjskich ku grani- 

cy wspólnej :z jednej strony Rosya 
skupia wojska ku Wierzbołowu, 
z drugiej Niemcy ściągają ku 

Gumbinowu. Wczoraj nawet krą- 

żyła pogłoeka, że już nawet Ro- 

sya wypowiedziała wojnę Au- 

stryi Podobno na pograniczu 
przyszło do starć i potyczek po- 

między rosyjskiemi kozakami, 
niemieckimi ułanami; o jakichś 
też starciach donoszą z Ejdkun na 

pograniczu prusko-litewskiem 
—· 

wszystko to jednak mocno niepe- 
wne i nieokreślone wiadomości. 

Dokończenie na str. 8-mej 

wojimjj;. 

Na innem miejscu podajemy w 
dosłownem tłómaczeniu text noty 

wojennej rządu austryacko-wi- 
gierskiego, podpisanej przez 

wspólnego ministra spraw zagra- 
nicznych hr. Berchtolda. Zatem 

wojna. Powodem jej bezpośred- 
nim jest odpowiedź Serbii na no- 

tę austryacką, domagającą się u- 

działu austryackich urzędników w 
śledztwach mających być prowa- 
dzonych w Serbii w sprawie pro- 
pagandy wieko-serbskiej, która 

miała być na wszelki sposób po- 
wstrzymana przez Serbię: Serbia 

zgadzała się na wstrzymanie pro- 
pagandy, ale nie na udział au— 

stryacki w tej akcyi — co Au- 

strya uznała za niewystarczające 
i ogłosiła wojnę. Rzeczywistym 

powodem jest nagromadzenie nie- 

porozumień austro-serbskich z 

lat szeregu, annexya austryacka 
Bośni i Hercogowiny, krain o lu- 

dności serbskiej a ostatnio zamor- 

dowanie Franciszka Ferdynanada 

następcy tronu austryackiego w 

Serajewie przez dwu Serbów. To 

dopełniło miary wzajemnych nie- 

chęci. 
WIEDEŃ, 29 lipca.— Na wieść 

o oficyalnem wypowiedzeniu woj- 

ny we Wiedniu i niemieckich 
mia- 

stach Austryi wybuchł wielki pa- 

tryotyczny entuzyazm : na ulicach 

stolicy trwają demonstracye 
— 

wznoszą okrzyki na cześć cesa- 

rza, który wrócił z Ischlu do 

Wiednia, a sam kontroluje sprawy 

państwa w tak ciężkiem przesile- 

niu; po kościołach odbywają się 

błagalne nabożeństwa o powodze- 

nie dla oręża austryackiego ;egzal- 

tacya wielka i powszechna!Rząd 
zawiesił nad prasą nader ostrą 

cenzurę, stąd mało tylko pism mo 

że podawać wieści z pogranicza 
serbskiego. 

J. B. Pallas eh wypożycza pleulfdze 

aa realność, sprzooije karty o kręte 

of Z POGRANICZA WOJENNEGO: MIASTO BELGRAD. s 
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Serbowie skupili się na północ od 
Kragujevacu i tam wydadzą in- 
truzom austryackim bitwę. Byćj 
może, że Belgrad jest już zajęty, 
choć wieści takiej jeszcze nie o- 

głoszono oficyalnie. Od strony 
czarnogórskiej — skupia się cała 
armia Czarnogóry. Austryacka 
flota podobno zablokowała porty 
czarnogórskie: Ulcjin (Dulcigno) 
i AntivarL Ogółem 7 korpusów 
wojsk, liczących razem około 400 

tysięcy żołnierzy Austrya wysu- 
wa do ataku na Serbię — mają o- 
ne być podzielone na trzy armie, 
równocześnie operujące od stro- 

ny Bośni i Hercogowiny oraz 

wprost od granic serbskich; jedeu 
korpus stutysięczny stanie na- 

przeciw granic Rumunii. 
— Krążą tu pogłoski o kilku po 

tyczkach, jakoby już stoczonych 
na pograniczu, nic jednak pewne- 
go o tem nie wiadomo, w każdym 

razie były to nic nie znaczące star- 
cia straży przednich i granicz- 

nych. Miasto Belgrad jest zupeł- 
nie opustoszałe — obcokrajowcy 
uszli za Dunaj, Serbowie cofnęli 

pewność owa ciężka i długa prze- 
minęła : wiedziano, że do 'wojny 
przyjść musi, więc dobrze, że jest 
ta wojna, a twiefdzą, że dla Ań· 

stryi skończy się ona zwycięzko. 
'Jedyną troską jest uniknienie sa- 
wikłań międzynarodowych i loka- 

lizacya wojny.... 
NASTÓJ W SERBII. 

NISZ, 89 lipca. —-Wojaka «erb· 
skie gromadzą się pod Kraguje- 
vacem, dokąd ciągnie też 1 jeden 
korpus czarnogfośkł; inne czar- 
nogórskie korpusy stoją na grani- 
cy austryacko-czarnogórakiej go- 
towe do wtargnięcia do Bośni i 

Hercegowiny. Król Piotr poje- 
chał był wczoraj do Belgradu i za· 
raz powrócił do Kragujwmcu, 
gdzie dokonał przeglądu annii — 

pisma serbskie ogłaszają opinię 
królewską o wojnie taką: Serbia 

wystawi pół miliona żołnierza J' 
tem ma nadzieję zgnieść napast- 
nika austryackiego : każdy koł- 
nierz serbski przygotowany joit ; 

na śmierć za ojczyznę zagrożoną? 

przez północnego zaborcę. Nie da 
sobie Serbia zabrać wolności tej 
do której przez $00 łat wzdycha· 

fejMnysiP' — WT^Karta Teatru Wojny: Żołnierze Serbscy. 


