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Sukcesy broni belgijskiej i francuskiej. Bitwy 
pod Jłaeien i pod Diest Walki w Alzacyi. 
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Rosya występuje do walki. 

Rosya. świadczy Polak. 
, 
Działania na Morzu. Japonia na 

Teatrze Wojny. 

WŁOCHY, 6RECYAJURCYA 
W KONFLIKCIE, 

Wojna Serbsko-Aiistryacka. 
'Wilhelm II. - drugim Neronem... zda- 

nie męża stanu francuskiego. 

Kampania Belgij- 
ska. 

Połączenie sprzymierzonych 
armii dokonane* . 

f LONDYN, 15 sierpnia. — Po- 

łączenie wszystkich sprzymierzo- 

nych armii belgijskiej, francus- 

kiej i angielskiej jest faktem 
A 

konanym — obecnie wszystkie te 

armie działają zgodnie przeciwko 
milionowej armii niemieckiej, a 

na znak solidarności wymieniły | 
niektórych oficerów i wodzów 

Naczelni wodzowie — angielski 
feldmarszałek French, francuski 

gen. Joffre i wódz belgijski (na- 
zwiska depesza nie podaje) od- 

byli wspólną konferencyę i gotowi 

&ą do stoczenia decydującej 
w tej ! 

stronie teatru wojny — rozpra- 
wy. Armia francuska działa w kil- 

ku kolumnach pod Charlerol, Lo- 

wanium, amurem, Eghezee i 

Diest, armia angielska od stro- 

ny Holandyi współdziała z Bel- 

gami którzy s3 na całej linii rze- 
ki Meuse, ku Lowanium, osła- 

niając Bruxell. Pomimo nastę- 

powania armii niemieckiej — nie- 

zaprzeczonego, sprzymierzeni ma- 

ją strategiczne pozycye lepsze i 

wstrzymują napór doskonale f 

walka toczy się na całej linii, 

dwie główne bitwy stoczono pod 
Diest i Haelen, obie zwycięskie 
dla Belgów i Francuzów — 

Niemcy w tych punktach zacho- 

dzili najdalej od strony północnej, 
zagrażając stolicy Bruxelli, a po 
nich zostali daleko odrzuceni i 

Bruxella obecnie nie ma już być 

zagrożona. Główny front armii 

niemieckiej znajduje się pomię- 

dzy St. Trond i Hasselt, tu też 

spodziewać się należy rozstrzyga- 
jącej rozprawy. Sytuacya jest 
zupełnie pomyślna dla sprzymie- 
rzonych. j.. 

Sąd Niemców o 
kampanii. 

BERLIN, 15 sierpnia. — Biu- 
' 

letyn urzędowy niemiecki oświąd 

cza, że urząd wojenny niemiecki 

jest zupełnie zadowolony z prze- 
biegu kampanii przeciwko Fran; 
cyi i Belgii i spokojny jest o jej 
koniec : Niemcy były na straty 

przygotowane, ale fakt, że po- 

stęp armii niemieckiej na — Pa- 
ryż odbywa się stale, dowodzi, że 

plan niemiecki jest wykonywany 
konsekwentnie i pomyślnie. 

Sąd Francuzów. 
PARYŻ, 15 sierpnia. — Powyż- 

szemu oświadczeniu niemieckie- 

mu sprzeciwia się w całej pełni o- 

rędzie francuskiego urzędu wojen 
' 

nego, który ogłasza, że Niemcy 
' 

ani mil parę nie wtargnęli do 

Francyi i jeśli z takiego pochodu < 

na Paryż są zadowoleni, to jed- i 

nak tak postępując, nie staną w 

Paryżu ani za 10 lat.... Wszyst-{ 
kie potyczki na pograniczu alzac- ^1 
kiem były -wycięskie, wszystkie . 
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wycieczki niemieckie zostały 

wstrzymane i wyparte z ziemi 

francuskiej, owszem w Alzacyi 
Francuzi wciąż trzymają się na 

ziemi niemieckiego państwa, w 

Lotaryngii podobnież. W Belgii 
Niemcy niewiele zdziałali mimo 

strat olbrzymich, a jeśli Belgowie 

nawetby ustąpili pod naporem 

stokroć liczniejszej armii niemie- 

ckiej, to kraj ich obronią i opór 

Niemcom stawią Francuzi i An- 

glicy. 

(Dokończenie na str. 5-ej). 
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Zdanie francuskiego męża stanu o Wilhelmie II. 
« 

PARYŻ, 15. s. — Najznakomitszy z poli- 

tyków francuskich - jak sądzą ogólnie - p. M. 

Clemenceau, obecny minister wojny Francyi 

(kreślił i ogłosił w pismach francuskich niezwy- 

kły, w calem tego słowa znaczeniu artykuł, któ- 

ry dziś omawia prasa świata całego, a w któ- 

rym nazwał ces. Wilhelma niemieckiego nowo- 

czesnym Neronem. Pisze on w te mniej wię- 
cej słowa: 

„Rzym w płomieniach dla niego nie dość... 
on żąda zniszczenia świata! Przez 25 lat Wil- 

helm II kazał Europie żyć pod grozą i udręką 
potwornej zmory: znajdywał on w tem dziką 
satysfakcyę, aby ją utrzymywać w nieustannej 
trwodze wskutek swoich butnych pogróżek o 

wyostrzonym mieczu... 

„Pięć razy od roku 1875 groził Francyi 
wojną; za szóstym razem widzi się złapanym w 
sidła, zastawione na nas... Groził on i Anglii . 

samym podstawom jej potęgi, jakkolwiek była 
ona usposobiona więcej niż pokojowo wzglę· 
dem niego. 

„Przez długie lata cały kontynent musiał · 

dzięki jemu współzawodniczyć w szalonym wy- 
ścigu zbrojeń, wyniszczając źródła rozwoju eko- 
nomicznego i narażając finanse na przesilenia, 
o których nie trzeba wspominać. 

„Trzeba raz skończyć z tym koronowanym 
komedyantem, poetą, muzykiem, marynarzem, 
rycerzem, pastorem, uczonym, spekulującym na 
pogodzenie Hamurabiego*] z Biblią, zabierają· 
cym głos w każdej kwestyi filozofii, gadającym 
wiele, a nic nie mówiącym....." 

[' Hamurabi - pierwszy król-mędrzec 
Babilonu. Przyp. Red. D. C.] 


