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Wojna.
W sobotą pisaliśmy, że w chwili kiedy naszym Czytelnikom doręczony zostanie numer »Diennika«

bądzie sprawa wojny rozstrzygnięta. Dziś stoimy wobec faktu, że wojna rozpocząła sią na całej linii.

Ponieważ Rosya nie dała na zapytanie Niemiec żadnej odpowiedzi, a swoją drogą rozpocząła mobili-

zacyą na całej linii, przeto i Niemcy musiały sią chwycić ostatecznego kroku.

Nad wieczorem W sobotą rozeszła sią z błyskawiczną szybkością wieść po całym Berlinie, że Niemcy
mobilizują. Niebawem ukazały sią też plakaty na wszystkich słupach zwiastujące ogólną mobilizacyą, a cały
wielki Berlin zasypano, formalnie nadzwyczajnemi wydaniami, zawierającemi rozkaz cesarza Wilhelma II co do

mobilizacyi. Ukaz ten fbrzmi:

Rozporządzam niniejszent:
Niemiecka armia i cesarska marynarka ma być stosownie do planu mobilizacyj

nego dla niemieckiej armii I cesarskiej marynarki w pogotowiu wojennem wystawiona.
Dzień 2-go sierpnia 1914 jest Jako pierwszy dzień mobilizacyjny ustanowiony.

Berlin, dnia 1. sierpnia 1914. Wilhelm I. R. — v. Betbmann-Hollweg.

Przemowa cesarza.

Gdy rozeszła s;ę wiadomość o mobilizacyi, ogromne

tłumy udały sią pod zamek. Cesarz ukazał sią z ce
sarzową na balkonie i rzekł:

»Z głąbi serca dziąkują wam za wyrażenie waszej
wierności i waszego przywiązania. We wojnie, która
nas czeka, nie ma już wśród mojego ludu żadnych
partyi. Są tylko Niemcy i każdej partyi, która kiedy
kolwiek przeciw mnie sią zwróciła, wybaczam teraz

z całej duszy. Rozchodzi sią teraz tylko o to, żebyśmy
sią trzymali razem jak bracia, a wtedy miecz niemiecki
odniesie z Boską pomocą zwycięstwom

Przemowa kanclerza.

Kanclerz przemówił w słowa następujące do zgro
madzonych przed pałacem kanclerskim tłumów ^ Ś p i e 
waliście, Panowie, przed chwilą na cześć n asz eg o cc*'
sarza. Tak, w obronie cesarza stajemy teraz my
wszyscy, jakiekolwiek jest nasze przekonanie lub jak a
kolwiek nasza wiara. Dla niego poświęcimy nasze

mienie i krew. Cesarz był zmuszony powołać synów
ojczyzny pod broń. Jeśli nas teraz wojna czeka, to

wiem, że każdy młody Niemiec gotów jest przelać
krew za sławą i wielkość swej ojczyzny, Ale zwy
ciężyć możemy tylko ufając Bogu, który prowadzi
rzesze orężne i który dotychczas zawsze nam dawał

zwycięstwo. A jeżeli Bóg w ostatniej chwili tej wojny
nam oszczędzi, to będziemy mu dziękować. Jeżeli

nie, to z Bogiem dla króla i ojczyzny!

Brzmienie rozkazu mobilizacyjnego.
1. Cesarz i król nakazał mobilizacyę.

2 sierpnia 1914 liczy się jak o pierwszy dzień

mobilizacyi.
3 sierpnia 1914 liczy się jako drugi dzień mo

bilizacyi.
4 sśerpia 1914 liczy się jako trzeci dzień mo

bilizacyi itd.

Wszyscy oficerowie, lekarze wojskowi, urzędnicy,
podoficerowie oraz zwykli żołnierze (Mannschaften des

Beurlaubtenstandes) włącznie z rezerwą mają załatwić
swe sprawy domowe i usłuchać swego nakazu wojen
nego nie czekając na żadne inne rozkazy.

2. Żołnierze, którzy nie są pod kontrolą, oraz ci,
którzy przybyli z innej komendantury okręgowej (Be-
zirkskommando), a nie zgłosili się dotychczas u okrę
gowego feldwebia swojego, mają się zgłosić natych
miast u swojej komendantury przedstawiając swe p a
piery wojskowe i to

ustnieT^Tf^UT^^ celu rie urząazo

nego w Schonebergu, Kolonnenstr. 23, piśmiennie:
n. p. »An die Anmeldestelle des Bezirkskommandos f.

Berlin-Schoneberg, Kolonnenstr. 23.«
Kto tego nie uczyni, może zostać surowo ukara

nym według praw wojennych.
3. Żołnierze, którzy mają w czasach pokoju pasz

port (Passnotiz), mają oczekiwać specyalnego rozkazu.
0 każdej zmianie mieszkania muszą donosić w prze
ciągu 48 godzin swemu okręgowemu feldweblowi.
Kto tego nie uczyni, jest karanym według prawa

wojennego.
4. Nieczynni oficerowie, lekarze oraz wyższi urzę

dnicy wojskowi, jako też lekarze cywilni, którzy chcą
dobrowolnie wstąpić do służby, mogą się zgłosić do

piątego dnia mobilizacyi u odpowiedniej komen
dantury.

5. Powołani muszą się udać natychmiast na miejsce
przepisane (Gestellurigśort), hie otrzymując żadnych
wynagrodzeń, z góry. Mają za to prawo do v/olnego
przęjazd,u koleją bez biletu, tylko za pokazaniem swych
papierów wojskowych albo za ustnem oświadczeniem
wobec konduktorów. Wolontaryusze muszą pokazać
specyalne odpowiednie poświadczenie policyjne co do

podróży.
Należące się wynagrodzenia (Gebuhrnisse) zapła

cone będą później przy pułku.
Berlin, 1 sierpnia 1914.

Królewskie komendantury wojskowe w Berlinie.

Powołanie landszturmu.

Cesarz rozkazał, że w czternastu korpusach armii
może być powołany landszturm według przepisów ko
menderujących generałów. Do tych korpusów należą
przedewszystkiem korpusy na granicy rosyjskiej i fran
cuskiej, a więc między innemi korpusy: poznański,
śląski oraz pruskie. K orpus berliński i brandenburski
z tego przepisu jest jeszcze wyjęty.

Rozpoczęcie kroków wojennych.
Ambasador niemiecki w Petersburgu miał rozkaz

od rządu swojego »zażądać od rządu rosyjskiego
wstrzymania mobilizacyi przeciw Niemcom i Austryi
1 odpowiedniej deklaracyi w przeciągu 12 godzin.
Gdyby odpowiedź Rosyi była niedostateczną, miał on

oświadczyć rządowi rosyjskiemu, że Niemcy uważają,
iż są w stanie wojennym wobec Rosyi.

Rapo rt ambasadora co do odpowiedzi rosyjskiej
do Berlina nie nadszedł.

Tymczasem sztab generalny niemiecki otrzymał
do niedzieli rano następujące raporty:

1. Rosyjskie patrole zaatakowały most kolejowy
nad Wartą na linii Jarocin-Września. Atak został od
party. Dwóch Niemców zostało lekko ranionych. O
stratach rosyjskich nic nie wiadomo.

Atak rosyjski na stacyą w Miłosławiu został

wstrzymany.
2. Silniejszy oddział rosyjski przekroczył granicą

niemiecką na południe od Biały, w Prusach Wschod
nich. Dwa szwadrony kozaków jadą w kierunku

Johannisburga.
Z Olsztyna donoszą wczoraj po południu: Rosy-

anie zaatakowali Johannisburg. Kolej do Lycka przer
wana.

Do Ejtkun, niemieckiej stacyi granicznej na linii
do Petersburga, wkroczyły patrole rosyjskie.

Niemieckie oddziały zajęły Aleksandrowo, rosyjską
stacyą graniczną na linii z Torunia do Warszawy.

Jakiś człowiek chciał rzucić bombą z pociągu na

most kolejowy pod Toruniem, ale został ubezwładniony.
Niemiecki krążownik »Augsburg« rozpoczął wczo

raj bombardowanie rosyjskiego portu wojennego w

Libawie (Kurlandya).

^ W szy stkie f!T~cffó&ńe potyczki na granicy nie
miecko-rosyjskiej żadnego znaczenia wojennego nie

mają; niemniej wojna tern samem została rozpoczęta.

Zerwanie stosunków dyplomatycznych.
Ambasador rosyjski w Berlinie, Swierbiejew, otrzy

mał od rządu niemieckiego swoje papiery i w ponie
działek rano specyainym pociągiem rządu niemieckiego
odstawionym zostanie do granicy rosyjskiej. Opieki
nad poddanymi rosyjskimi w Niemczech podjął sią
ambasador hiszpański.

Poseł rosyjski w Monachium wyjedzie w ponie
działek.

Konsulowie rosyjscy opuszczą prawdopodobnie
w najbliższych dniach granice Niemiec.

Stanowisko Francy!.
Niezupełnie jasnem dotychczas w konflikcie nie

miecko-rosyjskim jest stanowisko Francyi.
Żądając od rządu rosyjskiego wstrzymania mobili-

zacyi zwrócił się równocześnie rząd niemiecki ze za 
pytaniem do rządu republiki francuskiej, czy w razie

wojny niemiecko-rosyjskiej pozostanie ona neutralną.
Odpowiedź Francyi wypadła wymijająco. Wiadomości

telegraficzne z Francyi do Niemiec nie przedostają sią
już od soboty prawie wcale.

Oficyalne niemieckie biuro Wolffa donosi jedynie:
W sobotą wieczorem nastąpiła ogólna mo1*

bilizacya armii i floty francuskiej.
Skład dotychczasowego gabmetu ministeryalnego

został zmieniony: ministrem wojny został generał
Castelnau, ministrem spraw wewnętrznych: Clemen
ceau, były prezes ministrów, ministrem spraw zew nę
trznych nakoniec: Delcasse, zacięty wróg Niemiec.

Nowe ministeryum ogłosiło do ludności następu
jącą proklamacyą:

»Francya, która do ostatniej chwili pracowała
jawnie i z podwojonym wysiłkiem nad utrzymaniem
pokoju światowego, przygotowała się teraz r a wszel
kie ewentualności i zarządziła kroki niezbędnie po
trzebne dla obrony swego kraju, pamiętając o swej odpo
wiedzialności i o swoich świętych obowiązkach, które

inaczej nie byłyby spełnione. Rząd rozkazał to, czego
sytuacya chwilowo wymaga. Mobilizacyą nie oznacza

jednak wojny. Chwilowo wydaje sią ona najlepszym
sposobem, aby pokój z honorem utrzymać. Rząd ma

nadzieję, że uda mu sią znaleźć pokojowe rozwiązanie
sprawy i liczy na patryotyzm i jednomyślność całego
narodu francuskiego

Proklamscya ta brzmi pokojowo, niemniej według
wiadomości, które nadeszły w niedzielą wieczorem,
wątpić należy bardzo poważnie, czy pokój między



Niemcami a Francyą zostanie utrzymany Jeśli tak nie

będzie, to w takim razie Niemcy zmuszone będą na

dwa fronty w ojnę prowadzić.

Kroki wojenne na granicy francusko-
niemieckiej.

Oddziały 8 korpusu armii niemieckiej zajęły wczo 
raj Luksemburg celem ochrony tamtejszych koleji nie
mieckich. •

Patrole francuskie przekroczyły w dwóch miejscach
granicę Alzacyi i Lotaryngii.

80 oficerów francuskich w mundurach pruskich
chciało w 12 automobilach przekroczyć granicę nie
miecką, co im się jednakże nie udało.

Zdumiewającą wiadomość rozniósł telegram urzę
dowy wczoraj po południu:

Lotnicy francuscy rzucali wczoraj bomby w oko
licach Norymberg! oraz na linie kolejowe z Ansbachu
i Kissirtgen do Norymbergi. Szkody nie wyrządzono.

Poniew aż wojna między Francyą a Niemcami do
tychczas nie była wypowiedzianą, więc ta akcya lotni
ków francuskich oznaczałaby początek wojny.

Stanowisko innych państw.

Włochy kazały oświadczyć w Berlinie i Wiedniu,
że spełnią swoje obowiązki sprzymierzeńcze wobec
Niemiec i Austryi. Dotychczas jednak o moblizacyi
włoskiej nic nie wiadomo.

Wczoraj rozeszła się w Berlinie pogłoska o tern,
że Japonia wypowiedziała wojnę Rosy i. Pogłoska
ta wywołała duże demonstracye na rzecz Japonii, ale
w iadomość ta jest dotychczas z nikąd niepotwierdzoną.

O stanowisku Anglii, której zachowanie się w ro z
poczynającej się wojnie europejskiej będzie miało z

natury rzeczy ogromne znaczenia, w ciągu dnia w czo
rajszego żadne wiadomości nie nadeszły. P ra sa jest
przeważnie za popieraniem Francyi.

Parlament niemiecki

został zwołany na wtorek, dnia 4. bm. przed południem
do zamku królewskiego. Według wszelkiego prawdo
podobieństwa wszystkie frakcye niemieckie będą gło
sowały za przyznaniem rządowi potrzebnych kredy
tów wojennych Stanowisko frąkcyi socyalno- demo
kratycznej jeszcze nie jest jasnem. Ma się ona ze
brać dziś przed południem. Prasa radykalnie d em o 
kratyczna jak np. »Welt am Montag« jest za tern, że
by teraz Niemcy zapomnieli o różnicach partyjnych
i bezwzględnie rząd poparli.

Finanse nasze wobec wojny.
Pod tym tytułem zamieszcza »DzLenaik_PQ2:nadski^

w mcu^scmym numerze uai uzu cenne uwagi w naszem

położeniu finansowem podczas wojny. Dla doniosłości

spraw y podajemy artykuł ten w całej rozciągłości.
Brzmi on jak następuje:

Główną podporę naszego rozwoju w Księstwie
tworzy polska samodzielna organizacya kredytowa,
ona umożliwiła nam niezależność finansową, utrzymanie
ziemi w ręku i rozwój przemysłu i handlu. Jesteśmy
wskazani przeważnie na własne siły finansowe wobec

grozy wojennej i dla tego musimy się zastanowić nad

najważniejszą kwestyą, czy te własne siły są wystar
czające, aby przetrzymać wojenne czasy bez strat stanu

posiadania.
Pod tym względem nie ma wątpliwości, iż widoki

nasze są pomyślne, znacznie korzystniejsze ntż na za
chodzie Niemiec.

W czasie wojny na Bałkanach łatwiej było o pie
niądze w Poznaniu niż w Berlinie, w przyszłości po
dobne stosunki prawdopodobnie panow ać będą, a straty
spow odować może jedynie bezmyślna panika publicz
ności, wywołana po części przez ludzi, nie mających
pojęcia o bankach, ruchu pieniędzy, a nawet kardynal
nych przepisach monetarnych. Dla tego prasa nasza

ma obowiązek objaśnienia społeczeństwa, chroniąc je
przed stratami, a uczyni to najlepiej, jeżeli w sposób
jasny i prawdziwy przedstawi przyszły stan finansów

naszych na przypadek wojny.
Banki wszelkie nie trzymają u siebie w czasach

normalnych wielkich zapasów gotówki, złota, bankno
tów, bo nie byłyby w stanie płacić procentów od de
pozytów, gdyby je trzymały w monecie brzęczącej,
która ma tylko wartość obiegową a nie produktywną.
Każdy bank odbiera pieniądze i wypożycza je dalej,
tak iż jest właściwie tylko wielkim pośrednikiem po
między kapitalistą a dłużnikiem.

Pew ność banków zasadniczo zależy zatem od

pewności dłużników, korzystających z kredytu, która

się zmienia na przypadek wojny. Podczas, gdy wielkie
banki na zachodzie mają klientelę wielkiego i mniej
szego przemysłu, nasze banki mają kapitały umiesz
czone przeważnie na ziemi. Straty przemysłu wiel
kiego przez w ojnę będą bardzo poważne, natomiast
rolnictwo zapewne nie poniesie strat, ale odniesie k o
rzyści z powodu wysokich cen produktów rolnych.
Przez ubytek sił do pracy na roli mogą powstać tru
dności w gospodarstwie, ale trudności te dadzą się
usunąć. Zakłady przemysłowe po części zostaną zam
knięte, a robotnik będzie szukał pracy na wschodzie,
aby wyżywić rodzinę. Przy użyciu maszyn, z pomocą
kobiet, dzieci, zbiór kartofli i buraków będzie możliwy,
a choć sprzęt kosztować może znacznie więcej niż

zwykle, to wartość płodów rolnych, bydła i trzody po
kryje te koszta w trójnastób.

Rolnictwo będzie zatem w możności płacić swoje
zobowiązania kredytowe i procentowe, a banki nasze

będą miały więcej pieniędzy do dyspozycyi, niż banki
zachodu.

Panika finansowa obecna jest zupełnie bezpod
stawną w naszej dzielnicy, wprost przestrzedz należy
przed odbiorem gwałtownym depozytów i trzymaniem
u siebie większych kwot pieniężnych. Kto to czyni,
naraża się na oczywistą stratę procentu, na możliwość

zgubienia pieniędzy; daleko korzystniej złożyć pienią
dze w banku i odbierać tylko kwoty potrzebne na k o
nieczne wydatki. W razie wojny nawet, gdyby armia

rosyjska wkroczyła do Księstwa, pewniejszy pieniądz
w banku, niż w mieszkaniu prywatnem, bo żołnierz
może zabrać pieniądze, ale nie zabierze książki depo
zytowej, lub czekowej. Banki zabezpieczą swoje pie
niądze w sposób odpowiedni, t j przez stosunek
z bankiem Rzeszy.

-roczną J6ŚT zamiana papierów na

złoto. Bank Rzeszy jest zobowiązany zamienić bank
noty na złoto, ale każdy musi przyjąć zapłatę w bank
notach. Nawet w razie niepomyślnej wojny Niemiec
nie ma m owy o bankructwie państwa niemieckiego
lub Prus, a tem samem w prost jest wykluczony
znaczny spadek waluty niemieckiej.

Społeczeństwo nasze powinno zrozumieć, iż nie

grozi mu finansowa ruina, run na nasze banki jest
czynem bezmyślnej paniki, szkodliwej dla tych, co w

niej biorą udział, a mianowicie szkodliwej dla ogółu.
Banki nasze zaw sze będą w stanie pokrywać

swoje zobowiązania, na to starczą ich środki, ale cho
dzi o to, aby przez bezmyślną panikę nie wykluczać
możności podtrzymywania kredytem zachwianych
egzystencyi, które uratować można.

Sabptojbi stu witaj.
Banki państwowe podwyższają bardzo znacznie

stopę procentową; i tak niemiecki »Reiehsbartk« pod-
dniósł dyskont weksli na 6 proc., za lombardowame

papierów 7 proc.
Natomiast bank angielski podwyższył najpierw na

8 proc. a wczoraj aż na 10 proc.
Bank saski zaś, z 5 proc. na 8 proc.

Moratorium w Francyi.
Paryż. Z powodu wczorajszego popłochu m

w niosek bankierów rząd prawdopodobnie ogłosi 30

dzienne moratoryum. Do banku państwowego wczo
raj zgłosiło się około 30 000 osób. Partye polityczne
spieszą z wyrażaniem rządowi pełnego zaufania.
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