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talomhoz tájékoztató jegyzéket fog külde-
ni a monarchia, 

A SZERB FÖLFOGÁS. 
Belgrád, julius 22. Azt a hírt, hogy az 

Ausztria-Magyarország és Szerbia 'között 
már ismételten bejelentett diplomáciai nézet-
váltás már a legközelebbi időben meg fog 
történni, a szerb politikai körök nyugodtan 
fogadták. Utalnak arra, hogy a monarchia 
esetleges követelését, hogy indítsanak biróí 
vizsgálatot egyes szerb állampolgárok ellen, 
hiteles okmányok alapján, ha vannak ilyenek, 
szerb részről bizonyára teljesíteni fogják, a 
mint azt egyébként félhivatalos szerb részről 
a legutóbbi 'napokban ismételten hangsúlyoz-
ták is. Ami már most a nézetváltás másik ré-
szét illeti, amely a diplomáciai akcióra vo-
natkozik, Belgrádban ugy vélik, hogy ez az 
eszemecsere mem terjedhet olyan területre, 
amely diplomáciai szempontból járhatatlan, 
vagyis nem lehet szó olyan kérdésekről, ame-
lyek a megegyezést eleve kizárják. 

A Politika bécsi értesülést közöl, mely 
szerint az osztrák-magyar monarchia köve-
telései arra irányulnak, hogy indítsanak vizs-
gálatot öt szerb állampolgár ellen, gyakorol-
jon a szerb kormány ellenőrzést a hazafias 
egyesületek tevékenysége fölött és végül tö-
röljenek bizonyos nagyszerb olvasmányokat 
a szerb iskolákban használt tankönyvekből. 

MIT KÍVÁNUNK SZERBIÁTÓL? 
Bécs, julius 22. A N. W. Tgbl. vezető he-

lyen a következő cikket közli, melyet értesü-
lésünk szerint a monarchia vezető helyéről 
inspiráltak: 

— Konfliktus van legfontosabb létérde-
keink és a Szerbiában makacsul követett ten-
denciák között és a tisztázás föltétlenül szük-
séges. Ez, beismerjük, Szerbiának nem lesz 
kellemes, mert magától értétődik, hogy nagy 
áldozatot kell hoznia önérzetének és ezt « 
nagyszerbség híveinek magasra felcsigázott 
hiúsága csak sérelmesnek tekintheti. Ez az 
áldozat azonban kevésbé súlyosabb, a sére-
lem kevéisbé fájdalmas lesz, ha a szerb nép 
ennek az árán végül belátja, hogy téves utak-
ra került és idejekorán meg kell térnie. Szei-
bia hiába akarja magát nagyhatalomnak fel-
fújni. összes egyesületei és társaságai sem 
fogják nagyhatalommá tenni, összeesküvői és 
azoknak minden merénylete sem1 egyengeti 
erre az utat, összes politikusai és lapjai sem 
birják erre a polcra segíteni. Szerbia tovább-
ra is középállam marad és ebbe bele kell nyu 
godnia. 

A belgrádi agitáció azon alapszik, hogy 
Szerbia 'túlértékeli magát és ha ebben nem 
állítják meg, kemény összeütközésbe kerül a 
való élet tényeivel. Szomszédunknak, amely-
lyel szívesen élnénk békében, realisztikus 
szemlmel kellene néznie a dolgokat, nem sza-
bad tovább gyönyörködnie csalfa álomképek-
ben és üres ígéretekkel nem szabad ámittat-
nia magát, nehogy újra kezdődjék a régi já-
ték, amely 'kilátástalan. Ilyen taktikába töb-
bé nem megyünk bele és nem is szabad bele-
mennünk. Teljes világosságot kell teremteni 
közte és mi köztünk végre-valahára, elég ké-
sőn. 

Szerbiának alaposan le kell mondania sok 
mindenről és azok után, amik történtek, en-
nek a lemondásnak rendkívül határozottnak 
és mélyrehatónak kell lennie. 

-Még nem ismerjük ama követeléseket, a 
melyeket kormányunk támasztani fog, de 
ha átnyújtják őket, Szerbia bizonyára érezni 
fogja, hoigy nem az a rendeltetése, hogy a ml 
bőrünkre váljék nagyhatalommá és hogy 
már elérte fejlődésének legszélső határait. 
Ausztria-Magyarország nemi fenihéjázó és 
nem szorul arra, hogy a nálánál gyengébbe-
ket megszégyenítse. Nem szívesen és lehető 
mérséklettel fogja kis szomszédját arról meg 

győzni, hogy ő a kisebb, hogy .azonban a 
'kicsiség nem: ruházza fel azzal az előjoggaj, 
hogy a nagyobbnak vagyonára és vérére áhí-
tozzék. Nagyon kívánjuk, hogy a küszöbön 
álló és szükséges nézettisztázás Szerbia köz-
véleményét olyan állapotban találja, hogy ezt 
megértse. . 

OLASZ L A P RÉK EREMÉN YE. 
Milánó, julius 22. A Corriera delta Sera 

római szerkesztője, Tőrre képviselő, hosszabb 
cikkben foglalkozik Ausztria-Magyarország 
és Szerbia viszonyával. A cikk azért .is na-
gyon érdekes, mert ia képviselő régebbi jó 
viszonya a ikonzulátusboiz bizonyos mérték-
ben megszűnt, .azért laz ő felfogása vissza-
tükrözi az ellenzék felfogását is. •Megálla-
pít ja, hogy Ausztria-Magyarországnak az 
aggodalma a nagy szerb propaganda miatt 
t>;1jes<r,i >jogos, azoinban nagyon kérdéses, bogy 
ia szerb kormány tartózkodása vagy hall-
gatólagos magatar tása segítene-© a jelenle-
gi viszonyokon. Szeri)iának feltétlenül telje-
síteni kell AresatriaMagyarország jogos kí-
vánságait, de ha Ausztria-Magyarország azt 
kívánná, hogy Szerbiában osztrák és magyar 
hatóságok vezessék a vizsgálatot a szerajevói 
merénylet dolgában, akkor ez feltétlenül a 
háborút jelentené, — merít Szerbia,, minit szu-
verén és független állam, ebbe semmi körül-
ményeik között sem egyeznék belie. Valószí-
nű, hogy AnsztrLaMagyaror&zág ez idő sze-
rint meg fog elégedni bizonyos1 erkölcsi elég-
tétellel és a szerb kormány a maga hatás-
körében le fojgja folytatni a vizsgálatot s 
a bűnösöket 'megbünteti. A helyzet ugyan 
nagyon komoly, de h a az ügyeket mindkét 
részről jóakarattal kezelik, akkor a békét 
meg lehet menteni. 

Világháború lesz ! 
London, julius 22. A Times mai vezér-

cikkében megismétli, bogy Szerbia köteles a 
szerajevói merénylet értelmi szerzőinek és 
cinkostársaiknak ki-nyomozására és 'megbün-
tetésére AusztriaMagyarországniak tényleges 
támogatást nyújtani . A Times elismeri, ihogy 
Ausztria-Magyarország 'mérséklettél jár, el, 
de hozzáteszi, bogy a monarchiának köteles-
sége kimutatni, bogy tényleg összeesküvés 
áll fenn, mely a monarchia belső békéjét fe-
nyegeti. A monarchiában megjelenő szláv la-
pokból kiszemelt kivonatok nem elegendők 
arra , hogy a Szerbia ellen felihozott vádakat 
megítéljük. A Cas -azt irjia, thogy a monar-
chia a szerb hadseregből a tisztek egy cso-
portjának eltávolítását fogja követelni. Ezt 
•a követelést csak azzal lőhetne indokolni, ha 
a monarchia bebizonyítaná, bogy azoknak a 
tiszteknek a megmaradása ta monarchia bei-
békéjének veszedelme volna. Az a terv, Szer-
biától követelni, bogy a. nagyszerű mozgalom 
elnyomására függetlenségére nézve veszedel-
mes 'akcióval nyújtson Sebédkezet és hogy 
ezt a követelést 'háborús fenyegetéssel is ke-
resztülvigyék, veszedelmet jelentene nem-
csak a monarchia, .hanem egész Európának 
a békéjére is. Ausztria-Magyarországira néz-
ve igen nagy volna a veszedelem még akkor 
is, ha a konfliktust lokalizálhatnák, de saj-
nos," nincsen is rá remény, hogy a háborút, 
ha kitör, le lehetne szigetelni. 

A SZERB BOJKOTT. 
Eszék, julius 22. Belgrádi hivatalos kö-

rök határozottan tagadták, ihogy szerb keres-
kedők bojkottálják a monarchiát. Hogy ez a 
cáfolat milyen értékű, azt fényesen igazolja 
az alábbi körlevél, melyet Belgrádiból kap-
tak az eszéki kereskedők: 

Értesít j ük, bogy nemcsak önnél, de egész 
Ausztria-Magyarországon senkinél sem fog 
egyetlen szerb is rendelést eszközölni imind-
a legvadabb Albániában sem fordulnak elő. . 

az üzleteiket kifosztják, asszonyaikat kínoz-
zák és megbecstelenitik, egyáltalán, amig 
olyan dolgokat visznek véghez, aminők még 
addig, amiig szerbjeinket önöknél gyilkolják. 
Még h a a monarchia mindezekért az elszen-
vedett sérelmekért, amikben a szerb n é p n e k 
része volt, elégtételt is fog adni Szerbiának, 
még akkor is jól meg fogjuk gondolni, hoigy 
drága pénzünkért ellenségünknél selejtes árut 
vásároljunk. 

MONTENEGRÓ FEGYVERKEZIK. 
Cettinje, julius 22. Montenegróba a2 

utóbbi időben rendkívül sok fegyverszállit-
mány érkezett. Ha Szerbia a mozgólsitást el-
rendeli, Montenegró nyomban előtérte léP-
Jól informált körök azt hiszik, ihogy a hely-
zet komolyrafordulása esetén Montenegró is-
mét ugyanazt a szerepet vállalná, amelyet 
első balkáni háborúban, 
Merényletterv a vezérkari főnök ellen. 

Bécs, julius 22. B á r ó Hötzendorfi 
Konrád, a vezérkar főnöke, aki megláto-
ga t ta Bécsben betegen fekvő fiát és azután 
v i ssza té r t Innichenibe, ima ismét ideérke-
zett. Hötzendorfi Konrád megszakította cl 

mai nappal szabadságát. Megbízható hír-
fo r rá s szer in t a vezérkar i főnök ellen me-
rénylet készült és osák a rendőrség ébersé-
géneik sikerült minden veszedelemnek ele-
jét venni. A ímerénylettérvről' semimi rész-
let nem sz ivárgot t ki. Amer re Konrád bá-
ró aultója elrobogott , ka tona i őrség cir-
kált . 

A vezérkara főnök ima t á r g y a l t K l ó 
batin hadügyminiszterre l , de bevonták a 

t á rgya lásba Hazai Samu báró honvédel-
mi minisztert is, aki m a szintén megsza-
kította szabadságát és vára t lanu l Bécsbe 
érkezett . Hazai bá ró Burián bá ró minisz-
terrel is t á rgya l t . 

A londoni Times m a pétervár i jelen-
tés á lapján közli, hogy a monarchia moz-
gósított. Budapesti" illetékes bölyen ezt y 

hirt megcáfol ják . 
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Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fog3 

tói fel nem ismerhető, az eredeti fogakat U 
jesenpótolják. Készítek továbbá arany koron3 ' 
kat és levehető arany hidakat jutányos á r i l 

mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégít0 
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