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gyei-mezt ette őt, hogy a politikai helyzet ko-
molysága miatt a legnagyobb óvatosság 
ajánlatos és hogy „jó lesz a lőport szárazon 
tartani, nehogy a bekövetkező események és 
esetleges meglepetések készületlenül találják 
Németországot." Az ijedtséget, mely ezt a 
hiradást; természetszerűleg követte, fokozta 
az, hogy a Dresdner Bánik és a Deutsche 
DiscontogeseMsühaft piacra dobták értékpa-
piráMományukat. Az eladások még kedden is 
tartottak és a tőzsdei nyugtalanság ilyen-
formán természetesen nem: szűnt meg. 

BERLINI DIPLOMATA NYILATKOZATA. 
Egy újságírónak alkalma volt egy nagy-

rangu berlini német dipolmatával beszélge-
tést folytatnia. A diplomata, aki ezidőszerint 
nem adhatott felhatalmazást arra, hogy ki-
létét megnevezzék, jól ismeri a német kor-
mány felfogását és ezért a következő kije-
lentései különös figyelmet érdemelnek: 

— Az ,az idegesség, laimely a berlini és 
bécsi tőzsdén az utóbbi napokban uralkodott, 
bár a pénzügyi körök aggodalmai rendesen, 
mint túlzott rémilálMisok cáfolódniak meg; ez-
úttal -a diplomáciára és a politikai körökre 

. is átragadt. A diplomácia is ideges, mert 
senki se tudhat ja , ihogy ez a meleg nyár mi-
lyen meglepetésekkel fog Európának szol-
gálni, a helyzet bizonyitalainsága ólomisuiy-
ké-nt nehezedik a diplomáciára is. Mi se tu-
dunk egyebet, mint azt, hogy az osztrák-ma-
gyar külügyminisztérium e hét ménén szán-
dékozik belgrádi diplomáciai akcióját meg-
kezdeni. 

— Berchtold gróf (kikérte a. monarchiá-
hoz közelálló kormányok véleményét, ezen-
kívül pedig a monarchia diplomáciai kép-
viselői az összes európai kormányoknál és 
más illetékes diplomáciai helyeken ismertet-
ték Ausztria-Magyarország szándékéit in-
tézkedéseit és megokolni igyekeztek, miért 
t a r t j a a monlarohia kormánya szükségesnek, 
hogy Belgrádban diplomáciai Lépésieket te-
gyen. Ennélfogva érthető, hogy a német, kor-
mány teljes egyetértésének adott kifejezést 
és feltétlenül helyesli a bécsi intenciókat. A 
német kormány rpméli, liogy Belgrádban 
igyekezni fognak egy komoly 'válságot kike-
rülni és a monarchia békés megoldásra való 
törekvésében a német kormány legteljesebb 
támog:atásána .számíthat. 

— Arról, hogy nemzetközi lépés tétessék 
Belgrádban, nincsen szó és ilyen terv nem 
is merült föl. Egyes kormányok azonban má-
ris élénk eszmecserét folytatnak afelett ,hogy 
az európai béke hiztositásária Belgrádiban ba-
rátságos fi gyélmeztótéjs u t ján odalli asm rílak, 
hogy Szerbia teljesítse a monarchia követe-
léseit, illetőleg ne foglalja el már előzőleg 
is n visszautasítás álláspontját, hanem ab-
szolút korrekt Magatartással és előzékeny-
séggel igyekezzék jószá-n-dékairól tanúságot 
tenni. Ugy tudjuk, a szerb, kormány ha j lan-
dó is erre, — csak a szerb közvélemény har-
cias kedve ne okozzon bonyodalmakat. A 
bécsi akció e bét végén megkezdődik. Hogy 
Imi fog végződni, naigyon kétséges. Remél-
jük, hogy nem kerül sor az ultimia ratióra. 

IZVOLSZKU NEM M E H E T SZABAD-
SÁGRA. 

Berlin, jul ius 23. -Münchenből jelentik', 
hogy Jzvolszkij párisi nagyikövet értesítette 
n Tegermsoe melletti Ro-t.ta-chban levő Toll-
féle villa tulajdonosát, akinek házában nya-
ranta üdülni szokott, hogy egyelőre nem -me-
het Rotítachba, mert Pétervárról , ahol ezidő-
.szerint tartóidkodik, egyenesen Pári-sba kell 
visszatérnie ós nem tudja, váj jon ezen a nyá-
ron egyáltalán odamehet-e. 

Szerbia háborúra kész. 
Belgrád, julius 23. Andrássy Gyusla gróf 

és Tisza István gróf .miniszt-erdl-nök tegnap 
esti beszédei, melyeket bő kivonatban ismer-
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tettek a ima reggeli belgrádi lapoki, élénk 
feltűnést keltették a szerb fővárosiban és 
nem maradták hatástalanok. Politikai körök-
ben különösen scik szó esett Andrássy beszé-
déről. Belgrádban, ahonnan jól ,látják és ala-
posan figyelik a magyar .politika eseményeit, 
igen nagy jelentőséget tulajdonktanjak an-
nak, liogy .az ellenzék vezére a külügyi vál-
ság idejére támogatását ajánlotta -fel a kor-
mányelnöknek. Nem -számítottak ar ra , hogy 
az egész magyar közvélemény egységes erő-
vel támogatni fogja a Rallplatz szándékait 
és ennek a ténynek dokumentálása gondol-
kodóba ej t i ,a szerb közélet előrelátó fakto-
rait. 

De csak ia komoly elemeik állnak meg a 
magyar parlament, eseményeinél, a rohanó 
belgrádi élet egyre fokozódó izgalommal vé-
res fordulatot vár . Egyre áltailáinosaíbb és 
egyre haragosabb a követelés, hogy tSzerbia. 
utasítsa vissza Ausztria-Magyarország min-
den követelését és ne tűrjön el semmiféle be-
avatkozást. 

A laipok négyhetes izgató munkájának 
hatás-a jelentkezik -most ebben a hangulat-
ban. Belgrád egyre harciasabb és tegnapról 
mára olyain képet uy.ujt a szert) főváros, 
mint a balkáni háború eJőtt vailó időkben-
Széltében terjesztik a ibirt, — bár sehol ko-
moly formában még nem látott napvilágot 
— hogy Oroszország legteljesebb támogatá-
sáról biztosította Szerbiát minden eshetőség-
gel szemben. 

Ez a felelőtlen és megbízhatatlan, sőt 
csaknem biztosan hazug híresztelés az alapja 
és imditó oka a belgrádi harcias hangulat-
nak. A vezető körök mélységesen .hallgat-
nak: semmit meg nem cáfolnak és -semmit 
mleig nem erősítenek. A kormány örül ennek 
a harcias láznak, mar t a maga szándékainak 
előzetes imánkéin,iát l á t j a a közvélemény 
megnyilatkozásában. A mozgósítási paran-
csot már elkészítette a szerb államnyomda, 
a hadsereg valamennyi tartalékos tisztje le-
pecsételt borítékban megkapta az uj rendel-
kezést, itt mindem intézkedés és előkészület 
megtörtént a háborús lehetőségre. 

Meg kell azonban álil-aipitanii, hogy esak 
Belgrád ennyire harcias. Az ország különbö-
ző részeiből .arróll érkeznek hirek, Ihogy ® 
szerb nép többsége nem akar megint hábo-
rút. Azt az óriási ínyomoraságot és vérvesz-
teséget, melyet a balkáni háborúk okoztak, 
még .neim heverte ki Szerbia. És a szerb nép 
nem -fordul -fohászkodva a cárhoz és inem bí-
zik (Szentpétervárban,; akármennyiine izgat-
nak és lelkesítenek is a nagyszerb álmodo-
zók. Mert az izgatás és szervezés munká ja 
— ezt minden hivatalos cáfolattal -szemközt 
fenn kell tar tanom — hihetetlen -mértékben 
és megujnllt. erővel folyik. És az is magálla-
pithaltó, ihogy a nagyszerb szervezeteknek 
pénz korlátlan mennyiségben áll, rendelke-
zésükre és az a felhívás, mely a szent oé.lra 
adakozásra szóöitja fel n szerbekét, nem egyéb 
ámításnál. Nyilt-ain beszélik, hogy az agitá-
ció munkájá t orosz pénz táplálja és megint 
a rulbel gurul az országban. Szerbia felké-
szült a háborúra, -de nem a közmondásos 
megokolással, bogy bókét alkar. Vad és vak 
elszántsággal hirdeti minden tényező, bogy 
nem -szabad halasztani az összes függő kér-
dések elintézését, mert a leszámolásiban, ba 
véres és végzetes lesz is, Szerbiának nincs 
veszteni valója. 

Bukik Pasics ? 

Belgrád, julius 23. A választás-i moz-
gatom eddigi lefotyá'sa nagyon aggasztja 
a kormányt. Több kerületben, melyekre 
eddig az (5radikális pár t a legbiztosabban 
számíthatot t , a ko rmány hívei közt ko-
moly nézetel térések t ámad tak . A kor-
m á n y aggodalma annál jogosultabb, mert 
már a legutolsó szlkupstinában is csak pár 
szavaza t többsége volt. Ha a .kormány nem 
érhetné el az abszolút többséget, jelenlegi 
összetételében nem maradhatna helyén. 
A nézeteltérésük a lap ja Szerbiának a moti 


