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Epyss szám ára 1> fillér. 

(Saját tudósítónktól) Giessl Vladi-
mír báró elutazásával megszakadt a dip-
lomáciai összeköttetés a monarchia és 
Szerbia között. A balkáni háborúban ezt a 
lépést nyomban követte az ellenségeskedés 
megkezdése, most azonban még szó sem 
lehet arról, hogy a háború a maga véres 
eseményeivel elkezdődjék. A monarchia 
ugyan fel van készülve minden lehetőség-
re. és nem lehetetlen, hogy egyetlen szerb 
provokáció uj helyzetet teremthet. Nem 
valószínű azonban, hogy Szerbia valami-
lyen vakmerő lépésre szánja el magát, 
egyelőre a Száván tul sem történik más, 
csak lázas fegyverkezés. 

A forgalom már tegnap éjjel óta szü- * 
netel Belgrád és Zimony között, megsza-
kadt minden összeköttetés és a két város 
népe leírhatatlan izgalomban néz farkas-
szemet. De mig Zimonyban hihetetlen lel-
kesedés ujjong, Belgrádban minden jel 
szerint óriási rettegés és félelem lett úrrá. 

Azok a hirek, melyek arról szóltak, 
bogy Belgrádot elhagyta a helyőrség és 
hogy a minisztériumok tisztikara is Nisbe 
menekült, egyelőre nem nyertek megerősí-
tést. Csak az kétségtelen, hogy a királyi 
család tagjai elmenekültek Kragujevácba 
az udvar tar tás személyzetével együtt. 

Zimonyban roppant lelkes a hangulat 
és egyre jobban sürgetik a bevonulást 
Szerbiába. A nép szinte mámorosan éljen-
zi a királyt, a hadsereget és minden perc-
ben felujjong a zsúfolt utca valamelyik 
pontján a viharos követelés: 

— El Belgrádba! 
Hivatalos helyeken szintén nem tud-

nak semmit arról, hogy mi lesz. De általá-
nos a meggyőződés, hogy az ellenséges-
kedés megkezdéséről egyelőre nem lehet 
beszélni, a háború — ha véres formájá-

ban elkövetkezik — csak a hét közepén 
vagy egyik utolsó napján kezdődhetik. 
Zimony fel van készüdve minden eshető-
ségre. 

A mai jelentések igen hiányosak. Ki 
kell emelnünk azokat a hireket, amelyek 
szerint Anglia nemcsak hogy semleges, ha-
nem nyiltan a szerbek ellen nyilatkozik. 
Franciaország hallgat, csupán egyes pá-
risi Japok izgatnak a monarchia ellen — 
belgrádi stílusban. Oroszország szerepe 
még mindig a régi, amely tudvalevőleg 
több esetben meghátrálást jelentett az — 
utolsó pillanatban. 

Ischlben. 
Iscfilből jelentik: Tegnap délután félhá-

rom órakor őfelségénél huszonhét teritékes 
családi ebéd volt, amelyen résztvettek Lipót 
bajor herceg és neje, Ernő Ágost fiával, Tyra 
cumberlandi hercegnő és annak leánya, Olga 
hercegnő, Ernő Ágost braunschweigi herceg 
és neje és a kíséretük. Viktória Lujza braun-
schweigi hercegnő ma először jelent meg mint 
őfelsége vendége az uralkodó villájában, mely 
alkalommal őfelsége Viktória Lujza herceg-
nőt, Vilmos császár leányát igen szívélyesen 
üdvözölte. Ö felsége állapota az utóbbi napok 
izgalmai dacára, jó. ö felsége, aki a minisz-
terek jelentéseit nyugodtan fogadta, a legjobb 
egészségben tért éjjeli pihenésre, ö felsége 
továbbra is Ischlben marad. Semmiféle disz-
pozíciót nem tettek ő felsége elutazására. 
Ischlben még éjfél után is élénk élet uralko-
dott az utcákon. 

Ischlből jelentik: A király ma is korán 
reggel kelt fel és elköltötte megszokott reg-
gelijét. Azután bement dolgozószobájába s itt 
fogadta szárnysegédét, aki jelentést tett neki 
a monarchiában lezajlott tegnap esti hábniits 
tiintétésekről. Elmondta, hogy Bécsben és 
Budapesten, de a monarchia legkisebb váro-
saiban is, a lakosság valóságos extázissal 
tüntetett a háború mellett. A polgárság ösz-
szeölelkezett a tisztekkel s olyan ünneplés-

ben részesítette az osztrák-magyar hadsere-
get, amilyenre még nem volt példa. A király 
látható örömmel hallgatta a szárnysegéd je-
lentését és örömkönnyeket hullatott. 

RENDKÍVÜLI HITEL! 

Bécsből jelentik: Négy nappal a bu-
dapesti bankigazgatók tanácskozása után 
Bécsben is összegyűltek a nagybankok ve-
zető emberei Engel osztályfőnöknél, aki 
jelenleg a pénzügyminisztérium vezetésé-
vel van megbizva. A tanácskozás esetleges 
rendkívüli hitel folyósításával van össze-
függésben. 

BEJELENTETTÉK A HÁBORÚT A 
HATALMAKNAK. 

Bécsből jelentik: A monarchia tegnap-
előtti jegyzékét, amelyben a demarsról ér-
tesítette a szignatárius hatalmakat, a mai 
nap folyamán ujabb körtávirat követte. A 
külügyminisztérium ez ujabb értesítésével 
tudtul adta a nagyhatalmaknak, hogy a há-
borús állapot Ausztria-Magyarország és 
Szerbia között beállt. 

OLASZORSZÁG NEM BÉKÍT. 

Rómából jelentik: A Tribuna arról 
értesül, hogy az a jelentés, mintha az 
olasz kormány Bécsben barátságos lépé-
seket tett volna az Ausztr ia-Magyarország 
és Szerbia közt támadt viszály elintézésé-
re, minden alapot nélkülöz. 

ANGLIA A SZERBEK ELLEN. 
Londonból jelentik: A Daily Graphic 

i r ja: Egy nagyhatalom, de még Oroszor-
szág sem akarja ebben a pillanatban a há-
borút, tehát egy állam sem akar áldozatot 
hozni a gyújtogató államért, amely nem-
csak elősegített egy soha nem igazolható 
büntettet, hanem a Keleten a territoriális 
statusquot állandóan fenyegeti. 

ROMÁNIA SEMLEGES. 
Bukarestből jelentik: A monarchia jegy-

zékéről az Adeverul igy ir: A jegyzék hang-
ja és a követelések formája jellemzik azt a 
határozottságot, amellyel a szomszédos mo-


