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Szerda, julius 29.

Oroszország öt hadtestet mozgósított és a német határ felé intézkedéseket fett.
Németország visszautasított mindenféle beavatkozást a monarchia és Szerbia
konfliktusában. -
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A hármas szövetség kibővült négges szövetséggé.

I. Ferenc József dicsőséges uralkodónk,
a monarchia legfőbb Hadura hü népeinek bejelentette, hogy hiitlen szomszédunknak hadát üzent és ezentúl a fegyverek erejére
bizva az elégtételadást. A háború tehát kitört a monarchia és Szerbia között. — Végfel — mondotta ma a magyar parlamentben
Politikai életünk egyik vezéregyénisége és
ugyanezt mondja egész Magyarország, egész
Ausztria, az egész monarchia tehát, söt hü
szövetségeseink, Németország és Olaszország. De ugyanezt kívánja a kultur Európa
nevében legújabb szövetségesünk, Svédország is. A monarchia és szövetségesei immár olyan erőt képviselnek, hogy az ő kezükbe van letéve Európa jövője és ha kell:
a diplomáciában s ha muszáj: á csatatereket?
is igazságot osztanak a megbántott nagyhatalomnak, a monarchiánk, akinek dicsőséges uralkodója Európa békeapostola volt
és végeredményben az is marad, ezután is.
A Gondviselés utjai kiszámíthatatlanok és
.ezúttal a harcok tisztitó tiizén át jutnak a
végleges békéhez!
A végleges béke . . . talán európai háború lesz előbb. Ha a sors ugy rendelte
.volna, legyen. Ez Németország üzenete.
Vilmos császár, Európa
leghatalmasabb
ura, ina visszatért Németország fővárosába. S Németország máris homloktérben áll:
ultimátumnak beillő kérdést intézett Oroszországhoz, a királygyilkosok országának
legfőbb patrónusához és Oroszország válasza az, hogy öt hadtestet mozgósított, az
összes külföldön levő orosz tiszteket sürgősen visszahívták, az orosz-porosz határról
az összes teherkocsikat bevonta Oroszor-
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szág belsejébe, sőt mindenféle áruforgalom
szünetel már az orosz birodalomban.
Mivel az európai nagyhatalmak
közvetíteni akartak, sőt a római pápa is interveniált, erre az indítványra nézve Németország határozottan elutasító választ ad, a
mennyiben a német kormány álláspontja a
közvetítést illetőleg az, hogy fölveti a kérdést: vájjon kiván-e a monarchia egyáltalán közvetítést és ha igen, mily mértékben? Egy, a monarchiában nem kívánatos
közvetítést Németország határozottan elutasít. Németország különben ma a hadiflottájának rendeletet adott, hogy Wilhelmshavenbe azonnal térjen vissza. Németország
egyben Angliával megegyezett, hogy az
Északi-tengerről az egész hadiflottáját elvonhassa, — ami azt jelenti, hogy az egész
tengeri haderejét rázuditsa arra vagy azokra a nagyhatalmakra, melyekkel a monarchia miatt háborúba keveredik.
Hogy az európai háború perspektívája
ínég áttekinthetőbb legyen, ma Belgium is
nyilatkozott, amely szerint a belga hadügyminiszter a mozgósítási tervek átvizsgálását
elrendelte arra az°esetre, ha Franciaország
is mozgósítana. Belgium ez esetben
kétszázezer főnyi hadsereget állit ki.
Franciaország azonban jelenleg föltétlenül békét akar, ugy, hogy jelenleg németorosz konfliktus ienyeget.
Szerbiában tizennyolc évtől hatvan évesekig minden férfit behívtak, mind a három
korosztályt teliát. A második balkáni háborúban is ez volt a behivási tervezet és akkor 4SÜ 500 ezerig volt a tényleges hadkötelesek szánta, igy hihető, hogy most kö-

zel ötszázezer embert kiállít ellenünk Szerbia. Ebből azonban az első korosztály csak
százhatvanegy ezer embert számit és föltételezhető, hogy az első és második korosztály mobilizálása csütörtökig — 30-áig —
megtörténik és 31-én a mozgósitottak szállítása bekövetkezhet. Fölszerelése, élelmezése sok kívánni valót hagy a szerb hadaknak és a lóhiány is igen nagy, annyira,
hogy a „világhírű" tüzérség ágyúit ökrök
húzzák és emberek tolják . . .
Bruckban ma egy szerb őrnagyot és
egy szerb kapitányt elfogtak és Grácba vit4
tek.
Y
Belgrádban ma három havi moratóriumot hirdettek.
A szerb hadseregben

lázadás tört ki.

Sok szerb katona fegyverrel együtt átszökött Bulgáriába, ahol megadták magukat a
bolgár katonáknak.
Párlsban ma este is tüntetés volt és érdekes, a háború ellen ugyanugy tüntettek',
mint a háború mellett. Franciaország közvéleménye, társadalma és diplomáciája
rendkivül fél egy európai háborútól, tudják
és nem is titkolják, hogy a hármas-szövetséggel szemben veszítenének.
A Dunán ma a szerb katonák tévedéshői rálőttek egy szerb hajóra "és több" embert megsebesitettek.
Budapestről jelentik: őfelsége, valamint
a trónörökös Budapestre készül, liogy tanúi
lehessenek a magyarok határtalan mámoros
lelkesedésének és hazaszeretetének.
Budapestről jelentik: Boszniában és Dalmáciában kihirdették a statáriumot.

