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keverve az összeesküvésbe. A belgrádi tisztek 

üléseinek feloszlatása után a londoni szírb 

követségen titkos irodát létesítettek, amely 

folytatta az összeesküvés előkészületeit. A 

londoni szerb követ négyezer font sterlinget 

bocsátott a szerb tisztek rendelkezésére a 

merénylet céljaira. 

Belgrádban a lovasság, 
Szófia, julius 29. A bolgár fővárosban 

hire jár, hogy az osztrák-magyar lovasság 

bevonult Belgrádba, anélkül, hogy a legcse-

kélyebb ellenállásra talált volna. Ezt a hirt 

Nisben ki is plakátozták. Misben egyébként a 

vasúti minisztériumok fontos aktái részint el-

zárva, részint fölhalmozva hevernek. Legbe-

avatottabb forrásból jelentik, hogy Bulgária 

csak addig marad szigorúan semleges, mig 

a konfliktus lokalizálva marad és egyetlen 

állam sefin avatkozik bele, legyen az akár 

Szerbia Szövetségese is. 

Oroszország nem akar 
háborút? 

Szentpétervár, julius 29. Ma délelőtt a 

következő hivatalos kommünikét tették köz-

zé: 

— A birodalom fővárosában és más vá-
rosaiban az utóbbi napokban észlelt nagy-
számú hazafias tüntetések mutatják, hogy a 
szilárd és nyugodt orosz politika a lakosság 
széles rétegeiben rokonszenves visszhangra 
talált. A kormány reméli azonban, hogy a 

nép érzelmeinek manifesztálása egyáltalá-

ban nem lesz ellenséges színezetű azon ha-
talmak ellen, melyekkel Oroszország béké-
ben él és ezentúl is békében óhajt élni. Ami-
dőn a kormány a népérzelmek fellendüléséből 
erőt merít és az alattvalókat tartózkodásra 
és nyugalomra szólítja föl, egyúttal kijelen-
ti, hogy változatlanul őrködni fog Oroszor-
szág méltóságán és érdekein. 

Egyedül a leszámolás útján. 
Bécsi munkatársunk teljesen beavatott 

forrásból közölheti a következőket: 

— A külügyi kormány a leghatározottab-

ban visszautasít minden olyan szándékot, a 

mely beavatkozást tervez Ausztria-Magyar-

ország és Szerbia konfliktusába. Ezért nem 

fogadtuk el az angol meghívást a londoni 

konferenciára, mert tisztában vagyunk az 

ilyen tanácskozások értékével és eredményé-

vel. És ezért nem intette le a külügyi Kor-

mány hü szövetségesünk, Olaszország terve-

zett intervencióját is. A szerb király a roko-

ni kötelékre való hivatkozással fordult Vik-

tor Emánuel királyhoz és kérte beavatkozá-

sát a béke érdekében. Az olasz király Kér-

dést intézett királyunkhoz, hogyan fogadná 

az intervenciót, mire azt a választ kapta, 

hogy a monarchia egyelőre nem hajlandó tár-

gyalni a Szerbiával való kötendő béke ügyé-

ben. 

— Mi bizunk benne, hogy a szerb leszá-

molásból nem lesz európai háború, habár föl 

vagyunk készülve minden eshetőségre. Egyet-

len hatalomnak sincs joga hozzá, hogy eb-

be a háborúba beavatkozzék és a hármas szö-

vetségnek meg van minden ereje hozzá, hogy 

ha kell, fegyverrel akadályozzon és toroljon 

meg minden ilyen szándékot. 

Erre azonban előreláthatólag nem kerül 

a sor. Bizunk benne, hogy Anglia határozott 

semlegessége folytán semmiféle beavatkozás 

vagy incidens nem zavarja, hogy a monarchia 
elvégezhesse a megtorlás és leszámolás mun-
káját Szerbiában. 

A Putriik-affér. 
Köln, julius 29. Kölnischc Zeltimg irja: 

Nagy megelégedést keltett Putnik szerb had-

seregfelügyelő letartóztatása. A tábornokot 

mindenütt a szerb hadsereg lelkének mond-

ják és feltartóztatása egy vesztett csatával 
fölérő csapást mért Szerbiára. A monarchia 

lovagias eljárása folytán Putnik folytathatta 

útját. Ezzel a cselekedetével Ausztria-Ma-

gyarország becsületes szándékainak ujabb 
bizonyságát adta; a monarchia nem akar vé-

letlenek folytán előnyökhöz jutni. Ez minden-

képen nemesebb gondolkozásra valJ, mint a 

szerajevói gyilkosoké vagy a szerb kormá-

nyé. Szerbia bizton még ezt is zokon veszi a 

monarchiától, dacára annak, hogy hasonló 

esetben sokkal kevesebb méltányossággal és 

nobilitással járt volna el. Amilyen jó tréfa 
volt a íöltartóztatása, anuyjra előzékeny és 
okos dolog volt ebben az értelemben szaba-

donbocsátása. 

A készületlen szerb hadsereg. 
Bukarest, julius 29. Katonai körökből 

eredő értesülések szerint, a szerb hadsereg 

mozgósítása sebes tempóban halad előre. 

Bulgária és Albánia határairól visszavon-

ták a csapatokat és észak felé küldöttek 

őket. A fölmarsirozás fővonala a Morava-

völgyben fog kibontakozni. Uzice és Volja-

ve körül nagyobb seregeket vontak össze. 

Az Oroszországba vezényelt szerb 
vezérkari tisztek mind visszatérnek Buka-

resten keresztül Szerbiába. Harmincöt ily 

tiszt utazott itt keresztül. Szalonikin ke-

resztül százával térnek haza a szerbek. Az 

önkénteseket lázasan verbuválják. A ban-
dák élére tisztek állottak és Bosznia felé 
indultak. A „Narodna Obrana" mindjárt 

az első napokban ezer fölfegyverezett em-

bert állított talpra. 

A szerb hadsereg ellátása óriási ne-

hézségekkel jár. A monarchia gyors elha-

tározása roppant zavarba hozta a hadve-
zetőséget. A tüzérség teljesen készületlen, 
mert azt csak most szervezték. Az egész-
ségügyi csapatok rettenetes állapotban 
vannak. 

BUKOVINA IS LELKESEDIK A 

HÁBORÚÉRT. 

Csernovic, julius 29. Egy itteni vendég-
fogadóban a közönség lelkesen énekelte a 
néphirnnuszt, mindenki levett kalappal da-
lolt, csak a ruszofil hirben álló Zurkanovicz 
szerkesztő maradt tüntetőleg ülve s mikor 
figyelmeztették, hogy álljon fel, gúnyosan 
mosolygott. A fölháborodott tömeg rávetette 
magát és csak a rendőrség tudta megvédel-
mezni a közönség dühe elől. Zurkanoviczot a 
rendőrök letartóztatták és megindították el-
lene a büntető eljárást. — Dornavatra fürdő-
helyen, ahol sok a romániai vendég, de a 
lakosság legnagyobb része osztrák alattvaló, 
a hazafias tüntetésekben élénk részt vettek a 
románok is. 

GYÖRGY HERCEG SZERVEZTE A SZE-

RAJEVÓI BÜNTETTET. 

Ciganevics neve sürün szerepeli a szera-
jevói bűntettben. A monarchia követelésére 
különösen Ciganevics kiadásától irtózó:! 
Szerbia — méltán. Mert amint mi tudjuk, 
hogy kicsoda Ciganevics, ugyanugy tudta 
Szerbia is: maga György királyi herceg, a 
sokszorosan leleplezett szerb gonosztevő. 
Olyan személyiség, aki az utolsó hajóval jött 
át Belgrádból és ott számunkra fontos disz-
krét munkát végzett, a következőket mondot-
ta nekem: 

— Lényegében tisztán kriminalisztikai 
nézőpontból kivált Ciganevics úrral érdemes 
foglalkozni. A monarchia demarsa is csupán 
„az állítólagos Ciganevics" néven emlegeti. 
Igenis ólt Belgrádban egy ilyen nevü ur, aki 
tőlünk került át, de nem ez a szerajevói me-
rénylet felbujtója. A neki tulajdonított fősze-
rep — György szerb hercegé, amire döbbe-
netes bizonyítékok gyűltek össze. A kinos 
afféréi miatt trónörökösi rangjától megfosz-
tott György herceg szervezte főkép az egész 
biintervet. Van olyan dossier is, amelyben sa-
játkezű irása szerepel a nome de guerre-rel. 

Ezek után nem szabad meglepődnie azon 
a közlésemen, hogy hétfőn harmincöt görög 
komitácsi érkezett Belgrádba, akiket György-
herceg személyesen fogadott. 

100.000 KORONA 
ÉKSZERARU HITELRE 
Közhírré tesszük, hogy 100.000 korona értékű ékszer-

árul óhajtunk kényelmes részletfizetés ellenében 

kihitelezni. Tehát mindenki vásárolhat divatos ékszert. 

arany, ezflstőrát. Briliáns-árut, ezüst és kina ezüst 

evőszert, márvány és valódi bronz mfiipari tárgyakat 

hitelre. Azonnali fizetésnél 10"/o engedményt adunk. 
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