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Az európai feszültség. 
Németország ultimátumot intézett Oroszországhoz 

és ngilatkozattételre hivfa fel Franciaországot. 

Majdcsak tisztán látunk már, majd-
csak nyilvánvaló lesz már, mit ákar egyik-
másik európai hatalom. Sőt már az is kezd 
világossá válni, mit akar együk ázsiai 
nagyhatalom, Oroszország réme: Japán. 
Megállapítható, hogy Japán abban a pil-
lanatban lecsap az európai medveko'losz-
szusra, amikor a monarchia ellen tárnadó-
lag megmozdul. S ez esetben nemcsak Eu-
rópában verjük meg Oroszországot, hanem 
mongol fajtestvéreink is tönkre verik Ázsi-
ában és elveszik legdrágább földjét, egész 
Mandzsúriát. A japáni készenlétről a tokiói 
japán lap, a Hislu irja a következőket: 

— Japánnak Oroszország esetleges 
bonyodalmait föltétlenül ki kell használ-
nia. A mongol-mandzsúriai kérdés rende-
zésére tegnap itt hosszabb minisztertanács 
volt. 

Európában ma főként Franciaország 
felé fordult a figyelem. Olyan dolgok tör-
ténnek Franciaországban, amelyek esetleg 
forradalmat vonhatnak maguk után ebben 
az államban. -Ugyanis tegnap éjjel megöl-
ték, illetve megölették az európai szociál-
demokraták legelső vezéregyéniségét, Jean 
Jaurés-t, aki tudvalevőleg a legélesebben 
szállott sikra a francia kamarában és kö-
vetelte, hogy Franciaország feltétlenül ra-
gaszkodjék a békéhez. Jaurés akkor meg 
is buktatta volna a Viviani-lkormányt, ha 
nem nyilatkozik ünnepélyesen, .hogy Fran-
ciaország a béke utjain marad ezután is. 
Tudnunk kell ugyanis, hogy a köztársaság 
elnöke, Poincaré háborus-párti alapjában 
véve. Nem lehetetlen, hogy politikai gyil-
kosság áldozata Jaurés, a nép legalább az t 
hiszi. Egész Franciaország lázban ég és a 
legelső megnyilvánuló az, hogy Poincaré 
köztársasági elnök megbukott. Franciaor-
semmi esetben se támogatha t ja a másik 
entente hatalmat, Oroszországot, mer t ez 
esetben a belső forradalom pusztítaná el 
Franciaországot. Bizonyosnak látszik, 
hogy már a jövő héten világsztrájkot ren-
deznek a szociáldemokraták egyenesen az 
európai háború ellen demonstrálva. 

Oroszországból a mai napon semmi 
érdemleges hir ,niem érkezett. A többi eu-
rópai Hatalomról ezek a táviratok érkez-
tek: 

Berlinből jelentik: Föladatott Berlin-
ben julius 31-én este 10 óra 15 perckor, 
érkezett augusztus 1-én este 6 óra 25 perc-
kor. A Norddeutsche Allgemeine Zeitung 
jelenti: Miután a közvetlen akció, amely 
magának a cárnak óhajára indult meg, az 
orosz kormány az által, hogy a hadsereg 
és tengerészet mozgósítását elrendelte, 
megzavartatott ' — a császári kormány 
tudatta Pétervárral, hogy a német moz-
gósítás várható, hogyha Oroszország ti-
zenkét óra alatt nem szünteti be a hadi ké-
szülődéseket és erről határozott nyilatko-
zatot nem tesz. Egyúttal a francia kor-
mányhoz kérdés intéztetett a német-orosz 
háború esetére való magatartását illető-
leg. 

Berlinből jelentik délután 5 óra 15 
perc kelettel: Vilmos német császár elren-
delte az egész német hadsereg mozgósitá-
sát. 

Londonból jelenti a Reuter-ügynök-
ség: Az orosz mozgósítást már huszon-
nyolcadikán elrendelték a déli és délnyu-
gati határon. Pétervárot t a monarchia és 
Németország követségeit írendőrség őr-
zi. 

Berlinből jelentik: Rigánál a Duna 
torkolatát aknákkal elzárták. 

Londonból jelentik: A katonai elővi-
gyázati intézkedések megtörténtek. 

Rómából jelentik: Az olasz határról 
észrevehetőik francia csapa'tmozdulatok. 

Parisból jelentik: Tegnap miniszter-
tanács volt, amely a külpolitikai helyzet-
tel foglalkozott. 

Athénből jelentik: Görögországban 
attól félnek, hogy Bulgária erőszakosan 
megkíséreli a bukaresti béke megváltozta-
tását. 

Berlinből jelentik: Németország az 
orosz-francia határon katonai előkészüle-
teket tett. Hat (hadtest tartalékosai kaptak 
parancsot la bevonulásra. Németország-
ban ma kihirdették a kivételes állapoto-
kat. 

Rómából jelentik: II. Viktor Emánuel 
olasz király (hosszasan tanácskozott a mi-
niszterelnökkel, külügyminiszterrel, a ve-
zérkar főnökeivel. 

Konstantinápolyr augusztus 1. Ma 

rendkivüli minisztertanács volt. A tarta-
lékosokat behívták. A szerb katonai atta-
sé parancsot kapott Konstantinápoly elha-
gyására. 

Madridból jelentik: A spanyol flotta 
ma parancsot kapott, hogy Velari szige-
ténél gyülekezzék. 

Amsterdamból jelentik: Nagy katonai 
előkészületek történtek. Hollandia egész 
területén folyik a mozgósítás. 

Brüsszelből jelentik: Belgium fegy-
verkezik. 

Londonból (jelentük: A Reuter-ügy-
nökség közlése szerint háború esetén az 
orosz hadak fővezére maga Miklós cár 
lesz, parancsnoka pedig Nikolajevics nagy 
herceg és Suchomliv hadügyminiszter lesz-
nek. 

Konstantinápolyból jelentik: Az orosz 
hadihajók Szebasztopol kikötőjét elzárták 
az idegen (hajók elől. 

Budapestről jelei\l?k: Párisból az a 
hir érkezett ide, hogy Poincaré, a francia 
köztársaság elnöke állásáról lemondott. 
Ez a hir rend'kivüt nagyjelentőségű, mert 
Poincaréról egész Franciaország tudta , 
hogy háborupárti . 

Hollandia is mozgósított. 
Hágából táviratozzák: Vilma Német-

alföld királynője ma délután félkettőkor 
az általános mozgósítást azonnali bevonu-
lás kötelezettségével elrendelte. 

Londonból jelentik: A Reuter-ügy-
nökség arról értesül, hogy Oroszország 
mozgósítása még nem jelenti Oroszország 
és a monarchia között fennálló diplomá-
ciai viszony megszakítását. 

A trónörököspár Budapesten. 
Félhivatalosan jelentik: Károly Fe-

renc József trónörökös és neje Zita főher-
cegasszony holnap, vasárnap Budapes t re 
érkezik, hogy őfelsége megbízásából a ki-
rály üdvözletét átadja a harcba induló 
csapatoknak, valamint a Budapest székes-
főváros közönségének, amely oly lelkese-
déssel fogadta a háború hirét és a magyar 
nemzet dinasztikus és hazafias érzelmei-
nek teljes erejével áll a hadsereg mellé a 
trónörököspár érkezése alkalmával. Bu-


