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Bomlik már az enteote. 
Oroszország, Franciaország ésf, An-

glia erkölcstelen tákolmánya: a hármas 
entente, bontási, .processzusokat mutat. 
Ebből a dísztelen szövetkezésből, mint azt 
előre látni lelhetett, legelőször Franciaor-
szág akar kitápászkodni, amely államnak 
legjobban szorul a hurok a nyaka körül és 
amely annyira önző, hogy a betyár-becsü-
letet sem bírja állni. > 

A diadalmas német seregeik még be 
sem vették Párist , bár megfontolt, biztos 
előnyomulásuk napról-napra a siker je-
gyében folyik, a franciák már is elvesztet-
ték lé 1 ekjeienlétüket és kétségbeesett kap-
kodással szeretnék visszaszerezni cselek-
vési szabadságukat, amit csalóka ábrán-
dokért Oroszországnak és Angliának le-
kötöttek. Franciaország rettegésében odá-
ig jutott, hogy békét akar, békét minden 
áron. ; ' l ÍM 

Mint egy Berlinből érkezett távirat 
jelenti, ennek a közhangulatnak, amelyet 
eddig erőszakkal fojtottak vissza, hatal-
mas erupciój'a támadt a „Liberté"-ben, a 
legsovinisztább francia lapban, amely az 
általános érzelmieknek igy ad kifejezést: 

— A hálborut megelőzőleg senki sem 
vonta kétségbe Franciaország békés szán-
dékait. Amidőn azonban Franciaország, a 
békeszerető állam, e lhatárol ta maigát a 
háborúra, tisztában volt saijiát katonai ere-
jével és csak abban a Mményben és an-
nak feltételezése mellélt volt az agréssziv 
lépés megtételére rábirhdtó, hogy szövet-
ségesei szerződésbén elvállalt kötelézéftsé-
geiknek minden tekintetben meg fognak fe-
lelni. Oroszország azonban szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése elől legalább 
is kitérni látszott, amidőn Szerbia érdeké-
ben — hogy Ausztr ia-Magyarország fe-
nyegető túlerejének egy részét ettől az 
országtól elhárítsa, — teljes haderejével 
Ausztr ia-Magyarország ellen fordult. Te-
hát Oroszország Franciaország létérdekét 
az ő fajrokonai érdekének rendelte alá. 

— Ha Oroszország a legrövidebb ido 
alatt nem fog a szövetségi szerződésünk-
nek megfelelő értelemben Németországgal 

szemben fellépni, ugy legnagyobb sajná-
latunkra ezt a tényt szövetségi szerződé-
sünk megszegésének kelléne tekintenünk. 
Halálos vétek, hogy a francia kormány 
ilyen körülményék között Anglia befolyá-
sára a leendő közös békekötéshez bele-
egyezését adta. Ezzel megfosztotta a nem-
zetet egy „tisztességes visszavonulás" le-
hetőségétől. Oroszország és Anglia eddig 
egyebet sem nyújtottak nekünk, mint ígé-
reteket, amivel szövetségi kötelezettsé-
geiknek teljesen megfelelni gondoltak. 

Tehát Franciaország a „tisztességes 
visszavonulás" érdekében, haj landó már 
a közös békekötésre tett Ígéretétől is el'lál-
lani. Sőt már egyszerűen kii is mondja, 
hogy Anglia és Oroszország becsapta. És 
mig a német hadak az erkölcsi fölény mér-
földes lépteivel1 közelednék a féltett Pár is 
felé, addig Franciaország már azon tana-
kodik, hogyan szabaduljon cinkostársaitól. 

Mi lesz az ententéből a háború vé-
gén? 

A NÉMET HADAK ÁLLÁSA. 
Berlin, szeptember 20. A nagy főha-

diszállásról jelentik: Nyugaton a helyzet 
általában változatlan. Az angol—francia 
hadsereget az egész harcvonalon védeke-
zésre szorítottuk. Az erős és sok helyütt 
egymás mögött több vonalban megerősi-
tett hadállások ellen a támadás csak Has-
san halad előre. A tátmadás keresztülvitele 
a záróerődök ellen Verduntól délre elő 
van készitve. Elszászban a mi csapataink 
a határ hosszában a francia haderőkkel 
egészen közel állanak. 

Keleten e hő 17-én Enagustow mel-
lett megvertük a finnországi negyedik va-
dász dandárt . Osowiac ellen előnyomul-
va rövid küzdelem után bevettük Grajewot 
és Szezucint. (A miniszterelnökség sajtó-
osztálya.) 

„AZ ÖRÜLT SZERBIA." 
Szófia, szeptember 20. A Dnevnik „Az 

őrült Szerbia" cím alatt a következőket je-
lenti: A szerb hatóságok elrendelték, hogy 
az összes macedóniai bolgárok l-éig jelent-

kezzenek a katonai hatóságoknál a szerb 
hadseregbe való belépés végett. Annáik, aki 
nem jelentkezik, vagy a jelentkezés alól ki 
akar bújni — egész vagyonát elkobozzák, 
családját pedig elűzik. Majd igy folytatja a 
bolgár lap: 

„Szerbia ezen legutolsó örült kísér-
lete, amely a lehető legkegyetlenebbül 
és embertelenül sújtja a macedóniai 
bolgárlakosságot, egyenesen fölháboritó 
és olyan viszonyokra mutat, amilyenek 
a leghátulsó Indiában sincsenek." 

London retteg. 
Kopenhága, szeptember 20. (Hivatalo-

san cenzúrázva.) Londonban a kémektől va-
ló félelem óriási. Német légi támadástól ret-
tegnek. Sok Londonban élő németet letar-
tóztattak és egyeseket a hadbíróság kivé-
geztetett. 

Merénylet készül a szerb 
trónörökös ellen. 

Szóiiáből jelentik: Nisben Sándor szerb 
írónörökös és György herceg ellen a nép-
hangulat annyira ellenségessé vált, hogy a 
két herceget merénylettől féltik és óvják. 
(A miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

A DEMORALIZÁLT GÖRÖG HADSEREG. 

Szófia, szeptember 20. A Szalonikiban 
megjelenő Makedónia cimü lap értesülése 
szerint a legutóbb behívott tartalékosok és 
újoncok közül nagyon sokan nem jelentkez-
nek. Az idézett lap szerint a görög hadse-
regben komolyan nyugtalanító tünetek lép-
nek föl, amennyiben a katonák között igen 
nagy elégületlenség van. Igen nagy a füg-
gelemsértések száma, nagyon sok esetben 
engedetlenkednek, ugy, hogy nem múlik el 
nap, hogy számos, letartóztatás ne történ-
nék. Magában a szaloniki-i helyörségben 
tegnap ötven katonáit és altisztet vertek 
vasra. 
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