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Mindezt összegezve, szerény vélemé-
nyem a teendőkre nézve most már az, hogy 
bevárva a remélhetőleg mielőbb jobbra for-
duló viszonyok beálltát, keressen a város ha-
tósága módot arra, hogy a kereskedői és ipa-
ri világ által olvasott lapokban (mint a Pes-
ter Lloyd, a Neue Freie Presse) ismertesse 
Szeged előnyeit iparvállalatok létesítése 
szempontjából, nyilatkoztassa ki készségét 
az itt alapítandó vállalatok legmesszebbme-
nő támogatására, oldja meg minél előbb — 
a kormánnyal egyetértve — az olcsó mun-
káslakások kérdését és a siker — mindig az 
általános viszonyok javulását föltételezve — 
nem fog elmaradni. 

Wimmer Fülöp. 

Részletek a 

Prohászka ügyben. 
— Hivatalos jelentés mondja el, 

milyen visszaélések történtek. — 

Békehírek a londoni konferenciá-

ról. — Belgrád uj helyzet előtt. 

— Általános megoldásról is re-
mélnek. — 

(Saját tud ősit ónktól.) Prágából jelen-

tik: A Csasz cimü újság szenzációs cikket 

közöl Masszariktól a prizrendi konzul 

ügyében. Masszarik a cikkben személyesen 

szerzett adatairól számol be és az elköve-

tett sérelmek főbb pontjait a következőkben 

adja: 

1. A szerb csapatok behatoltak a 

prizrendi katolikus templomba, hogy elrej-

tett fegyverek után kutassanak és eközben 

inzultálták a katolikus papokat. 

2. A konzul egyik postaszolgáját, aki 

hivatalos leveleket vitt, megtámadták, re-

volverrel fenyegették és erőszakkal elvet-

tek tőle egy postazsákot. 

3. A szerbek tüntetést rendeztek Pro-

hászka konzul ellen, amikor ez Prizrendből 

Üszkübbe utazott. 

A prágai újság jelentésével szemben 

Belgrádból erre a következő hivatalos fe-

leletet adták: 

1. Nem igaz, hogy szerb csapatok be-

hatoltak a prizrendi templomba, mindösz-

sze két tiszt ment be, de mivel fegyvere-

ket nem találtak, amint jöttek, ugy eltá-

voztak. 

2. A postaszolgával történt esettel 

szemben hivatkoznak arra, miszerint be-

igazolt tény, hogy hasonló cselekmények a 

francia-porosz háborúban is számtalanszor 

előfordultak. 

3. Ami a tüntetéseket illeti, azokat 

nem a konzul elleti rendezték, hanem egy 

Margó Breho nevü nő ellen, aki együtt élt 

Prohászkával és aki miatt Prohászkát az 

üszkübi tisztikar ebédjére sem hivták meg, 

mig Edl jelen volt az ebéden. 

Ugyancsak a Prohászka-ügyben a 

Fremdenblatt holnapi számában cikk fog 

megjelenni, amely a külügyminisztérium 

hivatalos közlésének tekintendő. A cikk 

fölsorolja a prizrendi és mitrovicai konzu-

látusokon ejtett sérelmeket, majd igy foly-

tatódik: E hó 21-én Pasics miniszterelnök 

megjelent Ugrón István osztrák és magyar 

szerb követnél és a sérelmekért bocsána-

tot kért, egyben megkérdezte, hogy mik a 

monarchia további követelései? Ugrón elő-

ször is örömét fejezte ki azon, hogy Pasics 

mint kezdeményező jelent meg ebben az 

ügyben s kijelentette, hogy: bocsánatkéré-

sen kiviil a monarchia megköveteli, hogy 

a konzul visszatérésekor tiszt által vezény-

lendő katonai csapat a konzulátus épületé-

re kitűzött zászlót katonai tiszteletadás-

ban részesítse. A két konzul ezen ceremó-

nia alkalmával egyenruhában jelen meg. 

A külügyminisztérium hivatalosan 

kapott értesítés alapján megerősíti, hogy 

október 24-én a szerbek elfogták a prizren-

di konzul postaszolgáját, egy lepecsételt 

postazsákot, amelyben Prohászka a mitro-

vicai konzulnak levelet küldött, elkoboztak 

és a konzulátus épületét katonákkal vétet-

ték körül. Továbbá, november 24-én letar-

tóztatták Pekir Sami prizrendi konzulátu-
si hivatalnokot és három napon keresztül 
fogvatartottdk. Mikor a monarchia a szer-

beket fölszólitotta, hogy bocsássák szaba-

don, ezek a fölszólítást figyelembe se vet-
ték. 

Ezután folytatódik a többi, már is-

mert sérelmek fölsorolása, majd a követ-

kezőket mondja a külügyminisztérium hi-

vatalos lapja: A monarchia kénytelen elég-
tételt kérni és nem zárkózik el az elégtétel 
elfogadásától, ha a szerb kormány hajlan-
dó sajnálkozását kifejezni és a megkívánt 
tiszteletadást teljesíteni. Ebben az esetben 

eltekint a további következményektől. 

Belgrádból jelentik: A szerb kor-

mány elfogadja a nagykövetségi konferen-

ciának azt az álláspontját, hogy Albánia 

autonómiát és Szerbia kereskedelmi kikö-

tőt kapjon. A szerb kormány hivatalos nyi-

latkozatot erről eddig csak azért nem tett 

közzé, mert elő akarta készíteni a közvé-

leményt az uj fordulatra. 

Londonból jelentik: Az egyik békede-

legátus a tegnapi ülés után a következőket 

mondta: Nem állitom, hogy már minden 

rendben van, de emberi számítás szerint 

Londonban a békét meg fogjuk kötni és a 
háború befejezettnek tekinthető. Ennek a 

kedvező helyzetnek oka elsősorban az osz-

trák és magyar-szerb kérdés szerencsés 

elintézése. A törökök halogató politikát 

követtek és számítottak az osztrák-ma-

gyar—szerb háborúra. Ez a reményük 

meghiusult és a hatalmak most teljesen 

egyetértenek. 

A mai napon még ezek a jelentések 

érkeztek: 

Törökország beadta a derekát. 

Berlin, december 24. A Vossische Zei-
tung londoni levelezője tegnap, a békekon-

ferencia ülése után beszélgetést folytatott az 

egyik balkáni állam megbízottjával, aki kö-

vetkezőleg nyilatkozott: 

— Nem állitom, hogy már minden el 

van intézve, de okom van rá, hogy ezt higy-

jem. Amennyire előrelátható, a békét Lon-
donban fogják megkötni és a háborút befe-
jezettnek lehet tekinteni. A helyzet szombat 

óta száz százalékkal javult. Ez közvetve az 

az osztrák-magyar—szerb konfliktusba ve-

intézésének a következménye. Törökország 

tényleg el akarta húzni a tárgyalásokat és 

azosztráiki-magyaT—szerb konfliktusba ve-

tette a reményét. Ez a reménye most szét-

foszlott, a hatalmak teljesen egyetértenek. 

Törökország belátta, hogy ilyen körülmények 

közt hiábavaló volna minden huzavona és 

beadta a derekát. 

Békeangyal Londonban. 

Genf, december 24. Az itt tartott nem-
zetközi békekongresszus alkalmával alapi-
pitott Svájci nők békeuniója elnöknőiét Lon-
donba küldte, hogy a béketárgyalásoknak az 
egyesület nevében a béke müvéhez szerencsét 
kívánjon. 

A belgrádi strucok. 

Belgrád, december 24. Pasicsék szigo-

rúan titkolják odahaza, hogy Szerbia kény-

telen volt a monarchiától a Prohászka-ügy-

ben bocsánatot kérni. Az ország közvélemé-

nyét mesterségesen annyira Ausztria-Ma-

gyarország ellen hangolták, hogy alighanem 

a leghevesebb tüntetésekre adna alkalmat, ha 

a nép megtudná a miniszterelnöknek Ugrón 
követnél tett látogatását. A szerb sajtó egyet-
len szóval sem emlékezik meg a monarchia 
megkövetéséről, sőt ellenkezőleg, kijelenti, 

bogy a külföldön elterjesztett hirek, melyek 

szerint a monarchia a Prohászka-íigyben 

elégtételt követelt Szerbiától és a szerb kor-

mány ezt az elégtételt meg is adta, nem egye-

bek, a fantázia termékeinél. 

Koritzát feladták a törökök. 

Athén, december 24. Kastóriából érkezett 

jelentés szerint a törökök elhagyták Koritzát. 

Tüzérségünk a Kial-hegyszorosban foglalt 

helyet. A görög haderő üldözőbe vette az el-

lenséget és a hegyszorosban folytatott több 

ütközet után Liaskoveki felé menekülésre 
kényszeritette a törököket. 

Tüntetés. 

Konstantinápoly, december 24. Egy ber-
lini operetta-társulatnak egy itteni színház-
ban tartott vendégszereplése alkalmával teg-
nap este nagy tüntetés volt a hármasszövet-
ség mellett, melyen a törökök is résztvettek. 

A vitás Szaloniki. 

Szófia, december 24. Az a hir, hogy Fer-
dinánd király és György király közt az előb-
binek Szalonikiben való tartózkodása alkal-
mával végleges megállapodás jött létre arra 
nézve, hogy kié lesz Szaloniki, nem felel meg 
a valóságnak. 

— Lázadás egy amerikai államban. 

Rio de Janeiroból jelentik: Ideérkezett hirek 
szerint Mangoszban, Amazon-állam főváro-
sában komoly események történnek. A rend-
őrök föllázadtak, a kormányzó elmenekült. 
Hiteles hir még nem érkezett. A Mangosz-
ban kitört zavargásokról szóló hir megerő-
sítést nyer. Az alkormányzó vette át a kor-
mányhatalom gyakorlását. 
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