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legesen, hanem örökre békét teremtsünk. Ezt 
pedig nem azzal érjük el, hia itt oltogatjuk a 
tüzet, amely újra és újra föllángol, hanem 
inkább, ha a gyujtogatókat tesszük ártalmat-
lanná. Azok pedig odaát vannak Szerbiában 
és főkép Belgrádban. 

— A vizsgálat tehát bizonyos mértékig 
csakugyan egy irányban halad. Itt Boszniá-
ban és itt Szerajevóban nem vihetjük a vég-
letekig a dolgot, mert akkor az lenne az ered 
mény, hogy legalább hétszázezer szerbet kel-
lene börtönbe vetnünk. Lehetetlennek tartom 
hogy volna itt olyan értelmes szerb, akinél, 
ha levetkőztetjük, az inge alatt meg ne ta-
hitijuk Nagy Dusán cár képét, vagy medaii-
lonját. Nincs olyan délszláv, aki ne abban 
az ábrándos eszimekörben élne, hogy egy-
szer még isimét hatalmas birodalommá forr-
nak össze .azok á föilddarabok, amelyeken 
szerbek élnek és amelyek valaha összefüg-
gő egészet alkottak. 

— Mi tehát azzail nem érnénk e! sem-
mit, ha most inkvizíciót rendeznénk. Úgyis 
naponkint százával kapjuk a följelentéseket, 
amelyekben a kormányt vagy a rendőrséget, 
arról értesitik, hogy ez is, az is gyanús, 
vagy bűnös. A nélkül, hogy valamennyi föl-
jelentésre reagálnánk, mégis nap-nap Után 
százszámra végezzük a házkutatást, letartóz-
tatást. 

— Az igazság egyébként az, hogy az ér-
telmi szerzökeK nem is kell rendőri nyomo-
zással keresni. Ujjal tudunk rámutdtni vala-
mennyire. Mi, akik itt élünk, akik ismerjük 
a bosnyák politikai élet titkait, a legjobban 
tudjuk, hogy itt minden szerb, akár ellenzéki, 
akár kormánypárti, egyformán ellenségünk. 

(Jankovics hadtestparancsnok.) 
— Amikor iSzegiedeit a TLsaa áradása el-

len védeni akarták, rájöttek, hogy a folyó 
szabályozását nem az Alföldön, hanem Má-
ramarosban kell elkezdeni. Igy vagyunk mi 
is a szerb veszedelemmel. 'Mert tévedés volna 
azt hinni, hogy Bosizmnáiban szerb összeeskü-
vők vannak ezerszámra. Nem errö-l, hanem 
szerb irredentáról vem szó, ebben pediilg nem 
ezrek, banem százezrek a bünösöík. A szerb 
irredenitált pedig azzal nem pusztíthatjuk ki, 
hia boszniai híveit üldözzük. Amig Nagy-
szerűin ábrándos eszméje ott él a déliszláv 
lelkekben, amiig tehát van ideál, amelyhez 
eszményeiket, vágyaikat odakapcsolhatják, 
addig ntem birunk ezzel a mozgalommal. Ma-
gára az eszmére kell lesújtanunk, annak leg-
főbb alapjára, azt pedig csak Szerbiában to-
ll etjük, 

— 'Hogy megtegyük-e, vagy sem, ez már 
a lenfelsőbb külső politika dolga! Mi, akik 
itt élünk, az örökké robbanó talajom, itudiuk, 
hogy elkövetkezett a legutolsó óra, .aimikor 
még megmenthetjük a menthetőt. Mert az 
egyszerűen báimulatos és példa nélkül való, 
mennyi aljasságot és amii talán még fájóbb, 
mennyi szemtelenségtett engednek .meg ma-
guknak a szerb hivatalos körök Ausztriával 
és Magyarországgal szemközt. 

— íme, egy végtelenül smilyos példa. 
Tudvalevő, hegy a minap letartóztatták Pate 
község pópájának a fiát, Grabes Triifko kö-
zépiskolai diákot. Ez a fiu a huszonnégy bi-» 
lométernyire eső községből! jár t bej Szaraje-
vóba és vett részt- az összeesküvők tanács-
kozásain. A fin megvallotta, hogy az össze-
esküvés egyik legfőbb intézője Pribicmvics 
Milán szerb őrnagy, volt osztrák és magyar 
hadseregbeli főhadnagy, akii körülbelül ti-
zenkét évi Vei ezelőtt szökött meg a közös had-
seregből1. Pribicsevics a szerb katonai kém-
iroda vezetője, azonfelül tiirtkára a Narodná 

Obrcuna egyesületnek, amely Magyarország 
és Ausztria megrontásán .fáradozik. 

— Már most ki kell jelentenem, hogy a 
vizsgálat szálai még messzebb vezettek, a 
vallomások még előkelőbb szerb katonatiszt-
re is terhelők. Ez a katonatiszt Jankovics 
hadtestparancsnok, akiről' nem tudják még 
bizonyosan, hogy tényleges, vagy csupán 
névleges hadtestparancsnok-e, de .mindéneset-
re egyike a legelőkelőbb szerb tiszteiknek és 
aki elnöke a Narodna Obrana egyesület-
nek. 

— Tudni kell, hogy ez az egyesület éven-
kint öt milliót kap a. szerb kormánytól. Ez 
az öt millió azokkal a. milliókkal együtt, a 
melyekét Oroszország, '.továbbá a imaigáno:-
scik ajándékoznak, mind azokra az összees-
küvésekre, bombákra és fegyverekre fogy el, 
amelyek Magyarország és Ausztria ellen 
mennek alattomos, veszedelmes harcba. En-
nek az egyesületnek legfőbb szemé'lyesitője 
Jankovics hadtestparancsnok. 

— Nos,, léhát, emlékezzék /vissza a ma-
gyar és az osztrák közvélemény, ez ,a Jan-
kovics generális csak a közelmúltban szere-
pelt, hozzá igen botrányosan, Magyarorszá-
gon. Amikor ugyanis a vizbefult Bogdamo-
vics .pátriárka holttestét Károly városban 
örök nyuig.alo.mlba helyezték, Szerbia követet 
küldött. a temetésre. Ez ugyan már magában 
is tolakodás volt, de vérlázitóvá tette az 
üigyet., hogy Szerbia küldötte Jankóvics tá-
bornok volt. Belgrádi diplomáciánk ifigyel-
meztett'e is a bécsi Illetékes köröket, hogy 
Jankolvi.cs kiküldetése arculcsapása a monar-
chiának, de odafönt a simaság, a keztyüs 
kéz politikáját követitek és nem intették l'e 
Szerbiáinak ezt a szemérmetlen ajjhuzását 
sem. 

(A breskai bombák.) 
— A hivatalos Szerbia galádságának és 

vakmerőségének még hallatlanabb példáját 
is tapasztalnunk kellett. Tudvalevő, hogy a 
szerajevói bombákat a kragujeváci szerb ha-
diszergyárban készítették, onnan kapta azo-
kat Princip, Cabrinovics meg a többi össze-
esküvő. Ezek a kragujeváci bombák — ke-
serűséggel kell megvallanunk — nekünk már 
régi ismerőseink. A balkáni bonyodalom ide-
jén és főként, amikor háború fenyegetett 
Ausztria és Magyarország meg Szerbia kö-
zölt, ezekből a kitűnő gyártású elsőrangú 
bombákból ezret és ezret csempésztek be 
Boszniába. Ahová mentünk, ahová néztünk, 
mindenütt bombát találtunk. Egyszer azután 
különös leletre akadtunk. A Száva apadóban 
volt, a vize visszahúzódott és napvilágra ju-
tott a folyó medre, fírcska község mellett a 
folyó medrében akikor egy csomóban husz 
darab becsomagolt bombát találtak, A bom-
bákat erős, viznek is ellenálló papiros borí-
totta. Amikor ezt a papirost hivatalosan is 
megvizsgálták, szörnyű elképedés támadt. A 
bombáik ugyanis a kragujeváci katonai arze-
nális hivétalos papirosába voltak csomagol-
va, sőt miég a papiroson lévő nyomtatást és 
irást is Iki lehetett itt-ott betűzni. Egy cirill-
betüs aláirás például tisztán olvasható volt. 
W hangzik: Porucsnik Jovanovics Arzén. 
Magyarul: Jovanovics Arzén főhadnagy. 
nyilvánvalóan ő továbbította a bombákat 
Bosznia, a bosnyák hidak és vasutak felé, a 
melyeket föl akartak robbantani. Akkoriban 
a bombákat föladó papírdarabokat leíotogra-
fozták, megnagyobbitották és a fényképeket 
a bécsi külügyminisztériumba küldötték. De 
hogv mi lett az aktával, azt csak a küliigv-
miHisztériámban tudnák megmondani. Nyil-
vánvalóan ezt is félretették, mint Szerbia ál-
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