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Merizzi alezredes
meggógyuit.
— Nyilatkozik a merényletről.

-

(Saját tudósítónktól.) Merizzi alezredes,
aki az első bombáimérényletmél a fején megsebesült, még mindig orvosi kezelés alatt áll.
Egy ujságiró fölkereste az alezredest és kérdést intézett hozzá az első merénylet részletei felett. Merizzi azt mondta:
— A junius 28-iik.i borzalmas eseményekről nem sokat mondhatok, mert. (hiszen mindjárt az első merénylet után ia helyőrségi kórházba kerültem és mindent csak a lapokból
tudtam meg. iAutomobi|lunk ép elhaladt .a
had testparancsnokság épülete előtt 'ás amikor
Rvmerskirch
bárónak és Lanius grófnőnek
a zsinagógát és a Ferenc József-parkban levő zenepavillont mutogattam, egyszerre rettenetes dörrenés hallatszott ás ugyanabban
a pillanatban égjető, szúró fájdalmat éreztem a tarkómon. Azzal én rögtön tisztában
voltam, hogy merénylet történt, de nem 'gondoltam az első pillanatban bombára, azt hittem, hogy yalami a fejemre esett. (Az volt
a szerencsém, hogy a kocsihan magyarázgatva, jobbra és balra forogtam, mert ha előre
néztem volna, a bombaszilánk .a balszememet üti ki. Igy azonban nem láttam ,a merénylőt sem és azt sem, hogy hogyan dobta
a bombáját. Automobilunk, ép ugy, mint a
főhercegi automobil, tovább hajtott és ,a Latin-lii dnál állott meg, ahol a .második merénylet is történt. A hídtól, minthogy ,a seb
nagyon vérzett, (gyalog fölmentem a közelben levő dr. Löckler orvos rendelőszobájába,
de az orvos nem volt otthon. Fischer dr. udvari orvos azonban velem jött és a rendelőszobában bekötötte a sebet. Azután magam
. (Szólítottam fel telefonon ,a helyőrségi kórház parancsnokát, kértem, bogy küldje értem a betegszállító automobilt, majd a szolgámnak telefonoztam, bogy hozza el fehérneműmet a kórházba. Néhány 'perc múlva
az autó már ott is volt, orvosok is jöttek
rajta, akik bevittek a helyőrségi kórházba.
Három hétig voltam benn és amint látja,
ínég 'mindig nem gyógyultam meg egészen,
még most is járok az orvoshoz, persze csak
óvatosságból. Eltekintve a fejfájástól, amely
hébe-hóba elfog és attól a fájdalomtól, amit
a seb okoz, amely még nem gyógyult be teljesen, jól érzem magamat. Legközelebb szabadságra megyek.
A szerajevói vizsgálat mai állásáról és
várható befejezéséről a Pester Lloyd ma reggeli száma „informált helyről" a következőket jelenti:
— A vizsgálat, mely a borzalmas merénylet után azonnal a legnagyobb buzgalommal indult meg, még szakadatlanul tart,
bár a? összeesküvés legfontosabb szálai már
ki is vannak derítve. Az utóbbi napokban hite járt, bogy a vizsgálat már néhány napon
belül véget ér, időközben azonban különböző
áj momentumok merültek föl, amelyek alapján a vizsgálat befejezése két-három héten
beliil aligha várható. A vizsgálat menetét
teljesen kielégítőnek kell mondani és meg
lehet állapítani, hogy a vizsgálatot teljesítő
bizottsági hivatalnokok fáradozásainak siketült kiemelni az egész darázsfészket és felderíteni azokat az áramlatokat, amelyekből
ö
nagy szerb propaganda
ós végeredményében a merénylet maga is kiindult. Bizonyos,

hogy a merénylet gondolata Szerbiában született. A főbünösöket: Principet,
Cabrinoviesot és Gradet Szerbiában oktatták ki. (Szerbiából származnak a bombák ós a 9 milliméteres Browning pisztolyok, melyeket a merénylőktől és bűntársaiktól elvettek. Szerbiában tanították ki a merénylőket a bombák
használatára. Ismeretesek már azok a személyek is, akik az instruktort szerepet betöltötték ós már nagyon közel a burok Pribicsevics Milán őrnagy körül.
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Egyhangú választás előtt.
(Saját tudósítónktól.)
A választási
kampány, mely viharokat sejtetőén indult,
bevégződött még mielőtt a választás napja elérkezett volna. A nemzeti munkapárt
érdemes jelöltjét, Rósa Izsó drt olyan kivételes helyzetbe juttatta az az általános
becsülés és szeretet, amelynek örvend, a
minőben az első kerület jelöltjének hosszú
idő óta nem volt része. Az egész kerület
választó polgárságának jelöltje, ugy, hogy
kedden délelőtt a város első kerületének
egyhangúan
megválasztott képviselője
lesz.
A kivételes helyzet ellenére, amelynek a munkapárt örvendhet, a párt szervei nap-nap után végzik a választási harc
megalapozásának munkáját, mintha kemény ellenféllel kellene felvenni a harcot.
Az intéző bizottság naponta összejön, tanácskozik, tájékoztatást szerez arról, hogy
mit végeztek a kerületi szervek és napnap után foganatosítja a szükséges intézkedéséket. Meglepetés tehát akkor sem érné a pártot, ha — ami teljesen képtelenség
— az utolsó napokban állítanának még
egy jelöltet.
Megállapithátjulk, hogy n a g y megelégedést és örömet keltett a városban az,
hogy Rósa Izsó dr. az egyedüli jelölt az
első kerületi m a n d á t u m r a . Megválasztatását szivesen látják azok is, akik a nemzeti
munkapárton kívül állanak vagy más politikai párthoz tartoznak, a munkapártot pedig nagy örömmel és megelégedéssel tölti el az, hogy képviselőjéül a pártnak kiváló vezérét, a városnak évtizedeken át
munkás és fáradhatatlan polgárát választhatja meg. Ennek ellenére nagy névsor disziti az ajánló ivet, amit a közeli napok
egyikén Ivánkovits Sándor dr. választási
elnöknek adnak át, hogy ezzel is dokumántálja a párt, hogy jelöltjének egyhangú választása nem csupán formai, hanem ,a kerület egész társadalmának óhaja.
Örvendetesen jegyezzük fél, hogy az
a frakció, amely mintegy tiz nappal ezelőtt Rónay Jenőt kívánta meghívni a mandátumra, véglegesen megbékélt, aminek bizonyítéka az, hogy Rósa Izsó jelöltségét
nemcsak hallgatásukkal támogatják,
hanem választási harc esetén r á is szavaztak
volna.
V a s á r n a p este az ujszegedi Vigadóban nagysikerűnek ígérkező mulatság lesz
a választás alkalmából, aminek rendezését
a Szegedi Kereskedők Egyesülete vállalta
el és amelyen megjelenik Cicatricis L a j o s
dr. főispán, Rósa Izsó dr. képviselőjelölt
és begavári Back B e r n á t és Szarvady
Lajos elnökökkel az élén a párt egész vezetősége.
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Expedíciós hadsereg indul
Albániába.
— Megmentik Wied fejedelem trónját.
(Saját tudósítónktó.)
A nagyhatalmak,
első sorban a monarchia és Olaszország teremtették meg Albániát, illő tehát, hogy
most, amikor elérkezett a tizenkettedik óra
az uj ország számára, újra a nagyhatalmaK
csináljanak rendet. Az akció nem1 is marad
e!.
Befejezett dolog, ihogy a 'nagyhatalmak
nevében expedíciós had indul Albánia, illetve
Wied Vilmos fejedelem megmentésére. Most.
amikor gyors közbelépésre van szükség, az
expedíció elindítására már minden előkészület megtörtént.
Párisból olyan hir érkezett, amely szerint a hatalmaik még nem határoztak az Ausz
ina-Magyarország s Olaszország által előterjesztett indítvány tárgyában, hogy Albániába a rend helyreállítása céljából egy nemzetközi kombinált hadtestet küldjenek. Olaszország a miaga részéről megtette az összes
előkészületeket. Több olasz hadihajó
tegnap
elhagyta Brindisit s az albán partok felé in
dúlt.
A Giornale d'ltalia jelenti: Firenzei, tűnni és egyéb városokból származó híradások
szerint mindenfele csapateltolások
történnél;
és egész ezredeket mozgósítanak. Más csapatok most térnek vissza helyőrségükbe. Báribói azt jelentik, hogy ott nagy előkészületek
folynak arra, hogy hatalmas csapattestekei
rakhassanak hajóra. Kétségtelen, hogy e Katonai mozdulatok célja micsoda, mert az Adriai-tenger partján készülnek hajóra rakni a
katonákat.
Ezekre az információkra való tekintettel
különös világításba kerül az olasz kormány
hivatalos cáfolata, mely szerint Olaszország
nem tervez Albániában katonai intervenciót.
Rómából jelentik: Amero tengernagy hajóhada, amely három dreadnoughtból és a
megfelelő számú torpedózuzóból és cirkálóból áll, taktikai gyakorlatok céljából a taraníói kikötőbői a jóni tengerre elindult.
A N. Ft. Pr. irja az albániai válságról:
Valona eleste rövid idő múlva
bekövetkezik.
Van még ott egy kis védősereg, amely bizonyára hősies
erőlködéssel fog küzdeni,
hogy megmentse, ami még menthető. De bizonyos, hogy hiába fog harcolni, el fogjáK
nyomni. Valonát azonkívül sem a hajóágyuk
nem védhetik, mint Durazzót, sem pedig nincs
körülötte olyan mocsaras vidék, amely a hozzávezető utakat elzárja. Valona őrsége tehát
nem tudja feltartani az áradatot. Mi történik
azután? Annyi bizonyos, hogy a londoni meg
áilapodásoknaík, amelyek a békét körvonalazták, egy része
megint szétforgácsolódik.
Csak Athénből jöhet — és többé-kevésbé ez
az általános meggyőződés — a mentő szó
és a görög kormánynak Rómában kifejezett
véleménye szerint kényszerítenie kellene az
epirótákat, hogy térjenek észre és respektálják a londoni békét, valamint ama pontozótokat, amelyeket az ellenőrző bizottsággal
Korfuban megállapítottak. A Tribuna szeri .
a hatalmak már arról tárgyalnak, hogy mit
csináljanak alkotásuk, az ifjú Albánia, fenntartása céljából ez uj támadás után. Izmi ''
Kemal megérkezett Brindizibe és Olnszo
szág nem titjwlja, hogy még háború árán

