
4. ítÉTJM AGYARORSZÁG Szeged, 1914. julius 19. 

ügyimiimszterrel tanácskozott s ujabb látoga-
tásom alkalmával a szerb kormány nevében 
a következő kijelentéseiket tet te: 

— Demarsról eddig szó sincsen. A 
szerb kormány nem is várja, — de ha meg-
történik, annak idején lelkiismeretesen 
foglalkozni fogunk a diplomáciai jegyzék-
kel. A kormány nevében kijelenthetem, 
hogy .amennyiben a szerajevói merénylet 
vizsgálatának eredménye olyan ,lenne, hogy 
szerbiai alattvalókat is k i kellene (hallgat-
nunk, mondjuk, mert bünrósaesség mia t t 
gyanuokolk vannak ellenük,, (vagy tanu-
ként fontosabb adatokat" szolgáltatnának, 
mi teljesíteni fogjuk kötelességünket. Eh-
hez hozzá kell azonban tennem, hogy csa-
kis abban az esetben, ha olyan diplomá-
ciai formában történik, amely Szerbia 
szuverénitását, mint független államét, se 
nem sérti, se kétségbe nem vonja. H a te-
há t a megkeresés megfelelő módon törté-
mik, ugy mi inem fognnlk elzárkózni Ausz-
tria-Magyarország óhaja elől. Tanúkihall-
gatásokat. végzünk majd , de természetesen 
jogi oldalról is megvizsgáljuk iá teendő 
kérdéseket, mert hiszen a vizsgálat köny-
nyen politikai térre is átterelődhetik. 

— A kragujeváci arzenál belső ügyét 
nem lismerem, de nem is hihetem el, hogy 
onnan származtak a bambák. Azt sem tu-
dom, Ihogy Iki adta á t azokat a merénylők-
nek. Mi előzetesen nyomoztunk ;aiz állító-
lagos Cigo-Ciganevics után, de nem tud-
tunk ráakadni. Pribicsevics távol áll a 
merénylettől. Igy mondta el ezt minden-
kinek,, de különben is az őrnagy most ké-
szül egy nagyobb nyilatkozatra, amelyet 
az osztrák ós magyar saj tónak megküld. 
Ebben tisztázni k ívánja magát a vád .alél. 

— Nem Szerbia a bűnös. Tessék a bűn-
bakot helyettünk a bosnyák adminisztrá-
cióban keresni. Az olyan rendőrség, mint 
a szerajevói, szégyenfoltja egy nagyhata-
lomnak. Hogyan lehetséges, hogy .ne tud-
tak volna .a merényletről, amikor utólag 
mindeint kiderítenek. Persze, (hogy magu-
kat védjék, az egész merényletet Szerbia 
rovására í r ják . Lett volna a szerajevói 
rendőrség elővigyázatos, gondoskodott 
volna a trónörökös személyi biztonságáról, 
rendezett volna razziát razziára és .tiltot-
ta volna meg felelőssége tudatában a trón-
örökösnek, hcigy ugyanazon az uton, ahol 
az első merénylet megtörtént, hajtson vé-
giig, minden másként lett volna. Hiszen 
most már azt .mondják, hogy tucatszámra 
állottak .az uton bombával, revolverrel a 
merénylők. Egy bűnös rendszer szeren-
csétlen következménye a gyilkosság s ha 
ezéintí 'bennünket .felelőssé ajkatfnlak .tenni, 
ez nem egyéb, minthogy maguka t akar ják 
a fborzalmas nemtörődömségtől m e n t e n ! 
A magyar abszolutizmus idejében Libónyi, 
ez az elkeseredett magyar , merényletet kö-
vetett el Ferenc József ellen. Ö .maga mon-
dotta, hogy .a haza sorsán bánkódott, a 
szabadságharc .leveretése vezette .a gyilkos 
.törthöz: ki tette felelőssé Libényi tet téért 
a magyar nemzetet? Ha bennünket vád 
ér, mi majd megfelelünk rája. De előre 
mondhatom, erélyes .cáfolatban .fogjuk 
visszaverni a szerajevói rendőrség vád-
ját. 

FÖLEMELT BÉKELÉTSZÁM. 
A szerb kormány siet 'megcáfolni a had-

sereg mozgósításáról elterjedt ihirt. Mozgó-
sítás csakugyan nem történt, ellenben a tar-
talékosok egy részét behívták, még pedig 

nem nyári hadgyakorlatra, hanem bizonyta-
lan időre. Az ország minden részéből történ-
tek behívások s jelenleg egy-egy században 
ötven embernél több szolgál. Napbarnított 
arcú, hatalmas bajusza 'íérfiak tarkítják most 
a hadsereget, első pillanatra .meglátszik raj-
tuk, hogy tartalékosok. Nehogy azonban ki-
tudódjék, hogy Szerbia minden eshetőség-
gel szemben készen áll, a tartalékosoknak 
megtiltották, hogy további intézkedésig el-
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hagyják a kaszárnyákat. A fölemelet béke-
létszámot is szigorúan titkolják, a katonák-

hoz pedig utasítás ment, 'hogy a hadi készü-
lődésről senki előtt nyilatkozatot ne tegye-
nek. 

A SKUPSTINA-VÁLASZTiÁS ELŐTT. 
Vasárnap teljes eerővel megindult â  vá-

lasztási küzdelem Belgrádban. A kormány-
párt, az óradikálisok, a Terazián levő Páris-
száillótoan tartottak nagygyűlést, amely''® 
Pasics miniszterelnököt is várták, a szerb 
kormányeilnök azonban- nemi jött el. Égést 
napon át minisztertársaival tanácskozott 11 

választási haditerven és hétfőn reggel Kelet-
szerbiába utazott, ahol városröl-városra agi-
tál az óradikálisok győzelme érdekébfen. 

Szerbiában jelenleg az ellenzéki pártod 
elvei fenntartásával, blokká tömörültek. A 
blokkhoz tartoznak a Davidovics vezérlet® 
alatt álló ifjú-radikálisok, a Ribarral által 
vezetett nemzetiek és a haladópártiak. Ez a2 

utóbbi párt eddig arról volt Ismert, hogy 
moinarihiabarát politikát folytat, a szeraje-
vói események hatása alatt azonban ez a 

párt is beállott a rraOnarcihiaelleneseik táöO-
rába. 

Pasicisnak igen nehéz a helyzete. Hogy 
győzelmiét biztosítsa, kénytelen harcias po'1' 
tikdt folytatni s míg (nyilatkozataiban, állató 
dóan Szerbia 'békés magatartását hangoztat-
ja, a radikálisok táborában az Ausztria-Ma' 
gyarországgal való leszámolás érdekében be-
szél. Ezzel a kétszínű politikával reméli a 

győzelmet, amely e pillanatban még bizontó 
talian s ha a kormány a választásokon győz-
ni is fog, csupán igen kevés szótöbbséget rtó 
méihet. 

A választások augusztus elsején ,!l 
rm naptárunk szerint tizenegyedikén. —.tesz-
nek. Csupán Ö-Szerbia vész részt a válasz-
tásokon S az uj szkupstma első feladata 3 

hódított területeknek az alkotmányba val® 
bevonása lesz. Ha ez megtörtént, megáll 
'.iák Uj-Szerbia választókerületeit s ... 
hónapon belül sor kerül a 11 agy szikim tó bd 
megválasztására, amelyben már a bódite" 
területek képviselői is helyet foglalnak; 

A választási küzdelmet természetesen 3 

szerb sajtó irányítja s abban valamennr 
párt lapja megegyezik, hogy Ausztria-Mű 
gyarországgal le kell számolni. 

NÉMET VÉLEMÉNY. 
Berlin, julius 20. A Nórád. Álig; 

heti 'Szemléjében kif.ejt.il, hogy .az euróPal 

saj tónak a monarchia és Szerbia viszony3' 
n.ak feszültségéről szóló cikkeiben mind®1' 
ká.bb kidomborodik annak elismerése, •hogy 
a monarchiának a helyzet tisztázására l'0' 
natkozó követelése teljes mértékben jogost' 

xf 
Mi a magunk részéről csat,lakozunk ,anna, 
.a több izben kifejezett reményhez; hogy * 
szerb kormánynak idejekorán bekövetkezel1' 
dő .engedése el fogj,a kerülni a. komolyM* 
válságot, Európa szoros 'szolidaritása, a © e b 

•eddig a hosszú balkáni válság lailgtt érvény0 ' 
sült a béke fentartásia érdekében, szükség-
nek és kívánatosnak mondja, hogy a mon<" 
chia és Szerbia ügye lokalizált maradjon• 

A SZERB KORMÁNY LÖSZEREKET 
RENDEL. 

Belgrád, julius 20. Az ErWard és tár5'1 

rajnai fémáru- és gépgyár r.-t. a szerb 
Hiánytól megrendelést kapott hát es félrn 
frank értékű többféle ágyúlőszer szálUtásáM' 
A vételárat öt százalékos kincstári utalv ' 
nyokkat fogják kifizetni, .amelyek egy 
szólnak, de további hat hónapra •meghossztór 

bithatók. 
A fenyegető háború. 

Minden jel arra vall, hogy Szerb'A 
-Montenegróval egyetértve készülődik a M0"' 
archia ellen, háborúra. A szerb és montenetó 


