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Rakovszky István közbeszól, 
Tisza István gróf: HaUjíuik! 
Felkiáltások a munkapárton: Hal l juk, 

hall juk! (Nagy zaj az ellenaékienj) 
Rakovszky István: Már közbeszólna sem 

szabad! 
Rajacsics József báró: Nem anyanyel-

viem a magyar, aiaért mondtam nemzetiség 
helyett uamaetat. 

'Et/y hang a hatol dalon: Akkor-, ne le-
gyen magyar képviselő. 

Rajacsics: Az Oinlaidina cimü egyesület-
ről iSzerbiában .m:it sem tudnak. Ilyen egye-
sület Szerbiában nincs. Szmreosányi vád j a 
Bilinskivel szemben igazságtalan, mintha ia 
Biliniski gyöngesége végzetes lenne a diá-
kokkal szelmlben váló gyöngesége miatt . Bi-
linski erős kiézzel fogja a diákokat. Arról nem 
tehet, Ihogy azok kimennek Szerbiálba 'és on-
nan bombával térnek vissza. It t a rendőr-
ség hibás. A Pr,ihic.sevicsek közül, Milánt, 
akit. .a. merényletben való részvétellel gyanu-
sit.an.ak, nem isineri. Valiérián szerzetes, rend-
főnök, a szábor tagja és képviselő. Ádám pe-
dig főszolgabíró volt, jelenlegi lapszerkesztő, 
de lapja politikai cikkeket 'nem ir. A Pribi-
csevicsek nem politizálnak. Öt kérték meg, 
hogy tiltakozzon az ellenük felhangzott vá-
dak elleni Fölszólítja nevükben iSzmrecsá-
nyit, lliogy vádjai t bizonyítsa ós me gyanúsít-
sa meg őket ártat lanul . 

'Ezután áttérnek a napirendre, a bélyeg-
törvény 38. paragrafusa ellen Justíh János 
szólalt föl. 

Sághy Gyula: Elfogadásra ajánlj 'a az 
összes ellenzéki módosításokat. , 

Polónyi Dezső azt fetjegetta, hogy az il-
letékszaibályozó törvények nálunk oly bo-
nyolultak, hogy — amint 'mondjak — a pénz-
ügyminisztériumban csak egy ember volt, a 
ki ezeket ismerte ós ez is meghalt. 

Az elnök: Fölszólítom a képviselő urat, 
hogy ezzel a témával méltóztassék szakíta-
ni. 

Polónyi Dezső: Nekem jogom van erről 
beszélni! 

Az elnök: Ne feleseljen! 
Polónyi Dezső: Én osak akkor állok el 

a jegyzőkönyvtől, ha tőlem a szót 'megvon-
ják. 

Az elnök: Kijelentem tehát, hogy mi-
után a. képviselő ur a. Ház elnökével szem-
ben tiszteletlenül viselkedik, a szót megvo-
nom és kérdem a Házat, hogy ki vauja-e a 
képviselő urat a mentelmi bizottság elé uta-
sítani? 

E r r e a kijelentésre az ellenzéken óriási 
lárma támadt, Egry Béla., Bakonyi Samu és 
Csermák E rnő a padokat verték, Fráter Lo-
ránd (kiáltja: 

— (Ez kell! Ez kell! Uszítás! 
Az elnök .folytonos csengetése közben a 

munkapár t betódul a terembe és az elnök in-
tésére, föláll. 

Az elnök: A Ház Pcllónyi Dezsőt, a men-
telmi bizottság elé utasítja. 

Az elnök ezután fölszólította Polónyit, a 
ki a vihar közepette 'mozdulatlanul áll he-
lyén, hogy hagyja ablba iá beszédét. 

Polónyi .Dezső (felkiált): Az elnök sem-
mit sem tud, még a házszabályokhoz sem 
ért, osak izgágáskodik. 

Polónyi Géza iá viharban a gyorsírók 
előtt állt és a ,gyorsírók asztalát 'döngetve 
kiáltozott az elnök felé: 

— Hazugság! Hazudik! 
Palygyay Móric: Igaza vain Polónyinak, 

az elnök hazudik. 
Beöthy Pál indiitványára P diónyi Gézát 

ós Pa.lugy.ayt a m'entelmi bizottság elé utasít-
ják. 

A 'baloldalon még percekig t a r t a 'zajon-
gás. Andrássy Gyula nagynehezen .lecsilla-
pí t ja ia 'képviselőket, akik azután bemennek 
az ülésterembe 

Folytat ják ezután a részlete® vitát. 
Este 7 óráig tárgyal ta az illetékj avas-

latot a -Ház és megszavazta egészen az öt-
vennegyedik szakaszig. 

A mentelmi bizottság határozatát az 
elnök felolvassa, Polónyi Dezsőit 15 napra, 
Polónyi Gézát és Palugyay Móricot 30—30 
napra, javasolja a mentelmi bizottság kitil-
tani. A többség igy határozott. 

Tisza István gróf kér te az .interpelláló-
kat, ihogy .halasszák el máról mondanivaló-
jukat. Mivel az interpellálok: e r re nem vol-

naBBBiaaaaaaHttE 

SZERBIA 
NEM ENGED! 

(Csak arafás után lép fel a 
monarchia. — Tisza István 
álláspontja. — Oroszország 
szerepe. — Belgrádot készek 
= kiüríteni !a szerbek.) = 

(Saját tudósítónktól.) A belgrádi le-
vegő tele v.an izgalommal . És ha a hiva-
talos appa rá tu s minden erőfeszítésével si-
került is 'letagadni két hét előtt a pogrom 
szándókát , ma nem lehet szépilteni, hogy 
reszkető félelem üli meg a lelkeket, egyet-
len lázas remegés az egész szerb főváros . 
Senki nem tudja , írni lesz, de a lelkek mé-
lyén ott él az i r tózás a háború lehetőségé-
től és világos szemék a z t lát ják, hogy ez 
a lehetőség nincs messze. 

— B1 vagyunk készülve a legrosszabb 
ra — mondta ma egy előkelő belgrádi po-
litikus. »— Nem tudjuk, 'hogy mit kiváii tő-
lünk a dunai monarch ia , de ugy érezzük, 
hogy Szerbia válasza tagadó lesz. Sem 
önállóságunkat , sem önérzetünket 'megbán-
tani nem engedjük. Tisz tában vagyunk 
vele, hogy a jegyzéket nyomon követi az 
ultimátum és esetleg, vagy talán biztosan 
a fegyveres leszámolás. Et től se ijedünk 
meg. Nem is félünk tőlle, inkább készülünk 
rá . Lá t j a uraim, ezt a szép eleven vi lágvá-
rosi forgalmú vá ros t? Ha a monitorok meg 
jelennek a falai alat t , mi menekülünk. 1:1 
vagyunk készülve az útra Nis felé. Oda 
jőjjenelk utánunk a monarchia seregei . . 

Belgrádot kiüríteni, — ez néhány 
nap óta, hogy a legkomolyabban és va la -
mi furcsa, me r t néha megremegő nyuga-
lommal beszélnek itt a háborúról , ugy 
hangzik, minltha a legtermészetesebb do-
log volna a viliágon. Ma erős, lendülő, vi-
dám nyár i élet van itt és mégis megérzik, 
hogy csaík egyetlen pa rancsszó kéli és Bel-
grádban üres falak merednék az égnek. 
Alig beszélnek róla, de mindenki felkészült 
rá, hogy háború lesz. És meg lehet" állapí-
tani, hogy itt minden titkos v á g y a véres 
leszámolást óha j t j a , mé ly re e lég erősnek 
tar t ják Szerbiá t és — Oroszországo t . 

tak hajlandó, Mezőssy interpellációját el-
mondotta a boszniai viszonyokról, különösen 
Bilinskit támadta. 

Tisza -gróf válaszol, hogy érdemleges 
nyilatkozatot nem tehet. Bilinskit nem lehet 
felelőssé .tenni. Szerbiára nézve semmi nyi-
latkozatot nem tehet. 

Eszterházy Móric a palotaőrség ügyével 
kapcsolatban intéz kérdésit a miniszterelnök-
höz. Kérdezi, hogy meddig haj landók még 
a palotaőrség szervezetét fömtartani? 

Tisza István gróf válaszol és azt mond-
ja, hogy az angol parlamentben is van őr-
ség. A palotaőrség föntartanidó nálunk is. 

A Ház tudomásul vette Tisza gróf vála-
szát. 

A HELYZET VÁLTOZATLAN. 
Belgrád, julius 22. Pasics elutazott az or-

szág belsejébe és a 'külügyminisztérium mun-
kája úgyszólván teljesen szünetel. Stefano 
vich-Vilovszky, a külügyminisztérium sajtó-
irodájának íőneke, következő felvilágosításo-
kat adta: 

— A helyzet három nap óta teljesen 
változatlan. Nyugodtam várjuk a monarchia 
bejelentett lépését, de azt hisszük, hogy az 
Pasics miniszterelnöknek az ország belsejé-
ből való visszatérése előtt aligha fog meg-
történni. Belgrádban mindenesetre nagy 
megnyugvást keltett az a hir, hogy a Neue 
Freie Presse és a gráci Tagespost tegnapi 
közléseit, mellyek rövid határidőhöz kötött, 
ultimátumszerű jegyzékről szólanak, mára 
demenitálják. Egy ilyen jegyzék reánk 
nézve annál kellemetlenebb lett volna, mert 
most a választások küszöbén, haza kellett 
volna hívnunk az összkormámyt s meg 
kellett volna akasztanunk annak ránk néz-
ve rendkívül fontos agitációs körútját. 
Egyáltalában nem tudunk arról, bogy 
Cúessl báró tegnap, holmi határsértések 
ügyében, jegyzéket nyu'jtott volna át. Tud-
itunkkal^Giessl báró tegnap egész nap Zí-
mToniybaií tartózkodott s nincs Belgrádban 
Storgkh, a követség első tanácsosa sem. 

Aratás után. 

Bécs, julius 22. Itteni politikai kör öli-
ben el ter jedt hirek szerint a 'legutóbbi mi-
niszteri tanácskozások során ellentétek 
vóltak Tisza Is tván gróf miniszterelnök és 
Berchtold Lipót gróf külügyminiszter kö-
zött . A m a g y a r miniszterelnök a belgrádi 
akciót sürgető külügyminisz ter re l szem-
közt a r r a az á l láspontra helyezkedet t , 
hogy a döntő lépéseket el kell halasztani 
az aratás és cséplés után való időre, mert 
fel kell készülve lenni minden eshetőségre. 

Végül is ez a fe l fogás győzöt t és igy 
ama hiresztelésdkkel szemközt , melyek azt 
jelentették, hogy a démars a legközelebbi 
napokban megtör ténik, az t hiszik, hogy a 
monarchia diplomáciai lépését csak a ma-
gyarországi meze[ munkálatok befejezése 
után teszi meg Belgrádban. 

Ausz t r i a -Magya ro r szág közös kormá 
nya eddig semmit sem közölt a ha ta lmak-
kal arról a jegyzékről , ame lye t Szerbá ihoz 
intéz. Ez a íközl'és a legközelebbi napokban 
fog megtör ténni . Nemcsak a szöve tséges 
hata lmakhoz, hanem valamennyi nagyha-
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