
Szeged, 1914. julius 19. DÉLMAOYARORSZAG 3. 

Szalay László támogat ja Preszly Elemér 
módosítását. i 

Springer Ferenc nyomott kedálylhangü-
Oat'han saóM fel, tinert nem tudja, érdemes-e 
ebben a Háziban ilyen niaigy szellemi, és testi 
munkát végezni. (Zajos helyeslés a balolda-
lon.) Aimikor a pénzügyminiszter erre a vi-
tára is rányomja ,aiz obstruk-ció bélyegét és 
amikor kizárják a Háziból a vita egyik leg-
értékesiebb erősiségót. (Föllkáál tálsók:Éljen 

Polónyi Dezső!) 
'Az elnök: Az elnöki intézkedéseket nem 

szabad bírálni. 
Huszár Károly: Vigyázz, mert még föl-

akasztanak! 
Az^elnök: Tessék a .szakaszhoz beszólni. 
Bartas János: Majd arról is beszél, mert 

(Saját tud ősit ónktól.) Az események 
— három heti té továzás után — közeled-
nék ,az izgalmas fordulat , a döntő leszá-
molás felé. A diplomácia nem játszik töb-
bé. A megállapítot t igazság vértezeteben 
rnegfenyitésre készül, — nem- boszura , 
nem vendet tá ra , hanem a jogsértő, cini-
kus, a nyugalmunkkal és életünkkel örök-
kön hazárd já tszó Szerbia példás meg-
rendszabá lyozásá ra . A monarchia démur-
sa olyan lesz, hogy arra nem lehet szerb 
módra kibúvókkal felelni. Gsoik a teljes 
elégtétel, a szigorú ga ranc ia há r í tha t j a el 
Szerbia feje fölött a fenyíték pallosát . A 
monarchia — kibúvó fdlélidt esetén — a 
megsér te t t jogrend nevében fog eljárni, 
ugy, ahogy el járnia önmaga i ránt t a r tozó 
kötelessége. 

Ennek a kötelességnek annyi ra tuda -
tában vau a monarchia , hogy diplomáciai 
jegyzékét egyedül Szerbiának fogja átad-
ni. Más hatalimakkall nem közli, még a 
szövetségesekkel sem, me r t azt t a r t j a , 
hogy a nagyszerb propaganda megfékezé-
se az ő magánügye, mint, ahogy a pro-
paganda bombái és revolvergolyói is csak 
a monarchia testén alkarnak sebet szag-
gatni. 

Mikor nyújtják át a jegyzéket ? 

A Neue Freie Presse irja vezető helyen 
Tisza István gróf tegnapi nyilatkozataival 
kapcsolatban: Nagyon valószínű, hogy Ti-
sza István gróf jövő szerda előtt újból nyi-
latkozni fog. Elterjedt híresztelések szerint 
Berchtold gróf külügyminiszter eltökélt 
szándéka, hogy a belgrádi kabinettel szem-
ben tartósan rendezze a monarchia viszonyát 
ez azonban ama udvarias formák közt fog 
megtörténni, amelyeket a diplomáciai szo-
kás szab meg. 

Szinte önmagától adódik tehát az a kö-
vetkeztetés, íliogy a szerb külügyminiszter 
nem Tisza István gróf beszédéből fogja 
megtudni, hogy mit követelünk Szerbiától. A 
diplomáciai lépés tehát előbb fog megtör-
ténni, mintsem Tisza István gróf a magyar 
képviselőházban szólásra emelkedik, liogy 
be jelenítse a megtörtént tényt és hozzáfér-

órt hozzá, nem ágy, mint ön. 
Springer Ferenc: Ha obistruálnánk, le-

g-yenlelk meggyőződve, hosszú hónapokig el-
húzhatnánk ezt a vitát. De mi nem tesszük, 
csak ott szól álunk fel, iáiból az -adófizető pol-
gárság érdeke megkívánja. 

Hantos Elemér előadó megjegyzés© után 
a Ház a -szakaszt változatlanul elfogadta. Az 
56. -szakaszhoz Sághy Gyula szólalt föl első-
nek. Utálna Teleszky János pénzügyminisz-
ter a szak-asz változlatllan elfogadását java-
solta. 

A im-ai ülésen ia 67-ik szakaszig elfogad-
ták a törvény javaslatot. Hollln-aip folytat ják 
a részletes vitát. 

Az ülés 8 órakor végződött. 

[ hetővé tegye a szerajevói vizsgálatnak ed-
dig titokban tartott eredményét egész Euró-
pa számúra és ezzel kilátást nyit a legkö-
zelebbi jövő eshetőségeire. 

Ha pedig gondolatmenetünk eddig a 
pontig hellyes, akkor a további következteté-
sek is helytállók lesznek: Tisza István gróf 
még jövő szerda előtt beszélni fog a mon-
archia és Szerbia viszonyáról. A belgrádi 
lépésnek azonban a nemzetiközi jogi szoká-
szok szerint ennél korábban kell -megtörtén-
nie. Jövő szerda előtt: tehát hétfő vagy kedd 
lehet az a n«ap„ amelyen ez a nyilatkozat 
történhetnék, — bár ilyen napokon a ma-
gyar képviselőházban nem szokás interpel-
lálni. 

Ebből viszont azt lehet következtetni, 
hogy Berchtold gróf külügyminiszter még 
hétfő vagy kedd előtt megbízza Giessl báró 
belgrádi követünket, hogy nyújtsa át a mon-
archia kívánságait tartalmazó jegyzéket a 
belgrádi kormánynak. 

A vasárnapi napot erre alkalmasint 
nem fogják fölhasználni és igy Tisza István 
gróf beszéde szerint azt kelil hinnünk, hogy 
az osztrák-magyar diplomácia már közeli, 
nagyon közeli időben megkezdi azt a nehéz 
munkát, amelytől a háború és béke függ. 

A BÉCSI HANGULAT. 
Bécsből jelenítik: Délelőtt nyolc óra hu-

szonöt perckor ia Südbah-nihofon megérkezett 
hötzendorfi Conradi, vezérkari Ifőnök. Inn-i-
chenből jött, két vezérkari tiszt kíséretében, 
-a pályaudvaron imlár vá r ták -aidjjultán&aj, -a 
kikkel autóba ült és e lhaj ta tot t hivatalába. 
A délelőtt folyám'án el som hagyta dolgozó-
szobáiját. Bécsben ugy tud ják , hogy szabad-
ságáról Conrad ez idén m á r ie is mondott. 
A küszöbön álló diplomáciai lépésiek minden 
idejét lekötik s -e 'fontos Papokban nem -akar 
távolmaradni Bécstől. Hivatalában van Kro-
hatin hadügy-miniszter is, aki pedig szintén 
most vain ínyári szabadságon. Krobatin egész 
napon á t ia ihiadii gy minisztériumban volt s 
itt fogadta a Karlsbadból ideérkezett Hazai 
Saimu báró bon védelmi minisztert is. 

Bécs utcai képe rendes, legalább az ut-
cán eeniniilkóiien sem látszik meg, hogy >a 

monarchia elhatározó (lépéseik jfllőtt (álljl. -A 
rekkenő hőségben nem csoportosiuLmak, nem 
tárgyalnák az emberek, -ahol 'pedig szó ősik 
a d-emarsról, ia kávéházakban, ott alig lehet 
látni kalto-natiilsztét. lEgy (ldis vidéki városi 
gfarnizónjániak több tisztje Van, mint ameny-
ny.it -most látni Bécsben. A tisztek szabadsá-
gon vannak, ia bécsi helyőrség pedig nyár i 
gyakorlatokon, a Bécs körüli táborban. 

De azért itt is, -ott is éllenőrizhetetlen 
forrás arról -tud, hogy hehivások történtek. 
Illetékes helyen csak lannyit tud tam meg, 
hogy behívások nincsenek, legfeljebb a szo-
kásos nyári fegyvergyakorlatm vonultak be 
katonák. Délben meg is jelent -egy kőnyoma-
tos bizalmas értesítése, amely nagy óvatos-
ságra int i -a szerkesztőségeket katonai ter-
mészetű ihirek leközlésénél. 

PASICS É S A BÉKE. 
Belgrád, julius 23. Pasies miniszterel-

nök ma délellőtt fogadta az egyi'k bukaresti 
román lap munkatársait, aki ellőtt nyilatko-
zott a külpolitikai helyzetről. 

A miniszterelnök először is sajnálkozá-
sának adott 'kifejezést a sze-rajevói merény-
let miatt. 

— Mi mindent megteszünk — mondot-
ta, — hogy az a feszült viszony, amely a 
szerajevói események következtében előál-

lott, megjavuljon, -mert nemi telhető az egész 
szerb inemzet felelőssé azért, amit egy meg-
gondolatlan ember eliköveteitt, akinek talán 
nincs is normális szellemi állapota. 

— A jóakaratot és készséget azzal mu-
tatjuk m-eg, hogy ezennel kijelentem, hogy 
mi teljes szátiszfakciót fogunk nyújtani az 
által, hogy mindazokat a személyeket, akik 
a szerajevói merényletben bűnösök és a mi 
területünkön vannak, azonnal vizsgálat alá 
helyezzük és bíróság elé állítjuk, hogy biinte-
'tésüket elnyerjék. Mindeddig azonban sem-
miféle lépés nem történ-t Ausztria és Ma-
gyarország részéről, hiszen a vizsgálat még 
mindig tart és nincs befejezve. 

— Mi az egész világgal békés viszony-
ban akarunk lenni. Viszonyunk Romániával 
és Görögországgal szives, hiszen azonos ér-
dekeink vannak. Törökországgal a viszo-
nyunk nagyon jó, olyannyira, hogy követünk 
a jövő ihéten elfoglalja állását és Konstanti-
nápollyba megy. Nagyon kivánatos volna, 
hogy viszonyunk Bulgáriával is megjavul-
jon, mer-t a gyakori határviiHongás és nyug-
talanság nagyon kellemetlen. Mi arra fogunk 
törekedni, hogy a kedélyeket megnyugtas-
suk és viszonyunk elviselhető legyen Bulgá-
riával. 

A NÉMET KORMÁNY A HELYZETRŐL. 

Berlin, julius 21. Az a közlemény, mely-
ben a német kormány félhivatalosa, a „Nord-
deutscihe Allgemeine Zeitung" vasárnap a 
monarchia és Szerbia viszonyával foglalko-
zott, politikai körökben: nagy feltűnést kel-
tett, mert azt bizonyitatta, hogy a néma 
kormány rendkívül komolynak és fenyeget-
nek itéli a helyzétet. A berlini tőzsde hétfőn 
reagált is erre a komoly nyilatkozatra és az 
értékek általános hanyatlása következett be. 

A tőzsde megdöbbenését egy másik hír-
adás is okozta. Hétfőn, délután egy tekinté-
lyes berlini bankigazgató, az egyik legna-
gyobb pénzintézet vezetője azt a kijelentést 
tette a tőzsdén, hogy Frigyes Vilmos trón-
örökös a vele folytatott beszélgetésben fi-

Giessl báró, a monarchia belgrádi követe, csütörtök 
délután átnyújtotta a monarchia jegyzékét a szerb 
kormánynak. A jegyzék harminchat órai záros 
határidőhöz van kötve, amennyiben szombat regge* 
lig kell választ adnia Szerbiának a követelések 
elfogadására, iiletve megtagadására vonatkozólag. 


