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ség közbelépett s a harminc szerbet letartóztatta.
? "t
Budapestről jelentik: Nem felel meg a
valóságnak az a hir, hogy Tisza István gróf
miniszterelnök Ischlbe utazott volna. A miniszterelnök este megjelent a munkapárti
pártkörben és a képviselők előtt a következő érdekes kijelentést tette:
— A háború kitört. Mi nem vagyunk
ennek okai, de teljes öntudattal fogjuk a háborút végig harcolni.

DÉLMAGY ARORSZAG

Hadseregünk nagyszerű !
A hangulat a magyar politikában.

(Saját tudósítónktól.)
Tegnap este hangos volt a munkapárt helyisége a lelkes, biztató kedvtől. Valósággal a nagy eseményeket
megelőző ünnepi kedv áradt el az embereken és boldogan ünnepelték a képviselők Tisza István grófot s beszéltek a képviselőház
ülésének eseményeiről.
— Tisza lendítette Budapestre a monA félhivatalos Magyar Tdvirdti Iroda je- archia súlypontját — mondták s tegnap máilenti reggel 3 órakor: A mai napon az osz- valamennyi magyar párt egy táborban volt.
trák császárság, a magyar királyság, a kap- Most láthatja a dinasztia, hogy mit jelent szá
csolt tartományok
és
Boszniai-Hercegovina mára Magyarország és Budapest. Hogy eltörpül melllettünk Ausztria!
területén elrendelik a hadiállapotot.
A legnagyobb elismeréssel- emlékeztek
Zimonyböl jelentik reggel 4 óraikor: Belmeg Andrássy Gyula gróf magatartásáról is.
grádból erős puskuropogás hallatszik át. A
— Igazi grandseigneur! Méltó ellenfele a
városban nagy az izgatottság, biztosra veminiszterelnöknek! — volt róla a felfogás.
szik, hogy az első összeütközés a szerbekkel
Fél nyolc óra felé jött meg Tisza István,
megtörtént.
Teleszky János, báró Ghillány Imre, Sándor
Budapestről jelentik:
Hiteles forrásból János, Hazai Samu báró, Jankovich Béla és
értesülünk, hogy Szerbia két pont kivételével Harkányi János báró miniszterek társaságáteljes egészében elfogadta a monarchia
de- ban. A kormány tagjainak belépésekor percemarsiU. Ez a két pont a következő: Tankosic kig zúgott a taps és az éljenzés. Mindenki a
őrnagy elfogatása és az
Obrana
Narodna miniszterelnök köré sereglett s elárasztották
egyesület feloszlatása. Mikor Giessl
báró szerencsekívánatokkal és — kérdésekkel. Timegtudta, hogy a két legfontosabb követelést. sza először a sajtó magatartásával foglalkoSzerbia visszautasította, Pasicsnak csak eny- zott.
nyit mondott: — Sajnálom, ilyen
körülmé—Örömmel állapítom meg — mondta - nyek között a diplomáciai viszonyt
megszahogy a sajtó orgánumai pártkülöhbség nélkítom.
kül olyan lelkesen, szépen, öntudatosan és
Budapestről jelentik: Téves volt az a hazafiasan teljesítette fontos föladatát, hogy
hir, hogy a katonaság Belgrádot megszállta. ezentúl is fönn akarom tartani vele a kontakZimonyban robbanásokat hallottak és ebből tust és minden nagyobb esemény alkalmával
következtettek a szerb főváros elfoglalásá- magam kívánom informálni ugy, mint csütörra. Belgrád fényárban úszik.
tökön este. Az egyetlen kivétel a szocialisták
Pétervárról jelentik: Ma este ujabb mi- lapja, amely ismét kizárta magát a magyar
közösségéből és hazafias
nisztertanács volt. A minisztertanács elha- nemzet polgári
tározta, hogy ha a monarchia eljárását min- együttérzéséből.
den tekintetben tnegokoltnak nem találja,
Elmondta ezután a miniszterelnök, hogy
akkor közben fognak járni, hogy a monar- legfelsőbb megbízás folytán naponta 'többször
chia Szerbiával szemben méltányos állás- értesítést kell küldenie az eseményekről
ő
pontra helyezkedjen. Ilyen
előterjesztést felségének, aki továbbra is Ischlben marad
fognak tenni a cárnál is.
majd az esetleg szükségessé váló kivételes
Budapestről jelentik: Putnik elfogatásá- intézkedésekről nyilatkozott.
— Ha azt fogja kívánni a
helyzet —
val kapcsolatban következő részleteket adszólt
—
fölhatalmazást
kéreke
a
képviselőta ki a rendőrség: Putnik leányával együtt
Qrácon keresztül akart Belgrádba utazni. háztól a kivételes állapotról rendelkező törA törvényt természeOrácban fölismerték és feltartóztatták, de vény életbeléptetésére.
tesen
csak
egyes
vidékeken
alkalmazzuk. A
mivel utasítást nem kaptak, hogy mit csináljanak vele, azzal a feltétellel bocsátották sajtóra azonban az egész országban köteleútnak, hogy Magyarországon át kell utaz- zők lesznek a törvény intézkedései.
Többet aztán nem is mondott a minisznia. Időközben aztán Győrben négy csendőr
őrizetbe vette azt a Pullmann-kocsit, mely- terelnök, bár ugyancsak heves volt az ostrom.
ben Putnik utazott. Kelenföldön aztán Nagy Komikus és naiv értelmetlenségnek mondták
Károly detektivfönök két detektivvel együtt az egyik estilap közlését, a francia-orosz
várta. A detektivek bementek Putnik kocsi- kontrademarsról. A beszélgetés során hamar
jába és fölszólították, hogy kövesse őket, rápattantak a kombinációk paripáira. Bemivel Szerbiával szemben a hadiállapot széltek semleges föld sávról, amelyet a háboéletbe lépett. Putnik ekkor revolvert rán- rú befejezése után a győzelmes monarchia
tott elö és először a detektivekre fogta a a szerb-bosnyák határon kijelöl és megjósolfegyvert, de hirtelen meggondolta a dolgot ták, hogy Bulgária a kedvező alkalmat szinés saját maga felé irányította a revolvert. tén megragadja azoknak a macedóniai területeknek a visszahódítására, amelyeken bolgáA detektivek hirtelen rávetették magukat
rok
laknak.
és rövid dulakodás után ártalmatlanná tették. Kiemelték a kocsiból és egy autóba
helyezték, amelyben egy közös hadseregbeli őrnagy ült. A leányt egy másik autón
Budapestre vitték. Érdekes, hogy Putnikra
súlyos büntetés vár, valószínűleg agyon
fogják lőni, mert régente osztrák-magyar
katonatiszt volt és az ezred pénztárával
Szerbiába szökött.

Az egyre tüzesedő harci kedv
Hazai
Samu báró, honvédelmi miniszter kijelentéseitől lobbot vetett.
— A hadsereg nagyszerül
— mondta.
Minden eshetőségre készen van. Ugyebár, föltételezni sem lehet, hogy
akciót kezdjünk,
anélkül, hogy annak minden részletét előre
meg nem fontoltuk, ki ne dolgoztunk -volna.
Nyugodtan nézhetünk a válság 'további fejle-

Szeged, "1914. julius 26.
ményei elé. Remélem, nem kerül háborúra a
sor, de nincs Okunk az aggodalomra akkor
sem, iha mégis belekényszerítenek.
Kijelentése végén zajosan megéljenezték
a minisztert.

A kormány tagjai a szegedi
szoborünnepségeken.
— Bokor Pál és Gaál Endre dr. budapesti
utja. Látogatás Pöstyénben a polgármesternél. —
(Saját tudósítónktól.) Mint már jelentettük, szeptember éilső felében országra szóló
ünnepség színhelye lesz Szeged. Ekkor leplezik le Deák Ferenc és Széchenyi István szobrait impozáns ünnepi program keretében. A
tanács már meg is állapodott az ünnep dátumában, eszerint szeptember hatodikán lesz
a kettős szobor! elep'lezés, amelyre meghívja
a város az uralkodót, a kormányt, a főrendiházat és a képviselőházat, az összes törvényhatósági városokat, valamint a megyei törvényihatóságokat.
Bokor Pál helyettes polgármester és
Gaál Endre dr. tanácsos tegnapelőtt Budapestre utaztak, hegy a kormány tagjait, a
képviselőház és főrendiház elnökségét személyesén hívják meg a város nevében a szegedi országos ünnepségekre. A helyettes polgármester és a kuílturtanácsos tegnap beszéltek Tisza István gróf miniszterelnökkel,
Jankovich Béla dr. kultuszminiszterre!
Beöthy
Pállal, a képviselőház elnökével, akiknek a
város meghívását személyesen adták át és
egyben megkérdezték
a miniszterelnököt,
hogy a szeptember hatodiki dátum konveniál-e? Tisza István gróf — mint a helyettes polgármester mondotta —
kijelentette,
hogy nagyon szívesen eljön a szegedi országos ünnepségre, sőt képviselőket is toborozni
fog, akik együtt jönnek vele és Jankovich
Béla dr. kultuszminiszterre! aki szintén határozottan megígérte, hogy részt vesz a kettős szoborlelepiiezésen. Mindezt — mondotta
Tisza István — természetesen csak arra a£
esetre Ígérheti határozott formában, — ha d
külpolitikai helyzet megengedi, ha azonban
olyan események jönnének közbe.lhogy a kormány tagjai a lejövetelben akadályozva volnának, akkor véleménye szerint a város B
helyesen tenné, ha az ünnepségeket
elhalasztaná alkalmasabb
időre.
Beöthy Pállal, a képviselőház elnökéve!
is beszélt a helyettes polgármester, ö is kijelentette, hogy lejön a szegedi ünnepségekre
s valószínűleg még többen a Ház elnökségének tagjai közül. Személyesen akarta meghívni Bokor Pál Jósika Samu bárót, a főrendiház elnökét és Berzeviczy
Albertet, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét is, de
aznap egyik se vo'lt Budapesten. Így őket
külön meghivó utján invitálja meg a város 3
szobo ra v a t ó iinnepségek r e.
A helyettes polgármester
Budapesten
dolgát végezvén, nyomban Pöstyénbe utazott, hogy az ünnepség részletes programja'
ról Lázár György dr. polgármesterrel tárgyaljon. A polgármester egynémely direktívát adott a program összeállítására és a 2
ünnepség rendezésére vonatkozólag. A l' e '
lyettes polgármesternél Lázár
György dregészségi állapota iránt is érdeklődjünk, hog>'
a polgármester nagyon jól érzi magát, port'
pás színben van és meleg üdvözletét küldi 3
város közönségének.
^

