
286. BÉLMAGYARORSZÁG Szeged, 1914. julius 19. 

A képviselőházat kadden 
elnapolják. 

A képviselőház kedden délelőtt tiz órakor 
iilést tart. Ennek az ülésnek napirendjén a 
szeszadóról szóló javaslat szerepelt volna 
rendes időkben. A háborús viszonyokra való 
tekintettel azonban a tárgyalásról szó sem 
lehet. A magyar képviselőházat királyi kéz 
irattal elnapolják bizonytalan időre. Ezenki 
viil, még mlielőtt az elnapolás megtörténne, 
törvényjavaslatot fogad el a Ház arról, hogy 
a honvédséget a határon tul is vezényelhes 
sék. Ez a határozat preventív intézkedés jel-
legével bir. 

A képviselőház pénzügyi és igazságügyi 
bizottságai ma délután 5 órakor együttes ér-
tekezletet tartott. A holnapi ülés előkészítésén 
dolgozott, a két bizottság a törvénykezési il-
letékjavaslat harmadszori olvasás előtt vég-
leges egyeztetését intézve ei. 

Értesülésünk szerint most kedden okvet-
lenül letárgyaltat ja a kormány a bélyegjavas-
latot s csak ennek végleges elfogadása után 
kerül sor a királyi kézirattal való elnapolásra. 

A szövetkezett ellenzék tagjai kedden 
reggel fél 10 órakor a képviselőház kupola-
termében közös értekezletet tartanak. Az al-
kotmány-párt, néppárt és a függetlenségi pár-
tok elnökségei tegnap este táviratilag hivták 
össze a képviselőket. Az értekezleten András-
sy Gyula gróf fog elnökölni, aki ma érkezett 
meg a fővárosba Balaton-Berényből. 

Egy berlini diplomata érdekes 
nyilatkozata. 

Berlin, julius 25. A Wilhelmplatzi kül-
ügyi hivatalban lázas munka folyik. Az utób-
bi napokban egymásután jelentek meg a sza-
badságát félbeszakított Béthmann-Hollweg 
birodalmi kancellárnál a Berlinben akkredi-
tált külföldi diplomaták. Az első volt ezek 
között a mi nagykövetünk, aki több, mint 
másfélóra hosszat konferált a kancellárral. 
Feltűnő sokáig tanácskozott Bethmann-Holl-
weg az olasz nagykövettel és ugyancsak sok 
időt vett igénybe Theotokis görög megha-
talmazott ügyvivő látogatása. 

A hirek között, amelyek a monarchia lé-
pésével kapcsolatban utat találtak a nyilvá-
nossághoz, a legtöbb figyelmet érdemli az, 
hogy II. Vilmos császár a külpolitikai hely-
zet komolyságára való tekintettel megszakít-
ja északtengeri útját és kedden Berlinbe ér-
kezik. Ezt a hirt a kormány hivatalos lapja 
is megerősítette. Egyes lapok arról is hirt 
adtak, hogy a monarchia jegyzékének tartal-
máról Berlinben illetékes helyen nem tudtak 
semmit és annak szigorú hangja, valamint 
a 48 órás határidő meglepetésszerűen hatott 
a berlini külügymin-iszteriuirnban. Hogy az 
egymásnak ellentmondó híresztelésekre vi-
lágosság derüljön, egy magyar ujságiró ma 
fölkereste azt a nagyrangu berlini diploma-
tát, aki elsőnek jelentette be a nyilvánosság 
számára, hogy a monarchia akciója e hét 
végén veszi kezdetét. A diplomata Német-
ország magatartásáról és a monarchia jegy-
zékéről a következőket mondotta: 

— A monarchia lépését minden tekintet-
ben csak helyeselhetjük, Ez a határozott be-
szód olyan -ténykedése Ausztria-Magyaror-
szágnak, amely méltó egy nagyhatalomhoz. 
És aki a tényeket elfogultság nélkül vizs-
gálja, egy pillanatig sem vonhatja kétség-
be, hogy Ausztria-Magyarországnak feltét- ' 

len joga, sőt önmaga iránta kötelessége volt 
ez a határozott és ellenmondást nem fűtő 
eréJy, amellyel saját méllóságának, presztí-
zsének és exiiszt-enciájának tartozott. A köve-
teléseket, amelyeket a monarchia kormánya 
Szerbiával szemben támasztott, a német kor-
mány feltétlenül jogosnak és indokoltnak 
tar t ja ás csak helyeselheti, hogy a monar-
chia a szerb darázsfészekben erős kézzel ki-
van rendet teremteni. 

— Én ugy látom ,a helyzetet, bogy Ausz-
tria-Magyarország kénytelen fegyverre'- ér 
vényt szerezni az akaratának. Most már csak 
arról lehet szó, hogy egy európai háború ve-
szedelmét megelőzzük és a diplomácia a há 
ború lokalizálásán működjék, A német kor-
mány kezdettől -fogva éreztette és ez nem 
is szenvedhet kétséget, hogy minden eshető-
ségre készen állva fedezi a szövetséges mo-
narchiát és fegyveres támogatásra is hajtan 
dó, *ha ennek szükségei elő állanak. Azonban 
mindenit megtesz abban az irányban, bogy 
a konfliktus kizárólag a monarchia és Szer-
bia ügye maradjon ás tovább ne terjedjen, 
ujabba összeütközésekre alkalmat -ne adjon. 
A -berlini olasz nagykövet kifejezést ad»t,t 
előttünk annak, ihogy természetszerűleg 
Olaszországnak is ez az álláspontja és igy a 
bár-ma-sszövetiséghez tartozó hatalmak az osz-
trák-magyar-szerb konfliktus idején a háború 
lokalizálására egységesen fognak törekedni. 
Természet es, liogy a mi rezei vált magatartá-
sunk csak addig tarthat, amiig a hármas en-
tente hatalmai is hasonló álláspontot foglal-
nak el. -Eddig semmi dk sincs arra, hogy en-
nek az ellenkezőjét kelljen feltételeznünk. 

Információnk szerint az entente-hatúlinak 
nem lesznek hajlandók dinasztiaellenes cse-
lekmények védelmezőjeként fellépni, — foly-
tatta a nagyrangu diplomata. — Ezért re-
méljük, liogy az európai békének ez az 
ujabb súlyos megpróbáltatása is véget fog 
érni, anélkül, hogy a. nagyhatalmak kényte-
lenek legyenek belekeveredni. Ismétlem: -a 
német -kormány részéről .minden meg fog 
tör-ténni, ho-gy é® ImegleKMictő lllagyeh. lía 
azonban bármely oldalróB-kísérlet tétetnék 
Szerbia támogatására; ha Ausztria,-Magyar-
országot bármely részen hátha akarnák tá-
madni: — az entante-hatalmak .nem lehetnék 
kétségben afelől, hogy ebben az es-eitben Né-
met-ország tudni fogja mi a szövetséges tár-
sa iránti kötelessége. Ebben az- esetiben Né-
metország hatalmának teljes erejét helyezne 
az osztrák-magyar követelések érdekében a 
mérleg serpenyőjébe! Reméljük, hogy erre 
nem fog sor kerülni, 

A szerb hadifaktika. 
Sándor szerb régens tudvalevőleg még 

szombaton- délután elrendelte a szerb hadse-
reg mozgósítását. Szerbiában a mozgósítást 
•már békében különleges intézkedések készítik 
élő és ez intézkedések figyelembevételével a 
hadseregnek a fölvonulás területén való ösz-
szegyülekezése a mozgósítás ötödik-hatodik 
napján megkezdődhetik és körülbelül egy hét-
tel később véget érhét. A szerb hadsereg moz-
gósításának kedvezni látszik az a körülmény, 
hogy a szerb hadvezetőség ez év juuius má-
sodik felében a békeállományt tartalékosok 
behívásával jelentékenyen megnövelte. 

a szerb hadsereg létszámút ez idő szerint 
120.000 főre becsiilik. Ha föltesszük, hogy a 
tábori sereg hadilé-tszám-a, amelyben benne 
vannak az első és a második osztály katonái, 
250.000 embert fog kifenni, akkor ennek a 
ladilétszámin-ak körülbelül a fele már fegyver-
ben van. 

Szerbiában már régen- kellemetlenül, ér-
zik a fővárosuk excentrikus fekvését. Igy az 
1908—9. évi válság idején megtettek minden 
intézkedést, hogy az udvart, a kormányt és 
a különböző pénztárakat Belgrádból Nis várá-
ba költöztessék. Ez idő szerint még nem bi-
zonyos, vájjon fnost is Nist választják-e a 
szer kormányhatalom végleges székhelyéül. 

Az utóbbi éveikben látható -volt az a tö-
rekvés i-s, hogy a Duna és a Drina-határon 
levő raktárakat és katonai készteteket mesz-
szi-bbre tolják az ország belsejébe. A belgrádi 
raktárak egy részét a Belgrád tói délkeletre, 
negyven kilométernyire levő Mladcnovác-ba 
helyezték át. Épen igy kiürítették a Szendrő, 
Obrenovác, Sabác (a Dunarészen) és Lesnica, 
Loznica és a Drina-rész többi helyein levő 
raktárakat, amelyeknek készletét szirtién az 
ország belsejébe szállították. 

A Duna- és Drina-vonalon biztosító csa-
patokat hagytak az átkelés megnehezítésére, 
mig a sereg főtömege az ország belsejében fog 
gyülekezni. Hogy hol történik majd a szerb 
hadsereg föl-vonulása és készenléte a befeje-
zett össze gyülekezés után esetleg tervezett 
operációk számára, azt csak gyanítani lehet. 
Különféle katonai intézkedésből és több a köz-
lekedést illető berendezésből eleddig azt le-
hetett következtetni, hogy a szerb hadsereg 
Kragujeváctól nyugatra, u Morava és a Go-
lijszka Morava folyószögletében fog össze-
gyülekezni, 

A szerb hadseregnek Uj-Szerbiában, pél-
dául Üszkiib tájékán való összpontosítása 
csak akkor lenne lehetséges, ha a hadsereg 
ellátásáról már nagyon messzemenő intézke-
déseket tettek volna. Lehet, hogy Szerbia eb-
ben az esetben a Szalonü-kin át való ellátással 
számolna és Uj-Görögországol használná föl 
a had-sereg szükségletének íödözésére. Észak-
és Közép-Szerbia kiürítésének ugyanis az ien-
ne a következménye, ihogy az Uj-Szerbiában 
f-öil vonult hadsereg csakhamar eleshetnék az 
anyaországtól való ellátástól. Vájjon a föl-
vonulás területének ily messzire hátratolása, 
tekintettel a fontos élelmező-fcrrásck elvágá-
sának veszedelmére, egyáltalán lehetséges-e, 
ez nem- tudható, mi-val az e célra békében ne-
tán tett intézkedéseket titokban tartják. 

Nem- valószínűtlen egy középső módo-
zat: a szerb hadsereg íölvonulása Nis és Kra-
gujevác közt és pedig Paracin, Kruzeyác és 
Krailjevo vidékén. Fölt-elhetö továbbá, hogy a 
szerb hadsereg egy részét a volt NovibazAr 
Szandzsákban készen tartják a boszniai dél-
keleti vonal ellen való akcióra. Az az egy do-
log azonban meglehetős biztossággal állitiható, 
hogy a szerb hadsereg a Duna- és Száva-vo-
mlon egyelőre védő állást fog elfoglalni, eh 
lenben a Drina-vonalon és Bosznia délkeleti 
része ellen támadó célzata lesz. 

FERENC JÓZSEF AZT IZENTE. . . 
Budapesti tudósitcink ir j a: Tegnap este 

is a-késő éjjeli órákig ikat-onai zenekarok jár-
ták l>e a főváro-s utcáit -s beláthatatlan soka-
s-ág kisérte lelkes kedvében, amely minden 
katonát vállára emelt. És nevezetes az, hogy 
a Kossuth-nótát ilyen változatban énekelték: 

Ferenc József azt üzente, 
Elfogyott a regiment je . . . 
Ha -még egyszer az-t üzeni, 
Mindnyájunknak él kell menni . . . 
Éljen a magyar szahadsáig, 
Éljen a haza! 

Ez a legmeghatóbb mélységét mutatja 
ann-ak az átalakulásinak, amely a tömeg ér-
zésében végbement s ez világítja m-cg a leg-
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