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Apponyi Aliberí gróf a tegnapi nap folyamán 
fölkereste Hazai Samu báró honvédéi mi mi-
niszterit és .fölajánlotta neki a honvédeilotn ér-
dekében személyes szolgálatait. Egyúttal kö-
zölte Apponyi a hon védelmi, miniszterrel azt 

is, hogy ébe-rhardti kastélyát 4 sebesültek szá-
mára rendelkezésre bocsátja. Hazai minisz-
ter Apponyi mindkét ajánlatát köszönettel 
vette tudomásul és kijelentette, hogy öröm-
mel fogja igénybe venni szolgálatait. (A mi 
niszterelnöksés sajtóosztálya.) 

A királygyilkosok vallomása hivatalos ismertetésben. 

(Sit.) Álhoz a jegyzékhez, amelyet a Mo-
narchia a Szerbiához intézett demianche-val 
egyidejűleg ia:z európai hatalmakhoz Intézett., 
csatolva, van a többi iközött a niélhiai trónörö-
kös-pár gyilkosainak vallomása is. 

Princip Gavrilo, Oaih,i-inov.ie ^Nedojko, 
Grabez Tnifko, Culbritovic Valso és Popovic 
Cetires Ibéis'merik, hogy a s-zölkésiben tlévö Me|h-
medlblasúc íMehtoeddel Fiereno Ferdinánd fő-
herceg (meggyilkolása végett összeesküvés! 
szőttek és (bombákkal részben, ezenkívül 
browning pisztolyokkal lfelisze.re.lve, 1914. ju-
nius 'hó 28-án Ö iFeneégéndk (Szarajevóban 
eszközölt sétakocsizása alkalmával a terve-
zett merénylet végrehajtása céljából lesbe ál-
lottak. 

Cabrinovic Nedelj.ko beismerte, hogy az 
összeesküvőik közül mint első ,a -főherceg ur 
kocsija felé 'bombát dobott, aimely célt tévesz-
-t-att és felrobbanása alkalmával a főhercegi 
automobilt követő kocsi utasait sértette meg. 

Princip Gávri-lo ibeismerto, hogy egy 
browning pisztolyból két lövést -intézett a fő-
hercegi automobilra, .aimely lövéseik által Fe-
renc Ferdinánd főherceg ás -Hohenherg 7Jsó-
fia h-üroegasszony halálosan megsérülitek. — 
.Mindkét tettes bevallotta, bogy tettének vég-
rehajtásánál ölési szándék -volt. Ezen valló-
mások iaz 'eszközölt nyomozások eredményé-
vel teljes Ibei'gazoláislt nyertek téfe meg van ál-
lapítva, hogy néhai [Ferenc Ferdinánd .főher-
ceg és néhai (Hohenherg .Zsófia h'eroegaisszony 
a Pinincip iGavnilo lövései következtében hal-
tak meg. 

Vádlottak egymással nagyjában egyező-
en a vizsgálóbíró előtt következő vallomáso-
kat tettek: 

-Prinoip \a .merénylet kivitelének tervét 
1914. árilishan csinálta meg [Belgrádi -tar-
tózkodása idején, imiidőn az ottani kávéház UÍITVUNUASSA 'DU-CJTSII, IUIHUIUÜ AZ WUIU.I . ivavunu/,-
h.an számos szerb tanulóval érintkezett. Szán-
dékát ismerősével, a szintén Belgrádban -tar-
tózkodó lOalbrimcviicsesial (beszélte meg, akii 

szintén foglalkozott hasonló gon-
dolatokkal' és- aki a merényletben -való rész-
vételre az-onnial késznek -nyilatkozott. Abban 
a körben, amelyben P-rimeip ós Cabrinovilc 
forogtak, gyakran volt iszó a. (főherceg elleni 
merényletről, mert. ia főherceget noiint ia szeirb 
nép veszedelmes ellenségét 'tekintették. 

A bűntett végrehajtásához szükséges 
bambákat és fegyvereket, mivel azok bevá-
sárlására pénzük nem volt, előbb Prilbicevdc 
Milán szerb őrnagytól vagy la N'arodn.a odi 
bramától szándékoztak 'beszerezni Prinoip és 
Cabriniovic. Mivel azoinlban Priblcevic őrnagy 
és iaz egylet v;ezetőta.gja, Dac.ic Zivojin elu-
taztak volt, elhatározták, hogy :a fegyvere-
ket Ismerősüktől, az egykori komitáösii Giga-
novic Milán állámvasuti hivatalnokitól igye-
keznek beszerezni. 

• Egy intim isimerős közvetítésével. Prin-
cip érintkezésibe lépett Ciganoviecsal. Ciga-
novics -felkereste iP-rincipet, a /tervezett me-
rényletről beszélt vteLe, azt iminldenlben helye-
selte, végül megjegyezte, -hógy még megfonr 
foljia, bogy a fegyvereket előtereim tse-e. Gab-
rinovic is beszélt iCiganovte-esail a fegyverék 
végett. 

Húsvétikor ,a ^zinitén iBelgrádban időző 
Gralllez Taiif.kot :is beavatták ia titokiha; -Grabtez 
a. saját vallomása szerint a közreműködésre 
szintén késznek .nyilatkozott. 

A rákövetkező időkben Princip a -me-
rénylet végrehajtásáról ismételten beszélge-
tést 'folytatott Oignnovic-icsal. 

Köziben .Cigamovic a /merénylet ügyében 
megegyezett a. vele szoros barát i viszonyban 
álló Tankosic Vej a őrnagygyal -is, aki erre 
a ,célra .browning-pisztolyokat rendelkezésére 
bocsájtott. 

Gráber, Princip és iGabrlnovie vallomá-
saival egyezően (beismeri, hogy május 24-én 
Tankosic őrnagyot Üi-ganovic kiséretéban a 
lakásán meglátogatta, A bemutatkozás után 
Tankiosiic Graheznek ezt mondta: „Te vágy 
az? El. vagy határozva? naire Grabez azt vá-
laszolta: „Én vagyok az" 

Akikor Tia-nkcsic azt kérdezte: „Tudtok-e 
revolverrel, lőni?" és mikor Grabez erre nem-
mel felelt, Tankosic azt .mondta Ciganovie-
na.k: „Én adok neked egy revolvert, menj és 
oktasd őt a tevékben". 

Er re iGiganiovic Principet és ŰrabeBt a 
topéidori katonai lőtere vezette és az a lövöl-
de melletti erdőben a. browningpiisztoly-okkal 
való eólbalövésire oktatta. Itt Prinoip látszott 
a jőbb lövőnek. Oiganovic Principet, Grnbezt 
ós Gaihrinovicot ;a. nékik később átadott bom-
bák kezelésére is kioktatta. 

<Az -egyező valltímáisok szerint 1914. má-
jus 27-én Oiganovié átadott Princip, Gabrino-
vic és Graheznek ha-t -bombát, négy browning 
revolvert, elegenidő mennyiségű lőszert és egy 
cianká'livall telt üvegtubust, .hogy a. titok 
miegőrzése végett magúikat megmérgezhes-
sék. 1 -Bzenkivüli /pénzt .is adott nekik Oi-
ganovic. 

Princip már -húsvétkor megismertette 
merényletteirvét Il.ic ÍDa-niiloval. Mikor Sara-
jevciba visszatért, Ilieet -újra felkereste, hogy 
a m e r é n y l e t b e n való részvételre még néhány 
személyt tóborozon, hogy az 'biztosan sikerül-
jön. /Erire a célra IIic ,a vallomások szerint 
Cubriilovie Joso, Popovic Getro és Meheme-
det nyerte meg. Hogyan hozták be a 

bombákat és fegyvreket. 
(A 'merénylet -végreh újításával csak egy 

bombát h a s z n á l t a k fel. A többi öt bamtmt a 
rendőrség Sarajevóban később kerítette elő. 

Ezék a bombák bárói szakértői vélemény 
szerint szerb kézi gránátok, melyek egyénileg 
állítattuk elő ós katonai célokra voltak szán-
va. Teljesen azonosak azzal a 21 bombával, 
amelyet az !9il3. évben -Buckónál a Szávában 
találták s amelyek részben még eredeti cso-
magban. valltak, /amelyből kétségtelen biztos-
sággal megállapítható volt, hogy a kraguje-
váci f e g y v e r t á r b ó l , valók. 

-Ezzel az ás bebizonyult, h-ogy a Ferenc 
Ferdinánd főherceg elleni merényletnél basz-
nái't gránátok szintén a kragujeváci hadsereg 
szertárából származnak. 

Grabez ia: -neki és cinlkostórsa-inak átadott 
botnibákiat egyszerűen kragujeváci bombák-
nak nevezi. ' 

Princip e tekintetben a következőket val-
ja: Ciganövic azt mondta Calbrinovionak, 
Gnaibezne.k és Primcipnek, hogy u-t julka-t Siaíbá-
con és iSomioán- kersztül Tuzlára vigyék és 
ott Jovanovic .Miskőhoz forduljanak, akii a 
ifií-gy véreket imiajd. átveszi. -Egyelőre Sahac-
r a Ikellot-t n-akilk menni és ott Popovic iRáide 
őrnagynál kelLett jelenitkez.nL, aki számára Gi-
ganovic egy cédulát ad-ott, amelyet Princip 
vett áit. A Iháram összeesküvő a fegyverekkel 
együtt imájm® 28-án hagyta el Belgrádot Sa-
háoaii' P.rinci-p átadta Ciganovictól kaipott cé-
dulát Popovic őrnagynák, aki eme mindhá-
rom embert, a -paranesaokságra vezette és 
saá'mukra egy útlevelet álliitott iki, -amelyben 
igazolja, hogy egyiikiík pénzügyőr, a anásiik 
kettő .pedig eiiinek bajtársa. 'Az utlevéllhen 
1 ien.no volt Kunnok az állítólagos pénzügyőrnek 
a neve, de ezt Princip elfelejtette. Popovic 
őrnagy egy lezárt ináét iis adott át ugyaniak-
kor nekiilk, amely ia boszniai határkapitány-
hoz vola intézve, akinek -neve PruvanioviLc, 
Pradamovic, vagy ,iPreldíojevic volt. 

Princip, Cáhrinovic és Grabez Sahacon 
-töltötték az éjszalkát és másnap reggel utaz-
tak vasúton Lovnioára és pedig a Popovic 
őrnagy által adott útlevél alajrján féljegy-
g-yel. Bélben, érkeztek Lovinicára, ott átadták 
a ihatárkapiitánynak Popovic őrnagy levelét, 
amelyben esak ennyi volt: „Nézd, hogy eze-
ket az embereket fogadd és ahol tudod, átve-
zesd". 

A határkapitány azt mondta, hogy a fi-
nánc őrszemeit a határtól ellhávja és a három 
embert a legbiztosabb emberére bizza. Ez-
után telefonált és a három cinkost másnap 
reggel 7 órára irodájába -rendelte. 

[Másnap reggel 'megegyezett a Ihárom ősz-
szeelslküvő, hogy Ga!brinovic a Grábez útleve-
lét nyil tan -Zromilki uton megy, Princip és 
Grabez azonban a határt titokban lépika át . 
iEzt a tervet a. ha,tár,kapitánnyal megbeszél-
ték és elhatározták, ihogy .Ljesmicáiból egy fi-
.náncőrszem, névszierijnt iGirbic, Principet és 
Grábet az ő őrházálba viszi és a határon át-
juttatja. Gabrinovic iZvoruich irányában 
Banjákoviljáoára ment gyalog. Princip és 
Grabez, Gribic fiinánccial együtt Jesnieára ko-
csiztak, aihol a 1 lom1 bakat és revolveréket 
egy szállodai szobában tették le. Egy alka-
lommal Grilbic ifliuánc is úáttiá ezen tárgyakat. 
Priuenp maga titdkza-tasnak nevezte ezen ut-
julkat, 

Grábez lényegében megegyezően vallott 
Princiippel, de hozzáfűzte, liogy Gibic neve-
tett, mikor a bombákat és a .-revolvereket lát-
ta, csupán azt kérdezte, hogy boszniália hova 
mennek ezé kikel a bambákkal. A finánc bizo-
nyára ugy vélte, Ihogy Graheznek és Primcip-
nék missziója van. 

Gribic és egy amásik finánc Principet ós 
Grabezt osolnokon a Brina egy szigetéhez 
vitték. Ott Gibic arra utasátota őket, hogy 
egy parasztra várjanak, az viszi majd1 el 
őket. Másnap reggel egy paraszt jött, .aki az-
tán éjjel a /mocsáron .keresztül ós a hegységen 
keresztül Pniiboj környékére vitte, ahol az ot-
tani tanii tónak, Culbrilovicnak adta át őket to-
vaszálliitás végett. 

lOubrilovic vitte .azután Govanovic Más-
kához Tuzlára őket. 

Gabrinovic vallomásában Princippel és 
Girabezzel egyezően a d j a elő elválásuk idő-
pontjául az utat, .kiegészitőskép csupán azt 
fűzi (hozzá, ihogy Poipovics őrnagy nekik el-
beszélte, hogy az érkezésük előtt való nap jött 
Belgrádtól Sábacra. 

Laznioalban Oábrinovic, Prinoip és Gra-
l>ez elhatározták, (hogy elválnak, nnert veszé-
lyes Wolna hármaijnkinak együtt menni. A 
lozni-cai ha/tárkapitány ezen elhatározás után 
megdicsérte őket ós Calminovic-noik egy le-
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