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Bizonyitehok Szerbia Ellen.
A monarkia korjegyzekehez csatolt emlekiratnak rendelkezesunkre bocsajott 

szbszerinti szSvege.
Az a Szerbiâbol kiindult mozgalom, 

mely az osztrâk-magyar monarkia del- 
Kzlâv reszeinek elszakitâsât ds ezeknek 
pzerbiâval egy âllamegysegbe valo dsz- 
kzefoglalâsât tiizte ki celjâul, messzire 
hyulik vissza.

A propaganda, mely vegceljaiban 
mindig ugvanaz marad es csak eszko- 
Leiben, valamint az intenzitasaban val- 
lozo-tt, szerb foldon az annexios vâlsâg 
Idejen erte el egyik tetopontjât. Akkor 
l titkolodzâs oltalmazo kopenyet telje- 
len levetve, tendenciâinak beismerese 
hellett, nyiltan lepett elo es az osszes 
[endelkezesere allo eszkozok felhasz- 
lâlâsâval s a szerb kormânv pârtfogâsa 
llatt. szândekainak megvalositâsât ki- 
lerelte meg.
I Es mialatt az egesz szerb șa.ito gyii- 
lilkddo hangu es a tenyeknek ellent- 
mondo kirohanâsokkal a monarkia elle- 
|i harcra buzditott, a tobbi propagan- 
la-eszkoztol eltekintve, târsulatok ke- 
Itkeztek, melyek ezt a harcot elokeszi- 
Ittek.
I Jelentosegeben a Narodna Odbrana 
jiagaslott ki ezek koziil. Egiy akkor fen- 
111 ott forradalmi bizottsâgbol keletke- 
fett s bar magânegyesiilet gyanânt ala- 
jult meg, ezt a teljesen belgrâdi kiiliigyi 
Ivataltol fiiggo szervezetet voltakepen 
kerb katonai es polgari funkcionâriu- 
|)k hivtâk eletre.
I Mint alapitok mukodtek kozre tobbek 
■izott: Jankovic Bozo tâbornok, Jova- 
fcvic Ljuba. Davidovic Liuba es Vulo- 
lc Velislav volt miniszterek. Dacic Zi- 
mjin, az âllaimnvom'da igazgatoia. Tan- 
Jsic Voja es Pribicevic Mian, akkori 
Bâzadosok, ma ornagyok. Az egylet 
Bljaul tiizte ki. hogy a monarkiâval 
Bemben kiiszobon âllo hâborura szabad 
Bapatokait (Freischaren) kepez ki es 
Berel fol. (Lâsd a 2. mellekleitet.)
BA Narodna odbrana akkori tenykede- 
Brol szemlelteto kepet nvuit a tobbek 
Bzott az a vallomâs, amelyet a saraje- 
Bi keruleti birosag elott a boszniai- 
Brcegovinai tartomânyokhoz tartozo 
B-stanovic Trifka tett, aki akkortâjt

Belgrâdban tartozkodott es tobb a mo- 
narkiâhoz tartozo egvennel egviitt a 
Narodna odbrana âltal komitâcsi gya- 
nânt felfogadtatott. 1909. elejen Krsta- 
novicot koriilbeliil 140 bandatârsâval 
egyiitt a Cuprija vârosban (Jagodinai 
keriiletben) bandâk kikepzese celjabol 
felâllitott iskolâba vittek.

Ezt az iskolât Tanikosic Voja es Put- 
nik Dusan vezettek. Mint tanitok kizâ- 
rolag csak szerb tisztek mukodtek ben- 
ne; Jankovic Bozo tâbornok es Pribice
vic Milan szâzados ezt a hârom hona- 
pig tarte banda-kurzust szabâlvszerii 
idokozokben megszemleltek.

A kezdo komitâcsik itt nvertek okta- 
tâst a lovesben. bombavetesben, aknâk 
elhelyezeseben, vasutak, alagutak es hi- 
dak robbantâsâban, valamint a tâviro 
vezetekek elrongâlâsâban. Az 6 felada- 
tuik volt, hogy ujonnan szerzett ismere- 
teiket parancsadoik intezkedesei szerint 
Bosznia- es Hercegovinâban tettekkel 
ervenyesitsek.

A Narodna odbrananak ezen egeszen 
nyiltan iizotit s a szerb kormânv âltal 
elomozditott akcioiâval keszitettek elo 
akkor az Osztrak-Magyar monarkia el- 
leni bandaharcot. Ekozben a monarkia 
alattvaloit hazâjuk elârulâsâra csâbitot- 
tâk es rendszeresen arra neveltek, hogy 
mint szerb emisszâriusok, hazâjuk ve- 
delmi eszkozei ellen alattomos tâmadâ- 
sokat intezzenek.

Az agressiv aspirâcioknak ez az ido- 
szaka lezârodott a szerb kormânv 1009. 
mârcius 31-i nvilatkozatâval, melyben 
a szerb kormâny kijelentette. hogy a 
Bosznia es Hercegovina annektâlâsa âl
tal teremtett nepjogi es âllamjogi uj 
rendbe belenvugszik es iinnepelyesen 
megigerte, hogy az osztrâk-magyar 
monarkiâval a jovoben barâti szomsze- 
di viszonyban aikar dini.

Ezzel a kijelentessel, ugv lâtszott, 
hogy elerkezett a vege annak a mozga- 
lomnak, amely illando forrâsa volt az 
Ausztria-Magyarorszâg elleni nyugta- 
lansâgnak es râleptek arra az utra, 
amely Szerbia reszerol igazi barâtsâ- 

gos kozeledest jelent a monarkia feld. A' 
monarkiaellenes propaganda, a szerb 
kormânv tâmogatâsâtol megfosztva es 
âltala kotelessegszeriien ellenezve. mâr 
csak ârnvekszeru. a nfihamarâbbi el- 
mulâsnak szentelt letet folytathatott 
volna. Mâsreszt a monarkia delszlâv te- 
riiletei es Szerbia kozott a nyelvi, ethi- 
kai es kulturâlis teren fennforgo erint- 
kezesi pontoknak kozos, a kolcsonos bia- 
râtsâg es pârhuzamos erdekek szelle- 
metol vezerelt kulturmunkâhoz kellett 
volna vezetniok.

Ezek a vârakozâsok azonban nem 
teljesultek.

A monarkiaellenes aspirâciok meg- 
maradtak, .a szerb kormânv nem tett 
semmit a mozgalom elnyomâsâra ds igv 
az Ausztria-Magvarorszâg ellen irâ- 
nyulo propaganda a kormâny szemei 
elott, szelessegeben ds melysegeben 
meg inkâbb novekedett. A monarkia 
elleni gyiilolseget ebren tartottâk es âl- 
lando ujabb szitâs âltal kibekithetet- 
Ienne tettek. A regi, de a vâltozott helv- 
zethez alkalmazott ds ui modszerekkel 
kiegeszitett eszkozokkel Szerbia nepet 
Ausztria-Magvarorszâg ellen „a kike- 
riilhetetlen megsemmisito harcra" hiv
tâk fel. Rendszeresen titkos fonalakat 
szottek a monarkia delszlâv teriiletei- 
re ds ezeknek polgârait hazaârulâsra 
csâbitottâk.

Legfokeppen a szerb sajto nem sziint 
meg ebben a szellemben mukodni.

Nem kevesebb, mint 81 Szerbiâban 
megjeleno folvoirattol kellett mâig a 
hazai biinteto torvenveket megserto 
tartalom miatt a postai szâllitâs jogât 
elvonni. Azok koziil a biinteto formâk 
koziil, amelyek az uralkodo fenkolt 
szemelyet, legmagasabb hâzânak tag- 
jait es az âllam integritâsât vedik, alig 
egy maradt a szerb lapok reszerol ser- 
tetleniil.

Ezeknek a lapvelemenyeknek tulgaz- 
dag anvagâbol vett es kiilonbozo ido- 
pontokbol szârmazo peldâi az elso mel- 
lekleten vannak osszeâllitva.

Anelkiil. hogy a szerb kdzvelemeny
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ssl Ujlahi-irogepeh 
a legmodernebbek. Katonai 6s polgări hatb- 
săgok kozkedvelt irbgdptypusa. Dijmentes 
bemutatas orszăgszerte. Arjegyz6k 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60. 
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Mîsoga Sandor
cs. es kir. udvari szâliito

katonai szabo
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Tdcfon Ugyanezen borok minden elokelobb
46*13  fuszer- es csemcgeuzletben is kaphatok

Igazgatdsâg : Grof Sztaray Sandor elndk, grof 
Cagninacci Hyacinthe alelnok, baro Gerliczy Ferenc 
alelnok, grof Zichy Geza Lipot alelnok, grof Apponyi 
Gyula, Beniczky Odon, grof Cagninacci Pal, grof 
Erdody Sandor, baro Wulf de Flotow, baro Hatvany 
Kâroly, dr. Lippmann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekar Imre, grof Choiseul-Praslin Gabriel, 
baro Pronay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 
grof Seher-Thoss Bela. Ugyoezeio igazgatok: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. Cegvezetofc: Horvatovics Ferenc, 
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Bankosztăly. Gabonaosztâly. Miiszaki osztâly. 
♦♦ Mezogazdasăgi osztâly. Vasuti osztâly. ♦♦

Cimbalom
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Legujabb szabad. 
acz€IszerkezetteJ, 
r^szletre is. Cso- 
daeros,tiszta han- 
gu GRAMOFON 
(besz^logSp) 25 k. 
s feljebb. Hozzâ: 
FedăkSâu, Kirâly, 
Rdzsa, Berezei, 

Bonoi, Caruso-t61 
legszebb lemezek 
2 korona 50 filter. 
Hegeduk 'ftfr 

mestetek hti
Szâmos kitiintetts j6 munkăSrt. utânzatai.
Fuvolăk, târogatdk, citerăk, harmoni- 
kăk stb. Hurok. Javităs muterem stb.

Mogyorossy Gyula
kir. szab. hangfzergyăr, Budapest, VII., 

R&kdczi-ut 17 — Arjegyz6k ingyen.IberetvâsjIes sarlOsi
I BUDAPEST IV., I 
| Vaci-utca 20 szâm |
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a Angol es francia ori divat. z 
I Sajât keszitmenyo fehernemti a 
a ktilonlegessegek S

Telefonszăm: Jdzsef 36-46.

Szenes Laszlo
festek, kence, măz, kefe 6s 
hâztartâsi âruk gyări raktâra

Budapest, VIII, kerulet
Jozsef-korot 72. szăm.

♦
♦

♦ 
♦

Dusan felszerelt raktar a borot- 
valashoz sziikseges cikkeknek: 
GILETTE dnborotvâlo kesziilekek 
eredeti pengekkel- Mas szerkezetii 
angol es nemet eredetii borotvălo 
kesziilekek igen jo minosegben: 
8 — 10 koronâig. Kitiino valodi angol 
es Solingeni borotvakesek es feno 
szijak 5—8 koronâig. GOLGATE 
es egyeb borotvâlo-szappanok es 
cremek, ecsetek stb jutanyos ârban 

Dankovszky Istvan 
Budapest V., Jozsef-ter 8.

♦
♦

fl POTTflRTflLEHQSI SZOLGilLfl
EENYERESE ES MDSOLESIOGYE
Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy 

Ara I korona 40 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

Tennis-r ahEtteh, sport-Eszhozbh, lovaglo- es 
setabotoh, tajtEh- es borostyân dohănyzo- 
szereh, onborotvălo es ha jnyiro gepeh, zseb- 
hesek, fesiih es beteli nagy uâlasztekban 

HUBER J.
miiesztergălyos jât6k-ăruhăzâban 
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47 

Ărjegyzek bermentve

EGYEVI ONKENTES
SZOLGÂLAT.

Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.
Ara i korona 6o filler. 

Kaphato a kiadohivatalban.
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Tartalom:

Bizonyitekok Szerbia ellen.
A monarkia korjegyzekehez csatolt emlekiratnak 
rendelkezesiinkre bocsâjtott szoszerinti szovege.

Ehhez

mellekletek:

Szerb sajtohangok.
A „Narodna odbrana“ c. kbzlbnybol.
A kraguievaci Silmi Dusan Sokol 

egvesiilet 1912. es 1913. evi ielente- 
sebol.

A szerb hivatalos lap a Narodna od- 
brana szolgâlatâban.

Krstanovic Trifko vallomâsa a Narodna 
odbranarol.

Jaglicic .lovo es târsai kemkedesi biin- 
iigvenek aktâibol.

A Narodna odbranarol beerkezett kem- 
ielentesekbol.

Kivonat PrinciD Gavrilo es târsai or- 
gyilkossâgi biiniigyenek aktâibol.

A szerb saito a merenyletrol.
A Narodna odbrana nisi helvi vâlaszt" 

mânya a merenyletrol.
Potlekok.



eme megnyilvânulâsainak reszletes 
megbeszelesebe bocsâtkoznânk, megis 
meg kell jegyezni, hogy Bosznia es 
Hercegovina annexio.iât, ennek az ak- 
tusnak szerb reszrol tortent elismerese 
ellenere, mikent a multban, most is, - 
mint Szerbiân elkbvetett rablâst allit- 
jâk oda, amely megtorlâsra szorul. E 
gfondolat nemcsak a szelsdseges irănyu 
lapokban ter vissza mosdatlan szâju 
beszedjiik minden vâltozatâban. hanem 
kevesse leplezett formaban kifejezesre 
jut a belgiradi kiiliigyi hivatalhoz oly 
kbzel âllo „Samouprava“-ban is. (1. 
melleklet b) pont.)

Nem muliaszthatjuk el a figyelmet 
arra terelni. hogy mikeppen ertekesi- 
tettek publicisztikailag azt a mereny- 
letet, amelyet Zera.iic Bogdan kovetett 
el 1910. junius 15-en Szarajevoban, 
Varesanin tabor szernagy, Bosznia- 
Hercegovina tartomanyi fonoke ellen.

Mint ismieretes, Zera.iic kbzvetleniil 
■t'ette utân ongvilkos lett es tettenek 
tlkdvetese elott valamennyi iromanva; 
elegette. Ily koriilmenyek kozott, me- 
rdny'lefenek indito okait nem lehetett 
teljesen tisztâzni. A nâla talâlt jelveny- 
bdl azonban mindenesetre arra lehetett 
kovetkeztetni, hogy Krapotkin-fele esz- 
meknek hodolt. A lefolytatott vizsgâlat 
is arra mutatott, hogv anarchisztikus 
alapokon nyugvo biincseletkmennyel 
van dolgunk.

Ez azonban Szerbia sajtojât nem 
akadâlyozta meg abban. hogy a me- 
renylot, mint szerb nemzeti host iin- 
nepelje es tettet dicsoitse. Sot a ,.Poli- 
tika‘‘ formâlisan tiltakozott az ellen, 
hogy Zerajic anarchista volt es „mini 
hos szerbet. kinek nevet minden szerb 
tisztelettel es fdjdalommal fogia emli- 
teni", reklamâlta.

Ugyanez ev augusztus 18-ânak dâtu- 
mât a „Politika" illo alkalomnak ta- 
lâlta, hogy Zerajic merenyletevel, aki- 
nek nevet a nen kdreben. mint valami 
„szentet" emlegetik, u.ira foglalkozzek 
es a merenyletet koltemenyben iinne- 
pelje. (1. melleklet a) pent).

Ilvenkepen ezt a merenyletet. amely 
a monarkia teriileteire valâ aspirâciok- 
kal nem allot! osszefiiggesben, az 6 
eszmeik szâmâra hasznâltâk ki es Ze- 
rajicnak dicsoitesevel a gyilkossagot 
egeszen kifejezetten, mint dicseretre es 
utânzâsra melto eszkozt ismertek el 
eszmeik megvalositâsânak harcâban. A 
gyilkossâgnak, mint a monarkia elleni 
harcban teljesen megengedett modszer- 
nek ez a szentesitese. kesobb megis- 
metlodik a lapokban. midon Jukicnak 
Cuvaj kiralyi biztos ellen elkovetett 
merenvleterol irnak. (1. melleklet e) 
pont).

Ezek a nemcsak Szerbiâban elter- 
iesztett hanem — mint kesobb be fog 
bizonvulni — iol szervezett bujkalo 
ufakon a monarkiâba becsempeszett uj- 
sâgok voltak azok. amelvek a szeles 
tomegeknel megteremtettek es ebrer 
tarfcttâk '.azt a hangulatot. amelv a 
monarkia ellenes szovetkezesek machi- 
nacioinak termekeny tala.it nv"’*ottak.

Ennek az egyesiiletek âltal folytatott 
agi'tacionak kbzpontja a ..Narodna od

brana" lett. Uwanazok a szemelyek, 
akik az annexio idejen az egyesiiletnek 
elen âlltak. voltak most is a vezetoseg- 
ben; ep ugv. mint annak ideien. most is 
a monarkia legeroszakosabb elleneseit 
lehet mint a legenergikusabb es legte- 
vekenvebb szervezbket talâlni: Janko- 
vic Bozo tâbornokot. Dacic Zivojint, az 
allarni nvomda igazgatojât. valamint 
Pribicevic Milan es Tankosic Voia or- 
nagyokat. A Narodna odbrana. amely- 
nek alapjai szervezet tekinteteben sze- 
lesek es melvek es amely hierarchiku- 
san szigoruan van tagolva (lăsd 2. mel
leklet ..szervezet" alatt). nemsokara 
400 vâlasztmânnyal rendelkezett. ame
lvek elen agitâciot feitettek ki.

Ehhez iârult, hogv a Narodna odbra
na szoros bsszekottetesbe lepett a lo- 
vesz szovetseggel (762 egyesiilet), a 
..Silni Dusan“ Sokol-szovetseggel (2500 
taggal) az Olympiai klubbal. a ..Mihailo 
Knez“ lovaglo egvesiilettel. a vadâsz- 
szovetseggel es a Kultur-Ligâval. vala
mint szamos mas egyesiiletet is a maga 
șzolgâlataiba âllitott, amelye’k vala- 
mennyien, a Narodna odbrana-tol, ve- 
zerelve es tamogatva. az 6 szellemeben 
mukodne'k. Âllando kblcsbnhatâs mel- 
Iett ezek az egyesiiletek formâlisan 
amalgamizâlodtak. ugy hogv ma mâr 
tulaidonkeppen valamennyien csak tag- 
jai a Narodna odbrana testenek.

Ilyenkeppen a Narodna odbrana 
egesz Szerbiâra az agitâciok siiriin 
szott hâlojât vetette ki, mellyel magâ- 
hoz vonta mindazokat. akikben hajlan- 
dosâg volt az b eszmeik szâmâra.

Hogy a Narodna odbrana milyen 
szellemben mukodik. a hivatalos koz- 
lemenyeibol elegendb vilâgossâggal ki- 
deriil.

Alapszabâlyaiban kultur - egyesiilet 
mezeben lep fel. amelvnek csak Szer
bia nepessegenek szellemi es testi fej- 
lodese es anyagi megerositese fekszik 
sziven, de egvesiileti orgânumâban 
(lâsd 2. melleklet) a Narodna odbrana 
leleplezi letenek igazi es egyediili okât, 
az ugvnevezett ..reorganizâlt pro- 
grammiat". Es pedig:

A szerb nepnek „fanatikus es fdrad- 
hatatlan munkdvaC azon iiriigv alatt, 
hogy a monarkia „szabadsăgdtol es 
nyelvetol akarja megfosztani, Sot Szer- 
bidt meg akaria semmisiteni". ..szent 
igazsdgot“ kell predikdlni: hogy elke- 
riilhetetleniil sziikseges Ausztria-Ma- 
gyarorszdg ellen, ez ellen az „elso es 
iegnagyobb ellenseg“ ellen, ,,az irto 
hdborut puskdval es dgyuvar folytatni 
es a nevet „minden eszkozzeV arra a 
harcra elokesziteni, amelyet „a leizd- 
zott teriileteknek felszabadifdsdra, ahol 
hetmillio elnyomott testver nyog‘\ veg- 
re kell hajtani.

A Narodna odbrana „kulturâlis torek- 
vesei“ kizarolag ennek az eszmenek 
szolgâlatâban âllanak, nem egyebek, 
mint eszkbzok a nep szervezesere es 
nevelesere a monarchia ellen ohajtott 
megsemmisito harcra.

Ugvanebben a szellemben mukbdnek 
azonban a Narodna odbrana tobbi fiok- 
egyesiiletei is. amire a Kragujevaci So

kol-egyesiilet szolgâljon peldâul. (Lâsd 
3. melleklet.)

Mikent a Narodna odbranânâl, itt is 
katonatisztek. tanârok es allarni tiszt- 
viselbk âllanak az elen.

Az a beszed. amellyel Kovacevic or- 
nag.v egyesiileti elnok az 1914. evi koz- 
gyiilest megnyitotta, teljesen elfelejt 
megemlekezni a tornâzâsrol, ami pedig 
tulajdonkeppeni celia minden Sokol- 
egyesiiletnek es kizârolag a „harcra va- 
16 eldkeszitessel" foglalkozik ,,a vesze- 
delmes, szivtelen, sovdrgo, kenyelmetlen 
es mindent megzabdlo eszaki ellenseg“ 
ellen. amely szerb testverek millioit 
fosztja meg szabadsdguktol es ioguk- 
tol es tart szolgasagban es Idncokban*'.

Ennek az egyesiiletnek adminisztrd- 
ciondlis jelenteseben a târgyilagos fei- 
tegetesek egeszen hâtterbe szorulnak, 
csak jelszavait kozlik ,.az adminisztrâ- 
cio igaz cel.iainak", es pedig: a nemzeti 
fejlodes elokeszitese es ,,az elnyomott 
nemzet‘i megerositese a vegbol, hogy 
veghezvigye „meg teljesitetlen pro- 
grammjdt, teljesittetlen munkaidt‘‘ es 
am a ,.nagy cselekedetet, amely a leg- 
kozelebbi idoben fog lejdtszddni“; to- 
.vdbbd: „a Driridn till lako testvereknek 
megszabaditdsa, akik a keresztre feszi- 
tettnek fdidalmait szenvedik el“.

Sot meg a penztdros is felhasznalja 
penztâri ielenteset arra az into szozat- 
ra, hogv „solymokat kell nevelni", akik 
kepesek a „meg meg nem szabaditott 
testvereknek meghozni a szabadsdgot“.

Epp ugy. mikent a Narodna odbra
nânâl a kulturtorekvesek, a Sokol- 
egyesiileteknel sem oncel a tornâzâs. 
hanem puszta eszkoz ugyanannak a 
propagandânak szolgâlatâban, amelyei 
ugvanazzal a gondolattal, sot majdnerr 
ugyanazokkal a szavakkal folytatnak

Ha mâr most a Narodna odbrana a 
,,nepet“ a monarkia elleni megsemmisi- 
tb hadjâratra szâlitja fel, nemcsak 
Szerbia nepehez fordul, hanem minder 
delszlâv nepekhez. Hiszen a Narodna 
odbrana felfogdsa szerint a monarkia 
delszlâv teruletei „leigdzott szerb terii- 
leteink"' gyanânt szerepelnek (lâsd 4 
mellekletet is). Igy tehdt a monarkia 
delszlâv hozzătartozoi is vegyenel 
reszt ebben a „nemzeti munkdban"; igy 
tehdt a szerb hatdron tul is vegezzek e, 
ezt az „egeszseges, sziikseges munkdt“ 
A Narodna odbrana a monarkia teriile- 
ten is keresi erre a „szent harcra" azo 
hat a „kordket‘\ kiknek Obilic, Murat 
gyilkosa, szolgâljon a nemzeti dldozdt 
keszseg utânzâsra melto peldâjăul.

Abbol a celbol, hogv „a Szerbiân ki- 
viili testvereket" .,a magânkezdemenye- 
zes munkâjâban valo reszvetelre sar 
kalja, a Narodna odbrana elenk dssze 
kottetest tart fenn a „hatdron tuli test 
verekkel". Hogy milven ez az bssze 
kbttetes. ezt az egvesiileti orgânum nen 
mondia meg, yalosziniileg azert. mive 
ez „az osszmunka" ama reszehez tar 
tozik, amelyet „tobb okbol nem szabm 
es nem lehet reprodukdlni".

Hogy milven terjedelmes mukode 
șiiknek ez az âga. abbol a koriilmeny 
bbl is felismerheto. hogv a Narodna od 
branânak ugy kbzponti vâlasztmânyc

tala.it


mint egves keriileti vâlasztmânyai is 
kiilon szakosztdlyok folott rendelkez- 
nek ,.kulugyek“ szdmdra.

A Narcdna odbrana-nak es fiokiainak 
ez a .,kulu'gvi“ mukodese rendkiviil sok- 
oldalu.

Ennek az agitâcionak arânylag leg- 
kevesbbe veszedeimes eszkozei, mivel 
hatosâgilag ellenorizhetok, az elbadd- 
sok tartăsăval idro korutak, amelveket 
a Narodna odbrana elokeld tag.iai a mo- 
narkia delkeleti reszein tesznek, ahol 
kiildnbozd egyesiiletekben nemzeti es 
kulturâlis kerdesekrdl beszelnek.

Ezen korutak alkalmul szolgâlnak ar- 
ra, hogv az eldadast tarto egyenek. ket- 
ertelmii, de a dolgokat ismerok elott 
konnyen ertheto szavakban es fordula- 
tokban az egvesiilet tula.idonkeppeni 
tendenciâi szerint mukddhessenek.

Az ilyen kikiildottek kdzott elokeld 
helvet foglal el a szerb âllamnvomdâ- 
nak mâr tbbbszdr emlitett igazgatoja 
Dacic Zivoiin. az a Dacic Zivo.iin, aki 
1909 augusztus 8-ăn „felhivâst" bocsâ- 
tott kozre a szerb nephez. amelvben 
Ausztria-Magvarorszâgot Szerbia el- 
lense ffenek mondta es melyben a mo- 
narkia elleni hare eldkeszitesere buzdi- 
tott. Dacic ismetelten tett agitâcios kor- 
utakat az osztrak-magvar monarkia 
delkeleti reszeiben. Egy ilyen eldadâs 
alkalmâval Karlovciban (1912) a mâs- 
kor tanusitott ovatossâgât elmellozte es 
szinte âllâst foglalt „valamennyi szerb 
egyesitese mellett a kozbs ellense? el- 
len“ s felre nem ertheto celzâsokkal 
Ausztria-Magvarorszâgot tiintetve fel 
ezen ellenseg gyanant.

Inkâbb aggodalmat keltobbek azok 
az dsszekdttetesek. amelyeket a Narod
na odbrana szellemeben miikddd szerb 
testiiletek az erdek- es kulturkozosseg 
■kopenve alatt a monarkiâban fennâllo 
iegvesiiletekkel letrehoztak, mert ezek- 
nek az egvesiileteknek kdlcsdnds kiil- 
do+tsegi vaw testiileti lâtogatâsâi. ame- 
Ivek nem âllanak szigorubb hatosâgi el- 
lenorzes alatt. szerb reszrol mindenfele 
nnbnarkiaellenes machinâciokra hasz- 
naltatnak fel.

I Igy peldâul a Narodna odbranânak a 
paraievoi Prosvieta-egyesiilet ismere- 
fes iinnepere 1912 szeptembereben ki- 
kiilddtt delegâtusa nem âtallotta (lâsd f>. melleklet) ez alkalommal titokban 
posnvâk tagokat szerezni ewesulete 
kzâmâra. A kraguievaci Sokol-egyesii- 
let egvik kepviselojenek erre az iinnen- 
re valo kikiildese a „boszniai testverek* 1 
klott az kellett. hogy jelentse: „nem 
reledkeztunk meg rolatok: a Sumadiia 
fcolvmainak szârnva meg hatalmas", 
biv gondolat. amely az intim erintkezes 
lolvtân bizonvâra egeszen mas. az 
Igyesiilet fontehb ismertetett tenden- 
tiainak mevfelelobb kifeiezest nver 
■ lâsd 3. melleklet). Ami pedig azokat az 
Isemenveket illeti. melyek a Szerbiâban 
Inegtartott ilvenfajta dsszejdveteleken 
leiâtszodnak. ezek, igaz, a cs. es kir. 
latosâgoknak nem iuthatnak tel.ies biz- 
los bâzison tudomâsâra. mert hiszen 
■yen esetekben csak nehezen elJenoriz- 
leto kemielentesek âllanak rendelkeze- 
liinkfe. Osszefiiggesben mindezzel meg;

lehet emlekezni a zâgrâbi diâkoknak 
1912 âprilisâban Szerbiâban tortent lâ- 
togatâsârol, amely szerb reszrol hivata- 
los katonai fo®adtatâs rendezesevel, 
sot e diâkck tiszteletere csapatoknak 
diszfolvonulâsâval olv szuggesztiv tiin- 
tetesse alakult. bogy a kraguievâci So- 
kol-egvesi'let a'dminisztrâcionâlis .ielen- 
tese elmondhatja, „ez az esemeny a leg- 
kozelebbi iovoben leidtszodo nasy tet- 
teknek kezdetet es csirdidt jelenti'*,  
-,olyan csirdt. amely meg fog erni. ha 
a neplelek meg iobban felbuzduV, „mig 
vegre nem lesznek korldtok, amelyeket 
ne tudna lerombolni“.

Csak rdviddel ezelott iutott a monar
kia hatosâgainak tudomâsâra. hogy 
Szerbia Sokol-egvesiiletei a monarkiâ- 
nak nehânv analog testiiletet arra sze- 
meltek ki. hogv veliik egy eddig titok
ban tartott szovetsegben egyesiiljenek. 
amelv szovetsegnek iellege eddig meg 
nines egeszen tisztâzva. mert a vizs- 
vâlat ebben az iivvben eziddszerint meg 
tart. De az eddigi vizsgâlat eredme- 
nverol is kdvetkeztetheto. hogv itt olvan 
utnak iutottunk nvomâra. amelyen a 
szerb Sokol-ewesiiletek es barâtaik fel- 
forgato tendenciâit beoltani szândekoz- 
tak a monarkia egves elesâbitott es fel- 
revezetett csoport.iaiba.

Ez a szelesebb retegekre tervezett 
elokeszito propaganda jelentdsege is 
hâtterbe szorul azonban azzal a „kiil- 
iivvi munkâval" szemben. amelvet a 
Narodna odbrana es barâtai agitâlâsa 
az egves embereknel kifejt. Ez az a te- 
riilet. ahol legszomorubb sikerei talâl- 
hatok.

Titkos bizalmi ferfiak es emisszâriu- 
sok a lâzitâs mervet a felnottek korei- 
be eoo u«rv beviszik, mint az itelokepes- 
seget nelkiilozo ifiusâgba.

Dv peldâul. Pribicevic Milântol el- 
csâbitva B. V.. K. D.. N. V. volt hon- 
vedtisztek es K. V, horvât-^zlavon 
csendorhadnagv a monarkia hadi szol- 
gâlatait aggaszto koriilmenvek kdzott 
elhagvtâk es Szerbiâba vettek utjukat, 
ahol idokdzben ketsegteleniil nem e?y 
remenysegiikben csalatkoztak es leg- 
alâbb reszben arra gondolnak. hogy a17 
âlțaluk elârult honba visszaterjenek.

A Szerbiâbol Horvâtorszâg es Bosz- 
nia kozeoiskolâiba bevitt agitâcio sai- 
nos ânnyira ismeretes. hogy nines sziik- 
sșg peldâk felhozâsâra. Kevesbbe isme- 
retes azonban. hogy horvât es boszniai 
iskolâkbol sulvos fegvelmi vetsevek 
miatt kizârt evvenek Szerbiâban târt 
karokkal fogadtatnak. gyakran âllami 
tâmovatâsban reszesittetnek es a mo- 
narkia ellensegeive neveltetnek.

A szerb iskolâk a monarkiaellenes 
taneszkozeikkel s tanâraikkal es tani- 
toikkal. akiknek nawresze a Narodna 
odbrana soraibol valo. ketsegteleniil al- 
kalmas intezetek e faita adentusok ne- 
velesere. Egy kiilonosen figyelemre- 
melto. ilyen termeszetij esetet emlitiink 
fel i+t. mint peldât. Folvo evi mârcius 
havâban a nakraci (Horvâtorszâg) ta- 
nitdkepzo tdbb ndvendeket sz+râ.ik miatt 
kiesaptâk. Ezek Szerbiâba mentek. ahol 
reszben azonnal mint tanitok kanta'k 
âllâst. reszben pedig tanitokepzo inte-

zetben nvertek elhelvezest. E kiesapott 
diâkok egvike, monarkiaellenes kdrdk- 
kell âllvân osszekottetesben, nvilvâno- 
san ki.ielentetfe, hogy 6 es emberei a 
fdherceg-trondrdkds boszniai tartozko- 
dâsa idejeben bizonysâgât fog.iâk szol- 
gâltatni annak. hogy Bosznia szerb or- 
szâg. Furcsa hatâst kelt, hogy a kraj- 
nai szerb kirâlyi keriileti prefektus, 
ezeknek az annyira kompromittâlt diâ
koknak kdrebol hâromnak eppen Fe
renc Ferdinând fohercegnek boszniai 
ta^ozkodâsa idejeben âllitott ki szerb 
utlevelet. amelvekben hamisan szerb 
âllampolgâroknak tiinteti fel dket, .161- 
lehet tudnia kellett. hogv Horvâtorszâg- 
hoz tartoznak. EzekkeI az utlevelekkel 
felszerelve a hârom preparandista esz- 
revetleniil a monarkia iuthatot-t, 
ahol azonban felismertek es feltartoz- 
tattâk dket.

Mindezzel azonban a Narodna odbra
na ..kiilu<gvi“ miikddeset tâvolrol sem 
iebemezituk kimeritoen.

Mâr hosszabb ido ota a cs. es kir. 
kormânv konfidensek ielentesebol tâ- 
jekoztatva volt arrol. how a Narodna 
odbrana az âltala a monarchia ellen 
ohaitott hâborut katonailag is eloke- 
sziti. amermviben a monarkiâban 
emisszâriusokat tart. akiknek banda- 
szokâs szerint az lett volna a felada- 
+uk. hoev ellenseveskedesek kitorese 
eseten a kozlekedesi eszkozoket es be- 
rendezeseket elpusztitsâk es zavargâ- 
sok^t. nânikokat idezzenek elo (lâsd 7. 
melleklet).

A saraievoi keriileti birosâv elott 
1913-ban Jaglicic lovo es târsai ellen 
kemkedes biine miatt indbott biiniivvi 
eljâras (6. melleklet) ezeket a Wzalmas 
ertesiteseket rreryerodfette. Ma epp 
ugv, mint alaoitâsa ideien. a Narodna 
odbrana nrogramm.iâban. a bandaharc 
elokeszitese a nrogrammban van s eh- 
bez kiegeszite^kennen kemkedes jârul.

Igv a Narodna odbrana mai. u. n. 
.reorvanizâlt nrorrramm.ia" a valosâ0-- 

ban mâr bdvitett Drovramm: ,.az irtb 
hadiâratot,‘ a monarkia ellen elokeszi- 
tem. sot megimbtaw es azvtdn ismet 

a Narodna odbrana regi vdros zâsz- 
lajdt" bontani ki.

A monarkia ellen nviltan es titokban 
tâplâlt gviitdlsevnek s az Ausztria-Ma- 
r'vardrszâg elleni barcban minden esz- 
kdzt merrenvedhetonek tarto es a ko- 
zdnseges gyilkossâ'got mint 'evcelsze- 
riibb eczkozt aiânl. agifâcidnak atmOsz- 
ferâiâbol vâgre is Szerbia monarkiaelle
nes koreinek tovâbbi hozzâiârulâsa ne1_ 
Mii is. a terrorizmus eseteinek kellett 
beâllaniok.

1912 i'mius S-ân lubic Lukas Zâg- 
râbhan Cuvai kirâlvi bjztosra. râlott. 
lovese folvtân a kocsiban ulo Hervoic 
bani tanâcsos halâlosan me^sebesiilt. 
Menekulese kozben Jnkic lelotte az 
ekvik rendort. aki iîldozdbe vette es 
ket mâsik rendort megsebesitett.

Mint a nvilvânosan lefnhtatcftt fo- 
târgyalâșbdl ismeretes- Jukic eszmei- 
ben râ lebet ismerni a Narodna odbrana 
Altai orooavâlt tervek alapveto gondo- 
lataira. Ha Jukic mâr bizonvos ido ota 
merenvlettervekkel foglalkozott is,



ezek megis csak akkor ertek meg, 
amikor 1912 âprilis 18-an reszt vett a 
zâgrâbi diâkok belgrâdi kirândulâsân. A 
lâtogatok tiszteletere rendezett zajos 
iinnepsegeken Jukic kiilonbozd szeme- 
lyisegekkel lepett erintkezesbe, akik a 
Narodna odbrana korehez tartoztak es 
akikkel politikai beszelgeteseket foly- 
tatott. Nehâny nappal kesobb Jukic is- 
met Belgrâdban volt es itt eg.v szerb 
ornagytol egy bombăt kanott, egy tdr- 
sdtol nedig browning-nisztolyt, amelv- 
lyel a merenyletet vegrehajtotta.

A Zâgrâbban talâlt bomba a szaker- 
tok velemenye szerint valamelyik ar- 
zenâlban katonai eelokra kesziilt.

Meg feledesbe se ment Jukic me- 
renylete. amidon 1913 augusztus 18-an 
Dojcic Istvan, aki Amerikabol jdtt. Zâg
râbban merenyletet kovetett el Skerlecz 
bâro kirâlyi biztos ellen — egy olyan 
tett. amelv az Amerikâban eld delszlâ- 
voknak Szerbiâbol szervezett izgatâsâ- 
bol eredt es — szinten a Narodna od
brana es târsai „kulugyi“ propagandâ- 
jânak native.

A szerb Dimitrijevic âltal irott es 
Chicagoban kinyomott „Natrag n. staro 
ogujiste vase“ cimii ronirat az 0 felse- 
ge ellen intezett mertektelen kirohanâ- 
saival, valamint a monarkia szerbjeihez 
intezett azon felszolitâssal, hogv fel- 
szabaditâsuk celiâbol vândoroljanak ha- 
za Szerbiâba, bizonyit.ia, hogy ezt a 
propagaoidât is Szerbiâbol irânyitottâk 
es ez parhuzamban âll azzal a propa- 
gandâval. amelvet Szerbiâbol plântâltak 
a monarkia teriiletere.

Es alig egy esztendovel kesobben 
Zâgrâb ismet szinhelye volt egy ezut- 
tal nem sikeriilt merenyletnek.

Folyo evi mâjus 20-ân Schaffer Ja- 
kab a zâgrâbi szinhâzban merenyletet 
kiserelt megi Skerlecz bâro ellen, de 
utoUo pillanatban egy rendortisztviselo 
ebben megakadâlvozfa. A vizsgâlat 
megâllapitotta. hogy osszeeskiivessel 
van dolgunk. amelynek lelke Hercigon- 
ja Rudolf. Hercigonjânak es 6t vâdlott- 
târsânak vallomâsâhol kideriilt, hogy 
ez a merenvlet is Szerbiâbol indult ki.

Hercigonia. aki reszt vett egv a Ju
kic kiszabaditâsâra irânvulo nem sike- 
riilt kiserletben. Szerbiâba menekult 
(1912 oktober), ahol .Jaksic Marojan 
cinkostârsâval egyiitt komitâcsikkal es 
a Narodna odbrana tag.iaival erintke- 
zett. Mint olv sok esetben, amidon a 
fiatal lelkiiletek tul vannak hevitve a 
politika kerdeseivel valo tulon-tul k'o- 
rân tortend fovlalkozâs reven. ennek 
a korrumpâlo kozlekedesnek eredme- 
nve ezuttal is veszthozo volt. Hercigon- 
ja azzal a Belgrâdban hirdetett dogmâ- 
val tert vissza. hogv Ausztria-Magyar- 
orszâg delszlâv orszâgait a monarkiâ- 
tdl el kell șzakitani es a kirâlysâggal 
egyesifieni. Azon feliil abban a klorben. 
ahol ott mevfordult, azt a tanitâst sziv- 
ta magâba. hogv erre a celra a monar- 
kiânak magas âllâsu szemelyisegei es 
vezeto politikusai ellen merenvletek 
keresztiilvitelere kell torekedni. mert 
csak ezzel az eszkozzel lehet celt erni.

Ebben az ertelemben hatott Herci- 
gonja Zâgrâbban barâtaira, akik koziil

nehânyat megnyert eszmei szâmâra. 
Terveinek elotereben a Ferenc Ferdi
nand foherceg tronbrdkos elleni me
renylet elkldvetese âllott.

Nehâny honappal korâbban Aljinovic 
Luka ellen folytattak felseigârulo pro- 
naganda miatt vizsgâlatot. E vizsgâlat 
folvamân hârom tanu azt vallotta, hogv 
Al.iinovic elottiik ki.ielentette, hogv 1913- 
ban Belgrâdban propaganda eelokra, 
speciâlisan azonban arra, hogv Ferenc 
Ferdindnd foherceg ellen merenyletet 
kovessen el. a Narodna odbranâtol 100 
dinârt kapott; hasonlo osszeget kapott 
egv titkos diâk egyesiilettdl is.

Ldthato, hogy a Narodna odbrandnak 
es a vele egyezo gondolkozdsuaknak 
bunds agitdeioia a legutobbi idoben 
mennyire a fdherceg-trdndrbkds sze- 
melyere koncentrdlodott.

Mindezekbol a megâllapitâsokbol ar
ra a vegkovetkeztetesre lehet iutni, 
hogv a Narodna odbrana a koriilotte 
csoportosulo monarkiaellenes szerb ko- 
rokkel elerkezettnek lâtta azt az ido- 
oontot. amidon az âltala teriesztett ta- 
nok tettekkel megvalosithatok.

Figyelemre melto azonban. hogv min- 
dig megelegedett azzal, hogv ezeket a 
tetteket kezdemenyezze es ott, ahol ezek 
a kezdemenvezesek termekeny talajra 
hullottak. rendelkezesre boesdtotta a 
megvalositdsra szukseges anyagi se- 
gedeszkozoket, a tett propavandâjânak 
egyetlen veszedelmes szerenet azonban 
kizdrolag az dltala folizgatott es felre- 
vezetett monarkiabeli ifiusdgra hdritot- 
ta, amely egeszen egyediil kenytelen 
viselni ennek a szomcru ..hosiessegnek“ 
sulyât.

A iunius 28-iki melven elszomorito 
merenylet keletkezesenek torteneteben 
ennek a machinâcionak valamennyi vo- 
nâsât megtalâlhatiuk (8. melleklet).

Princip es Grabez tinusai a Narodna 
odbrana eszmeitol mâr az iskolâban 
megmergezett ifiusâgnak.

Princip Belgrâdban. az ilven eszmek- 
kel megtelt diâkok koreben forovva. 
merenvletterveket kovâcsolt Ferenc 
Ferdinand foherceg-trondrdkos ellen. 
aki ellen akkor az annektâlt tartomâ- 
nyokba tett ut.ia alkalmâbol Szerbia 
monarkiaellenes elemeinek gviilolete kii- 
lionos nagv fokra hâgott.

Vele târsult az uwanabban a korok- 
ben forgo Cabrinovic. akinek vâltozo. 
radikâlis forradalmi nezetei — a saiât 
vallomâsa szerint — a belgrâdi kornye- 
zetenek es a szerb lapok olvasâsânak 
hatâsa alatt ugvanabba a monarkiaelle
nes es a cselekves nropagandâjâhoz 
hailo irânvzatba szorittattak.

A mâr meglevo disznozicioi folvtân 
Orabez is âldozatâul esett ezen milieu- 
nek. amelvbe csak kesobb keriilt.

Bârmennvire feilodd+t is ezen ossze- 
eskiives iigye es barmilv szilârd lett le- 
gyen is az osszeeskiivok elhatârozâsa. 
hogv a merenylet vegreha.itâsâhoz fog- 
ianak. mevis. sohasem keriilt volna a 
sor a merenyletre. ha nem keriiltek 
volna. epp uvv. mint a Jukic esetben. 
emherek. akik az osszeeskuvdknek ren- 

I delkezesekre bocsâtottâk volna a me- 
I renvlet elkovetesere szolgâlo eszkozo- 

ket. Mert Princip is, Cabrinovic is kife- 
jezetten megerositik. hogv a szukseges 
fegyveriik epp ugy hiânvzott, mint a 
penz, hogy ezeket megszerezhessek.

Erdekes, hogv az osszeeskiivok ho! 
probâltâk szerszâmjaikat megszerezni. 
Privicevic Milan es Dacic Zivojen a 
Narodna odbrana e ket vezeto embere 
voltak az elsok, akikre mint biztos se- 
gitotârsakra gondoltak, nyilvân azert, 
mert a merenyletre vâgyok koreben 
mâr hagyomânnvâ vait, hogv a gyilkolo 
eszkdzdket a Narodna odbrana e kep- 
viseloi'tol kapjâk. A veletlen. hogy ez 
a ket ferfiu a kritikus idoben nem volt 
Belgrâdban, meghiusitotta ugyan e ter- 
vet, de Princip es Cabrinovic azert nerd 
iutottak zavarba: mâs segitseghez for-i 
dultak. ahhoz a bizonyos Ciganovic 
Milan-hoz. egv volt komitâcsihoz, aki 
most a szerb vasutigazgatosâg tisztvd 
seloie Belgrâdban. szinten a Narodna 
odbrana aktiv tag.ia es aki ezen egyeJ 
siilet torteneteben eloszor 1909-ben tii-J 
nik fel. mint a cuori.iai banda iskola noJ 
vendeke (5. melleklet). Princip es CabJ 
rinovic nem is csalatkoztak vârakozâJ 
sukban, mert Ciganovictol nvomban 
megkaptâk a kert tâmogatâst.

Ciganovic es barât.ia. a mâr tbbbszoJ 
megnevezett Tankosic Voia szerb kir 
ornagy, ki szinten a Narodna odbrana 
vezereinek egvike es 1908-ban a cupri-l 
iai banda iskola vezetoie volt (5. mel-l 
leklet). âlltak mint szellemi vezetok aa 
osszeeskiives elere s azt az egesz mo-l 
narkiaellenes mozgalom erkolcsi kvalil 
tâsâra szerfelett iellemzo modon mini 
magâtol ârtheto dolgot, tâmoigattâkl 
Csak egv halvânv aggodalmuk volt —I 
az. hogy a hârom dsszeeskiivo talâil 
nines szilârdul elhatârozva arra, hogi 
a tettet elkovetni merje — de ezt al 
agigodalmukat a saiât szuggesztiv ercl 
iiik oszlatta el. Ekkor azutân mindeil 
segitsegre keszen âllottak. Tankosic I 
browningot bocsâtott rendelkezesokrl 
Idszerrel es utipenzzel: hat kezi grânâl 
a szerbiai hadsereg keszleteibol szârl 
mazo, egeszitette ki a felszerelest: Oil 
fegvverzet. amelv dsszeâllitâsâra el 
eredetere nezve a Jukic esetre emlekezl 
tet. Tankosic. avgodva az akcio sikerl 
irânt. elrendelte az dsszeeskiivoknek I 
lovesben valo kikepzeset: egy olv fei 
adat. amelvet Ciganovic az isme| 
eredmennvel vegzett el. Kuldnos. senki 
to! s'e kert gondoskodâst fejtettek 11 
azonban Tankosic es Ciganovic az ds» 
szeeskiives titokban tartâsâra nezva 
ciânkâlit bocsâtottâk a vâllalkozok rerl 
delkezesere. azzal az utasitâssal, hogi 
a merenvlet befejeztevel dngyilkossaga 
kdve.thessenek el. A vondoskodâsnal 
olvan aktusa ez. amelv elsosorban 
d erdekiikben âllott. mert a titok mel 
ovâsa azon csekelv veszedelmektol I 
mevovta volna oket. amelyeket a vâl 
lalkozâs folvtân mavokra kellett vohl 
venniok. A biztos halal az d csdbitâsil 
dldozatai reszere es a teljes biztonsn 
maeuk reszere: ez a Narodna odbrart 
mdr ismert ielszava.

Hogv a merenylet vevreha.jtâsât ll 
hetove tegvek, a bombâkati es a fevl 
vereket eszrevetleniil Boszniâba kellel 



csempeszni. Itt is Ciganovic lep fel, 
mint segitotârs: pontos utvonalat ir elo 
az dsszeeskiivok szâmâra es Boszniâba 
valo belopodzâsukra nezve a szerb ha- 
târhatosâgok tâmogatâsât biztositja. 
Az a mod, mellvel ezt a Princip âltal 
is „titokzatosnak“ mondott szâllitâst 
szerveztek es vegrehajtottâk, ketseg- 
telenne teszi. hogv ez egv .iol elokeszi- 
tett es a Narodna odbrana titkos celjai 
reszere gyakran hasznâlt csempesz ut 
volt. A sabaci es loznicai hatârkapitâ- 
nyok kozigazgiatâsi aparâtusokat e cel- 
ra oly termeszetszeriileg es olv bizton- 
sâggal bocsâtottâk rendelkezesre, hogv 
eljârâsuk csak a megszokottsâgbol 
eredhetett. Ez a komplikiâlt rendszerii, 
titokzatos szâllitâs surlodâs nelkiil si- 
keriilt. mert az erdekelt szemelyek, 

mintegv varâzsiitesre, mindig megje- 
lentek, ha kellett. A szerb hatosâgok, 
anelkiil, hogv az eretlen diâkok a kii- 
londs utazâsânak celja irânt tudako- 
zodtak volna. a volt komitâcsi es alâ- 
rendelt âllăsu vasuti tisztviselo Ciga
novic utasitâsâra az apparâtust simân 
mukodtettek. Nem is kellett nagyon 
kerdezoskodniok. a nvert utasitâsokbol 
vilăgos volt elottiik, hogy itt ismet a 
Narodna odbrana egv „missziojât" kel
lett teljesiteni. A bombâk es revolverek 
egesz arzenâl.iânak lâtâsa Orbie penz- 
iigvdrbdl is csak joakaratu helveslo 
mosolyt vâltott ki, ami nyilvan eleg bi- 
zonvitek amellett, hogv ezen az uton 
mennvire megszokott dolog volt az ily- 
nemii csempeszet.

Sulyos vetket vâllalt magâra a kir. 

szerb kormânv, amidon mindezeknek a 
megtortentet megengedte.

A szomszed Ausztria-Magvarorszâg 
irânt valo barați viszony âpolâsâra ko- 
telezett ez a kormânv megengedte sa.i- 
tojanak. hogv a monarkia elleni gyiilo- 
letet ter.iessze; megengedte, hogv te- 
riileten szervezett egyesiilesek magas- 
rangu tisztek. âllami tisztviselok, tani- 
tok es birâk vezetâse alatt a monarkia 
ellen, nyilvânos kampânvt vezessen, a 
mely Ausztria-Magvarorszâg polgârai- 
nak forradalomra valo lâzitâsât celozta: 
nem akadâlyozta meg. hogv katonai es 
polgâri igazgatâsâban reszes, erkolcsi 
kerlâtokat nelkiilozo ferfiak a kozlelki- 
ismeretet annvira megmergezzek, hogv 
ebben a harcban kozonseges orgyilkos- 
sâg tiinjek fel a legjobb fegyveriil.

Az emlekirathoz csatolt mellekletek.
1. szâmu melleklet.

Szerb sajtovelemenvek.

a) A „Politika" 1910. augusztus 18- 
ân, 0 csâszâri es apostoli kirâlyi Fel- 
sege 80. sziiletesnapja alkalmâbol Ze
rajic Bogddnnak, aki ket honappal az- 
eldtt Varesanin bâro, boszniai tarto- 
manyfondk ellen merenyletet kovetett 
volt el. nagv arckepet kbzolte. A ki- 
sero cikk ezeket mondja: „Ket honap- 
bal ezelott (6-naptâr szerinti) junius 2- 
ân, eppen a bosznia-hercegovinai tarto- 
rnânygyules megnyitâsânak nap.iân egv 
szerb fiatal ember, Zera.iic Bogdân di
nk, Sara.iewoban Varesanin Marian tâ- 
pornoknak, Bosznia es Hercegovina 
rartomânyi fonokenek megoleset kise- 
relte meg. Ot lovest tett Zera.iic erre a 
renegâtra, aki a rakovicai hires nepfel- 
keles alkalmâval sa.iât edes tesbverei 
kerenek ontâsâval biztositotta maigâ- 
hak karrierjet; kiilonos veletlen kovet- 
kezteben nem sikeriilt neki ot megolnie. 
kzutân a bdtor es dnerzetes Zerajic a 
hatodik es utolso golydt sajât fejebe 
lotte es menten holtan roskadt bssze. 
Becsben nagyon iol tudtâk, hogy a me- 
lenyletet Zerajic nem azert kovette el, 
mert orosz es forradalmi iratokat ol- 
lasott. hanem elkovette mint egy oly 
hepnek nemeș sarja. aki ezen a veres 
riodon akart tiltakozni az idegen ura- 
tmi ellen. Ezert az egesz iigyet minei 
■yorsabban elakartâk tussolni es szo- 
lâsuk ellenere keriilni akartâk az af- 
fcrt, mely a boszniai es hercegovinai 
Is’zfrdb kormdnyzatot csak meg inkdbb 
lompromittdlta volna. Becsben azt ki- 
lântâk, hogv Zerajic emleke elenvesz- 
fcssek es merenyletenek semmi jelen- 
[>seg ne tulajdonittassek. De epen a 
lalott Zerajictol valo felelemmel es az- 
ml a tilalommal, hogy nevet Boszniâ- 
lin es Hercegovinâban sehol se emle- 
lessek, azt ertek el, hogv nevet a nep 
liint egy szentet emlegeti, eppen ma, 
lug. 18-ân, talan inkâbb. mint valaha.

A mai napon mi is gyertvât gvujtunk 
a sirjân es ezt kiâltiuk: 
„Tisztelet Zerajicnak!"

Ezutân a kovetkezo tartalmu kolte- 
menv kovetkezett:

„Bosznia el, meg nem halott,
Hiâba temettetek el a testet;
Meg tuzet okâd a lelâncolt âldozat, 
Meg nines idejen a halotti enek.
Sătdni kezzel kapartâtok fel a go'drdt 
De az elo halott nem szâll le a sir- 

boltba;
Hallottad-e esdszar, a revolver vil- 

lâmlăsdban
Mint siivitenek a te tronod fele az 

olomgolyok?
Nem rabszolgâk ezek, a dicso sza- 

badsâg ez,
Amely a leigdzott meresz kezebol 

vildgit!
Mit remeg ugv e szornvii Golgotha?
Peter rdntott kardot Krisztus otal- 

mdra.
Keze elernyedt. de a verbol
Bâtor kezek ezrei fognak kelni;
Ez a loves csak az elso hirnoke volt 
A Golgotha kiniai utdni dicso Hus- 

vetnak“.

b) 1910. evi oktober 8-ân. Bosznia es 
Hercegovina annexio.iânak evfordulo- 
jân a ' Politika" es a . Mali Journal" — 
az utobbi fekete szegellyel jelent meg 
— Ausztria-Magvarorszâg ellen elesen 
tâmado cikkeket kozoltek. Europânak 
meg kell gyozodnie — irtâk — 'logy a 
szerb nep meg mindig a revanche-ra 
gondol. A revanche napjdnak jonnie 
kell; ezt biztositidk a Szerbia hadere- 
jenek szervezeset celzo lazas tdrekve- 
sek, s a szerb nepnek a szomszedos 
monarkia elleni hangulata es gyiilbUte.

Ugyanebbol az alkalombol a „Samou- 
prava“ 1910. oktober 9-en ezt irja: ,.Szi- 
dalmak es zavarvâsok nem alkalmas 
eszkozok az igazi hazafiassdg kifejeze- 
sere. Csak csendes es melto munka ve- 
vet râlhn?

c) 1911.’april. 18-ân a ,.Politika“ ezt 
irja: „Nehâny cinikuson kiviil Szerbiâ- 

ban senki sem lâtnâ szivesen, ha Peter 
kirâlv Becsbe vagy Budapestre utaznek. 
Bosznia es Hercegovina annexioja âltal 
egyszer s mindenkorra megsemmisitte- 
tett a Szerbia es Ausztria-Magyarorszdg 
kozti bardtsdg lehetosege. Ezt erzi min- 
den szerb.“

d) A „Beogradske Novine" 1911. âpri- 
lis 18-ân ezt irja: „A legtobb kormâny- 
ferfiu helvteleniti Peter kirâlvnak Fe
renc Jozsef csâszârhoz tervezett utazâ- 
sât. A felhdborodds vihara. amely a ki- 
rdly ezen utiterve miatt az egesz szerb- 
segen erot vett, teljesen ertheto."

e) A ..Mali Journal" 1911. ârpilis 18-i 
szâmâban ezt irja: Peter kirâlvnak 
Ausztria-Magvarorszâg uralkodo.iânâl 
valo lâtogatâsa az egesz szerbseg meg- 
sertese volna. Ezen lâtogatâs âltal Sz^- 
bia elvesztene a Piemont-szerephez valo 
iogdt. Szerbia erdekeit soba sem fedhe- 
+ik Ausztria erdekei."

f) 1911. âprilis 23-ân ..Politika", a 
„Mali Journal", a „Tribuna", a „Beo
gradske Novine" es a „Vecernie No- 
vosti" Peter klirâlynak a becsi udvarnâl 
teendo lâtogatâsa terverol ezt irja'k: 
Szerbia es Ausztria-Magyarorszav ko- 
zott bardtsdg soha sem letezhetik. Peter 
kirâlv tervezett utja e szerint Szerbiâra 
nezve „gyaldzatos kapituldeio“. ..Szer
bia megaldzdsa", ..mindazon biintettek- 
nek es gaztetteknek iinnepelyes szente- 
sitese volna. amelyeket Ausztria-Ma- 
gvarorszde Szerbia es a szerb nep ellen 
elkovetett."

g) 1912. âprilis 18-ân a ..Trgovinski 
Glasnik" „Ausztria szetbomldsa" cimii 
cikkeben ezt irja: „Ausztria-Mavyaror- 
szâg minden irdnyban bomladozik. Ami 
a Dunân es Szâvân tul tdrtenik. az mâr 
nem nemet, mavvar, cseh vagy horvât 
vălsâig. az âltalânos osztrâk vâlșâv. a 
dinasztidnak maeânak a vâlsdga. Mi 
szerbek megelegedessel szemlelhetjuk a 
doDoknak Ausztriâban ily irănyban vaio 
fe.ilddeset.“

h) A „Balkan" „Albânia hatârai" cimii 
cikkeben Ausztria-Magvarorszâgot ek- 
kent tâmadja: Ha Europa iven gvenve 
arra, hogv Ausztriât megâllâsra birja,



akkor Szerbia es Montenegro fog.iâk ezt 
megtenni. odakiâltva Ausztriânak: 
„Megall.i! Tovabb nem megv! Ausztria- 
Ma.gvarorszâg es Szerbia kbzott a hâbo- 
ru elkeriilhetlen. Mi szetdaraboltuk a to- 
rok bircdalmat. mi szet fogjuk darabol- 
ni Ausztridt is. Egv hdborut elvegeztiink, 
most egv mdsodik hdboru elott dllunk."

i) A ..Vecernie Novosti" 1913. aorilis 
22-en felhivast intez a szerb utazo ko- 
zonseghez es a szerb kereskedokhoz, 
bogy boikottâlidk a Dunagdzhajozasi 
târsasâgot. Senki se utazzek ugymond 
— ezen osztrâk târsasâg hajoival, senki 
se szâllittassa ezekkel âruit. Mindazo- 
kat, akik ezt teszik. egv bizottsdg penz- 
birsagokkal fogja biintetni. A penzek a 
komitdcsi-penztdrba folyndnak, amely 
az Ausztridval valo jovendo hdboru cel- 
jainak szolgal."

k) A ..Tribuna ‘ 1913. mâi us 26-i szâ- 
ma abbol az alkalombol, ho?v Ausztria- 
Magvarorszâg birtokâba vette Ada Ka- 
leh szigetet. iw ir: ..A fekete-sdrga bii- 
nos Ausztria ismet rablotriikkot haitott 
vegre. Tolvai 6, aki, ha nem lophat eoe'r 
zsdk penzt, megelegszik egv dinar
rat is.**

l) 1913. iunius 10-en. azon merenvlet- 
nek evforduloiân. amelvet Luka Jukic 
diâk a zâgrâbi kirâlvi biztos ellen elko- 
vetett. a szerb lapok cikkekben emlekez- 
nek meg ezen evfordulorol. A ..Pravda*'  
tobbek kozt ezt irja: ..Lelkiink legmelve- 
bol fajlalnunk kell, hogv nem mindenki 
ugy tett. mint a mi Jukicunk. Jukicunk 
nines tobbe. de megvan a gvidbletiink. 
megvan a haravunk. Ma tiz millid Juki
cunk van. Szildrdul meg vagyunk gyo- 
zodve. hogv Jukic celldidnak ablakdbol 
hemsokdra meg fogja hallani a szabad- 
sdg utolso deyudorreneset."

m) A ..Mali Journal" 1913. oktober 7- 
diken vezeto cikkelvben megtagadja 
Ausztria-Magy  ar orszdetol a letiovosult- 
sdgot es felhivia a szldv nemzetisegeket, 
hogv tamogassdk a tdmado harcot. a 
melyre Szerbia keszul.

n) A ..Piemont" 1913. oktober 8-i szâ- 
mâban. az annexio evfordulojân. iw ir: 
..Ma ot eve. hogv egv csâszâri dekretum 
a habsburgi iogar szuverenitâsât kiter- 
jesztette Bosznia es Hercegovina fele. 
Azt a faidailmat. amelvet e napon a szerb 
nepnek okoztak. me? evtizedeken at 
fogja erezni a szerb neo. Megszegye- 
nitve es megsemmisitve nydgott ketseg-, 
beeseseben a szerb nep. A nen bosszut 
eskiiszik, hogv egy bosies lepessel a sza- 
badsdghoz iusson. Ez a nap eletre kel- 
tette a mâr elszunnyadt energiât es az 
ismet eletre kelt hos e?v nap a szabad- 
sâgot fogja keresni. Ma. amikor a regi 
szerb orszavokat szerb sirok diszitik, a 
mikor a macedoniai es o-szerbiai barc- 
mezoket szerb lovassâg kereste fel, a 
szerb neo, elvegezven feladatât a delen, 
az ellenkezo oldal fele fordul. ohonnan a 
szerb testver nvogeset es sirdsdt hallja, 
ahol az akasztdfa tanvdzik. Szerb kato- 
nâk. akik ma Dusân birodalmâban azok- 
kal az albânokkal. akiket elleniink 
ugvanaz az âllam lâzitott fel. amely 
Boszniât es Hercegovinât vette el to- 
liink, ma fogadalmat tettek. hogv a ,mâ- 
sodik Torokorszag" ellen, eop ugy fog- 

nak eljârni, mint ahogv Isten segedel- 
mevel a Balkâni Torokorszag ellen el- 
jârtak. Ezt a fogadalmat teszik s reme- 
lik. hogv a boszu napia kozeledik. Egy 
Torokorszag eltiint. A id szerb Isten 
maid megadia. hogy a „mdsodik Torok- 
orszâg**  is eltunik.

o) A ..Mali Journal*'  1913. november 
4-en ezt irja: Az Ausztria-Magvaror- 
szâghoz valo minden kdzeledesre irâ- 
nvulo torekves a szerb nep eldruldsdval 
egyertelmii. Szerbiânak szamolnia kell 
a tenvekkel es mindig azt kell szem elott 
fartania, hogv Ausztria-Magvarorszâg 
legveszedelmesebb ellensege. amely el
len harcolni minden szerb kormdnv leg- 
szentebb kotelesseze kell. hogy legven."

p) A ..Pravda" 1914. ianuar 14-en i?v 
ir: ..Ujeivi kivânsâgaink elso sorban meg 
fel nem szabaditott. idegen rabszolgasdg 
idrma alatt sdhaitozo testvereinknek 
szolanak. A szerbek lewenek kitartoak. 
Kossovo utân Kumanovo kovetkezett es 
diadalmenetiink meg nines befejezve."

q) A ..Novosti'*  1914. ianuar 18-an a 
boszniai vizszenteles kenet kdzdlte ezen 
szdvegvel: „Olvan helveken is, amelvek 
idegen jdrom alatt nyoenek, megorzik a 
szerbek szokâsaikat, mig oket a szabad- 
sâg napia lelkes dromben meg nem ta- 
lalja.“

r) 1914. ianuâriusâban a . Zastava" 
bevallia: ..Szerbia Ausztria-Magvaror
szâg szerbieit forradalomra buzditia.*'

s) A ..Mali Journal*'  1914. marcius 9- 
diken ezt iria: Szerbia sohasem feleithe- 
ti el Ferenc Ferdinandnak kabdesdrtete- 
set a Szkutari-iivv alkalmabol.“

t) 1914. âprilis 4-en a ..Zas/ova'*  ezt 
irja: „Azok az osztrâk âllamferfiak. a 
kik csak a rvulolet politikdjdt, csak bii- 
rokrata polbikat wakorolnak, nem pe- 
dig messze kihato politikât. onmaguk 
keszitik elo allamuk elenvesztet.1*

u) A ..Pravda" 1914. aorilis 8-an igv 
ir: Ausztria efvesztette letiogosultsdgat."

v) A husveti szdmokban (1914. aorilis 
hava) az osszes szerb lapok annak a re- 
menvnek adnak kifejezest. hogv a mea 
fel nem szabaditott. leigâzott. elnvomott 
testverek. is nemsokdra oromtelies felta- 
maddst fognak iinnepelni.*'

w) A „Tribuna*'  1914. aorilis 23-an icy 
ir: „A pacifistâk ui ielszot talâltak ki: 
..Europa hazafisâvânak" jekfzavat. Ezt 
a programmot azonban csak akkor lehet 
megvalositani, ha Ausztria felosztdsra 
keriil.'*

x) A ..Mali Journal" 1914. majus 12-en 
ezt iria: ..Amit a movdneletben biin+ett- 
nek hivnak. annak Ausztridban politika 
a neve. A tortenelem egv szornyeteget 
ismer es e szbrnyeteg neve: Ausztria."

Lapunk az âllamvasutak 
palyaudvarain es minden 
nag-yobb dohanytozsdeben 
kaphato. — Mutatvâny- 
szâmot kivănatra minden- 
kinek szivesen kiildtink.

2. sz. melleklet.

Kivcnat a „Narodna odbrana“ egyesii- 
let kozconti bizottsâva âltal kiadott 
hasonlo cimii egvesiileti kdzlbnvbdl. 
(Narodna odbrana, izdanie, tredisnog 
odbora narodna odbrane. Belogrâd, 
1911. Nova stampaiira ,,Davidovic“, 
Decanska ulica br. 14. Liub. Davidovica)

Rovid bevezetes mindenekelott arra utal 
hogy ez a ropirat „a Narodna odbrana oszJ 
szes munkâlkodâsânak nem teljes, kimei 
rito tiikre, mert tobb okbol nem szahaq 
lenni es nem lehet az."

Ez az irat harorn reszre oszlik, amelyeH 
elseje 14 fejezetbol all es programmszeru 
a mâsodik resz, az egyleti tevekenysegroi 
szolo jelentes es a harmadik resz peldâkal 
sorol fel a hasonlo kiilfoldi egyesuletell 
szervezesere nezve.

Az I. fejezetben, amely az elso Narodna 
odbrana keletkezeserol es mukodeserol szoll 
megjegyzik, hogy ezt az egyesiiletet a Szerl 
biăban Bosznia es Hercegovina annektălâsJ 
kovetkezteben keletkezett nepmozgalom ail 
kalmăbol a kovetkezo celokkal alapitottakl

1. A nemzeti erzes emelese, buzditâsa el 
szilârdităsa.

2. Onkentesek nyilvăntartâsa es gyiijl 
tese.

3. Onkentes egysegek alakitdsa es ezela 
nek fegyveres akeidra valo eldkeszitese.

4. Onkentes adomanyoknak, penznek el 
mâs sziiksegleteknek gyiijtese a feladatol 
teljesitese celjâbol.

5. Egy kiilon felkelo csapat (KomitA 
szervezese, felszerelese es begyakorldsa, 
mely kiilon es onâllo hadviselesre van rem 
deltetve.

6. Akcio kifejtese avegett, hogy a szerl 
nep minden mas irânyban is megvedelmel 
tessek.

Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a 
annexionak a nagyhatalmak âltal torteil 
elismeresevel az egyesiilet e munkâjânal 
majdnem veget vetettek, ezert az egyesiill 
fennăllo szervezetenek megtartâsa mellett I 
programm uj jăszervezesehez es uj munkl 
hoz fogtak, hogy hasonlo alkalom ismetll 
dese eseten ,,a Narodna odbrana regi, 
ros hadi lobogojât ki lehessen ujra bol 
tani." I

A II. fejezetben, amely „A mai uj Al 
rodna odbranardl" szol, mindenekelott el 
fejtik ki: ,,az annexio idejen azt a tapasl 
talatot tettek, hogy Szerbia nines elkesziill 
arra a harcra, amelyre a viszonyok rakenl 
szeritik, s hogy ez a hare, amelyet Szerbil 
nak vâllalni kell, sokkal komolyabb es si 
lyosabb, mint aminonek gondoltăk volnl 
az annexio csak egyike volt azon csapl 
soknak, amelyekkel Szerbia ellensegei 
orszâgra sujtottak, ezt szămos mas csapl 
elozte meg es szămos" mas kovetni is fogl 
Nehogy egy ujabb megrohanâs Szerbiât el 
oly kesztiletlenul erje, sziiksege van arl 
hogy elkesziiljon, hogy dolgozzek". Ennl 
a nep legszelesebb retegeiben teljesitenl 
,,munkănak“ celjăul ,,a nep elokesziteset 1 
harcra" jeloiik meg ,,a nemzeti munka ml 
den irânyâban, s a mai ido kovetelmenyl 
nek megfeleloen" es erre szolgălo eszkozl 
gyanant kiemelik ,,a nemzeti ontudat erol 



teset, testgyakorlatokat, a gazdasâgi es 
egeszsegi joletet, a kultura emeleset stb.“ — 
„amennyiben ezen a teren az âllam mellett 
az egyen es târsadalom mukodhet es mu. 
kodnie kell.“

A III, fejezet, „A hârom fdfeladat“, arra 
valo utalâssal kezdcdik, bogy az annexio 
megtanitott arra, hogy a nemzeti ontudat 
Szerbiâban nem olyan eros, mint aminonek 
lennie kellene egy olyan orszâgban, amely 
a maga 3 millios kis reszevel remenye es 
tâmasza 7 millid jârom alatt nyogd szerb. 
nek. Az egyesiilet elso feladata ennelfogva 
a nemzeti ontudat megerositese. Mâsodik 
feladata testgyakorlatok folytatâsa, a har- 
madik ennek a sportbeli tevekenysegnek 
igazi ertekelese.

A IV., „A loveszeti iigyrol" szdlo feje- 
zetben a lovesben valo jo kikepzesnek er- 
teket emelik ki, ktildnosen a szerb viszonyok 
szempontjâbol, mivel ott a katonai kikep- 
zes csak hat honapig tart. Ezek a fejtegete- 
sek a kovetkezo mondatban csucsosodnak 
ki:

Egy uj csapâsnak, mint a mino az an- 
nexio volt, uj Szerbiânak kell elebe âlla- 
nia, ahol minden szerb a gyermektol az ag- 
gastyânig lovesz."

Az V. fejezet, amely a „Narodna odbra- 
na viszonyăt a Sokolsâghoz" târgyalja, eg} 
az âllamok erofelteteleirol szdlo âltalârhs 
kulturpolitikai elmefuttatâssal kezdodik. — 
Itt utalâs tdrtenik Tdrokorszâg hanyatlâsâ. 
ra es ezzel kapcsolatosan a kovetkezoket 
mondjăk:

„A regi tdrdkdk delen lassankint eltiin- 
nek es nepiinknek csak egy resze szenved 
uralmuk alatt. De uj tdrdkdk jonnek eszak
rol, borzasztobbak es veszedelmesebbek, 
mint a regiek. Kulturâlis szempontbol es 
kozgazdasâgilag erosebben tornek elleniink 
eszaki ellensegeink. Meg akarnak fosztam 
benniinket szabadsâgunktol, nyelviinktdl, 
ossze akarnak torni benniinket. Az elkb- 
vetkezendo harcnak elojelei erezhetok. A 
szerb nep a lenni vagy nem lenni kerdese 
elott all.

„Mit akarunk eldadasainkkal", a cime a 
VII. fejezetnek, amelynek leglenyegesebb 
tartalma a kovetkezo: „A Narodna odbrana 
eloadâsokat rendezett, amelyek tobbe-ke. 
vesbbe agitâcios eldadăsok voltak. Kifejtet- 
tek uj munkânknak programmjăt. Minden 
eldadâsunk az annexiorol beszelt, a regi 
Narodna odbrana munkăjărdl, es az ujnak 
feladatairdl. Az eloadâsok sohasem fognak 
megszunni agitâcios eloadăsok lenni, mind- 
inkăbb az egyes szakok szerint fognak ki- 
fejlodni s târsadalmi es nemzeti eletiink- 
nek valamennyi kerdesevel foglalkozni.”

A VIII. ,,Az asszony mukodese a Narod
na odbranâban", IX. ,,A reszletmunka" es 
a X. „A târsadalom ujjâsziiletese" cimii fe- 
jezetekben a Narodna odbrana feladataira 
valo utalâssal az egyesiileti miikodesnek 
elokesziteserol es behatobbâ tetelerol, va- 
lamint az egyenek, a nep es az âllam re. 
generălâsânak sziiksegessegerol van szo.

A XI. fejezet, „Uj Obolicek es Singjeli-

cek"*)  bevezetoben a kovetkezoket mondja: 
„Tevedes azt âllitani, bogy Kossovo volt 

es elmult. Mi Kossovo kellds kozepen va- 
gyunk. Mai Kossovonk a sotetseg es tudat- 
lansâg, amelyben nepunk el. Az uj Kosso
vo tobbi oka az eszaki es nyugati hatâro. 
kon el: a nemetek, osztrâkok es svabâk, 
akik a mi szerb es szlâv deliink ellen eld 
akarnak nyomulni."

*) Obilic (Kobilic is) Milos — a szerb 
tradicio szerint — a rigdmezei iitkozet utân 
a torok tâborba lopodzott es meggyilkolta 
ott Murad szultânt (Kâllay: „A szerbek 
tortenete", I. kot.) Singjelic Stephan, resa- 
rai knez, a szerb fdlkeles idejeben (I8O7— 
1810.) jâtszott szerepet. 1809-ben Singjelic 
a csagari redoutot vedelmezte es mivel a 
tulerovel nem birt, oveinek egy reszet, szâ- 
mos tdrokot es onmagăt âllitolag a levego. 
be ropitette. (Kâllay: ,,A szerb folkeles tor
tenete.“)

Ezzel kapcsolatban Obilic es Singjelic 
hostetteire valo utalâssal râmutat a nemzet 
czolgâlatăban valo onfelâldozâsra es eze- 
ket mondjăk: „A nemzeti munka âldozatok- 
kal van egybekotve, nevezetesen Torokor- 
szăgban es Ausztriâban, ahol ilyen munkâ- 
sokat a hatosâg iildoz s a bortonbe es a bi- 
tdfâra viszi oket. A sotetseg es tudatlansâg 
elleni harcban is sziikseg van ilyen hosokre. 
A ,,.Narodna odbrana' nem ketelkedik, 
hogy a svabâk es egyeb veliink szembeke- 
riilo ellensegek ellen fegyverrel es âgyuval 
folytatott harcban a mi nepunk a hosok- 
nek egesz sorât togja âllitani. De a Narod
na odbrana ezzel nincsen megelegedve, 
mert a mai ugynevezett bekes viszonyokat 
is hâborunak tekinti es e mai hare szâmâ. 
ra, amelyet Szerbiâban es a hatâron tul 
folytatunk, szinten hdsoket kdvetel.

A ,,testverekkel es barâtokkal valo osz- 
szekdttetesrdl" szol a XII. fejezet, amely
nek leglenyegesebb tartalma a kovetkezo 
mondatokba suritheto:

„A Narodna odbrana iofeladatai koze 
tartozik, kdzeli es tâvoli, a hatâron tul lako 
testvereinkkel es a vilâgon levo tobbi ba- 
râtunkkal valo dszekottetes. Ezen a szon 
„nep" a Narodna odbrana egesz nepiinket 
erti, nemesak a szerbiait. Remeli, hogy az 
âltala Szerbiâban teljesitett munka a 
Szerbiân kiviil elo testvereknek buzditâsul 
fog szolgâlni a magânkezdemenyezes mun- 
kâjâban valo elenkebb reszvetelre, hogy 
eros szerb Narodna odbrana megteremte- 
sevel egyuttal vegbemenjen a mai uj follen. 
diiles valamennyi szerb teriileten,“

„Ket fontos feladat" a cime a XIII. fe
jezetnek, amely kifejti:

„Amidon azon az âllâsponton âllunk,. 
hogy Bosznia es Hercegovina annexiojâval 
teljesen kideriilt az orszâgaink ellen 
eszakrol tdrteno elorenyomulăs, a Narod
na odbrana folisemri es a nep elott meg- 
nevezi Ausztriât, mint elso es legnagyobb 
ellensegiinket." Ezt a munkât, t. i., hogy 
Ausztriât a szerb nep elott, mint legna
gyobb ellenseget tuntesse fol az egyesiilet, 
a kovetkezo fejtegetesek szerint egeszse. 
ges, szukseges feladatnak, alapkotelesseg- j 
nek tekinti. Azutân igy folytatja a brosura: ] 
„Valamikeppen egykor a torokok delrol 
keltek eleniink, ugy ma Ausztria tor elle- 
niink eszakrol. Ha a Narodna odbrana az 
Ausztriâval valo hare sziiksegesseget pre-

dikalja, nemzeti hslyzetiink szent igazsă- 
gât predikâlja."

A gyiildlseg, amely e propaganda reven 
Ausztria ellen keletkezik, ketsegteleniil 
nem cel, hanem termeszetes kovetkezmenye 
annak a munkânak, amelynek celja az on_ 
fenntartâs. Ha e kdzben az A.usztria elleni 
gyiildlseg kiesirâzik, ugy Ausztria az, amely 
eljârâsâval ezt a gyiildlseget elhinti s ez 
az eljârâs kenyszeriti ki a „harcot" Ausz
tria ellen a kiirtâsig."

A nemzeti eszme modern felfogâsânak 
dicserete utân megjegyzik, hogy a ,,fel- 
szabaditâs es egyesiiles“ megbeszelesenel 
tulsokat dolgoznak frâzisokkal. A nepnek 
meg kell mondani:

„Leigâzott szerb teriileteink felszabadi- 
tâsa es Szerbiâval valo egyesitese a mi 
urunk, a mi kereskedonk, a mi parasztunk 
szâmâra szukseges a kulturânak, a kereske- 
delemnek fundamentâlis sziiksegletei miatt, 
a kenyer es a teriilet miatt. Ennek felisme- 
rese utân a nep nagyobb âldozatkeszseggel 
fog hozzâlâtni a nemzeti munkâhoz. Ne- 
piinknek meg kell mondani, hogy Bosznia 
szabadsâga az d szâmâra sziikseges, nem
esak az ott szenvedo testverek irânti resz- 
vetbol, hanem a kereskedelem es tengerrel 
vaA dsszekottetes szempontjâbol is.

A Narodna odbrana „ket feladatât" az
utân meg egyszer osszefoglaljâk a kovet- 
kezo vegso mondatban:

„Amellett a feladat mellett, hogy meg- 
magyarâzza a nepnek az Ausztria reszerol 
fenyegeto veszedelmet, a Narodna odbra- 
nânak fontos feladata meg az is, hogy a 
szent nemzeti emlekek teljes megorzese 
mellett a nacionâlizmusnak ezt az uj, egesz- 
seges es kovetkezteteseiben hatalmas felfo- 
gâsât es a felszabaditâs es egyesites cel- 
jâbol szukseges munkât a nep koze vigye."

A XIV. vegso fejezet a szerb kormâny- 
hoz es nephez intezett felszolitassal vegzo- 
dik hogy minden eszkozzel kesziiljon a 
harcra, „amelyet az annexio elore megmu- 
tatott."

A kovetkezo mondatban azutân a Na
rodna odbrana mukodeset meg egyszer re- 
kapitulâljâk:

„Midon a Narodna odbrana idoszeriien, 
a vâltozott viszonyoknak megfeleloen mu- 
kodik s amellett valamennyi, az annexio 
'idejeben teremtett bsszekottetest fenntart, 
ma is ugyanaz, ami az annexio idejen volt. 
Ma is odbrana (vedelem), ma is Narodna 
(a nepe). Ma is zâszlaja kore gyiijti Szer- 
bia âllampolgârait, mikent ide gyiijtotte 
oket az annexio idejeben. Akkor hâboruert 
kiâltoztak, ma a munkâert kiâltanak, ak
kor meetingeket, tiinteteseket, onkentes bi- 
zottsâgokat, puskâkat es bombâkat kdvetel- 
tek, ma a csondes fanatikus, fâradhatatlan 
munkât es ujra csak a munkât kovetelik a 
feladatoknak es kotelessegeknek abban az 
irânyâban, amelyet megmutattunk, mint a 
puskâval es âgyuval valo hare elokeszite- 
set, azet a harcet, amely be fog kovet- 
kezni."

A Narodna odbrana szervezeterol ez a 
brosura es az egyesiilet evi jelentese a ko- 
vetkezo adatokat tartalmazza:

„Belgrâdban szekel egy kdzponti vâ- 
lasztmâny, amely a Narodna odbrana va
lamennyi iigyet intezi. Ennek a Narodna 
odbrana valamennyi mas vâlasztmânya 



alâja van rendelve. A kbzponti vălasztmâny 
negy osztâlybol all: kulturdlis munka, tes- 
ti tovâbbneveles, penziigyi kezeles es kiil- 
iigyek.

Keriileti vâlasztmânyok, asnelyek szek- 
helye a politikai keriileti hatosâgok helyen 
van, vezetik az egyesiileti iigyeket a meg- 
felelo keriiletekben. Minden keriileti vă- 
lasztmănynak egy.egy osztâlya van kul- 
turâlis munka (fonok a kozsegben levo 
,,kultur liga"-fioknak elnoke), testi tovâbb
neveles (fonok a kozsegben levo lovesz., 
sokol-, vadâsz-, lovagloegyesiilet egyik tag- 
ja) es penziigyi kezeles szâmâra; egyes ke
riileti vâlasztmănyoknăl kiiliigyi osztăly 
is van.

Jârâsi vâlasztmânyok, amelyeknek szek. 
helye a politikai hatosâgok helyen van, ve
zetik az egyesiileti iigyeket a megfelelc 
keriiletekben.

Helyi vâlasztmânyok a vezeto organumok 
az egyes kozsegekben.

Bizalmi ferfiak vannak olyan kozsegek
ben az orszâg belsejeben, ahol nem all fenn 
vălasztmâny alakitâsânak szuksegessege.

Egyesiiletek, amelyek a Narodna odbra- 
na szervezetenek munkâjâval a legszoro. 
sabb osszekottetesben âllanak" es tole min_ 
den tekintetben tămogattatnak, a kovetke- 
zok: a loveszszovetseg 762 egyesiilettel, a 
Silni Dusan Sokol-szovetseg 2500 taggal, 
az Olympiai Klub, a Mihajlo Knez lovaglo- 
egyesiilet, a Vadâsz-szovetseg es a Kultur 
Liga.

Mindezek az egyesiiletek hasonlokepen 
vannak szervezve, mint a Narodna odbrana, 
hasznâljâk is ennek helyisegeit, illetoleg 
egyesiileti hâzait, konyvtârait stb.; ezeknek 
az egyesiileteknek tekintelyes tagjai osz. 
tâlyfonbkbk a Narodna odbrana vâlasztmă- 
nyaiban.

3, sz.mellekleț

„A Kraguievaci Silmi Dusan Sokoi- 
egyesiiiet 1912, es 1913. evi mukode*  
serol szolo ielentes“ kivonata. (Kragu- 
ievac. ,,Buducnost“ nvomda Zekic Tih. 

1914).“

*) A zâgrâbi diâkoknak Belgrâdban, Nis- 
ben, Semendriaban s mâs helyeken valb 
lâtogatâsât (1912. âprlis) Szerbiâban nagy 
monarkiaellenes tuntetesre hasznâltâk ki. 

A kirândulokat katonai megtiszteltetesben 
reszesitettek, a katonai akademiâban es a 
tiszti kaszinoban dejeunerek es bâlok vol- 
tak. Sot Nisben a lătogatok tiszteletere meg 
katonai parade is volt.

A jelentes elen le van nyomtatva az a 
beszed, amelylyel az egyesiilet elnoke, Ko- 
vacevic szerb. kir. ornagy, az evi kozgyiilest 
1914. januărjăban iidvbzolte.

„Ismeretes elottetek — kezdette az elnok 
— hogy a sokolsâg a germanizmus elleni 
harcban keletkezve1 tisztâra szlâv institu- 
cio; amelynek az a celja, hogy valameny- 
nyi szlâv testvert egyesitsen, lelkesitsen es 
kulturâval es eroszakkal a szlâvsâg ellen. 
sege elleni harcra elokeszitsen.

Mi, szerbek, mint a nagy szlâv kbzbsseg 
resze, magunkevâ tettiik a sokol-eszmet es 
hozzâjârultunk a mi es testvereink jolete 
es boldogsăga erdekeben folytatando kozos 
munkâhoz.

Mi szerbek is a sokol szellemeben aka- 
runk elni es dolgozni, mert eletre akarjuk 
kelteni a fâradtakat es elcsigâzottakat, ero- 
siteni akarjuk a gyengeket es elsorvadtakai, 
meg akarjuk szabaditani a ioglyokat es bi- 
lincsreverteket. Megtettiik ezt most is es a 
korâbbi hâborukban is. Testvereinknek egy 
reszet megszabaditottuk delen az ellenseg

elbizakodottsâgâtol. Feltortiik bilincseiket, 
megszabaditottuk kinjaiktol es megadtuk 
nekik a szabadsâgot, hogy erezzek benne a 
boldogsâgot, az egyenloseget es testverise- 
get.“

A „nemeș munka" nehâny szoval valo 
dicsoitese utân, amellyel ,,a nagy sokol- 
eszme egy reszet megvalositottâk", Kova- 
cevic ornagy igy folytatta:

„De fitestvereim es leânytestvereim, a 
mi eszaki ellensegiink veszedelmesebb es 
szivtelenebb, mert kulturalis szempontbol 
es gazdasâgilag erosebb.

Ez az ellenseg vâgyakozâsaiban telhe- 
tetlen; testvereink millioit szolgasâgban es 
bilincsekben tartja. Megfosztotta oket a 
szabadsâgtol es a jogtol es valamennyit 
szolgâlatâba hajtotta. E testverek zugolod- 
nak, hivnak es minei gyorsabb segitseget 
kernek.

Nem engedhetjiik ât oket kegyelemre 
ennek a borzaszto es telhetetlen ellenseg. 
nek. Segitsegiikre kell sietniink minei 
elobb, mert kotelessegiink ezt megtenni. 
Elvegre is boldogok tudnânk lenni, ha 

annyi sok testveriink el szolgasâgban, szen- 
ved es zugolodikj?

Fitestvereim es lânytestvereim!
Az ellenseg veszedelmes, vâgyakozo es 

terhiinkre van. Legyiink mindig ovatosak!
Dolgozzunk meg nagyobb kedvvel es on- 

felâldozăssal. Legyiink pontosak a szent 
sokol-kotelessegben, hivek es kitartok. —

„Kesziiljiink a harcra es az igazsâgos 
sokol-eszmere". Egyesiiljiink es tărsuljunk 
szâmtalan sokol-rajhoz es gondoljunk min
dig arra az igazsâgra, amelyet a szerb so- 
kolistăk irtak zâszlajukra: Hogy csak 
egeszseges, eros nemzeti ontudattal rendel. 
kezo es jolszervezett nep alkalmas a vede- 
lemre, a harcra es a gyozelemre."

Az elnok e megnyitojâhoz csatlakozott 
az adminisztrâcios bizottsâg jelentese. A 
legutobbi hâboruk sikereinek leirăsa utân, 
amely hâboruk az egyesiiletet miikodeseben 
ket esztendeig gâtoltâk, a jelentes a kovet- 
kezoket mondja: „Elkovetkezett a nap, 
amelyen visszateriink munkânkhoz, mert 
programmunk meg nincsen teljesitve, fel- 
adatunk meg nincsen befejezve. —• Ne. 
piinknek nagy resze meg a megfeszitett 
Krisztus kinjait szenvedi; meg kell lâtogat- 
nunk testvereinket a Drinân tul; fel kell 
meg keresniink Sarajevo vârosăt es a szent 
Sava*)  hagyatekăt; meg kell nezniink No
vak Marina, Radivoj Deli es az oreg Vu- 
jadin hazâjât; ât kell meg kelniink Roma- 
nija hegysegen es lâtnunk kell, miert borult 
Travnik kodbe, vegre el kell nemulnia rfi- 
nak az eneknek: Aoj Bosnia, Te ârva gyer. 
mek Isten elbtt, Hât nincsenek sehol ferfiak 
a te torzsedbol . . .“

Az egyesiilet kiilbnbbzo vâllalkozâsainak 
megbeszelese utân a jelentes hangsulyozza, 
hogy az egyesiilet „a Szâvân- es Drinân- 
tuli testveregyesiiletekkel" osszekotteteseket 
tartott ebren es kiilbnosen hangsulyozza, 
hogy a Sarajevoban tartott Prosvjeta- 
brbmiinnepre delegâtusokat kuldott. Ehhez

*) Szt. Sava a szerbek vedoszentje 
(megh, 1236.) Ducatus sancti Save, annyi, 
mint Hercegovina. Szt. Sava hagyateka te- 
hât egyertelmii Hercegovinâval.

megjegyzi a jelentes: „Azzal, hogy kepvise. 
Joket kiildbttiink testvereinkhez Bosniâba, 
a vălasztmâny ezt akarta nekik mondani: 
,,Nem feledkeztiink meg rolatok, a Suma- 
dija solymânak szârnyai meg hatalmasak."

A zâgrâbi diâkok szerbiai lâtogatâsâ- 
nak*)  es a „jozan ifjusâg egyesiilete" 
zâszloszentelesenek behato ismertetese 
utân a jelentes a kovetkezo mondatokkal 
fejezodik be:

„Ezeket a jelensegeket —• a horvât test- 
vereknek lâtogatăsăt a Sumadiâban es a 
„jozan ifjusâg" osszeseregleset a szerbseg 
minden videkerol — az igazgatăs kelloke- 
pen meltânyolni tudja es nem tulzâs, ha 
azt mondjuk, hogy ezek az esemenyek oly 
nagy tettek kezdetet es csirâjât jelentik, 
melyek a legkozelebbi jovoben fognak le- 
jâtszodni.

Kifejezoi a nemzeti ontudat nagy, eddig 
meg csondes ebredesenek es egy elnyomott 
nemzet erejenek, amelynek nem engedik 
meg, hogy felemelkedjek es egyesiiljon. — 
Meg egy kis ido es ez a csira megerik, ha 
a neplelek meg jobban felbuzdul, nem lesz. 
nek korlâtok, amelyeket ne tudna osszetor- 
ni, nem lesznek akadâlyok, amelyeket ut- 
jâban ne tudna lerombolni. Az igazgatosâ- 
got cselekveseiben mindig az a cel irdnyi. 
totta, hogy munkâjâval ezt a hatalmat ero- 
sitse a nemzeti tejlodesnek e processutât 
elosegitse es siettesse, ezt az eszmet eloke- 
szitse es tâmogassa.

A penztâros jelentese mindenekelott azo- 
kat sorolja fel, akik az egyesiiletet tâmo- 
gattâk. A kragujevâci keriileti vălasztmâny 
szâmos tagjân kiviil e helyen kbszonettel 
emlitik meg a kovetkezoket:

A kragujevaci „Narodna odbrana" kerii- 
leti vâlasztmânyât, kiilbnosen annak lovagi 
osztâlyât, amely a sokol egyesiiletnek tobb- 
izben gazdag tâmogatâssal sietett segitse- 
gere; a kragujevaci gimnâzium igazgatdjât, 
aki a sokolistâkat „âllando atyai figyelmevel 
kiserte"; a Sumadia hadosztâly parancsno. 
kât, aki az egyesiiletet gazdagon tâmogat- 
ta; a kragujevaci keriileti birosăg elnoket, 
a kragujevaci keriileti tonbkbt es a kozseg 
eloljârosâgât.

Miutân a penztâros megemlekezett a hâ- 
boruban elesett egyesiileti tagokrol, jelen- 
teset a kovetkezo szavakkal fejezi be:

,,Az ellensegeink egy reszen aratott oly 
fenyes gyozelem utân az egyesiileti vezetfî- 
seg remeli, hogy ezentul meg jobban, meg 
szilârdabban, meg nagyobb kedvvel a sokol- 
săg tevekenysegenek szentelitek magatokat, 
hogy solyomfeszkiinkben solymokat nevel- 
tek, akik adott idoben, ha eljbn a napja, 
abban a helyzetben lesznek, hogy magasra 
repiiljenek es hatalmas szârnyaikon vala- 
mennyi meg fol nem szabaditott testve. 
riinknek testveriseget, szeretetet es szabad
sâgot hozzanak".

Az evi jelentest alăirtâk Kovacevic Î4. 
J. ornagy, mint elnok, Brzakovic D. V. 



torvenyszeki jegyzo, mint titkâr es tiz tag- 
ja az elnoksegnek, kozottiik ket tanâr (Lu- 
kic Emil es Jankovic Milan)-, tovâbbâ meg 
egy katonatiszt (Vasic Mihăl y gyalogsâgi 
hadnagy.)

Ebbol az evi jelentesbol es egy tabellâ- 
bol, amelyet a kragujevaci sokol-egyesiilet 
a „Srpski Sokol“-nak kiildott Tuzlâba ki- 
toltes vegett es amelyet szinten Kovacevic 
ornagy es Brzakovic torvenyszeki jegyzo 
rajzolt, kideriil, hogy a szerbiai sokol egye_ 
siiletek a monarkiănak egyes hasonlo egye- 
siileteivel eddig ismeretlen sziikebb szovet- 
segben âllottak.

4. sz. melleklet.

A szerb hivatalos lap a Narodna odbra- 
na szolgâlatâban.

■ A szerb hivatalos lapnak a „Srpski 
novine“-nek 1914. junius ho 28-iki szâ- 
mâban mellekletiil a „Narodna odbrana“ 
egy felhivâsa jelent meg — amelyet az 
osszes elofizetoknek megkiildottek.

Ebben a felhivasban a kovetkezok voi- 
tak elhelvezve:

„Testverek es noverek! A KaForonak 
csak egv resze boszultatott meg — csak 
egy resze teliesiilt a Vidovdannak. 
Amily tâvol es messze azon târsadalmak 
vannak — amelyekben a mi nyelviink el
— a szerb, horvât es szloven, — Kikin- 
ddtol Monastirig — Triesttol Carevo- 
Soloig eppen ollyan messze s tâvol isme- 
retes a Kattovonoknak jelentosege. A 
miennyi nemzeti lelek meg sir e teriilete- 
ken, amennyi bilincs szoritja testverein- 
ket, annvi munkât tell meg teljesitenunk
— oly sokat kell meg âldoznunk. Ez az 
iinnep elozoleg a szomorusag napja, de 
ma, amikor a nepek u.i tortenelmeben 
hatalmasan elore leptiink, amikor mo- 
gottiink nagy es dicsoseges nemzeti ese
men vek âllanak es meg nagyobbat es di- 
csbsegesebbet vârhatunk ma, amikor a 
nagy nemzeti dllamok kozeppontjaban 
allunk, ma ez a nap a tortentek miatt a 
biiszkesegnek es dromnek napja es meg 
tobb azert. ami jonni fog. Szerb ferfiak 
es nok! Millionvi testveriink. Szlovenek, 
Horvâtok, szerbek a hatâron tul neznek 
reâtik. a kirâlvsâg fiaira. akiknek keblet 
az orom es a remenv tolti be, mikozben 
a mi iinnepelves manifesztumunkat, a 
mely a nemzeti iigy szozata. meghall- 
jâk. A bdtrakat segiti a sors. Elore mind- 
annyian. Ezen reszt hiviuk mi a mi szent 
munkdnkhoz, arnely meg meg nem ya- 
losult.
Vidovdan napjan, 1914. Belgrad.

i A krimi hdboruban 1853-56-ig a ki- 
titeses hagymdzban 16,000 angol, 80,000 
francia es 800.000 orosz fekiidt betegen. 
Az amerikai szecesszios hdborn folya- 
mdn hagymdzban es verhasban mintegy 
350,000 ember betegedett meg.

Vedekezziink es tdmogassuk a Vorbs- 
keresztet. (Baro Hazai Samu.)

5. sz, melleklet.

Krstânovic Trifko vallomâsa a Narodna 
odbrana-rol.

Krstânovic Trifko pekseged juliun 6- 
rol 7-re virrado ejjelen egv csendorjâr- 
6r âl'tal Lavidoviciban elfogatott, mert 
egy a Ferenc Ferdinând foherceg elleni 
merenylet utân tett kijelentesebol gyanu 
kelettezett, hogv az osszeeskiivesrol tu- 
domâssal birt.

Krstanovicsot e miatt a sara.ievoi ke- 
riileti birosâghoz szâllitottâk be. A ki- 
hallgatâsnâl kideriilt, hogv a gyanu nem 
igazolt, mert Krstanovicsnak azon ki.ie- 
lentese, hogv ilyen merenyletet vârni le- 
hetne. csupân a Narodna odbrana miiko- 
desenek ismeretere alakult es csak azon 
meggydzodesbol eredt. hogy a Szerbiâ- 
ban a monarkia. kiilonosen pedig Ferenc 
Ferdinând foherceg ellen kifejtett agitâ- 
cio folvtân ilven tett valoban vârhato 
volt. Emiatt a Krstanovics ellen megin- 
ditott eljârâst tenvâlladek hiânyâban be- 
sziintettek es nevezettet a Narodna od
brana tevekenvsegerol. melv a vizsgâ- 
latra nezve igen fontos volt, mint tanut 
hallgattâk ki.

Ebbol az 1914. iulius 19-en felvett ta- 
nuvallomâsi jegvzokbnvvbol a kovetke- 
zo idevonatkozo kivo^atot ad.iuk:

,.1908. oszen a Visegrad mellett Mok- 
ra Gora-n lentem at a szerb hatârt. ho"v 
magamnak foglalkozast keressek. E16- 
szor Râiina Bâska-ra (uzicci keriilet) 
.iottem. mivel azonban ott foglalkozâst 
nem kaotam. Belgrâdba mentem. h<w 
eppen Bosznia-Hercegovina annektâlâ- 
sânak kihirdetesere erkeztem. Mivel lât- 
tam, hogy a lakossâg koreben az annek- 
tâlâs miatt nagy mozgolodâs es izva- 
tottsâg teletkezett es munkât nem talâ'- 
hatok, az osztrâk-miagyar konzulâtus- 
hoz mentem es kertem, inditsanak en
gem haza utba. Ott azt mondtâk nekem 
delutân io.i.iek es okkor mad.i a hazâmba 
•^ainditanak. Mikor azonban a konz” 
lâtustol kiiottem, az utcân efogatt egy 
csendor es kerdezte, honnan valo va- 
gvok; abban a hitben, hogy kern va- 
gvok. engem egy orhâzba vezetett. Itt 
kihallvattak es mikor en nekik azt 
mondtam. hogv szivesen hazamennek, 
egv altiszt elkezdett engem szidni. ho^v 
mikepen kivânkozom el Szerbiâbol 
most, mikor solk ember kell, mert hâ- 
boru lehet Ausztriâval. Mikor neki azt 
mondtam. hogv nines mibol elnem, azt 
mondta. telies ellâtâst kanok, ha maga- 
mat a komiteba beirom. Fn sziiksevbe- 
voltam. beleeweztem es erre evy csend
or a ..Zelonom Vijencu" (a zold koszo- 
ruhoz) vendeglobe vitt es ott a komite 
vezetojenek Tamkosic Vo.ia rendes had- 
seregbeli kaoitanvnak bemutatott. Itt a 
■ Zelonom Viiencu“-han kosztba es kvâr- 
telvba vettek es amint lâTam a komite- 
tol mâsok is oft laktak. Tankosic Voja 
mondta nekem, ho<ry a komite celia az. 
hogy bombavetesben. hidak. alagutak. 
tâvirovonalak es vasutak szetrobbantâ- 
saban oktassanak. meg Dedig azert. m^rf 
Szerbia es Ausztria-Magyarorszâg kozt 

hâborura keriilhet a sor. Erre egy em
ber engem egv kinestâri kisebb epiiletbe 
a penzugyminiszterium melle vezetett, 
ahol a komite irodâi voltak es itt az irc- 
dâban talâlkoztam Pribicsevics Milân- 
nal, aki engem a komitebe beirt. Ennel 
•a beiratlkozâsnâl Pribicsevics Milân en
gem megkerdezett, hogy Tankovics Vo
ia mondta-e nekem. mino kotelessegeim 
lesznek, mint komite tagnak, erre en azt 
vâlaszoltam igen. 0 azt mondta nekem. 
hogy a beiratkozottaknak tevekenvek- 
nek, eroselknek es âldozatkeszeknek ke’l 
lenni. Akkoriban koriilbelul 70-en vol- 
tunk beiratkozva. Belvrâdban nem csi- 
nâltunk semmit. Koriilbelul mâsfel ev 
mulva Tankosics, a mi vezetonk kozol- 
te veliink. hogy a na<rvhatalmak a mi 
komitenkat betiltottâik. hogy Belgrâdbol 
el kell tâvoznunk es valahol ew olvan 
felre eso helven kell elreitozniink, hovâ 
'degenek nem jonnek. Ily modon kiild- 
‘ek benniinket Cnupriaba. Itt Tankosics 
Voia, Putnik Dusan, Ovordics Zsifko es 
Djinovics Mitâr tisztek gvakoroltattak 
benniinket. utobbi a montenegroi bomba- 
afferba benne volt es Montenegroban 
avvonlottek. Nekiink meg volt tiltva. 
hogy a tobbi emberekkel erintkezziink. 
nehogy a cel.iainkrol es arrol. hogy hâ- 
nyan vavvunk. vafamit tudianak. Be- 
gvakorol+uk a bombavetest. az aknâk e'- 
belyezeset, tâvirovonalak. vasutak. a'a<r- 
utak szetrombolâsât. 14 nanonkent ki- 
iottek hozzânk Pribicsevics Milan. Jan
kovic Bozo tâbornok. Skaric wooysze- 
resz. Rafailovic Zifko kepviselo es egy 
Gzonvos Milutin Glisics nenziDymims'7- 
+eri tisztviselo es megneztek, hogv ho»v 
vvakoroltunlk es mindiv kievvenlitettek 
az elelmezesiink ko’tseveit. Tanitoink 
azt mondtâk nekiink, how mihelvt ° 
hadiizenet megtortent. mi. a komitâcsik 
elore megyiink, miogottiink lesznek az 
onkentesek es azutiân « rendes hadserev. 
Csupriâba koriilbeliil 140-en voltunk. 
elelmezesen, lakâson es ruhâz'aton ki- 
viil dohanvra nanonta ^5 narat kaotnnk. 
Az iskola koriilbeliil 3 honaDig. 1909. 
mârciusig tartott. Akkor a vâlasztmânyi 
tagok azt mondtâk nekiink. hovy el va- 
gyunk hocsâtva, mindenki mehet oda, 
ahovâ akar. mert Bosznia es Hercegov’- 
na annexio.iât a nagvhatalmak elismer- 
tek s igyi a mi komitenknak sermmi celia 
+bbbe. A komite felosztâsakor Jankovic 
Bozo tâbornok azt mondotta nekem. 
hogy en Sâbocon Milanovic Bozo szol- 
~41a.taba lep.iek es ott havonta 50 dinar 
bert kanok. De azt nem momlta nekem, 
minemii szolvalatom lesz. En ezt elfo- 
vadfam. mert mint komitâcsi Jankovic 
tâbornokkal szembe Jankovic tâbor- 
noknak eno-edelmeskedni kotelessevem- 
nek tnrtottam es mivel semmi sem vo’t, 
amibol elni tudtam es kenyeret voltam 
kenvtelen keresni. Jgy ioTem 1909. mâ’-- 
ciusban Sabacra, ahol ielenfkeztem M;- 
lanovic Bozo kereskeddnel, Jankovic 
mondta nekem, hogv Milanovic Bozo 
Sabacon a Narodna odhrana vezetoie fs 
hogy en nâla ebben a Narodna odbranâ- 
ban focok .szolvâlni. MiVor Milanovic 
Bozonak a tâbornok irâsât âtadtam es 
azt elolvasta, azt mondta. how o+ b’- 
szotgalni es parancsait vegreha.itani kell 
A legfobb szolgâlatom az lesz, hogy a 



leveleit oda hordiam ki. ahovâ azok 
szclnak.

Ha en e?v levelet nem oda viszem, 
ahovâ valo es ha valaki mas ahhoz a le- 
velhez jut. ezt az eletemmel fizetem 
meg. Min'djârt mâsnaD adott nekem Mi- 
lanovic Bozo e?v zârt levelet, arrelvet 
Lukic Cedo finâncormesterhez. a szerb 
Racâra. kellett vinnem. Utban Raca 
Bogatic kozsegben megallitott engem ? 
keriileti kapitânv. elvette tolem a leve
let. kinyitotta es elolvasta. A levelben az 
volt, how Lukic azonnal vasaroljon 3 
csolnakot. bogy azok keszen legvenek. 
ha maid kellenek. A levelhez 100 dinar 
volt mellekelve. Ekker a kapitâny azt 
mondta nekem, hogy a miniszteriumtol 
szigoru megbagyâst kaoott, how a ko- 
mitâcsik a sa.iât szakâllukra semmit sem 
tehetnek. ne hogv vatami nemzetkozi 
diplomaciai kozbelepest provokalianak. 
En visszatertem Sabâcra es Milânovic 
Bozonak mesrielentettem. hogy mi tnr- 
tent velem. Milânovic Bozo a keriileti 
nrefektushoz fordult. amelv elrendelte 
how a revolvert, amelyet Bogaticsban 
a kaoitanv totem elvett. nekem vissza- 
a'djâk. ElrendeOe azt is, how a kani- 
tânv a Lukic Cedonak szolo levelet neki 
kezbesitse. Ilvenfmtta levelet 1909. mâr. 
ciustol 1910. oktoberig hordogattam ki 
ds Dedig ezen idd alatt szerb Pacâba 43 
levelet, Loznicaba 55, Zvovrikba 5. Lm- 
bivîiâba 2 levelet vittem. hogv Kovil Ga- 
câba hânvat vittem. nem tudem. Azert 
ieweztem mev, hogv 1—1 kozse^b0 
hanvszor votlam, mert ezek a khzsegek 
Sabactol messze voltak. A leveleket az 
illeto helvisegben a vâmbivatalok veze- 
toinek vittem. Es nzoktol levelvâlaszt 
kaDtiam. Milânovic Bozohoz.

Emlekszem. hogy nehânvszor Senac- 
ka Adaba is vittem levelet. A levelek 
hordozâsâban bizonvos Eric Vaso v°1t o 
segedem. ez Szebrinicâba sziileteB. Bel- 
grâ'dba minden heten vittem ât levelet 
Milânovic Bozotol es azt Prjbicevic M;- 
lânnak es Jankovic Bozoniak kezbesitet- 
tem. A levelek tartalma rol semmit sem 
tudtam es nem is mondott nekem senki 
semmit azok feldl. Amepnvit lâthattam 
Milânovic. Bozo âltal kiildott levelek nem 
voltak sîfrirozva a vamhivatalok vezetoi 
âltal kiildottek. azonban kiilonleges ie- 
gvekkel voltak jrva. amit megfigveltem 
akkor. mikor Milânovic Bozo azokat ki
nvitotta. Egvszer ew ilven sifrirozott 
irâst hoztam. nw hiszem Zvornikbol 
Milânovic Bozonak. aki az irâssal Ata- 
nasievic Mika Sabaci tanarhoz kiildott. 
hov 6 azt decifrirozza. Ez uw csinâlta 
meg. mintha rerdesen csinâlna ilvent. 
Pe a levelet elfeleitefte lezârni ugy. hogy 
elolvashattam.

A levelben az âllott, hogy megbizh?t6 
helyrol ielentettek. hogv a tronorokos 
arckepevel penzt nvomatnak es how ez 
iele annak, hogv Ferenc Jozsef lemond. 
Milânovic Bozonâl teliesitett 6 honaoi 
szolerâlat utân Bozo nekem egv levelet 
adott, amelyen egv halâlfej volt rajzol- 
va es amelvre az volt irva. hogy en a 
Narodna odbrana megbizottiâvâ nevez- 
tettem ki. Ekkor mondta nekem Bozo, 
how kemkedesben dolgozik . . .

Opertic Dusân katonatiszttol a Na

rodna odbrana taviâtol hallottam egv
szer, hogy a Narodna odbranânak Bosz- 
nia es Hercegovinâba 23 tagja van. 
Ewebkent nem tudom. hogv a Narodna 
odbranânak van-e es milven szervezete 
Boszniaban. Olykor-olykor adott nekem 
Pribicevic Milân egy-egv revolverre 
valo penzt, hogv azt a hatârnâl azoknak 
a finâncoknak adiam, akik mind komitâ- 
csik szolgâltak. revolveriik nem volt, 
sem penziik, amibol ilvent vehetftek vol
na. Ahogy nekem kitetszik, Privicevic 
Milân eppen mert komitâcsiek voltak, 
megtiszteltetesbol adta a fegyvereket. 
Egvebb dolgom feWverekkel nem volt.

Egv izben. midon Milânovic Boronât 
szolgâltam. kaptam azt utasitâst, 
hogv egv emberrel egv paraszt- 
hoz men.iek Liesnicâba. a paraszt 
maid tâkekoztatni fog minket es ami 
sziikseges. mindent meg fog mutatni, 
hogv mi ketten Stanaricic Gvutot, szerb 
tartalekos tisztet, aki Bipeljinâba mene- 
kiilt. megdljiik. A Narodna odbrana vâ- 
lasztmânya ugvanis megtudta. hogy 
Stanaricic Lvubo a szerb âllamâra nez- 
ve veszelves es elhatârozta, hogy meg 
kell blni.

Milânovic Bozotol kaptam en es az 
az ember a meghagyâst, hogy egy 
meghatârozott helven a Drinân âtkel- 
jek es Stanaricic Liubot. aki eppen a 
Drina nartiân a boszniai oldalon a 
Bieliuni keriiletben lakott, meigdljuk. En 
es az az ember a Drinâba bementunk, 
de mivel a viz melv volt es azt is lât- 
tuk, how Liubo a fegyverevle a vâl- 
lân a haz kdriil jâr, visszafordultunk. 
Mivel Iattam, hogy ot kessel meviolni 
nem tudiuk. ew embert Sabâcba kiild- 
tem. bow Milânovic Bozonak jelentse 
meg. bpo-v Stanancicet ezen a modon, 
t. i, kessel megolni nem lebetseges. 
Frre azt a Dârancsot kaptam Milânovic 
Bozotol. hogv ot minden ecetre dljiik 
mez. Fkkor hatâroztuk el, bogy pus- 
kâval lo.iiiik le oL Annak az embernek. 
aki v°iem .volt, kellett volna Stanajri- 
c.icre Iona es nekem kellett volna ellen- 
orizni. how ez a meghagvâs vegrehai- 
tlatott-e. Kozben azonban egy lovasi- 
tott csenddr iott, alki a Sabaci keriileti 
Drefektustdl azt az utasitâst hozta. 
hogv eredeti szândekunktol âlljunk el 
es ter.iiink vissza. Igy iutottunk Sabac- 
ba vissza.

1910 oktoberben Milânovic Bozot ar
ra kertem. hogv beremet emelie fel es 
mikor o ezt megfenni vonakodott, fel- 
mondtam neki a szolgâliaitot. Sabacbol 
Belvrâdba mentem. ahol Jankovic tâ- 
bornokkal talâlkoztam. aki engem elfo- 
gatott. mert az engedelmesseget meg- 
tnvadtam es feltek. how a titkaikat 
elârnlom. Vegre a hatosâgok elhatâ- 
roztâk. bogy engem Boszniâba expe- 
diâlnak. Sabâcon azt mondta nekem 
egy fogolv. hogy az eletemrol van szo. 
A csendorok Zvonilkig kisertek envem 
es ot+ ai bosnvâk eseudoriblk,nek adtak 
dti, Igv keriiltem 1910 decembereben 
Boszniâba.

A fekefe kezroi semmi biztosat nem 
tudok, kiveve azt, amit a szerb uisâ- 
gokban olvastam, de ma nem emlek
szem mâr râ, hogy a fekete kezroi a 

szerb ujsâgokban mi volt. Epp ugy 
semmit sem tudok a fekete listârol. 
Szerbiâban az annektâlâs utân âltalâ- 
nos volt a boszusâg es gyiilolet az osz- 
trâk-magvar tronorokos irânt, akitugy 
tekintettek, mint Szerbiânak verbeli el- 
lenseget.

„Egvebkent Krstanovic kcrâbbi val- 
lcmâsaira hivatkozik, amelyek kdriil a 
kovetkezok szolgâlianak kiegeszitol:

Az a comitet, amelybe Krstanovicoi 
Pribicevic Milân felvette, a Narodna 
odbrana âllitotta fel. A cupriai iskolâ- 
ban 20—22 monarkiabeli ember volt. A 
tanoncok kozt volt Ciganovic Milân is.

A cupriai iskolâban tanitottâk, hogy a 
comitâcsiknak keszen kell lenni. hogv 
a Narodna odbrana paranesâra Bosz
niâba menienek es ott az eloljâroktol 
kapott meghagvâsok szerint csieleked- 
jenek.

6. sz. melleklet,

Kivonat Jaglicic Jovo es târsai kemke- 
desi biiniigvenek aktâibol.

1913. evben egy Szerbia j avara irânyulo 
es Jaglicic Jovo es târsai âltal tizott kem- 
kedest fedeztek fel. A Sarajevoban megin- 
dult vizsgâlat a nagyszerb propagandâra, 
kiilonosen pedig a Narodna odbranara vo- 
natkozolag a kovetkezo erdekes anyagot 
szolgâltatta:

Jaglicic Jovo vallotta, hogy 1912, evi 
augusztusban es szeptemberben Foca-n 
Klaric Petar volt âllatrevizorral talâlkozott, 
aki 1912. oszen Montenegroba menekiilt es 
ott komitâcsi lett.

Az elso talâlkozâsnâl Klaric megkerdez- 
te Jaglicicet, hogy Milosevic Rade-t Kali- 
novizbol ismeri-e es emlitette, hogy Milo
sevic a korhâzban sulyos betegen fekszik, 
mondvân: „Kâr, ha meghal, mi nevezetes
dolgokat beszelgettiink, nem emlitett sem
mit neked azok felol?" A tagado vâlaszra 
Klaric igy folytatta: ..kozolnek veled va_ 
lami fontosat, mi szerbek vagyunk, Szerbi- 
ăert kell valami fontosat tenniink, gyerc 
hozzâm az en irodâmba" Ott folyt le a ko
vetkezo beszed.

,, Jovan elmondanek neked egyetmâst, de 
nem ismerlek meg teged, nem-e fogsz el- 
ârulni? Megis elmondom neked es ha szi. 
ved van, ârulj el engem!"

Jaglicic kerdesere, hogy voltakepen mi- 
rol van szo, Klaric igy vâlaszolt: ,,Testver, 
Szerbiâban van egy egylet a Narodna od- 

| brana. Ebbe az egyletbe sok embernek kell 
! belepni, mâris sokan vannak Boszniâbol, 
Hercegovinâbol es az egesz monarkiâbol 
beiratkozva; intelligens es jomodu emberek 
is vannak benne, ezek a nagy fejek es ha 
ok tehetik, mi miert ne tehetnenk, hogy va. 
lamivel hozzăjâruljunk."

Arra a kerdesre, mik a cel j ai az egylet- 
nek, Klaric igy vâlaszolt:

,,Az egylet celja kovetkezo: Te Kalino. 
vikba vagy, jelented nekem, mi ott az ujsăg, 
mennyi a katonasâg, âgyu, loszer, kiilonbo- 
zo fegyverek; ki jon, ki megy stb. Van egy 
titkos irâsunk shiffre es azzal leveleziink. Ha 
hti vagy, te is megkapod."



Jaglicic felt, hogy Klaric ot csak kifag- 
gatja, hogy azutân elârulhassa, megkerte 
tehât, mondja meg nehâny tag nevet, erre 
Klaric egy ideig gondolkozott, azutân Jag- 
licicnek egy nevet mondott, amelylyel bi- 
zalmât tel j esen megnyerte.

Erre azt kerdezte Klaric: „Odaadjam ne_ 
ked a chiffre-tj?“ Jaglicic igent mondott. 
Ere Klaric a titkos irăst, melyet kiviilrol 
tudott egy cedulâra leirta es Jaglicicnek 
adta.

Mâs alkalommal Klaric az o Banja Ko-! 
viljaca-i (Loznica melletti) tartozkodâsârol 
beszelt; ott tanulta a bombavetest Todoro- 
vic*)  szerb szâzadostol; vâdlottnak arra a 
kerdesere, hogy mi okbol tanulta ezt, Kla
ric azt mondotta: ,,Ha valami olyan jon, 
amilyent neked mondtam, szukseges, hogy 
tudjak a bombâkkal bânni, hogy teged be- 
gyakoroljalak, de meg a tobbit, hogy 16- 
szerraktârakat es egyeb fontos mutârgya- 
kat a levegobe ropithessiink, mert ilyen 
esetben Szerbiâbol bombâkat fogunk kapni.“

*) Todorovic Kosta szâzados akkoriban 
lenyleg hatârbiztos volt es vezetoje volt a 
Raca-Lyuboili kozti hatârszakaszon a szerb 
kemkedesi szolgâlatnak.

*) A prosjeta unnephez Jankovic Miha 
szerb ornagy j elent meg, mint szerb ki- 
kuldott.

*) A sarajevoi merenyletnel Ferenc Fer
dinand fohercegre dobott es az 1913. evben 
Bricko mellett a Szâvâban talâlt, a kragu- 
jevaci szerb arzenâlbol szârmazo bombâ
kat tenyleg iehet szappandarabokhoz ha- 
sonlitani.

Erre leirta Klaric, hogy hogy neznek ki 
a bombâk es azt mondta, hogy eppen most 
fogadott fel embereket, akik hâboru eseten 
a tâviro es tâvbeszelovezetekeket elvâgnăk.

Ezeken az osszejoveteleken Jablicic 
megtudta azt is Klarictol, hogy a Narodna 
odbrana tagjainak az is feladatâhoz tartozik, 
hogy osztrâk-magyar katonâkat a zâszlo 
elhagyâsâhoz csâbitsânak, onkenteseket 
(komităcsikat) fogadjanak fel, bandâkat 
szervezzenek, mutârgyakat es raktârakat 
robbantsanak stb.

Azt is kozolte vele Klaric, hogy a szer- 
biai es boszniai tagok kozott a chiffrirozott 
levelezest nem a postaval bonyolittatjăk 
le, hanem megbizhato kuldoncokkel vitetik 
ât a hatărori.

Klaric azt is elbeszelte Jaglicicnek, hogy 
a prosjeta unnepen (1912. szept.) a Szer- 
biai deputâcioval egyutt Sarajevoban az 
Europa szâllodăban egy ornagy*)  lakott, 
akihez Klaric a Narodna odbrana tagjait 
vezette, aki ezeket megeskette.

Egy kemtol tudta meg Jaglicic, hogy 
Sarajevoba bombâk erkeznek, vagy mâr er- 
keztek es hogy ezek szappandarabokhoz*)  
hașonlitanak es hogy ennek a kemnek is 
kuldenek, illetve ez is fog ilyeneket hozni.

1870—71-ben a nemetek 700.000 fo- 
nyi dllomdnydbol 550,000 ember keres- 
te fol a korhdzakat n hăboru folyamdn, 
noha lziilbnbs ragdiv nem uralkodott. 
Tdmogassuk a hdborus borzalmakat 
enyhitd Vdroskereszt-egyletet!

7. sz. melleklet.

A Narodna odbrana-rdl berkezett rend- 
orkemi jelentesekbol.

Hogv az bsszeeskiivok tâmogatoit es 
ellensegeit ©gvarânt megnyerjek, a 
Narodna odbrana vezetoseget az osszes 
pârtârnvalatokbol âllitottâk ossze. De 
a tulajdonkepeni ..spiritus rector“-uk 
Pribicevic ornagy. A titkâri âllâst. min- 
dig egy szabadsâgolt tiszt tolti be.

A Narodna odbrana feladata, az osz- 
trâk-magvar monarkia delszlâv reszein 
katonai es polgâri kbrokben hatâsos 
propaganda! kifejteni, ezzel egv forra- 
dalmat elokesziteni, esetleges mozgbsi- 
tâsokat zavarni. pânikokat es zendule- 
seket eloidezni stb.

A szervezetnek a monarkiâban tobb 
bizalmi embere es kikuldotte van, kik 
egvik embertol a mâsikhoz mennek pro- 
pagandajukkal. Egyeseknek pedjg az a 
kiilbnleges megbizatâsuk. hogy fontos 
hidakhoz. vasuti csomopontokhoz stb. 
olyan embereket, lehetoleg vasuti hiva- 
talnokokat toborozzanak, kiknek aztân 
feladata lesz, hogy alkalmas pillanatok- 
ban az esetleg kiadott utasitâsokat veg- 
rehajtjâk, vagy’ vegrehajtassâk.

A Narodna odbrana tagjai kozt a koz- 
lekedes szemelyes erintkezes utiân tor- 
tenik.

Tagokul foleg fiatal embereket. mun- 
kâsokat. vasutasokat toborozzanak.

8. sz. melleklet.

Kivonat Princip Gavrila târsai or- 
gyilkossâgi biinii^venek aktâibol.

I.
A biintett es a blinrcszesseg.

Princip Gavrilo, Cabrinovic Nedeljko, 
Grabez Trifko, Cubrilovic Vaso es Po
povic Cetres beismerik, hogy a szokes- 
ben levo Mehmedbasic Mehmeddel 
Ferenc Ferdinand foherceg meggyilko- 
lâsa vegett bsszeeskiivest szottek es 
bombâkkal reszben, ezenkiviil brow- 
ning-pisztoivokkal felszerelve, 1914 ju- 
nius 28-ân 0 Fensegenek Sarajevoban 
eszkoZolt setakocsizâsa alkalmâval a 
tervezett merenvlet vegrehajtâsa cel- 
iâbol lesbe âllottak.

Cabrinovic Nedeljko beismerte, hogy 
az dsszeeskiivok koziil mint elso a fo
herceg ur kocsija fele bombat dobott, 
amelv celt tevesztett es felrobbanâsa 
alkalmâval a fohercegi automobilt ko- 
veto kocsi utasait sertette meg.

Princip Gavrilo beismerte, hogy egy 
browning-pisztolybol ket lovest intezett 
a fohercegi automobilra, amely lovesek 
âltal Ferenc Ferdinând foherceg es Ho- 
henberg Zsofia hercegasszonv halâlo- 
san megseriiltek. Mindket tettes beval- 
lotta, hogy tettenbk vegrehajtâsânâl 
olesi szândeka volt. Ezen vallomâsok 
az eszkdzolt nviomozâsok eredmenye- 
vel teljes beigazolâst nyertek es meg
van âllapitva, hogy nehai Ferenc Fer
dinând foherceg es nehai Hohenberg 
Zsofia hercegasszonv a Princip Gav
rilo lovesei kovetkezteben haltak meg.

II.

Az osszeeskiives keletkezese.

Vâdlottak egymâssal nagyjâban 
egvezden a vizsgâlobiro elott kovetkezo 
vallomâsolkat tettek:

Princip a merenylet kivitelenek ter- 
vet 1914 âprilisban csinâlta meg bel- 
grâdi tartozkodâsa idejen, midon az ot- 
tani kâvehâzakban szâmos szerb tanu- 
lbval erintkezett. Szândekât ismerose- 
vel, a szinten Belgrâdban tartbzkodo 
Cabrincviccsal beszelte meg, aki akkor 
mâr szinten foglalkozott hasonlo gondo- 
latokkal es aki a merenyiletben valo 
reszvetelre azonnal kesznek nyilatko- 
zott. Abban a kdrben, amelvben Princip 
es Cabrinovic forogtak, gyakran volt 
szo a foherceg elleni merenvletrol, mert 
a foherceget mint a szerb nep veszedel- 
mes ellenseget tekintettek.

A biintett vegrehajtâsâhoz szukseges 
bombâkat es fegyvereket, mivel azok 
bevâsârlâsâra penziik nem volt, elobb 
Pribicevic Milân szerb ornagytol vagy 
a Narodna odbranâtol szândekoztak be- 
szerezni Princip es Cabrinovic. Mivel 
azonban Pribicevic ornagy es az egylet 
vezetotagja, Dacic Zivojin elutaztak 
volt, elhatâroztâk. hogy a fegyvereket 
ismerosiiktbl, az egvkori komitâcsi 
Ciganovic Milân âllamvasuti hivatal- 
noktol igvekeznek beszerezni.

Egy intim ismeros kbzvetitesevel 
Princip erintkezesbe lepett Ciganovic- 
csal. Ciganovic felkereste Principet, a 
tervezett merenyletrol beszelt vele, azt 
mindenben helyeselte. vegiil megje- 
gvezte. hogy meg megfontolja, hogy a 
fegyvereket elbteremtse-e. Cabrinovic 
is beszelt Ciganovic-csal a fegyverek 
vegett.

Husvetkor a szinten Belgrâdban ido- 
zo Grabez Trifkot is beavatottâk a ti- 
tokba; Grabez a sajât vallomâsa sze
rint a kbzremukodesre szinten kesznek 
nvilatkozott.

A râkbvetkezo idbkben Princip a 
merenvlet vegrehaitâsârol ismetelten 
beszelgetest folytatott Ciganovic-csal.

Kozben Ciganovic a merenylet iigye- 
ben megegyezett a vele szoros barâti 
viszonvban levo Tankosic Voja or- 
naggval is, aki erre a celra a browning- 
pisztolyokat rendelkezesre bocsâjtotta.

Graber, Princip es Cabrinovic vallo- 
mâsaival egvezden beismeri, hogy mâ- 
jus 24-en Tankosic ornagyot Ciganovic 
kisereteben a lakâsân meglâtogatta. A 
bemutatkozâs utân Tankosic Grabez- 
nek ezt mondotta: „Te vagy az? El 
vagy hatârozva? mire Grabez azt vâ- 
Iaszolta: ,,En vagyok az“.

Ekkor Tankosic azt kerdezte: ..Tud- 
tok-e revolverrel loni?“ es mikor Gra
bez erre nemmel felelt, Țankosic azt 
mondta Ciganovicnak: ,,En adok nec
ked egv revolvert, meni es oktassad ot 
a lovesben".

Erre Ciganovic Prmcinet es Qrabezt 
a topcideri katonai loterre vezette es 
az a lovolde melletti erdoben a brow- 
ningpisztolyokkal valo celbalovesre ok- 
tatta. Itt Pr’^m lâtszott a jobb lbvo- 
nek. Ciganovic Principet. Qrabezt es 



Gabrinovicot a nekik kesobb âta'dott 
bombâk kezelesere is kioktatta.

Az egvezo vallomâsok szerint 1914 
mâjus 27-en Ciganovic âtadott Princip, 
Cabrinovic es Qrabeznek hat bombat, 
negy browning-revolvert, elegendo 
mennvisegii loszert es egv ciânkâlival 
belt iivegtubust, hogv a titok megorzese 
vegett magukat megmergezhessek. 
Ezenkiviil penzt is adott nekik Ciga
novic.

Princip mâr husvetkor megismertette 
merenvlettervet Ilic Daniloval. Mikor 
Sarajevoba visszatert. Ilicet ujra felke- 
reste, hogv a merenyletben valo resz- 
vetelre meg nehâny szemelyt toboroz- 
zon, hogv az biztosan sikeriiljon. Erre 
a celra Ilic a vallomasok szerint Cub- 
rilovic Jaso, Popovic Cetro es Mehe- 
medet nyerte meg.

III.

A bombâk behozatala.

A merenylet vegrehajtâsâval csak 
egv bombât hasznâltak fel. A tobbi ot 
bombat a rendorseg Sara.ievoban kesobb 
keritette elo.

Ezek a bombâk birosâgi szakertdi 
velemenv szerint szerb kezi grânâtok, 
melvek egvenileg âllittattak elo es ka- 
tonai eelokra voltak szânva. Teljesen 
azenosak azzal a 21 bombâval. amelvet 
az 1913. evben Buckonâl a Szâvâban 
talâltak s amelvek reszben meg eredeti 
csomagban voltak. amelvbdl ketsegte- 
len biztossâggal megâllapithato volt, 
hogv a kragujevâci fegyvertârbol valok.

Ezzel az is bebizonyult, hogv a Fe
renc Ferdinând foherceg elleni me- 
renyletnel hasznâlt grânâtok szinten a 
kragujevâci hadsereg szertârâbol szâr- 
maznak.

Grabez a neki es cinkostârsaimak ât
adott bombâkat egvszeriien kraguje- 
vâci bombâknak nevezi.

IV.

A hârom merenylonek es a iegyverek- 
nek Szerbidbol Bosznidbc tortent szai 

litdsa.

Princip e tekintetben a kovetkezo- 
ket vallja: Ciganovic azt mcmdta Cabri- 
novicnak, Qrabeznek es Principnek, 
hogv utiukat Sabâcon es Somicân ke- 
resztiil Tuzlâra vigvek es ott Jovano
vic Miskohoz forduljana'k, aki a fegy- 
vereket maid âtveszi. Evvenldre Sabac- 
ra kelletett nekik menni es ott Popovic 
Râde ornagynâl kellett jelentkezni, aki 
szâmâra Ciganovic egv cedulât adott, 
amelvet Princip vett âit. A hârom dssze- 
eskiivo a fegyverekkel egviitt mâjus 
28-ân hagyta el Belgrâdot. Sabâcon 
Princip âtadta a Ciganovictdl kapott 
cedulât Popovic ornagynak, aki erre 
mindhârom embert a paranesnoksagra 
vezette es szâmukra egv utlevelet1 âl- 
litott ki, melvben igazolja, hogv egyi- 
ktik penzu"Tr6r, a mâsik ketto pedig 
ennek bajtârsa. Az utlevelben benne 

volt ennek az âllitolagos penziigydrnek 
a neve, de ezt Princip elfelej t'ette. Po
povic ornagv egv lezârt irâst is adott 
at ugvanakkor nekik, amely a boszniai 
hatârkapitânvhoz volt intezve. akinek 
neve Pravanovic, Pradanovic, vagy Pre- 
do.ievic volt.

Princip, Cabrinovic es Grabez Sabacon 
tdltdttek az eiszakât es mâsnap reggel 
utaztak vasuton Lovnicâra es pedig a 
Popovic ornagv âltal adott utlevel alap- 
jân fellegy gy el. Delben erkeztek Lovni
câra, ott âtadtăk a hatârkapitânynak 
Popovic ornagv levelet, amelyben csak 
ennvi volt: „Nezd, hogv ezeket az em- 
bereket fogadd es ahol tudod. âtve»- 
zesd“.

A hatârkapitânv azt mondta. hogv a 
finânc drszemeit a hatârtol elhivja es 
a hârom embert a legbiztosabb embere- 
re bizza. Ezutân telefonâlt es a hârom 
cinkost mâsnap reggel 7 orâra irodâ- 
jâba rendelte.

Mâsnap reggel megegyezett a hârom 
dsszeeskiivo. hogv Cabrinovic a Grabez 
utlevelevel nviltan Zromiki uton megy. 
Princip es Grabez azonban a haitârt 
titokban lepik ât. Ezt a tervet a hatâr- 
kapitânnval megbeszeltek es elhatâ- 
roztâk, hogv Ljesnicâbol egy finânc- 
orszem, nevszerint Qrbic, Principet es 
Grâbezt az 6 orhâzâba viszi es a hatâ- 
ron âtjuttatja. Cabrinovic Zvornih irâ- 
nyâban Banjakoviljâcâra ment gvalog. 
Princip es Grabez, Grbic finânccal 
egviitt Jesnicâra kocsiztak, ahol a 
bombâkat es a revolvert egv szâllodai 
szobâba tettek le. Egy alkalommal 
Grbic finânc is lâtta ezen târgyakat. 
Princip maga titokzatosnak nevezte 
ezen utiukat.

Qrâbez lenvegeben megegvezoen val- 
lott Princippel, de hozzâfiizte. hogy 
Grbic nevetett. mikor a bombâkat es a 
revolvert lâtta, csupân azt kerdezte, 
hogv Boszniâba hova mennek ezekkel 
a bombâkkal. A finânc bizonyâra ugy 
velte, hogv Qrabeznek es Principnek 
misszioja van.

Qrbic es egv mâsik finânc Principet 
es Qrabezt csolnakon a Drina egv szi- 
getehez vittek. Ott Qrbic arra utiasitotta 
dket, hogv egy parasztra vârjanak, az 
viszi maid el oket. Mâsnap reggel egy 
paraszt jott, aki aztân eiiel a mocsâron 
keresztiil es a hegysegen keresztiul 
Priboi kornvekere vitte, ahol az ottani 
tanitonak. Cubrilovicnak adta ât oket 
tovaszâllitâs vegett.

Cubrlovic vitte azutân Jovanovic 
Miskohoz Tuzlâra oket.

Cabrinovic vallomâsâban Princippel 
es Qrabezzel egyezden adia eld elvâlâ- 
suk idopontiâul az utat, kiegesziteskep 
csupân azt fiizi hozzâ. hogv Popovics 
ornagv nekik elbeszelte, hogy az erke- 
zesiik elo'tt valo nap jott Belgradbol 
Sabacra.

Loznicaban Cabrinovic, Princip es 
Grabez elhatâroztâk, hogv elvâlnak, 
mert veszelves volna hârmajuknak 
egviitt menni. A loznicai hatârkapitânv 
ezen elhatârozâs utân megdicserte oket 
es Cabrinovic-nak egv levelet adott, 
amelv Jakloievic M. tanitohoz Mali 
Zvornikba szolt. Erre Cabrinovic az âl- 

tala hozott bombâkat, browningokat es 
loszert Principnek es Qrabeznek âtad
ta es a mellerendelt finânccal egviitt 
Mali Zvornikba ment.

Ott megtalâlta Jakloievic tanitot. aki
nek a losnicai hatârkapitânv levelet ât- 
adta. Erre az utobbi a szerb hatardrsze- 
meket ertesitette. Midon Cabrinovic a 
tanitoval egviitt kesobb ezekhez a ha- 
târorszemekhez jott. mâr egv ember 
vârt râ, aki csonakon a Drinân ât Nagy 
Zvornikra, Boszniâba vitte.

Onnan ment aztân Cabrinovic Tuzlâ
ra, Jovanovic Miskohoz.

Potlek.

Kozvetleniil ezen emlekirat lezârâsa 
elott teriesztett fel a saraievoi keriileti 
birosâg egv tanuvallomâsi iegyizdkdny- 
vet, melvbol kiveheto, hogy egv a mo- 
narkiâhoz tartozo egyen f. evi junius 
28-ân a belgrâdi cs. es kir. konzulâtus- 
nak ielenteni akarta, hogv gvanuia van» 
hogv Ferenc Ferdinând foherceg ellen 
a boszniai tartozkodâsa alatt merenyle- 
tet terveznek.

Ezt az embert belgrâdi renddrkoze- 
gek, mielott a konzulâtushoz belephe- 
tett volna, semmis okokbdl elfogtâk es 
igy a jelentesenek meglteteleben rneg- 
akadâlvoztâk. A kerdeses tanuvallo
mâsi iegyzdkdnyvbol arra lehetne kd- 
vetkeztetni. hogv az illeto rendorkoze- 
gek a tervezett merenyletrdl tudomâs- 
sal birtak es azt az embert csak azert 
tartoztattâk le. hogv a feljelentes meg- 
teteleben megakadâlyozzâk.

Mivel ezek a vallomâsok feliilvizsgâl- 
va meg nem lettek, megbizhatosâguk- 
rol jelenleg meg iteletet nem lehet al- 
kotni.

9. sz. inelleklet.

A szerb saito a merenyletrdl.

a) A „Balkan" c. belgrâdi lap junius 
28-ân a ket merenyldrol a kdvetkezd- 
ket irja:

Cabrinovic Nedeljkot. ki hivatâsâra 
nezve nyomdasz. anarkista eszmekkel 
telitett nvugtalan szellemnek ismertek. 
20 nappal ezelott meg Belgrâdban ido- 
zdtt, a hâboru utân idtt ide, az âllami 
nyomdâban alkalmaztâk. Elutazâsa 
eldtt odanvilatkozott, hogv Triesztbe 
megv, ahol egv ui nvomdâban kap mun- 
kât. Princip Qavro roviddel ezelott 
szinten Belgrâdban idozott. A hâboru 
idejen onkentesnek jelentkezett. de nem 
vettek fel. e miatt elhagvta Belgrâdot. 
Az elmult evben karâcsonykor azonban 
uira visszatert. egv ideig a vimnâziumot 
lâtogatta es Belgrâdot maidnem ugvan
akkor hagvta el. mint Cabrinovic. de 
mâs uton. mint az. Princip szotlan, ide- 
ges volt, iol tanult. Boszniâbol es Herce- 
govinâbdl szârmazo kozepiskolai tanu- 
lokkal es utoliâra Cabrinoviccsal is 
erintkezett. A szociâlista eszmek fele 
hajlott. habâr eredetileg a halado ifiusâg 
koze tartozott. Princip ep ugy, mint 
Cabrinovic. Saraievdban nottek fel: el-



vâlaszthatatlan barâtsâg fiizte oket 
mâr gvermekkoruk ota ossze.

b) A , Piemont" julius 1-en odautal, 
hogv a merenvlo Zerajic hangos tilta- 
kozâsât a Princip tiltakozâsânak kellett 
kbvetni. Princip tettbnek magyp ta 
a bosnvâk kormânyzâsi rendszerben 
reilik. Az a kbriilmeny, hogv Princip a 
bosszuâllo tett napjâul eppen Vidovdan 
szent nemzeti iinnepet vâlasztotta. ame- 
lven hadgyakorlatot tartottak. keNeg- 
beesett tettet erthetobbe es termeszete- 
sebbe teszi.

(E cikk miatt a lapot a rendorseg el- 
kobozta, de az elkobzâst is egy nappal 
kesobb a belgrâdi elsd folvamodâsu bi
rosag megsemmisitette.)

c) Az ifiuradikâlis „Odjek" iria julius 
3-an: Ferenc Ferdinand foherceget a 
nemzeti lelkesedes napjân kiildtek Sa- 
rajevoba, hogv brutâlisan manifesztâljâk 
az eroszakot es elnvomâst. Ez a brutâ- 
lis tett. az ellenâllâs, gviilolet es bosszu 
brutâlis erzetet kellett hogv kihivja.

d) A nacionalista pârtkbzlbny a 
,,Srpska Zastava" julius 3-an „Qvanu- 
sitâsok es fenvegetesek" cim alatt a ko- 
vetkezoket mondia: A merenylet mind- 
inkâbb ugv tiinik fel. mint a monarkia 
egbszsegtelen viszonyainak a bizonvi- 
teka. A szerb nepnek Bosznia-Hercego- 
vinaban valb vad uldozese pedig az 
egesz civilizâlt vilâg utâlatât hivja ki.

e) A haladâspârti „Pravda" julius 
3-an ezt iria: ,.A becsi politika cinikus. 
A szerencsetlen trondrbkbspar halâlât 
a saiât utâlatos celjai erdekeben. a szerb 
nep ellen zsâkmânvolja ki.“

f) Az „Agence des Balkans" jelenti 
julius 3-ân: „Boszniâban es Hercegovi- 
nâban a szerbek ellen elkovetett biinok 
az osztrâk-magvar katonai es polgâri 
hatosâgok bsztbnzesere kdvettettek el."

g) a ..Pravda" irja julius 4-en: az 
Ausztriâban elkovetett osszes eddigi 
gvilkossâgoknak es merenyleteknek 
ugvanazon forrâsa volt. Az elnvomott 
nepeknek a tiltakozâs ezen mâdjâhoZ; 
kellett nyulni, mert mas ut rendelkezes- 
re nem âllott. A remuralom ziirzavarâ- 
ban termeszetes es teliesen ertheto, 
hogv a merenyletfek erâja meghonosult.

h) A ..Balkan" julius 5-en megjegyzi. 
hogv Ausztria-Magvarorszâg ârtatla- 
nok iildozese miatt nemzetkozi ellenor- 
zes ala veendo. mert Ausztria-Magvar
orszâg meg kevesbbe konszolidâlt. mint 
Tbrokorszâg.

i) A ..Mali Journal" iulius 7-en azt 
iria: ,.A kozenkornak egv sarjadekât 
gvilkoltâk az elmult napokban Saraje- 
voban meg. Egv fiu giyilfcolta meg. ki le- 
igâzott szukebb hazâiânak serelmet. 
melylyel bsei orszâgainak elrabloitol 
șzenvedett. a paroxiszmusig âterezte. 
Es mit tett erre a hivatalos Ausztria- 
Magvarorszâg? Egv a szerb elet- es 
vagvon ellen intezett âltalânos tomeg- 
meszârlâssal. fosztogatâssal es rombo- 
âssal felelt. Csak a haszontalanok ko- 
petnek ilv hostetteket el. A gvâvâk min- 
pig nagy hosbk, ha biztosak felole. hogv 
reliik semmi sem tortenhetik. Csak osz- 
Ize kell hasonlitani Principet es Cabri- 
Lovicot ezekkel a hosokkel. mindjârt 
ptni a nagv kiilonbseget. Ausztria-Ma- 

gvarorszâgon egv nagy hazugsâg a ci- 
vilizâcio es igazsâgszeretet.

j) a „Tribuna" irja iul. 7-en: Mi azon 
a nezeten vagvunk. hogy a sarajevoi 
gyilkossâgot megrendeltek azert. hogy 
a szerbek kiirtâsât egv csapâsra keresz- 
tiilvigyek.

k) A „Piemont" jelenti iulius 8-ân: 
Rajina Baschkabol. hogv az osztrâkok 
egv âltalânos keresztenymeszârlâst ke- 
szitenek elo.

l) 8-ân a ..Balkan" Boszniâbol „Szent 
Bertalan ei Sarajevoban" cim alatt egy 
tudositâst kbzol. es az osszes Szerbiâ- 
ban elb osztrâkok ellen bovkottot ajânl.

m) A „Mali Journal" julius 8-ân a Du- 
nagozhajozâsi târsasâg ellen bovkottot 
hirdet.

n) A „Tribuna" iulius 8-ân „Semmit 
Ausztria-Magvarorszâgbol" cim alatt 
azt irja. legjobb. semmit se venni Ausz
tria-Magvarorszâgbol. az osztrâk es a 
magvar fiirdbket se kell lâtogatni, or- 
vost nem kell Ausztria-Magyarorszâg- 
bol hivni. A magânkezdemenyezes ebben 
az irânvban sokat tehet. Az âllam es a 
hatosâgok ne keverjek bele magukat. 
Eleg a polgârokra appellâlni.

o) A „Stampa" julius 8-ân azt han- 
goztatia. hogv a sarajevoi rendorseg az 
elfogott merenvlbket a legembertelenebb 
es a legszegventeljesebb kinzâsoknak 
teszi ki, hogv beloliik valbtlan vallomâ- 
sokat preselienek ki. amelvek alapjân a 
szerb nep ellen vâdakat lehet emelni.

p) Az „Agence des Balkans" jelenti 
iulius 9-en Belgrâdbol: ..Abszolut biztos 
magânjelentesek szerint Bosznia-Herce- 
govinâban egv âltalânos szerb meszâr- 
lâs van a kozvetlen kiiszbbon."

q) Abbol az alkalombol, hogv Asquith 
miniszterelnok Ferenc Ferdinând foher- 
ceg elhunvtânak beielentesekor oda- 
nvilatkozott, miszerint az emberiseg So/ 
sâert aggodik. a „Balkan" julius 9-en 
egv tbrtenelmi visszapillantâst tesz az 
elmult 40 evre es abbol levezeti, hogv a 
szerb nep ez alatt az ido olatt Ausztria-1 
Magyarorszâgnak jezsuita politikâja 
miatt remseges kinoknak volt kiteve. 
Vegre is Ferenc Ferdinâudot elerte veg- 
zete. mint Zolyolânak minden fiât, aki 
csak az emberek vereben dolgozik es „a; 
cel szentesiti az eszkozt" elvnek hodol: 
b a iezsuitâk âldozata lett, az lesz az 
egesz Ausztria-Magvarorszâg is. Ausz
tria-Magvarorszâg pusztulâsâval kell 
az emberisegnek a nvugalmat es beket j 
megadni. Mindezt osszegezve. arra a 
vegkovetkeztetesre iutunk, hogy Asquith 
a halâlhir bejelenteset a kovetkezo sza- 
vakkal kiserhette volna: ..Az emberrseg 
sorsâert tobbe nem aggodom".

r) A „Politika" julius 9-en ..Szemtelen 
hazugsâgok" cimii vezercikkeben a ko- 
vetkezoket fejtegeti: A sarajevoi me- 
renvlet vizsgâlatânak rendje es modja 
teljesen vilâgossâ teszi. hogv vele Ausz
tria milv celok tele torekszik. Mivel a 
merenylok. dacâra a kinzâsnak, nem 
akariâk azt mondani. amit tbluk kivân- J 
nak. talâltak mâs egyeneket. kik ke- 
szeknek nyilatkoztak bizonyos feltetlek 
mellett bizonvos biinreszesseget elvâl- 
lalni es ezzel egvideiiilev mindazokat 
megvâdolni, akik Ausztriânak kellemet-

lenek. Ez a modszer egyelore sikeriilt, 
mert ezek az egvenek elbeszelnek min- 
dent, amit tbluk kilvânnak, az osztrâk 
rendorseg meg gondoskodik, hogv ezek 
a hazugsâgok a szelrozsa minden irâ- 
nvâba tovâbbittassanak. Ausztriânak 
nines szegvenerzete es azt hiszi, hogy 
meg akad olvan. aki az ilven hazugsâ- 
goknak hitelt ad.

s) A „Stampa" irja 9-en. hogv mi 
minden tbrtent Boszniâban es Hercego- 
vinâban, az meg nines mind felfedve, 
napfenvre meg nem keriilt minden! A 
legszigorubban titkolbznak. Az igazsâg 
azonban elobb-utobb napfenvre keriil. A 
verszomjas Ausztria szerb verrel akarja 
magât teleinni es teszi is. Ugv hirlik. 
hogv Boszniâban ma 10.000 sebesult es 
halott van.

t) A „Politika" julius 10-en a Legfel- 
sbbb uralkodohâz tagiai ellen mertekte- 
len sertegeteseket hoz.

u) A „Trgovinski Glasnik" julius 10- 
diken az osztrâk-magvar politika rom- 
lottsâgârol es akadekoskodâsârbl beszel, 
amely politikât iezsuitânak, kimeletlen- 
nek es becstelennek nevezi. Legyen ez 
figvelmeztetb az Ausztria-Magvaror- 
szâgban elo szerb nephez. hogv ok nem 
kulturâllamban elnek, amely az elet es 
vagyont garantâlja, hanem hogy âllan- 
dcan keszen es felfegyverezve kell len- 
nibk. hogv magukat a hatosâgok es a 
kormânv zsivânvsâgai ellen megvedel- 
mezhessek. A legutobbi esemenyek foly- 
tân a szerb nep nem elhet ugv tovâbb, 
mint a bârâny, amelyet bârmely napon 
levâghatnak. hanem eljen ugy, mint egy 
oroszlân, mely kesz a veres ve'dekezes- 
hez.

v) A „Stampa" iulius 10-en igy ir: 
, Semmi se tart brbkke es Ausztria-Ma
gvarorszâg sem marad Boszniâban es 
Hercegovinâban orbkke. Nines messze 
az ido, mikor a szerbek, akik a torbkok 
hatalmât megtbrtek es a bolgârokat meg 
fenvitettek. az Ivan Pianina koriil Tre- 
bevicnel lesznek.

w) A „Pravda" julius 10-en ..Bovkott 
a haszontalanok ellen" cim alatt a bel
grâdi osztrâk cegek es âruk bovkottâlâ- 
sâra hiv fel es azt mondja, hogv a „Na
rodna odbrana" kbtelessege a bovkott 
szigoru keresztiilvitelere- feliigvelni."

x) A „Zvono" julius 16-ân Principet 
ugv âllitja oda, mint Lonvav grofne fiât, 
akinek feladata lett. Rudolf trbnbrbkbs 
halâlât az ot meggvilkolo Ferenc Ferdi- 
nândon megbosszulni."

v) A „Mali Journal" julius 19-en egy 
tudositâst kbzol, mely szerint Princip 
egy osztrâk-magvar iigynok altal lett a 
merenyletre felberelve. Mondjâk meg 
Becsben, hogy az igazi biinbs a belgrâdi 
osztrâk-magyar kbvetsegnel talâlhato." 

z) Az ifiuradikâlis vezeto lap az ,,Od- 
iek" julius 20-ân irja: Szâz bizonyitek 
hirdeti, hogv Ausztria-Magvarorszâg 
Europâban a beteg ember cimet akarja 
brbkolni. Amig Szerbiâban egyetlen egy 
osztrâk polgârt sem bântalmaztak. 
Boszniâban es Hercegovinâban falvakat 
es vârosokat kifosztottak. Ez a teny 
ujabb bizonyitek arra, hogy kulturâlis es 
morâlis tekintetekben Szerbia mennyire 
fblbtte âll Ausztria-Magyarorszâgnak,“



10. sz._ melleklet.

A Narodna odbrana nisi heivi vâlaszt- 
mănya a merenyletrol.

Egv megbizhato kemtol, akinek nevet 
szukseg eseten kdzolhetiiik. a cs. es kir. 
kiiliigyminiszteriumhoz bizalmas koz- 
lemeny erkezett, mely szerint a Narod- 
na odbrana nisi heivi vâlasztmânya ro- 
viddel ezelott iilest tartott, amelyben 
a vâlasztmâny elnoke, Nenadovic Jasa, 
a nisi fegyintezett igazgatoja, a Ferenc 
Ferdinând elleni merenylet felett szo- 
hoz iutvan, a kovetkezoket mondotta: 

Szerbiânak ez alkalommlal muszâj 
volt olyan eszkdzokhdz nvulni. mint a 
Ferenc Ferdinand elleni merenylet, mert 
az 6 agressziv es excentrikus jelleme 
elsdrendii es vegzetszerii veszelyt jelen- 
tett ugv Szerbiâra. mint âltalâban a 
szlav korbkre. Ha 6 eletben marad, 
Szerbiât rovidesen hâborura kenyisze- 
riti vagy megtâmadja. mely esetben 
Szerbia. amely anyagi tekintetben le- 
gyengiil es hadseregenek ujjâszerveze-. 
sevei meg nem kesz, feltetleniil elve- 
szett volna.

A sarajevoi gyilkossâggal azonban 
Szerbia meg van mentve es ezzel egy 
felre van teve azok koziil, akik Szer
biâra veszelvesek voltak. Szerbia most 
nehany evig niyugtion lehet, mert az uj 
trcnorokos nagvon meg fogja gondolni, 
hogv elodienek nyomdokiaba lepjen-e.

Bar tudja. hogiy Ferenc Ferdinand 
meggyilkolâsa sulyos csapâs es nagy 
fâjdalom lesz Ausztria-Magyarorszâg- 
ra es a mi ott elo nepiink torturâknak 
lesz kiteve, — feitegette tovâbb a 
szonok — meg se gondoltam, hogy 
ezek a feltevesek ily mertekben telje- 
siilnek es a horvâtok igv viselkednek. 
Bar Boszniâban es Herczegovinâban 
levo barâtaim biztositottak. hogv az 
osztrâk-magyar hatosâgok giyâvâk es 
fellepesiikben vegletekbe nem mennek. 
megis, sajnos, ugv ezek a baratok, 
mint âltaluk mi is csalodtunk. Ha ez 
tovâbb tart, ugv a revolver es bomba 
csak ezutân jatszak igaz szerepiiket. 
Bârmit hozzon rank a szerbek istene, 
ilyen modon nem mehet tovâbb.

A szonok fejtegetesei a hallgatosâg 
koreben telies tetszest arattak.

11. sz. melleklet.

Potlek a mellekletekhez.

I.

(Potlek a VIII, szâmu melleklethez).

Cubrilovic tanito, aki Pribojnâl Princip 
es Grâber jelenteset âtvette. beismerd 
vallomâst tett, amelyben a kovetkezo 
fontos adatokat kdzdliiik:

1911. evben egv Sabasra tett sokolis- 
ta kirândulâs alkalmâval Fovicz Bozo a 
Narodna odbrana vâlasztmânyi tagja 
Cubrilovicot az egylet celiaiba beavatta 
es a Narodna odbrana zvorniki bizto- 
sâvâ neveztek ki. Az 6 meghivâsâra 
left kesobb Jovanovics Misko a Narod
na odbrana biztosâvâ Tuzlâba kinevez- 
ve. A Narodna odbranâval valo erint- 
kezesnel egv paraszt szerepelt, ugyan- 
az a paraszt, aki Principet es Qrâbezt 
Cubrilovichoz azzal a kozlemennyel 
hozta, hogy 6 ket fegyveres szerb tia- 
nulot hoz hozzâ. Mikor ez ezt hallotta, 
mindiârt tudta, hogy az a Narodna od
brana kdvetsege. Princip es Qrabez 
mondtâk neki, hogy bomba es revolver 
van naluk, hogy Ferenc Ferdinând el
len merenvletet kdvessenek el.

II.

A kirâvi szerb hadiigyminiszterium- 
ban a fogado-terem elott negy alegori- 
kus kep van a falon, rnelyek koziil hâ- 
rom szerb hadi sikereket âbrâzol, mig 
a negvedik a Szerbiânak monarkiaelle
nes tendenciâit megvalositva, âbrâ
zol j a.

Egy reszben hegysegekbol (Bosznia). 
reszben siksâgokbol âllo (Delmagyar- 
orszâg) tâion emelkedik a ,,zora“ szerb 
remenyeknek hajnalpirja. Az eloterbenl 
egv felfegvverzett no. akinek pajzsân 
„a meg felszabaditando tartomânysok11 
nevei Bosznia, Herczegovina, Vojvodi- 
na. a Szeremseg. Dalmâcia stb. âllanak.

A szerkesztesert es kiadâsert 
Dr. SZILAGYI LAJOS FELELOS.

A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy" lapvâllalat 
r.-t. adj a ki.

Merkantil-nyomda (Havas es Lehner) Vlll., 
Nemet-utca 27.

Ma megjelent!
HANTOS ELENltR 

orsz. kepv.

fl monarchia penziigyi harc- 
kESZiiltsBge, mozgosităsa es 

hadviselese
c. munkaja, amelyet a Magyar Tudo- 
manyos Akademia idei nagygyiilese 

a Levay dijjal jutalmazott.
A jelenlegi viszonyok kozott alig kep- 
zelheto munka, amely nagyobb erdek- 
lodesre tarthat szamot, mint Hantos 
muve, amely a katonai mozgositas 
es hadviseles osszes gazdasagi es 
penziigyi kisero jelensegeit targyalja 
es kimutatja, hogy a monarchia nem- 
csak katonailag, hanem penziigyileg 
is teljesen felkesziilve nez elebe a 

haborus bonyodalmaknak.
A konyvet, melybol egy-ket mutat- 
venycikket mar kozoltiink a Magyar 

Tudomanyos Akademia adta ki.

♦♦♦♦ Ara 3 korona. ♦♦♦♦

Poloskairtâst
jotăllâssal. Radio beeresz- 
test, acfelforgăcsolâst, festâst, 
mâzolâst, tapâtozăst olcson văii al

Fuchs Budapest, Szondy-ll. 37.
Telefon 102-36.

Tiszteknek IO szăzalek engedmeny.

A hâboru teriileten aratnak, dozsblnek 
az emberi betegsegek demonjai. Sorban 
vonulnak fel az agynak, a tiidbnek, a 
szivnek s egyeb testreszeknek minden
fele kdrsdgai es rohamot intezve a kato- 
nâk ellen, foglyul ejtik dket. Hatul pedig 
lesben âllanak a hagymăzok, a kolera, 
a verhas, a pestis bacilliisai es vdrjăk az 
alkalmat, hogy ugy a hâboru teriileten, 
mint messze, messze azon tul is gyilkol- 
jâk nem csupăn a katonâkat, de a bekes 
polgârok szâzezreit is. A Vor os Kereszt 
a hâboru korsdgai ellen kiizd eredmenye- 
sen.

Fogak es fogsotok
aranykoronâk. aranvhidak. teliesen 
szâjpadlâs nelkiil, melveket nem Ikell 
es nem lehet a szâibol kivenni. râgâs- 
i>, beszedre azonnal hasznâlhatok. 24 
orân belul elkesziilnek. Videkiek meg- 
vârhatjâk. Teelis 10 evi irâsbeli iotâl- 
lâs. Igen mersekelt ârak. Foghuzâs. 
gvokerhuzâs, fogtomesek (plombâk). 
beteg fogak gvogvitâsa stb. Tomesek 
aranybol, platinâbol, porcellânbol stb.

Barna î.
(Băro Hazai Samu.)

fogorvosi es techntkai rendelo-inte- 
zete Budapest, Erzsebet-korut 54. fs£.


