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Számú honvéd lovas tüzérosztályhoz kell be-
vonulnidk, a népfölkelési igazolványi könyv 
első lap öl dailán megjelölt fölszerelési álloir.ás-
ra; b) a 42 évesek és fiatalabbak, kik a közös 
hadseregnél, a hadi tengerészetnél, a honvéd-
ségnél vagy a csendörségnél szolgáltak és 
akiknek állandó tartózkodási (lak-) helye a 
fent nevezett törvényhatóságok területén be-
lül fekszik, ha a népfölkelési igazol ványi 
könyvük szerint a folyó évben a népfelkelés-
hez kell bevonulniok, az állandó tartózkodási 
(lak-) helynek megfelelő népfelkelő felszere-
lési állomásra Szeged. 

3. Munkás célokra és egyéb hadicélu 
szolgálatok teljesítésére a tartózkodási (lak-) 
hely községi elöljárósága által kijelölt nép-
fökeiésre kötelezettek az alkalmazási helyre 
való elindulásra nézve az utasítást a községi 
elöljáróságtól kaipják. 

4. A . . . kőszénbánya népfölkelésre kö-
telezett munkásai, kik a jelen hirdetmény II. 
fejezete 2. a) és b) pontjában foglalt rendel-
kezések szerint fegyveres szolgáldtra behiva 
nincsenek, a rendes szolgálati viszonyukban 
az alkalmazási helyükön maradnak. 

5. A föntebbi rendelkezés szerint be nem 
hívott többi népfölkelésre kötelezettek a szük-
séghez képest hirdetményeikkel vagy behívó-
jegyekkel fognak szolgálattételre behívatni. 

III. Egyéb rendelkezések. 
1. A bevonuló népfölkelésre kötelezettek 

népfölkelési igazolási könyvük vagy ajánlati 
lapjuk (esetleg a behívó jegyük) felmutatása 
mellett Ausztria-Magyarországban, valamint 
Boszniában és Hercegovinában a vasutakat 
és gőzhajókat ingyen használhatják. Azok, 
kik az emiitett okmányok birtokában nincse-
nek és a bevonulásihoz vasutat vagy gőzhajót 
akarnak használni, elindulásuk előtt a tar-
tózkodási (lak-) hely községi elöljáróságnál 
jelentkezzenek, mely által ingyen utazás cél-
jából „Igazoló jegy"-gyei láttatnak el. 

2. A belhivott népfelkelésre 'kötelezettek 
magukat két napi élelemmel lássák el; a 
szolgálatban visszamaradó népfelkelők a két 
napi élelmezésért naponként egy korona kár-
Pótlásban részesülnek. 

3. A külföldön tartózkodó népfölkelésre 
kötelezettek a népfelkelésnek őket érintő 
fölhívásáról és behívásáról hozzátartozóik 
vagv megbízottaik által haladéktalanul ért esi-
tendők. 

IV. A behivási parancs iránt tanúsított 
engedetlenség megbüntetése. 

A behívott népfölkelésre kötelezettek 
ezen 'hirdetmény 'közhírré .tételétől kezdve a 
katonai fegyelmi és büntető szabályok alatt 
állanak; a szolgálattételre való behivási pa-
rancs iránt tanúsított engedetlenség a legszi-
gorúbban büntettetik. 
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Hol lesz a csata? 
Zimonyból jelentik: Zimonyban ma is 

leírhatatlanul lelkes a hangulat. A Nem-
zeti Bank pénzét Nisbe vitték. Sándor 
trónörökös is Nisbe ment, ahol belgrádi 
hirek szerint százhúszezer főnyi szerb se-
reg áll. Belgrádban ugy vélekednek, hogy 
a szerb hadsereg Szemedovnál, szemben 
Temes-Kubinnal és Mitrovicánál fog szem-
beszállni a monarchia haderejével. 

Szemedov (Semendria) a Duna mel-
lett van, Belgrádtól 30 kilométerre. Nem 
nagy jelentőségű hely és inkább abban bí-
zik Szerbia, hogy a mi csapatainknak a 
Dunán való átkelését megakadályozzák, 
illetve megnehezítik. Abból a tényből, 
hogy Mitrovicánál nagyobb haderőt kon-
centrált Szerbia, nyilvánvaló, hogy tudja , 
miszerint a Boszniából jövő csapatainkat 
igen nagy területen nem bírja föltartóztat-
ni és itt Szerbia guerilla hadjárattal akar 
védekezni, Montenegró segítségével. 

A belgrádi magyarok. 
Zimony, julius 26. Délután 3 óra 5 

perckor táviratozzák: Tegnap este kilenc 
óra Óta a belgrádi magyar kolónia ötszáz 
tagja várt a magyar hajóstársaság előtt 
hajóra. Az egész éjszakát félelemben töl-
tötték. Részeg belgrádi tisztek a levegőbe 
lövöldöztek. A tömeg tüntetett és garáz-
dálkodott. Egy román teherhajó ma reg-
gel nagy könyörgésre tiz nőt fölvett. Ko-
vács Elékné artistanő borzalmas részlete-
ket mond az éjszakáról. 

A szkupstina Nisben ülésezik. A bel-
grádi garnizon elvonult. A várost kiürítet-
ték, Minden nyilvános hely be van zárva. 
A mulatóhelyek személyzetét elbocsájtot-
ták. A belgrádi parton rengeteg magyar 
várja a hajót. 

SÖHÖNAIOH CIKKE. 
Bécsből jelentik: A Neues Wiener Tag-

blatt mai számának első oldalán Schönaich 
Ferenc báró volt hadügyminiszter tollából 
Előre ,címmel a következő sorokat közli: 

„A kocka eldőilt. 
A császár bihdvja a hadsereget, amely-

szótlan engedelmességgel kétszer visszalökte 
hüvelyébe a 'félig kihúzott kardot és a had-
sereg ujjongva, követi a legfőbb hadúr sza-
vát. 

Ausztria-Magyarország fennállása és be-
csülete Habsburg ősii zászlói között, ame-
lyekre az események rábiztáik, biztos véde-
lemben van. Hiába dicsekszik legutóbbi győ-
zelmeitől önhitten az ellenség. Azokon a 
fegyvereken, amelyeket király gyilkosság 
szennyezett be, nem lehet istenáldás. 

Hadseregünk, amelyet az éviszázadokon 
át bevált katonai és polgári erények tradíciói 
friss szellemmel töltenek el, istenben bízva, 
mindenkép meg fog felelni királyunk és pol-
gártársainak várakozásainak. Ebben, a véd-
erő hűséges odaadásában és áldozatkészségé-
•ben a monarchia két állama minden polgárá-
nak szilárd összetartásában szeretett kirá-
lyunk, akit ' a világ a béke leghatalmasabb 
őrzőjének tisztel, találjon vigaszt azért, a 
fájdalomért, amelyet neki ez a gonoszul rá-
kén ytszeri tett háború okoz. 

Az isten karja vezesse csapatainkat és 
segítse zászlóit győzelemre. 

Előre." 

Négy kormánybiztos. 
A kivételes törvény életbeléptetését 

négy kormánybiztosi kinevezés követi. 
Kormánybiztosok lesznek: 

Medve Zoltán krassószörénymegyei 
főispán, 

Joannovich Sámdor temesmegye-i fő-
ispán, 

Szinnyei-Merse István árvamegyei fő-
ispán és 

Tallidn Béla báró volt föidmivelési 
miniszter, országgyűlési képviselő. 

Oroszország habozása. 
Pétervár, julius 26. A Riecs akként 

itél, hogy az orosz minisztérium nem ad 
tiszta képet a helyzet egész komolyságá-
ról. Osztrák-magyar részről és ami még 
fontosabb, német részről határozott for-
mában az ellenkező álláspont érvényesült, 
hogy tudniillik a viszály lokalizálva kell, 
hogy maradjon. A viszály lényege, amint 
ez az ultimátum hangjából és a rövid ha-
táridőből kivehető, semmiféle közbenjárást 
nem enged meg. Oroszország lépései a je-
len pillanatban nem lehetnek már kísérletek 
arra nézve, hogy az ügyet kitolják. Pon-
tosan meg kell mutatni, mily elhatározás-
sal vagyunk egy európai háborúval szem-
ben. Az események menetét feltartóztatni 
már nem áll hatalmunkban. Azok, akik az 
ultimátumot ki dolgozták és az ultimátum-
mal egyetértenek, kezükben tar t ják a sor-
sot a háború és békéről. Akarunk-e euró-
pai háborút vagy nem? Elérkezettnek ta-
láljuk a pillanatot és készek vagyunk a 
harcot ott felvenni, ahol azt nekünk felkí-
nálják. Ezek a lényegben azok a kérdések, 
amelyekről az adott pillanatban határoz-
nunk 'kell. A lap azzal végzi, hogy a szerb 
kérdés lokalizálását ajánlja, valamint azt, 
hogy szigorúan tartózkodjunk attól, hogy 
Szerbiát az ellent állásra biztassuk. 

Az európai tőzsdék. 
London, julius 26. 

Az angol tőzsde Ausztria-íMa.gya.rrr z ig 
Szerbiához intézett erélyes jegyzékének ha-
tása alatt áll és ezzel a politikai helyzet ko-
molysága előtérbe tóluilt, Amerikai értékek 
kivételével, amelyek többé-kevésbé kiviil ál-
lottak a politikai eseményeiktől, az egész ró-
naion érzékeny el-lanyhulás tört magának 
utat. ami mellett különösen angol kontránk, 
Kanada Pacific és a Páriától függő értékekr* 
gyakorolt, a leadási kedv erősebb nyomást. 
Ezek az értékek, éppen, ugy mii nt az am*-
riakaiak arra. a hírre, hogy az osztrák-ma-
gyar jegyzékre adandó válaszra 48 órai hala-
dékot adtak, nétmi javulás állott 'be, azonban 
zárlatkor az egész vonalon lanyhulás állott 
be. A pénzpiacon a politikai helyzet feszült-
séget idézett elő. 

Hamburg, julius 26. 
Az osztrák-magyar ultimátumnak Szer-

bia részéről való megválaszolásn és ezzel kap* 
csolatba.n az a. híresztelés, hegy -i határidőt 
meghosszaíbbitják, viharos hosszt idézett elő 
a. tőzsdén. Az árfolyamok a délii árfolyamok-
hoz képest szökés®zenien ,10 százalékkal emel-
kedtek. Jellemző a helyzet komoly os í gá ra az 
a körülmény, hogy .ina kivételesen a késő 
esti óráig tartott a tőzsdei forgalom. 


