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A beszád*t,az ögósz Ház .lelkes élj önzés-
tói kSs tapssal fogadta. Azután a m in isz terel -
nők bejelentette a. (királyi kéziratot, melyet 
•az eküknek adott át. Amikor a jegyző az 
aláírást felolvasta s kiejtette Ferenc József 
nevét, a képviselők valamennyien fölugrál-
tak helyükről és percekig tapsolva éljenezték 
a királyt. 

Az elnapolás bizonytalan időre szól. 
Az elnök: Amidőn a mnnlkánk •megszdi-

rink és a fegyvereik veszik át a szét, minden 
imagyar ember hódolattal és ragaszkodással 
fordul ama fölkent személy felé, aki mint 
a lega 1 kot mány csabb kiráty és (hadúr, elren-
delte az orszá.g érdekeinek megvédését. Fo-
hászkodjunk, hogy a gondviselés jóságos ki-
rályunkat jó egészségben sokáig megtartsa. 

A képviselőház ovációja zárta be az 
ti lést. 

Nem alkuszunk! 
Bécs, julius 28. A külügyminisztérium-

ban ma este hivatalos nyilatkozatot olvastak 
föl a 'külföldi újságírók előtt, melyben a mo-
narchia kijelenti, bogy az európai diplomácia 
minden akciója már csak a háború lokalizá-
lására szoritkozhatik. Szerbiával még akkor 
sem fog ujabb tárgyalásokba bocsátkozni a 
monarchia, ha a szerb kormány engedékeny-
ségre határozná cl magát. 

A monarchia Grey angol államtitkár fel-* 
lóvására is éhez hasonló tartalmú választ ad. 
Ausztria-Magyarország nem hajlandó részt 
venni a londoni konferencián, ha az a szerbiai 
kérdéssel. akar foglalkozni: 

• . OLASZORSZÁG MOZGÓSÍT. 

Saafbrüken, julius 28. Az itt nagyszám-
ban alkalmazott hadköteles olaszokat töme-
gesen hívják be. 

AZ ELSŐ HALOTT. 

Zimony, julius 28. A szerbellenes hangu-
latot tegnap a végsőkig fokozta egy véres in-
cidens. A belgrádi partról szerb katonák teg-
nap délután tüzelést kezdtek. A golyók elta-
láltak a szávatoroki szigeten, a pénzügyőri 
laktanya előtt, egy pos-Jtoló magyar bakát, a 
ki holtan esett össze. Holttestét Zimonyba 
hozták. 

SZERB HALOTTAK ÉS SEBESÜLTEK. 

Bécs, julius 28. Beavatott helyről jelen-
tik, hogy a szerbek tévedésből a saját szál-
lító hajóikra lőttek. Sok a halott és sok a 
sebesült. i . i 

HOZZÁNK IS ÁTSZÖKNEK A SZERB 
KATONÁK. 

Zágráb, julius 28. A szerb katonák át-
szökdösése a hdtáron az utolsó napokban 
óriási méreteket ölt. Az emberek uniformis-
ban és fölfegyverkezve menekülnek Szerbiá-
ból magyar területre és beszélik, hogy a szerb 
legénységben óriási az elégületlenség. A le-
génység az utolsó pillanatig hazabocsátását 
követelte a hadvezetőségtől. A legutóbbi na-
pokban történt szerbiai csapatáthelyezések a 
legénység soraiban nagy nyugtalanságot és 
elégületlenséget keltéitek. A megszökött ka-
tonákon meglátszik cs beszélik is, hogy ellá-
tásuk rossz és fölszerelésük hiányos. 

TÁRGYAL ROMÁNIA. 

london, julius 28. A Reuter-ügynökség 
Jelenti: Vasárnap reggel a görög és román 
kormányok között eszmecsere folyt, amely-
nek a tárgya a balkáni egyensúly fentartáfa 
yolt, az ellenségeskedések kitörése esetén. 

SEMLEGESSÉGET! 
Kiel, juüus 28. Mint hírlik, Henrik po-

rosz herceg azt a megbízást kapta, bogy 
Londonban egy középeurópai háború esetén 
igyekezzék Angliát semlegességre bírni. 

KÉT KIRÁLYI KÉZIRAT. 
Budapestről jelentik: A 'hivatalos lap 

29-iki, szerdai szúrna két királyi kéziratot fog 
közölni. Az elsőt Tisza István gróf magyar 
miniszterelnökhöz intézi őfelsége és felhatal-
mazza a Népeimhez! intézett szózatának 
publikálására. A kiáltványban őfelsége béke-
szeretetéről tesz tanúságot, de Szerbia minő-
sitlieíetlen .viselkedése királyunkat is a hábo-
rús állásfoglalásra késztette. 

— Mindent meggondoltam, mindent 'meg-
fontoltam, — ugym-ond királyunk, — né-
peimhez fordulok és beléjük helyezem bizal-
mamat. 
A HADÜZENET PUBLIKÁLÁSA BÉCSBEN. 

Bécsi tudósi tónk jelenti: A Wiener Zei-
tung délutáni rendkiviili száma ugyanazon 
szövegű hadüzenetet közli, mint a magyar 
Budapesti Közlöny. 

NÉMET HADITANÁCS. 
Berlinből jelentik: Vilmos császár Betli-

mann-Hollweg birodalmi kancellárt, Mollke 
vezérkari főnököt, valamint a tengerészeti ve-
zérkar főnökét közös audiencián fogadta, ve 
lük közel 'két óráig tanácskozott. Ez a ta 
nácskozás rendkivül nagy fontossága. 

HORVÁT LAPOK BETILTÁSA. 
Zágrábból jelentik: A nyugalom és rend 

föntartása érdekében a horvát kormány ti-
zenkét lap megjelenését betiltotta. 

BUDAPEST MAI TÜNTETÉSE. 
A magyar fővárosban a háború mellett 

ma is mámoros, lelkes tüntetések voltak. Em-
bertömegek tízezrével járták be a körutakat, 
zászlókkal, égő fáklyákká!, katonazenével. A 
hatalmas tömeg a Nemzeti Kaszinó elé vo-
nult, ahol Andrássy Gyula gróf lelkesítő be-
szédet intézett az emberekhez. Andrássy be-
szédében hangoztatta, hogy a háború borzal-
mas, de a nemzeti becsületünk és jövőnk vé-
delmére harcba keli mennünk. Örömmel lát-
ja, hogy a nemzet akarata a háború mellett 
nyilvánul meg. Harcba ímenő katonáinkat az 
Isten segítse. 

Apponyi Albert gróf kijelentette, hogy a 
háborút mi nem akartuk, de erre ellenségünk 
kényszeritett. Nemzeti becsületünk védelmé 
nek érdeke csatasorba szólít bennünket, párt-
különbség nélkül. Az ellenséggel szemben 
mindannyian együtt vagyunk. 

Tisza Istvánt akarta ezután hallani a tö-
meg, de a miniszterelnök nem volt jelen. In-
nen a munkapártihoz vonultak, ahol több be-
széd hangzott el. 

A főrendiház ülése. 
Budapestről jelentik: Jósika Samu báró 

elnöklésével a főrendiház ülést tartott. Déli 
tizenkét órakor nyitotta meg az ülést az el-
nök és bemutatta Tisza István gróf miniszter-
elnök átiratát a kivételes állapotokról. Gróf 

Vigyázó jegyző felolvasta a királyi elnapo-
lást, amit éljenzéssel vesz tudomásul a népes 
főrendiház. Csernoch János biboros, herceg-
prímás rövid, tömör és mindenkit magával 
ragadó beszédet mondott, Isten oltalmát kéri 
őfelségére, a hadseregre, Magyarországra és 
a monarchiára. Az elnök ezután a király élte-
tésével bezárja az ülést. 

A legelső diadal. 
Múzsa Gyula orazággyillési képviselő, a 

ki most jött haza Herkulesfürdőről, a kép-
viselőház folyosóján ma délelőtt rendkivül ér-
dekes dolgot mesélt el, ami pártkülömteég 
nélkül viharos lelkesedést keltett. 

Elmondta a képviselő, hogy Herkulesfűr-
dőn teljesen megbízható emberek, mint szem-
tanuk, előadták, hagy vasárnap magyar; hon-
védek elfogtak egy szökésben levő szerb ha-
jót. 

Ugy történt a dolog, hogy egy saerb szál-
lítóhajó, amely Belgrádból az Aldunára igye-
kezett, ahelyett, hogy a Vaskapunál szabály-
szerűen megállt volna, mint a, nemzetközi • 
egyezmény előírja, hogy pilótát vegyen föl, 
teljes gőzzel tovább sietett. A Ihajóikalauz, a 
ki föl akart rá szállni, látva a szerb hajó 
szökését, táviratban tett jelentést az orsovai 
magyar révűiatóságnak, amely erre két von-
ta tóim jót keresztbe állított a Danán, hogy » 
gőzöst elfogja. 

A szerb hajó jobbal diait el akarta kerül-
ni a Zagyva nevii vontatóhajót, amely ma-
gyar honvédokkal volt megrakva és a szerb 
part felé igyekezett, bogy Tekia falu mellett; 
szerb területre zátonyra jusson, de ebben, 
megakadályozta a Zagyva. Melléje került, 
megcsáklyázta s a következő percben ma-
gyar honvédek ugráltak át a szerb hajó fö-
délzetére. 

A Zagyva aztán a asáíkjmányul ejtett 
szerb hajót húsz főnyi legénységével együtt) 
Ocsóvára vontatta, ahol a magyar hátóság 
birtokába vette. A szerb hajót rögtön átfes-
tették s elkeresztelték Diadal névre: kémé-
nyét a szerb színek helyett magyar nemzeti 
színű sávokkal festették át. Orsován nagy lel-
kesedést keltett az eseti ' "* ' 

A Vörös Kereszt-Egyesület. 
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A szegedi Vörös Kereszt Egyesület 
minden eshetőségre el van készülve. Vár-
ják a központnak a távirati értesítését, hogy 
akcióba lépjenek. Ha az értesítés megérke-
zik, akkor a kiképzett ápolónőket rögtön a 
harctérre szállítják. Kiképzésre folyton Je-
lentkeznek sokan az urinök közül. Az ápoló-
nők egy része Szegeden marad és azokori 
a helyeken fog szolgálatot teljesíteni, me-
lyeket már a háború kitörésekor berendez-
nek betegápolási célokra. 

A Vörös Kereszt Egyesület budapesti 
központja hétfőn délelőtt tiz órakor rendkí-
vüli igazgatósági ülést tartott, amelyeit Jö-
sipovich Géza alelnök elnökölt. Az értekez-
let csaknem négy óra hosszat tartott. Dél-
ben Zichy Aladárhoz az igazgatósági ülés 
küldöncöt küldött és fölkérte öt, hogy a ta-
nácskozások rendkivüli fontosságára való. 
tekintettel azonnal jelenjék meg. '» 

Az ülés után Josipovich Géza alelnök 
a következő hivatalos jelentést adta ki: 

— A magyar szent korona országai 
Vörös Kereszt Egyesületének a tnai igaz-
gatósági ülésén, azokban a keretekben, me-
lyek a közös hadügyminisztérium által ki-
jelöltettek, a szükséges készenlét biztosít-
tatott. Így a tartalék-kórházak, tábori kór-
ház, mozgó élelmezési raktárak s egyéb 
egészségügyi egységek azonnal elfoglalha-
tó, illetőleg szállítandó állapotban vannak 
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