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hozatnak. Ugy a személyzet! keretbeosztás,
mint a hadfelszerelési készlet teljes.
A Vörös Kereszt Egyesület a hadszinhelyre küldendő tábori kórházon és mozgó
egyesületi raktárakon kivül előkészített: 8
tartalék-kórházat, 4 üdülőházat, 480 kisegi
tő kórházat, 836 üdülőhelyet és 50 betegnyugvó állomást, összesen 1143 tiszt és
53,826 főnyi legénység számára. Az egyesület az elmúlt évben Dolllnger Qyula dr.
egyetemi tanár, igazgatósági előadó kezdeményezésére 54 önkéntes betegápolónői tanfolyamot szervezett, melyeken 1084 tanuló
vett részt.

Az orosz mozgósítás.
Berlin, julius 28. Itteni diplomáciai körökben ugy tudják, Ihogy Oroszország a né
met birodalom és a galíciai határ mentén elrendelte a mozgósítást. Három katonai kerü
let jön itt szóba, amelyek mindegyike több
"hadtestet foglal) magáiban. A vilnai katonai
kerület csapatai Németországot fenyegetik, a
varsói kerület csapatai szintén, a kievi kerület pedig a mi északkeleti határainkkal érintkezik.
A vilnai katonai kerületben négy hadtest
van, Grodnóíban, Vilnán, Minskben és Rigában. A varsói kerületben öt hadtest van elhelyezve, magában Varsóban kettő, továbbá
egy-egy Lublinben, egy Brest-Litewskben és
Bialystokban. A kievi kerülethez négy hadtest tartozik, a rovnói, a vinmicai, a kievi és
a charkovi, az utóbbi azonban már egészen
Oroszország közepére esik. Ha ezt az eg?
hadtestet leszámítjuk, akkor tizenhét hadtest
jöhet számításba, amelyeknél eddig már nagyobb arányú katonai előkészületek történtek.
ARADI DIAKOK A POSTA SZOLGÁLATÁBAN.
Aradról jelentik: Az itteni középiskolák
15—18 éves tanulói jelentkeztek a postíPfőnökénél és a háborús idők tartamára felajánlották szolgálataikat. A postafőnök az ajánlkozást elfogadta és igy Aradon már legközelebb Hatal diákok kézbesítenek leveleket
és sürgönyöket.
AZ ENTEN-TE (NEM MÉRKŐZHET A HÁRMASSZÖVETSÉGGEL.
Páris, julius 27. De Lenule szenátor cikket irt a Le Journal hétfői számában, amelyben a francia hadsereg helyzetével és felszerelésével! foglalkozik. A kérdést a szenátor
hosszan fejtegeti s arra a végkövetkeztetésre
jut, hogy a francia ihedsereg készületlen, a
hároméves katonai szolgálatra vonatkozó törvény még nincs végrehajtva, a létszám felemelése pedig ezidőszeriut a legnagyobb nehézségbe ütköznék. De Lenule azután azt
mondja, hogy az entente nem képes ezidőszeriut felvenni a harcot a
hármasszövetség
ellen. A többi reggeli lapok szintén hosszú
cikkekben foglalkoznak a francia hadsereg
helyzetével és keserűen panaszkodnak, hogy
a francia hadsereg készületlen s szükség esetén nem tudna -megfelelni a hozzá fűzött várakozásnak.
IZOLÁLNI SZERBIÁT!
Köln, juhus 28. A Kölnische Zeitung felszólítja a monarchiát, hogy a hadműveletekkel egyidejűleg ihozza niyüvánosságra Szerbia
ellen emelt vádjait, hogy igazáról a világot
meggyőzze. Ezzei Szerbia magára maradna
és a háborút lokalizálnák. És ha ekkor mégis Szerbia mellé állna egy -nagyhatalom, Németország tudni fogja kötelességét.

Belgrádot, de a rendes élet zavartalanul folyik. Senki nem hisz benne, hogy a háború
kiüt. B-iz-nak benne, hogy Oroszország és
Franciaország Szerbia érdekében közbelép. Ha
háború lesz, az csak világháború lehet, de
Szerbia egyedül nem megy küzdelembe. Hirek egyáltalán nem érkeznek Belgrádba, még
Románián át sem.

SZÁZEZER KORONÁS ADOMÁNY.
Bécs, julius 28. Rothschild Lajos báró a
maga, valamint Alfonz és Jenő testvérei nevében százezer koronát adományozott a Vörös Kereszt Egyesület céljaira.
KIÉ A FELELŐSSÉG?

Pétervár, ju-lius 28. A Novoje Vremja irja: A szerb kormány elhatározta, hogy az
NIS JELENTŐSÉGÉRŐL.
olasz királyt kéri föl közbenjárásra a béke
Egy magasrangu -katonatiszthez kérdést
érdekében. Békés megegyezés csak akkor
intéztünk arra vonatkozóan, Ihogy mi a katolesz lehetséges, ihá -nem. Németország áll a
nai jelentősége annak, hogy a szerb fővárost
monarchia mögött. Az egész európai civiliés a haderő egy részét átköltöztették Nisbe?
záció összeomllásáértsfiétn etországot és uralErre a kérdésre -ezt az érdekes feleletet kapkodóját terheli az erkölcsi felelősség.
tuk:
— Nis mintegy kétszázhúsz kilométerAz orosz seregeK főparancsnoka.
re van Belgrádtól és noha katonai szemA párisi újságok esti kiadásai Oroszország
pontból nem épen jelentéktelen hely, még
részleges mozgósítását közlik, továbbá azt a
sincsen sztratégiai fontossága. Nisben van
hirt, hogy Miklós nagyherceget az orosz seegy vár, amely már igen régi, elhanyagolt
regek főparancsnokává nevezték kl. Az Echo
és rossz állapotban van, -mind a mellett van
de Paris -közli, hogy a francia csapattestek
valamelyes hadi jelentősége. Van azután a
parancsnokai mind megkapták a rendeletet,
gyalogosok számára egy óriás kaszárnya,
hogy sürgősen foglalják el állomásaikat.
amely szintén beillik kisebb értékű erősségnek. Kiegészíti mindezt számos kisebb kaFrancia ngilatkozat.
szárnya, amelyek -lovasok befogadására
Egy párisi diplomata a következő —• elszolgálnak. Nis tehát egészében és szerbiai
keseredett — nyilatkozatot tette:
viszonyok szériát eléggé komoly katonai
— Franciaország tisztán látja, hogy Né' város. Ami magát a helységet illeti, piszmetország háborút akar és nem válogat az
kos és ötödrendü vidéki város, borzasztó
ürügyekben. Akár Marokkó, akár TörökorTOSSZ kövezettel. Az egész városban talán
szág, akár Szerbia lesz is az ürügy, ez nekét tucat petroleumlámpás világit éjszaka.
künk mindegy. Németországnak kezdetben
abszolúte egyetértésben kellett lennie Ausztriával, de aztán -báró Schoen izolált demarsa
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Párisban tisztán jelzi, hogy itt német fenyeKiadótulajdonos: Várnay L.
getésről van szó, amely Franciaország ellen
irányul.

Döntsön a kard.

SZÍNHÁZI CUKORKÁK,
ajándék-dobozok

Budapestről jelentik: A hivatalos lap ma
délutáni rendkívüli kiadása tudatja, hogy miután Szerbiával a békés megegyezés lehétetlenné vált, a monarchia a haderejére bizza
ügyünk elintézését.

Kárász-u., Ungár Mayer-palota. ÍBlBton 11—M

A MINISZTERELNÖK A TEMESKUBINI
INCIDENSRŐL.

Ungár Benő

A nemzeti munkapárt körhelyiségében
összegyűlt képviselők tegnap este élénken
vitatkoztak a temeskubim incidensről. A beszélgetés folyamán érkezett a klubba Tisza
István gróf miniszterelnök, aki a képviselők
kérdezősködésére igy nyilatkozott az esetről:
— Az Incidens egészen jelentéktelen.
Nagyobb hadi operációk ez időszerint nem
várhatók. A mozgósított csapatokat előbb
hadilétszámra kell kiegészíteni és a háború
színhelyére kell szállítani. Olyan föladatok
ezek, amelyek meglehetősen hosszú Időt
vesznek még igénybe.
A miniszterelnök nyilatkozata nagy lelkesedést keltett.
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VILMOS CSÁSZÁR ÖCCSE LONDONBAN.
London, ju'liu-s 28. Edward Grey külügyi
állam-titkár a tegnapi nap folyamán hosszas
tárgyalásokat folytatott, előbb Asquith miniszterelnökkel, imaj-d pedig a londoni német
nagykövettel. A tárgyalások késő délutánig
tartottak. Henrik porosz herceg londoni utjának mindenütt nagy jelentőséget tulajdonítanak.
AZ ELZÁRT BELGRÁD.
Zimonyból jelentik: Belgrádban senki
sem ismeri a valódi helyzetet. A várost kiürítették, a hivatalok, katonaság elhagyta
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Egyedlll lémért szénsavául vasforrás. Legtöbb
vasat tartalmazó Ivoforrát bel.ö használatra.
Idéay május 15-tól tzepiamber 3 0 - l g . t-cluunuihaiailan vérszegénység sapkór, nöi b a j o k , hátgerinc- és idegbajuk, bámulás ellen, átszenvedett
Betegség és erős munkásság utan. Mint 1 tlrdőorvos Dr. Nádosy István igazgató-főorvos mü kődik. Utazás Bécsből 9 óra, északról Oűerbergen
át 5 óra, deli öl Budapesten á szintén ."> b r a .
bzliacsra vonatkozó falragaszon minden nagyobb
vasúti állomáson ki v„n függesztve. Kimentő
felvilágosítást és piospektust, utazás valamint
lakás-arkedvezményről az elő- és utóidenybén
stb. a d j a :

Fürdőig zgatotág, Szliác on (Zóyom-m.)

