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Erre a- dóbszóvail közölt hiradáisra a La-
kosság meglehetősen nagy számban hagyta 
el a 'várost, rémítve mindenütt a közönséget, 
•mely a legborzalmasabb koanbináciékra haj-
lik. 

A Duma szigetéről ostromló szerb tüzér-
séget egyébként a mi (tüzérségünk már tel-
jesen elhallgattatta és igy Pamcsova körül 
nincs semtmá baj. 

Csak egy kis nyugalom és csak egy kis 
dogálka, akkor a rémlátók liiresztelései sülcet 
fülekre találnak. A legokosabb, amit ez idő 
szerint tehetünk. 

Anglia munkásai 
a nénietek mellett. 

(Saját tudósítónktól.) A Daily Citizen, 
az anigoil munkáspárt napilapjának most ér-
kezett egyik (augusztusi) számában olvas-
suk, liogy az amgioíl munkásság még a háború 
kitörése után is erélyesen tiltakozott ,az ellen-
ségeskedések ellen. A munkáspárt lapja 0 
háborús párti lapok uszításai ellenére ,is ha-
tározottan németbarát szellemben irt. Eré-
lyesen szót emel az Angliában rekedt német 
alattvalók bántalmazása ellen és nyomorúsá-
gos gyávaságnak minősiti a védtelen embe-
rekkel szemben elkövetett erőszakosságot. 
Augusztus 4-iki számának vezércikkében ezt 
irja a Citizen: 

Nem szeretjük a német autokraoiát, de 
mélységes és őszinte csodálattal viseltetünk 
a német nép iránt, nagy érdemei iránt, ame-
lyeket a művészetben, a tudományban és az 
irodalomban szerzett. Da ha a császárságot 
tnem szeretjük is, ezért a cár- karjaiba kell 
vetnünk magunkat és mindent elkövetnünk, 
hogy a kozákok rrrallima 'Keleteurópában ter-
jedjen? ' 

Keir Hardie-hea ós más szoeiáüstákhoz 
hasonlóan Trevelyan volt közoktatásügyi 
miniszter (aki John iBurnsszel együtt lemon-
dott a bábom miatt) határozottan tiltakozik 
a Németországgal való háború ellen. Minisz-
terségéről váló lemondását a (következőképen 
indokolja meg a Danii Citizenben: 

Som az ellentétek eredeti okaihoz, sem 
az azokból származott viszálykodáshoz sem-
mi közünk . . . Az antant barátai mindig 
•arról biztosítottak bennünket, hogy ez csak 
a Franciaországgal való barátságot jelenti. 
Most tudjuk, hogy .amitől féltünk, ezzel kap-
csolatban van a Németország ellen való ellen-
ségeskedés is. Háborúba vonultunk, hogy ne 
engedjük Franciaország megsemm,intését. A 
civilizáció érdekében ép oly kevéssé kívá-
nom, hogy Németországot megsemmisítsék... 

A munkáspárt lapjából arról értesülünk 
ezenkívül, hogy augusztus 4-én az angol szo-
ciálista párt és a szakszervezetek értekezle-
tet tartották amelyen ismételten tiltakoztak 
a háború ellen. Határozatukban kimondták, 
hogy néhány napi fegyverszünetre van szük-
ség, hogy .megviastgálhiassák, Németország, 
ha egyáltalán megsértette Belgium semle-
gességét, mennyiben sértette meg azt. 

Ranüsay Maedonald, a munkáspárt par-
lamenti csoportjának volt elnöke a Laboui-
Leader->ben, a független munkáspárt hivata-
los lapjában élesen támadja. Grey külügy-
miniszter politikáját. Többek között elmond-
ja, (hogy Oroszország mozgósitása kényszerig 
tette Németországot arra, hogy Oroszország 
és Franciaország ugy a közvélemény nyo-
másának, mint csélszö véssél azon fáradoz-
tak, hogy Angolországot a velük való szö-
vetségre ' és ia háborúban való résztvótelre 
hajszolják. 

Ha Grey nem is volt ahhanahelyzctben, 
liogy megóvja a békét Németország és Orosz-
ország között, de célzatosan azon dolgozott, 
hogy Angolországot bevonja a háborúba és 
erre a oóLra kapaszkodott Belgiumba. Grey 
az utóbbi nyolc esztendői>en veszedelmet je-
lentett az európai békére ós politikája sze-
rencsétlenség Angliára. Amikor Asquith és 
Grey a parlamentben arról biztosítottak, 
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hogy a. Franciaországgal való autátnl semmi-
re sem kötelez, ugy ez batüszeninit igaz volt, 
de lényegében hazugság. 

Végezetül Maedonald szemére veti Grey-
nak, hogy az angol nemzet tudtán kivül 
Angliát annyira Franciaországhoz ós Orosz-
országhoz kötötte, hogy nem is volt abban a 
helyzetben, hogy semlegességről tárgyaljon. 

Látogatás egy kórházvonaton 
— Hogy utaznak a sebesültek. — 

(Saját tudósítónktól.) A pályaudvar ain-
párjaira napok óta futnak be a kórház vona-
tok. A pályaudvaron egészségügyi katonák 
veszik gondozásukba a sebesült hősöket, akik 
a város különböző kórházaiban kapnak friss 
kötést és 'néhány órai pihenőt, 

A síneken pediig ott,maradnak a kiürült 
.kórházvonatok, amelyeiket szintén kitisztíta-
nak és a kocsikat allkallmaissá teszik a fel-
üdült, tisztába öltözött sebesültek újból való 
befogadására, — Volt alkalmunk tegnap dél-
után a pályaudvaron apróra megtekinteni 
egy ilyen kónházvonat belső berendezését s 
valósággal elámultunk jazon a bámulatos, 
mondhatni higiénikus gondosságon, amaly-
lyel a kórbázvonatot a sebesültek befogadá-
sára alkalmassá teszik . 

Az első szempont, améliyel a kórház-
vonat berendezésénél számolnak, az, hogy a 
kocsik egyáltalán ne legyenek túlzsúfoltak. 
Épen ezért egy kocsiban maximum nyolc 
ágyat helyeznek el olyformán, hogy négy 
ágy a kocsi szögleteibe, négy függő áigy pe-
dig ezek fölé kerül'. Ilyen imódön a kocsi kö-
zepén elegendő hely marad az ápoló személy-
zet rendelkezésére. lA kocsik szellősiek, vilá-
gosak ós ép ezért állandóan egyenletesen 
friss levegővel láthatják el a betegeiket. Ami. 
magukat aiz ágyakat illeti, azok szélesek, 
kényelmesek ós pompás, puha fdhérnemüek-
kel vannalk ellátva. (Egészem érthető sokak 
felkiáltása, amikor ezt a berendezést meg-
pillantják: 

— Hiszen ilyen kocsikban még békében 
is kényelmesen lehetne utazni! 

Ebiben a felkiáltásban természetesen van 
valami túlzás, de kétségtelen, hogy ia had-
vezetőség valóban a Icghumánugabbam és a 
legpazarabb bőkezűséggel jár el akkor, ami-
kor a Vöröskereszt Egyesülettel karöltve 
ilyen aprólékos 'gondoskodással vigyáz a se-
besül tekre. 

A kórliázvonat közepén teljesén külön 
kocsiban van elhelyezve a konyha, hatalmas 
tábori tűzhelyekkel, amelyek körül útközben 
szorgalmasan sürögnekbf Grognak a kórház-
vonat szakácsai. 

A kórházzá alakított közönséges teher-
kocsikon kivül rendes személykocsik is van-
nak a kórházvonatokhoz kapcsolva, amelyek-
ben a könnyebbem .sebesült tisztek utaznak. 
Van aztán külön gyógyszertárkoesi, vala-
mint külön kocsi a kórházvonat parancsnok-
sága részére. Kívülről minden kocsi vörös-
kereszt jellel van ellátva. 

Minden kóriházvomaton orvos és meg-
felelő szánni egészségügyi katonaság utazik, 
ákiknek kötelessége útközben, a seliesültek 
ápolásáról gondoskodni. 

Mindenki meg lehet tehát győződve ar-
ról, liogy a sebesülteket a 'harctérről való el-
szállításuk pillanatától kezdve egészen a fer-
gyógyulásmkig a leghiunámisabhan látják el 
és (minden eszközzel igyekeznek őket vissza-
adni az életnek. 
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