
28. BÉLMAGYARORSZÁG Szeged, 1914. julius 19. 

'között és minden percben előfordulhat, hogy 
véres összeütközések fognak történni. Van-
nak olyan bácskai községek is, aihol a szer-
bek vannak nagy többségben és dacára an-
nak, hogy szeretik hangoztatni a hivatalos 
körök, de főleg a fegyveres hatalom előtt 
magyar érzelmüket, mégis olyan izzó a han-
gulat közöttük, hogy a magyar uri családok 
kénytelenek elhagyni a községet. 

A Délmagyarország munkatársa beszélt 
egy moholi uri asszonnyal, aki hétfőn délután 
érkezett Szegedre. Az úriasszony a követ-
kezőket mondotta: 

— Moholról minden jobb magyar csa-
lád elmenekült és huszad magammal jövök 
Szegedre. Nem merünk a mostani viszonyok 
között a szerbekkel együtt maradni. Nappal, 
ha egy magyar találkozik szerb emberrel, 
olyan gyűlöletes pillantással méri végig, 
hogy megfagy a vér az ereiben. 'Este egy-
általán nem mertünk kimenni az utcára. A 

• szerbek bár palástolni igyekeznek rettenetes 
gyűlöletüket, mégis terveznek valamit a ma-
gyar lakosság ellen. Este titkos összejöve-
teleket tartanak és gyakran éjfélig is folyik 

Anglia lokalizálni akar. 
London, julius 27. A Times értesülése 

szerint az angol külügyi kormány érintkezés-
be lépett ugy a hármas szövetség, mint a 
hármas entente diplomáciájával, hogy a két 
hatalmi csoport között meginduló eszmecse-
rét vezesse.' Ennek az akciónak a célja, hogy 
a fegyveres konfliktust megakadályozzák, 
vagy legalább is lokalizálják. A tárgyalások 
ebben a dologban még csak most kezdődtek 
meg, de soká nem is tarthatnak, ha eredményt 
akarnak elérni. 

Wied herceg Walonában. A Stefani 
ügynökség jelenti: Wied Vilmos herceg fe-
leségrévei együtt Vadonába érkezeti. A lakos-
ság a fejedelmi pánt nagy lelkesedéssel fo-
gadta. 

íálkoztak, alig tudta magát tartóztatni, hogy 
meg ne ölelje a leányt, össze ne csókolja pi-
ros száját. Nem birta tovább játszani már a 
cinikust; utálta az erőltetett szellemessége-

. ket, a felületes kijelentéseket és az örökös, 
álarc-viselést. És elmondott mindent: 

— Régen kerestem már valakit, akihez 
mindig őszinte lehessek. Tudtam, hogy hoz-
zám kegyetlen az élet és engem megérteni, 
kevesen birnak. De rettenetes örökké elzár-
kózottságban élni, eltitkolni az érzést, lenyű-
gözni a gondolatot, rabságban tartani a lel-
ket. Mindig osak nevetni, mindig csak bolon-
dozni, soha nem panaszkodni, nagyon nehéz 
dolog. 

— És most magára akadtam. Nagyon, 
nagyon megszerettem és olyan jó lenne, ha 
maga is ugy ismerné a lelkem titkos zárkáit, 
mint én magam. Ha maga is kedves kicsim, 
megosztaná velem a fájdalom monoton le-
hangoltságát, a kétségbeesés szomorú eksztá-
zisát. Ha csak maga is szeretne egy kicsttK 
milyen boldogok lehetnénk. Nem törődnénk 
senkivel se és kinevetnénk az irigy embere-
ket. Ha az enyém lenne és én a magáé, ko-
molyan, szépen, sokat szenvedő emberekhez 
illőn. 

A leány hallgatta jó ideig a fiút reszke-
tőn, lihegve, valóságos műélvezettel, aztán 
nevetve mondta: 

—, Igazán, igazán nagyon jó színész ma-
ga. Csak beszéljen még valamit, eltudnám 
hallgatni reggelig. 

A színész elsápadt és elhallgatott. Többet 
nem beszélt. Többet sohase beszélt. 

KIRÁLYI KEGYELEM A KATONASZÖ-
KEVÉNYEKNEK. 

A hivaitak® lap mai rendkívüli kiadása 
— többek közt — a következő legfelsőbb el-
határozásokat közli: 

I. 
ö császári és apostoli királyi Felsége 

W lenben 1913. évi május hó 2-án kelt Leg-
felsőbb elhatározásá val Legkegyelmesebben a 
következőket méltóztatott elrendelni: 

1. .Mindazoknak a m a g y a r álLampolgá-
rciknak, akik a mozgósitási hirdetmény köz-
zététele .előtt elkövetett következő bűncse-
lekmények, úgymint: 

az állittatásnak vagy félül vi&sgiál tat ás-
nak elmaradása által való meghiúsítása, 

vagy az ujoncállitás elől való szökés, 
vagy a katonai szolgálat kikerülése miatt 

elitéltettek vagy bűnvádi eljárás alá vonat-
tak, 

•a.büntetés, amennyiben .az még végre-
hajtva, nincs, illetőleg a további bűnvádi el-
járás és a büntetés, valamint a szolgálati 
kötelezettség meghosszabbítása elengedte-
tik. 

Azoknak ,az egyéneknek, .akik az első 
bekezdésben emiitett, a mozgósitási hirdet-
mény kihirdetése előtt elkövetett bűncselek-
mények egyike vagy másika miatt üldöztet-
nek vagy emiatt üldöztetésüket várhatják, a 
bűnvádi eljárás ós büntetés, valamint a szol-
gálati kötelezettség megliosszalbbifás,a abban 
az esetben elengedtetik, ha ők a rájuk eső ál-
litáskötelezettségnek, illetőleg törvényes szol-
gálati kötelezettségüknek magukat alá vták 
és e célból illetőségi helyük politikai hatósá-
gánál haladéktalanul személyesen jelentkez-
nek. 

2. A magyar honvédség állományába 
tartozó mindazoknak az egyéneknek, akik a 
mozgósítási hirdetmény közzététel© előtt el-
követett szökés vagy katonai höhivási pa-
rancs iránti engedetlenség miatt bűnvádi el-
járás alatt állanak, büntetőt)iró-ági üldözést 
avagy fegyelmi fenyítést, várhatnak, a to-
vábbi biintetőbirésági eljárás és a büntetés 
elengedtetik és pedig azoknak, akik távol 
vannak, oly feltétel mellett, hogy katonai 
szolgálati kötelezettségük tt eljesitésu végett 
haladéktalanul bevonulnak; azok azonban, a 
•kik rendfokozatot 'viselnek és bevonulásuk 
idejében mint szökevények már szabálysze-
rűen állománycin kívül helyeztettek, rendfo-
kozatukat elvesztik. 

A szökésben töltött idő a szolgálali idő-
be beszámítandó. 

.Ugyanilyen legfelsőbb rendelét szól a 
cs. és kir. közös hadsereg és a. es. és kir. ha-
ditengerészet állományába tartozó és a föu-
teibb felsorolt cselekményeket elkövetett 
egyénekhez is. 

FÉLHIVATALOS KOMMENTÁR. 

A Budapesti Tudósító a magyar királyi 
miniszterelnökségtől a következő közleményt 
kapta: 

A hivatalos lap mai rendkívüli száma 
négy feilségelhatározást közöl, melyekkel a 
hadkötelezettség lerovásának tekintetében 
mulasztással terhelt egyének a mozgósítás el-
rendelésével kapcsolatban közkegyelemben 
részesittetnek. 

E .négy * felségelhatározás közül az első 
a magyar állampolgárokra és a magyar hon-
védségre, 

a második a közös hadseregre és a ba-
- ditengerészetre, 

a harmadik az osztrák állampolgárokra 
és az osztrák honvédségre, 

a negyedik pedig a Bosznia-Hercegovi-
na tartományi illetőségűekre vonatkozik. 

Ezekkel a felsógalhatározásoikkal a. kö-
vetkezők rendeltetnek el: 

Mindazoknak a magyar és osztrák ál-
lampolgároknak, valamint boszniia-hercego-
viinai tartományi ililetőségiieknelk, akik a 
mozgósitási hirdetmény .közzététele előtt el-
követett következő bűncselekmények, úgy-
mint: 

az állit tatásaik, vagy a felülvizsgálatuk 
elmaradás által való meghiúsítása vagy az 
ujoncállitás elől való szökés, vagy a katonai 
szolgálat kikerülése miatt elitéltettek vagy 
bűnvádi eljárás alá vonattak, — a bünte-
tés 

•amennyiben ez még végrehajtva nincs, 
illetőleg a további bűnvádi el járás és bünte-
tés, valamint a szolgálati kötelezettség meg-
hosszabbítása elengedtetik. 

Azoknak az egyéneknek, akik az előző 
bekezdésben emilitett, a. mozgósitási hirdet-
mény kihirdetése előtt elkövetett bűncselek-
mények egyike vagy másika miatt üldöztet-
nek, vagy emiatt üldöztetésüket Tárhatják, 
a bűnvádi eljárás és a büntetés, valamint 
a szolgálati kötelezettség meghosszabbítása 
abban az esetben elengedtetik, ha ők a rá-
juk eső áiliitáskötelezettségnek, illetöleg tör-
vényes szolgálati köitteLeziettségükimek magu-
kat alávetik és e célból illetőségi helyük po-
litikai hatóságánál haladéktalanul jelenthez 
nek. 

A bűnvádi eljárás és büntetés elengedés 
•a. bűntársakra, és ia részesekre nem terjed 
ki. 

Azok a .közkeeyelemhen részesített egyé-
nek, akik a szökésben töltött időnek a szol-
gálati időbe való beszámítása folytén nendte 
szolgálati kötelezettségüknek a bevonulás 
idejében vagy a mozgásitott.sági viszony tar-
tama alatt már eleget tettek, a mozgósitett-
sáori viszony megszűnte után tényleges szci-
gála.tra vissza nem tarthatók. 

A bem vádhatóságok kötelesek minden a 
közkegyelemben részesítést kérelmező e^yén 
bevonulását az ügyiratok előterjesztése mel-
lett a.z elöljáró hcovédkeriilet (hadesztálv) 
parancsnokságnak, a haidseregá ha 'óság k 
pedig az elöljáró liadtjestparancianoksúgnak 
(kikötői tengernagyi hivatalnak) jetenteni, 
melyek megállapítják, vájjon a közikegye-
lemben való részesítés föltételei fenforog-
naik-e és a megfelelő intézkedéseket megte-
szik. 

TÜNTETÉSEK A HÁBORÚ MELLETT. 

Alsókubin: Szerbia nem kielégítő vála-
szának hírére a .megyeháza előtt nagy haza-
fias tüntetések voltak. A zenekar a Himnuszt 
ós a .Szózatot játszotta ós a közönség levett 
kalappal énekelte. Zajosan éltették a királyt 
és abcugoltiák Szerbiát. Teljes rend uralko-
dik. 

Dunaföldvár: A mozgósitási parancs itt 
nagy lelkesedést keltett. 

Esztergom: Esztergom város közönsége 
tegnap este lelkesen tüntetett a háború mel-
lett. Ezrekre menő tömeg gyülekezett a Szé-
cbenyi-téren, majd a Himnusz hangjai mel-
lett bejárta a. várost. A primási palota előtt 
Mészlény i Pál főispán beszédet .mondott, a 
melyben kitartásra buzdította a közönséget. 
A kaszárnya előtt a tömeg lelkesen éljenezte 
a királyt és a hadsereget. 

Nagykanizsa: Tegnap este tizenegy óra-
kor a városban nagy lelkesedéssel énekelték 
a Himnuszt és a zenekar a Rákóczi-indulót 
játszotta. A közönség a katonaságot él',tetve, 
sokáig lelkes hangulatban járt-kelt az utcá-
kon. 

Szabadka: Nagy tüntetés volt Szabadkán 
vasárnap este. A 88. gyalogezred zenekara 
bejárta a várost és mindenütt tüntető tömeg 
követte. Több szerb polgár háza előtt aibeu-
gojtak és éltették a háborút. Egy munkást, 
aki helyeselte a szerajevói gyilkosságot, le-
tartóztattak. Később rendőri őrjáratok vonul-
tak ki, mire a tömeg szétoszlott. 

Újvidék: A mozgósítási parancs vétele-
kor a Molliináry-ezred tisztjei .a.z önkéntesek-
kel és a polgársággal együtt tüntető körme-
netben vonul föl a királyt ós a hazát éltetve, 
Szerbiát abcugol v.a. Este a polgárság hason-
ló lelkes tüntetést rendezett és hazafias da-
lokat énekelve vonultak fel a város főbb ut-
cáin. 


