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A hadbíróság, az itélet indokolásában 
kimondja, hogy a vád ama részének elbírá-
lására, hogy „Magyarország területen Szer-
bia lesz az ur" nem tartja magát illetékes-
nek és az erre vonatkozó iratokat átteszi a 
nagybecskereki királyi ügyészséghez. A ka-
tonai szolgálati kötelesség megszegésére 
való csábítás vádja alól a hadbíróság a vád-
lottat fölmentette. 

HÍREK 
oooo 

A török Vörös Félhold képeslevelezö* 

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos B1 

sotíság, (Budapest, képviselőház.) 

Szürke verebek 
szoktak ebétl után való időben a Kuss-xigadó 

terraszán megjelenni, ahol várják a jó szeren-

csét, könyörületes szivek megnyilatkozását, egy 

kis kenyérbelet, amelyből csillapítani lehet az 

éhséget és juttatni a vercM'iókáknak is. Rend-

szerint egy öreg, csapzott szárnyú vcrélb szo-

kott elsőnek a terraszon megjelenni és esipo-

gásával jelezni a megérkezését. Amikor hozzá-

jut az elemózsia első adagjához, hirtelen végez 

a lakmározó ssal, majd elrepii'l, hogy liirt vi-

gyen éhező tölbhi társának a kegyes jóttevő 

megérkezéséről és bőséges' lakomára való kilá-

tásról. És szép -sorjába röpködnek a terraszra 

a szürke véreitek, majd az asztalra, amely előtt 

a jóttevő egyedül üldögél és szórja a kis cso-

port elé amit Isten adott: a puha, fehér ke-

nyérbelet, amelyből a szürke verebek hegyes 

kis csőrükkel sietve esipelkcdnek, majd egy-

két nagyobb darabot kapnak a szájukba és 

örömrepesve viszik a szemközti /ház egyik cég-

táblája mögé, ahol a madárfészek van elrejtve. 

Idő multán visszatérnek és a lápeső aljá-

nál vizsgálgatják, hogy a jóttevő szórja-e még 

az Isten áldását és áruikor látják, ihogy a kő-

kocka padozat isimét teli van kenyérbéllel, 'bel-

jebb igyekszenek, ifölszedik a zsákmányt és 

viszik a fészekbe, a kicsi, t-oílatlan fiókákn'ak. 

El- és visszarepülésük többször megismétlőd i-k 

és most már teljes a barátság köztük és a jót-

tevő között, aki mélytüzű, fekete szemével gyö-

nyörködve nézi a szürke verebek lakmározó-

sát, boldog megelégedettségét és apró, 'fényte-

len szemükből kiolvassa a bálát, a köszönetet... 

velencei San Marco kékesszürke galamb; 

jai a múltban nem voltak -kezesebbek, szelí-

debbek, mint most ezek a szürke verebek, ame-

lyek merészen, minden -félelem nélkül röpköd-

nek a terraszon, különösen a jóttevőjük, a 

patroiiájtik .asztalára és bámészkodva nézik 

annak mosolygós arcát, amelyre kiül a boldog-

ság derűje, affn.it a jóttevés érzése idéz elő. És 

hangosan csipognak a .szürke verebek, minden 

napos vendégei a terrasanak, ahová — sietve 

elköltött dói ebéd után.— a jóttevő izgatottab-

ban várja az ő éhes kis vendégseregét, mint az 

várja a jó -szívvel adott elemó/isiát. D-e várja 

nap-nap után és várakozása kielégitést is nyer. 

A vendégek hangos járásik-kelése nem rebbenti 

szét a 'lakmározó®ra pontos ülőben megérkező 

szürke verebeket, sőt még a tréfára mindig 

kész „dominó-király" sem tudja mókáival el-

hessegetni, aki a napokban az egyik verébre 

rálépni akart. 

— Jaj, ne! — sikoltott Jel a szürke verebek 

fehérszivii párt-fogója, aki m r áltól tartott, 

hogy az ő ártatlan vendégeinek haja esik és 

méig visszatérés nélkül elszállnak, -mint az if-

júság csodaszép álmai... Az álmok szertefosz-

lattak, elrepülnek, de mig a lakmároztatás tart, 

addig a szürke verebek visszatérnek, hogy a 

kegyes szivü pártfogójuktól átvegyék a min-

dennapi koniuienciót. És nap-nap után, -a bősé-

ges lakmározás végeztével a szürke verebek 

elcsipogják a maguk utódja szerint az imád-

ságukat : 
Aki ételt, italt adott, 

annak neve legyen áldott!,.. 

— Lipót Szalvátor főherceg — vezérez-

redes. Bécsből jelentik: A király, a következő 

kéziratot intézte Lipót Szalvátor főherceg-

hez, a tüzérség főfelügyelőjéhez: Kinevezem 

Önt vezérezredessé és üdvözlöm azokért a 

pompás sikerekért, amelyeket derék tüzér-

ségünkkel kiiviivott. 

— Személyi htr. Dr. CicaUicis Lajos főispán 
pénteken déllelőtt Szegeden tartózkodott, ahol. 
egy épitendő vasúti ügyében folytatott tárgya-
lásokat. 

— A szegedi közélelmezés. A Haditermény 

R. T. arról értesítette Balogh Károly taná-

csost, a hatósági közélelmezési üzem veze-

tőjét, hogy huszonöt mázsa szalonnát köz-

fogyasztási célokra gyorsáruként útnak in-

dított Szegedre. — A város a földmjvljés-

ügyi minisztertől — mint azt már jelentet-

tük — tiz vaggon kukorica vásárlására ka-

pott engedélyt. Az engedély alapján a város 

megbízottai különböző 'helyeklen be is vásá-

rolta k a tengerit, de Szegedre szállítani nem 

tudták, mert a közigazgatási hatóságok 

megakadályozták a tengeri elszállítását. A 

mégbiz-ottak jelentést tettek Balogh Károly 

tanácsosnak, aki táviratilag kérte meg a 

földművelésügyi minisztert, hogy szerezzen 

érvényt az áiltala kiadott vásárlási enge-

délynek és utasítsa a hatóságokat, hogy a 

tengeri 'elszállítását ne akadályozzák. — 

A város azzal a kérelemmel fordult a bel-

ügyminiszteriben hogy a Beregi-oégnél le-

foglalt ötven méter-mázsa árpakását engedje 

át közélelmezési célokra. A miniszter most 

táviratilag értesítette a polgármestert, hogy 

.'a kérelmet tárgyalás alá vette. Balogh Ká-

roly pénzügyi tanácsos véleménye szerint 

a miniszter feltétlenül átengedj az ötven 

mázsa árpakását a hatósági közélelmezési 

üzemnek. — A Magyar Városok és Közsé-

gek R. T. arról értesítette Balogh tanácsost, 

a hatósági közélelmzési üzem vezetőjét, 

hogy miután rizst a külföldön sem lehet be-

szerezni. forduljon a város a belügyminisz-

terhez, aki közfogyasztási célokra bizonyos 

mennyiséget ki fog utalni. A város ilyen irá-

nyú kérelmet intézett pénte'kten a miniszter-

hez. 

— Békegalambok az önkéntes iskolában. 

Lúgosról jelentik: A/, Aradról legutóbb bevo-
nult önkéntesek Karán sebesre -mentek át tar-
talékos tiszti Iskolába. Hat bét óta Tentesifőn 
állomásoznak az iskolát végző Önkéntesek és 
még körülbelül kéf hét- telik bele, amig az is-
kolaidő vége ér és az önkéntesek, akik vagy 
másfélszázán vannak és öt különféle ezredből 
kerültek -T\ aránsebesre. illetve Temesfőre, visz-
szaténnek csapataikhoz. Azután pedig már csak 
rövid idő kell a harctérre induláshoz. Érthető 
tehát, hogy a teán estfői önkéntes táborban so. 
kat beszélgetnek u legközelebbi jövőről, a n n ak 

oehetőségeiről, békehírekről. Vasárnap délelőtt 
Sajátságos dolog történt Temesfőn. tiszti is-
kola hallgatói együtt voltak a „teremben": <"-
fentesfői nagy vendéglő szobájában. Odakünn 
szép májusi nap sütött, benn pedig Karácsonyi 

Gyula 33. gyalogezredben hadnagy épen a' 

Dienstreglementet magyarázta. Egyszerre csak 
a nyitott ajtón három galamb lépegetett be a 

vendéglő szabóba. N e m i jedték -meg a sok mar-

cona katonától, deim ég a Di'enstregl-ementtől 
sem, hanem vidáman és gondtalanul pávás-
kodtak, búgtak, forgolódtak. A százhatvan ön-
kéntes elfogódva nézte a pár percig tartó ked-
ves jelenetet, még a magyarázó hadnagy is el-
hallgatott, És amikor a galambok kiröppentek, 
az iskolaóra véget ért, felsóhajtottak az Ön 
ként esek: Vájjon békegalambok voltak-e? 

— A tanyaivasut előmunkálat? engedélye. 

A miniszter értesítette a: hatóságot, hogy a 

tanyai vasutak előmunkálati engedélyokiratá-

nak érvényét, amely julius 21-én lejár, .1917. 

julius 21-ig meghosszabbította. 

— Halálozás. Pénteken délelőtt temették el 
nagy részvét mellett Holló Bandikát, dr. Holló 
Samu köztiszteletben álló ügyvéd kis fiát, akit 
szerető -szüleitől és barátaitól oly kerán elraga-
dott a halál. A melyen megindító gyászszertar-
táson dr. Löw Immánuel főrabbi szivrebató 
gyászbeszédben búcsúztatta a ki-s halottat. A 
temetésen ai Holló-család barátai és tisztelői 
közül sokan jelentek meg és őszinte részvétük-
kel enyhítették a -szülőknek mélységes bána-
tát. 

— A főispáni hivatalban mésr lehet hadi-

kölcsönt legyezni. A főispáni hivatalban még 

mindig lehet hadikölesönt jegyezni. A katonai 

parancsnokság azoknak a katonáknak, akik 

hadikölesönt, — bármilyen kis tételt - jegyez-

nek, huszonnégyórai szabadságot engedélyez. 

— Véres kardaffér Budapesten. Buda-
pestről jelentik telefonon: Péntek délután 

Rátonyi Zoltán állatorvos, aki egy közúti 

villamoskocsin utazott, a Vámház-kőrúton 

le ak'art szállni. Egy főhadnagy a perronon 

ut.iát állta, mire a-z állatorvos' udvariasán 

igy szólt: 
— Lc szeretnék szállni; a főhadnagy ur 

meddig utazik? 

— Mi közte hozzá! — válaszolt a fő-

hadnagy. — Hallgasson, senki se kérdez-te. 

Az állatorvos erre semmit sem felelt "és 

mikor leszállott, lehet, hogy véletlenül hoz-

záért a főhadnagyhoz, aki ráförmedt: 

— Na, szamár! 

— Maga a szamár! — kiátotta vissza 

az állatorvos. Erre 'a főhadnagy leugrott a. 

villamosról, kardot rántott és többször egy-

másután az állatorvosra vágott. Áz állat-

orvos botjával védekezett; sikerült is több 

ütést kivédenie, de ké't csapás a kezét és 

arcát érte, ugy, hogy elöntötte a vér. Ekkor 

többen közbeléptek és a főhadnagyot meg-

akadályozták a további vérontásban. Majd 

rendőr is került elő és a verekedőket a fő-

kapitányságra kisérte, ahol kitűnt, hogy 

Ozarovszky Henrik szekerész-főhadnagy az 

illető. 'Az esetről jegyzőkönyvet vettek fel. 

— A vadvizek szivattvuzisa 63000 koro-

nába keröU. A Szegedi Ármertesitő Társulat 

pénteken déliben tartotta, a városháza közgyű-

lési termében évi rendes közgyűlését. A köz-

gyűlés tagjai a bemutatott költségvetést elfo-

gadták. az igazgató jelentését pedig tudomásul 

vették. Végül Re öl: Iván tetle meg jelentését 

azokról a károkról, amelyeket a vadvizek okoz-

tak. A társulat teltben az évben, hatvanhárom-

ezer koronát adott ki a vadvizek szivattyúzá-

sára. Egyéb tárgy hiányában Bokor Pál: -elnök 

a közgyűlést 'berekesztette. 

— Főrendező és a korpaközponti fel-

ügyelő afférja. Budapestről jelentik: Csütör-

tökön délután tíyőry Bertalan, a Korpaköz-

pont -fölügyelője rákosszentmihályi villájában 

meglátogatta dr. Farkas Ferencnek, a buda-


