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A gyermekvédelem társa- “"^hatalom socMipoiiuuböi
, . . . ; m egterem tette az állami gver-

d a lm i azervezesp. | n i e E v é d e | , n e t .  a  m i ó t a  t ö r v é n y -
A gyerm ekvédelem  a szociál-' hozásunk proklam álta azt a nagy 

politika összes törekvései között elvet, hogy m inden elhagyatott 
talán az egyetlen, mely az gyerm eknek joga van ahhoz,
állami és társadalm i élet min-
den tényezőjének szim pátiáját A törvényhozás az uj intéz-
birja. M inden társadalm i osztály
nak egyaránt rokonszenves a 
gyermekvédelem. T alán  épp 
azért, m ert a gyerm ekek jog
viszonyai körül az érdekellenté
tek a legélesebbek, azért látja 
minden társadalm i osztály szí
vesen, hogy azok a jog ta lansá
gok és igazságtalanságok, m e
lyek a fönnálló jogrend  term é
szetes következm ényei, ha m ár 
nem  szüntethetők meg, legalább 
enyhittesenek.

A társadalom  gyerm ekvédelm i 
törekvéseinek m agyarázata ezen 
körülm ényben keresendő, m ás
részt ott, hogy m inden em ber 
lelkében lakozó term észetes ösz- 
löu, a. ..gyermekek -szereiére, a
jó tékonyság és könyörületesség, sen azoknak, akik még mielőtt
a  reáutaltakon segíteni akarás 
em berbaráti nem es érzése m in
den em bert a rra  ösztökél, hogy 
a maga m ódja és tehetsége
szerint segítsen az arra  rászo-l vezették.
ruló, elhagyatott, beteg, nyo
morgó, züllö, vagy egyéb okból 
szerencsétlen gyerm eken.

Védeni, oltalm azni, ápolni, 
gondozni akarjuk m indannyian 
az arra  rászoruló kisdedeket, 
m ert tudjuk, hogy nekik a leg
kisebb az ellentálló képességük, 
hogy ök sinyliK meg legjobban 
a sors csapásait, hogy őket és 
velük szülőik és em bertársaik 
m inden rem ényét legkönnyeb
ben ragadja el a halál pusztító 
kaszása. A jószándék segíteni, 
a jóakarat a gyerm ekeket védel
m ezni, megvan m inden ember-
ben. De sokan csak a jószán- káját eléggé még csak meg sem 
dóknál m aradnak meg. becsülhetik. Az állam várja is

A társadalom nak csak nagyon 
kis szám ú tagjai vesznek érdem 
legesen részt a gyerm ekvédelem 
ben A társadalm i gyerm ekvé
delem nagyon szűk körben m o
zog, kivált azóta, m ióta az

hogy az állam gondoskodjék róla.

m énynyel, az állami gyermek- 
m enhelyekkel segítségére akar 
sietni a társadalm i gyerm ekvé
delem nek, mely a gyerm ekvé
delem nem zetet, országot fönn 
tartó nagy föladatára egyedül, 
m agárahagyatottan képtelen.

A társadalom , a társadalm i 
jótékonyság azonban  félreértette 
az állam hatalom  intencióját. Nem 
lelkesedik úgy, nem vesz többé 
oly élénk részt a gyerm ekvéde
lem ben. a mióta az állami gyer
mekvédelem az elhagyatott gyer
mekekről való gondoskodást az 
állam hatalom  teendői közé so 
rolta.

E tévedést eloszlatni köteles 
sége m indenkinek, de különö-

állam osították volna a gyermek- 
védelmet, oly helyzetben voltak, 
hogy m int a társadalom  meg
bízottai a gyerm ekvédelem  ügyét

A védelem nek száz meg száz 
m ódja van. Ezeket a m ódokat 
kell keresni, s uj egyesületek 
alapítása révén gyakorolni.

Az el hagyatottság már nem 
ekozza a fö gondot, de a gyer
mekek erkölcsi nevelésének te
rén még nagyon sok teendő 
vár a társadalom ra. És ez nem 
kevésbbé fontos a testi neve
lésnél.

A társadalom nak m ost erre a 
térre kell áthelyeznie működé- 
sét Es ha ezt megtette, az ál
lam nak oly segítő társa lesz a 
gyermekvédelem. ben, hogy m un-

a társadalom tól ezt a m unkát. 
És bizony inkább ezzel foglal
koznának a hivatottak nem pe
dig a politikával, mely m a anyi 
nem es és szépnek megölöje. 
Erre kellene törekedni és ezzel

sokkal nem esebb szebb jelzőt 
szerezhetne a m agyar tá rsada
lom, mint az, am elyre ma büszke 
s ez a politikus jelszó

Az első vértanú-szobor.
— S eh\vc id el József aradi vértanú szobrának 

leleplezése Zom borban. —

Az utókor hálája méltó kifejezésre 
jut holnapután 18-án Bácsinegye 
székvárosában, Zornborbaii, a hol 
ezen a napon leplezik le a város 
szülöttének, Schweidel Józsefnek, az 
egyik aradi vértanúnak szobrát. Az 
aradi csoportos emléken, a szabadság
szobron kívül önálló egyes) vértanú- 
szobor az országban még nincs. 
Tehát a zombori vértanú szobor az 
első önálló emlék.

Zombor város hazafias társadalma 
a szobor létesítésére irányuló moz
galmat rövid három év előtt indí
totta meg. A belügyminiszter enge
délyével országos gyűjtést rendezlek. 
A lelkes felhívásnak, melyet a szobor
bizottság kibocsátott, rövid egy év 
alatt oly fényes eredménye volt, 
hogy a bizottság már megrendelhette 
a szobrot. A szobrot Mátray buda 
pesti szobrász készítette. Hét méter 
magas a talapzattal együtt. A hős 
tábornokot á szobor álló alakban 
ábrázolja.

A szobor létesítése körül termé
szetesen legnagyobb érdeme van a 
szobor-bizottságnak, amely Vértesi 
Károly ügyvéd, a kiváló utirajz-iró 
elnöklésével Zombor város intelligen
ciájából és iparos osztályából alakult. 
A bizottság működését lelkesen támo 
gatták a hatóságok és első sorban 
Latinovits Pál főispán. Az ő kezdé
sére történt, hogy a vármegye tör
vényhatósági bizottsága a szobor 
céljaira 2500 koronát szavazott meg 
egyhangú lelkesedéssel.

A szobor bizottság és Zombor 
város közönsége lázasan készül a 
leleplezésre. Az ünnepség, az eddigi 
jelekből Ítélve, csakugyan nagyszabású 
országos ünnep lesz. A képviselőház 
már elhatározta, hogy Juszth Gyula 
vezetése alatt küldöttséggel képvisel
teti magát melynek tagjai: Kossuth 
Ferenc, Barabás Béla, Egry Béla, 
Benyovszky Móric dr. Kelemen Béla, 
Jeszenszky Ferenc, Gsányi Sándor, 
Koller Tivadar, Endrey Gyula, Pozs- 
gay Miklós, Udvary Ferenc. A kül
döttség 17-dikén külön vonaton d u. 
4 órakor Szabadkán át érkezik Zotn- 
borba. A törvényhatóságok pedig 
egymás után jelentkeznek, hogy kül
dötteikkel május hónap 18-án ők is 
lerójják a kegyelet adóját.

Az ünnepi beszédet Rákosi Jenő 
mondja. A díszközgyűlésen pedig 
Latinovits Pál főispán elnököl.

Az ünnep sorrendje: Május 17-én: 
Este 7 órakor toronyzene a Szent- 
István templom erkélyén. E^te 8 
órakor díszelőadás a városi színház
ban.

Május 18án: Reggel 9 órakor 
Zombor szabad királyi város törvény- 
hatósági bizottságának rendkívüli 
díszközgyűlése a vármegyeház nagy
termében, méltóságos borsódi és 
katymári Latinovits Pál főispán el
nöklésével. A közgyűlés megnyitása 
után a közönség a szobor elé vonul, 
hol a leleplezés a következő sor
rendben történik meg: I. Himnusz. 
Éneklik a zombori kaszinói és «a 
zombori iparos daloskörf k. 2. Elnöki 
megnyitó. Mondja Vértesi Károly, a 
szobor-bizottság elnöke. 3. Leleplező 
beszéd. Mondja Rácz Soma, a szo
bor-bizottság alelnöke. 4. Ünnepi 
beszéd. Mondja Rákosi J->nő, főrendi
házi tag. 5. A szobor megkoszorú
zása. b. Alkalmi óda. 7. Vértesi 
Károly, a szobor-bizottság elnöke a 
szobrot Zombor szab. kir. város 
közönségének átadja. 8. Hauke Imre, 
Zombor szab. kir. város polgármes
tere a szobrot a város közönsége 
nevében átveszi. 9. Szózat. Éneklik 
a zombori kaszinói és a zombori 
iparos-daloskörök. A leleple és után 
a közönség visszavonul a városi 
közgyűlés színhelyére a díszközgyűlés 
folytatása és berekesztése végett. 
Déli 2 órakor ünnepi ebéd. Egy 
teríték ára 4 korona.

** *
Szabadkát mint már megírtuk, 

Bezerédy István főispán, dr. Bíró 
Károly polgármester, dr. Purgly 
Sándor törvényhatósági bizottsági 
tag, Varga Károly és Mukics Simon 
fogják képviselni.

A küldöttség hatalmas babér
koszorút visz magával, amelynek 
nemzetiszinii, aranyrojtos szallag- 
ján a következő felírás olvasható: 
•Schweidel József emlékének — 
Szabadka sz. kir. város közönsége «

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, május 1G.

A szövetkezett ellenzék vezérlő
bizottsága ma délelőtt 10 órakor 
Kossuth Ferenc elnöklete alatt ülést 
tartott, amelyen a következő bízott 
sági tagok vettek részt: Apponyi 
Albert gróf, Batthányi Tivadar gróf, 
Sághy Gyula, Thaly Kálmán, Szeder
kényi Nándor, Zichy Aladár gróf, 
Ugrón Gábor, Polónyi Géza, Vázsonyi

j)r. Jh iszler 3. ontotudor
iz jyég y ln ttze te
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Javalva van: az idegbetegségeknél mint: idegesség, hysteria, főfájás, és szédülésnél. 
A légző szervek betegségénél: tüdőhurut és nehez légzésnél (asthma). — Gyomor 
és bélbajoknál: székrekedésnél. — Szívbajoknál: szénsavas fürdők (nauheumi). Rheuma 
és kÖ6zvénynél. OMT* Mérsékelt árak. MF* Nyáron át frissítő fürdők.
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Vilmos ás Zichy Jenő gróf. Többen 
kimentették magukat, Bánfly Dezső 
báró tegnap este Miskolcra utazott.

A vezérlőbizottság mindenekelőtt 
a Ház munkarendjével foglalkozott 
A képviselőház elsősorban ünnepies 
nyilatkozatot fog tenni afelől, hogy 
az országgyűlésnek ex lex állapotban 
való feloszlatása alkotmányba üt
köző; vádinditványt fognak tenni a 
lelépő kormány ellen nemcsak az 
országgyűlés törvénytelen feloszlatása 
miatt, hanem a kereskedelmi tár
gyalások felvétele által megszegett 
189 ♦. XXX. t c. miatt; tárgyalni 
fogja a Ház a minap bejelentett 
mentelmi jog megsértési eseteket s 
ezenkívül napirendre kerülnek a be
érkezett kérvények és feliratok.

A kérvények ezentúl az eddigi 
szokástól eltérően uj bánásmódban 
fognak részesülni. Eddig ugyanis a 
Ház azokat egyszerűen tudomásul 
vette, vagy átutalta a kormányhoz, 
ezentúl azonban ha a kérvények 
valami konkrét indítványt tartalmaz
nak áttétetnek a szakbizottságokhoz, 
ellenkező esetben egyszerű tudomá- 
másul szolgálnak.

A kormányválság megoldása dol
gában semmi újabb mozzanat nem 
történt. Politikai körökben azt hi
szik, hogy addig a inig Tisza gróf 
vissza nem érkezik Budapestre nem 
is fog történni semmi. A hétvégére 
azonban várnak valamit, annál is 
inkább, mert Bécsben jól tudják, hogy 
a Ház a jövő héten ülésezik s ha 
addig a Tisza kormányt nem 
fogják felmenteni, a koalizált ellen
zék erős támadásokat fog ellene in
tézni És ezzel szemben áll az a 
tény, hogy a szabadelvű [tárt is hőn 
óhajtja a Tisza kormány felmenté
sét, mert akkor ő is agresszív maga
tartást tanúsíthatna — a koalíció 
támadásaival szemben.

A resicai katasztrófa.
— Uj részletek. —

Resica, máj. 16.
A resicai kőszénbányában történt 

szerencsétlenségnek, huszonegy mun
kás halálának Fronyetz János rob
bantómester az oka, mert sziklát 
robbantott akkor, midőn a tárna 
telítve volt bányaléggel.

A rémes robbanás következtében 
tűz is keletkezett, amennyiben vagy 
200 méter ho szuságu területen ki
gyulladt a kőszén. Akit a robbanás 
nem ölt meg, az tüzhalált szenvedett.

A földmivelésügyi minisztérium 
megbízásából ma György bánya
kapitánysági felügyelő érkezeit Resi- 
cára. A vizsgálatot Balajthy oravicai 
bányakapitány, Elle Vaux főszolgabíró 
s a lugosi járásbíróság vizsgálóbirája 
vezeti.

Kilenc munkás holttestét megta
lálták. Tizenhárom még hiányzik 
Az áldozatokat óriási részvét mellett 
temették el A hátramaradottak ja
vára gyűjtést indítottak. A vizsgálat 
hosszú tartamú lesz mert a szeren
csétlenség színhelye még mindig 
meg nem közelíthető. A vizsgálatot 
kiterjesztették a bán yalámpákra: váj
jon nem terheli-e felelősség az oszt
rák-magyar államvasutak társaságát, 
amely a resicai bányamüvek tulaj
donosa.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár én muzeum. Ny itvr 
jserdán  és szombaton délután 8-tól b-ig 
Vasárnap délelőtt v tői 12-ig.

M ájus 21. A szabadkai gazdakör kóz- 
g/U lése saját helyiségében.

M ájus 28. H angverseny a főgimnáziumban
M ájus 81. A szabadkai tanítói járáskor 

ülése d. e. 9 órakor a központi elemi i s 
kola dísztermében.

Junius hó 12-én a M agyarországi Fa- 
munkások Szabadkai Szakcsoportjának szin- 
elöadással egybekötö tt tánc vigalma a H un
gáriában.

Május 20. A tanítónő képzc-inté?e* házi 
hangversenye.

J u n iu s  12. A szabadkai I-sö ndegylet és 
a szem  Antal kenyere cimii kath. népkonyh? 
népünnepélye.

J u n iu s  11. A m. á. v. altiszti kör mii- 
pártoló osztályának műkedvelői szinielöadása 
a városi színházban.

— Kinevezés. Ő Felsége Sarkady 
György újvidéki törvényszéki birót 
a VII. fizetési osztályba sorozott 
törvényszéki bíróvá nevezte ki.

— A székesfőváros küldöttsége 
Szabad ka n. Budapest székesfőváros 
közönsége is képviselteti magát 
Schweidel vértanú tábornok szob
rának csütörtökön Zomborban vég
bemenendő leleplezési ünnepségén. 
Lung György tanácsos mint a fő
polgármester helyettese négy tör
vényhatósági bizottsági tag kisére- 
tébén holnap délelőtt Szabadkára 
érkezik s innen a küldöttség Palics 
fürdőnk megtekintésére rándul, miről 
a küldöttség vezetője több helybeli 
ismerősét értesítette. A küldöttség 
tagjai Palicson városunk vendegei 
lesznek s innen a délután 2 órai 
vonattal utaznak tovább Zornborba.

— A községi adó és az állam- 
vasúti alkalm azottak. A közigaz
gatási bíróság egy konkrét kérdés 
kapcsán hozott elvi jelentőségű dön
tésével kimondotta, hogy az állam- 
vasúti alkalmazottak, ha a fizetésük 
után járó állami adón kivül más 
adót a községben nem fizetnek, köz
ségi választói jogot nem nyerhetnek 
s nem vehetők fel a községi válasz
tók névjegyzékébe.

A husvágási szabályrendelet.
Az április havi közgyűlés a megalko
tandó városi közvágóhidí, husvágási 
és kimérési szabályrendelet terveze
tének tárgyalását a közgyűlés napi 
rendjéről Reisner Lajos dr. indít
ványa folytán levette azon célból 
hogy a husvágással s kiméréssel fog
lalkozó iparosok kívánságai teljesít
hetők legyenek. Ezen szabályrende
letet a főkapitány a törvényhatósági 
és vágóhídi állatorvosok továbbá az 
érdekeli szakiparosokkal együtt át 
fogják dolgozni olykép, hogy abba 
az érdekelt szakiparosok kívánságai 
és jogos s teljesíthetőnek talált 
módosításai bevétessenek. E célból 
f. hó 19-én pénteken délután 5 óra 
kor a szabadkai ipartestület tanács 
termében az érdekeltek közbevoná
sával értekezlet, a mely alkalommal 
dr. Beisner Lajos a tervezett módosí
tásokat előterjeszti s megvitatás alá 
bocsátja

— R lölépetett csendőrök, A
rn. kir. II. csendőrkerületi parancs
nokság körletében Pucsa György 
őrsvezető címzetes őrmesteré lépett 
elő. Fülöp Lajos csendőrnek pedig a 
járőrvezetői jelvény adományoztatok

— Halálozások. Hohenberg Adolf 
magánzó az elmúlt éjjel hosszas szen
vedés után 76 eves korában elhunyt. 
Az elhunytban dr. Havas Dezső börgalléros őszi kabát, egy derék és 
helybeli gyakorló orvos édes atyját szoknya, s egy peluche kendőből áll 
gyászolja. Temetése holnap délután a talált holmi, amelynek igazolt

3 órakor lesz. — Herényi Lajos, a 
szent Teréz templom volt segédkán
tora ma éjjel, hosszas szenvedés után 
meghalt. Temetése holnap szerdán 
délután 5 órakor lesz.

— Téves fővárosi hiradas. A 
Pesti Hírlap mai számának hírrova
tában a keceli postarablók kézre- 
keritésére vonatkozó hiradas meg
tévesztésre célzó tudósításon alapszik. 
Deák Lajos kiskőrösi csendőrjárás 
őrmester ügyességének és nyomozó 
tehetségének tulajdonítja a szerencsés 
fogást és a postaigazgatóság által 
kitűzött 1000 korona jutalmat Deák
nak és csendőrtársainak Ítéli oda. 
Pedig a dolog tulajdonképen, mint 
arról alapos utánjárással meggyő
ződtünk, úgy áll, hogy a helybeli 
rendőrség távirati tudakozódására 
a felmagasztalt csendőrőrmester azt 
sürgönyözte vissza, hogy Barnáék 
ellen semmi gyanú sem forog fen, 
további nyomozás ellenük nem foly
tatható.

— 4 gyanú öl Bajáról jelentik; 
Valami kisebb lopás miatt a bajai 
csendőrség Szénási Ödön cserepező- 
segédet vette gyanúba, akit elő is ve
zettek és szúrónyos kísérettel a lo 
pás színhelyére vitték. Itt Szénási 
létrát támasztott egy 16 méteres 
tűzfalhoz, fölmászott s e kiáltás
sal: Isten látja lelkemet, ártatlan
vagyok! — a szomszédos ház udva
rába vetette magát. A legény két 
nap múlva meghalt. Az esetet szó- 
bahozták a város közgyűlésén.

— Merénylet a vonaton Ecim
alatt részletesen megírtuk annak 
idején, hogy a Bajáról érkező vonat
ból Bikity állomás közelében május 
6-án este egy nő és egy férfi utas 
kiestek a kocsiból s a nő halálosan 
sérült állapotban maradt a sinek 
mellett, a férfi pedig elmenekült. A 
titokzatos ü' yben azóta erősen foly
tatja rendőrkapitányságunk a nyo
mozást, amit azonban nagyon meg
nehezít azon körülmény, hogy a 
sérült nőt, Pestalics Andrásné hely
beli lakost, még mindezideig nem 
lehetett kihalgatni. A szerencsétlen 
asszony, aki a szenvedett bordazuzó- 
dások következtében mellhártya gyul
ladást is kapott, most is teljesen 
eszméleten kívüli állapotban fekszik 
a helybeli közkórházban.

— Tüzesetek. Az utolsó 24 óra 
alatt két Ízben is erős munkájuk 
akadt tűzoltóinknak, kik mint rendesen 
ezúttal is derekasan megfeleltek fel
adatuknak. Az éjjel fél 2 órakor 
Sztantics Antal 111. köri Zászlós u t
cai háza gyulladt ki s részben le
égett. A tűz a renoválás végett kö
rülrakott nádkévékben keletkezett. 
Délután 2 órakor a bajai temető 
mellett égett le egy nádas ház. A 
szomszédos épületet a tűzoltók le 
bontották, igy a veszedelem terjedé
sének elejét vették.

Ló a vonat alatt. Ma reggel 
a szabadka-bajai vonalon az épülő 
műtrágyagyár szomszédságában a 
vonat elütött egy gazdátlan lovat. 
Az elgázolt ló azonnal kiadta páráját.

Lólopás, A szegedi rendőr
ségtől távirati értesítés érkezett, hogy 
Dóczi József ottani gazdától isme 
rétién tettesek két lovat elloplak.

— Gazdátlan ruhák. V é tlen 
ségből vagy bűnös kezek utján jutott 
egy csomó női ruhanemű e hó 12-én 
reggel Kovács Bezsuk Boldizsár II. 
köri házához. A cseléd vette észre 
reggel az udvaron heverő ruhákat s 
átadta azokat gazdájának. Egy bőr- 
galléros fekete női téli kabát, egy
h n r o u l  IÓp íVCJ A c / i  l r n k A i  A ~

tulajdonosa a rendőrségnél jelentheti 
be igényét.

— Anyakönyvi hírek. Halottak 
Kunyi Ilona 2 hó, Erdélyi Róza 24 
év, Fazekas Viktória 9 hó, lfkovics 
ív. Dezső fél nap, Váci Gergelyné 
Bulyovcsics Anna 30 év, Zvekán 
Vince 10 hó, Krizsanov Cecilia 20 
nap, Francziskov József 30 év, Be- 
rényi Lajos 39 év, Minorics Pálnó 
Schmuk Viktor 56 év, Hohenberg 
Adolf 76 év, Kovacsev Balázs 4 hó. 
Eljegyzés: Vukovics István—Bosnyák 
Magdolna, Orcsics Máté—Jaszenov 
Mária, Pertics Bódog—Pavlics Mag
dolna, Badicsevics Károly—Szárics 
Oliva, Bulyovcsics István—Vörös Jú
lia, Fürst Ignác—Weschitz Cecil, 
Tarbói János—Csóvics Etel, Vojnics 
Pál—Bosnyák Marcel, Kollár Antal 
—Ivandékics Laura, Szabó Antal — 
Vörös Anna.

Borzalmas gyilkosság.
A Nagybajomban tartóit országos 

vásárról mentek hazafelé Péterfai 
István és Gölöncsér Mihály sárdi 
földmivesek. Útközben valami cse
kélységen összeszólalkoztak, majd 
egymást fenyegetve, Sárd községbe 
értek. O,t sem hagyták abba.a zsör- 
Lölődóst. Gölöncsér Mihály ittas le
hetett, mert mint a már akkor ösz- 
szesereglett tanuk állítják, nem volt 
oka, hogy belekössön Péterfai Ist
vánba.

A fiatal Gölöncsérrel vele volt 
apja, a helyett, hogy békitelt volna, 
még ingerelte őket s amikor a Gö
löncséréi háza elé közeledtek, egy
szeribe az ifjú Gölöncsér befutott 
az udvarba és visszatért egy kaszá
val, amelyet minden bevezetés nél
kül a Péterfai testébe vágott, még 
pedig olyan leírhatatlan borzalmas
sággal, aminőt a gyilkossági bünkró- 
nika egyáltalán nem mutathat fel.

A bal oldalbordákon át a szivet, 
tüdőt összeroncsolta a kasza és a 
jobb oldalbordákon keresztül jött ki 
és a jobb karon fejezte be iszony
tató roncsolását.

Vértől elborítva, iszonyú fájdal
mak között vitték az összevagdalt 
Péterfait a lakására, ahol csakha
mar az előhívott orvosok kezelés alá 
vették.

Harminchat varrást tettek rajta 
és minthogy az orvosi tudománynak 
nem volt módjában az összevagdalt 
testrészeket újakkal felcserélni, Pé
terfai csudálatosképen huszonegy 
órai haláltusa után kiszenvedett.

A Gölöncséreket a csendőrség 
vette oltalomba; a vizsgálóbíró pedig 
a vizsgálatot máris megkezdte. Méltó 
büntetésük nem log elmaradni.

T Á V IR A T O K
Forrada 1 o in 0 roszországban.

Riga, május 16. Tegnap este a 
Wörmann-kert rácsa mögül egy ko
zák-járőrre bombát dobtak, mely a 
járőrt kísérő rendőrhivatalnokot lá
bán találta, amidőn azonban fel
robbant, csak egy lovat sebesitelt 
meg, A tömeget, amely a robbanás 
helyén gyűlt össze, a kozákok szét
szórták.

Péfervár, május 16. A tegnapi 
nap és az elmúlt éjjel csendes volt. 
Mindössze kisebb csoportosulások 
voltak, amiket a rendőrség szétosz
latott Az elfogottak legtöbbnyir® 
zsidó férfiak voltak.
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A háború.
London, május 16. A Daily Tele

graph jelenti Tokióból: A nagy vihar 
következtében Fusan mellett egy 
japán hajó, a „Nekko“ megfeneklett- 
Két gőzös a mentésére sietett. Egy 
norvégjai hajó kapitánya jelenti, hogy

natait tiz éves külügyminiszteri ju
bileuma alkalmából. Kaposmérei Mérei 
osztályfőnök a minisztert a tisztvi
selői kar nevében üdvözölte

Vilmos császár és a katho
likusok.

Metz, máj. 16. Vilmos császár
a délkinai vizeken ágyutüzelést hal- tegnap Kopp érsek bíboros beszédére 
jött, azonkivől egy japán torpedót. a következőket felelte: Eminenciád
látott.

London, május 16. A Daily Chro
nicle jelenti Sanghaiból: Gaprok vo
nalában Honkong mellett egy hajó 
12 tüzelést tett, lámpái kivoltak oltva 
és igy nem tudhatni, mily nemzeti
ségű volt.

London, május 16. Reuter-ügy- 
nökség jelenti Tokióból: Itt az a hir 
terjedt el, hogy egy német csapat 
megszállta a Santungtól délre lévő 
Haicsut, és az előtt tisztelgett. Hai- 
csu a Hoangho régi csatornájától 
északra lévő nagy öbölben van. A 
hir itt feltűnést keltett.

Románia ultimátuma Török- 
országhoz.

Róma, máj. 16. A Messagero Buka
restből a következő táviratot kapta: 
Janinábanelfogtak kétromántisztvise
lőt A Károly király elnöklete alatt tar 
tott miniszteri tanács után a romáu 
kormány a magas portától egy ener
gikusjegyzékben azelfogottak kiadását 
kártérítést ésajaninai kormányzó el- 
csapatását és azt követelte, hogy a porta 
a Törökországban lakó románokat, 
Románia alattvalóinak ismerje el. 
A jegyzéknek ultimátum alakja van 
és e hónap 23-áig kér választ rá. 
Amennyiben a porta Románia kí
vánságait nem teljesítené, a buka
resti kormány elhatározta, hogy 
-visszahívja konstantinápolyi követét 
és megszakít Törökországgal minden 
diplomáciai összeköttetést. Románia

Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, az Egressy-utcában levő jó 
hírnevű

huscsarnokomat
május hóban

Wesselényi-utcza, Dr. Békeffy 
Gyula ur házába

(a polgári leányiskolával szemben( 
helyezem át.

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve maradok tisztelettel

S c h le s in g e r  F e r e n c
mészáros.

megjelenése emlékbe idézte azt az 
időt, amidőn bét év előtt a császárné 
ő felségével ama szent helyeken 
időzhettem, a melyeknek látása min
den századokon át az összes jámbor 
keresztények óhajtása volt. Nagy 
megelégedésemre szolgált, — hogy 
akkor sikerült, köszönet a szultán 
őfelsége szívességének, a német ka
tolikusok számára telket kapni Jeru
zsálem szenteli talaján és azt a 
német bencéseknek juttatni, kiknek 
kiknek sikeres működéséről két év 
előtt Monte Cassinoban a magam 
szemével győződhettem meg. Azt 
kívánom, hogy akkori vetésünk a 
német katholikusok javára jótermést 
hozzon. Ugyancsak Metzben történt, 
két éve május havában, a midőn
eminenciád a tőlem adott portálé . ....................................
felszentelésekor megjelent előttem,, ,ivü|lai.ta,)ik ma’ukal « j6 l4rsa.
mint ő szentsége XIII. Leó pápa 
kiküldötte ama tiszteletreméltó aggas
tyáné, ki hosszú kormányzás ideje 
alatt személyesnn közel állott hoz
zám. Ma utódjának, a mostani pápá
nak megbízásából jött hozzám, a 
kit már most, eddig való műkö
dése után is nagyra becsülök. — 
Ön jeruzsálemi pátriárka kívánsá
gára, kinek nemes alakja a Jeruzsá
lemben töltött napok idejéből vilá
gosan előttem áll, Szent S.r rendje 
lének jelvényeit hozza. Ezeket kö
szönettel és jszivesen fogadom és e 
megtisztelésben újabb köteléket lá
tok, — mely a kereszténységnek a

el van készülve minden eshetőségre Szentföldön való vallásos tevékeny- 
és a barátságos hatalmak támoga- ségével összeköt, 
tását akarja igénybe venni jogainak
elismerésére és azok keresztülvite 
lére.

A külügyminiszter jubi
leuma.

Béca, máj. 16. A külügyminisz
térium nagy fogadó termében ma 
délelőtt 12 órakor összegyűlt a kül
ügyminisztérium, a cs. és kir. ausztriai 
uralkodóház udvari és állami levél
tár és a cs. és kir. konzuli akadémia 
tisztikara, hogy Goluchowski küliigy-

REGÉNY CSARNOK.

' szemlélője volt a jelenetnek. Witt- 
i gensteinné kellemetlen helyzetben 
volt. Kihivólag lépett férje elé, nem 
akart a nagy csoport előtt a guny- 
tárgyává lenni és mégsem mert férje 
szavaira felelni.

Gyors elhatározással lépett leá
nyához.

— Jöjj Anna, szólt hozzá magára 
erőltetett büszkeséggel, itt nincs már 
dolgunk.

Megfogta Anna karját s maga után 
vonva leányát, elakarta hagyni a 
termet és a társaságot.

— Vissza, kiáltott most föl Witt
genstein dörgő hangon s feleségét 
ellökte Annától. Ön eljátszotta e 
lányhoz való jogát, önnek leányom
hoz már semmi köze.

A teremben halotti csend lett e 
szavak hallatára. A vendégek közül 
sokan zajtalanul távoztak, mert sej
teni kezdték, hogy itt családi tragé
dia fog lejátszódni, hogy a táncterem 
komoly, jelentőségteljes események
nek lesz a színhelye. Mások kíván
csian álltak körül s várták a fejle
ményeket.

Wittgensteinné borzadva nézte 
férjét, aki vele szemben évek óta 
hidegen bánt ugyan, de aki eddig 
még mindig megtartotta a nőnek

Mi tö r t é n t  9 kérdé röviden és tartozó t'szteletet. Sejtelem támadt 
éles hangon. Ez a Baum ur talán a lelkében, mely azt mondta, hogy 
megfeledkezett arról, hogy hol van ? szerepe véget ért, hogy el van veszve.

(Folyt, köv.)

ságtól, hogy ilyen kellemetlen jele
netek ne fordulhassanak elő.

Anna anyja megjelenésére elbocsá
totta Emil karját s most két tényé 
révei födte el arcát, hogy könyeil 
meg ne lássák. Mély fájdalom töl
tötte el lelkét, hallva a szándékos 
sértegetést, melylyel anyja a fiatal
embert illette.

A csoport körül a kiváncsiak nagy 
száma sereglett.

— Vessünk véget a kellemetlen 
helyzetnek, folytatta Wittgensteinné. 
A vacsora kezdődik, Wehlert ur, 
kisérjen az étterembe, te pedig Anna 
add karodat Miksának és jöjj után- 
nunk.

Anna habozva engedelmeskedett 
anyjának. Emil erőt vett magán és 
szótlanul akart a teremből távozni. 
Ekkor egy kéz nehezedett a vállára. 
Emil bámulva fordult meg. Wittgen 
steinnel állt szemközt.

-  Maradjon, fiatal barátom, szólt 
ez komoly hangon. Megsértették a 

A szabadkai sportegylet amint házamban, elégtételt kell önnek

F e le lő n  ft& erke»7.tn  :

D Ü G O V I C H  I V K E 
Lnptulitjdonosob : AZ A LA P I T Ó K 

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám: 62.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Ezennel hálás köszönetéin 

fejezem ki mindazoknak kik 
fivérem Takács János Fi- 
tyók néven ismert tarnburás 
temetésén részt venni ke
gyesek voltak.

Tisztelettel
Takács Mihály.

— Drogueria átvétel. Zalán Béla 
szabadkai drogua és i'latszer iiz et d 
Wachsmann Jenő helybeli gv i \ szer
tár tulajdonos és Vel.ner Kalman t

SPORT.
már ismeretes vasárnap tartotta foot
ball matschét a fővárosi tornaklub 
football csapatával, mely a főváro-

szereznem.
Wittgensteinné e szavakra kiegye- eddigi vezetője vettek ái és a/i

nesedett s a férje elé lépett, hogy
siak javára 0:4 végződött. Ez azon- férje szavait visszautasítsa. De Witt
ban csak gyakorlat volt a mi csa
patunk részéről, amely versenyezni 
fog a délmagyarországi bajnokságért. 
Ezen bajnokságért az első küzdelmet 
Szegeden vasárnap küzdik meg.

genstein komoly tekintete elhallgat
tatta. A tagjain hideg borzongás

Wachsmann es Velner törvényesen 
bejegyzett cégük alatt fogják továbbra 
is vezetni. Az uj tulajdonosok bizo
nyára oda fognak törekedni, hogy az

futott végig e tekintetre, melyből j hzlet eddigi jo hírnevet kifogástalan 
megvetést és undort olvasott ki. Ki- a,ul\*ía‘, mint pedig a közönségnek 
mondhatatlan aggodalom fogta el,

miniszternek kifejezze szerencsekivá-

Hu már minden ember tudja, hogy a világhírű 
- - - - - - -  Valódi Növény Essenezia-Fluid =
esak „K A TON A-féle* „K. A .w v

mikor férje mögött Meiner bűnügyi 
tanácsost pillantotta meg, aki hideg

szolid és pontos kiszolgálása által 
még magasabb nívóra emeljék.

IC rovat alattiakért nem felelős a Szerk

Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől és kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATÓN A-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
_______ mely '2 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. -----------
Minden olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
v . z Budapesten: Török József gyógyszertára;
Kapható Szabadkán: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
novits-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Széchenyi tér, 
Zaláu Béla droguistás Kossuth u; ifj. Hoffmann József 

gyógyszertára III. kör Zimonyi-uL
Megvizsgálva és véleményezve !

Ma már minden ember tudja, hogy a vilaglnrn 
” ‘ _ _ _ _ _  va |ödí fövény Essenezia-Fluid — ■ -

csak „K AT ON A-féle* „K. A.“ vódjeijyffyel!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elérhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít minden 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- és hasgörcsöt. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gerjeszt, igy a test erőfokozódását — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszeri 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult koszvéaynél
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. --------------

Megvizsgálva és véleményezve !
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tor
Minden s/<> 3  £ . l l e i  V aulai bellikből 
ü l  é t  I.r 'kthebb hirdetőn 3 0  f i i  é

I I ' Állást keres egy idö-H ílZ V C Z O tó Ilá l sebb nö. Cin) a kiadó-

óű J ó  karban levő bi____  ‘IliUliS ciklim et e ladn i szán-
déközom tudakozódni: C sernovits-u tca 386 

szám.

Raktár kiárusítás gadható árban
Kész nói ruha, blous, alsó szoknya, gyér. 
mek ruha nói ing stb. VI D eák-utca Dr. 
Szilassi házban a teljes berendezés eladó,

hivatalban.

É r t e s í t é s !
Tisztelettel értesítem a n. é. meg 

rendelőimet, hogy helyben, Wes- 
seleiiyi-iitenban, ’Nemzeti Casino* 
helyiségében

Hadnagy és Tilli
cég alatt fennálló
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Ü z l e t  á t h e l y e z é s !
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szives tudó 

máséra adni, hogy Eötvös-utca, Geiger-fele házban volt

Kossuth-utca Vojnics Sandor ur házába helyeztük at. Egyben 
értesítjük a t. vevőközönséget, hogy

bácsmegyei Kerületi főiizldiinHd
— Raktárunkban kizárólag sajátszintén itten telepítettük. — 

gyártmányú

„Eredeti Singer“ varrógépeink 5 3
kaphatók, melyek mindennemű ipari és házi használatra a 
legalkalmasabbak.

Állandó nagy raktárt tartunk minden szinü mühimzö 
selymekben, fonál, cérna, olaj- es gépalkatrészekben.

Kiváló tisztelettel

Singer Co. varrógép részvénytársaság.
v a r r ó p .
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Szép és ta r ló s  s z ő lő je
csak annak  lesz, a ki in g y en  kóri M a
gyarország legnagyobb sző lő isko lá jának  
árjegyzékét, a mely szőlő iskola állam i 
segélylyel és állam i felügyelet m elle tt 

lé tesü lt.

• Vő a'.-.- N

••

mai naptól Hadnagy István ur 
kilépett és azt Balogh-féle házba 
áthelyezve, saját nevem alatt tovább 
fogom vezetni.

A n. é. közönség szives pártfogá
sát kérve, maradtam tisztelettel

*?•

ikéntes j j g l f e  lóárverés. |
« « -  Kávéházi berendezés
és felszerelés, Seiffert-féle fordítható 
tekeasztallal, 16 dakóval és golyókkal 
olcsón eladó Trafikant Károlynál Baja.

A bácsalm ási vasut-állom ástól mintegy három  kiló- *}•
m éternyire fekvő juliskaházi bérlet m egszüntetése folytán

í£ vasárn ap , f. hó 2 1 - é u  d é le lő t t  íb ó r a k o r  
*?• 221. tksz. F i io n  1 9  állatni bérm én u tán  nevelt

*!•

Tilli Hdátti.

Szeplő 9

75 krajcár; egy eredeti üveg „Diana parfeum“ 5 korona; egy eredeti doboz
Diana pirosito“ 5 korona. -*r Bob hashajtó a legkellemesebb!

Egy teljes doboz ára 80 fillér; próba adag 10 filler. Készíti Erényi Béla „DIANA ‘ 
gyógyszertára Budapesten Karoly körút, 5. Kaphat a gyógyszertárakban. 
Főraktár Szabadkán: MILASS1N ILLÉS gyógyszertara a „Magyar koro- 
nához“, KATONA ÁGOST ANTAL gyógyszertara a „Szt.-Háromsághoz“

------ Csernovics-utca.

D E U m s e

•X* I S  d arab  1 év es  
I S  „ 2 99

í!«
j»* ----------

valam int több ten yészk an én . szop ós c s ik ó v a l „»•
X  együtt úgy egyéb gazdasági felszereié $ is kerül önkéntes •?-
«i- nyilvános árverés alá. ;*•
Oic Fenn jelzett napon a Szabadkáról 5 óra 48 perckor "**
*!í reggel, Bajáról 8 óra 24 perckor d. e. B ácsalm ásra ér-
•;* kezö vonatoknál kocsik fognak a t. c. vevők rendel- *$* 
*»• kezésére állani. ***

99 3  ,« f é lv é r  c s ik ó

GyntneK Hüó's cipó'
barna v. fekete.

Férfi ezugos ta rtó s 

Férfi fűzős cipő > erős 

Férfi fűzős Boxc pö

:«Qnagyobb 
V á la s z t^ !

czijwalpára Szabadj, főtér 1 szám. ű
^ m * . 4 > i i 4 i i w w a i j  L e g jo b b

Valódi Goodyear „V ’ lág-czipö a jelenkor 
elismert legjobb cipöj'’ .

L B E R T

f t .  2-50

Tiszti CipO borjubőrböl »> 4  75
Goodayer varro tt.

Férfi fűzős cipő bői. e l e g á n s  )9 4. 

Férfi fűz. cipő Chevrauból „  5 50
G oodyear varro tt.

Férfi hegymászó cipó ,, 6.75 ■•Jiiaiiiiiiifeiiitiittl**

Női ezugos cipő

• is ■‘•■J.'

f t .  2 50

Női fűzős CÍJÖ, tartós „  2 7 5  

No. gombos cipő, fekete „  3 -  —  

NŐi fŰZÖS Cipő, barnabörből n  3 ’ 
f oi fe l cipő fekete bőrből „  2 ’ 

NŐI fél CÍpÖ barnabőrből >y 2 ‘23  

NÖÍ fÜZÖS C'pj C hevrauból n  4 \  5
G oodyear varro tt, elegáns, sikkes.

Olcsó !Elegáns ’

• 11 >r •V
** . • 1 ••• • 1 '

Nyomatott a kiadók Kiadok ás Hamburger könyvnyomdájában Szabadkái




