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föladtam — és felekezetet támadó intencióját 
mindenekelőtt m'aga a miniszter hivatott el-
bírálni! Igaz? S lia 'rászolgáltam, rám nézve 
a büntetést kiiszabni, a megtorlás elviselése 
az én háborús szenvedésem lenne. Panaszom 
jóhiszemű föltárásáról a sürgöny feladása 
előtt értesítettem a polgármester u ta t , ő 
„korekt"-nek minősitette magát a sürgöny, 
szövegét és a szándékomat is. Megkérdeztem 
ós t Szerkesztő úrra l is közöltem ezt. Azt 'a 
kívánságát is kifejezte sürgönyöm szövegé-
nek bemutatásakor a polgármester ur: „bár-
ha 'min.den nap 150 ilyen sürgönyt küldené-
nek a miniszter nek". Tessék csak megkér-
dezni a város kormányzóját, igaz-e? Fölad-
tam a sürgönyt és mielőtt megtettem, Szer-
kesztő ur bizalmas kérésére ón azt magyará-
zataim kapcsán (tanuk előtt) jóhiszemüleg az 
ügy érdekében át is adtam. Azért adtam át 
jóhiszemű bizalommal, liogy Szerkesztő ur-
nák leckéztető nyilvános kri t ikáját megszé-
gyenítően elviseljem a nevem nyilvánosságra 
hozásával, vagy meglapulva az „állami tiszt-
viselő" tág ernyője alatt, tisztviselő társaim 
tömegét engedjem ok nélkül kipellengérez-
ni? Ismétlem, nem szolgáltam reá és tisztvi-
selő társaimat Szerkesztő ur leckézte tésének 
kitenni nem engedhetem. Fölkérem ós fölha-
talmazom t. Szerkesztő urat , hozza levelemet 
és kérésemet nyilvánosságra, legyen Ítélkező 
ez ügyben az állami tisztviselői kar. Az a 
mai lapban megjelent kijelenté® okulás vé-
gett nekem ezek után elég, de az „állami tiszt* 
viseilők"-nek tartozom azzal, hogy kilépjek 
soraik közül s bocsánatukat kérve, azt mond-
jam, nem btijdéfeom, — nekem szól csupán a 
75% szesz stb. — Tisztelettel: Cholnoky Ká-
roly, áll. ifőginm. tanár. 

— Nagy vihar Szabadkán. Szabadkáról 
jelehtik: Szerdáról csütörtökre virradóra 
óriási vihar tört ki Szabadkán. A vilám tölbb 
heilyen lecsapott és nagy károkat okozott. A 
tűzoltóság kivonult és az oltási munkálatok-' 

nál egy tűzoltót súlyos baleset ért. Váli 
Gyula városi mérnök házába is becsapott a 
villám és menyezetiüzet okozott. Szász Gyula 
felsőkereskedelmi iskolai tanár bútorai el-
églek. Lecsapott a villáim dr. Purgly Sándor 
nyaralójába is, de a telefonhuzal elvezette és 
igy a villám nem okozott kárt . Emberáldo-
zata a villámcsapásnak nem volt. zivatar 
sok kár t okozott a környéken, különösen a 
ínég el csépel etlenül osztagokban álló gabo-
nában és a gyümölcsösökben. Ezenkívül az 
eső sok ház pincéjét ellepte. A leégett házak 
nagy része biztosa tiva volt. 

— Ivánkát nem helyezte a törvényszék 
szabadlábra. Pozsonyból jelentik: Ivánka Imre 
képviselő ügyében pénteken folytatták a 
tárgyalást. A tárgyalá,s megkezdése után 
Ivánka védője kérte a bíróságot, hogy Iván-
kát helyezzék: szabadlábra. A törvényszék 
a kérelmet elutasította. Indokolása az eluta-
sító határozatnak az volt, hogy annak idején 
Ivánkát a katonaság szabadságolta az or-
szággyűlés tartamára és akkor rendelték el 
letartóztatását, amikor még nem volt katona. 
•Betegség színlelésével ki akarta vonni ma-
gát az igazságszolgáltatás alól és mivel sú-
lyos büntetése várható, szökés veszélye fo-
rog fenn. Ezért tartóztatták annak idején le 
és ezek az indokok most is fennállanak. 

— Amerikában gyiikol a hőség .Zürichből 
jelentik: A svájci lapok newyorki jelentése 
szerint Amerikában, különösen pedig Ncw-
york'ban és iCwikágóban, még egyre far t a po-
koli bőség. A délutáni órákban árnyékban is 
40 fokos volt a meleg. Naponkint 30—40 em-
ber hal meg napszin ástól. A kórházait zsú-
folva vannak a hőségtől rosszul lett embe-
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rekkel és a gy e r niek 111,alandóság is ijesztően 
megnövekedett a gyilkos hőség miatt. 

— Kémkedés miatt halálra ítélt német 
asszony. Kölnből jelentik : A Kölnische Zeitung 
jelentése szerint a marseillei haditörvény-
szék 1916. május 1'6-áu halálra ítélt egy Pffíad 
nevű 28 esztendős német asszonyt k'émkedós 
miatt. A scimmitőszék ,elutasította a.z elitéit 
fölebbez'ését. 

— Felmentett hadseregszáliitó. Nagy-
váradról jelentik: A törvényszék pénteken 
tárgyalta Rwffy Pál püspöki uradalmi inté-
ző, hadseregszáliitó bűnügyét, alcit azzal vá-
doltak, liogy az átvevő közegeket megveszte-
gette. A törvényszék a vádlottat fölmentette, 
mert beigazolódott, liogy kifogástalan minő-
ségű árukat szállított tagadásával szemben 
semmi bizonyíték sem merült fel. 

— Gyermekgyiikosíággal vádolt vasúti 
pénztórnoknő. Újvidékről jelentik: A műit év 
december 4-én Seress István Máv. hivatal-
noknak 7 éves kis leánya gyanús körülmé-
nyek között meghalt. Az orvosi vizsgálat és 
a bonicciás megállapította, hogy a halál oka 
idegirázkódá® volt, amelyet a fejre mért tom-
pa ütések idéztek elő. A nyomozás során a 
gyanú mindjobban iSeness Istvánnéra szüle-
tett Garnevics I lonára irányult, aki az újvi-
déki vasúti állomáson .mint pénztárnoknő tel-
jesített szolgálatot és két évvel ezelőtt ment 
férjhez Sereseihez, akinek első házasságából 
három gyermeke volt. A mostohaanya a vizs-
gálat adatai szerint rosszul bánt a gyerme-
kekkel, állandóan ütlegelte őket és, a szeren-
csétlen apának az a gyanúja támadt, begy a 
kiis Nusikát a felesége verte agyon. Az újvi-
déki királyi ügyészség kérelmére az njlvidéki 
törvényszék büntető 'tanácsa a vizsgálat 
újrafelvételét elrendelte és igy rövidesen vi-
lágosság dériül a titokzatos ügyre. 

— Az internáltak ellátási dija. A polgár-
mesteri hivatalhoz körrendelet érkezett, a. 
melyben a belügyminiszter értesiti a ható-
ságot, hogy a vagyontalan és közellátásiban 
részesülő internáltak napi élelmezési diját 
fölemelte egy koronára. Gyermekek, nyolc 
éven alul ötven .fillért kapnak. 

— A szegedi iparosok fogyasztási szö-
vetkezete a tagjai lisztszükségletének beszer-
zése körül készségesen, iközlbenijér. Aki ga-
bonavásáirlás és őrlés u t j án óhajtja, szükség-
letét biztosítani, vásárlási igazolvány meg-
szerzése ós a gabonává sár lás körüli közbenjá-
rás céljából forduljon a szövetkezethez, A 
szövetkezet tagjainak tehát nincs szükségük 
arra, hogy vásárlási igazolványért a ható-
ságnál jelentkezzenek. A szövetkezet a ter-
melőket ar ra kéri, hogy felesleges gabona-
készletüket. a iRómai-kötnit 31. sz. a. levő üz-
lettelepen a jánl ják fel. A tagok részéről1 vá-
sárlandó gabonát a szövetkezet gazdaságosan 
kezeli, együttesen vámőrölteti és a. nyert lisz-
tet a tagoknak kiadja, 

— Adományok. A cs. és kir. bőrkórtani 
központi kórház parancsnoksága ötven koro-
nát adományozott a, fahonvéd céljaira. — 
Paparó Ábrahám újvidéki kereskedő, a sze-
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