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A szabadkai tanitónöképzö
in tézet egy éve.

Az állami tanitónöképzö in 
tézet az 1904/905. tanévben oly 
eredményt mutatott föl amelyre 
a szomorú végű tanév után meg
elégedéssel tekinthetünk. A ta
nulmányi eredmény minőségé
nek ismérve a tanitónöképesitő 
vizsgálat eredménye. Ez az 
eredmény jelezi az intézet m ű
ködését általában. Ha csak az 
anyag nem kivételesen rossz, 
akkor a tanitónöképesités jó 
eredménye bizonyitéka annak, 
hogy az intézet valamenyi osz
tályában arra törekedett a ta
nári testület minden tagja, hogy 
a tanitónöképzö intézet céljának 
megfelelően a hazánakigazán mü- 
veltés lelkes tanítónőket neveljen.

Már pedig az idei tanitónö- 
képesitö vizsga eredménye kitű
nőnek mondható, amennyiben 
58 vizsgálatra jelentkező közül 
alig utasittatott vissza egy-kettő 
a többi pedig mind sikeresen 
állta ki a képesítőt

Ennek oka bizonyára abban 
is keresendő, hogy az intézet 
tanári kara nem elégedett meg 
a száraz praelegálássa* hanem 
még arra is figyelmet fordított, 
hogy a növendékek szorgalmáról 
és ellátásáról otthonukban is meg
győződést szereztek, mint hivatá
suknak magaslatán álló pae- 
dagogusok.

Az iskola év végén a nyilvá
nosságnak szánt statisztikai ada
tok bizonyára a legmegbízhatóbb 
források az intézet működésé
nek megítélésénél, mert a szá
mok részrehajlatlanok, de az 
igazgatónő által összeállított ér
tesítő egyéb adatai is a legme
legebb elismeréssel nyilatkozik 
a tanári testületnek páratlan 
buzgalmáról.

És ezt nemcsak az elméleti 
oktatásról mondhatjuk el, hanem 
az intézet életének minden ta
nítási és nevelési mozzanatáról. 
Az elméleti oktatással párhuza
mosan haladt a gyakorlati ok
tatás kiválósága, ami az újabb

tanterv szerint az idén már
sokkal több teendőt adott a/
tanári karnak mint tavai. Es 
hozzájárult ehhez még az is, 
hogy az időt igénylő és a szo
ros értelemben vett tanulást 
megszakító kivándorlásokról sem 
feledkeztek meg, hanem  az év 
folyamán a közvetlen tapasz
talatszerzés végett több ily ta
nulmányi kirándulást tettek a 
növendékek.

Kiváló szerepet juttatak az 
önképzésnek is az intézetben, 
az önképzőkör révén. Nagy gond
ját képezte az igazgatónőnek és 
a tanárikarnak, hogy ez az in
tézmény fontos segítségük legyen 
a növendékek tanításában és 
nevelésében, s hogy ne csak 
elméleti ismeretek megszerzésére 
növelje a növendékekben az 
ambíciót, hanem bizonyos tár
sadalmi önállóságra is képesítsen 
anélkül, hogy a nagyratörés be
teges érzetét kicsiráztatta volna 
a lelkekben.

Hogy különben az intézet 
mennyire megfelelt magasztos 
hivatásának, kitűnik ez még a 
hivatalos látogatók elismerő nyi
latkozatából is.

Szóval ismételhetjük, hogy azt 
a rossz érzetet, amelyet egyik 
tanintézetünk évvégi eseményei 
a közvéleményben keltettek, el
lensúlyozza a tanitónökép íö  in
tézet múlt tanévének kiváló si
kere. Ennek pedig csak örülhe
tünk. Mert ha nem is kizárólago
san a mienk ez az intézet, de ma
gunkénak tarthatjuk, mert hi
szen miközöttünk él és mi kö
zöttünk, városunk hírének eme
lésével teljesíti legszebb hivatását 
a néptanítók képesitését a leg
szebb, a legnemesebb feladatra, 
melyet ember maga elé tűzhet.

Eontos körülményként említ
hetjük meg a múlt tanév ese
ményei közöl még azt is, hogy 
az intézetnek úgy tanári, mint 
ifjúsági könyvtára nagy gyara
podást mutat föl. Az igazgatónő 
nagy gondot fordított arra, hogy 
a legújabb és legjobb müveket 
megszerezze az intézet könyvtá

rának és ezzel is biztosítsa, 
hogy a tanitónöképzö intézet 
célját biztosabban elérhesse.

Végül ide igtatjuk még az 
egyes osztályok tanulm ányára 
vonatkozó statisztikai adatokat. 
Az első osztály 56 növendéke 
közöl 6 kitűnő, 17 jeles, 27 jó 
és 6 elégtelen eredménynyel 
végzett; a második osztály 52 
növendéke közöl 6 kitűnő, 22 
jeles, 18 jó, 5 elégséges és csak 
1 elégtelen eredménnyel a har
madik osztály 50 növendéke 
közöl 5 kitűnő, 22 jeles, 18 jó 
és 5 elégtelen eredménnyel vég
zett; inig a negyedik osztály 
növendékei közöl 12 kitűnő és 
17 jeles eredménnyel fejezte be 
a tanévet. Az eredmény tehát 
majdnem — kétharmadrészben 
jeles.

Azt hisszük, hogy ez az ered
mény a legnagyobb dicséret.

A Kereskedelmi kamara teljes
ülése.

A szegedi kereskedelmi és ipar
kamara tegnap tartotta meg a havi 
teljes ülését Szarvady Lajos elnök
lete alatt. Az ülés tárgyalásairól a 
kővetkező tudósítást vesszük :

Szarvady Lajos elnök az ülést 
megnyitván, mindenek előtt mélyen 
átórzett kegyeletes beszédben emlé
kezett meg arról a súlyos és fájó 
veszteségről, mely a kamarát meg
döbbentően érte nagyérdemű titká
rának, Kulinyi Zsigmondnak f. évi 
junius 6-án történt elhunytával.

Szabó Gyula másodtitkárnak a ka
mara tisztikara kegyeletét is kifejező 
emlékbeszéde után elhatározta a tel
jes ülés, hogy az elhunyt titkár el 
évülhetetlen érdemeit jegyzőkönyvé
ben megörökíti, erről a gyászos 
özvegyet és családját külön értesíti 
és hogy Kulinyi Zsigmond arcké
pét a kamara üléstermében való el
helyezés céljából megfesteti.

Az elnöki jelentések során tudo
másul vette az ülés a kereskedelem
ügyi miniszter leiratát, melylyel a 
kamara által is hangoztatott kíván
ságnak megfelelően fölhivattak az 
árvaszékek, hogy a gondozásuk alatt 
levő árvák ipari foglalkozásra való 
terelésére törekedjenek.

Megállapította ezután a teljes ülés 
az elhunyt titkár özvegyének nyug
díjigényét és a közös bizottság ja
vaslatára a nyugdijszabályzat értel

mében járó 2400 korona helyett, az 
elhunyt titkárnak páratlan ügybuzgó, 
eredményes szolgálatával szerzett 
érdemei elismeréséül, évi 3000 ko
ronában állapította meg az özvegyi 
nyugdijat.

A kamara ezt követőleg a meg
üresedett titkári állás betöltése tár- 

5 gyában olykép határozott, hogy egy 
15 tagú bizottságot küldött ki, mely
ben az elnökön és 2 alelnökön kívül 
4—4 iparos és kereskedő, szegedi 
beltag és 4 kültag vesz részt azon 
megbízással, hogy ezen bizottság ké
szítse elő a titkári állásnak akár 
előléptetés, akár pályázat, akár pedig 
meghívás utján való betöltéséről szóló 
javaslatát.

Vörös László kereskedelemügyi 
miniszternek a tárcája átvételéről 
szóló értesítését tudomásul vette a 
kamara és oly értelmű választ ha
tározott el, hogy a kamara készség
gel tesz eleget a törvónyszabta kö
telességeinek.

A máv. szegedi üzletvezetőség kér
désére kimondta a kamara, hogy a 
Zomborban felállítani szándékolt va
súti szállító hivatal létesítését a ke
reskedelem és ipar érdekei szem
pontjából indokoltnak nem tartja.

Pártoló véleményt fogadott el a 
kamara Sztapár községnek a heti
piacaira állatfölhajtás engedélyezését 
kérő folyamodására.

Azonkép tudomásul vette a kamara 
a magyar szőlősgazdák orsz. egye
sületének az alkoholellenes mozga
lom ellen szervezkedést kérő átira 
tát is.

Több ipartestület tanoncmunkaki- 
állitása segélyezésére egyenkint 50—30 
korona segélyt és a zentai iparos
inak segélypónztárának alapjára 50 
korona segélyt szavazott meg a ka
mara.

Végül bejelentette az elnökség, 
hogy a kamara Évkönyve elkészült 
és e hó közepe táján fog a nyom
dából kikerülni és hogy a kamara a 
szokásos nyári szünetre való tekin
tettel, ha csak rendkívüli viszonyok 
ezt nem szüksógelnék, szeptemberig 
nem tart ülést.

A tanács és az állami adó.
A tanács tegnap foglalkozott 

az ismeretes közgyűlési határo
zattal, mely az adóbeszállitást 
és a hadsereg állományának 
kiegészítésére vonatkozó minisz
teri rendeleteknek végrehajtását 
a városi tanácsnak megtiltja.

A tanács tegnapi ülésén ki
mondta, hogy az önkéntesen

Weitzenfeld Márczell
kender, kötél, zsineg zsák, ponyva és lópokróc raktára
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fizetett állami adókat sem szál
lítja be az adóhivatalba, hanem  
elhelyezi a helybeli pénzintéze
tekbe, addig, míg az ex-lex meg 
nem szűnik.

A helyzet.
— S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .  •• 

Budapest, julius 12.

A közvéleményt ezidőszerint élén
ken foglalkoztatja az a kérdés, hogy 
mi lesz majd őszszel a három évet 
kiszolgált katonákkal és hogy nem 
hívják-e be a póttartalékosokat? 
Ismeretlen forrásból az a hir terjed 
el, hogy október elsején a közös 
hadügyminiszter rendeletére bent 
fogják tartani a három évet kiszol
gált legényeket, a póttartalékosokat 
pedig közvetlenül posta utján kézbe 
sitendö behívókkal fogják szolgálatra 
berendelni.

E híreszteléssel szemben tudósí
tónknak jól értesült helyen sikerült 
beszereznie az információt, amely sze 
rint október elsején — még ha nem 
is lesznek újoncok -  a három évet 
kiszolgált katonákat szabályszerűen 
elbocsátják s a póttartalékosokkal 
szemben sem fognak rendkívüli rend
szabályokat alkalmazni.

Ez álláspontra két szempont vitte 
rá a kormányt. Nevezetesen egyrészt 
szigorúan ragaszkodik a fenálló tör
vényekhez és szabályokhoz; ennek 
külömben már ismételten kifejezést 
is adott. Másrészt azonban nagyon 
sokat adnak arra, hogy a hadsereg
ben ne bomoljon meg a fegyelem.

Ennélfogva sokkal inkább belenyu- 
gosznak abba, hogy ne legyen teljes 
a létszám.

De azt is szem előtt tartja a kor 
mány, hogy ne izgassa fel a közvé
leményt, különösen most, amidőn 
alapos kilátásai vannak arra, hogy 
szeptember lő-ig a válság megoldást
nyer.£

Érdekes külömben, hogy a tisztek 
mindenfelé biztatják a harmadéves 
katonákat, hogy nincs mitől tartaniok 
mert semmi esetre sem fogják ben 
őket.

A politikai válság dolgában a mai 
napon semmi nevezetes fordulat nem 
állott be.

Az ipartestillet elóljárósági
ülése.

A szabadkai általános ipartestület 
tegnap este tartotta julius havi ren
des ülését Pausics János elnöklete 
mellett.

Az első tárgy a budapesti asztalos 
ipartestület átirata volt az önálló 
vámterület mielőbbi életbeléptetése, 
az ipartörvény revíziója, a választó
jog kiterjesztése és a nemzeti had
sereg létesítése tárgyában.

Elhatározták, hogy hasonló értelmű 
feliratot adnak át Mukics Simon és 
Varga Károly országgyűlési képvise
lőknek a nemzetképviselet elé leendő 
terjesztés végett.

A Bécsi biztosító-társaság meg
keresi az ipartestületet főügynöksé
gének elfogadási iránt. Az ipartes
tület, mint erkölcsi testület a kép

viseletét el nem fogadhatja, hanem 
a megkeresést átteszi a testület ke
belében működő hitelszövetkezetnek, 
amely a főügynökség elfogadásáról a 
maga hatáskörében határoz.

A pécsi országos cipésziparos- 
kongresszusra a testület képviseleté
ben az elöljáróság Arnold Pált küldi ki.

A szegedi kereskedelmi és ipar
kamara átiratot intézett a testület
hez a honvédség részére szükség- 
lendő bakancsok szállítása tárgyában. 
Az átiratot miheztartás végett ki
adták a szakiparosoknak.

Minthogy több tárgy nem volt, 
elnök az ülést berekeszti.

Forradalom Oroszországban.
Konstanzu, julius 11.

A Potemkin tegnap este 7 órakor 
a hajórajjal elhagyta Konstanzát. A 
páncélos gépei és kazánjai haszna
vehetetlen állapotban voltak, mert a 
lázadók édes viz helyett tengeri vi
zet használtak. A Potemkint a Cserma 
hajó vontatta. A Potemkinen regge
lig dolgoztak, inig a beléhatolt vizet 
teljesen kiszivattyúzták és a hajót 
szabaddá telték. Általánosan felttinnt, 
hogy az orosz hajóraj Konstanzából 
üdvözlés nélkül távozott.

Moszkva, julius 11.
Szuvalov városkapitánynál már 

meglehetősen előrehaladt a fogadás, 
amikor belépett a merénylő és há
romszor rálőtt Suvalovra. A első lö
vés balkarját, a második szive táját 
érte. Suvalov szárnysegéde karjába 
hanyatlott. A harmadik lövés egy 
a közelben álló hivatalnok lábát 
sebezte meg Suvalovot lakására 
vitték, eszmélete elhagyta, többé 
egy szót sem szólt és félórával rá 
meghalt. A merénylőt elfogták és 
a kihallgatáson jelenvoltak át
adták a rendőrségnek. Körülbelül 30 
éves ember; jó, de nem éppen tiszta 
ruha volt rajta. Külsejéről Ítélve, 
nem tartozik a munkás osztályhoz. 
Hogy mi indította a merénylet el
követésére, még nem sejtik.

A legelsők egyike, azok közt, kik 
részvétüket kifejezték Szergiusz nagy
herceg özvegye, Erzsébet nagyher
cegné volt, a ki az egész napot a 
családnál töltötte és csak este ment 
haza. Suvalov még tegnap azt mon
dotta az angol nagykövetnek, akit 
bucsukihallgatáson fogadott, hogy 
Moszkvában a nyugalom már teljesen 
helyreállott.

Brüsszel, jul 11.
Az orosz forradalmi bizottság egyki! 

vezére, Szemenov átutazóban ide
érkezett. Szemenov azon igyekszik, 
hogy távirati összeköttetést teremtsen 
a párisi és londoni forradalmi bi
zottságokkal és kijelentette, hogy az 
orosz forradalmárok minden clölcé- 
készületet megtettek, hogy a llomano- 
vok detronizálása legkésőbb augusztus- 
bon megtörténhessék, mire az ideiglenes 
kormányt azonnal beiktatják.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ős muzeutn. Nyitva 
azerdán ős szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap dólelőtt 9 tői 12-ig.

Julius 16. Országos athletikai viadal P a 
lloson.

Julius 16. A magyarországi szabómun
kások és munkásnök szakegyesiilete sza
badkai csoportjának zártkörű táncvigalma 
a városligetben.

Julius 16. Az általános ipart Jötiilet köz
gyűlése a Hungária nagytermében.

Ju liu s  16. A szabadkai építő iparosok 
körének közgyűlése d. u. 8 órakor, a kör 
helyiségében.

Julius 80. A szabadkai vas- és fémmun
kásoknak cimbalomversonynyel egybekötött 
táncvigalma a városligetben.

— Kilépés a szabadelvű párt
ból. Dr. Purgly Sándor volt or
szággyűlési képviselő, városunk köz- 
igazgatási bizottságának tagja, a 
szabadelvű párt elnökségéhez intézett 
levelében bejelentette a pártból való 
kilépését.

— Hírek az egyházmegyéből. 
Fáth Ferenc Hajósról Újvidékre, Godó 
László Nagybaracskáról Martonosra, 
Kuczka Péter Marionosról Nagyba- 
racskára kápláni minőségben áthe
lyeztettek. — Az ujmisések követ
kező helyekre küldettek káplánok
nak: Anisics Jenő Bácsra, Berecz 
Kálmán Bácsföldvárra, Evetovics Pé
ter Dusnokra, Jungert Péter Bács- 
kertesre, Kazinczy Imre Mélykutra, 
Müller Fülöp Hajósra, Piukovics Fe- 
rencz Mélykutra, Probojcsevics An
tal Bácsalmásra.

— Az uj forgalmi főnök. A
Weinhardt Manó nyugalomba vonu
lása folytán helybeli m. á. v. for
galmi főnökké kinevezett Payer Imre 
budapesti üzlelvezetőségi felügyelő 
ma foglalta el hivatalát. A távozó 
forgalmi főnök tiszteletére a szabad
kai államvasuti tisztviselői kar ma 
este a Bárány szállodában bankettet 
rendezett.

— A községi birö szabadsága. 
Piukovics István községi biró ma 
kezdette meg szabadságát. A baka
tel ügyek elintézése ez idő alatt 
szünetelni fog s ennélfogva az újabb 
panaszok csak augusztus hó 20-tól 
kezdve lesznek elintézve.

— Ásványi Lajos találmánya.
Az »Agraria« Magyar Gépforgalmi 
Részvénytársaság tegnap mutatta be 
nagy érdeklődés mellett a Tattersall 
udvarán néhai Ásványi Lajos, a palicsi 
földmives iskola nemrég elhunyt 
igazgatójának szabadalmát képező 
kukoricaszár-tépő szerkezetet, mely
nek megtekintésére az ország minden 
részéből a gazdaközönség előkelősé
gei nagy számban veitek részt. A 
szerkezet egy hat lóerejü Nicholson 
gyártmányú cséplőgépbe lett besze
relve és meglepő eredménnyel dol
gozott. A kukoricaszár két etető által 
a szálasgabona módjára etetve került 
a cséplődobba és onnan a célnak és 
várakozásnak megfelelően teljesen 
széjjeltépve került ki, úgy hogy kéz
zel megtapintva teljesen puha fogást 
éreztet és takarmánycélokra kitünően 
feldolgozottnak találták. A jelenlevő 
látogatók egyhangú véleménye az, 
hogy ezen szerkezet nagy hiányt 
pótló eszköz lesz minden gazdaságban 
a takarmány fedezésére, annyival is 
inkább, mivel a szerkezet bármely 
gyártmányú cséplőgépbe beillesztve, 
a kukoricaszárat kitünően alkalmas 
alaptakarmánnyá készíti elő. A próba 
eredményéi ől a műegyetem gépkisér- 
leti állomásának szakvéleménye közzé 
fog tétetni. Különben fölemlítendő, 
hogy a hat lóerejü gőzcséplőgép kb. 
250—300 métermázsa munka-telje- 
sitménnyel bir 10 munkaóra alatt.

— Szabadka vendégei. Az Erdélyi 
Kárpát Egyesület tiz tagja, közöttük 
2 hölgy érkezett ma reggel Szabad
kára. Vezetőjük M. Kovách Géza 
egyes, főtitkár és Hécsey Ede kegyes
rendi tanár. Innen Zomborba mennek. 
A társaság a délelőtt folyamán meg
tekintette a várost, délután pedig 
Palicsra rándultak ki.

— Áthelyezett cscndőrtlsztek. 
A honvédelmi miniszter megbízta 
kétegyházi Kirileszku Gyula VI. 
számú csendőrkerületbeli hadapród- 
tiszthelyeltost a II. számú csendőr
kerületbe való álhelyzés mellett a

nagykikindai és Preszly 1 ajos II 
csendőrkerületbeli hadapród-tiszhe- 
lyettest a nagyszalontai szakaszpa- 
rarcsnokság ideiglenes vezetésével.

— A Zental-ut gázvllágitása. 
A zentai-uti lakosok állandó pana
szát képezte a rossz világítás. — 
A nagyforgalmu útnak csak egyik 
oldalán volt egy ritka gázlámpa sor; 
de ez még csak annyi világosságot 
sem terjesztett, hogy este a kocsi
forgalom bajnélküli lebonyolítását 
telte volna lehetővé A bajnak talán 
most vége lesz, mert, amint értesü
lünk, ? gázgyár mostani agilis igaz
gatója kedvező ajánlatot terjesztett 
be a tanácshoz. Ezen ajánlatban 
kötelezi magát a gyár, hogy 300 uj 
izzófényü lámpát állit föl egészen 
ingyenesen. Ebből azután kikerül 
majd a Zentai-útnak az elkerülhe
tetlenül szükséges második sor gáz
lámpa is.

— A hirdetések haszna. Egyik 
fővárosi lapban az alábbi, érdekes 
közleményt olvassuk: A berlini sta
tisztikai hivatal kimutatása szerint 
szerint azok az üzletek, melyek 
rendszeresen hirdettek, 1004-ben 74 
százalékkal nagyobb üzleti forgalmat 
értek el a postai küldeményeknél, 
mint azok, melyek nem hirdettek. 
A szórványosan hirdető cégek pos
tai küldemény forgalma azonban 
csak 4 százalékkal volt nagyobb az 
egyáltalán nem hirdető cégeknél, 
úgy, hogy a nem rendszeresen foly
tatott hirdetéseknek számottevő — 
haszna egyáltalán nem volt.

— A lovak közé esett. Ma este 
7 óra után nagy csődületet idézett 
elő a Batthyányi-utcában történt sze
rencsétlenség. Pusin Sándorné a 
Grecski télé korcsmahelyiség előtt 
várta fiát, inig a Kólóban mulatott. 
Hogy az idő könnyebben múljék, ha
talmas ostorpattogásokkal riasztgatta 
a lovakat, majd visszarántotta, a mi
kor megvadultak. Végre azonban a 
lovak türelme is elfogyott, s maguk
kal ragadva a kocsit, futásnak ered
tek, de ugyanabban a pillanatban 
Pusinné a lovak közé, az utca kö
vezetére bukott s a kövezésre szánt 
gránitkövekben fején súlyosan sebe
sülve, eszméletlenül terült el. Vencel 
Lajos és dr. 1 riesz József, kik a kö
zelben voltak, nyújtották a szeren- 
csétlénül járt asszonynak az első 
segélyt kit azután a kocsira téve. haza 
szállítottak.

— A szerelem halottja. Megren
dítő öngyilkosság történt tegnap dél
után Baján. Egy viruló szép :ifju 
leány vetette el magától az életet, 
mert azt hitte, hogy ez néki teher. 
Meleg Amálka, egy húsz éves szép 
leány, kedden délután kiment a Du
nához és a magyar hajózási r. t. 
állomása és a csatorna torkolatánál 
egy dereglyéből a Duna habjai közé 
vetette magát. A leány a habok kö
zölt nyomtalanul eltűnt. Az öngyil
kosságnak két fiú volt a szemtanúja, 
de mire ezek segítséget hívtak, Meleg 
Amálka már megszűnt élni. Áz ön- 
gyilkosság állítólagos oka az, hogy 
egy fiatal ember udvarolt neki, de a 
fiú szülei nem egyeztek bele a há
zasságba.

— Alapszabály jóváhagyás. A
földmivelésügyi miniszter az „Ó- és 
ujszivaci gazdakör" alapszabályait 
jóváhagyó záradékkal látta el.

— Kifogóit gyermek hu II a. Ó-
szivacon a Ferenc csatornában egy 
halász rémülettel vette észre, hogy 
kihúzott hálójában hal helyett egy 
másfél évesnek látszó leánygyermek 
bulla van. Az esetet a község elöl
járóságának nyomban bejelentette. 
A kis gyermeket felboncolták s
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megállapították, hogy a hulla már 
hosszabb idő óta fekhetett a vízben. 
A hulla kilétét azonban megállapí
tani nem tudták.

— Feltört üzlethelyiség. Az
elmúlt éjjel ismét betöréses lopást 
követtek el egyik beltéri üzlethelyi
ségben. Az eddi- ismeretlen tette
sek Kertész Albert Petőfi-utcai üz
lethelyiségébe hatoltak be a hátulsó 
ajtón és a pénztárfiókból 30 koronát 
magukhoz véve, elmenekültek. A 
rendőrség erélyes nyomozást indított 
meg a tettesek kézrekeritése végett.

ft gyümölcs Iwfőzfc titfc
meg van oldva egy uj szerrel. Ezen 
igen fontos újdonság Amerikai Gyü
mölcs Sallc.s I néven jön forgalomba 
amelynek használata által a befőzött 
gyümölcsök, tiszta átlátszó színüket 
is keménységüket éveken keresztül 
megtartják. Nem drágább, sőt még 
olcsóbb, a füszerkereskedésben vá
sárolt, közönséges és az emberi 
szervezetre ártalmas salicylsavnál. 
Minden csomagon az Amerikai 
Gyümölcs Sullcylt gyártó rész
vénytársaság neve és az Oroszlán 
védjegy látható. Kapható 10—20—30 
filléres és 1 koronás csomagokban. 
Vásárlásnál csak Amerikai Gyü
mölcs Salicylt az Or *zlán véd 
jegygyei kérjen mindenki. Magyar- 
országi főraktár: Waehsmann és 
Vellner (Zalán Béla utódai) drogua 
üzletében Szabadkán, Kossuth-utca.

Napóleon és Oyama.
— Ajándék a japán főhadvezórnek.—

Budapest, julius 11. 
Schvarc Ignác budapesti kereskedő

még március havában levelet intézett 
Makinó bécsi japán követhez. A le
vélben megírja, hogy egy vadász- 
fegyvert óhajtana ajándékozni Oyama 
tábornoknak, amely I. Napóleoné volt. 
Levelét ekként végzi:

Birtokában vagyok azon okmá
nyoknak, melyek az ereklye valódi
ságát igazolják. A góthai udvari le
véltár igazgatója kijelenti, hogy a 
vadászfegyver 1807. junius 19-én 
Gothán keresztülutazása alkalmával 
adatott át Napoleon császárnak, a 
szász-koburgi fejedelem által.

Ezen műtárgyaknak legendája 
is van. A vadászfegyver Fischer- 
nek müve, a góthai udvar fegy
verkovácsáé, kinek neve bele is 
van vésve. És a türingiai Mehlis 
város Fischer szülőhelyének pol
gármestere egy másik okmányá
ban kijelenti, hogy a vadászfegy
ver a császárnak 1812-ben ada
tott át, midőn Oroszország ellen 
vonult.

A legenda szerint ezen fegyver 
arra volt hivatva, hogy az orosz 
sast lelőjje. Oyama marschallnak 
tehát joga van a fegyverhez, mert 
ezen ragadozó madarat egy szá
zaddal később tényleg ő lőtte le

Kegyelmes Uram! Méltóztassék 
engem feljogosítani, hogy Excellen- 
tiádriál Bécsben tiszteleghessek, 
hogy személyesen átadhassam ezen 
ereklyét Japán képviselőjének, ki 
bizonyára kegyes lesz azt jogos 
tulajdonosához eljuttatni.

Bécs, 1905. március 10-én.
Uram!

Van szerencsém értesíteni, hogy 
e hó hetedikéről kelt nagyon becses 
levelét megkaptam. Egyben őszintén 
megköszönöm azt az értékes aján
dékot, amelyet Ön Oyama tábornagy
nak óhajt fölajánlani. Az Ön törté
nelmi nevezetességű fegyverének, ér
tékét én igazán meg tudom becsülni 
— s épen ezért nagy örömmel vál
lalkozom arra, hogy rokonszenvónek

tanúbizonyságát rendeltetési helyére 
juttassam.

Fogadja uram, kiváló tiszteletem 
nyilvánítását.

Makino.

Építkezések és árlejtések a
m egyében.

Papiak és kántoriak kibővítése 
Bácskereszturon. A bácskereszturi 
papiak és kántoriak kibővítési mun
káit 19 900 korona vállalati árban 
Welker Fülöp cservenkai építész 
nyerte el.

Zombor. A zombori kir. törvény
szék kir. járásbíróság és ügyészség, 
valamint a fogház világításának cél 
jaira az 1906 — 1908. években szük
séges évi 700 kgr. kőolaj szállításá
nak biztosítása céljából f. é. augusz
tus 3. d. e. 9 órakor a zombori kir. 
törvényszék elnöki iktató hivatalá
ban szó- és írásbeli versenytárgyalás 
lesz. Bánatpénz 45 kór. 40 fill. A 
feltételek a kir. törvényszék iroda
igazgatójánál megtekinthetők.

Zombor. A közvágóhídon építendő 
sertésól, juhakol és borjuistálló 4372 
kor. 26 fillérrel előirányzott építési 
munkáinak vállalatba adása végett, 
versenytárgyalás tartatott. Ajánlatot 
tettek: Bernhardt Károly (Zombor) 
az előirányzati árban, Angyal János 
(Zombor) 2'5O/O, Pfeifer Fülöp 10% 
és Engusz Sándor 3% engedmény
nyel. Engusz Sándor ajánlata lett 
jóváhagyás végett felsőbb helyre fel
terjesztve.

Zombor. A zombori gör. kel. 
szerb egyház község saját helyisé
gébe f. ó. julius hó 16 án d. u. 5 
órára árlejtést hirdet 120 in3 I. oszt. 
cserfahasáb s 180 m3 tölgyfa hasáb 
beszerzésére. Bánatpénz 167 koriona, 
feltételek az egyházközségi épületben 
tudhatók meg.

T Á V I R A T O K .
A háborít.

Pária, julius 12. Az »Echo de Pa
ris* jelenti, hogy Muravjevet nem 
fogják békemeghatalmazottként Was
hingtonba küldeni. Amikor Muravjev 
tegnapelőtt kihallgatáson volt a cár
nál, a cár megjegyezte:

-  Ön, ugylátszik, beteg. Jobb lesz, 
ha nem megy Amerikába.

Murajev erre azt felelte, hogy 
tényleg nem érzi magát jói: tehát 
nembánja, ha a cár a missziótól 
felmenti. Oroszországot tehát a béke- 
konferencián csak Rosen báró és 
Pohotilov fogják képviselni. Gróf 
Lamsdorff külügyminiszter, mint a 
cár bizalmi embere mindig azt óhaj
totta. hogy a cár Wittet bízza meg 
azzal, hogy Oroszország nevében a 
béketárgyalásokat vezesse. A cár azt 
a tervezetet, melyet Muravjev dolgo
zott ki, nem irta alá és a békekér
désében a legnagyobb határozatlan
ság uralkodik.

Pétervár, julius 11. Orosz diplo
máciai körökben a béketárgyalások 
elé megint nagy pesszimizmussal te
kintenek. Biztosra veszik, hogy Ja
pán békefeltételei előreláthatólag el- 
fogadhatlanok lesznek, annyival is 
inkább, mert Sachalin már japán 
kezében van.

A norvég királyság.
Krisztiánia, julius 12. A Norsk 

Telegrammbureau jellenti : Mivel hogy 
tudvalevőleg a norvég állami ható
ságok a norvég trónt a Bernadotte- 
ház egyik hercegének ajánlották föl, 
nem igaz az a híresztelés, hogy 
Károly dán herceg lép Norvégia 
trónjára.

Uj képviselő.
Bonyhád, julius 12. A képviselő- 

választás ma délelőtt 7 órakor kez
dődött. Jelöltek voltak dr. Schwetz 
Antal ügyvéd és Weber János bir
tokos. A választás rendben folyt. 
,/ 212 órakor Weberre szavazott 534 
és dr. Fchwetzre 34. Ekkor dr. 
Schwetz visszalépett, mire Webert 
kiáltották ki képviselőnek. Mindkét 
jelölt függetlenségi és 48-as prog
rammal lépett fel.

SPORT.
Országos atlétikai viadal. A

»Bácska Sz. A. K.< 16 iki atlétikai 
viadalának minden pontjára beérke
zett nagyszámú nevezők közül addig 
is, mig a teljes összeállítást közöl
hetjük, megemlítjük, hogy a 100 jar
dot síkfutásra benevezett: Keméndy, 
Nemes, Bertalan és Gruber, kiknek 
egyforma esélyük van a győzelemre. 
Diszkosz vetésre neveztek Radó, Hor- 
vátovics, Csorna, Lunczer, Strausz, 
Kozla és még számosán, akiknek 
azonban az említettekkel szemben 
alig lehet a győzelemre kilátásuk. 
Erős lesz az elsőségért való küzde
lem e számban Kozla és Lunczer 
között, kiknek az eddig elért ered
ményeik alig pár centiméterrel kü- 
lömböznek. A magas ugrást, — melyre 
Somody, Diner, Koller, Nemes és dr. 
Gönczin kívül még számosán bene
veztek, — a legnagyobb valószínűség 
szerint dr. Gönczi, Magyarországnak 
6 óv óta ugró bajnoka nyeri el, kit 
a párisi, new-yorki világversenyeken 
elért eredményei és bámulatos rutinja 
ezideig még legyőzhetetlenné tett. A 
400 m. futást előreláthatólag Nagy 
József — ezen táv bajnoka — nyeri 
el, kinek komoly ellenfele a mi Mát
ráink lesz, ki 16-án először vesz részt 
atlétikai küzdelemben. Legerősebb 
lesz azonban a küzdelem a távol
ugrásért, hol Somody, Magyarország 
bajnoka és Dáner, Budapest székes- 
főváros bajnoka mérik össze erejüket. 
Rajtuk kivül részt vesz még ezen 
versenyben Gruber, Nemes, Deák. A 
rúdugrásban Szabó, Kazár, Terebesy, 
Rásó és dr. Gönczy küzdenek az 
elsőségért. Benevezett ezeken kivül 
Kiss Imre is, ki 3 év előtt éppen a 
palicsi versenypályán legyőzte Kauser 
F. Jakabot, az ekkori bajnokot. — 
A su'.ydobásban Kozlának eddig egye
düli komoly ellenfele László kinek 
rendkívüli szorgalmas és kitartó 
trainingje könnyen eredményezhet 
meglepetést. A gerelyvetósben alkalma 
lesz közönségünknek Csorna Kálmán 
szép alakját és gyönyörű stílusát ( 
élvezni. Az egy angol mérföldes fu 
tasra Nagy József, Bodor Aladár és j 
Mátrayn kivül Tóth István is bene
vezett, kinek acélas izmai és nívós 
kitartása megadja ezen verseny némi 
izgalmasságát és előreláthatólag ke
mény dió lesz Tóth a fővárosi baj
nokoknak.

A fékét® borítók.
Németből: KSrm'dezy Ernő. 35.

— De könyörgöm herceg, vágott 
közbe Rajmund, egyéb nehézségről 
szó sem lehet. Spavento a kardot 
választotta s hét órára tűztük ki az 
időt.

— Annyira el van szánva megölni

azt az embert vagy a saját fogát 
hagyni ott?

— Csak arcátlanságáért szeretném 
megleckéztetni.

A herceg mosolygott.
— Hm! A páros viadalhoz azon

ban két fél szükséges, s épen azt 
akarom közölni önnel, hogy holnap 
az egyik fél nem lesz jelen.

— Hogyan ? Spaveto ?
— Persze.
— Vonakodik ?
— Sőt elutazott.
Rajmund dühösen ugrott fel.
— De előbb ezt a levelet irta az 

ön részére.
Rajmund elolvasta s fogait csikor

gatta haragjában.
— Gyáva kutya, orditá, félredobva 

a levelevelet. Egyebet nem mondott ?
— Semmit.
Rajmund ajkait harapdálta.
— Ez esett mögött kiáltá fojtott 

dühhel, utálatos hajsza lappang, me
lyet még nem látok tisztán, de le
fogom leplezni. S ha a pokol fene
kére menekült is az a fickó, meg 
fogom csípni

Hét órát ütött a toronyban. A 
herceg felállt s bucsuzás után Raj
mund ép az ajtóig kisérte amint az 
hirtelen feltárult s Hektor rohant be 
nyomában egy ismeretlen úrral.

— Bocsánat uraim! kiáitá zihálva, 
mindjárt orvost is hoztam magam
mal, kitűnő sebész, de szörnyű messze 
lakik, mielőtt indulnánk, megengedik 
tehát: Maion Lajos, egyik legjelesebb 
orvostudorunk.

Rajmud meghajolt s a fiatal em
ber felé nyújtotta kezét mig a her
ceg, ki első pillanatra kissé össze
rezzent, kíváncsian s figyelmesen 
vizsgálgatta a vendéget.

— Nagyon figyelmes, Hektor uram, 
szólt a herceg, de, s a következő 
szavakat olyan kacajjal kísérte, hogy 
a doktornak minden csepp vére a 
fejőbe tódult, Spavento nem akarja 
Rajmunddal összemérni kardját s már 
el is párolgott.

— Eszénél van herceg ? kiáltá 
Beaulien, vagy csak mi álmodunk ? 
Hisz ezt senki sem hallotta, senki 
sem mondta Spaventoról.

— No, szólt Palmári az előbbi 
gúnyos hahotával, úgy én adom az 
urak tudomására. Spavento kimen
tette magát Rajmundnál, azt hiszem 
ez elég. Aztán rövid üdvözlés után 
eltávozott.

— Kicsoda ez az ember ? kérdezte 
az orvos, ki alig tudott meglepeté
séből magához térni.*

— Palmári herceg.
— Régóta lakik Párisban ?
— Körülbelül húsz év óta.
— Különös! Különös! dünynyögte 

az orvos. Csalódtam talán? De nem. 
Oh ez a kacaj. Évek óta visszhang
zik fülemben, épen úgy, mint ma, 
mint abban a szörnyű órában!

(Folyt, köv.)
•U.-CYTOKCt- '.tUűOUintaMM

Felelős szerkesztő:
u t; o o v i c ii i sr it k

Laptalnjdonosok : A Z A L I  P I  T (1 K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám : 62.

Több fiatal ember
- - - - - - s z á l lá s t  kap --
özV. lörnli ferencznítifl,
— -------Széchényi-tór 163.-----------
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Tiszta és jo Palicson
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forintot.
Bővebb felvitvilágositást nyújt a 

kiadóhivatal.
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Cim a kiadóhivatalban.
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P alicson j á f  í  5 1 8 i AÁllandó, észszerű és ügyes reklá
mozás minden gyári, kereskedelmi, 
ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, 
rugója, az éltető eleme.

H ogyan, hol és n tlkor hirdethető 
a legsikeresebben, 1 gjobban és leg
olcsóbban, megtudható az

Á’talános Tnddsitd
hirdetési osztályánál

tulajdonos
LEOPOLD GYULA szerkesztő

BUDAPEST,
VII., Erzsébet-körut 54.

ahol kiváló szakértelemmel, odnadó 
lelkiismeretességgel, pontossággal és 
olcsón eszközölnek hirdetéseket és 
reklámokat az összes budapesti, vi
déki és külföldi lapokban és naptá
rakban.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  V astag  be tűkbő l ©  
f i l l  é r  L ef kisebb h ird e té s  3 0  f i l l é r

fü in íW Q I l bútorozott szoba a dinnye- 
v M I I v n íl l l  piacon azonnal kiadó. Cim a 
kiadóhivatalban.

2  v illa  la k á s
a földmives iskola közelében 

levő fenyvesben
b ú t o r o z v a

v a g y  a n é lk ü l
a z o n n a l  k i a d ó .

Felvilágosítást nyújt a kiadó- 
hivatal.

nagyon kedvező a|«JA  
feltételek mellett Llrtllv.

Bővebb felvilágosítás kapható a 
tulajdonosnál:

Sznkulem z P é t e r
füszerkereskedő Halas.

Levélbeli megkeresésekre azonnali 
válasz kapható.

2500— 3000 liter ^ J ' S .
ségü, 16—18 kr. literje eladó. Óim a kiadó- 
hivatalban

c t i z S c

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A n tik v á
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gym nasium m al. A világhírű >Prog- 
res< cigaretta hüvely főraktára Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 In, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, írószer. Irodai 
felszerelések bám ulatos olcsók. Kölesöli 
kön y v tár hav i d ija  80 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Antnvnnhil 12“ 14 íóereju 5 uióses,AlitvlllvMlI nyári tetővel, 2 hengeres, 
4 sebességgel, francia gyártmány, kitűnő 
minőségben 2000 forintért eladó. Kormos 
Gyula és társa bankházában, V., Dorrttya- 
utea 5. fz.

a legfinomabb arcpemádí!

Legfinomabb púderek fehér créme 
rózsa színben o o o o o o o o

Eltávolít mindenféle bőrfol
tot. — Fehér és rózsaszínben 
1 tégely ára 1 bor. 20 fillér

ff Held! tnosdoViz.
Finom toilette mosdóviz, hasz
nálati utasítással 1 üveg 3 K

Raktár: MILASSIN ILLÉS gyógyszertára SZABADKÁN.

Lapelárusitók
havi f iz e té s s e l  é s

magas jutalékkal
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.

e í j  nagy pince
az Istvin-utczában, dr. Blum- 
féle házban, Horovitz gabona- 
—  kereskedővel szemben, —

a z o n n a l  k i a d ó .
Felvilágosítást nyújt a házmester.

VflPPÁ Ia ŶIVaL tigyelmébe. Tanuló v i l l  1 V lv H I I jv K  leány t keresek  hon
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János fértiszabó VI. kör, Tompa-u.

Több fiatalember Ferencnél,^Vörős^

m arti utca 9.

O fizkthelyiséj
dr. Szilassy Mór házában, 

Deák-utca 3. szám, k ia d ó .
• v. ;

Ha már minden ember tudja, hogy a világhírű 
===== Valódi Növény Essenczia-Fluid =====
•sak „K A T Ó N A -féle* „K. A .“ véd jegygyei!
Óvakodjunk tehát hatásnélküli külföldi utánzatok meg
rendelésétől ós kérjünk határozottan csak egyetlen valódi 
gyártmányú KATONA-féle igazi Növény Essenczia-Fluidot, 
----------  mely 12 üveg 4 kor., 1 üveg 40 fillér. ----------
Mindea olyan FLUIDOT, melyen nem áll rajta Katona név, 

vissza kell utasítani, mivel hamisított.
Budapesten: Török József gyógyszertára;

Kapható Szabadiján: Katona Ágoston gyógyszerész Cser- 
■oviU-utca; Wachsmann Jenő gyógyszerész Szóchenyi-tér; 
Zalán Béla droguistás Kossuth-u; ifj. Hoffmann József 

gyógyszertára III. kör Zimonyi-ut. 
Megvizsgálva és véleményezve !

t
A
f i

Konyhamórleg 3 60 kor. ós feljebb 
Húsvágó gép, valódi 

Standard 4‘— kor. és feljebb
Fagylalt gép amerikai

cédrus fából I2‘— kor és feljebb
Vaj készítő 360 kor. ós feljebb
Zsemlyereszelő gép 2 80 kor. és feljebb 

valamint nagy választék

háztartási ós m ezőgazdasági
c ik k e k b e n .

Mezőgazdasági gépek az eredeti
------------- gyári árakon.---------------

M indennem ű vasáru cikkek  a legjHiányosabb árakon !
Pontor és figyelmes kiszolgálás.

Meg nem felelő tárgyak készséggel lesznek kicserélve. TBS® 
=  VASKERESKEDOSCHNIER IMRE az ARANY HARANGKO
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N Z A K A D k Á N , R u d icn -u tca .

Ma már minden ember tudja, hogy a világhird  
=  Valódi Növény Essenczia-Fluid = =
csak „K A T O N A -fé le*  „K. A .“ védjegygyei!
Páratlan — nélkülözhetetlen — elórhetlenül megbízható 
nagy gyógyhatású házi gyógyszer. Gyorsan gyógyít mindem 
gyomor rendetlenséget, megszüntet gyomor- ós hasgöreaHt. 
Kitűnő szer minden gyengeségben, étvágytalanságban stb 
Gyorsan étvágyat gQrjeszt, igy a test erőfokozódiaát — a 
test súlyának növekedését idézi elő, az egész idegrendszert 
megerősíti. Mint külszer, fényesen bizonyult köszvénynél 
--------------  csuznál, tagszaggatásnál stb.-nél. --------------

ÍASs Megvizsgálva és véleményezve I
Nyomatott a Kiadók Kiadok ós Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.




