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BÁCS-BODROGH VÁRMEGYE.
Múltja és jelene.

M ár a róm aiak  idejében, lellát több mint 
két ezer év előtt. Bács-Bodrogh vármegye 
be volt népesitvc. E rre  m utatnak az úgy
nevezett «római sánczok-, amelyeket a jazi- 
gok.a hunok, a gepidák és az avarok az idegen 
tám adások ellen készítetlek. E népek m ár 
sok száz esztendővel Krisztus születése előtt 
tért foglaltak a megyében s azt bírták. l j  
korszak kezdődött a területen a magyarok 
beköltözésével. A megyei szervezet behoza
talával a m ai várm egyét két részre osztották, 
u. m. az északi dunam enti részt Monos
torszegtől N ádudvarig Bács- és keletre 
Szabadkáig Bodroghmcgyére. Az Anjouk 
idejében az olasz m űvelődés itt is tért hó
dított. A m egyét fontos csatornákkal hálózták 
be, m elyeknek központja Bács városa volt: 
nevezetesebb helyek vo ltak : Fitel, Gara. 
Futlak, Bodrogh-Háj-Szt.-Lűrincz, hol Mátyás 
idejében a megyei gyűléseket tartották.

A XVI. századtól’ kezdve, csaknem  két 
évszázadon át, sok csapás érte a megyét, 
így 1514-ben a pórlázadás, 1520 lián Szulej- 
m an császár felégette Bács városát, a várat 
bevette, a mely ütközetnél csaknem negyven
ezer m agyar pusztult el.

1097-Een a  tö rök  m ásfélszázados hódolt
ság alól Szavoyai Jenő, a zentai hős szaba
dította fel a vármegyét.

Az u tána következő katonai területi be
osztást az 1699-iki karlóczai béke törülte 
ismét el, visszaállítva ismét a megyei szer
vezetet. A mai kettős vármegyét 1730-ban 
egyesítette a helytartó-tanács. Ez idő tájban 
nagyszám ú ném et ajkú lakosság költözött 
he a illegve terü letére; az 1787-iki évben 
pedig több  m agyar, rulhén és tót lakosság 
is telepedett le á megyében.

Az 1802. évi Vili t. ez. a kél megyét 
törvényesen és névlegesen is rendezte.

Kivette a várm egye a részét az 1848-iki 
szabadságba rézből is. A vármegye területén 
több csatát vív lak: igv a hegyesi, kótyi 
szt-m ártoni ütközetek mindmegannyi szo
m orú emléke a történelemnek.

Az 1849-iki császári parancs Bács-Bodrogh 
vármegyét is a bécsi minisztérium alá ren
delte s csak az alkotm ány visszaállítása után 
nyerte vissza a vármegye függetlenségét.

A megye, mely egyike az ország leg
régibb vármegyéjének. □  alakjában a Duna 
és Tisza között terül el. A megye éghajlata 
az alföld klím ájának jellegzetességét tünteti 
föl. A hőm érséklet abszolút szélsőségei 35° és 
19° (1. Ásványos kincse nincs, egyetlen für
dője Palics. Földje egyike az ország legtermé

kenyebbjeinek és csak igen kis része homokos. 
A vármegye összes term elő területe 41,834 
ha., 117,804 ha. rét és kaszáló, 11,560 ha. 
legelő, 51,695 ha. szőlő és mintegy 12,000 ha. 
nádas. A termés legfőbb czikke a gabona, 
a melynek 80 — 81 kilós piros, aczélos. úgy
nevezett ^bácskai búzája- világszerte híres. 
1890-ben 249,482 ha.-ron nem kevesebb mint 
I 785,160 hl. búza termett. Igen gazdag ezen
kívül a vármegye term ése még rozs, árpa.

Bnjsni Vojnich István dr., Bács-Bodrogh vármegye és Zombor 
főispánja.

zab, hüvelyes vélemény, kukoricza, bur- 
gonva. ezukorrépa, dohány és kenderben, 
valam int takarm ány és szénában. Jelenté
keny a megve szőlőművelése és kom ló-ter
melése is. A különböző földek javításán a 
megve területén több gazdasági egyesület 
működik. A megye állattenyésztése szintén 
igen jelentékeny. így az 1890-iki statisztika 
szerint van a megye területén 143,643 db 
m agyar fajtájú és 4804 más fajtájú szarvas- 
m arha: ezenkívül bivaly, ló. szam ár, öszvér, 
sertés, juh, birka és kevés számú kecske. 
A megye területe a régebbi időkben ked
vező volt az állattenyésztésre. Az úrbéri 
rendszer megszüntetése és a legelők tagosí
tása óta a m arhatenyésztés korlátok közé 
szorult. Mindamellett még ma is jelentékeny, 
igy egyedül lóállom ányának értéke 17* 2

millió forint. A megyében sok m inta-gazda
ság van.

Az 1891. népszámlálás szerint a várm egye 
lakosainak a szám a: 716,488 ember, am iből 
1 km--rc esik 64 lélek. A lakosság nemzeti
ség szerint a következőkép oszlik m eg : 
288,521 magyar, 189,051 német, 29,025 tót, 
9063 rulhén, 1253 horvát és 197,104 szerb. 
Vallásfelekezetek sze rin t: 461,027 róni. kath., 
9983 gör. kath., 131,303 gör. keleti, 64,810 
ág. ev., 27,934 helvét és 19.115 izraelita.

A m agyarság főképpen a megye keleti 
és északi részén tömörül, a németek nyu
gaton, a szerbek Zombor, a tótok pedig 
Bács és Újvidék körül. Valmennyien a leg
jobb  egyetértésben élnek egymás mellett.

A lakosság főfoglalkozása az őstermelés. 
Az ipar és kereskedelem csak az utóbbi 
időben, a közlekedési eszközök kiterjeszke
désével, kezdett tért hódítani. Igen élénk a 
megyében a selyemtermelés, van a megyé
ben 11 selyemgubó beváltási állomás, sertés
kereskedés. malom ipar, téglagyár, szövőipar 
és kézműipar. Az ipar és kereskedelem elő
m ozdítására a megye keresztül van szőve 
vasút- és csatornahálózatokkal s közutakkal. 
A megyének 140 ezer tanköteles gyermeke 
közül mintegy 20 ezer nem já r  iskolába. 
Legszorgalm asabbak e tekintetben a néme
tek, legkevésbbé a szerbek s az úgynevezett 
• sokáczok*. Van a megyében 500 iskola, 
több m int ezer tan ító v al: 50 kisdedóvó, 5 
gimnázium, 14 polgári iskola. 2 földmives 
iskola, 20 ipariskola, 5 alsófokü és 3 közép
kereskedelmi iskola, tanítóképző, külön ál
lami és külön felekezeti. A megye évenkint 
csaknem 800,000 forintot ad ki iskolák fen- 
tartására.

A megye közigazgatásilag 13 járás, 1 
rendezett tanácsú v á ro s : Zenta, 1 törvény- 
hatósági joggal felruházott város: Baja és 
3 szab. kir. városra: Szabadka. Újvidék, 
Zom bor oszlik. Összesen tizenegy képvise
lőt küld a parlam entbe.

Egyházi tekintetben van 92 róni. kath. 
anyaegyháza, mely a kalocsai érseki egy
házmegyéhez tartozik, 4 gör. kath. egy
háza, 63 gör. kel. egyháza, mely az Újvidé
ken székelő bácsi püspökséghez ta r to z ik : 
28 ág. evang, egyháza, mely a bányai, 13 
ref. egyház, mely a dunamelléki püspök
séghez van beosztva és 19 izr. anyakönyvi 
hivatala.

Törvénykezési tekintetben az egész megye 
a szegedi Ítélőtábla területéhez tartozik. 
A megye területén 3 kir. törvényszék és 14 
kir. járásbíróság  működik. Közegészségi te-
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kintetben a megye területén 00 gyógyszertár 
áll fenn.

Alig van vármegye az országban, ahol 
olyan nagy volna a tisztviselők között a 
szívélyes és jó  egyetértés, mint Bács-Bodrogli 
vármegyében. Á megye közhivatalnokai 
ebben á tekintetben Yojnits István dr. főis
pántól vesznek példát. Önérzettel m utálhat 
a vármegye közhivatalnok karára, mely 
különösen az utolsó évtizedben magasan 
álló színvonalon m űködött. Nyugodt, biztos 
kézzel vezetik az ügyeket, a minek érdeme 
azé a két férfié, a kit a király és a megye 
bizalma a vármegye élére hitt meg, illetve 
állított. Ez a két fél fi: Yojnits István dr. 
főispán és Karácson Gyula alispán.

Baj sói Vojnils István dr. Zom bor szab. kir. város 
ás Bács-Bodrogli vármegye főispánja, Szabadkán 
született 1856. augusztus 18 án. Középiskolai tanul
mányait részben a budapesti kegyesrcndicknél, 
részben pedig Nagy-Kanizsán végezte. A jogi tanul
mányokat Pécsett kezdte 1874-ben, majd Budapes
ten folytatta és 1880 bán a budapesti tudományos 
egyetemen az államtudományok doktorává avatták. 
Köztisztviselői pályáját 1882 ben kezdte, amikor is 
tiszteletbeli városi aljegyzőnek nevezték ki. Mun
kássága iránt elismeréssel volt a vármegye és két 
évvel később valóságos aljegyzővé választották meg.

mindenkor a vármegye és szülővárosának, Zsom
bornak érdekeit tartotta szem előtt. 1832-ben szü
letett Zomborban. Tanulmányait Kalocsán kezdte, 
majd Budapesten végezte. A szabadságharcz emléke
zetes évében visszatért szülővárosába és a városi 
nemzetőrséghez soroztatta be magát. Csakhamar had
nagy lett és mint Gfellcr őrnagy segédtisztje, résztvett

MihAlyi János, árvaszékt elnök.

1885-ben már tiszteletbeli főjegyző lett, mely állási 
azonban 87-ben a hódsági kerület képviseletével 
cserélte fel, a melyet a kerület osztatlan szeretete 
ajánlott fel neki. Kerülete érdekeit mindenkor erős 
érvekkel és nagy szónoki képességgel védte s ezzel 
biztosította magának a megye lakossága rokonsz.cn- 
vét. Mint a parlamenti közigazgatási bizottság tagja, 
különösen a közigazgatási reformok tárgyalása al
kalmával. buzgó munkásságával csakhamar kinyerte 
képviselőtársainak rokonszenvét is. Ezt a sokol
dalú és buzgó működést jutalmazta meg a király, 
a mi koiL. 1.8M- baaJőisipáp n á .nevezte ki. Ma az ország 
egyik legnagyobb vármegyéjének ugyancsak ő a 
főispánja. Ez idő óta az ő nagvszorgalmu munkás
ságához fűződik a város előrehaladása és föl- 
virágzása.

Bozsóki Karácson Gyula, Bács-Bod- 
rogh vármegye alispánja. Kis-Sztapáron 
(Bácsinegyei született 1842-ben. Jogi ta- 
ulmányainak befejezése után 1868-ban 
Bács-Bodrogli vármegye szolgálatába 
lépett, mint IV. aljegyző s az aljegyzői 
rangfokozatokat gyorsan|áthaladva. 1878- 
ban általános lelkesedéssel vár-megyei 
főjegyzővé választatott meg. Alispánná 
egyhangú lelkesedéssel 1895. évi októ
ber hó 8-án választotta meg a nagy 
■vármegye közönsége. Karácson Gyula 
immár 29 év óta tisztviselője Bács- 
Bodrogli vármegyének. A tövises köz
pályán eltöltött ezen hosszú idő alatt 
az egész vármegyében csak tiszteletet 
és szén ti tét vívott ki. Puritán jelleme 
és becsületessége, a hivatalos műkö
désében mindenkoron tanúsított pá
ratlan buzgalma és éréivé minta tiszt
viselővé avatták.
... ilth*WMnos. Arvnszíld elnök. Itéiii, 

sgynkcrcs alakja a magyar urnák, 
aki egyformán köztiszteletnek örvend 
minden állásban Mint volt országúvá- 
•esi képviselő és megyebizottsági iag.

e'

Ho/sóki Karácson Gyula, 
Bács-Boilrngh vármegye alispánja.

a hegyes-verbáczi ütközetben, valamint Guyon 
tábornok vezérlete alatt a mosorini támadásban. 
Köztisztviselői pályáját mint tanító kezdte meg 
szülővárosában, majd a zombori kir. kincstári 
igazgatósághoz ment át. a honnan 1857-ben Cser- 
venka nagyközség jegyzőjévé választották meg. 15 
évig működött c község és a vármegye érdekében 
m int .jrgyz.ö. JU ml y_j .dő _ aj a U jpj^nanubn á n y a i t foly
tatta. 1871-ben vármegyei tb főjegyzővé nevezték' 
ki. majd még ugyanazon évben a vármegye, nagy 
ambicziójának jutalmául, egyhangúlag főügyészszé 
választotta meg. Az c téren szerzett bokros érde

meit hálálta meg a vármegye azzal, hogy a vár
megye árvaszéki elnökévé választotta meg.

Prybil Ki nő. Bács-Bodroghmegyc főügyésze. Szü
letett 1848-ban Sopronban. Iskolai tanulmányait 
Baján és Pécsett, az egyetemet Budapesten végezte. 
1874-ben Báes-Bodroghmegye főügyészévé válasz
tották. Az ő ismert szerénységéhez mérjük toliun
kat s azért nem részletezzük élettörténetét és mű
ködését oly hűen, mint ahogy azt Prybil egyéni
sége igazán megérdemelné. De mégis meg kell 
mondanunk azon igazságot, hogy nélküle Zombor 
város társadalmát nem is lehet elképzelni. Minden 
társadalmi mozgalomnak, amely akár a kultúra 
fejlődését, avagy a humanizmus gyakorlását ezé- 
lozza, Prybil a kezdeményezője; de nemcsak ter
vezője. hanem azt megvalósítani is igyekszik. Elnöke 
a Polgári Casinó»-nak és a «Zombori Dalárdádnak

M agyarországot á lta lában  a szép asszo
nyok pá r excellencc országának mondják. 
Hogy ebhez m ennyibenjárul hozzá a < Bácska . 
arról az a régi krónika szól, mely szerint 
még a múlt század egyik olt keresztül utazó 
főherczege a legnagyobb elragadtatással 
emlékezett meg a megye tipikus szépségeiről.

Prybil Krnf>. Báes-Boilrogh vármegye főügyésze.

Az országos niuzeum  elsárgult levelei szerint 
a toherczeg dicsérete a császárvárosban 
általános kíváncsiságra lelt az osztrák főúri 
körökben s még ugyanazon évben több 
osztrák és cseh főur leutazott a tipikus szép
ségek m egláthatására.

Ami azonban  a .bácskai- nőket még 
vonzóbbá teszi, az az erős hazafias szellem 
és finom műveltség, amelylvel messze túl
szárnyalják az ország nem egy vármegyéjét.

MindmcgamiYi jukTér-ásszony. leány.akik 
jou rokat adnak, law n-tennist játszanak, kor
csolyáznak. kocsit hajtanak, lovagolnak, 

franczia bonunkat és északném et 
nevelőnőket tartanak, de ritkán 
idegesek, jó háziasszonyok és m in
dig készek a jótékonyságra.

\  alósággal csodákat tudnak  
művelni, ha Ínségesek fclsegélé- 
séről. vagy a jó tékonyságnak 
más gyakorlatáról van szó.

A B ácskádnak  ezt a híres 
speczialitását nem hagyhatjuk szó 
nélkül, am ikor bem utatjuk ISács- 
Bodrogvármegvét.

.1 hatalm as vármegyének m áso- 
<lik részét ismerlcljjik jelen fü ze 
tünkben, amelyben már bcihatátjuk  
n vármegye mujlját. különösen 
pétiig jelenét is. .1 terület re m ásodik ' 
aárnu’gyéjél ti: országnak még egg 
füzetben fogjuk ismertetni, am ikor  
is a még eddig nem közöli Dánosokat 
m aia ljak  be. képben és Írásiam.

Gn/komp i huh11
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ZOMBOR SZABAD KIRÁLYI VÁROS.
Zombor múltja és jelene.

Z om bor városának m últját, m int a leg
több  m agyar városéi, hom ály födi s hiteles 
adata ink  igen gyérek. Annyi" azonban tény, 
hogy m ár a mohácsi vész előtt m int neve
zetes helység lé teze tt: Sam bor, Zum bor és 
Z om bor név alatt.

V annak hisztorikusok, akik a város nevét 
a kihalt Czobor grófi-családtól szárm aztat
ják . kiknek e vidéken nagy kiterjedésű b ir
tokai voltak, melyek a város keleti oldalán 
fapalánkk al bekerített s földből hányt erős
séggel bírtak. Innen m agyarázzák a" «Cser- 
vcnka» városrész elnevezését is, mely bol
gárul vörös-vár elnevezésnek felel még.

A város első krónikása Szlatkovics róni. 
kalli. plébános volt, aki 1740 körül nemcsak 
napló-jegyzeteket vezetett, hanem  amit tu
d o tt s hallott is, m indent élethűen feljegy
zett. Szlatkovics a város történetében egész 
M átyás király idejéig megy vissza, a mikor 
is szerinte a vidéket kalholikusok lakták s 
tem plom uk is volt. A jelenlegi belváros, 
mely a tulajdonképem  <város» volt, árkok
kal és kerítéssel volt körülvéve, melyen át 
l'ahidak vezettek. Es mint ilyen, jó  szolgá-

Gyurlslts György, városi főjegyző.

latot tehetett a vidéknek s m enedéket nyújt
ható it a város és környéke lakóinak. A 
tö rök  portyázások alkalm ával 1541-ben a 
törökök ostrom m al bevették, s adófizetővé 
tették a várost és m int fontos stratégiai 
székhelyet, egy albasa vezérlete alatt nagyobb 
tö rök  őrség ta’rtolTa megszállva' 'A'Hraröfeök" 
itt épületeket emeltek s öt mecsetjük volt. 
Ezeknek az épületeknek m aradékai még 
m a is láthatók. A főmccsct a mai Zrinyi- 
utczában, a jelenlegi Schwertezkv-ház helyén 
állott, körülötte a turbános török temetővel. 
A másik mecset a jelenlegi lő-, illetve Kossuth- 
u tczában levő Gergurov-féle ház helyén 
állott, hol egykor a híres és nagy Bu- 
zadzsich-féle liáz volt. A harm adik mecset 
egy ré t mellett feküdt, a jelenlegi megyeház 
helyén. A negyedik mecset a kis szerb 
tem plom  helyén állott s a régi katholikus 
tem plom ból alakították át a törökök. Ez a 
tem plom  lehetett az, melyről Szlatkovics 
azt m ondja, hogy Mátyás király idejében 
m ár létezett. Az ötödik mecset a városon 
kívül volt. a jelenlegi .M árké krizs nevű 
dom b tetején. Volt a törököknek még egy 
hatodik, kisebbszerü im aházuk is, az úgy
nevezett <dhekia», a mely a jelenlegi Szl.- 
János kápolna helyén állott, az Olvasó-kör 
mellett. A török építkezések között neveze
tesebb még a török-fürdő, mely a basa- 
ulczában. a volt Markovics féle ház helyén 
állt. Mig a mai főgimnázium helyén a 
török basa háza állott, A különböző török 
defterekben nagy részletességgel van meg
írva a város akkori szom orú viszonyai. Az

1(587 évben az országgal együtt Z om bor is 
felszabadult a török rabiga alól.

Nem sokkal azután, 1691-ben, a Csernovics 
Arzén iszeki püspök vezetése alatt bek ö ltö 
zött szerbek egy része Zom borban telepe
dett le, kik a magvát képezték a város 
akkori lakosságának. Ebben az időben m ár 
a városhoz nagy kiterjedésű puszták ta r 

toztak és kiegészítő részét képezte az a 
kilencz falu, mely körülötte elterült. Ig v : 
Szálósies, Kernyája, Milcsics, Behiz, Kruse- 
vics, Gákova, Godocsevo, Bresztováez. Zás- 
kovó, A puszták száma mintegy 19 volt, 
melyeknek nevei a város határában  levő 
egyes dülőrészek neveiben máig is fenn
m aradtak. A pusztában a lakosság p a tr i
archális életet folytatott ; inkább állattenyész
téssel, m int fölclmiveléssel foglalkoztak. A 
családfő a b irtokában levő földnek rendesen 
alig egy ötödét művelte, éppen annyit,

I)r. Nlcollo* György, tb. rendőrfőkapitány.

am ennyi családja élelmezésére elegendő 
volt, Iliig a többin állatait nevelte. Am ikor 
a tiszavidéki katonai határőrvidéket felállí
tották, Zom bort is ebbe az őrvidékbe ke
belezték be s a szegedi katonai parancs
nokságnál mint .katonai sáncz - külön volt 
megjegyezve.

Ez időben a lakosság adót nem  fizetett 
Saját választott kapitánya alatt kellett e 
helyett katonáskodnia. Első, kapitányát Mat- 
kovicsnak hívták, ki egyik őse volt a ma is élő 
Malkovics-családnak. Á város első kapitánya 
1691-ben a szlankameni ütközetben 600 
gyalogos és 200 lovas embert vezényelt s ő 
hősi halált hall. Minden család 3 gyalogost 
és 1 lovast állított ki. Zom bornak lakossága

tehát 200 családból állott. Malkovics halála 
után a város második kapitánya Brankovics 
János lelt, aki term észetes fia volt az egér
ben elzárva tarto tt Brankovics Györgynek. 
Brankovics a jelenlegi városház helyén 
állott kaslélyszerü házban lakott. A mai 
piacz helyén rétség volt, mely után az úgy
nevezett vadaskert feküdt, amelyet a kas
té l ly a l  egy fahíd kötött össze. Brankovics, 
aki hatalm as term etével valóságos óriás 
volt, a szerb nagy tem plom ban van elte
metve.

A város által felállított hadak tisztjei 
bizonyos családok kiváltságai voltak.

Igv Lallossevics, a Goretzék és Pleliko- 
szics-családokból kerültek ki a hadak had
nagyai. A Radicsevics és a W ukicsevics- 
csaiádokból kerültek ki a zászlósok, kik 
jo b b ára  szálas em berek voltak. Az 1740-iki 
sziléziai háborúban  D am janich Bazil kapi
tány vezetése alatt 400 gyalogos és 200 lovas 
katona küzdött Ausztria érdekeiért. A csapat 
egy része Sziléziában és Bajorországban 
m arad t és leszárm azottjaik m a is ott élnek. 
Dam janich hazatérve, a reform átus vallásra 
tért á t és az egykor gazdag kapitányt 
éhenhalva találták a m éhesében, mely a 
m ostani színház helvén állolt.

Valter Nándor, rendőrfőkapitány.

Amikor 1741-ben a megye vissza lett 
állítva, Zom bor is jobbágyi minőségben ez 
alá tartozott. A katonáskodáshoz és a sza
bad élethez szokott lakosság azonban irtó 
zott a jobbágyi kötelezettségtől. E m iatt 
több szerb család kivándorolt, részint Ivo- 
luhnlc.zárn EntlnkruÁ Zsahlváni és M ltrovi- 
czára. A kiköltözöltek helyére Ferencz-rendi 
barátok  vezetése alatt bunyevácz katholiku- 
sokat telepítettek be. A bosnyák ruhát és 
fezt hordó bunveváczoknak kezdetben tem 
plomuk sem volt és előbb Sridlich György, 
később Birvalszky szállásán levő dom b alatti 
üregekben jö ttek  össze, s a hogy Szlatkovics 
plébános feljegyezte, mise után  a m agukkal 
vitt eledelekből lakm ároztak, s «kóló«-t 
tánczoltak. A barátok  adakozásából később 
kápolnát építettek, mely a barát-u tezában  
állott. A Ferencz-rendfl szerzeteseket II. Jó 
zsef tiltotta ki s helyette az első rendszeres 
plébániát alapította. Az első plébános Szlat
kovics. a város k rón ikairó ja  volt. Ez idő
ben W ürttem berg és Bajorországból több 
német család költözött be a v á ro sb a : az 
első bizonyos P iringer nevű család, melynek 
fejét Szlatkovics tem ette el.

1713-ban a város lakossága nagy gyűlést 
tartott, melyen elhatározták , hogy a jo b 
bágyi uralom ba nem nyugosznak bele, h a 
nem feliratot intéznek ő felségéhez, amely
ben a jászok és a kunokéhoz hasonló 
szabadalm akat kérnek, ellenkező esetben 
elhagyják a várost. A gyűlés ha tároza tá t két 
példányban le is írták, s mintegy kétszáz 
szerb és bunvevácz-család irta  nlií. A kér-
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vényt egy 7 tagból álló küldöttség vitte 
a királynéhoz liécshc. Csakhogy a vármegye 
sem m aradt tétlen. Mindenféle akadályokat 
gördítettek a küldöttségnek és a város kéré
sének uljábn. A bécsi küldöttek fáradságát 
azonban siker koronázta. Zomboi1 1710-ben 
szab. kir. város lett s 150 ezer forint lefize
tése melleit czimcrt és pecsétet kapott. Nagy 
ünnepélyesség mellett hirdette ki Roller 
udvari tanácsos a királyi okm ányt, de a 
150 ezer forint váltságdíjat a város nem bírta 
lefizetni. Uatlhiányi .lózsef gróftól kértek 
kölcsön, lekötvén a felső várost zálogul, aki 
itt a jobbágy-rendszert behozta. Kz azonban 
csak pá r évig tartott, m ert Halas várostól 
00 ezer forint kölcsönt vetlek fel, amivel 
Batthiánvi grófot kifizették, pandúrjait és 
hajdúit elkergették s a nép öröm ujjongva 
já r ta  be az ntezákat, hirdetvén öröm m el a 
szabadságot.

l'j korszak nyílott meg a város történe
tében, mely most m ár sokkal szorosabban 
van hozzáfűzve az ország történetéhez.

A szabad katonai szellemben felnevelke
dett lakosság erős polgári kötelezettségek
nek telt eleget, l ’tat nyitva kebelében a 
kultúrának, melynek fokozatos fejlődése 
legbiztosabb záloga az előrehaladásnak. A 
közelmúlt napok, melyek még sokkal fris 
sebbek, semhogy arró l objektívon szólani 
lehelne, mind tele vannak a hazaszeretet s 
a m inden téren való haladás előnyével.

Ahol m ár a régm últban oly erős volt a 
lakosság önérzete, az legjobb biztosítékot 
nyújt a jövőben is. Biztosítja ezt az az erős 
szervezet, mely a város éleiét szabályozza 
és vezeti. Közigazgatása kitűnő, tisztviselői 
lelkiismeretesek, a mely m unkásságát a kö
zönség érdekeiben keresi. E lükön a m ár 
eddig is sok érdem el szerzett polgárm ester 
a tanácscsal, akikkel a következőkben fog
lalkozunk és m utáljuk be :

A város el só tisztviselője bnjsni Vojnils István 
dr., Zombor és Bács-Bodrogh vármegye főispánja, 
akinek életrajzát a vármegyénél adjuk. K helyütt 
még csak annyit füzünk hozzá, hogy nemcsak 
szerető atyja a városnak, de legszorgalmasabb 
tisztviselője is, akinek már is nagy érdemei van
nak a város felvirágoztatása körül.

Schlaycller Gyula potyár mester. Arról a jóságos, 
javakorabeli férfiról akarunk e helyütt megemlé
kezni, akit épp oly rajongó szeretettel vesznek körül 
városában, mint az egész megyében. Schlagcttcr 
Gyula a bácsmegyci Kulán született. Középiskolai 
tanulmányait részben Szabadkán, az egyetemi éveit 
pedig Budapesten végezte. Amikor befejezte iskolai 
tanulmányait, a vármegye szolgálatába lépett. Klöbb 
mint alügyészc, majd nemsokára főügyésze lett 
Bács-Bodrogh vármegyének. Az 1893 évi szeptem- 

"TTeFi városi közgyűlésem“Zomboi •vánros r.agy-wé~ 
többséggcl, óriási lelkesedéssel polgármesteré
nek választotta. Azóta négy rövid esztendő lelt el, 
de ez a rövid idő is a legfényesebb lapjai közé 
tartozik a város történelmének. Nagy szorgalmú, 
ügybuzgó hivatalnok, a kinek csak egy czélja van : 
a városának emelése és felvirágoztatása, fis ezt 
azzal a munkássággal, a mivel ő intézi a város 
ügyeit, már csaknem egészen elérte. Kgész serege 
a közhasznú és társadalmi hasznos intézmények
nek fűződik már is nevéhez. Az ő tapintatos úri 
modorának köszönhető a különböző nemzetiségű 
és nyelvű lakosság között a jó egyetértés és fenn
álló szívélyes viszony. Nemcsak mint hivatalnok, 
de mint szónok is az elsők közé tartozik. Ma még 
adózunk a társadalom terén szerzett nagy érde
meinek, azzal a sajnálatos kijelentéssel zárjuk c 
sorokat, hogy c kiváló férfiú életrajzából a leg
szorgosabb utánjárással sem tudtunk többet, bő
vebbet összeszerezni.

Gyurisils Györyy. Városi főjegyző. A bács-bod- 
roghmegyei O-Sztapáron 1873-ban született. Iskolai 
tanulmányait Zomborban kezdette, hol középiskolai 
tanulmányait is végezte. A jogot Budapesten hall
gatta, melynek el vCfi/.ése ú tin  egy évig Temes
váron, majd még egy évig Zomborban mint ügy
védjelölt működött. 1889-ben a város közönségé
nek bizalma városi tanácsnoknak választotta meg, 
bogv három évvel később a főjcgvzói állással tisz
teljék meg. Különösen ez idő óta nemcsak hivataliVArosházti.
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Fernbach Antal, földbirtokos. Dr. Danningcr Ádám, tb. főorvos. Koczkár Zslgmond, klr. közjegyző.

I.allosevits Jakab. I)r. Pataj Sándor, Ügyvéd. Drescher Kde, kir. közjegyző. Czedler János, ügyvéd. l)r. Donoszlovits Vilmos.

Szilágyi Mór, ügyvéd.Aslenliergi Ast Nándor, nyug. kúriai bitó.Sándor Béla. nyug. főispán.Vértessv Károly ügyvéd, utirajziró. Széchényi József, országgy

Drakulies Pál dr. l)r. Balogby Ernő.
Dudás Gyula (.Muhorav) dr. Astcnbergi Fratriesevics Ast Vinczc dr., 

ügyvéd.
Szigeti Győifly Géza. pénzügyigazgaló.

iHüP': . -.

I)r. Feles Adolf, orvos. Falclone Lőrinc*. Kupuszarcvlls I.jubomlr, gör. kel. 
főesperes.

Dr. Pavloviig Jenő, ügyvéd.
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hatáskörében, de azontúl a társadalom terén is 
nagy tevékenységet fejt ki. Tagja a Magyar Olvasó
kör, a Szerb Olvasókörnek, a dalárda választ
mányának és a szerb hitközségi választmánynak is. 
1880 óta tartalékos honvéd-hadnagy.

Valter Nándor. Főkapitány. Zomborban szüle
tett 1843-ban, a hol iskolai tanulmányait is kezdte, 
majd Haján és Kalocsán folytatta. Az egyetemet 
Budapesten végezte s 1808-ban Báes-Bodrogh vár
megye főispánja tiszteletbeli aljegyzővé nevezte ki. 
Két évvel később a vármegye valóságos aljegyzővé 
választotta meg. 1871-ben állami szolgálatba lépett 
és a zombori kir. törvényszéknél mint I-ső osztá
lyú jegyző, majd mint vizsgálóbíró működött. 
Tizenöt évi buzgó állami szolgálat után ügyvédi 
vizsgát tett, mely időben Zömbor szab. kir. város 
rendőrfőkapitányává választották meg. A mi azóta 
úgy a közbiztonság, mint a közegészségügy terén a 
városban történt, az mind az ő nevéhez fűződik és 
az ó érdemeit dicsérik. Erélyes és fáradhatatlan 
tisztviselő, a kitől még nagy szolgálatot vár a köz
biztonság ügye.

Dr. Nicolics György. Városi első alkapitány, tisz
teletbeli főkapitány. Nevét akkor tette ismertté, 
amikor a népszinház-utezai rablógyilkost, Tanasz- 
kovits Szávát pár hét előtt Zomborban elfogta. 
Sok része volt a bácskai betyárvilág utolsó ma
radványainak kipusztitásában. Született Zombor
ban, 1859-ben, jogi tanulmányait Budapesten és

politika, de a város egyéb ügyeiben is. A 
polvglott lakosság minit a városi társadalom  
erős organizmusának nem volt meg soha az 
egységes iránya. Csakhogy éppen ezek a 
nemes vetélkedések hozhatták létre mindazt, 
ami ma kulturális és társadalmi tekintetből 
Z om bor szab. kir. várost Báes-Bodrogh 
vármegye székhelyévé emelte, összetartás 
s egymás megbecsülése volt eddig a főjellcm- 
vonása a város közönségének. Egymás mel
lett, a legjobb egyetértésben él különböző 
nyelvű és vallásu polgárság, czivil és katona, 
mely szintén egyik kiegészítő részét képezi 
a város társadalm ának. Különösen az egye
sületek életében nyilvánul meg a legkarak
terisztikusabban a város társadalm a. Leg
előkelőbb egyesülete a «Magyar Olvasókör*, 
melynek Széchenyi József orsz. képviselő az 
elnöke. A kör legerősebb úttörője a m agyar 
állameszmének. A ^Polgári Kaszinó* szintén 
előkelő egyesülete a városnak, a m iben lég- 
nagyobb érdem e Prylnl E rnőnek, a kaszinó 
elnökének van. Van Zom bornak külön iro
dalmi társasága is: a «Tólh Kálmán Kör*. 
A Donoszlovits Vilmos elnöklete alatt álló 
«Zombori Népkör*, tagjainak számaja polgári 
elemből kerül ki. Különösen országos hi- 
rüek a város sport-egyesületei: igv a Zom
bori Sport-Egylet* Győr/fy G éza ' elnöklete

Széchényi József, Zombor város országgyűlési 
képviselője Ncmcs-Militicscn, 1833-ban született s 
iskolai tanulmányaira a kalocsai piaristák intéze
tébe ment. Hatodik osztályos korában köszöntött 
be az 1848. év nagy és dicsőséges kora. A mikor 
az első fegyverdurranás elhangzott, a kalocsai 
deákok is beléptek n nemzeti sereg soraiba. A 14 
éves ifjú azonban fiatal volt még katonának. Haza 
kellett tehát mennie Mililicsre. Szive vágya azon
ban csakhamar teljesedett. Pál Antal ugyanis Bács- 
megyében akkor szervezte a fekete sapkások csa
patják Ebbe a csapatba felvették az időközben 15 
évessé lett Széchényi Józsefet is. Honvéd maradt 
az egész szabadságharcz alatt; sűrűn vett részt 
apróbb csatározásokban és nem egy nagyobb ütkö
zetben is. A világosi fegyverletétel után katonai és 
polgári vegyes bíróság elé állították; a bíróság 
szabadon bocsátotta őt. 1850-ben Pécsre ment s ott 
elvégezte a 7. gimnáziumot, majd a következő év
ben letette Szegeden az érettségi vizsgát. Jogi tanul
mányait a budapesti egyetemen végezte. 1855-ben 
bírói, 1850 bán pedig közigazgatási államtudományi 
vizsgát telt. 1801-ben megválasztották Bácsmcgyc 
IV. aljegyzőjévé. 1802-ben köz- és váltóűgyvédi vizs
gálatot tett s 1807-ig mint ügyvéd működött. Ekkor 
ismét Bácsmcgyc szolgálatába lépett és tb. főjegyző 
lett, 1809-ben pedig a vármegye közbizalma a fő
ügyészi állásra emelte. 1871-ik évben a zombori 
kir. törvényszék elnökévé neveztetett ki. Ez állá-

Főgh. I-VIm'i kereskedelmi iskoltt.

Kolozsvárott végezte, az utóbbi helyen avatták az 
összes jogtudományok doktorává is. 1883 óta mint 
közigazgatási gyakornok és tiszteletbeli szotgabiró

----- áW-lSSiUjan.
Zombor sz. kir. város első alkapitányává válasz
tották, de már a következő esztendőben tiszte
letbeli fúkapitánvnyá nevezte ki a vármegve 
főispánja.

A város előrehaladásában és mai szín
vonalának elérésében nem kis érdeme van a 
város tanácsnokainak, akik m indenkor a leg
nagyobb buzgósággal fáradoztak és fáradoz
nak a város közönségének érdekeiért. Már 
koránál fogva is első belv illeti Vukicsevits 
I’éler tanácsnokot, a koronás aranv érdem 
kereszt tulajdonosát és G ertinger' Pál dr. 
tanácsnokot.

Zombor társadalma.
A jognak és igazságnak védelmére min 

óig ellenállhatatlan erővel nyilvánult me 
Zombor város társadalm ának és polgársá 
gátiak önérzete. Hosszú évtizedek keserve 
állapotai tanították meg a polgárságot össze 
tartusra es erőre. Megmaradtak egyesük 
a közös elhatározás, a közös cselekvés téré 
ésrneg  jobban tömörültek a már kivivői 
előnyök megvédésére. Az a társadalom, 
mely ma nemcsak a városban, de az orszát 
bán is szamot lesz. ebből a régi büszke Ü 
onerze es polgárságból fejlődőit, melv má 
is reszt kér es követel magának nemcsak

alatt. Szem zü  István országos hifii taggal és 
a Zombori-Kcrékpűr-Kgvosülct Kuliul I len
tik  elnök és Korit Béla” titkárral az élén.
Van--a—vái-zvs.aak--még^alájviájij. .és_zvneL
élete is. valam int több jótékony egyesülete, 
melyek közül a két nőegyesület'válik ki első 
sorban.

Fontos missziót teljesít a város sajtója. 
A legrégibb helyi lapja a .B ácska-, Baloghi 
E rnő dr. szerkesztésé melleit, a kinek való
ságos jobbkeze Szalay Frigyes, a lap segéd- 
szerkesztője. A lap m unkatársai között talál
juk Csupor Gyula poétát, Dudás Gyula dr. 
történészt, Feles Adolf eli t, Malzitz Pál dr 
Buday Gerő dr., Thim József dr., Trischler 
Károly (Don Carlos). T űit Antal (Del Torol 
és Vértessv Károlyi. A .Z om bor és Vidéke- 
függetlenségi politikai program m ot hirdet. 
A . Zombori Hírlap. Palaj Sándor dr. szer
kesztése alatt Kossulh-pűrti program m al szol
gálja a közügyét. Valamennyi lap önzet
lenül és tiszta hazaflsággal küzd a város és 
közönségének érdekeiért. Van még Z om bor
nak csinos színháza is.

A város társadalm ában előkelő szerepet 
játszanak a vármegye oltszékelő tisztviselői 
is. Ennek az előkelő társadalom nak löbb 
tagját képben és Írásban az alábbiakban 
m ulatjuk be. Hogy menyire sikerüli ez, arra 
nézve az az egyetlen mentségünk, liogv ilyen 
nagy dolog megoldása nemcsak lulliosszu 
idol venne igénybe, de oly nagy terjedelmet 
is igényelne, ami teljesen elnyom ná a mű 
m onografikus részéi.

sábsui 25 éves jubileumát a zombori kir. törvény
szék s az illája tartozó járásbíróságok 1890. szep
tember hó 19 én ünnepelték meg. Ugyanezen évben 

AD.Uiii* nyugalomba s az oKlóbor hó 2 S-án megejtett 
képviselőéül iszlás alkalmával szabadéi vfipfuYí"|M:c~ 
grammal Zombor város országgyűlési képviselőjévé 
választották meg Mint képviselő is buzgó tagja 
Zombor város törvényhatósági bizottságának és 
fárndhatlan clőharczosa a város érdekeinek.

Sándor liélu. Született Baján, 1843. deczcmbcr 
23-án. A gimnáziumot szülővárosában, a jogi tan
folyamot a pesti egyetemen végezte. 1800. évben 
köz- és váltóügyvédi oklevelet nyert. 1801. évben 
Báes-Bodrogh megye tiszteletbeli aljegyzője, 1805 ben 
valóságos aljegyzője, 1871. évben főjegyzője, 1S78. 
évben alispánja lelt. 1880. évben Báes-Bodrogh vár
megye és Zombor sz. k. város főispánjává nevez
tetett ki, mely állásáról 1895. évben mondott le. 
1889 1892 évig Baja város főispánja is volt. 
1881 — 1885. évig a főrendiház jegyzője és a pénz
ügyi bizottság tagja volt. 1883. évben a Lipót-rcnd 
lovagkcresztjévcl, 1889. évben a pápai Szt.-C.crgcly- 
rend középkeresztjével és 1895. évben a Szt.-István- 
rend kis keresztjével lett kitüntetve. Tagja Báes- 
Bodrogh megye törvényhatósági és közigazgatási 
bizottságának, a m agyar szent korona országai 
vörös-kereszt egylete központi választm ányának, 
igazgatósági elnöke a baja zom bor—újvidéki h. é 
vasúttársaságnak és 1893. évi május elseje óta igaz- 
gatéija a .Zom bori T akarékpénztár, link Különösen 
nagy érdemei vannak mint volt főispánnak a 
megye és a város felvirágzása körül

Aslenbergi Asl Sándor, nyugalmazott kir. kúriai 
bíró, született Zomborban. 1820-ban. Atyja bár
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morvaországi származású volt, Hát teljesen magyar 
szellemben nevelte. Iskoláit Zomborban és Pacsérop, 
jogi tanulmányait pedig Pécsett végezte. 1841-ben 
Bács-Bodroghmegyénél tb. aljegyzőnek, 1845-ben 
másod-, utóbb első, míg végre 1841) ben főjegyzőnek 
neveztetett ki. 1848 bán a bácskai nemzetőrök első 
szánni zászlóaljánál előbb főhadnagyi, utóbb zászló
aljparancsnoki rangban teljesített a hazának szol
gálatot. A császári hadi törvényszék 1) havi fog
ságra ítélte. 1851-től 18G0. évig Zomborban mint 
ügyvéd működött s városi képviselő lett. 1861-ben 
közkívánatra a főjegyzői tisztet foglalta el s 1867 ben 
Ill-ad alispánnak lett megválasztva. 1868-ban a pesti 
kir. ítélőtáblához számfclctti bírónak s 1860-ben 
ugyanott rendes bírónak neveztetvén ki, 1876-ban 
előléptették a m. kir. kúriához rendes bíróvá s 
1887-ben saját kérelmére nyugalomba helyeztetett. 
S most teljesen visszavonulva a közélettől, otthoná
ban tölti idejét, visszagondolva egy küzdclcmteljes 
és dicsőséges szép múltra.

Aslcnbergi Fralricsevics-Asl Vincze dr., ügyvéd. 
Ast Nándor nyug. kúriai biró fia, aki I'ratricscvics 
Ignácz cs. és kir. lovassági tábornok és a m. kir. 
testőrség kapitánya végrendelete értelmében annak 
nevét felvette. Zomborban született 1859-ben. Elemi 
iskoláit részben Zon borban, részben Budapesten, 
a gimnáziumot és egyetemet szintén itt végezte. 
Az ügyvédi oklevelet' a budapesti ügyvédvizsgáló
bizottság előtt 1886-ban nyerte cl. 1886. évben 
Bács-Bodrogh vármegye tiszteletbeli aljegyzőjévé 
kineveztetvén, c minőségében 1889-ig tényleg műkö
dött. 1889. óta szülővárosában mint gyakorló ügyvéd 
szerepel. A zombori ügyvéd-egylet tagja, a zombori 
népkör ügyésze. Városi törvényhatósági bizottsági 
tag. A zombori nemzeti párt végrehajtó bizottságá

nak és az országos nemzeti párt tagja. A zombori 
Kaszinó és dalárda alapitó tagja. Zombor társadal
mában előkelő helyet foglal el.

Czedlcr János, ügyvéd. Született Szabadkán, 
1830-ban. Gimnáziumi tanulmányait még nem is 
végezhette be, s mint Vili. osztályú tanuló beállott 
a 8. önkéntes h o n véd zász lóníjhoz és "ínfiit Tíáilíiagy 
részt vett minden ütközetben, folyton a magyar 
zászló mellett. 1849-ben ö is orosz fogságba jutott 
s innen került az osztrák katonai kórházba, a hol 
mint sebesült hosszabb ideig volt. 400 magyar 
fogolylyal együtt innen Bécsije vitték. Sok szenvedés 
után kiszabadult, s mint napidijas a szabadkai 
polgármester mellé lett beosztva, 1858-ban fogal
mazó lett. 1859-ben a franezia-olasz hadjáratot végig- 
küzdötte, mely után az apnlini járás főszolgabírója 
lett. Az 1875 8. cziklus alatt a város országgyűlési 
képviselőjévé választották meg, 1879—85-ig pedig 
Zombor város főkapitánya. () alapította meg a 
zombori önkéntes tűzoltó-egyletet, melynek főpa
rancsnoka, és a zombori nőcgylctet, melynek 4 
évig volt jegyzője. Jelenleg pedig mint ügyvéd és 
mint a társadalomnak nélkülözhetetlen tagjnszcrcpcl.

Dr. Danningcr Ádám. Született Csonoplyán, Bács- 
Bodroghmegyébcn, 1859-ben. Gimnáziumi tanulmá
nyait Kalocsán, az egyetemet Budapesten végezte 
s ugyanott nyerte el az orvosi oklevelet 1886-ban. 
Ezután Kézmárszky tanár mellett volt egy évig 
gyakornok, később Szegeden dr. Maiin mellett 
mint segédtanár. Ezen alapgyakorlatai után Zom
borban telepedett le, s különösen a nőgyógyászat- 
tal foglalkozik. Az orvosi egyletnek pénztárnoka. 
A honvédségnél mint főorvos szolgált. Irodalmi 
működése leginkább az orvosi szakra irányul, s 
egyik ilyen nagyobb munkája az: ‘ Újszülöttek köl
dökének ápolásáról* szóló értekezése. Orvosa az

Első Magy. Ált. Bizt. társaságnak és a Grcshamnck. 
ltendcs tagja a «Tóth Kálmán körnek* s pártoló 
tagja a magyar és szerb dalárdának. Törvényható
sági bizottsági tag. Tiszteletbeli megyei főorvos 
volt, s tavaly ki lett nevezve városi tb. főorvosnak 
és ezt a ezimet ma is viseli. Dr. Danningcr egyik 
legelőkelőbb és képzettebb tagja a zombori orvosi 
karnak, s mint nőgyógyásznak igen jó hírneve van.

CirillV N'ikáz, kir. tanfelügyelő.

Drescher Ede, kir. közjegyző. Már mint volt 
polgármester gonddal, szeretettel, ambiczióval és 
a fiatal erő munkabírásával fogott a város érdekei
nek előmozdítására. S ma, midőn már megvált 
Baja város polgármesteri székétől, a legnagyobb 
hálával és tisztelettel gondol reá a város. 1892-ben 
Baja város megválasztotta képviselőjének s 1895-ben 
a király Zomborba kir. közjegyzővé nevezte ki.

Bár itt kissé visszavonulva is él, munkássága és 
szeretetreméltó egyénisége mégis kcdveltté teszik. 
Született 18'0-ben Baján. Gimnáziumi tanulmányait 
Baján és Kalocsán, jogi tanulmányait Pesten és 
Bécsbcn végezte. 1876-ban ügyvédi vizsgát tett s 
az időtől kezdve Baján elsőrangú ügyvédi irodája volt 
s- csakhamar polgármesternek választották meg.

Drakulics Pál dr. Hosszabb külföldi utazása után 
Bács-Bodroghmcgye lS82-bcn árvaszéki ügyészszé 
választotta meg. Ez állásáról 1887-ben leköszönt és 
ügyvédi irodát nyitott. 1892-ben az általános vá
lasztások alkalmával polgártársai bizalmából nem
zeti-párti programmal országgyűlési képviselővé 
választották. Zombor város társadalmi életének 
ifjú korától kezdve kiváló alakja s már 22-ik évétől 
kezdve Bács-Bodrogh vármegyének, majd Zombor 
szab. kir. város törvényhatósági bizottságának tagja, 
melynek közéletében mint a legfontosabb bizottsá
gok és a közigazgatási bizottság tagja és az ellen
zék egyik vezérférfia tevékeny részt vesz. Görög
keleti hitsorsosai legutóbb iránta való bizalmuk
nak és ragaszkodásuknak az által is adtak kifeje
zést, hogy egyházközségük elnökévé egyhangúlag 
megválasztották. Zomborban született 1856-ban. 
Gimnáziumi tanulmányait előbb mint magántanuló 
a szülei háznál, majd Pécseit végezte és Budapes
ten fejezte be. A jogot Bécsbcn, majd Budapesten 
hallgatta, hol 1879-ben a jogtudori diplomát meg
szerezte és 1882 elején az ügyvédi vizsgát is letette.

Dr. Donoszlovils Vilmos. Született Ncmcs-Mili- 
tiesen (Bács vm.), 1^59-ben. Az elemi iskolát Zom
borban, gimnáziumi tanulmányait Budán a piaris
táknál és Zomborban végezte. Orvostudományi 
képzettségét 1879-ben a budapesti egyetemen nyerte; 
mint okleveles orvos két és fél évig dr. Hadzsy 
János hírneves topolyai orvosnak mint első orvos

segédje működött. Később Budapesten ügyvéd 
mellett, majd Pcstmegyc árvaszékének ügyészsé
génél működött, — mig szigorlati éveit Nyitra- 
megyében töltötte mint nevelő a Boronkay-család- 
nak egyetlen és utolsó sarja mellett. Tevékeny 
részt vett a Bácsmegyei történelmi társulat meg
alakításában, melynek később titkára is lett. Tör
ténelmi munkái a társulat évkönyveiben jelentek 
meg. Társadalmi és politikai czikkei a megyei 
hírlapokban jól ismertek, mig a félbe maradt 

Bácskai Karczos -bán szatirikusán ostorozta a 
politikai és társadalmi félszegségeket. Mint városi 
bizottsági tag a közgyűléseken beszédeivel nem 
egyszer tanujclét adta sokoldalú járatosságának. A 
Zombori Népkör* elnöke, aki ezt a társadalmi 

egyesületet reorganizálta.
Dudás Gyula (Muhoray dr.) történeti, régészeti 

és genealógiai szakiró. Zcntán született 1861-ben. 
Középiskoláit Zentán és Szabadkán, az egyetemet 
Budapesten végezte. Hosszabb ideig volt tisztviselő 
a szegedi tankerületi kir. főigazgatóságnál, tanárko
don Zentán és Zomborban, jelenleg pedig a megyei 
történelmi társulat titkára. Irodalmi dolgozatai a 
fővárosi és a vidéki sajtóban jelentek meg. önálló  
mnnkái: A zentai csata (1884), Bács-Bodrogh vár
megye régészeti emlékei (1886), A zentai ütközet és 
Szeged visszavétele (1886), Kritikai jegyzetek Szeged 
történetéhez (1888), A szeged-alsóvárosi templom 
mürégészeti szempontból (1888j, A szabad hajdúk 
története (1887), Az alföldi halmok (1890), Gcorgius 
Sirmicutis emlékirata (1886), A bácskai nemes csa
ládok (1893), A bácskai és bánsági szerbek törté
nete (1896), végül ő szerkesztette és nagy részben 
ő irta Bács-Bodrogh vármegye millennáris mono
gráfiáját (1896), jelenleg pedig az ő szerkesztésében

Kuruc/. Gyula, kir. sogédluníclügyclő.

jelenik meg a bácsmegyei történelmi társulat 
Évkönyve, mint évnegyedes folyóirat.

Szigeti Györff'g Géza pénzügyigazgató 1844-ben 
Máramaros-Szigeten született. Iskoláit M.-Szigeten, 
Lőcsén, Eperjesen és Kassán végezte. Az akkori 
hároméves jogi tanfolyamot Kassán hallgatta az 
akadémián, a melyet bevégezve, az abaujvármegyci 
törvényszéknél 1865-ben felesketett dijnok lett (a 
mai joggyakornoki állásnak felel meg), ahol 1868-ig 
működött, a mikor is az akkor felállított szathmári 
m kir. pénzügyigazgatósághoz számtisztté nevezte
tett ki, honnan később a budai pénzügyigazgató
sághoz helyezték át. Innen neveztetett ki 1871-ben 
a magyar királyi pénzügyminiszteri illctékügyi 
számvevőséghez. 1870-ban I. oszt. pénzügyi fogal
mazó és királyi adófelügyelő helyettessé lett Zala
egerszegen, 1880 bán pedig pénzügyminiszteri fogal
mazóvá nevezték k i ; majd 1882-ben I. oszt. pénz
ügyi titkárrá lett a pestmegyei adófelügyclőségnél; 
itt érte 1886-ban győri adófelügyelővé történt kine
vezése. Győri adófelügyelő korában Győr szabad 
királyi város közönségének felkérésére a város 
pénztári és számviteli ügykezelésében szakavatott 
képzettsége és rendkívüli rendszeretete, szigorú 
pontossága segítségével olyan újításokat hozott, 
illetve az egész kezelést átalakította, hogy a város 
közönsége 1887-ben egy díszes ezüst serleggel 
lepte meg, ezzel a fölirással:

Gyór sz. kir. város 
emlékül

G Y &R F F V G É Z Á NA K 
1887.

Majd a pénzügyi közigazgatás újraszervezése
kor 1889-ben Máramaros-Szigeten pénzügyigazgató 
lett s ott egész 1895 közepéig működött, a hol a 
jogakadémián is tanárkodon. Innen Zomborba he-
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lyezték át, hol n kir. pénzflgyigazgotóságnnk lett 
az igazgatója. Mint hivatalnok s mint ember, egy
aránt nagy tiszteletnek örvend.

Kupuszarevils IJubomir, zombori kerületi gör. 
kel. főesperes. A torontálmcgyei Torontóiszigeten 
született 1842. évben. Iskoláit Pcrlaszon és Pancso- 
ván végezte, a főgimnáziumot Vinkovczében, tlieo- 
logiát Vcrscczcn és Kievhcn, Oroszországban volt 
2 évig és olt készült el a theologiai tanári pályára. 
Midőn visszajött, Karlóczára nevezték ki theologiai 
tanárrá, s ez állásában egész 1883-ig működött. 
1883-ban meg lett hiva a zombori főcspcrcsségrc, 
ahol ezelőtt a patriarcha volt, ahol igen tevé
kenyen működik még ma is. A karloviczi nagy 
hitközségi kongresszuson két alkalommal képviselte 
a bács-bodroghmcgyci gör. kel. egyházközséget.

Fcrnbach Antal földbirtokos, született 1800-ban, 
Apaiinban ; sarja az ismert földbirtokos családnak, 
amely Bácskában telepedett meg. Középiskoláit 
Kalocsán végezte s azután Strassburgban jogot 
tanult, melyet Budapesten folytatott, ahol be is 
fejezte. Majd gazdálkodásra adta magát a dubokai 
nagy birtokán. Az 1887 évben Apaiinban fellépett 
képviselőnek szabadelvű programmal s Bittó Ist
vánnal, a volt miniszterelnökkel szemben győze
delmeskedett. Mint virilista tevékeny részt vesz a 
megye adminisztrácziójában, mint társadalmi ember 
pedig általánosan kedvelt.

napvilágot. A 70-es években szerb népballadákat 
és egyéb szerb dalokat fordított magyarra, melyek 
a «Magyarország s Nagyvilágban* jelentek meg. 
1875-ben a Kisfaludy-lársaság pártfogása mellett 
Jovanovits János Zenáj szerb költőnek «Rózsák* 
ezimü lírai dalait ültette ál magyarba, e füzetet 
a magyar-szerb testvériség eszméjének szentelve. 
Ezen munkásságát a magyar sajtó nagy elismerés
sel fogadta. Mint szerb iró, elismert jó novellista, 
irt elbeszéléseket, tárezaczikkct s 1871-ben egy ere
deti szerb regényt ezen czim alatt: «Akinek nem 
bocsájtunk meg*. Egy pár elbeszélését megjutal
mazta a szerb irodalmi egyesület is.

Dr. Pataj Sándor zombori ügyvéd, a Zombori 
Hírlap* szerkesztője, a szép Vida Etelkának férje. 
Mint Kossut lusta az 189(5. általános választásokon 
a kornyájai kerületben képviselőjelölt volt. de a 
dúsgazdag kormánypárti Piukovits Józsival szemben 
megbukott. Poémáit «Egy kritikus dalai czim 
alatt 1892-ben kiadta és mint a legelőkelőbb folyó
iratok munkatársa, nagy elismeréssel fogadták 
szellemes verseit, sőt a * Fohász* ezimü a Magyar 
Tudományos Akadémia Earkas-Raskó pályázatán 
győztes lelt. A városban éles tolla és még élesebb 
nyelve miatt sok a haragosa, ami ellenzéki szer
kesztőnél hivatalnok városban nem is csoda. Mint 
védő, volt egv pár szép sikere, különösen cgv gvil- 
kos, Korai Ferencz fölmentése, akit az 1. és II. biró-

a budapesti előkelőbb lapokban és folyóiratok
ban jelent meg illusztráeziókkal. önálló kötetbe 
gyűjtve útirajzait, 1878-ban kiadta «Az Alpcsck 
között* ezimü, 1881-ben «Utiképek Olaszországból 
ezimü kétkötetes, 1888 bán «Több országból* ezimü 
útirajzait, melyeket főleg elevenség, éles megfigyelő 
képesség Jellemeznek; szép irálylyal, a természet 
szépségéi megragadó színekkel festi, tanulságos 
olvasmányt nyújtva. 1896-ban * Ködképek a múlt
ból czimen nagy kötelet adott ki. Rajzok és a 
leírások egész sorozata foglaltatik ebben a vaskos, 
szerzőjének arczképévcl díszített kötetben, melyet 
a budapesti kritika épp úgy, mint előbbi müveit, ked- 
vczőleg fogadott, sőt egy elsőrangú napilap valóságos 
tárezakaleidoszkopnak nevezett, Írójának sokoldalú
ságát jellemezve. Jelenleg ‘ Keleti ég alatt*, ‘ Egyip
tomban ezimü illusztrálva kiadandó útleírásainak 
sajtó alá rendezésén fáradozik ez a tevékeny fér
fin, a kinek a lakása egész muzeum, tele falon 
függő és albumokban levő képekkel, utazásairól 
hozott különlegességekkel, értékes emléktárgyakkal.

Medoeczei Medueczlq/ Zsujmond, folyammérnök. 
Zomborban született, 1854-ben, majd iskolai tanul
mányainak megkezdésére Budapestre jött. A mű
egyetemet Münchenben végezte és 1874-ben mér
nöki oklevelet nyert. Tanulmányainak bevégzése 
után hazajött s két évvel később állami szolgálatba 
lépett. Mint m. kir. vasúti mérnök 1881-ig első

Ferencz József-laktnuya. lluiivéd-lnktnnvii.

lioczkáv Zsifjmond kir. közjegyző, szüléiéit IS IS. 
márczius 'J en Zomborban. s miután jogi tanulmá
nyait Pozsonyban befejezte, 1871-ben a zombori 
törvényszék jegyzőjévé neveztetett ki. F. minőség
ben működött 1873-ig, amidőn ügyvédi gyakorlatra 
ment s lS75-ben ügyvéd lelt. Még ugyanezen évijen 
a zombori járásbírósághoz elbíróvá, 1882-ben pedig 
járásbirúvá neveztetett ki, s mint ilyent választot
ták meg 1887-bcti Zombor város országgyűlési 
képviselőjének, s tagja volt az igazságügyi és a 
1̂11- bíráló bizottságnak. Fellépésében, modorában 

benne van a bácskai gavallér előkelősége, nyugalma, 
s megnyerő szívélyessége.

Latlosemts Jakab. Zoliikor társadalminak szá
mottevő és kedvelt tagja. Ma már csak inkább a 
társadalmi mozgalmak érdeklik, a politikától vissza
vonult. Pedig a múltban agilis tagja volt az akkori 
jobbpártnak, s mikor eszmevilága nem találta meg 
a kellő keretet c pártban, Apponyihoz csatlnkozott 
s mint a nemzeti párt tagja vette ki részét az 
alkotmányos küzdelemben. Zomborban általános 
tiszteletnek örvend, sőt az. egész megyében igen 
népszerű férfi.

Ilr. 1‘aulovits Jenií ügyvéd, kir. törvénvsz 
Intés tolmács. Szül. Hódságlion, Bácsmegyéb 
l ek ben (■iiiina/iunii tanulmányait- Haján, S 
liadkán. Szegeden és Pozsonyban végezte, a jo 
a bécsi és budapesti egyetemeken. Mint végi 
jogász is,lei,au megyei aljegyzővé, majd árvasz 
ülnökké választatott meg, mely tisztet 1883-ig 
sclte 1885-ben ügyvédi pályára lépett. A sz. 
irodalomban 1807-1,™ lépelt a nyilvánosságié 
költeményei az akkori Donlcza., Melirza. 
• \ i la .  nevű szépirodalmi lapokban siti fin lát

ság élctfogytigtartó (egyházra Ítélt volt. Neje, Vida 
l'-tclka, a vidék egyik legszebb és legkedveltebb 
énekesnője volt, akit a színpadról véli nőül. Ter
mészetes, hogy a fenomenális lmngu énekesnőt a 

• zombori társaskörök.-most.. ts szívesen kérik föl 
hangversenyekre.

Szilágyi Már ügyvéd szülelett 1812-ben. Elemi 
és középiskoláit Szabadkán, a jogot Nagyváradon 
s az. egyetemet Budapesten végezte. 1876-ban nyerte 
az ügyvédi oklevelet s ezután Zomborban telepe
dett le. Egyik legelőkelőbb tagja a zombori ügyvé
deknek s mint ilyen, három éve elnöke az. ügyvédi 
egyletnek. Városi törvényhatósági bizottsági tag, a 
nyugdijalapkezelő bizottság tagja, a esonoplyai első 
takarék-szövetkezet ügyésze. Tagja a Zombori Ma
gyar Olvasókörnek. Az izraelita hitközségnek két 
Ízben volt elnöke, összesen 8 évig. Szilágyi Mór 
Zoinbor város társadalmában tiszteletnek és általá
nos szeretetnek örvend.

Vétess! Károly ügyvéd, utirnjziró. Szüléiéit 
Zomborban, 18111 évben. Gimnáziumi tanulmányait 
Haján és Pécsett végezte, jó sikerrel. Jogot Buda
pesten hallgatott. 1872-ben megszerezte az ügyvédi 
oklevelet, felváltva Budapesten és Zomborban ügy- 
védi gyakorlatot folytatott. Újabban állandóan Zoiii- 
borbnn telepedett meg, hol főleg irodalommal fog
lalkozik : útirajzokat irt. Beutazta egész Magyar- 
országot, Ausztriát, Bajorországot, Svájczot, egész 
Olaszországot. Eranczioországot; Angol-, Görög- és 
I Orökországban főleg a fővárosokul tanulmányozta, 
Egyiptom és Palesztina nagy részét is bejárta, tehát 
Londontól Hcthlelicinig sokai látva, tapasztalva. 
Utazásairól, néprajzi tanulmányairól élénk útiraj
zokat irt tárczák alakjában, ezek legnagyobb része

ízben állami szolgálatban, mely után átlépett a 
folyam mérnökséghez. Ma főmérnök, aki nemcsak 
hivatalában, de a társadalomban is általános tisz
teletnek örvend Arczképét ez alkalommal, sajnos, 
m.*m nuitat hat j ak. -l>o,—a.me.uuxibiju-.ii ).o.gs/orgosnhh 
utánjárás után sem tudtuk azt megszerezni.

i'alcionc Lörincz. Atyja, aki Domo-Dosula Olasz
országi városból jött Zomborba, még olasz volt. 
Ha azonban már tősgyökeres magyar, Zomborban 
született 182(>-hnn. Alig van Zomborban társadalmi 
intézmény, melynek vagy megalapításában, vagy 
annak felvirágoztatása körül kiváló érdemeket 
szerzett volna. így az ő fáradozására gyűlt egybe 
mintegy 150,000 fi t egy árvaház felállítására, mely 
összegen azonban hosszal)!) rábeszélés után ártézi- 
kutat furat lak, amelyet azután a városnak ajándé
koztak. Sokoldalú társadalmi működését elismerte 
(.sábj/ gróf volt kultuszminiszter is, köszönő levelet 
írva hozzá, amikor munkásságát egy 1000 forintos 
ndománvny d gyarapította a zombori ének- és zene
akadémia felállítására.

Dr. beles A dolf oruos. Mint orvos, különösen 
pedig mint a társadalom lcgagiliscbb tagja, egyike 
Zom bor legismertebb emberének. Nagy tudását 
azonban inkább teoretiezc használja, anicimy ibon az 

Orvosügy. czim alatt szaklapot szerkeszt, mely 
az egész ország orvosai közölt nagy tekintélynek 
örvend Hogy az orvosi kar prestiget cincije, egy 
orvos-egyesületet szervezett, amelynek, mint titkár, 
ő a lelke. Gyakorlati tudását a him lőnyirk. ter
melésénél aknázza ki, amelyre külön miniszteri 
engedélyt bír. Himlőnyirk termelő intézete a leg
modernebb berendezéssel van ellátva. Van külön 
baktcorologini és vegyészen labornloriumn is.
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Vallásfelekezetek.

Egy régi egyházi iró  sz e rin t: n városo
kat semmi sem jellemzi inkább, m int tem 
plomaik. Z om bor városának négy nagyobb 
tem plom a, négy kápolnája és egy ősrégi, 
renoválás alatt levő temploma van. A templo
m ok a bitfelckezclek szerint a következőleg 
oszlanak m eg : A róm ai katholikusoknak egy 
tem plom uk és bárom  kápolnájuk, a görög
keletieknek két tem plomuk és egy kápolnájuk 
és a zsidóknak cgv tem plom uk van. Majd
nem mindegyik a törökök idejéből való, 
legkésőbben a zsidók tem plom a épült. A 
jelenlegi róni. katli. templom a lerom bolt 
tö rök  mecset anyagából épült. Valamennyi 
egyházfelekezet a legjobb egyetértésben és 
az egymás irán t való szeleteiben él. Kihat 
ez egyetértés szelleme Z om bor vidékére is, 
kölcsönös tiszteletet terjesztve a kevésbbé 
intelligens köznép között is. Volt a város
nak  zá rd á ja  is, a Ferencz-rendiek zárdája, 
mely szorosan össze van fűzve a város tör
ténetével, a zárdá t azonban lti felszentelt 
a ty áv al és ti fráterral II. József császár el
törölte s külön plébániát rendelt. A város 
első plébánosa Szlatkovits volt. A róm. kath.

DSmlHSr Pál, k lr. já rá sb iró .

hivek lelki gondozását jelenleg l'chér Gyula 
apátp lébános látja el, aki m ár 25 év óta 
m unkálkodik szerényen és m agyar szellem
ben. Buzgó és vallásos hazafi, akinek ugyan
csak nagy érdem ei vannak a kölcsönös 
egyetértés fentartásában. A gör. keleti hit
község vezetője Kupuszarevits Lyubom ir 
kerületi esperes és plébános, nagy m űvelt
ségű és a korszerű haladásnak érdem es 
képviselője. Van még a városban  a refor
m átusoknak im aházuk, ez azonban csak 
fiókegyház, a m elyben a lclkészi teendőket 
a pacséri evangélikus reform, lelkész fCíje- 
siti. Szép m ó r styltt im aháza van a zom bori 
izraelita  hitközségnek.

Tanügy.

Kevés város van az országban, hol a 
tanügy az utolsó három  évtized alatt oly 
nagy haladást m utathatna  fel, m int Zom bor 
városában . Az ötvenes években még csak 
elemi iskolái voltak a városnak, .él-ban 
azonban egy három  osztályú alreáliskolát 
állítottak fel. Ez az iskola másfél évtizednyi 
fennállása után megszűnt s helyette állami 
segélylyel gimnáziummá változtatták át. 
Itöv i'd 'n éh án y  év alatt az algimnáziumot 
főgimnázium má egészítették ki, mely idő 
a la tt úgy anyagilag, mint szellemileg meg
erősödött és megizmosodott., 188fi-ban m ár 
fényes palo tában találnak helyet a tanulók, 
könyvtára köteteinek a száma majdnem  
három ezerre  rúg. van külön történeti cs 
filológiai múzeuma, gazdag természetrajzi, 
földrajzi, term észettan! és vegytani szertára. 
Önképzőköre dicsérelrem éltó tevékenységet 
fejt ki. Van külön dalköre és zenekara, mely 
évenkint a közönség előtt nagy hangverse
nyeket tart segélyegylete javára. Egymást sze

relve és tisztelve tömörülnek úgy a tanulók, 
m int a tanári kar a közművelődés szent tűz
helye köré. Az intézetnek fennállása óta több 
mint 2001) hallgatója volt, melyek közül 
ma nem egy dísze az országnak. Az intézet 
jelenlegi igazgatója Gereviis Gusztáv, a ki 
már ti év óta áll a főgimnázium élén, kitűnő 
szaktudós, erélyes és bölcs tapintattal a 
huszonnégy tagból álló tanári karral az 
intézet eddigi fennállásában m ár is sok 
érdem eket szerzett. A főgimnáziumnál fia
talabb. de a város kulturális intézményei 
között első helyet foglalja el a felsőkeres
kedelmi iskola. Az intézet 1888-ban nyílt 
meg 20 tanulóval, a gimnázium épületével 
szemben bérelt iskolai helyiségben. Fenn
állásának m ár második évében az egyéves 
önkéntességi kedvezmény tekintetében egyen- 
jogusitva lett a főgimnáziummal és főreál
iskolával. Az első cziklusát 1890—91. tan
évben fejezte be, ez évben volt első érettségi 
vizsgálat, m ikor is 15 «érett» ifjút bocsátott 
a gyakorlati életbe. Az intézel fennállásának 
ötödik évében a város csinos és a kor kí
vánalm ainak teljesen megfelelő berendezés
sel uj otthont nyújtott a fiatalságnak a Kis- 
Tem plom-utczában, a róm. kath. elemi iskola 
mellett. Ugyanekkor rendszeresítettek 1 ál-

Uozstlu Elek. kir. llirvítiyszfiki elnök.

landó tanerőt, s m ár ekkor az igazgatón 
kivid 1 rendes, 3 bejáró és 3 hittanárból 
állott az intézet tanári kara. Az intézet igaz
gatója kezdettől fogva Zsidyevits Ernő, 
kiváló pedagógus, a ki lelkes ügyszeretetével 
és buzgó tevékenységével emelte a rra  a szín
vonalra az intézetet, melyen az ma áll. 
Van az intézetnek gazdagon felszerelt áru- 
ismei, term észetiünk vegytani, fizikai labo ra
tórium a és ifjúsági könyvtára. Az elemi 
iskolákon kívül ott van a "szerb tanítóképző 
intézet, gyönyörű kupolás épületben. Van 

—azonlrivühojíó»ékéi«'44ntó*ot-ej mely-színtén- 
igen szép és nemes hivatást tölt be. A m ikor 
Zom bor szab. kir. város tanügyéről meg
emlékezünk, nem mulaszthatjuk el a kínál
kozó alkalmat, hogy kiváló pedagógusairól 
is meg ne emlékezzünk :

Grü/J' Fikáz, Bács-Bodrogh vármegye királyi tan
felügyelője. Szüleiéit Zomborbnn, 1843-ban. Mint 
néptanító szerzett ügybuzgó és eredményes m un
kásságával érdemeket ahhoz, hogy a tanítóság ve
zére s a magyar szaktanfelügyelet egyik elismert 
tekintélye legyen. Iskoláit szülővárosában, majd 
Kalocsán végezte, az utóbbi helyen tanítói okleve
let szerzett. Szép karrierje valahol lent, egy kis 
falucskában kezdődik, ahol mint elemi segédtanító, 
s mindjárt 300 lanitványnyal, megkezdte működé
sét, kik részint magyarok, németek, szlávok és 
szerbek voltak. Az itt elért eredmény felköltöltc c 
szerény állású férd iránt a megy. kir. helytartó
tanács figyelmét is és 1864-ben a zombori főelemi 
iskola 4. osztályához nevezték ki. Első és föfclada- 
tául tűzte ki Griifr a magyar nyelv általánosítását 
az Iskolában, tudva azt,-lrogy ennek későbbi ered
ménye kihat az iskola falain túl is. A pedagógia 
terén elért nagy sikereit jutalmazta meg a király 
akkor, mikor királyi tanfelügyelővé nevezte ki. 
Egyik kimagasló momentuma életének az, hogy 
1801-ben az Országos Közoktatásügyi tanács tag
jává nevezte ki a miniszter s ö az egyedüli az 
országban, aki ily kitüntetésben részesült. 1869-ben

az ő elnöklete alatt alakult meg a --/.omborvidéki 
tanító-egylet* s röviddel erre n Bács-Bodroghtnc- 
gyei taniló-cgycsület is. Feltűnést keltett az egész 
országban az 1872-ik évi augusztus hóban Baján meg
tartott tanitó-egycsületi közgyűlésen, mint annak 
előadója, «A népiskolai oktatás középpontja az ol
vasókönyv legyen* czimü értekezése. Ebben az 
értekezésben foglalt eszméket megszívlelte a felet
tes minisztérium is, habár csak egy éviized múlva 
lett reális eredménye, tle körrendeletét bocsátott 
ki, melynek alapja és lényege a Grüff előadása 
volt. Irodalmi működése leginkább az egyleti élet 
ápolására vonatkozik. Ezen irányban számos köz
lemény jelent meg tollából a Magyar Néptanító
ban (Zsubri N.) álnév alatt és állandó munkatársa 
volt a ^Bácskának* is. Kormánykörökben is szak- 
tekintélynek tartják és jelentőséget tulajdonítanak 
neki, mit bizonyít az, hogy a kormány több eset
ben iskolai czélra szánt könyvet küldött meg neki 
felülbírálás végett. Megemlítésre méltó, hogy a 
bácsmegyei a legterhesebb tankerület, hol 5 köz- 
igazgatási bizottság, 4 tanitóképezde va n ; ez oly 
nagy munkakör, melyhez csak a pest- és bihar- 
megyei hasonlíthatók.

Kiirucz Gyula. Szegeden született 1864-ben. Gim
náziumi tanulmányai után a szegedi tanítóképző- 
intézetbe lépett, mely után Znióváralján 1882-ben 
tanítói oklevelet szerzett, ezután pedig a budapesti

l)r. Kardos Kálmán, kir. ügyész.

pedagógium növendéke lett s 1885-ben polgári 
iskolai tanári oklevelet nyert. Ezután 10 évig volt 
rendes tanára a szegedi kir. katli. tanitóképezdénck. 
A külföldi népoktatás tanulmányozása czéljából 
négy ízben időzött Eraneziaország, Svájcz, Angol-, 
Olasz- és Németország különböző részeiben. A kü
lönböző tanügyi lapok csaknem állandóan hoznak 
tőle ezikkeket. Mint a külföldi tanügynek alapos 
ismerője, a kormánynak is feltűnt szakirodalmi 
munkássága s ezért Wlassics miniszter a tollnoki 
alkalmazás elkerülésével Bács-Bodroghmcgye kir. 
segédtanfelügyelőjévé nevezte ki. Kitűnő munkatársa 
jjiirulen jnmikáiábaji Grüff Nikáznak, tanfclflgyclő- 
jénck.

Zsiilijeuits Ernő, felső kercsk. iskolai igazgató, 
Született Ó-Becsén, 1857-ben. Középiskolai tanul
mányait Baján, Kalocsán és Pécsett, az egyetemet 
Budapesten végezte. Középiskolában képesítve 
van a mennyiség- és természettanból. Működését 
1880-ban kezdte meg a városnál, mint számtiszt, 
majd rövid időre pénztári ellenőrré és később 
számvizsgálóvá választatott. 1881. évi szeptember 
1-től a zombori állami főgimnáziumban mint tanár, 
1888. évi szeptember 1 - tői pedig a zombori felső
kereskedelmi iskolában mint igazgató működik. Az 
1889-ik évben Zomborbnn rendezett általános ipar- 
kiállitásnak elnöke, az 1890. évi ezredéves orsz. 
kiállítás zombori kerületi bizottságának előadója 
volt. Tagja a városi törvényhatósági bizottságnak, 
a kegyúri bizottságnak, az iskolaszéknek, a felső 
kcrcsk. iskolai felügyelő- s az ipariskolai bizott
ságnak. Elnöke a zombori iparosok árucsnrnok- 
szövctkczcténck és az önsegélyző szövetkezetnek. 
Igazgatója a zombori iparos- és kcrcsk. lanonczisko- 
lának. Önálló müvet irt a mathemalika köréből, 
irt ezen kiviil pacd. értekezéseket és közgazdasági 
ezikkeket. Hogy a zombori felső kereskedelmi iskola 
oly életerős hajtása kereskedelmi szakoktatásunk
nak, az derék igazgatójának, Zsulycvitsnek az érdeme.



10
MAGYAHOHSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 1897

Közlekedésügy.
A jó  utak és a sflrü összeköttetés emeli 

a városok közlekedési ügyét. Zom borban. 
geográfiái helyzete daezára, mind a két 
teltétel megvan, ütni kövezettek; különös 
gondot fordít az országutak fentartásárn, 
ami nem kis költséggel járul a város budget- 
jéhez. A város vasutakkal van összekötve 
Szabadka, Haja és Újvidék felé. A közlekc- 
désügy egyik fontos ágát képezi a posta-, 
távirda- és telefon-hivatal, amely szintén 
hathatósan előmozdítja a városnak nemcsak 
közlekedését, de kereskedelmi és ipari for
galmát is. Magában a városban a közleke
dést megkönnyítik a kövezett és megvilágí
tott jó  utak. E tekintetben a város még 
most van a kibontakozás stádium ában, de 
fokozatos fejlődése legbiztosabb zálogát ké
pezi a közlekedésiig)’ terén való előrehala
dásának is.

Igazságszolgáltatás.

Aminek egy évtizeddel ezelőtt még réme 
volt a zom bori törvényszék, azt ma m ár 
csak a m últak emlékei közé sorolják. Meg
szűnt a restanczia. A régi. korosabb bírákat, 
akik egy em beröltőn őt becsületes m unkál-

«A tlol» czlnifl költeménye dicséretet nyert. A Tóth 
Kálmánunk Baján emelt cmlókszobor leleplezési 
ünnepélyére hirdetett óda-pályázaton 1894-ben ő 
nyerte cl a bajai hölgyek diját, egy gyönyörű 
koszorút. Költészetét különösen a családias vonás 
jellemzi, s mint családi költőt a kritika pár-

l lo h rim  Károly.

cxccllcnccnck nyilvánította. Általános vélemény, 
hogy jeles költő.

Gozsdu lülck, a zombori kir. törvényszék elnöke. 
Született 1849-ben Krcsibcn, Fehérniegyében. A 
gimnázium alsó osztályait Temesváron, a felsőket 
Budapesten, úgyszintén a jogot a pesti egyetemen 
végezte, s ugyanitt nyerte el a jogi doktori és

SchlksztT  Sándor. l 'rey Im re.

k odásuk  u tán  n y u galom ba vonultak , ifjabb, később az ügyvédi oklevelet. Az ügyvédi pálya 
ru g ék o n y ab b  m u n k aerő k  v á lto tták  fel. Uj iránt nem sok kedvet érzett, e helyett a hírlap- 
életet és frissebb szellem et hozva m agukkal Írásra és a magyar szépirodalom művelésére adta 
Themis csa rn o k á b a . A nagy k iterjedésű  magát. 1880-tól 1883-ig a Függetlenség -nél dolgo- 
já rá sb iró sá g n a k  és tö rvényszéknek  jogszo l- zott. Innen a bírói pályára lépett, s működését 
gáltatási m enete  m a k ifogástalan , am i a mint kir. ügyész Fehértemplomban kezdte meg. 
derék  b író i k a r  érdem e, a m elynek tag ja i 1887-ben Budapesten, majd 1880-ben Karánscbesen, 

• to fc& ktefrár, vekt iro trfrk 'k rí -Tcí T emes^íT rrrrfflrimrnt^i?srirra g y t súasT-
ezt lehetővé. Az igazságszolgáltatást szolgálja 
az a töbl) mint félszáz ügyvéd, akik előkelő 
tagjai a társadalom nak. Nem egynek közülök 
mint publicistának, vagy mint kriminálistá- 
nak messze, a várost túlszárnyaló Ilire van. 
A zombori igazságszolgáltatás tiszteletre
méltó tagjai közül emlékezünk meg néhány
ról az alábbiakban.

Dömötör Pál kir. ítélőtáblái biró, a zombori 
kir. járásbíróság vezetője. Baján született 1844-ben, 
nemes szülőktől. Gimnáziumi tanulmányait Baján, 
a jogot pedig Budapesten végezte. Nehány évig 
ügyvédkcdetl, s 1876-ban a bírói pályára lépett, 
előbb mint aljárásbiró, később a zombori törvény
széknél mint biró működött. A saját kérelmére 
áthelyeztette magát a zombori kir. járásbírósághoz 
járásbiróvá. 1896-ban a király Ítélőtábla bírói czim- 
mel és jelleggel ruházta fel. A kiváló jogász az 
irodalommal is foglalkozik. Hlső költeménye a 
Vasárnapi Újságban 1863-nn jelent meg. Müvei közül 
nevezetesebbek . ‘ Költemények* verskötete, «Ujabb 
költemények *.Irt széptoni ezikkeket a Magyar Szem
lébe, Tóth Kálmán emlékalbumába, a «Bácskádba 
és a Zombor és Vidékéibe. 1895-ben adta ki 
legújabb költeményeit Őszi Rózsák - czim alatt. 
Az ó ‘Prolog -jával nyitották meg a zombori szín
házat. A hegyesi csatacmlék leleplezési ünnepélyén 
1887-ben az ö Hősök emléke czimü ódája szaval- 
taiott. A Kisfaludy-társaság 1887. évi pályázatán

val teljesen megfelelt hivatásának. Szépen indult 
irói pályáját ugyan ma már nem folytatja, de neve 
a közelmúltból nagyon is ismerős s a legjelesebb 
íróink közölt méltán foglal helyet. Emlékszünk 
még Goz.sdu Aranybaju Asszonyáé ra, mely 1880- 
ban Budapesten jelent meg. Egy regény, amelyből 
megállapodott világnézlet, gazdag irói műveltség 
és csalhatatlan pszihologiai talentum sugárzik ki. 
1882 ben adta ki - Köd* czimü regényét s 1886-ban 
• Tantalus* czim alatt kilcncz elbeszélését egy kö
tetben, melyek mindegyike fényes bizonyítéka az 
ő irói tehetségének. — Még csak rövid ideje, 
hogy kinevezték a zombori kir. törvényszék 
elnökévé, s ezen kinevezés nemcsak a törvény
székre nézve szerencse, de a város társadalma is 
gazdagodott egy szeretetreméltó, nagymüveltségü 
férfiúval.

Dr. Kardos Kálmán kir. ügyész Baján született 
1859-ben. Iskoláit Baján és Kalocsán végezte, az egye
temet pedig Budapesten hallgatta, ahol is 1888-ban 
ügyvédi vizsgát telt. Működését 1884-ben kezdte 
meg a szegszárdi törvényszéknél mint joggyakor
nok; 1886-ban ugyanoda aljegyzővé neveztetett ki; 
1888-ban aljárásbiró lelt és 1890-ben alügyész a 
szegzárdi törvényszéknél; 1891 93-ig a budapesti 
kir. ügyészségnél mint alügyész működött, ahol 
mint közvádló több nagyobb bflnpcr tárgyalásán 
remekelt, többek között a hcrczegprimás ellen 
elkövetett merénylet ügyénél is; 1893. óta a zom

bori kir. ügyészség vezetője. Nemesi családfája 
1593. óta még ma is virágzik. Fia kardos-vaszkai 
Kardos György, bács- és tolnamegyei nagybirto
kosnak. Atyja tevékeny részt vett mint honvéd
kapitány a 48-as mozgalmakban, s azokban a bor
zalmas időkben ő sem kerülte el az aradi várfog
ságot, sőt ha a legfelsőbb kegyelem meg nem 
menti, a kimondott halálos ítéletnek áldozata lelt 
volna.

Zombor pénzpiacza és mezőgazdasága.

Z om bor város kereskedelmi élete nem 
oly élénk, am ilyennek tulajdonképen lenni 
kellene. Ennek egyik oka abban  rejlik, hogy 
a város lakossága még ma is inkább a m ező
gazdasággal, sem m int iparral vagy keres
kedelemmel foglalkozik. Van ugyan bárom  
nagyobb pénzintézete, a *Zombori takarék- 
pénztár r. t.*, a < Zombori kereskedelmi és 
iparbank* és a -Zom bori első önsegélyző 
szövetkezel*, mintegy öt millió alaptőke és 
betéttel, d i  a kereskedelem  ennek vajmi 
kevés hasznát veszi. Az ipari vállalatok terem 
tése helyett inkább a takarékpénztárban  
hagyja pénzét a nagy közönség.

Annál nagyobb b itben  állott a üü-as 
évek elején a zom bori gabonapiaez. Leegészcn 
Szabadkáig és dél felé a Ilódsághig* terjedt 
az a nagy rayon, mely gabonájá t Z om borba

M üllcr Vilm os.

volt hozni kénytelen. Az alföldi vasul és a 
- Ferencz József* csatorna kiépítése után ez 
a hatalm as kör tagadhatatlanul szőkébbre 
szorult ugyan, de a zom bori m ezőgazdasági 
produktum ok még ma is híresek a megyében.

A lakosság, melynek legnagyobb része 
mezőgazdasággal foglalkozik, bám ulatra 
TíYéiTcT szórga'iölTfináF igy ekszilt " á  leszaTTott 
gabonaárak  mellett m indinkább megfelelni.

A város három  pénzintézete közül leg
tekintélyesebb a Zombori takarékpénztár , 
melyet az a lábbiakban m utatunk be:

A «Zombori takarékpénztár r. l.». Nagy elhatá
rozás és erős bizalom kellett egy olyan intézet, 
mint a Zombori takarékpénztár r. t. megalapítá
sához akkor, a mikor az emberek még nem bitiek 
abban, hogy Magyarország még egyszer szabad lesz 
az abszolutizmus után. I)c ez a könnyen érthető 
közöny nem riasztotta vissza az alapítókat, s ma, 
midőn visszatekintünk az intézet harniinczéves 
múltjára s áttekintjük három évtized történelmét, 
meg kell hajolnunk ennek munkásai előtt, fis 
amikor látjuk az intézet jelentéseiben azokat a 
hatalmas és tömör számkolosszusokat, önkéntele
nül is az elismerés szavát véljük hallani a megye 
közönségének ajkáról. A nagy közönség hálás is 
ezért s feltétlen bizalmával lehetővé teszi az inté
zet további fejlődését. A zombori takarékpénztár 
100,009 frt alaptőkével rendelkezik, mely alaptőke 
500 drb 200 frt névértékű részvény befizetése által 
jött létre. A részvényesek egye*eme képezi a köz
gyűlést, mely minden év első két havának vala
melyikében lesz megtartva Zomborban. A társasági 
ügyek vitele egy 21 tagú választmány által gvako- 
roltatik, a választmány tagjai látják el a napibiz
tosi teendőket, s választanak saját kebelükből 7 
tagot az igazgató-tanácsba. A felügyelő-bizottság
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nz elnökön kívül 4 tagból üli, kik 3 évre lesznek 
megválasztva. S c mellé sorakoznak az intézet 
tisztviselői: az igazgató, aligazgató, főkönyvelő, 
könyvelő, pénztárnok, titkár, II. könyvelő és a 
szükségszerinti segédhivatalnokok. Az intézet aktív 
üzletei: n) Törlesztési kölcsönök ingatlan birtokra, 
jelzálogi biztosítással, ezen kölcsönök 5, 10, 12, 14, 
15, 10, 20 évre (0% kamat), a járadékkölcsönök 
IB'/i, 25V>, 2ü'/i évre szólnak, b) Váltók leszámíto
lása és jelzálogilag fedezett váltóidtól adása. A leg
nagyobb személyi váltóidtól az elfogadóé 20,000 frt, 
kibocsájtó és forgatóé 10,000 frt. A legnagyobb jel- 
záloghitel egy egyén részére 50,000 frt. ej Előlegek 
tőzsdeszerü értékpapírokra, arany- és ezüstnemü- 
ekre. Államkötvényekre, földtchcrmentcsitési és 
szőlőváltsági kötvényekre, fűldbitclintézcti zálog
levelekre, s minden a bécsi vagy a budapesti tőzs
dén forgalom tárgyát képező értékpapírra. Az adott 
■előlegek az árfolyam 80%-át felül nem haladhatják. 
Az intézet alapításánál mint igazgató Bariul Józsefé, 
mint aligazgatóké Aliltassevils János és Heindlhofcr 
Róberté az igazi érdem, mely őket oly nagyon is 
jogosan megilleti. Jelenleg pedig Sándor Béla 
igazgató áll az intézet élén, körülvéve egv 
derék és munkás tisztviselői karral. A -Zömben 
takarékpénztár* XXXIX. évi üzleti kimutatása 
és mérlege az 1896. évről a következő: Vagyon: 
Ingatlanokra bekebelezett kölcsönök 3.204,888*21 frt, 
■leszámítolt váltók 039,988*15 frt, jelzálogilag bizt. 
váltókölesönök 325,532*— frt. Értékpapírokra adott 
előlegek 21,575*49 frt, az intézeti ház értéke 44,942*73 
frt s a többi nagyobb tételekkel együtt 4.774,805 07 
frt. Teher: Befizetett részv.-tőkc 100,000*—frt, tar
taléktöke 107,100*83 frt. Nyugdíjalap 17,812*83 frt, 
külön tartalékalap 25,579*47 frt. Betétek összesen 4 
m illió 291,026*53 frt, ezután tőkésített kamatok 
87,730*32 frt. Tiszta nyereség 1896. évről 66,777*16 
forint.

Ahol tt m ezőgazdasági élet és a pénz- 
piacz fellendül, ott m egtaláljuk a biztosító 
intézeteket is. A vállalkozás szelleme maga 
illán vonja az óvatosságot és az utolsó évek
ben Z om bor városában  életerős fejlődésnek 
indult a biztosítási intézmény. Megtaláljuk 
a városban  nem csak a bel-, hanem  a legtöbb 
külföldi biztosító-intézet főügynökségét is, a 
melyek közül nem egy a kölvénykiállitási 
joggal is fel van ruházva.

í gy a város pénzintézetei, mint a biz
tosítási főügynökségek nem  zárkóznak el a 
társadalm i kötelezettségek elől sem.

Zombor kereskedelme és ipara.

A város kereskedelm e, a m últhoz ard- 
nyitva. nagyban emelkedett. Főczikke a ga- 

-  be-n-a,-A-kömyákivíb. gnzdák—UL-lalálják meg 
vevőiket: részint a m alm okat, részint a 
gabonakiviteli ezégeket. S ha csak azt vesz- 
szük, hogy a Z om borban üzem ben tarto tt 
3 m alom  naponta  500 mm. búzát dolgoz 
fel, m ár ez is igen szép mennyiség, s ezen
kívül igen tekintélyes gabonakereskedői van
nak. Term énykereskedelm e jelentékeny és 
igen élénk, barom fi- és gyümölcskereskedelme 
is számottevő. Üzleteinek a száma mintegy 
100, melyek különböző kereskedelmi czikkek 
beszerzési forrásai Ezek között v an : 11 
rőfös kereskedés, 13 fűszer- és anyagáru- 
kercskcdés (közte 2 nagykereskedés), körül
belül 90 szatócs, 9 bőrkereskedés, 2 bútor- 
kereskedés. 2 czipőgvári rak tár. 8 divalárus, 
3 könyvkereskedés, 30 lisztkereskedés és 0 
vaskereskedés stb. Élénkítik a város keres
kedelmét az < Export gőzmalom* és a Zom- 
bori első gőzmalom és fürdő r. t.» válla
latok. Van még egy harm adik  gőzmalom  is, 
de ez m agánezég tulajdona. Tevékeny része 
van a két árucsarnoknak Z om bor kereskedelmi 
és ipari életében. M ondhatni, hogy igazi 
áldás ez a város iparosaira, m ert ha készít
m ényeiknek nem elég nagy a kereslete, 
illetve nincs kellő szánni és folytonos meg

rendeléseik, azért dolgozhatnak és készít
ményeiket értékesíthetik mindjárt. Az áru- 
csarnok-szövetkczct ugyanis álveszi a kész 
m unkát és ad az illető iparosnak arra  elő
leget, m időn az áru el lesz adva, a kölcsön
adott összeget csekély kam atával levonják. 
S a logyaszló közönség is legnagyobb biza
lommal fordul bevásárlásaival az árucsar- 
nok-szövetkezethez. Gyáripara még nincs, s 
ennek okát abban találjuk, hogy a helyi 
érdekű vasutak még nincsenek kiépítve. — 
Úgy a kereskedelem, m int a kézm űipar 
különösen a heti vásárokon igen élénk.

Roheim Károly, nagykereskedő és földbirtokos. 
Született 1836-ban Bczdánban. A kereskedelmi iskola

üzletét. A régi alapokra fektetett üzletet égé ízen 
újonnan rendezte be és bővitette ki. Előkelő tagja 
a kereskedelmi világnak.

A hygiénia és az orvosi kar.

Zombor város egészségügyi viszonyai 
általában kedvezők, s ezért az érdem  a 
város tiszti főorvosát ilr. Vadas Á dám ot és 
dr. 1‘aulovils István m ásodorvost illeti, akik 
hivatásuk m agaslatán állva, m ár évek hosszú 
sora óta őrködnek a város egészségügyi szer
vezetének jókarban  tartásáról. Evekkel ez-

Zonilmri lakarékpún/.lsir.

elvégzése után alig 21 éves korában már önállóan 
vezette nagyszabású üzleteit. Rendkívüli munkássá
gával párosult vasszorgalma folytán vállalatai mind 
nagyobbak és kiterjedtebbek lettek s ina már lobit 
nagy telep, üzlet és bánya tulajdonosa. Falclcpei 
vannak : Budapesten, Zomborban és Bczdánban. Mint 
építkezési vállalkozó is elismert tekintély. Roheim 
Károly a megye adininisztrácziójában is tevékeny 
részt vesz, mint megyei törvényhatósági tag és a 
központi választmány tagja. Tántoríthatatlan hive 
és erős oszlopa a szabadelvű pártnak. A zombori 
zsidó hitközség büszke leltet reá, mint elnökére. 
A gazdasági egyletnek szintén tagja. Roheim Károly 
méltán az egész megyében rendkívüli nagy tiszte
letnek és rokonszenvnek örvend.

Miiller Vilmos, a zombori ipartcstülct elnöke. 
Született P.-Szt.-lvánbnn 1844-ben. Miután iskoláit 
elvégezte, atyja a szabómesterségre adta s 1870-ben 
önállósította magát Zomborban. 189 1-Tjcn Tett meg" 
választva a zombori ipartcstülct elnökének s ebben 
a minőségben részt vett a Budapesten tartott ntil- 
lennáris kongresszuson. Igazgatósági tagja a zom- 
bori kereskedelmi és iparbanknak. Szivén viseli az 
ipartcstülct ügyeit sazt minden alkalommal a kellő 
tudással és crélylycl képviseli. Fiai már szintén 
tekintélyes emberek; a fiatalabbik kereskedelmi 
akadémiai tanár s az idősebbik végzett gépészmér
nök, ki jelenleg a krétai vizeken jár. Csak a csa
ládjának és a munkának élő komoly iparos Miiller 
Vilmos.

Frey Imre, a zombori ipartcstülct alclnökc. Zom
borban született 1843-ban, ahol 1870-ben átvette 
az atyja arany- és ezüstmüves üzletét. Igen tevé
keny ember s nagy gonddal őrködik az ipartcstü
lct érdekei felett. Igazgatósági tagja az Export
malomnak és a zombori takarékpénztárnak. Fénye
sen és dúsan berendezett üzlete van a város leg
élénkebb helyén, a Fő-utczában.

Scltlieszer Sándor, kereskedő. Zomborban szüle
tett- 1867-ben. Iskolai tanulmányait Zomborban, 
Budapesten és Bécsben végezte. Az iskolai tanul
mányait a főváros egyik legelső kereskedői ezégé- 
nél érvényesítette gyakorlatilag s már 24 éves 
korában átvette atyja nagyszabású és kiterjedt

elölt, Iliikor a diflerilisz az egész országban 
dühöngött, a hatóságnak és a tiszti főorvos
nak emberfeletti m unkát kellett végezni, 
hogy a várost megóvják ezen veszedelem
től. A városi kórház teendőit, mely 50 be
tegre van berendezve, a két hatósági orvos 
látja el. N aponta kétszer fogadtatnak az 
am buláns betegek.

A hatósági orvosok a szegénvsorsu hete 
gck gyógykezelését is eszközük és e téren 
a csodával határos tevékenységet fejtenek 
ki. m ert daczára igen nagy elfogultságuknak, 
ezeknek is dicséretreméltó igyekezettel felel
nek meg. S e helyen emlékszünk meg dr. 
Spilzer Mórról, a zom bo1*1 orvos-egylet 
elnökéről. A nagy tudós, a tetőtől-talpig jó 
em ber most nagyon nehéz beteg, s egész 
Zom bor város közönsége, szegényje. gaz- 
cíagja' remegve g ö n d ö r  arra, Ka dr. bpífzerl 
el kellene veszíteniük. Mint belgyógyásznak 
van igen nagy tekintélye, és nagyra becsülik 
diagnostikai ismereteit. Nemes tulajdonságát 
képezi bőkezű jótékonysága. Nagy tudom á
nyának, szeretelreméltóságának tanujele az, 
bogv collegái m ind kivétel nélkül tisztelik 
és becsülik.

Több tekintélyes és régi jó  orvosa van 
még a városnak. Dr. Hávcl József, kit*, tö r
vényszéki orvos. Dr. Sághi Samu, tart. hon- 
védezredorvos, szintén a legjobb orvosok 
egyike. Dr. Pavlooils Simon, Bács-Bodrogh- 
megye zom bori járásának  orvosa hivatalát 
lelkiismeretes pontossággal és kiváló szak- 
avalottsággal látja el. Dr. Dalion János, a 
budapesti Sleíánia-gyerm ekkórháznak volt 
segédorvosa s itt is elismert jó  orvos.

Mindezeket összevéve e lm ondhatjuk, hogy 
kevés városnak ju to tt osztályrészül azon 
szerencse, hogy ily intelligens orvosi karra l 
dicsekedhetnék. Egy ntegvci orvosi egyesület 
alakítása Zom borban többször képezte m ár 
tervezés tárgyát s óhajtandó is lenne, ha  ez 
m ielőbb meg' is valósulna.
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-V BAJA YÁROS. A
A századnak, amelyet ma a lil ik utolsó 

negyedének hívnak, csak egy iránya v a n . 
a népek általános szellemi és anyagi jólé
tének emelése és azoknak biztosítása.

Az ez irányban való fejlődésnek feltéte
lei pedig a művelődés eszközeinek, az ál
lami és társadalmi rend alapját képező in
tézmények egy csoportba való összehozása.

Ez ma : a városok feladata.

Baja múltja és jelene.
A tudomány nem elégszik meg a jelen

nek és annak eseményeinek tudásával, ku
tató szemekkel betűzi az ős iratokat, tanul
mányozza a bemohosult emlékkövek titkait, 
keresi az ösvényeket, amelyeken visszajuthat 
a messze múltba, hogy hasznára váljon 
vele az emberiségnek. A munka, mely hosz- 
szu. néha egv egész em beröltőt is betölt, 
megtenni a maga édes gyümölcsét. Ismerni 
tanuljuk az emberiség egykori képviselőit, 
azoknak szokásait, cselekedeteit, belepillan
tunk életébe és véleményt alkotunk erköl
cseiről.

Az ösvény azonban, amelyen tudósaink 
elindulnak vissza a régi maliba, tövises, ho
mályos. Minél inkább távozik a jelentől, 
annál kétesebbé válnak eredményei, k iapad
nak a történelmi források s sűrű homály 
ereszkedik a kutatásokra. Ami ezután kö
vetkezik. az m ár csak: feltevés. Lehetséges, 
de nem bizonvilható Ezt tapasztalták azok 
a tudósok, akik nemes fáradozással kutatták 
Baja város múltját.

Az első tudományos kutatója a tudós 
l’avick volt. aki több helyt említi, hogy 
Baját a régmúlt időkben Ei ancovillának 
nevezték. Ezt az elnevezést a későbbi tudó
sok egy része a rómaiaktól, más része íre
dig a galloktól származtatja. A róm aiakra 
hivatkozók az úgynevezett Pető-szőlőkben 
található om ladékokat il’elavium), az ott 
talált római pénzeket és az onnan pár 
mértföldre eső róm ai sánezokat hozzák fel 
bizonyítékul. Sokkal gyöngébbek azoknak 
a bizonyítékai, akik a pallosoktól szárm az
tatják az elnevezést. Ezek Alhaencus sza
vaiból indulnak ki. amelyek szerint a gallok 
a mai Bátaszék és Bála között jöttek volna 

-rrb ■Diuvc n --- —Lósr-e-
vidéket mcg-zállollák. Mindkét feltevés kevés 
történelmi igazsággal bir. Sokkal való
színűbb azoknak az újabb kutatásoknak 
eredménye, amelyek a Erancovilla elneve
zést Nagy Károly alatti frankoknak tulaj
donítják. A ködbe vesző bizonytalansággal 
szemben azonban annyi tény. hogy m ár 
12(in-han szerzetesek laktak a mai Baján, 
ami feltétlenül lakosságra vall.

A város mai elnevezését több tudós 
Decy után az avarok leghíresebb Baján 
nevű klubijától szárm aztatja, akinek sze
rintük Kls-Szunárnál vára is volt. A -Baja* 
szónak legheb eselili értelmét azonban ha
zai tudósok kutatták ki fáradságos m unká
val. Szerintük a város mai nevét az éjszaki 
is  nyugati részén határát képező Vajas lő
h e tő . vette, melyet a XV. század közepén 
felváltva használtak Vaia. Vaja és Baja el
nevezésekkel. E rre  pedig egész serege a lé- 
nyeknt k és a nyelv hasonló változásának, vall.

A város történetéből biztosat nem m u
tathat lel az oknyomozó történelem

Béla kiiály névtelen jegyzője felemlíti, 
hogy Árpád serege a Vajas t oly ónól tanyá
zott. A kereszténység m eghódította az itt 
visszamaradt sereg utódait is, a minek meg- 
erősítéséhez és a helység nagyobbodásához 
nogvban hozzájárult az. a néhány szerzetes, 
aki 1 -:10-ban itt telepedett le. A maguk köré

vont, elszórtan élő földnépével m ár ekkor 
városnak kellett lennie, különben nem igen 
sietett volna a szerencsétlen mohácsi vész 
után, 1526-ban a török sem elfoglalni. A 
törökök másfélszázados uralm áról csak igen 
kevés feljegyzés m aradt fenn. 1698-ban, a 
budai győzelem után a törököt Bajából is 
k iűzték .M ár ezután gyors emelkedéssel siet 
Baja utolérni a többi városokat.

' Alig űzik ki a törököket, Nagy Leopold 
két kiváltsággal is igyekszik feledtetni a sokat 
szenvedett város fájdalmait. A kiváltságok 
Baját a többi szabadalm azott városok so
rába emelte és megengedte, hogy tanácsot 
rendezzen. 1711-ben YI. Károly a szabadal
m akat nemcsak hogy megerősíti, ha1' m 
ugyanazon év dcczem bcr 3-án három  or
szágos vásár tarhatási joggal is gyarapítja.

Sí-humusz l-fmliv. Baja Szabadka főispánja

m ily időtől kezdve, mint rendezett tanács
osai ellátott város, m indinkább szélesebb 
körben bíráskodhatott. Így az 1832:20 t.-ez. 
által 00 pírt, az 1810: 11. t.-ez. folytán pedig 
■—H-*—|-: 1 bö -.-v-v-b*~4-fo-r. rd-ián a 1 'v-iv-rec:csel; 
felett Ítéletet hozhatott és ezt birtokon belül 
végrehajthatta. A kebelében lakó nemesek 
ellen az. 1810: lő. t.-ez. 13, 100. és 107. sz. 
következtében a vállótörvénykczé-i flgv ék
ben óvatolások és hiteles vallomások kivé
telére s végrehajtására is feli uháztatott. 
T öbb  különböző kiváltság adása között 
igen fontos volt a város közgazdasági v i- 
szonyaira az a szabadalomlevél. amelyet 
1801-ben Kerenez királytól nyert a szent- 
mihályi vásárra vonatkozólag. Két évtized
del később a szerdai és szom bati hetivásá
rokra nyer szabadalomlevelel. 1830-ban p<- 
dig a király az ulczakövezct és a parii vám 
szedhetésére ad szabadalm akat: inig dicső
ségesen uralkodó királyunk 1808-ban a vá
rost korm ányzási tekintetben önállósággal 
kegyeskedett fölruházni.

A hosszú századok alatt egész csomó év 
van feljegyezve a város történelm ének lap
jain. a melynek emlékei fájdalom m al töltik 
cl az utódokat

Így alig épült fel újból és erősödött meg 
a mástélszáz esztendős törők járom  után a 
város. 1708-ban Uákóczy hadai majdnem 
végkép elpusztították. Amit nagysietve azután 
újból összehozlak, a polgárság erélyes és 
szives m unkája által, az m egm aradt ugyan 
az 1739-ik évben, de a kiütött pestis a lakos
ságot tizedelte meg. A veszélyes ragály oly

nagy pusztítást vitt végbe, hogv a tem plo
m okat is csak egy évvel később nyitották 
meg újból ünnepélyes istentisztelettel. Külö
nösen nagyon sokat szenvedett a város a 
tilz pusztításától. 1761-ben a városháza hat 
más h ázza l: 1771-ben százhúsz ház; 1806-ban 
százhatvannyolez lakóház, három százhar- 
m inezöt különféle épület lelt a lángok m ar
talékává. De valam ennyinél borzasztóbb volt 
az 18-10 május elsején kiütött tűzvész. 
A vigyázatlanságból délután fél 1 ó rakor 
kitört '  tilz, az éppen dühöngő vihartól 
szilva, rövid két óra alatt a város legnagyobb 
részét elham vasztotta. A többi között 5 
templomot, egy zsinagógát, a kórházai, 1283 
lakóházat és 812 különböző épületet. Az iszo- 
nyatos tűzvészben hetven em ber veszítette 
életét. Ezután határozták  el. hogy örök időig 
a pénteki harangozás juttassa eszébe a lakos
ságnak a rettenetes csapást. A m agán kárt — 
bele nem számítva az uradalm i és középü
leteket — 1 és fél millió forintra becsülték és 
a beállt nyom or enyhítésére maga az akkori 
korm ány sietett elsőnek lenni.

Az ősi város társadalm áról a régibb idők
ből csak nagyon kevés m aradt fenn. A ké
sőbbi idők szerint a város lakossága szor
galm ával és m unkájával m indenkor kitűnt 
a többi városok közül, l’iai közül nem egy 
emelkedett világhírnévre. Ili született 1795-ben 
Kliegcl József a hangjegyző-zongora, a 
nyom dai betüsajtó és számoló-gép hírneves, 
feltalálója. 1793-ban Jelky András, a kinek 
csodás világkalandjai az összes európai nyel
vekre le vannak fordítva és kit királyok fogad
ták vendégül. 1796-ban született a dicsősé
ges 18- 19-iki idők hadügyminisztere Mészá
ros Lázár. Az 1825 iki esztendőben látta 
meg Baján a napvilágot T tirr István táb o r
nok. a kinek nevéhez egész serege fűződik 
a legfényesebb telteknek, úgy is. mint katona, 
de úgyis mint polgár. 1831 m árczius 30-án 
pedig az édes szavú koszorús költő Tóth 
Kálmán, a kinek a hálás utókor csak a leg
utóbb emelt érezbeöntött emléket, melynek 
leleplezésén az egész ország együtt ünnepelt 
a várossal.

Az a dunamclléki város, a mely annyi 
jeles férfiút adott m á ra  hazának, Bács-Bod- 
rog vármegyének egyik legintelligensebb 

„városa. .Az önálló tö rvényhatósági joggal 
felruházott város lakosainak" száma a leg
utóbbi népszám lálás szerint 19.185, a kik 
2793 lakóházban laknak. A lakosok közül: 
11.163 magyar, 2001 német és 2888 szerb. 
Vallás szerint 16,381 róm ai kalholikus és 
2331 izraelita. A város term ékeny ha tára  
8955 hektár.

Maga a város a törők hódoltság után  a 
királyi kamarilla birtokába került, inig Mária- 
Terézia alatt a Grassalkovich Antal gróf 
kulai u radalm áért elcserélte. A Duna mellett 
épült város szabályozott, kövezett utczáival 
határozott csinosságot mutat. Egyike azon 
kevés alföldi városoknak, a mely m ár az 
első látásra a legkellemesebb benyom ást 
kelti, a mihez nagyban hozzájárul nemcsak 
a városias külső, lie lakosságának erős pol
gári öntudatot eláruló magaviseleté is.

Mint a bajai já rá s  székhelye és 35 köz
ségnek természetes központja, hivatva van 
nemcsak kulturális, de szellemi tényezőként 
is vezetésre. Felismerte ezt a város is és nem 
riad  vissza az anyagi áldozatoktól sem. A 
város régi algim názium át nyolez osztályúvá 
cgészitetle ki. Egész csomó iskolát emelt 
ezenkívül a város polgársága. A sok elemi 
és két leányiskolán kívül van tanitóképez- 
déje és négy kisdedóvója.

A város, mely m ár századok óta kultur- 
missziót teljesít és amelynek áldásos ered-
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m enye nemcsak a közeli vidékre, hanem  az 
egész megyére, sőt az ország egyéb részeire 
is kihat, tovább akarja  fejleszteni ezt a 
fontos feladatot s azért csak a legutóbb le
zajlott m illennáris ünnepségek alkalmával 
tarto tt díszközgyűlésén 200.000 frlot szavaz
tak meg kulturális czélokra. E bből a hatal
m as összegből egy árvaházat építenek és 
m integy 01,000 Irt költséggel a régi város
házát restaurálják  a szegedi városháza 
m intájára. Ennek újjáépítését m ár meg is 
kezdték.

Az egészséges fekvésű ősi város utczái 
és közterei tágasak, csaknem  valam ennyi 
fákkal körülszegélyezve.

Lakossága, amely századokon át meg 
tudta  tartan i m agyarságát, ma is legnagyobb
részt m ezőgazdasággal foglalkozik. Tatán ez 
az ősi foglalkozás adott erőt a bajai po l
gárságnak közvetlen környékét és saját 
lakosságát a soknyelvű, idegenérzelmtl és 
széthúzó népegyveíegből m agyarnyelvű és 
összetartó  lelkes hazafiakká nevelni.

Baja város lakosságának jó  része gabona
kereskedéssel foglalkozik, amelyet oly nagy 
m érvben űznek, hogy e tekintetben az af- 
vidéki városok közül egy sem versenyezhet 
vele A szállítás legnagyobb részt a Dunán 
történik, amivel a Sugovicza-csatorna köti 
össze a várost. Egy legutóbb készült gát 
azonban  elzárta a csatornának  épp azt a 
részét, amely a város mellett van. m iáltal 
az állott víz kellemetlenségei könnyen 
nagyobb bajoknak válhatnak kutforrásaivá.

szegénvmenház. a tágas és kellően felszerelt 
városi és izraelita kórházak, a m inden köz
egészségügyi szabálynak megfelelő közvágó
híd és a m ár teljesen bevezetett légszesz- 
világitás.

'ÍYilh Kálmán szobra.

munkássága csakhamar túlszárnyalt a hivatalos 
irodák területén s alig pár évi ott működése után 
Paresetich Félix főispán meghívta Baja város fó- 
számvevójének. Hegedűs elfogadta az ajánlatot, 
aminek egyedül Baja város polgársága örülhetett. 
Alapos, nagy tudásával, sokoldalú képzettségével 
csakhamar megnyerte a polgárság szeretetét és 
18í)2-ben egyhangúlag, általános taps és éljenzés 
között polgármesterré és árvaszéki elnökké kiál
totta ki a közgyűlés Amióta nagy felelőséggel járó 
hivatalát, engedve a közóhajnak elfogadta, egész 
serege a különböző kulturális intézményeknek 
fűződik nevéhez. Mint a város első embere, nem
csak hogy kötelességének tartotta a város zilált 
pénzügyi viszonyait rendezni és a nagy adminisz- 
tráczióban a szükséges útmutatásokat és vezetést 
végezni, de étére állt a város csaknem valamennyi 
közhasznú egyesületének és intézményének. Agitált, 
dotgozott a közjó érdekében és az eredmény ma 
már oly szembetűnő és annyira magán viseli az ó 
nagy buzgalmának gyümölcsét, hogy nem csoda, 
ha nemcsak a városban, de a megyében, sót maga
sabb helyen is méltányolják érdemeit. A sok közül 
kiemeljük a legutóbbi érdemét is. amennyiben neki 
köszönhető az a 200.000 forintnyi összeg, amelyet a 
közgyűlés kulturális czélokra a millennium alkalmá
ból, az o indítványára szavazott meg. Petrói Szutrély 
Lipót ügyvéd és vezérigazgatónak leányát vette 
nőül és mint apa a legboldogabb családi életet éli.

Erdélyi Gyula, városi főjegyző. Született 1848-ban 
Baján. Iskolai tanulmányait szülővárosában végezte 
és csak a jogi fakultást hallgatta a budapesti 
egyetemen. F.z a nagy patriotizmus meg is látszik 
a város híres pennáju főjegyzőjén: bajai a szó

BUUcg-n'r lótli Kálmán szobra

Épp oly veszedelmessé vált annak  a szárny
vonalnak az építése, a mely Ível. a közlekedés 
előm ozdítására, összekötötték Szabadkával. 
A forgalom, mely eddig B ajához húzódott, 
a vonal kiépítése által inkább  Szabadka 
felé terelődött.

Mindez a sok kellemetlenség, ami kiteszi 
ugyan a m egpróbáltatásoknak a polgárságot, 
nem csökkentheti a polgárság igyekezetét, 
amelyet nemcsak városuk, de a haza javára  
is tovább  folytatnak.

Az a sok egyesület és intézet, amely a 
város lakosainak egymáshoz való viszonyát 
oly szívélyessé és bensővé teszi, m egtenni a 
maga gyümölcsét más utón is. Á ldozatokat 
hoz nem csak a hazafiság oltárán, ami a 
lakosságnak mindig erős tulajdonsága volt. 
hanem  a m űvészeteknek és az irodalom nak 
is. M indennek élén azonban  a város tiszt
viselőkara áll Hegedűs A ladár dr. polgár- 
mester vezetése alatt Melléjük sorakozik a 
telekkönyvi hatósággal felruházott járásb író 
ság. az adóhivatal, a posta- és távirdahivatal. 
a szent Kerencz-rendi és zirczi eziszterezita- 
rendi szereletházak tagjai, a klérus, a tanári 
és tanítói kar és a tisztikar, az állami mén- 
telep-parancsnokság tisztikarával.

A lakó sság hum ánus em berszeretetét és 
áldozatkészségét legjobban hirdetik  a városi

A város, melynek jelenet csak a napokban 
változtatta meg a nemrégiben leköszönt 
Yojnich István dr. főispán után  kinevezett 
Sehmausz Endre főispán beiktatásával jö 
vővé. m a valóságos rózsás kert sűrű fa- és 
növény-ültetvényeivel. Haladt a korral és a 
megujiiló követelményekkel, hogy ezután az 
uj aera alatt még jo bban  és szebben fejlődjön.

A város jelenéhez tartoznak azok a h a 
talmas személyi tényezők, akiknek m unkás
ságától függ a városnak nemcsak a jelene, 
hanem a jövője is. E személyi tényezők, 
akik kívülről a várost képviselik: a tiszt
viselők. A város legelső tisztviselője :

Hegedűs Aladár dr.. polgármester. Született 
Rimaszombatban 1860-ban. Középiskolai tanulmá
nyait Kassa. Lőcse és Nagy-Szombatban végezte. 
A felsőbb jogakadémiát Kassán, a tudomány- 
egyetemet Budapesten végezte, ahol az államtudo
mányi és jogi fakultásoknál a doktorátust is meg
kapta. l'gyancsak a budapesti tudomány-egyetemen 
tette le a számviteli és az összes pénzügyi szak
vizsgákat. Az alapos készültség, mivel a fiatal 
doktor juris nekivágott az élet tövises pályáinak, 
biztos zálogát képezte az elmaradhatatlan siker
nek. És j., jövő nem csalta meg a benne bízókat. 
Tisztviselői pályáját előbb a pozsonyi pénzügy
igazgatóságnál. majd a pestvidékinél kezdte meg. 
mint fogalmazó. A fiatal ambicziózus tisztviselő

RiVi városház és Szent-Ferenc/ick lo n a

iOgigi~»zibb érteimében és mint ilyen már mint alig 
végzett ifjú. annyira szivén viselte városának érde
keit. hogy követve hajlamát is. újságíró lett. Már 
1878-ban a régi. hires bácskai „Bajai K özlöny-nek. 
amelyik ma már XX. évfolyamába lép. szerkesz
tője lett. Tevékenysége azonban a közhivatal 
elvállalására is hajtotta. 1880-ban aljegyző, pár 
évvel később pedig tb. főjegyzőnek választották 
meg. A munka, amelyet ez alatt teljesített, épp 
oly kiváló volt a közpályán, mint a zsurnalisztiká
ban. Ezt a nemes ambicziót tisztelte meg a pol
gárság. mikor 1892-ben főjegyzőnek választotta 
meg. Érdemes, munkában előre törő férfi, akit 
mint újságírót szeret az egész magyar zsurnalizmus. 
Kiváló érdemei vannak a légszesz világítás beve
zetésében és városának hírneves költője. Tóth 
Kálmán szobrának felállításában.

Schreibner Gyula, főkapitány. Az ó fáradságá
nak köszönheti Baja város, hogy a rend és tisz
taság a mai tisztességes színvonalán áll. Scheibner 
Gyula Baján született 1830-ben. Gininásiunii tanul
mányait szülővárosában, a jogit pedig a főváros
ban végezte. 1876-ban ügyvédi oklevelet nyert. 
Négy évi ügyvédi működése után Baja város ren
dőrkapitányává választotta. Ügybuzgó, szakavatott 
működéséért a belügyminiszter kitüntető okmányban 
részesítette. Ugyancsak többször részesítette tevé
kenységét elismerésben a város törvényhatósága 
és közigazgatási bizottsága.
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Iiernharl János dr„ tiszti főorvos. Az absolu- 
tizmus idejében, t853-bnn született linjén, omi 
azonban nem zárta ki, hogy igazi magyarrá ne 
váljon. Tanulmányait Haján kezdte. Budapesten és 
üresben végezte. Orvosi diplomájának elnyerése 
után, mint ezred-orvos részt vett a boszniai 
okkiipáezióban. A háború befejezése után Haján 
telepedett le, ahol a polgárok bizalma nemsokára 
a városi alorvosi tiszttel ruházta fel. Nemcsak 
kitűnő orvos, de hnmnnitásn is általánosan isme
retes. Mint alorvos szervezte a városi közkórházat. 
ISSíi-ban tiszti főorvosnak választották meg.

Sculléli/ István, árvaszéki ülnök. Haján szüle
tett US 12-ben. Iskolai tanulmányait szülővárosában 
kezdte meg és a jogra Budapesten iratkozott be. 
18lnV ben ügyvédi oklevelet nyert és egy évvel 
később megyei esküdt lett. A vármegyei tisztvise
lői pályát 1872-ben felcserélte az állami hivatallal. 
Kinevezték Baján törvényszéki bitóvá. Közije jött 
betegsége azonban megszakította állami hivatalát 
és visszaállta szülővárosának. Klóbb árvaszéki 
aljegyzőnek, majd méltányolva buzgalmát árvaszéki 
ülnökké és helyettes árvaszéki elnöknek válasz
tották meg. Ítészt kér a társadalmi élet mozgal
maiból is és alapitó tagja a tüz.oltó-egyesületnck.

l)r. UvTiiharl János, liszti főorvos.

Tunj Mátyás, városi főügyész. 1849-ben szüle 
tett Baján, ahol tanulmányainak egy részét is 
végezte, majd Pécsett folytatta. Ügyvédi oklevelét 
1871-ben nyerte és nem sokkal utána tiszti ügyésze 
lett szülővárosának. Az állást, melyben megszerezte 
ugv hivataltársai, mint a lakosság szeretetét. csak
hamar elhagyta. Klóbb tiszti ügyész lett. majd városi 
főügyésznek választották meg. Ügyésze a bajai 
takarékpénztárnak és tagja az igazgatóságnak is. 
Hivatalos elfoglaltsága daczára több egyesület lel-

Thury Mátyás, városi főügyész.

kés választmányi tagja. így a lövész-egylet lövész- 
mestere és a tűzoltó egyesületnek pedig örökös 
diszelnökc. Kzek a tiszteletbeli állások mind csak 
nagy népszerűségét bizonyítják.

A város tisztviselői karának kiváló tagjai 
cisz Nándor, Mesko Lajos és Szűts Ferencz 

tanácsnokok, akiknek szintén nem kis érde
meik vannak városuk felvirágoztatásának 
fáradságos munkája körül.

MACiYAHOHS/.AG k s  a n ac .y v ii .Ag

Baja társadalma.
A szépet, nemcsak anyagi, de művészi 

oldalát is tekintve, csak az össznek harm o
nikus egészében lehet feltalálni, E rről az 
össznek m unkájáról, amely létrehozta és 
megvalósította az egvesek ideáit, akarunk 
e helyütt beszélni. 'Maga az úgynevezett 
-társadalom * soha sem volna képes valamit

létrehozni, ha abban  tényleg nem venne 
részt mindenki, akinek tehetsége, vagyona 
vagy születése ebben a fogalom ban helyet 
nem kérne magának.

Baja város társadalm a, a lakosság szá 
mát tekintve, nagy, ami ahelyett hogy 
agyonnvomással fenyegetné az. aránylag 
kevés lakosságú várost, egymás mellett igye-

Scullíty István, árvnszí'ki Ulalik.

kezve. annak fokozatos fejlődését viszi előre. 
Ez a nagy. természetes ellentétek kiegyen
lítése. a íegigazibb képe Baja város társa 
dalm ának. Szinte m agunk előtt látjuk, mint 
erősödött meg ez a mai társadalom  a 
hosszú viharokkal telt esztendők alatt, előbb 
lassan, majd fokozatos gyorsasággal, hazafi- 
sághan és hum anizm usban egyaránt. Elég 
ha reám utatunk arra  az egy tényre, hogy 
Baján m ár akkor lehettek az izraeliták vala
mik. am ikor még más városban, sőt m agá
ban a törvényhozásban sem volt e fontos 
kérdés elintézve. A külső ellenségek és a 
nyelvi zűrzavar között élő társadalom  meg
tanulta egymásban tisztelni és megbecsülni 
önmagát.

Az irányt, mely m egszabja a társadalom  
útját, a város kaszinója  adja meg. Amennyi 
előkelősége csak van a v á ro sn ak : hivatal, 
városi, állami, megyei, tanárok, ügyvédek, 
orvosok, a klérus, gyógyszerészek és a ka to 
naság. az mind. mind tagja ennek a klub- 
helyiségnek. A nagy tekintélyt a tiszta, haza

fias érzéstől á thato tt szellem adja meg ennek 
az egyesületnek, amely k iárad  belőle. Igen 
nagy tényezője a bajai társadalom nak a 
bajái lökét ti társasát]. A társaságot M artino
vics és társainak szerencsétlen esete hívta 
még 1801-ben életbe. A politikai élet szer
telensége sok gvülölséget vitt bele a m agyar 
közéletbe. Üldözték a m agyar társas össze
jöveteleket és ezeknek leplezésére lövőkerte
ket alapítottak. Igv hívta éleibe Kollcr fe - 
rencz. bajai földbirtokos a bajai lőkerli 
társaságot. Az alakuló kis társasághoz csak
ham ar m ind többen csatlakoztak. Örömmel 
üdvözölte az uj társaságot az akkori tanács 
is és helyiségül saját epreskertiét ajánlotta 
fel neki. ahol nem sokára két faházat építet
tek ; az. egyiket hibáznak, a m ásikat, egy 
nagyobb term et, lánczm ulalságok. lakom ák 
és egyéb hasonló társas összejövetelekre. 
Az ekkor m ár nagyszám ú tagok fele részben 
m agyar, fele részben pedig ném etek voltak. 
Ennek a társulatnak köszönheti tulajdon
képen a város erősen m agyaros karakterét. 
Az egymás irán t való tisztelet és szeretet 
egymás után  olvasztotta be a városban

Sdu-U m cr Gyula. IV,kapitány.

még m indig tekintélyes szám ban lakó né
meteket. Kenddel és "a legszebb összetartás
sal dicsekednek a társaság egykori jegyző
könyvei. Ebben a társaságban lett először 
megbeszélve m indaz a szép és kulturális 
intézmény, közötte a kaszinó is,_ amelyek 
később, megterem tésük után. díszére váltak 
a városnak. Egv nagy család tagjaivá ol
vasztotta a lőkerli társaság a város társa 
dalm át, különösen a nyári hónapokban.

A későbbi idők az egyszerű faházakat díszes 
úri épületté varázsolták át, amely díszére 
válna egv világváros lőkerli társaságának.

Nagy szerepet játszik Baja város társa
dalm ában az a két nőegyesület, mely legelső 
sorban  van hivatva felszántani azokat a 
könyeket, amelyek nem igen valók a hét
köznapi életbe. És e két nőegyesület m éltóan 
meg is felel nemes, em berbaráli feladatának. 
A két nőegyesület közül az egyik : a Ualholikus 
nőegyesület, amelynek élén az á ltalános köz
tiszteletnek örvendő dr. Hegedűs Aladárné, 
a város polgárm esterének neje áll: a másik
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az izraelita nőegvesülel, Weidinger Salamonná 
nm d elnöklete alatt.

A különböző egyesületek közül, amelyek 
szintén hozzájárulnak a társadalm i elet 
élénkítéséhez, első sorban a polgári olvasó- 
egyesületről és a tűzoltó-egyesületről tehetünk 
említést. Mindkettő fontos hivatást tölt he. 
Az egyik az általános közművelődés, a 
másik a köz- és m agánvagyon megőrzésére 
van hivatva.

A társadalom  őre, az egész országban 
elismert tekintélyű közlöny, mely Bajai 
Közlöny* czim alatt im m ár huszadik évfolya
m ába lép s jelenleg Erdélyi Gyula a szer
kesztője.

Am ikor egy pár kiválóbb tagját m utatjuk 
be Baja város társadalm ának, nem mulaszt
hatjuk el az alkalmat, hogy elsőnek ne a 
város képviselőjét, Plusz dr. igazságügyi 
álla m tilkárt említenénk meg. Európai hírű 
kiváló jogász, aki elsőrangú szónok is. 
A m agyar igazságszolgáltatás m ár is nagyon 
sokat köszönhet az ő nagy tudásának.

Pelrői Szutrcly IJpól. Kevés halandónak adatott 
meg az a szerencse, hogy szülővárosának átalaku
lási fejlődésében oly tevékeny részt vehetett, mint 
petrói Szutrély Lipót, de kevés ember is rendel
kezik annyi, jórészt veleszületett rokonszcnvvcl 
és kiváló tulajdonságokkal, mint ó. Az a sok szc- 
retetre méltóság, amely nemcsak szülővárosában, 
de az egész vármegyében is csak barátokat tudott 
neki szerezni, annyira egyéni, úgy össze van vele 
forrva, hogy azt személyétől különválasztani nem 
lehet. Valamennyi tette mind magán viseli ennek 
a bélyegét. Baján született lS39-ben, ahol közép
iskolai tanulmányait is végezte. 1858-ban érettsé
git tett. mely után a jogi fakultásra iratkozott be. 
1864-ben már mint diplomás ügyvéd telepedett le

iskoláit Baján és Szegeden végezte. Jogi tanulmá
nyait Bécsbcn, Egerben és Pozsonyban végezte, 
mely után mintegy tiz évig nevelósködött előkelő 
magyar családoknál. így a Bartakovies, Konkolyi 
Thege, Horthy és más családoknál. 1881-ben ügy
védi vizsgát tett s Baján telepedett le. ahol nem
sokára tekintélyes emberré lett. 1893-ban a kaszinó 
elnökének választották meg és nagyrészt az ó

Hóm. kath. templom.

egyéniségét is. Mint királyi közjegyzője Baja váro
sának élénk részt vesz nemcsak a város, de a kul
turális ügyekben is. Humánus emberszeretete a 
köztiszteletet is megszerezte számára.

Bekért István. Bajai születésű, a hol 1844-ben 
régi polgári családból született. Gimnáziumi 
tanulmányainak elvégzése után az akkoriban még 
a legszebb jövővel kecsegtető kereskedői pályára 
lépett. 1872-ben a város legvirágzóbb pénzintézete, 
a bajai takarékpénztár könyvelőjévé választotta és 
1884 óta az intézet főkönyvelője. A közügyek iránt 
érzett szimpátiája korán megismertette vele az élet 
különböző fokait, ahol pedig csak tehette, minde
nütt azoknak elóremozditására törekedett. Különös 
nagy szeretettel kereste fel az emberbaráti egye
sületeket, amelyeknek érdekében mindig önzetlen 
buzgalommal fejtette ki munkásságát. így a többi 
között a bajai önkéntes tüzoltó-egycsülct egyik 
megteremtőjét tiszteli benne s úgy a várostól, mint 
a kormánytól Tisza Kálmán bclügvminisztersége 
alatt „több tüzeset alkalmával tanúsított bátor
sága és önfeláldozó magaviseletéért- elismeréseik
nek kifejezését kapta. Még mint egészen fiatal 
ember lépett be a lövókert-társaságba, amelynek 
megalapítói között már néhai nagyapja is részt 
vett. 1860-ban az előkelő társaság allövészmcs- 
terré választotta meg, majd 1884-ben a társaság 
fólövészmesterc lett. Mint elsőrendű ezéllövó nem
csak Baján, de messze az országban, sőt külföl
dön is ismeretes. Czéllövészetckcn nyert első dijai 
számtalanok. Legértékesebb diját azonban 1888-ban 
nyerte Bécsbcn, az ó felsége tiszteletére rendezett 
versenyben, amikor is ó nyerte meg az osztrák, ma
gyar, cseh és német lövők közül a „Császár-dij"-at.

Allaya Oltó. 1845-ben született Baján, ahol közép
iskolai tanulmányait is végezte, mely után a fes
tészeti akadémiára iratkozott be Bécsbcn. Bécsi 
tartózkodása alatt barátságot kötött egy pár világ-

Cziszlcre/.i remi kir. főgimnáziuma.
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Cziszterczi reiulház.

szülővárosában. Már mint fiatal ügyvéd abban a 
kiváló rokonszenvre valló elismerésben részesült, 
hogy a bajai takarékpénztár jogtanácsossá válasz
választotta. Ebben a minőségben, majd meg mint 
igazgató-helyettes működött az intézet érdekében 
1883-ig, amikor általános lelkesedés között az 
intézet vezérigazgatójává választotta meg. Hogy 
mennyi és mily nagy munkásságot fejtett ki állá
sában. az méltóan van már is megörökítve a város 
történelmében. Nagy tekintélye megszerezte szá
mára a világhírű Belga-banknak, mint Borota bir
tokosa is, jogi képviselőségét. A város polgársága 
még 1873-ban beválasztotta érdemeinek elismeré
séül a város törvényhatósági bizottságába, amely
nek azóta szakadatlanul tagja. Hatalmas munkás
sága, szeretetreméltó egyénisége, osztatlan tiszteletet 
és becsületet szereztek számára. Ezt a nagy mun
kásságot, a közélet iránt tanúsított annyi áldoza
tot akarta megjutalmazni ó felsége, amikor a petrói 
elónévvel tüntette ki. A város jeles szülötte élénk 
részt vesz a társadalom minden mozgalmában. 
Elnöke a szabadelvű pártnak, alelnöke a szabad
kai ügyvédi kamarának és számos kulturális inté
zetnek.

Bndroyi Gyula. 1846-ban született Baján. Közép

munkásságának köszönhetni az uj kaszinó-épület 
felépítését.

Borsodi Latinovics János. Borsodon született 
1845-ben. Iskolai tanulmányait Baján kezdte meg, 
ahol a középiskolákat is végezte. A jogot Nagy- 
Váradon végezte, mely után 1866-ban Szatlnnár- 
megyc aljegyzőjének választották meg. Három évi 
hivataloskodása után Temesvárra ment a német 
nyelv elsajátítására, ahol egyúttal beiratkozott az 
ügyvédi kamarába is. Innen Budapestre nevezték 
ki a kir. táblához joggyakornoknak. 1870-ben ügy
védi vizsgát tett s Baján telepedett meg. A tisz
telet. melyet mihamarább sikerült uj otthonában 
kivívnia, csakhamar megszerezte számára a köl
csönös segély-egyesület igazgatói állást. A nagv- 
fontosságu bizalmi állásban polgártársai csak még 
jobban tanulták becsülni, A város törvényhatósági 
bizottságának tagja, a kaszinó-egyesület igazgatója, 
Bács-Bodrog vármegye tiszt, főügyésze és számos 
közhasznú egyesület választmányi tagja.

Szabovlyeuics Mihály. Volt országgyűlési kép
viselője a kikindal kerületnek, amelyet három ezik- 
luson át képviselt szabadelvű programmal. Nagv- 
Kikindán született 1836-ban. Erős szabadelvű ér
zelmű ember, aki azonban meg tudja tartani a saját

hirü festővel, közötte Munkácsy Mihályival. Innen 
Budapestre jött s a jogi fakultásra iratkozott be, 
de már a III. évre a nagyváradi jogi akadémiára 
ment. 1871-ben ügyvédi oklevelet szerzett. Hosszú 
huszonöt esztendőt töltött el a közjó szolgálatában, 
mely idő alatt megnyerte az egész város rokon- 
szenvét. Mint kiváló szőlőtermelő híres s úgy a mil
lenáris, mint sok más kiállításon ki lett tüntetve.

Vallásfelekezetek.
A tiszta felekezeti türelmesség, mely Baját 

e tekintetben is századokon át kiválóvá 
tette, megterm etté a maga gyümölcsét. Az 
egyetértés békés szelleme uralg a t á r 
sadalom  fölött. A várost, melynek első la
kosai m ár tiszta kalholikusok voltak, ma 
is ugyancsak azok dom inálják, am iben nagy 
érdem e van a világi papság 'é lén  álló bajsai 
Vojnits Dániel apát-plébánosnak. Az ural
kodó vallás, természetes, a róm ai katholi- 
kus. A városban két szerzetes-rend is van, 
A Kapiszlrdn-rend szt.-Ferencziek  története 
egy a város történetével. Már 121)0. évben 
társházuk volt nekik, ü k  vetették meg Baján



Ili MAGYAMOHSZÁG lvS A NAGYVILÁG 1S97

a 7. első iskoláknak alapját is. A rendnek 
Haján van a theologiai iskolája is. Van kü
lön kolostorjuk s régi. csupa dicső emlék
kel gazdag templomuk. A másik szerzetes 
rend a zirczi cziszlerczilák, akiknek remek 
szépségű rendházát külön is bemutatjuk. A 
hazafias, előkelő rend magas színvonalú, 8 
osztályú gimnáziumot is tart fönn, amely
ről tanügyi rovatunkban külön is megem
lékezünk. A Szenczy Győző házfőnök és fő- 
gimnáziumi igazgató vezetése alatt álló bajai 
társház az egész város osztatlan szeretetét 
bírja, amihez nagyban hozzájárul a társház 
tagjainak szívélyes és előzékeny m odora, 
mely őket legjobban jellemzi. — A bajai 
helvét és ágostai kevés szánni hitvallásunkat 
egy-egy csinos istenháza gyűjti egybe. —

amelyeknek megvalósításához azután szíve
sen járu lt anyagi áldozattal a város is. A 
felekezeti iskolákon kívül ma m ár az állam 
és a város is tart fenn iskolákat. A külön
böző intézetek között az első helyet a zirczi 
czisztercziták által fcntnrtott gyönyörű, pa
lotaszert! főgimnázium foglalja el.

A gimnázium történetét a következők
ben ismertetjük :

A múlt százait második felében, 1761 -túl. Baján 
a Kapisztránról nevezett Szt-Ferencz-rendiek ko
lostori iskolát nyitottak. A város közönsége korán 
nagy érdeklődést tanúsított a közoktatás iránt.

IVtrői Szutrőly I.ipót

ü r . Plósz S ándor á llam titk á r. Baja város orsz. képviselője.

J végből IX1 .'l-lian . egy nagy. emeletes épületet 
állított az oktatás czéljaira. amely magában fog
tállá az összes városi elemi iskolákat, valamint 
a gimnáziumi batosztályu tanfolyamot. Az 1851-ik 
évben a középiskolák állami ellenőrzés alá kerül
nek. a csoport-tanítást szakoktatás váltja Tel. Az 
iskolafontartá városi közönség minden erejét meg
feszíti. hogy középiskoláját az állam állal előirt 
színvonalra emelje. Elhatározza, hogy az iskola 
czéljaira alopitványképcn leköti a „Bárány- ven
dégfogadót s a mátéházi 075 hold majorsági roldet 
s ha ennek jövedelme nem födözné a költségeket, 
a város polgáraira birtokaránvlag hajlandó adót 
kivetni. így nyílik meg 1851/2-bcn uj szervezet
te' négy osztályú, 1852 3-ban a hét osztályú, 
majd 1853 l-bcn a nyolez osztályú teljes gim
názium Az uj szervezettel a Forcncz-rcndiek 
megszűntek az intézet vezetői lenni s a tanári 
állásokat nyilvános pályázat utján töltötték be.

A 'áros emelkedett szelleméről s a tanári tcs-

Kp oly kevés számú az egykor három  
templommal is biró görög-keletiek száma. — 
Az izraeliták mintegy kétszáz éve teleped
tek le Baján s ma nagyszerű zsinagógával 
bírnak.

Baja tanügye.
A fontos kulturális missziót, melv 

varos a nyelvkeveredés között teljes 
erősebben a tnnflgy támogatja. A ki 
tastigy hatalmas fellendülése, melv i 
pár osztálvu feiekezeti iskolából mai 
foka.g fejlődött a város első sorban 
zötte elő szerzetes-rendeknek kösz

tálét hazafias érzelméről tesz tanúságot az az e l
határozás, mely az intézet tannyelvét állapítja meg.

Az l'.ntwurfnak magas paedagogiai színvonala 
mellett meg volt politikai tondencziája. melv az 
iskolák clnémetcsitésérc törekedett.

A császári és királyi iskolahatóság egyik ren
deletében az Entwurf 17. ij-n értelmében‘felhívta 
a városi hatóságot, hogy bár szabadon választ
hatja az. oktatási nyelvet, óhajtja, hogy több ok
nál fogva, ha nem is minden tárgy, legalább azok 
nagyobb része német nyelven adassák elő.

A városi hatóság, támogatva a tanári testület 
véleményétől, megokolt fölterjesztésében kifej
tette a kivánalom teljesítésének nehézségeit s ha
tározatra emelte, hogy a természettant és termé
szetrajzot — kivi'telképen — németül, a többi 
tantárgyakat magyar nyelven fogják a tanárok 
előadni.

A hazafias szellem lengte át a tanári kar egész 
munkakörét, tlogv a tanáeskozmánvok jegyző
könyveit ne legyenek kénytelenek német nyelven 
szerkeszteni, hajlandók voltak az egész tanácsko
zást latin nyelven vezetni. S valóban ezen kornak 
csinosan s gonddal kiállított jegyzőkönyvei mind 
latinul vannak Írva. Aminek meg is volt a haszna. 
Csakúgy özönlött Bajára a nagy magyar Alföld 
tanulni vágyó ifjúsága: s ez intézet az elnyoma
tás szomorú korszakában a műveltségnek és a

I>r Bodrogi f.y tila , ügyvcd

hnznflságnnk bár kicsiny, de lelkes tűzhelye volt. 
A környéken ma fönnálló tanintézetek ere
detre -  mind későbbiek a lmjai főgimnáziumnál.

A kalocsai intézet eredete ugyan visszavezet
hető a múlt század hetedik tizedére, de csak az 
186 l-ik évben lett ,N osztálya főgimnáziummá. 
Hasonlag a szabadkai és a zömhori állami gim
názium is csak jóval később leltek 8 osztálynak.

A gimnázium 18fi8. év június lt)-én kelt taná
csi s képviselőtestületi határozat alapján meg
szűnt városi tanintézet lenni s az állam tulajdo
nába ment át. mint kir. kath. gimnázium, az 
országos tanulmányi alap terhére. K változás okát 
a város akkori zilált anyagi viszonyaiban kell 
keresnünk.

A lmjai főgimnázium történetének uj korszaka
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az 187i)-ik evvel kezdődik. Magyar cziszterczi tanító, 
rend tulajdoniba megy át az intézet. E változás 
összefügg a magyarországi ezlszterczi-rendnek, 
nevezetesen ezen rend szent-gotthardi apátságá
nak történetével: összefügg alkotmányos kormá
nyunk azon törekvésével, hogy az ős szent-gott- 
hardi apátság az osztrák szent-kereszti apátságból 
kiszakittassék s eredeti rendeltetésének visszaadas- 
sék. A III. Béla magyar király által alapított szt- 
gotthardi apátságot III. Károly 1734-ben összes 
javaival együtt az alsó-ausztriai szent-kereszti 
apátságnak adományozta. E közjogi sérelmet az

terium teljes készséggel közremunkált az építkezés 
keresztülvitelében. Az államépitészeti hivatallal 
tervet és költségvetést készíttetett: építő bizott
ságot nevezett ki. melynek tagjai voltak Seheibner 
(ívnia helyettes polgármester, később dr. Hegedűs 
Aladár polgármester Herényi Dániel apát-plébá
nos. Drcseher Kde országgyűlési képviselő. Ilcr- 
czeg Zsigmond a vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumban az államépitési hivatal főnöke. Az épitó 
bizottság elnökévé a miniszter kinevezte Szenezy 
(iyőzó fóginmáziumi igazgatót. Az építkezést 1892. 
évi június hó 7-ikén kezdték meg s négy hónap

taggal s 4000 forintot meghaladó tőkével: de ezen 
kívül az ifjak jutalmazására jótevők által adott 
alapítványi tőkék és értékpapírok becsértéke 
11463 forintot tesz. Szóval el van látva ez intézet 
minden szükségessel, ami a haladni vágyó ifjúság 
szellemi és erkölcsi kiképzésére s testi fejlődésére 
megkivántatik.

Szenezy Győző. Született 1846-ban, a zeniplén- 
megyei Bodrogh-Kcreszturon. Középiskolai tanul
mányait Egerben a czisztcrczita-rend vezetése alatt 
álló főgimnáziumban végezte. 1862 ben. követve haj
lamát. belépett a cziszterczita-rcndbc s az ujoncz-

A bajai állami laniU'.kőpzö épülete.

alkotmányosan uralkodó apostoli királynak 1878. 
év július 30-ikán kelt legfelsőbb kézirata orvo
solta: a szent-gotthardi apátságot visszaadta Ma
gyarországnak s azt a zirezi-. pilisi- és pásztói 
cziszterczi apátságokkal egyesítette, ennek fejében 
a rend elvállalta a bajai főgimnázium ellátásának 
kötelezettségét.

Igv függ össze az ős szent-gotthardi apátság 
története a bajai főgimnázium történetével.

1879. augusztus havában Gebaur Izor igazgató 
vezetése alatt hat czisztcrczita tanár vonul be Bajára.

alatt befejezték: október 3-ikán volt a „Veni 
Sancte", október 16-ikán az épület ünnepélyes 
fölszentelése.

Mig az épület homlokzata a régi kor emlékét 
őrzi e jelmondattal: ..Charae sVac postcrltatl DICat 
CoMYnltas". a lépcsőháziján, kararrai márványon, 
arany hetükkel látjuk megkötve a szövetséget a 
zirezi rend és a nemes város között. Ott olvassuk 
e felírást: „A MAGYAR CZISZTERCZI REND ÉS 
BAJA VÁROS KÖZÖNSÉGE A HAZA REMÉNYEI
NEK. 1892.“

Lökért.

éveket Zirezén töltötte, ahonnan gimnáziumi, majd 
később teológiai tanulmányaira visszatért Egerbe. 
Amikor elvégezte tanulmányait. 1868-ban fogadalmat 
tett. majd egy évvel később ünnepélyesen pappá 
szentelték. A fiatal fölszentelt áldozárt szelíd lelke 
a tanítói pálya felé vonzotta s itt hosszú tizenhárom 
évet töltött, ugyanannyi generácziót nevelve igaz 
magyar lélekben Székesfehérvárott a hazának. Már 
ekkor nemcsak tanítványai, de rendtársai is a leg
melegebb szeretettel vették körül a minden izében 
kiváló embert. Sokoldalú érdemeiért tanártársai a

hogy átvegye az intézeti tanítást és vezetést. 
Lakóházul uj épület épült, a szükségletnek s a kor 
igényeinek megfelelő. De az intézeti épület régi. 
rozzant, czélszerütlen volta megújításra várt. Irc- 
fort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 
azzal a remény nyel kecsegtette a rendet, hogy az 
épület megújításának költségeit a tanulmányi alap
ból fogja fedezni. De c várakozás nem valósult. 
A gordiusi csomót Baja város közönségének s 
Vajda Ödön zirezi apátnak áldozatkészsége oldotta 
meg: amaz tiz. a zirezi apát pedig rendje részé
ről húszezer forintot ajánlott fel az épület átala
kítása és berende lésére. A közoktatásügyi minisz-

Az intézetben rendes tantárgyakat előadó taná
rok száma 15: az intézetbe járó tanulók száma 
279. Az intézet ellátási költsége egészen a zirezi 
rendet terheli, mely évenkint 27 ezer forintra rúg. 
Az intézet tanári könyvtárában van 1941 mű 
3819 kötetben. Az ifjúsági könyvtárban van 828 
olvasmány. Van az intézetnek szépen fölszerelt 
physikai múzeuma 100 darab eszközzel: van czél- 
szerü természetrajzi, vegytani, földrajzi, philologi 
múzeuma s éremgyüjteménye, szép téli tornacsar
noka. Van az intézetnek ifjúsági önképzó-köro. az 
önálló munkásság fejlesztésére : van segélyzó-egye- 
sülete a szegény ifjak segélyezésére. 150 pártoló

bajai főgimnázium igazgatói székébe választották, 
amivel egyszerre nagyot lendült a bajai tanügy. 
Kiváló tanár került intézetének élére, akit mihama
rabb tisztelni és becsülni tanult az egész bajai 
társadalom. Hogy a város polgársága kimutassa 
háláját a város kulturális ügyeiben tett kiváló szol
gálataiért. megválasztotta tagnak képviselő-testüle
tébe. Talán szerény elismerése e nagy érdemeknek, 
de mindenesetre az általános közóhaj nyilvánult 
meg benne spontán.

A másik előkelő intézete a városnak az inter
nálással egybekötött királyi állami tanitóképezde, 
melynek modern, palotaszerei épületét képijén is
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bemutatjuk. Az intézet ma már huszonheteink éve 
áll lenn, ami, tekintve kultunnissziót teljesítő fon
tosságát, már magában véve is nagy énlem. Kgész 
seregét nevelte már eddig az. intézet az értelmes* 
ügyes és hazafias, igaz. magyar tanítóknak. A minden 
izében magyar intézet nemcsak azt tartotta ezélnl, 
hogy az általános kötelezettségeknek tegyen eleget, 
amikor tanítókat nevel, hanem különös feladatául 
tekintette, hogy az onnan kikerült ifjak a hasznos 
közdolgokat is megtanulják, aminek hasznát veszik 
ők és a nép, amely őket megválasztja tanítójának. 
Így különös gondol fordított az intézet már fenn
állása óta a mezőgazdaság minden ágát felölelő 
részeknek a szokottnál bővebb kiképzésére. Külön 
az ásvány és a selyemtenyésztés, külön az igen 
fontos tűzoltó-szervezés tanulmányozására fordítot
tak nagy gondot. Az intézetből kikerült tanítókat 
külön kiképezik azonkívül a róni. kath , a gör. kel. 
a református és az ágostai hitvallás cneki, illetve 
kántori teendőire is. Az intézetet pár évvel ezelőtt 
internálással kötötték össze, melynek a legkisebb 
része is a modern hygienia és pedagógia követel
ményeinek minden tekintetben megfelel. Az intézet 
mellett gyakorló iskolát is állítottak fel a tanítás 
gyakorlati eredményének emelésére. A missziót

teljesítő intézet élén Schcrcr Sándor igazgató áll. 
akinek alapos paedagogiai képzettsége lehetővé tette, 
hogy az intézet ma már az első helyet foglalja el 
a hasonló intézetek közölt az országban. A keze 
alatt nevelkedett tanítói kar mindig hálás elisme
réssel viseltetik igazgatója iránt.

Van még a Bácska e szép városának négyosz- 
tályu polgári iskolája, leányiskolája, apáeza-zárdája, 
több elemi fiú- és leányiskolája.

Hajai takarékpénztár.

Közlekedésügy.
Nemcsak az ország, de a városok leg

fontosabb közgazdasági eszközei a jó  és 
minden tekintetben megfelelő közlekedés
ek) i eszközök. Haja e tekintetben is szeren
csés helyzetben van. Közel a Dunához, 
csaknem közvetlen mellette egyik legtermé
szetesebb útvonal nvilt számára gazdasági

és kereskedelmi életének élénkítésére. Ks ezt 
a fontos utat nemcsak a közelm últban, de 
m ár ősidőkben, m ikor még Ilire sem volt 
nem a mai, de a korábbi, illetve későbbi 
közlekedési eszközöknek és utaknak, hasz
nálták. A Dunának egyik mellékága az úgy
nevezett <Sugovicza», amely ott folyik el a 
város alatt. Azt évekkel ezelőtt egy gállal 
elválasztották, mely után  az a része, mely 
a gát és a Sugovicza vége közölt van, álló
vízzé változol! ál a közegészség nem nagy 
hasznára. A különböző vasútvonalak, nme-

Pollrrmann lU-rlnlan.

Ivek Baját összekötik szárazföldön a többi 
városokkal, a kél helyiérdekű vasút. Az egyik 
B aja—Szabadka, amely, bá rh a  a városnak 
200.000 forint hozzájáru lásával épült fel, 
nem felelt meg egészen a hozzáfűzött rem é
nyeknek, a mennyiben a forgalom egy ré
szét az ipar és kereskedelem kárára . Sza
badka felé terelte. A másik v o n a l : Baja — 
Zombor, inig a harm adik : B aja—Báltaszéki 
most fog a megvalósulás stádium ába lépni. 
Kp úgy egy uj dunai Ilid is. Emez uj köz
lekedési eszközök lesznek hivatva a keres
kedelmet újból hathatósan föllendileni. Ma
gának a városnak utczái kövezettek, szépen 
rendezettek és a mi a közlckedésügy egyik 
főkelléke, a világítás, mely gázzal történik,

Igazságszolgáltatás.

A polgárság vagyonának és személyének 
legfőbb őre az igazságszolgáltatás. A bajai 
járásbíróság  egyike az ország legnagyobb 
lefüleltél biró járásbíróságainak. Az óriási 
terület fölött hal biró látja el lió lh  N ándor 
kir. láblabiró vezelésc alatt az ügyeket. A 
telekkönyvi halósággal felruházol! já rá sb író 
ság a m egszaporodott ügydarabokkal szem
ben a legnagyobb szorgalom és m unkásság 
kifejtésére van hivatva, aminek a legnagyobb 
dicsérettel meg is felelnek. A hatalm as lefü
leld járásbíróságnak törvényszékké való 
kiegészítése miatt nagyobb m ozgalm at indí
tott meg a város, az igazságügyminiszterhez 
felterjesztett széleskörű m em orandum ában  
nagyobb anyagi áldozathozását is kilátásba 
helyezve. A járásb íróság  vezetője, m int m ár 
említettük, líólh N ándor kir. Ítélőtáblái biró, 
akinek életrajzát itt adjuk :

Aradon született 1849-1)011, a tiol a gimnáziumot 
is végezte; 1807-101 1869-ig Budapesten az cgyclc- 
temen a jogot hallgatta, 1869-ik év július havában

pedig ugyanott a jogtőrténclmi államvizsgát kitün
tetéssel letette. E két év alatt néh. Tóth Kálmán 
bajai országgyűlési képviselő mellett mint ország- 
gyűlési gyakornok működött.

Az 1869- 1870. tanévben a nagyváradi jogaka
démián mint magánbatlgató volt beírva, a hol a 
jogi tantárgyakból a pótvizsgát általános kitűnő 
credménynyel tette le. Ugyanez év julius végén le
tette a bírói államvizsgát kitűnő credménynyel.

alig hagy kívánni valót fenn. A városban a 
gyorsabb közlekedést az a sok szép és 
tiszta bérkocsi tartja fenn, amelyről az egész 
megyében híres Baja. Igen nagy lorgalmu 
a város posta- és távirdahivatala, melyek 
szám ára a város egy, a m odern kor min
den igényeinek megfelelő remek palotát 
építtetett.

b aja i kereskede lm i és ip a rb a n k .

Közhivatali pályáját Aradon kezdte meg 1870-ben 
mint tiszteletbeli aljegyző e város polgári törvény
székénél.

1871-ben letette az ügyvédi vizsgát, 1872 ben 
Arad város tiszti alügyészének választotta meg és 
ti évi működés után a város közgyűlési határozat
tal jegyzőkönyvi elismerés mellett felmentetett. 1878- 
bnn Temesvár város tiszti főügyésze lett és mint ilyen 
nagyon sokat tett a magyarság érdekében Tem es
váron. így a „magyar nyclvterjcsztő egylet*, a
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„magyar szinmttgyámolitócgylet*, a „temesvári 
jogász-egylet* alapító és választmányi tagja volt. A 
király 1883-ban zentai kir. járásbiróvá nevezte ki. 
Sokoldalú érdemeiért és mint Temesvár városi 
főügyész és a tiszavidéki árvízkárosultak segélyző- 
bizottságának tagja 1880-ban a király legfelsőbb 
elismerésében részesült. 1881)-ben a szabadkai kir. 
törvényszékhez bírói minőségben áthelyeztetett, 
hol 1892-ben végtárgyalási tanácselnök volt; Bajára 
1893-ban helyezték át járásbirói minőségben. 1893-ban 
pedig ő felségétől kir. ítélőtáblái bírói rang és jel- 
leget nyert, mert a korrumpált járásbíróságot tel
jesen rendbe hozta.

Az ő nagy érdeme, hogy rendbe hozta a nagy 
kiterjedésű járásbíróság különböző ügyeit. Nem
csak kiváló jogász, de jó iró is. 1886-ban önálló 
munkát irt „Magyarország rendes közigazgatási 
bíróságairól*. Jogi munkálatai 1878-tól fogva a 
„Nemzet*, „Ügyvédek Lapja*, „Szegedi Híradó*, 
„Temesi Lapok*, „Alföld*, „Magyar Tisztviselő* és 
több más lapokban jelentek meg. s valamint ezekre, 
úgy jogirodalmi munkáira hivatkozás történik a 
kir. bíróságok részére hivatalból beszerzett ..Felső- 
bíróságaink határozatai* czimü niu Ilkában is.

Baja pénzpiacza.
A kereskedelmi és ipari élet nagy for

galma Baja város pénzpiaczát élénkké leszi. 
Bőven gondoskodnak a bajai pénzintézetek, 
a mi a forgalomhoz szükséges: a pénzről. 
Régi, jé> hírnevük nemcsak a városban, de 
az országban, sőt a külföldö l is ismeretes 
A város legrégibb és legnagyobb pénzin
tézete :

A bajai takarékpénztár. Hogy a bajai takarék- 
pénztár megalakulására vezető kezdeményezés 
kitől ered. annak megállapítására biztos támpont 
nincs. Valószínű, hogy alapításának eszméje a 
lókert-társaságból indult ki. Klenántz János, az 
akkori lövészmester ki 30 évig szakadatlanul 
viselte ezen tisztét . úgy Yojnich Imre városi ta
nácsnok később az intézet első könyvelője, egy
szersmind jogtanácsosa még 1816. évben indí
tották meg az első mozgalmat, amelyet a kö
zönség érdeklődése mellett sikerült felszínen 
tartaniok. mig 1817 márczius 2-án az alakuló köz
gyűlés az alapítást bizonyossá tévé. Azon tapin
tatosság. mely az első tisztviselői kar megválasz
tásánál nyilvánult, döntő befolyást gyakorolt az 
intézet létesítésénél, majd annak fenmaradására

tonos bizonytalanság, zűrzavar közepett rendes 
mederbe terelni akadályozva volt, mégis az 1830. 
év február 17-én tartott közgyűlésnek 3212 Irt 
10 kr. nyereséget mutatnak be 100 pcngöforintos 
részvény után 8 frt 02/5 krnyi osztalék esvén). 
Az 1818 19-iki évek szomorú helyzetbe juttatták 
a hitelt kereső közönséggel együtt az intézetet 
is. A megyei levéltár clpusztittatván, ez óriási 
zavart idézett elő a birtokviszonyokban, majd a 
közönség bizalmatlansága a pénzérték iránt a tőke 
tartózkodását eredményezte, úgy. hogy az eddigi 
csekély betétek nagvrészc visszakéretett s ezáltal 
az intézet sokáig válsággal küzdött.

Majd bekövetkezett a csaknem egy évtizedig 
tartó zaklatásokban bővelkedő korszak, amelyben

a szabad gyülekezési jog szünetelvén, még az 
utalványozási ülések is cs. k. politikai biztos je 
lenlétében tartattak meg, — rendesen sokáig ké
sett jóváhagyás mellett, — ami szintén a szabad 
fejlődés rovására történik.

Mindezen válságos állapotokon keresztülküzdi 
magát az intézet, lassan-lassan gyarapodván be
tétekben. a viszonyokhoz mérten, de mindenkor 
méltányosan állapítván meg a kamatlábat, vala
mint a tisztviselők nyugdíjalapjának megerősítését. 
Mindenkor, de különösen a két utolsó évtizeden 
keresztül, jelentékeny összeg fordittatott az évi 
nyereményből jótékony czélokra. Vezérigazgatója, 
Pctrói Szutrély Lipót, a szabadkai ügyvédi kamara 
alelnökc, nemcsak Baja város, de egész Bács- 
Bodrogh vármegye társadalmának népszerű és 
előkelő alakja, mintegy tizenöt éve áll az intézet 
élén, miután előbb annak jogtanácsosa is volt.

rövid idő múltán az eddigi eredményeket sokszo
rosítani fogja. A Bajai Takarékpénztár 100 drb 
105 frt névértékű részvényen alapuló -12,000 frtnyi 
alaptőkével létesittetett. Tartaléktőkéje megha
ladja a 130,000 frtot, a tisztviselői nyugdíjalap is 
mintegy 30,000 frt. végre a betétek állománya 
közel három milliót teszen ki. Pártos Gyula fő
városi jeles műépítész terve szerint 3 év előtt 
finom ízlésre valló stylben a főtéri bérháza ki
egészítéseként hivatalos helyiségének hajlékot épí
tett, mely provincziális pénzintézetek között alig 
leli párját. A jövő évben 30 éves fönnállását jubi
lálja, amely alkalommal nagvobbszerü alapítvány
in á l fogja azt emlékezetessé tenni.

A bajai kereskedelmi cs ipmbank. 1868. évben 
felsőbb helyen jóváhagyott alapszabályok alapján 
uj részvénytársaság alakult a „Bajai kereskedelmi 
és iparbank* czimen, a város kereskedelmének és 
iparának emelésére. Az intézet, mely ma már 
hús onnvolczadik éve áll fenn. egyike a legtekin
télyesebb intézeteknek. Hogy mily rohamosan fór- 
dilit az intézet felé a város közönségének bizalma, 
azt legjobban illusztrálják azok a számok, amelyek 
leghübben mutatják ennek bizonyítékát. így 1869- 
ben csak három üzletág v o lt: váltó-tárcza, hitel- 
egyleti váltók és kézi zálog. A három üzletág 
fokozatos fejlődése annyira kifejlesztette az inté
zetet. hogy 1883-ben már a lomban!, áruelóleg 
és a jelzálogkövcteléscknek ügyletét is felhasznál
hatták. De legeklatánsabban kitűnik ez a betétállo
mányból. 1869-ben a betétek összege 77.401 frt 
1G kr. volt. mig 1893-ban, az intézet 23 éves fen- 
állásakor: 732.300 frt 19 kr: mig ma megköze
líti a milliót. Az intézet 1893-ban ünnepelte fen- 
állásának negyedszázados jubileumát, amikor is 
érdemes elnökének. NVeidinger Salamonnak arez- 
képét olajban festette meg. A jubileumi évig az 
intézet tiszta nyeresége : 407,730 frt 92 kr. volt. 
Az intézet múlt évi tiszta nyeresége: 21.023 frt 
80 kr. volt. Elismerte a világhírű osztrák-magyar 
bank is az intézet kitűnő hírnevét, amikor mellék
helyiségeid választotta és leszámolási viszonyba 
lépett vele. Akinek pedig ezt a fényes eredményt 
az intézet köszönheti, a bank elnökét, az alábbiak
ban mutatjuk be :

Wcidinfjer Salamon  a bajai kereskedelmi és 
iparbank elnöke. Baján született 1828-ban. Itt vé
gezte tanulmányait is. melyek ut in a kereskedelmi 
pályára lépett. A nemzeti önvédelmi harezokban 
azonban neki is jutott rész. Beállt a szabadságért 
és nemzetiségünkért küzdők közé, s küzdött, mig 
a világosi fegyverletétel vele is megszakittatta
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I.í-jí szeszgyár.
Spilzer testvérek gyufagyára.

is. A vozc tésbe bevonták az akkor még kiváltsá
gokat élvező nemességet, melyet legtekintélyeseb
ben maga az első elnök, bajsai \  ojnich László 
táblabiró képviselt valódi oligarcha-tipus. ki lel
kesen állt a vezetés élére és vasmarokkal köz- 
pontositá önmagánál az alakítás és később a 
vezetés fonalának összes szálait s csak igy ma
gyarázható meg. hogy midőn 1848 év január 1-én 
a bajai takarékpénztár működését megkezdő, azt 
csakhamar a beállott szabadságharez okozta foly-

Yczérigazgatóvá történt megválasztása cgv uj kor
szakot jelent az intézet életében, munkásságot, 
erélvt. tapintatot és méltányosságot. Alkalmazá
sával ezen intézet az ország vidéki pénzintézetei
nek jelesebbjei közé sorozódott. Czélszerü refor
mok életbeléptetését, ha azok időszerűségéről 
meggyőződött, nagy óvatossággal, de biztos kéz
zel végzi s a részvényesek bizalmát teljes mér
tékbeír bírván, az intézet modern irányú fejlesz
tése érdekében sikerdiís tevékenységével hihetőleg

katonai pályáját. Amikor 1868-ban az intézet meg
alakult. elnökévé választották meg s azóta foly
ton az intézet élén áll. Az ó neve egy az intéze
tével. Szakadatlan munkássága, széles financziális 
látóköre az ismeretlen uj intézetet előkelő, magas 
színvonalra emelte. Ezt a sok áldozatkészséget 
akarták meghálálni a részvényesek, mikor az inté
zet 23 éves fennállásának alkalmával megfestették 
művészi kivitelben olajban arczképét és elhelyez
ték örök példaként az intézet dísztermében. I)c
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nemcsak a pénz Agyi világban, hanem a közéletijén 
is számot tevő jelenség. így több egyesület, 
közötte a kaszinónak is választmányi tagja. A köz- 
törvényhatósági bizottságnak szintén előkelő tagja.

Lukács Gyula, vezérigazgató. 1S51-ben született 
Szegeden,, a hol iskolai tanulmányait is végezte. 
A szegedi kereskedelmi és iparbanknál l«S70-ben 
még mint fiatal gyakornok működött. Ambieziója 
és szorgalma azonban mihamarább megszerezték 
számára feljebbvalói szerctetét. 1873-ban a váltó
osztály vezetője, 187(i-ban pedig főkönyvelő lett. 
1890-ben a bajai kereskedelmi és iparbank vezér- 
igazgatójának hívta meg és azóta ott működik. 
Ez alatt az idő alatt egész akaraterejét és sok 
tudását az intézet javára fordította. Az o igyeke
zete folytán gyarapodott az intézet tartalékalapja 
rövid pár év alatt 00,000 Írtra. Nagy része van 
az intézet uj, teljesen modern berendezésében. Áldo
zatkészsége és humanizmusa csak tisztelőket szer
zett neki uj otthonában.

A bajai kölcsönös segélyző-egylel. Az egyesület, 
mely a kevesebb anyagiakban bővelkedő polgárság 
felsegélyezésérc alakult, ma már szintén a liuszon- 
nyolczadik évébe lép. Az egyesület 50 kros beté
tekkel alakult. 0—0 esztendős csoportokkal. Hogy 
mit tudott az egyesület Pollermann Bertalan elnök
lete alatt ilyen csekély összegű betétekkel fenn
állása óta elérni, az kitűnik a múlt évi zárószáma
dásából. mely szerint az egyesület vagyonmérlege: 
721.178 Irt és 18 krt tesz ki: múlt évi nyereség
számlája pedig: 43.138 fit és 03 kr. Oly óriási 
szám ez, mely méltán beigazolja az egyesület, 
mint pénzintézet iránt táplált általánosságban meg
nyilvánuló közbizalmat. Az intézet felvirágoztatása 
körül tagadhatatlanul erős érdemei vannak Sziklai 
Zsigmond főkönyvelő és irodafőnöknek is. Fárad
hatatlan clőscgitóje az intézet ügyeinek előmozdí
tásában és annak fokról-fokra való emelésében. 
A legnagyobb érdem azonban az intézet elnökéé :

Pollermann Berlalan-é. 1810-ben született Baján. 
Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, 
mely után belépett atyja gyógyszertárába, mely a 
legnagyobb és a legrégibb volt Baján. Gyakorlati 
éveit Budán. Pozsonyban. Sopronban és Béesben 
végezte, majd Budapesten beiratkozott egyetemi 
hallgatónak, ahol oklevelet is nyert. 1802-ben 
átvette atyja gyógyszertárát és csaknem egy év
tizedig kizárólag gyógyszertárának élt. Amikor a 
bajai kölcsönös segélyzó-egyesület megalakult, ot 
választották, mint leginkább arra valót, az elnöki 
székbe. És ennek a magas és fontos hivatásnak 
hűségesen megfelelt. Ö alatta kezdett nőni. fejlődni, 
apró fillérekből — százezrekre gyarapodni az 
egyesület vagyona. Fmelte, felvirágoztatta az egyc- 
.?ükí£L .VP12 .iUfv befelé, iph^kjfclé is. V̂z a férfi, 
akiben ennyi teremtő erő lakozik, nem irányít
hatja azt kizárólag egy irányban. Ks tényleg, ahol 
csak történt valami a társadalomért. I'ollermann 
részt kért magának a munkából. Különösen nagyok 
az érdemei a bajai önkéntes tűzoltóság szervezé
sében. mely jelenleg a legelsők közé tartozik az 
országban. Amikor megalakulását kimondották 
lelkes szavakban, egyhangúlag öt jelölték elnök
nek és azóta a legnagyobb odaadással felel meg 
feladatának. Több várost beutazott saját költsé
gén, mindenütt tanulmányozva az önkéntes tűz
oltó egyesületeket, amiknek czélszerüségét azután 
szülővárosában felhasználta. Saját költségén több 
mint 2000 frtnyi szerelvényt vásárolt össze. Ö 
áll még ma is az intézet élén és vezeti annak 
ügyeit. Az ő kezében a kölcsönös segélyzo-egyesi'i- 
let a legbiztosabb kezekben van. Általánosan ismert 
humanizmusa több jótékony egyesület választmányi 
tagságát szerezte meg neki. Tagja a városi kép
viselőtestületnek is. Mint embert és mint előkelő 
állású tisztviselőt egyaránt szeretik.

A pénzintézeteken kívül megtaláljuk Ha
ján  az összes biztosító intézeteket is. Ahol a 
gazdasági élet erősebb lendületet vesz, mint 
Baján is, ott szükség van ez intézetekre, 
amelyek a belejük helyezett bizalomnak tőlük 
telhetőleg igyekeznek megfelelni is.

hS!)7

Baja közgazdasága, kereskedelme és 
ipara.

Baját m ár a fekvése predesztinálta a kö
rülötte fekvő csaknem huszonöt község 
központjává. A Duna volt az a természetes 
útvonal, amelyen fentartotla Baja a messze 
vidékkel is kereskedelmi összeköttetését. 
A kereskedelem legkivált a term ényekben 
lett nagy és erős Baján. Különösen a gabona- 
kereskedés egyik kiválósága az ősi város 
kereskedelmi életének. Hogy a mezőgazda- 
sági és kereskedelmi élet nagyságát szám ok
ban is kifejezésre juttassuk,' utalunk pénz
intézeteinek évi forgalm ára, mely 22 millió. 
Ezt az óriási összegei felemésztik a forgalom 
különböző ágai. És szükség is van rá.

A város üzleti forgalmát illusztrálják a 
gvárak. Van Baján két gőzmalom, számos 
vízim alom .három  nagy szesz-és szeszlinomitó 
gyár. amelyek közölt a legnagyobb és leg
kitűnőbb produktum ot termel a Spilzer Benő
féle gyár; egy gázgyár, mely még 1887-ben 
épült, az egyesült nugsburgi légszeszgyár 
részvénytársaság tulajdonában, Delv Géza 
igazgató vezetése alatt. A nagyszabású gyár 
múlt évi produkeziójn 121).71 (> köbm éter volt 
mig az összes fogyasztás 129.G66 köbm éterre 
rúgott fel. A gyárat különben képben is be
mutatjuk. A bajai gyufagyárnak Spilzer 
Károly és társa a tulajdonosa. A hatalm as, 
minden tekintetben m odernülés a legnagyobb 
tűzbiztonsággal felépüli g y á r— melyet képben 
is bem utatunk — gyártm ányai elsőrendű m i
nőségűek, amelyek bátran  kiállják a versenyt 
a legjobb svéd gyártm ányokkal szemben is. 
Most épül Baján a zabkonzerv-gyár , az 
első ilvnemü gyár az országban, amely egyik 
legfőbb látványossága is lesz a városnak. 
Van még a városban gazdasági gépgyár, 
több épület- és tűzifa-telep, nagy sertés- 
hizlaldák. egy kisebb élesztő-gyár és egy 
magánhajózási társaság 1 I nagy teherhajó- 
val. Az üzletek lebonyolítására a város egy 
50 katasztrális hold területű földet szakitól! 
ki vásártérül.

Igen élénk a város ipara is; Így a bajai 
ipartestiilet, mely egyike a Bácska legtekin
télyesebbjeinek, több mini l.'iOO iparost foglal 
keretében. A testület híven megfelel köteles
ségének. am ikor legfőbb tám asza a létért 
való küzdésben az iparosoknak.

Mikulics kjnácz. A bajai ipartestiilet elnöke. 
Pécsett születeti IS5á ben. ahol iskolai tanulmányai 
is végezte. Kiékelő nagyiparos, tagja a városi kép
viselő-testületnek és a kereskedelmi kamarának. 
Amióta az ipartestiilet öt állította az élére, minden 
igyekezete oda irányul, hogy azt előbbre vigye és

Kép Baja történetéből.

1787-ben Katalin orosz czárnővel a tö
rökök ellen szövetkezeti József császár, ki a 
vidéken jelentékeny erődítéseket tétetett s 
az utakat és hidakat jó  karba helyeztette.

Minek folytán egyéb szolgálatokon leiül 
reá parancsolta a vármegye többi között a 
városra azt is. hogy a bajai hídépítéshez 
szükséges anyag összehordása ózdijából 11 
ökröt és 200 kétlovas kocsit állítson ki és 
haladéktalanul KI.(UH) mázsa sót vigyen 
Szegedről a bajai sóházba.

1787. deczem ber IS-áu Bajára összegyűl
tek a vármegyei .'I szab. kir. város küldöt
tei. m eghatározandó a katonaság téli e ltar
tásához ki mennyivel járuljon.

1788. febr. 19-én m egtörténvén a forma- 
szerű hadüzenet. II. József márczius 11-én 
érkezeit a l'ulaki táborba, a hova utána 
Baja m ezővárosa 7500 p. m. zabot volt köte
les s/állilani és később ugyancsak városunk 
N ándorfehérvárnak u török kivonulása után 
lakhatóvá léteiére 100 iparosi adóit és Bajá

nak számos egyéb terhes szolgálatot kelle 
tennie.

A hosszú harezokban végleg kimerült 
vármegyék s városok nem várhatván be a 
hasztalanul kérő könyörgő feliratokra jö tt 
kir. Ígéretek teljesítéséi: a városok s megyék 
egyrésze maguk restaurálták  és restituálták 
önmagukat.

Bács-Bodrogh várm egye 1790. ápr. 7-érc 
liivtn meg Szabadkát a Baján m egtartandó 
közgyűlésre, olv biztatással, hogy a nemzet 
és fejedelem közli m eghasonlás m inden em 
lékét és az ország belügycire vonatkozó 
osefini intézkedéseket egynémelyik kivéte- 
ével végleg megszüntesse.

1790. május (i-ára végre II. I.ipót ország
gyűlést hívott Budára, am inek nyom án az 
előbbi törvényes állapotok m egszilárdulást 
nyerlek.

Azonban ismét rövid ideig tarló it a város 
békés haladása, m ert II. L ipót rövid beteg
ség után 1792. m árczius 2-án clhalálozván, 
u tána fia I. Ferencz a írancziákkal háborúba 
keveredett és ez időtől fogva a város tö r
ténőié alig egyéb, m int részint országgyűlé
sen, sürgős esetekben pedig közigazgatási 
utón kivetett adók és önkéntes segélyezések 
m egadása és azok elleni rem onslratiók  érde
m ében folytonos feliratás, depulálás és vi- 
szálvkodás.

Mig végre a franczia b áb o m  végeztével 
a király a nemzet jogos kívánalm ait meg
hallgatva. 1802. m ájus 2-ikára országgyűlést 
hivatott Pozsonyba, am elyen a nem zet sé
relmeit hitte végre orvosolhatni. E rem é
nyében azonban keservesen csalatkozott az 
ország és látván, hogy a király czélja az 
országgyűlésen is nem volt más, m int a 
hadsereg létszám ának és az annak fentar- 
tásához szükséges adó felem elése: a nem 
zet m indinkább azon ön tudatra  és meg
győződésre ébredt, hogy csak saját ereje 
és iparkodása segítheti őt jo b b  fejlődésre; 
csak saját m unkája teheti ől nngvgyá és 
erőssé; ezért csodálatos erővel önm aga látott 
hozzá reorganizatorius nehéz m unkájához.

A nemzeti szellemnek felébredése, er
kölcsi és anyagi téren, roppant sikereket 
eredményezett.

Bácskában a Ferencz-csatorna még meg 
sem volt építve, m időn m ár a Kőrösér és 
Béga csatornázása m unkába vételeit. Szé
chényi Ferencz a nemzeti m úzeum ot te
remti. Gr. Festelich György Keszthelyen a 
Georgikont alapítja, Váczon megnyílik a 
siketném ák intézete. Egy hadi akadém ia 
alapítására aláírások folynak. Kisfaludi Sán
dor és Kazinczy Ferencz és mások fellépé
sével az ii'ódálnjn térén “Is  fi] éTé f  fi e Z.7Í7) (ÍTli I 

S m ár-m ár serényen folv az önképzés 
és művelődés lankadatlan m unkája, és a 
fáradságot nem ismerő tevékenység m ár 
biztató siker kölcsönözte uj erővel, uj m un
kára bajt: midőn szerencsétlen harczi vál
lalkozások ismét a háború  elviselhellen ter
heivel szakadtak a nemzet és ennek m egpró
báltatásából mindig legerősebb osztályhoz 
ju to tt Bácska és Baja nyakába.

Az úrbéri terhektől ment ingatlan vagyon 
tiszta jövedelmének jelentékeny hányada, 
insurgensek tartása, hadipótlék és, egyéb 
százféle form ákban kiró tt teher, az első 
után csakham ar rákövetkező második, m ajd 
harm adik, sőt negyedik franczia háború  
m inden nyom orúsága, Ferencz császár sze
rencsétlen politikai bonyodalm ai, a nem 
zetre elviselhetetlenné váll korm ányzati bot
lásai végre oly m egpróbáltatásnak dobta 
oda édes hazánkat és ebben kiválóing gaz
dag vidékét Bajának, a m inőt az elbírni 
alig volt képes, és amely hosszú időre nem 
csak a városi, de a vidékét is csaknem tel
jesen tönkre téllé.

IVIrWis szcrlu-sztá Hirschmann Tivadar. 
Kiadótulajdonos Magyarország és a Nagyvilág lapvállalat.
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U'W vy.S) 
V u n A  y ÚJVIDÉK SZABAD KIRÁLYI

Múltja és jelene.

Hatalmas, vaskos kötet fekszik előttünk: 
Érdnjhelyi Menyhért „Újvidék tö rténete '1. A 
kiváló historikus egyik legbecsosobb mun
kája, amelyben szeretettel, de történeti igaz
ságok szem előtt való tartásával Írja meg 
Újvidék városának történelm ét. Ilyen alapos 
m unka után nehéz a mi helyzetünk. Egy-két 
rövid oldalon visszaadni hosszú évszázadok 
tö rténeté t és megism ertetni a jelent, nem 
kis feladat. Mi m egkíséreljük, de ez a nehéz
ség szolgáljon egyúttal mentségünkre.

Újvidék szabad kir. város ezimere.

gyarok bejövetelekor szlávok lakták  a vidé
ket. Azt nem egy történettudós éles k ritika  
alá vette. Az azonban tény, hogy bármely 
nép is lak ta e vidéket a magyarok bejövetele 
előtt, m int az ország többi részében, beol-

Kénytelen kétkedés szádja meg a ku tató t, 
am ikor Újvidék város ködbovesző történel
mében botorkál, ahol a tudomány szövétnoko 
nem képes nyom ra vezetni. Mintha ember 
sem lak o tt volna a helyen, ahol ma virágzó 
város fekszik. Amit a legrégibb korból tu 
dunk, az csak hipotézis. Ism erjük a vármegye 
terü letén  lakott ősi népet, de hogy ezek 
közül laktak-e Újvidék területén, arra  nincs 
biztos adatunk. Csak sejthetjük, hogy a város 
mai területén az első nép a jazigok voltak. 
Az első lakókat a római írók szolga- és sza
bad szarm aták névvel különböztették meg, 

'a lü lT egyn ías eíien i c T t y t r m o s  harezot viseltek.
A közelükben fekvő római tartom ányok- 

-na-k- oly- sok-ke! lem eitaiséget okoztak rabló 
hadjárataikkal, hogy a római császárok há
borút indíto ttak  ellenük és hosszas küzdelem 
után lánczra verték az izmos vad törzset. Két 
ősrégi alkotm ány — az úgynevezett „római 
sánezok" — tartja  fenn a róm aiak emlékeze
tét Újvidék területén. Az egyik keletről 
határolja  a várost, mig a másik a Mitvályos 
pusztánál keresztbe metszi át a határt. Süni, 
élénk közlekedés és virágzó kolóniák létez
tek a róm aiak idejében a vidéken. A hosszú 
római uralom a la tt is bizonyos, hogy a jazi
gok m egtarto tták  a vidék határáig kito lt 
lakhelyüket és csak a hunok fékezték meg 
teljesen és szórták széjjel őket. A bácskai 
Alduna m entének a hunok általi meghódí
tása azon időre esik, a m ikor Dácziát elfog
lalták. Némely író azt tartja, hogy a hu
nok Pannóniát csak a Tiszáig foglalták el, 
ami nem sokat változtat azon a biztos tö r
ténelmi tényen, hogy a Duna és Tisza kö
zötti terü le t alsó részét Is birtokukba vették. 
A vidék, mely századokon át küzdőim! térül 
szolgált az egymást irtó népek élet-halál
tusájának, a IX. század alkonyán még egy 
vlaskodásnak volt színtere. Az uj foglaló a 
m u ftyn r  volt, aki véres csaták árán lépésről- 
lépésro vette hatalmába a Duna és Tisza 
közét. Béla király névtolonjo szerint a nia-

Alfölill Kinti Viktor ilr. ffllitpin.

vadtalc a magyarságba. A faj, mely befejezte a 
népvándorlások korszakát, nem zsákmányolta 
ki a kedvező viszonyokat, liánom m ár az 
akkori kor nézetei s egyéb országok viszo
nyaihoz képest: loyalis volt a meghódított 
népekkel szemben. A szolgai osztály asszi
milálódott uraival, megtanulta azok nyelvét 
s lassankint elfeledte a magáét. Így lettek 
magyarokká azok a szlávok, akiket Anoni
m un'em lít és mikor néhány száz év múlva, 
amikor a város területén elfekvő falvak 
nevei előtűnnek, okirataikban m indenütt 
magyarsággal találkozunk. A nemzetiségi 
jelleg változásának okát a hódító és hódoló 
nép között való viszonyban találjuk, mely
nek fő motívuma a jus fortioris.

VÁROS.
Abból a három századból, mely a magya

rok bejövetele után következett, Újvidék 
város történetére vonatkozólag semmiféle 
adataink nincsenek. Lassú proczeszszuss.nl 
honosuk meg ez idő a la tt a kereszténység 
és a vidék lakosságának magyarosodása. E 
kort a társadalmi fejlődés gyerm ekkorának 
nevezhetjük. Falvak épültek, fejlődtek ez idő 
a la tt a vidéken, melyek a XIII. század ele
jén egyszerre felszínre kerülnek. A Szent- 
István király által inaugurált rendszer egész 
ra já t a módos községeknek hozta a vidéken 
életbe. A meredek hegyormok és a szögelő 
folyó-kanyarulatok term észetalkotta védő
bástyákkal szolgáltak a környék jobbágyai
nak. A községek, melyek akkor alakultak, 
részint várföldek, részint pedig nemesi bir
tokok voltak. A községek keletkezésének 
idejét meghatározni lehetetlen, ügy kelet
keztek azok, amint a várföldet kezelő vár
ispán a várnép között használatra kiosztotta, 
vagy a földesül' birtoka változott. Igv kelet
keztek e három század a la tt a város hatá
rában: Zajol, Csenel, Pétervárad, Bivalyos és 
Baksa. A községi élet abban az értelemben, 
ahogy ma fejlődik, teljesen hiányzott, a ro
botoló és dézsmaflzető m unkásoknak, kik ek
kor a községeket lakták, nincs történetük. 
A közélet egyedüli képviselőjével számolni 
kell. Nem az egyes községek történeté t kell 
tehá t a város monografistájának kutatni, ha
nem az itt létezett falvak birtokosainak sze
replését nyomozni, keresni, amelyekből 
azután előtűnik a községek története is. Az 
első okirat, amelyből Újvidék helyén valaha 
létezett községekre viliágosság derül: a péter- 
váradi, vagy máskép a bélakuti cziszterczlta- 
rendü apátság alapitó, illetve adománylevele. 
A királyi diploma Péter ispán birtokainak 
elkobzását említi, m ert az Béla király any
ját, Getrudot megölte.

A területnek, ahol ma Újvidék van, első 
földesura Tőre, a királyi oklevélben emlí
te t t  Péternek atyja volt. Százados balhit 
után kitudódott, hogy Endre király nejét 
Getrudot nem Bánk bán, hanem Pétor, Tőre, 
Újvidék első földesurának fla ölte meg, Bánk
iján csak részes volt az összeesküvésben. 
Birtokát a király elkobozta és a Franczia- 
országból beszármazott cziszterczitáknak ado
mányozta. Ugyancsak ez a szerzetesrend 
kap ta  a Duna túlpartján  levő Peturwarad-ot 
is. A rend Ökörd községben az úgynevezett 
Béla-kót nevű községet létesítette.

Újvidék területén a m agyarok bejövete
létől egész a mohácsi vészig, mint m ár emlí
te ttü k , számos község létezett és virágzott. 
Helyüket a fenm aradt okm ányok alapján
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l'jvidík li\tk»5pe.

IVtr»fl.utf.-za.

egész tűzetesen megállapíthatjuk. Összesen 
kilőne/ községről van tudomásunk, melyek 
közül egy vagy kellő, úgy látszik, puszta 
volt, inig a többi rendes falu. K helységek 
nevei a következők: Baksafalva, bivalyos, 
Psanaj. Keniend, Mortályos, Hév (Rivicza), 
Szent-Márton. Vásáros-Várad, Zajok

Amily arányban növekedőt! a félhold 
hatalma, ugyanazon arányban nőtt a péter- 
váradi erőd és vele Újvidék fontossága. Ki
rályaink mind éberebb és éberebb figyelem
mel k isérték  a jövő harczainak eme fontos 
színhelyét. Mátyás király sörön ellátogatott 
Péterváradra és környékére. Itt kötött szer
ződést a velenczei köztársasággal l4(iJ-ban.
A Dózsa-féle paraszt lázadásból nagyon is ki
vid te a részét Újvidék. Báthory István á t
kelve a péterváradi réven, a lázadók egy 
részét a vízbe szorította, másik részét pedig 
széjjelszórta. Kzek a széjjelszórt kisebb-na- 
gyobb csapatok azután pusztítva, égetve ha
ladtak Dózsa tábora léié. mindenütt nagy 
károkat okozva. Kgy összeverődött fölkolő- 
csapatot Baksafalván ismét megvertek, ami 
csak még jobban fokozta dühüket. Tűzzel, 
vassal pusztítva haladtak előre, tetem es k á 
rokat okozva mindenfelé. Kbben az időben is, 
egész a mohácsi vészig, a lakosság tiszta 
m agyar volt. Magyar volt az ur, a papság és 
a jobbágyság. Magyar szó és magyar név 
hangzott mindenfelé, tös az a kevés idegen- 
nyelvű köznép, mely közöttük telepedett le, 
a jó bánásmód és türelm esség mellett csak
ham ar beleolvadt a magyarságba.

A vészharang, amely a vidék és vele az 
ország pusztulását jelezte, megkondult. Már 
az 1526. év elején egész csoport szerb és 
bolgár menekülő érkezett Újvidékre, mene
külve a török csapatok pusztításai elől. A 
vár akkor a király és a pápa kívánságára 
Tomory Pál érsek, egykori budai várnagy, 
majd Keroncz-rendü pap parancsnoksága alatt 
állott. Hiába sürgetett jó Tomory pénz- ős 
seregszaporitást az udvarnál, folyton csak 
Ígéretekkel biztatták. Maga a pápai követ. 
Burgio is Tomory kérését sürgette, ettől 
te tte  függővé a pápai segélyt is. de ígéret
nél többet ő sem tudott kicsikarni. A király, 
ki Tomory! a vár elhagyására u tasíto tta , 
Péterváradot Alapy (lyörgy parancsnoksága 
alá helyezte. Maga Tomory az újvidéki ol
dalon húzódott meg a maga köré gyűjtött, 
mintegy négyezer főnyi pórnépből álló se
reggoi és egynéhány száz sajkással. Július 
15-én már megkezdte Ibrahim nagyvezér tö 
méntelen sereggel az alig kétezer főnyi em
berből álló várőrség tám adását és ez tarto tt 
szakadatlan egyfolytában, folytonos támadás,

..alá a kirázás, roham és küzdelem után mind-.... ..
addig, inig a vitéz magyar sereg kilonczvon 
emberre nem olvadt le. Tizenhárom nap 
múlva a kilenezven, I<igtöübnATié sebesült 
hősnek szabad elvonulást biztosított a török 
nagyvezér. Maga Tomory ezalatt az idő alatt 
többször m egkísértette a várbeliek segélyére 
való sietést. Szedett-vedelt seregével azonban 
nem sokat érhetett el. A vízi és szárazföldi 
túlnyomó erő ellen kénytelen volt vissza
vonulni. A török pedig sorra vette  az eddig 
virágzó falvakat. Pusztított tüzzel-vassal, rab
igába Imrczolva nőket és ifjakat, sivárrá 
és pusztává téve az eddig virágzó vidé
ket. Amire megérkezett Szulejman szultán, 
már Ilid állott a Dunán és üresen, kirabolva 
állott Újvidék. Kgy nagy sereg visszamaradt 
a vár kijavítására és annak őrizetére,a többi 
pedig haladt előre, pusztulást és halált vivő 
magával. Ilarmincz évvel később Verancsics 
Antal diplomata, aki politikai küldetésben 
Drinápolyba utazott, hajójáról k ihaltnak  ta 
lálta az egész megyét.

A török világ alatt Újvidék szabálysze
rűen bekebelezett török birtok volt, melybe 
a török uralom alatt lévő szerbek a szabad 
költözködés jogában Inssan-lassan behúzód
tak  és megtelepedtek. \ XVI. század vége 
felé az egyes falvak helyén már nem egy 
beköltözött szerb család kunyhóját találjuk.
A város a budai pasalikhoz tartozott és a 
szegedi szandzsák kiegészítő részét képezte;
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mig Pétervárad a sz«>rAmi pasalikhoz ta rto 
zott. Több érdekes adatot találunk ez időből 
a törők úgynevezett „defterekben", adóköny- 
vekben. Ezek szerin t: ez időben Újvidéken 
összesen 20 ház állott. Pár évvel később, 
1590-ben már 105 házszáina volt Újvidéknek. 
Pusztulás, nyomor és szegénység. — Ily 
szomorú állapotban élt az a néhány keresz
tény család, amely a török másfélszázados 
uralma a la tt Újvidéket lakta.

Az 1087. év halálharangja volt a törökök 
uralmának. Az eszéki vár bevétolo után  ro
hamos gyorsasággal vette be a m agyarság a 
többi török kézen lévő erősségeket, közötte 
Péterváradot is. 1094-ben a török nagyvezér 
líclgrádból jövet megpróbálta ugyan a vár

Dr. D fitiolrovics Vlmliinir. főkapitány.

Hrtl Ijrnácz, városi tanácsnok.

visszahödilását, de a tileli bajdukkal szövet
kezett újvidékiek ellenállásán megtöri a ha
talma. A hős Fügén herczeg kiverte a törö
köt a magyarság segélyével Péterváradról és 
ennek parancsnokságát Mellemre bízta, aki 
később a futtaki uradalmakat kapta, maga 
pedig Zeniának indult a török ellen. A nagy 
hadvezér szilárd alapon biztosította tnon- 
nrkiánknnk a visszafoglalt részt és alapját 
vetette meg egy specziális intézménynek, a 
katonai határőrvidéknek, melynek itt volt a 
főhelye.

Uj élet vette kezdetét egy szebb jövő re
ményében a karlóczai béke után Újvidéken. 
Megindult az életerős fejlődés és ennek biz
tosítására hidsánezot építettek a városnak 
dunai partján. Ettől nem messze telepedtek

le a szerb granicsárok, akiknek gyarm ata hi
vatalos kifejezéssel „Sáncz“-nak neveztetett. 
Ennek emlékét őrzi még ma is a hasonnevű 
utcza. A Sáncz nyugati részén pedig a pol
gárság, jobbára kézművesek, kereskedők, ha
lászok és [élelem-szállítók laktak. Lassan- 
lassan mutatkozni kezdtek a társadalm i fej
lődés rügyei is. A mai Újvidék helyett még 
ez időben, miután a „Sáncz“ a pétorváradi 
erődhöz tartozott: Pétorváradi Sáncz nóv volt

|>r. Jojkits Minden, főorvos.

hivatalosan is forgalomban. A pihenő időt 
azonban 171 (5-ban újra és utoljára megzavarta 
a háború. A török nagyvezér Karlócza felől 
tám adt a várra. Savnyal Jenő Futták  felől 
jö tt a vár védelmére és az újvidéki részen 
helyezte el ágyúit. Augusztus 5-én volt az 
ütközet, A törökök nagy serege töméntelen 
tám adást intézett a vár ellen, de a nagy had
vezér alatt harezoló magyarság hősies küz
delmével a törököket visszaszorította, amikor 
pedig maga a nagyvezér is elesett, a I örök sereg 
futásnak eredt. Rengeteg hadizsákmányt talá lt 
a győzelmes sereg birtokukban.

Ez a győzelem azután megadta végül a 
lehetőségét a Pétorváradi Sáncz békés fejlő
désének. Az átalakulások, amelyek ez időben 
kiterjeszkedtek az egész országra, nem ma
rad tak  hatás nélkül Újvidék fejlődésére som. 
A kedvező fekvés azonban magában viselte 
jövő fejlődésének csiráját és a term észetadta 
eszközük felhasználásával a Sáncz mihama
rabb a vidék központja lett. A gyorsan lábra- 
kapo tt ipar és kereskedelem  ezt mihamarabb 
felhasználta, mihez még hozzájárult a lakos
ság folytonos szaporodása, úgy, hogy az 
előbb még oly kicsi Pétorváradi Sáncz 1748. 
évben: Újvidék névvel szabad király i vá
ros lett.

Egyik tö rténetírónk szerint: a XVIII. szá-

K ulpini SztratiniirovitH  V látla, városi tanácsnok .

zadban Budapest után  Újvidék fejlődik leg
inkább. Az erő, mely e jómódú községben 
van, önmagától fejlődik és növeli az emporium 
élettevékenységét. Lakosai a XVI. század vé
gétől kezdve folytonos bevándorlás á lta l a rá 
nyos számban szaporodnak, majd időközön- 
kint, m int 1(194. és 1738-ban nagyobb rajokban 
jönnek a települök. Az 1701. évi összeírások
ban Újvidék határában ké t Alm ást találunk. 
A Felső-Almás k incstári puszta, az Alsó- 
Almás pedig kincstári falu. Lakosai idők 
m últán elhagyták a falut és Újvidékre köl
töztek. A lakosság, mely nagyrészt telepíté
sek által szaporodott, mind élénkebbé te tte  
az akkori, még Pétorváradi Sáncz forgalmát. 
Közlekedési eszközük hiánya a vásárosok 
által pótolta a kereskedelem  és ipar follen-
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Mntiezn „Szrltszka".

dülésót. Az első nagyobb bevándorlás a Osar- 
nojevitz-félo bevándorlás alkalmával történi 
Újvidéken is, amikor is az ipeki érsek veze- 
tése alatt mintegy 40,000 család jött be az 
országba. Három nagyobb szerb telepítés tö r
tént Újvidéken. Az első 1 (394-ben, a mikor a 
Usarnojovitz népének egy része telepedett le, 
a második 1717—18-ban az almás! szerbek 
letelepedésekor, a harmadik végül 1700-ben, 
amikor is belgrádi szerb iparosok és keres
kedők telepedtek le a város területén.

Sokkal kisebb számban telepedtek le 
katholikus németek, sokáczok és magyarok, 
különböző időkben, jobbára szórványosan. A 
németek leginkább Ausztria és Németország 
különböző tartományaiból, a sokáczok a Száva 
és a Dráva vidékéről, a magyarok pedig 
hazánk legkülönbözőbb részeiből szárm aztak 
a városba. A m agyarok kezdetben számra 
nézve legkevesebben voltak s csak idők foly
tán szaporodtak. Mindössze se voltak sokan, 
úgy hogy 1704-ben mindössze alig 400-an 
voltak. Hz a szám egyszerre felszökött 
1708—09-ben, a mikor is Melgrád visszafog
lalása után Újvidék katholikusainak száma, 
németek és keresztény bosnyákok betelepü
lése által szaporodott. A város polgársága 
1782-ben a magyar kir. helytartósághoz lei
iratot intézett, a melyben egy a piaristák 
vezetésére bízandó gimnázium felállítását 
kérte. Keliratuk tám ogatására Uatachich Adám 
báró, kalocsai érseket is felkérték.

Igen fontos szerepet játszanak a város 
történetében a határőrvidék katonái, a „gra- 
nicsár“-ok, a kiknek a bevándorolt szerbek 
lettek kiszemelve. Állandó fegyveres csapato
kat kellett szervezni, hogy m indenkor készen 
álljanak a határ védelmére. A Péterváradi 
Sáncz két huszár- és egy hajduszázad katona
sággal bírt. Ide lett áthelyezve az iloki kapi
tányság. mely később főkapitányságra emelte
tett és mint ilyen, főhelye volt a határőrvidék
nek. Az t(399-ik évben 21 5 granicsárja volt a 
Péterváradi Sáncznak, mely aztán a későbbi 
idők folytán szaporodott. Pár évvel később, 
1702-ben kibocsátott legfelsőbb határozvány 
a határőrvidéket már két részre osztja: adó
m entesekre, ezek a grnnicsárok voltak, akik 
csak hadkötelezettséggel ta rto z tak  szolgálni, 
és adófizetőkre, polgárok, kereskedők, ipa
rosok és mással foglalkozókra, a kik a hadi 
kötelezettség alól lel voltak mentve. Minden 
család katonai családot képezett, melynek 
tagjai egy része hadfiakból állott, a más része 
a földet művelte és pásztorkodott, de az 
előbbiek száma nagyobb volt az utóbbiaknál, 
úgy. hogy voltak tíz tagból álló családok, a 
melyek közül ö—7 tag katonai kötelezett
séget teljesített. !722-ben az újvidéki kapi
tányság katonáinak száma már 518-at te tt 
ki. A következő évben az újvidéki főkapi
tány Nikolics Száva volt, a ki később újvi
déki város-kapitány lett. A granicsárok jól 
szervezett s harczra mindig kész csapat vol
tak s a határok biztosítása körül sok hasz
nos szolgálatot te ttek  a hazának.

A város fejlődésében és növekvésében 
mindenkor annak emporális helyzete szere
pel, ez hozta lét re Újvidéket, ez az, a minek 
köszönheti virágzását. A már szépen növekvő 
Péterváradi Sáncz jelentős pozicziója volt 
oka annak, hogy az itteni katonai hely főpa
rancsnoksági rangra em eltetett. Kpp így lett 
Hodrogh vármegye székhelye is. mint a vidék 
legélénkebb pontja. Az újjászületett várme
gye az 1795. évben I)eteri Orbán Mátyás 
Alajos titeli prépost, kalocsai kanonok és 
Nádasdy Pál gróf, főispán elnökloto alatt ta r
totta első közgyűlését, melyen kihirdették 
a Hodrogh vármegye visszaállításáról szóló 
oklevelet és Del éri Orbán kir. biztos beik
tatta  ünnepélyesen Nádasdy Pál grófot főis
pán i hivatalába.

A viszonyok változtával a határőrvidé
kek maguktól bomlásnak indultak. A katonai 
helyeket a megyék nem tekin tették  többé 
védelmi pozicziónak. hanem kizárólag kivált
ságos területeknek. A megyék panaszokat 
emellek az országgyűlésnél a határőrvidékek 
ellen. így Hács-Hodrogh vármegye 1741. évi
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közjryttlósón panaszul vette, hofty a IVter- 
vilradi Sáncz nem adózik a m últ tfirök ha
bom óta és a közbiztonsági állapotok rosz- 
szabbodtak. a módot a határőrvidék lakói
nak tudták be. Az ugyanezen évben meg
tarto tt országgyűlés a többi között elrendelte, 
hogy a megye területén levő határőrvidék 
keböleztessék be. A szerbek ez ellen felirattal 
éltek Mária-Terézia királynőhöz, ki az 174il-ik 
évben kiváltságaikat helybenhagyta és meg
erősítette. Két évvel később azonban a bács- 
megyei határőrvidéket végleg feloszlatták és 
bekebelezték a vármegyébe.

Nagyobb előzetes tárgyalások folytak a 
városnak szabad királyi várossá emelése 
ügyében. A kiküldött vegyes bizottság előtt 
141) granicsár jelentette ki. hogy a katonai

ti

<iür. kel. templom.

zonysága szépségének és gazdagságának.
A régi t'*s a jelenlegi tiszt viselői ka in ak  
sikerült a nemzetiségi kérdések békés_ el
intézése, hogy a polgársággal egyetértve, 
vállvetvt‘ emeljék a várost úgy ki-, mint 
beledé.

A kulturális mozgalmak fénypontja ez a 
jíden. mely világító szövétneki* lett az egész 
környéknek.

Amikor tollát befejezzük a város m últjá
nak é.s jelenének joHoinzé>ét. -mm mulnftzi - 
hatjuk <d az alkalmat, hogy bemutassuk 
azokat a .férfiakat ;»k-iu ■». L -l.u- kö-
szünhet úgy a város, mint az ország.

1 / l 'ö h l i  F l u t t  V i k t o r  i / r .  f ő i s p á n .  Ú jvidék 
egyik legrégibb csa lád jának  sarja . A tyja, Endre, 
hely ta rt ósági tanácsos volt T em esváron , majd 
Szabadka polgárm estere s u to ljá ra  Újvidék sz.

tartozo tt 1.. hogy az ország negyedik ren
dében szavazati jogot és helyet n y ert; 
•2. hatósága és polgárai gyűjtőnévvel orszá
gos és valóságos nemesekké lettek ; ii. meg
kapták egyúttal a szab. kir. városok többi

csakhogy most m ár — sajnos — a régi 
jó patriarchális viszonyok nélkül. Lázas 
tevékenységgel építették lakóházaikat, tem 
plom- és iskoláikat, majd később monumen
tális középületeiket, l ’jra  feltámadt az ipari 
és kereskedelmi élet s a lakosságnak, mely
nek ősei m egtanulták a békét becsülni a 
folytonos harezok között, elég volt pár év
tized. hogy a kétszáz ágyúval rom balőtt 
romhalmazból államsegélylyel egy modern 
várost emeljen. Mint a hamvaiból újjászüle
tett phönix, megszépülve, a modern kultúra 
majdnem valamennyi vívmányával e llá to tt 
vidéki m etropolisként em elkedett ki a vidéki 
városok sorából. Tiszta, egyenes utczái, lég
szesz- és villamos világítása, aszfaltja és más 
közérdekű épületei mindmegannyi tanuld-

KtitlioliUu* t< inp'.t ni.

szabadalmait i>. A lassú. fokozatos fejlődést, 
intdy alatt emelkedett az ipari ős kereske- 
dolmi őbd, csakham ar IVdváltótta a forron
gás. Az 1848— K). óvok örökre felejtlud(dle
nek maradnak a város történetében. A nem
zetiségi álmok itt is fanatikus hívőkre találtak 
s polgárvér öntözte a város utczáit. Az igaz 
ügy azonban diadalmaskodott. A magyar kor
mánynak egy-egy leutazott tekintélyes tagja 
vissza tudta szerezni a várost a magyarság- 
nak. Maga a vár l ’orrzol Miklós parancsnok- 
sáíra alatt mint a szikla állott a körülötte 
folyó nemzetiségi tüztengerben. .bdlasich 
magra is megpróbálta ostromolni, de még csak 
a legkisebb eredményt sem tudta felmutatni. 
A szabadságharcz után Kiss Fái tábornok 
volt m ár a várparancsnok, aki nyolczezred- 
magával lerakta fegyvereit és hűséget eskü
dött a királynak.

A múlt. mely tele van komor lapokkal, 
lepergett az idő fövi »nyén és helyet adott a 
jelennek. Küzdelmes évek sorozata követte 
egymást, hogy újjá. szebbé tegye a várost, 
mint amilyen volt. A forradalom utáni k o r
mos falak eltűntek, hogy helyet adjanak 
azoknak a csinos, emeletes házaknak, melyek 
a mai Újvidéket oly kedvessé teszik. Las

sanként visszatértek az 
elhagyott tűzhelyhez a 
m enekülök is. Megkezd
ték ismét m unkájukat.

kötelékből át akar a polgáriba lépni. Ugyan
ezen alkalommal a vegyes bizottság határ
rendezést is tartott. Kodéi kincstári jószág- 
kormányzó hivatalos felvételeket eszközölt 
s a kihallgat ott lakosság vallomása alapján 
készítette fed terjeszt ősét a szervezendő uj 
szab. kir. város területéről. 1748-ban a vegyes 
bizottság végül ott tartott, hogy a városnak 
uj nevet adjon. A felmerült nevek között 
ajánlottak : Dunavár vagy Yizköz, Kácsvár 
vagy Újvidék (latinul Neoplanta: németül 
Xcysatz). I.egtalálóbb volt azonban a királynő 
által ajánlott Újvidék elnevezés és még 
ugyanaz év végén kelt a királyi diploma, a 
mely a várost Újvidék névvel szabad királyi 
várossá emelte. A város szabadalmai közé

Állami felsAlili l.-iim iskola l/.r. iinnlniz.
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kir. városnak  a legm ozgalm asabb időkben köz- 
tisz tele tit főispánja. T em esváron  szü lete tt 1850. 
novem ber hó 14-én. A leggondosabb házi nevelés 
m ellett az elemi o k ta tá s t Szabadkán nyerte, 
középiskolai tanu lm ányait pedig az érettségi 
v iz sg á la tta l együtt Kalocsán, mint a jezsu iták  
növelő-intézetének konvik to ra  végezte. A jogot 
Budapesten s részben Bécsben h a llg a tta ; 1881- 
ben a budapesti tudom ányos egyetem en tudori,
1888- ban pedig ügyvédi oklevelet nyert. 1883—
1889- ig l'jv idéken  ügyvédi gyakorla to t foly tato tt 
s e m inőségben k ife jte tt m unkássága s a közügyek 
irán ti m eleg érdeklődésének elism eréséül úgy a 
város tö rvényhatóság i, mint közigazgatási bizott
ság  tag jává, majd a szabadelvű párt alelnökévé 
s 1880. ó ta a r. k á th . egyházközség felügyelőjévé

v á la sz ta to tt. Hogy k itűnő  szakképzettsége, a 
vá lla lt tisz tségek  kötelm einek ügybuzgősága, a 
köz- és m agánéletben  feddhetlen tisz ta  jellem e, 
nyiltszivü m odora á lta l m ennyire vívta ki a pol
g á rság  tisz te le té t s közbizalm át, ezt a két ízben 
is felajánlott orsz. képviselőjelölt ség bizonyítja. 
A közélet te rén  k ife jte tt szorgalm as m unkássága, 
kipróbált hazafisága és je les  képzettségei dr. 
P la tt V ik to r ügyvédre v on ták  a korm ány ügyei
mét is, midőn b. e. B arcsétirh  Félix főispán ha 
lálával üresedésbe jö tt l ’jvidék  sz. kir. város 
főispáni széke. A nagyszám ú főispán-jelölt közül 
k irá ly  ö felsége dr. P la tt V ik to r ügyvédet a ján 
dékozta meg k itü n te tő  bizalm ával, ki is 1889. 
jún ius  18-án foglalta el főispáni á llásá t, még

Molnár llu-ró. cv. ref. lelkész.

pedig felekezet- és nem zetiség-különbség nélkül, 
az összlakosság  m egelégedett örömére. Főispáni 
m űködésében p á rta tla n  igazságszeretet, a tö rvé
nyek fe ltétlen tisz te le te  s tisz tele tben  ta r tá sa , 
valam int m ellék tek in te te t nem ismerő erély je l
lemzi. Szebb elism erés nem lehet, mint hogy a 
szó szoros értelm ében beválto tta  főispáni szék
foglalásakor k ife jte tt program m jának am a hárm as 
Ígéreté t, hogy: feladatai legszebbikének tek in ti 
a m a g y a r  á l l a n i e s z . n w  len ta rtásá t és minden 
körülm ények közöt l i felt ét len érvényre ju tta tá sá t ,  
a különféle f d c k e / . e t e k  közötti testvéri jó  vi
szonynak kiváló gonddal leendő ápolását s a 
t i s / . t r/.se/ó/v részéről a kötelesség pontos te ljesí
té sé t. lelk iism eretességet és tü k ö rtisz ta  jellem et 
követeli. F hárm as irány keretében Újvidéken a 
m agyar állam eszm e mind mélyebbre ereszti le 
gyökere it; a felekezetek közt te stvéri egyetértés  
uralkodik , a város fejlődését gátló  egykori nem 
zetiségi tö rekvéseknek  gát ve tte t ott, a tisz tv i
selői k a r  nívója te tem esen em elkedett, s mert 
Újvidék városa Platt főispánban bírja ügyeinek 
leghalbalo sabb  tám ogató já t, azért nevéhez fűző
dik e város szemmel lá th a tó  fejlődése, haladása 
és em elkedése. 1886-ban Apatini Pernbach Angéla 
k isasszonynyal k ö tö tt házassága révén a m egyé

ben nagy k iterjedésű Pernbach-családdal áll 
összeköttetésben, s a h ivatalos működésében 
erélyes főispánt otthonában a gondos atya, az 
előzékeny, szerető férj váltja  fel.

P o t / . y  P o p o v i t s  I s t v á n  k i r .  t a n .  p o l g á r m e s -  
t o r .  Tizenhárom  év ó ta áll a város élén, mint 
annak  első embere, és ami ez idő a la tt a város 
emelése érdekében tö rtén t, az mind az ő nevé
hez van fűződve. Mint a közügyek lelkes előhar- 
ezosa. ez könnyen érthető  ugyan, de annál ne
hezebben keresztülvihető. Nehéz helyzetét p á ra t
lan szelídséggel és okossággal igyekszik legyőzni. 
A nemzetiségi vidékek központján az ö erős 
keze tudo tt a sok követelésnek és kívánalom nak 
egy arany középutat ta lálni, amelylvel meg tu d ta  
nyerni őket is és kibékíteni velük a m agyarsá
got, a közös hazának. Sok évi működése a la tt 
fejlődött Újvidék nagygyá, erőssé; nyert közgaz
dasági és társadalm i té ren ; emelt középületeket 
és áldozott a közjó érdekében. Mindez e lvá lasz t
ha ta tlanu l fűződik nevéhez. A város első embere 
1845-ben szü le te tt Újvidéken, ahol iskolai ta n u l
m ányait is megkezdte, máj I Vinkovczén és A ra
don folytatta . Jogi tanulm ányait Budapesten 
kezdte, majd (Jráezban fo ly tatta  és ismét a fő
városban végezte be. H ivatalnoki pályáját a m. 
kir. honvéd főhaditörvényszéknél kezdte meg 
1870-ben s két év múlva m ár segédfogalmazó 
lett a pénzügym inisztérium ban. Családi okok 
m iatt azonban b irtokának  vezetését ve tte  át és 
csak  1877-ben vállalt ismét h iva ta lt, am ikor is 
Újvidék város gazdasági tanácsnoknak  válasz
to tta  meg. A következő évben helyettes  polgár- 
m estere le tt (* városnak s m int ilyet vá la sz to tta

meg 1884-ben a közbizalom a polgárm esteri 
székbe. Nagy érdemeit m éltányolta ö felsége a 
k irá ly  is, királyi tanácsosi ranggal tü n te tv e  ki. 
Mint m iniszteriális tisztviselőt és városi ta n á cs 
nokot nem egyszer küld ték  ki politikai ügyek
ben a különböző m inisztérium ok. így a Lónyay- 
kab inet M ajthényi mellé titk á ru l o szto tta  be a 
gör. kel. egyház ügyében. 1895-ben a harm ad
oszt. Danielo-rendjellel is k itü n te tték . Ifjú k o rá 
ban több nagyobb külföldi u ta t is te tt ,  g y a ra 
p ítva  tudásá t' és tapaszt,-ilaínrt. Mint a —város 
első embere, élénk részt vett annak  tá rsada lm i 
mozgalmában.. t izenkét évig főparancsnoka 
volt a tűzoltás á g n a k. rend és ésT  isztéTeilíeditágJa 
a város majdnem valam ennyi ku ltu rális  és jó 
tékonysági egyesületének. Ősrégi családból szár
m azik s egyik őse Mária Terézia királynő a la tt 
tevékeny részt vett a városnak  szabad k irályi 
várossá való emelése körül. Gondnoka a bácsi 
gör. keleti egyháznak. Legkedvesebb szórakozása 
a zene és ének. melyben tevékeny részt vesz 
m aga is.

M é s z á r o s  G á s p á r  g a z d a s á g i  t a n á c s n o k ,  p o l 
g á r m e s t e r - h e l y e t t e s .  Szeréin várm egyében Humán 
szü le te tt 1849-ben. Az alsó gimnáziumot Pécsett, 
a felsőt Kalocsán végezte. Egyetemi tanu lm ányait 
Zágrábban kezdte, ahol mint egyéves önkéntes 
eleget te tt katonai kö telezettségének  is. majd 
G yőrött fo ly tatta . Joggyakornoki éveit Eszéken 
és Bu lapeston tö ltö tte , majd ügyvédi diplom át 
szerzett és mi..< gyakorló ügyvéd Újvidéken te 
lepedett le. Mint Hatni ügyvéd nagyon ham ar 
meg tu d ta  magát szere tte tn i po lgártá rsa ival és 
m ár az 188.1 évben árvaszéki ülnöknek és köz
ségi b írónak vá lasz to tták  meg. H ivatalnoki pá
lyájának még az első évében a szorgalm as em 
bert po lgártá rsa i részéről nagy k itü n te té s  érte. 
1884-ben az augusztus havi városi t iszt ú jítás  
alkalm ával első tanácsnoknak v á lasz to tták  meg 
s a nagy fontosságú gazdasági osztály vezetésével 
b íz ták  meg. Ennek az ügyosztálynak az élén áll 
s mint polgárm ester-helyettes a legkiválóbb buz
galom m al vezeti h ivatalos ügyeit.

D i n n e l r o v i c s  V l a d i m í r  d r .  f ő k a j i i / á n y .  Bács- 
Bodrogh várm egyében, B ács-K ereszturon szü lete tt 
1801-ben. Középiskolai tanulm ányait P écsett, a 

jogo t Budapesten végezte, ahol 1888-ban jo g 
tudorrá  a v a tták . A köztisztviselői pályát m in t 
joggyakornok  kezdte az újvidéki törvényszéknél, 
az 1889. évben azonban városi aljegyzőnek válasz
to ttá k  meg. Három évvel később m ár főjegyzője 
lett a városnak  s mint ilyen az uj egyház- 
politikai törvény behozatalakor anyakönyvveze- 
tönek is kinevezték. Ebben a hivata lában azonban 
nem sokáig  m űködött. 1890-ban. m iután előzőleg 
m ár 20 hónapon át helyettes főkapitány volt, 
fökapitánynyá nevezték ki. Tudása és erélye 
csakham ar uj szellemet hozott a város rendőri 
intézményébe. A közbiztonság és a köz tisz taság

nagy lép tekkel halad t a javu lás felé. ami mind 
az uj főkapitány dicsérete. Még fiatal, jav a - 
korbeli férli. ak itő l nagyon sokat ta r t  és vár 
az ország közbiztonsági ügye.

P r o  I n n ia  B á l a  f ő j e g y z ő .  Korán kezd te  köz- 
igazgatási pályáját. Már m int végzett jogás., 
közigazgatási gyakornok lett s m iham arabb 
m egism erkedett a közigazgatás m inden ágával. 
Az 1893. évben aljegyzője le tt Újvidék szab. kir. 
városának, nem sokára azonban m unkásságának  
elism eréséül a közgyűlés a város főjegyzőjévé 
válasz to tta . Nem csak mint h ivata lnok, de mint 
a közélet embere is egyarán t szerető ire  méltó. 
Je len tékeny  része van a város tá rsada lm i é le té
nek fe lv irágoztatása  körül és előkelő tag ja  ninjd-

l)r. Pftpp lírniicz. az újvidéki izraelita hitközség rabbija.

nem valam ennyi közmivelődési és jó ték o n y ság i 
egyesületnek . Profuma Béla K ulpinban szü le te tt
1869-ben. Elemi és középiskoláit Ú jvidéken, jogi 
tanu lm ányait pedig Budapesten végezte. E gye
tem i tanu lm ányait katonai kö te leze ttsége  m iatt 
egy évig félbeszakíto tta s mint ta r ta lé k o s  had 
nagy fo ly tatta . - ...

d o j k i t s  M i n d e n  d r .  f ő o r v o s .  O-Becsén szü le te tt 
1839-ben K özépiskoláit Újvidék. V inkovcze és 
Budán végezte, majd az orvosi faku ltá sra  Becsbe 
ment. Orvosi diplom ájának m egszerzése u tán  
Szerbiába m ent, ahol másfél évig mint megyei 
orvos m űködött. Szerbiából v issza té rt a bécsi 
k lin ikára , ahol mint asszisztens 1867-ig m űködött. 
Ez évben Ú jvidéken te lepedett le. ahol c sak h am ar 
ism ert nevet szerzett m agának  nagy tudásáva l. 
C saknem  ugyanezen idő ó ta a város tisz ti fő
orvosa. H um ánus gondolkozásu, so k tu d ásu  ember, 
aki igen szép nevet szerzett m agának  a szak- 
irodalom  te rén  is.

B e c k  f ' m i l  t a n á c s n o k .  Újvidék város adóügyi 
tanácsnoka  Ujverbászon, 1860-ban szü le te tt. 
Iskolai tanu lm ányait U jverbászon és Szarvason 
végezte. A községjegyzöi pályára ak a r t lépni s 
egyévi önként esi szo lgála ta  u tán  a kisbéri jegy 
zői irodában mint gyakornok  m űködött. 1882-ben
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le te tte  a ji'irvzöi vizsgál s mint Írnok az ó-keri 
jegyzői irodába lépett. Két évvel később nnir a 
szoljraltinisáttlioz nevezték ki Írnoknak és Ü-Kér 
röl Újvidékre költözött. A város 1890. tisztnjitó  
közfviilésén ideitrlenes. majtl az állainszátnviteli 
vizssák letétele után. véirleiresitett alszátnvevö- 
nek vá lasz to tták  meg. Az uj tisztviselő-válasz
tá s  alkalm ával 1896-ban nagy szorgalm át azzal 
hálálta  meg a polgárság, hogy adóügyi tanács
noknak választo tta  meg. Meg is érdemelte.

■ F o r s r c r  Géza t a n á c s n o k .  S árospatakon szü
le te tt 1864-ben. ahol a ty ja  lapszerkesztő volt. 
Iskoláit Budapesten és Miskolczon végezte, az
után a katonai pálya irán ti előszeretetéből a 
niorva-fehértemplomi lovassági hadapród-iskolába 
lépett be. Innen, mint I. rangszám u hadapród- 
tiszthelyettes ISSö-ben kerü lt ki s a S-ik huszár
ezredhez. oszto tták  be. — Mint tisz thelye ttest a 
következő évben a péterváradi gyalog-tiszti lo
vagló iskolához tan á rn ak  vezényelték ki. Kz al
kalommal ism erkedett m eg Újvidék város tá rs a 
dalmával. mely a fiatal huszárt annyira meg
kedvelte. hogy hadnagyi kineveztetése után egy 
év múlva szolgálaton kívüli viszonyba helyeztette 
m agát és az 1890. álta lános tisz tn jitás  alkalm á
val a város a katonai tanácsnoki tisz tte l bízta 
meg. Ezt a választást az 1896. évben újra egy- 
lt a n gu 1 a g j ő v á h a gy t á k .

Erii városi tanácsnok 1843-ban szü
letett Újvidéken. Iskolai tanulm ányait Szegeden 
kezdte, a jogot pedig a pécsi lyceumban végezte. 
Eleinte ügyvédi irodában m űködött. 1876-ban 
azonban a pécsi kir. törvényszékhez joggyakor
nokká. 1877-ben aljegyzővé. 1878-ban pedig az 
újvidéki kir. törvényszékhez jegyzővé nevezték 
ki. 1884-ben városi szolgálatba lépett: Újvidék 
városa árvaszéki ülnöknek vá lasz to tta  meg. Je 
lenleg városi tanácsnok, elnöke az óvodák és 
menedékházak felügyeletével megbízott felügyelő- 
bizottságnak. az állandó népnevelési b izottságnak 
és az újvidéki róni. ká tb . h itközség  világi iskola
székének: az újvidéki tak a rék p én z tá r felügyelő 
tagja.

K u l p i n i  S z t r n t i m i r o v i t s  Y h i d n  városi tanács
nok Zomborban született 1850-ben. Középiskoláit 
Újvidéken kezdte meg. majd Budán végezte. 
Egy etetni tanulm ányait Budapesten és Bécsben

S7t.-Hárciiir;ii:-.-;( 1 < r.

kon. daczárn annak, liopy o határszóli város
ban a lofíkiilönfólóhli nemzetisóh'ck vannak 
képviselve és pedijr nu'hleiu lés számmal, a 
társadalom, éppen az irányadó körök együtt
működése folytán fejlődött ki azzá. lioyry 
nemcsak napröl-napra összetartöbb. hanem 
ejryszei smind magyaiabb is lesz. Kzen fára
doznak az irányiadé kői ők mindjobban, ltojry 
eityiittmiiködésiik által hatalmas társadalm at 
létesítsenek, ez által a várost upy hazafias, 
mint müveit ségi szempontból hathatósan 
emeljék. Társadalmunk művelődését jelcnté-

járatja. Egv tekintetben azonban hátra van 
a vidéki nevezet esőbb Kaszinóktól, hogy nem 
emelkedett még arra a polezra. hogy a város
ban vozérszerepet játszhasson. Kunok oka az. 
hogy a Kaszinó nem rendez társas-, felolvasó- 
estélyeket. a tagok ritkán jönnek össze, moz
galmakban nem vesznek részt, továbbá a 
szinpártolást sem ápolja kebelében. A Kaszinó 
elnöke Kovacsies József kir. járásbiró. De 
rendelkezik a város olyan egyesülettel is. a 
mely a társadalm i életet valóban fejleszti és 
mint ilyen mintaképe a vidéki egyesületek
nek. Kz az egylet az „Újvidéki Uövészegye
sület ". Kényes példák bizonyítják, hogy mily 
jótékony hatással van ezen egyesület a város 
társadalmi életére. íg y  véd. iparos, orvos, keres
kedő nemzetiség- és valláskülönbség nélkül 
tagja az egyesületnek és mindenki egyaránt 
azon fáradozik, hogy a társadalm at egyesítse 
és a különbséget, mely a tagok állásában léte
zik. társadalm i téren nivellálja. A társadalm i 
m űködéstől eltekintve a lövészet ezen egylet
nél ritka magas fokon áll. A csak nem rég 
lefolyt Budapest lövész-ünnepélyeknél az ú j
vidéki lövészegyesület számos tagja több elő
kelő díjjal, éremmel lett kitüntetve. Az egye
sület főlövészmestere jelenleg (ieiger József. 
Újvidék jótékonysági egyesületekben sem 
szűkölködik, az első magyar, az izraelita és a 
szerb nőegyletek vállvetve gyakorolják a 
jótékonyságot. Társadalm unk jótékonyságát 
különösen a népkonyha intézménye bizonyítja. 
Több előkelő kereskedő, hivatalnok, magánzó 
kezdeményezésére gyűjtőivel! befolyt pénzen 
alapították meg a szegény iskolás gyermekek 
számára az első népkonyhát. Számtalan sze
gény diák nyert csekély ráfizetéssel teljes 
ellátást. Az újvidéki ..Dalárda", a „Polgári 
Dalkör", mint a m agyar dal előőrsei, terjesz
tői nehéznek ta rto tt kulturfeladatot oldanak 
meg e nemzetiség lakta vidéken. Az „Újvidéki 
Dalárda" évente többször rendez dalestélye
ket. jobbára ingyenes belépéssel, hogy a nép
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fejezte he. s 1876-ban ügyvédi diplomát nyert 
l  jvidékén te lepedett le. ahol ügyvédi irodát 
nyitva, csakham ar ism ertté  te t te  azt. 1882-ben 
mint városi közgyám a város szolgálatába lépett. 
Két évvel később azonban a kiváló jogászt köz
ségi bírónak és árvaszéki ülnöknek válasz to tták  
meg. Mint biró. igazságos Ítéleteivel annyira 
megnyerte po lgártá rsa inak  bizalm át, hogy élénk 
sa jn á la tta l vették  tudom ásul még hivatali előre
haladását is. am ikor ugyanis árvaszéki helyettes 
elnök és városi tanácsnok  lett. Ebben az á llásá
ban m u ta tjuk  be a nagyszorgalm u h ivata lnokot

Társadalom.
A társa dali m egyik alapfeltétele az össze

tartás. Annelkül kifejlődött társadalmi viszo
nyokat képzelni sem lehet. Ha Délmagvar- 
ország nagyobb valósain körültekintünk.* hol 
a nemzetiségek kisebb számban vannak kép
viselve. alig találunk olyan várost, a hol a 
társadalom egységes iiányzatu volna. Újvidé

kéinél! előmozdítják a sajtó és a különféle 
kulturális egyesületek. Az újvidéki magyar 
sajtónak felette fontos missziót kell gya
korolnia. Ks ezt valamennyi lap jól tudja. 
Az „Újvidék" és az „Újvidéki Hírlap" méltó 
kiegészítője a „Magyar Kaszinó". E két előkelő 
magyar lap a minden izében hazafias Kaszinó
val dolgozik a m agyarság és a társadalom 
együvétart ozására. Nem kevésbbé fontos szere
pet visz a „Mária Dorottya Egyesület Újvidéki 
Köre", mely a népnevelés terén fejt ki üdvös 
működést és tudományos felolvasásokat ren
dez. A jótékony és tudományos kör élén 
X riiicssúnyi Adél urhölgy. polg. leányiskolái 
igazgató áll. Hazafias eszmék terjesztésén, a 
m agyar nyelv teljes érvényrejutásán a ..Ma
gyar Kaszinó" fáradozik. A „Magyar Kaszinó" 
törekvése oda irányul, hogy a mellett, hogy 
a társadalmat tőle telhetőleg lejleszsze. egy
idejűleg magyarositsa is azt. Óriási könyv
tárral bir és valamennyi tekintélyesebb lapot

M. kir. honvéd-líiktnnvn.

szegényebb rétege is részesüljön a lelket fel
emelő dalmű vészét ben s a magyar zenével 
a magyar hazaliságot. a fajszeret etet is be
oltsa a népbe. A dalárda elnöke Érnek  Ke- 
rencz felső kereskedelm i iskolai igazgató. 
Társadalm unk fejlettségét élénken bizonyítja 
a sok sportegyesület, melyek vezetői a tá r
sadalom minden rétegét ezen a téren is egye
síteni törekszenek. A „Lawn Teniiis".a „Danu
bius evezős" és a vivő-egyletek tűnnek ki 
különösen. — Ha tekintetbe veszszük azt a 
sokféle nemzetiséget, amely városunkban meg
lehetős nagy számmal van képviselve, te r 
mészetesnek fogjuk találni, hogy a magyar 
nyelvet nem lehetett ez ideig teljesen érvényre 
emelni, de évről-évre örvendetes haladás 
m utatkozik ebben az irányban. A m agyar 
múzsa is kiveszi a részét a m agyarosítás 
missziójában és ma már az idegen ajknak is 
látogatják az Újvidéken működő magyar 
társulatokat. Heinélhotö. hogy Újvidék városa
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rö v id  időn  ludü l m in d  tá rsad a lm i, m ind a 
liazafisá ir to ré n  n ag y  á ta la k u lá s o n  fog á te sn i, 
m e ly b ő l ogy a fo rg a lo m tó l pezsgő, tá rs a d a lm i
lag  eg y ség es . m a g y a r  h aza lisag h an  k i topra s* 
tá lá n  v id ék i v á ro s  k é p e  fog: k ib o n ta k o z n i, 
m e ly  ő r tü z e  lesz  a m a g y a r  á lla m esz m é n ek  itt 
a d é li o r s z á g h a tá rn á l.  .1/. J .

K unok az e lő k e lő  tá r s a d a lo m n a k  m u ta tju k  
be az a lá b b ia k b a n  n é h á n y  ta g já t  Írásb an  és 
kép b en .

f í o h o n y i  ( i y n / a  országgyűlési képviselő. A 
bácsm egyei Glozsán születe tt 1852-ben. Közép
iskolai tanu lm ányait Szarvason és Budapesten 
végezte, ahol egyetem i tanulm ányait is hall
g a tta . .loggyakornoki évei u tán  1878-ban ügyvédi 
irodát ny ito tt Ú jvidéken, ahol csakham ar meg
v á la sz to tták  m egve-hizottsági tagnak. Erős libe
rá lis érzelm eiért az újvidéki szabadelvüpárt 
1881-ben alelnökének vá lasz to tta  meg. A v á r
megye az 1884-iki tisz tú jító  közgyűlésen fő
ügyészévé v á lasz to tta . Két ízben is volt kép
viselőjelöltje a szabadelvű p ártnak . Előbb egy 
újvidéki, később a kulpini kerület a ján lo tta  
fel m andátum át, de Rohonyi nem fogadta 
el. P o lg á rtá rsa i bizalma az 1887-ik évben azon
ban oly ek la tán s  módon nyilvánult meg. hogy a 
je lö lést elfogadta s a kulpini kerület nagy lel
kesedéssel képviselőjének vá laszto tta . Mint ilyen 
tag ja  volt az V. bíráló- és véderő-bizottságnak. 
Az uj parlam enti czkilusban, mint Újvidék város 
szabadelvüpárti képviselője foglalt helyet. Alapos, 
széles képzettségével minden téren sok érdemet

szerze tt m ár m agának. M egírta a ..Honfoglalás 
tö r té n e té ”-!, tag ja  több archelogiai tá rsu la tn ak : 
szám os irodalm i, jogi. politikai és történelm i 
ozikke je len t m ár meg. Jelenleg  az összeférhe
te tlenség i törvény m egalko tására  k ikü ldö tt kép
viselőházi b izo ttság  előadója, tag ja  a ház pénz
ügy i-b izo ttságának . az újvidéki ..M agyar Kaszinó" 
elnöke s élénk részt vesz a társadalom  mozgal
maiban.

— g>; y. éiL -X ±') t .. _o.rs z á gg v ülési
képviselő. Ú jvidéken szü le te tt 1888-ban. Közép
iskolai tanu lm ányait szülővárosában, a jogot 

'T)eitrg~ttéTrstTen~r>—rVrvg .'A .‘Hf 4 . 1 g a t b á n  
o sz trák  ügyvédi diplom át szerzett, m ajd a követ
kező évben horváto rszág i képviselő volt. Részt 
vett a moszkvai etnográfiái k iá llításon  is. m int 
egyik előadó. Az 1870. évben le te tte  a m agyar 
ügyvédi vizsgát is. H atalm as am biczióját és vas
szorgalm át legjobban bizonyítja az. hogy 86 éves 
korában  m agyarul kezdett tanuln i és egy év 
a la tt te ljesen  e lsa já títo tta  a m agyar nyelvet. 
1874-ben a pancsovai kerü le t képviselőjének vá
la sz to tta  meg. amelyet azu tán  12 éven át meg 
is ta r to tt .  Ú jvidéken még 1870-ben telepedett 
le. ahol ügyvédi irodát ny ito tt. V árosi b izottsági 
ta g  és egyik előkelősége a városnak. Különösen 
sokat m űködött irodalm i téren . Így 80 éven át 
levelezője volt a ..M ünchener Allgemeine Zeitung", 
a prágai ..Politik" és az ..Independens H édiké
nek. Novellái, melyeket leginkább a m ontenegrói 
életből m e ríte tt. „Az eljegyzett m ontenegrói 
leány" czimen lá tta k  napvilágot. Irt több poli
tik a i röp ira to t. A ..B ranik" tá rsu la t elnöke. Po
litika i beszédei egész kö te te t tesznek ki. F ia ta 
labb éveiben t itk á ra  volt az elhalt Daniié mon
tenegrói fejedelemnek. Az országot klím ája m iatt 
azonban kénytelen  volt elhagyni.

$ y / á v y  J á m - s  kit* közjegyző, a sopronm egyei 
Konyán születe tt 1848-ban. Középiskoláit Nagy
szom bat és Esztergom ban, a jogit pedig N agy
váradon végezte. 1870-ban ügyvédi vizsgát te tt 
s egy évvel később Szabadkán közjegyzőhelyettes

lett. Szabadkán négy évig m űködött, am ikor is 
a palánkni kerület közjegyzőjévé nevezték ki. 
Itt nem m aradt azonban sokáig. 1890-ben 
Újvidékre nevezték ki. mely idő óta egyik a 
legkedveltebb tag ja  az újvidéki társadalom nak. 
Több nagyobb külföldi utazást te tt. V árosi bizott
sági tag  s a legutóbb m eg ta rto tt képviselővá
lasztáskor választási elnök volt.

. S y t r ó n r  F o r o n c y .  <//*.. kórházi főorvos, C sík
szeredán született 1845-ben. Iskolai tanulm ányait 
Gyulafehérváron kezdte meg. az orvosi diplomát 
pedig Pécsben nyerte el. Azután katonaorvos 
lett. amit azonban csakham ar fölcserélt a péter- 
váradi városi főorvosi ranggal. 1880-ban a városi 
kórház főorvosává nevezték ki s azóta a legna-

vény hat ósági b izottsági tag . 1896-ban az izr. 
h itközség  elnökéül v á lasz to tta .

I x i w c r i Y o r t l i i  S r y l / o r  E m i I  főellenőr. állom ás- 
főnök. születe tt Homonnán 1842-ben. Középisko
láit U ngvárit és Rozsnyón végezte. Ezután 
1801-ben ka tonáskodo tt és mint hadnagy szolgált
1870-ig az 55. és 10. sz. gyalogezredeknél. A 
vasúti szolgálatba m int h ivata lnok-gyakornok  
lépett, később pénztárvizsgáló lett Szegeden az 
„Alföldi" vasútnál. 1878-ban Békés-G yulára á llo
m ásfőnökké lett kinevezve. Allomásfönök volt 
még Erdőd. B aranyavár. Orosháza. Csaba és 
Szegeden. 1892-ben Ú jvidékre lett áthelyezve. 
Buzgó szo lgála ta iért Baross Gábor m inisztersége 
a la tt elism erő okm ányt k apo tt.

T r s y . á k  G y u l a  m. kir. posta- és távirdafel- 
ügyelő. 1856-ban születe tt Szemezett, N yitra- 
megyében. Iskoláit és a jogo t Pozsonyban vé
gezte. Már m int II. éves jogász posta- és táv irda- 
szolgálatba lépett. Pápára  á th e lyez te te tt, ahol 
tiszti rangot m e rt. A m ozgósítás ideje a la tt  a 
zágrábi- posta- és táv irda igazgatóság  terü le tébe 
a száva—brodi postahivatalhoz, am ikor pedig a 
csapatok  Boszniába előrenyom ultak a török- 
bródi m ozgópostára helyezte te tt át. hol hét hó
napig m űködött. Kiváló szolgála táért a k irály 
k itün te tésben  ré szesíte tte , neki adom ányozta a 
hadiérm et. Innen Tem esvárra ju to tt,  ahol előbb 
p o sta tisz tté , később pedig fogalmazóvá ne
vez te te tt ki. 1887-ben T em esvárit helyettes  fel
ügyelő le tt s 1888-ban Pozsonyba helyezték át 
m int véglegesített felügyelőt, ahol Liptó-, Turócz-. 
Árva- és Trenesén-m egyék képezték  a kerü le té t.
1894- ben a zombori posta  és táv irdah iva ta l.
1895- ben az újvidéki posta- és táv irdah iva tn í

gyobb buzgalommal igyekszik megfelelni a reá- 
háruló óriási felelősségeknek. Mint kiváló opera- 
teu r és szolid bánásm ódu orvos egyaránt nagy 
tisz tele tnek  örvend. A boszniai okkupáczióban 
még mint katonaorvos v e tt részt.

O g n y a n o v i c s  / / /é s  ( ír ., városi kerü leti orvos. 
Újvidéken születe tt 1845-ben. Középiskoláit szülő
városában. Karlóczán. P écsett és Budapesten 
végezte. Az orvosi fakultást Budapesten és 
Bécsben h a llg a tta  s m ár az 1878. évben Újvidé
ken telepedett le mint gyakorló-orvos. 1884-ben 
a város közönsége kerületi orvosnak válasz
to tta . Irodalm i m űködéséért a belgrádi orvosi 
egyesület levelezőtagjává, a szerb tudom ányos 
akadém ia pedig d isztagjává vá lasz to tta  meg. 
Több népszerű czikk és két önálló műve jelent 
meg. A koleráról és a diphteriáró l. A szépiro
dalomban is sűrű érdemei vannak. így tizen
kilenc/. éven á t szerkeszte tte  a „Jávor" czimü 
szerb szépirodalm i lapot és csaknem  ugyanannyi 
ideig volt m unkatársa  a Jovanovics szerb költő

Or. l’aeséri Káról.' -

szerkesztése a la tt megjelenő élczlapnak. Irt egy 
öt kötött'!' terjedő m unkát a „Humor ös szatíra" 
czim ala tt ős pgy kö te te t „ \  ig elbeszelesek" 
czim a la tt. Orvosi szótára magyar. nőmet, szerb 
ős latin  nyelvű ős a szakirodalom ban előkelő 
helyen áll.

K o h l t  K á r o l y  <lr- Nőmet-l’nIállkán, 1854-ben 
született. Középiskolai tanulm ányait Baján kezdte, 
a jogra  Bőesbo iratkozott be. .lutri tanulm ányai 
m ellett a zsurnalisztikával is fotrlalkozott. 1880-ban 
Újvidéken m int ügyvéd te lepedett le. Irt a .Jo g  
ős Ügyvédek Lapja" czimü jogi lapba. Klónk 
részt vesz az újvidéki tá rsada lm i ős politikai 
életben. Az izr. hitközség 1881-ben iskolaszéki 
elnökül választo tta . A m agyar nyelvnek az isko 
lában való m eghonosításában ős a nőmet nyelv 
kiküszöbölésében tevékeny részt vett. A felső 
kereskedelm i iskolának rendes tan á ra , amely 
h iv a tá sá t 10 év ó ta lá tja  el. m int a kereskedelm i
es váltójog és nem zetgazdaságtan  tan á ra . Tör

Rruck Korenci, koresk. iskolai i-rageató.

főnöke lett. A szerb-bolgár háborúban m int kül
ügym iniszteri fu tá r szerepelt s a reábizott teen 
dők töké le tes végzéséért a bolgár fejedelem a 
„Sándor-rend‘*-del tü n te tte  ki. Számos Újvidéken 
levő egylet tag ja . Az ő kezdeményezése és ener
gikus fellépése folytán ju to tt a város abba a 
kedvező helyzetbe, hogy a postah ivata l uj és 
m onum entális épületet kap. am elynek építését 
m ég ez évben m egkezdik.

G m i c s  J á n o s  »/r.. a h íres szerb zsurnalisz ta . 
Zom.bor.ban szü lete tt 1840-ben. A tyja, aki mint 
ügyvéd a 48-as időkben mint zászló tartó  szolgálí 
a zombori polgári gárdában, m ár korán  a tanu-
1 ásr-a- fogta---- Iskoláit Szabadkán. Knlocsán és
Vinkovczén végezte, majd a theologiára ira tk o 
zott be Kalocsán, ahonnan azonban a ném et- 
országi freiburgi akadém iába ment filozófiára. A 
jogo t Budapesten és Gráczban h a llga tta . T anul
m ányainak befejezése u tán  M asirevics p á triá rk a  
az újvidéki főgimnáziumhoz hívta meg. A 67-iki 
kiég yezés m ár m int h írlapírót ta lá lja , aki haza
szere te tének  egész melegével igyekszik a szerbek 
között a m agyarságnak  hódítani. E m iatt sok ellen
sége tám adt a szerbek között. 1870-ben politikai 
okok m iatt lem ondott tan á ri állásáról. G ru icsd r. az 
egyetlen élő azok közül, ak ik  1867-ben a m agyar
b a rá t „Srbski Narod" czimü lapot m egind íto tták , 
amely Andrássy Gyula gróf és M asirevics p á triá rk a  
tám ogatásával indult meg. A lap, amely oly nagy 
szo lgála tokat te t t  a szerb h ie rarch iának  és a 
m agyarságnak. 1891-ben szűnt meg. G ruies dr. 
nevét ism eri minden igaz m agyar. Hazatisága 
méltó volt k itűnő publiczistai to llára .

D r .  X c m o s  .S á n d o r  ügyvéd, az „Újvidéki 
H írlap" felelős szerkesztő je D erecskén, B ihar- 
m egyében szü le te tt. Elemi iskoláit Debreczenben. 
középiskoláit a pécsi reá lisko lában  végezte, s 
ezután  a József-m üegyetem re kerü lt. H ajlam a 
azonban a jogi pá lyára  vezette , s 1889-ben m ár 
ügyvéd volt. s Ú jvidéken te lepedett le. Tele 
idealizm ussal, ak a ra te rő v e l s erélylyel lépett az 
életbe. R ajong az eszm ékért, am elyekkel a köz-
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ügyöknek szolgálhat. 1891-ben m egindította az 
„Újvidéki Hírlapot** s ennek hasábjain hirdeti 
ma is azon hazafias eszméket, melyekért tá r 
sadalmi utón is küzd. IC lapot anyagi áldozatok 
árán is fent art ja  Lapjában minden kímélet
nélkül ostorozza a közügyre káros eszméket, s 
feléleszti a közönségben a szabadon gondolkozó 
szellemet. Itt is teljesen megfelel azon köteles
ségnek, mely mint az újvidéki sajtó  egyik 
igazi képviselőjére, a társadalom m al szemben 
reá bárul. Mint elvhfl 48-as. m egalkotta az újvi
déki függetlenségi pártot, s sikerült m ár az 
első évben 48-as képviselőt választani. Városi 
bizottsági tag. s ott is vezére az ellenzéknek. 
A szegény nép minden ügyét, baját hozzá viszi, 
s ö buzgó tám asza azoknak. Társadalm i téren 
is rendkívüli tevékenységet fejt ki s nincs 
üdvös mozgalom, melynek élén ne állana. Mint 
elsőrendű ezéllövö, dísze a városi lövész egye
sületnek. Mint embert és k itűnő szónokot egy
aránt tisztelik és becsülik.

Hót hit ti Kovaosics József. kir.

D r .  O f n c r  M iír .  Újvidéken 1842-ben született. 
Tanulmányait Újvidéken kezdette, majd Baján 
és később Mécsben végezte, ahol az orvosi ok
levelet is elnyerte. Újvidéken 186G-ban telepedett 
le, és 18(i8. ó ta mint az I. kerület tiszti or
vosa és tb. főorvos nagy tek in té lynek örvend. 
Nagy elfoglaltsága mellett igen kevés ideje van 
a társadalm i szereplésre, ahol azonban csak tehet 
valamit a közügyért. ott készségesen áll ember
társai szolgálatára.

D r .  D a l in  A l a d á r  ügyvéd 18G7-ben Újvidé
ken született, ahol középiskolai tanulm ányait is 
végezte. A jogot első évben Pécsett, majd Buda
pesten hallgatta, hol 1894-ben ügyvédi oklevelet 
nyert s m ár az első képviselőválasztásnál testtel, 
lélekkel az ellenzékhez csatlakozott. Alig tűn t 
fel valami közérdekű ügy, m ár is melléje állott. 
Különösen társadalm i téren vannak érdemei. Az 
ő buzgalmának köszönhető a regatta , law n-tennis 
es vivó-egyesületek létesítése. Mindmegannyi erő 
a társadalm i élet fejlesztésére és előmozdítására. 
Sokoldalú tevékenységét hálálta  meg a város 
közönsége, am ikor a jó szónokot beválaszto tta 
a városi képviselőtestületbe. Ügyésze az újvidéki 
é» a - lemérni takiirékpéuztárnnk.--- ............ .....

D r .  P a v l o v i t s  I s t v á n ,  újvidéki ügvvéd és 
szerb iró. Újvidéken születeti 1829-ben ' Iskoláit 
Újvidéken és Halason, a bölcsészeti iskolát Mo
dorban (Pozsony közelében) és Belgrádiban, a 
jogi tudom ányokat pedig Mécsben, a mely utóbbi 
városban az államjogi és igazgatási úgyszintén 
a bírói vizsgát le te tte  és az ottan i különféle 
bíróságoknál 1857. óta gyakornokkodott, de 
1801-ben ki lett nevezve bírói ad junk tusnak  a 
nagybecskereki állomással. Azonban ügyvédi 
irodát nyito tt s ügyvédjelöltnek jö tt az újvidéki 
J'r. Szubotits dános ügvvéd és szerb iró iro
dájába. hbben a minőségben te tte  le Budapesten 
a bírói pótvizsgát es mind a két censurát, úgy
szintén a jogi szigorlatot : későbben át is ve tte  
mint ügyvéd annak ügyvédi irodáját. 18159-től 
1885-ig mint képviselő működött n szerb kong- 
reszuson és a m agyar országgvülésbcn (ebben 
1871-ben Dr. Miletits Szvetozár ‘lemondása foly
tan). A szerb irodalmat m ár fiatal korában sze
re tte  művelni. 184G-ban apróbb műveket irt. 1857- 
ben pedig lefordította latinból szerb nyelvre. 
Quintus ( ’urtius Hufus: ..Nagy Sándor.‘mace
dóniai király életét** 3 kötetben és Uornelius 
la n to s  „Julius Agricoln“-ját molv utóbbi munka 
koszoruzva let i a zágrábi tudományos tá rsaság  
a sz,,rb irodalmi m unkáin kívül
utóbbi időben megjelentek a ..Kis Poétika** ^1887.) 
es „Aesthetiea**. mind a kettő  az iskola és a 
nép basznara és koszoruzva a szerb tudományos 
tá rsaság  „Maticza Sz.rpszka“ által (1895).’ s 
ezekben a magyar irók és művészek és azok

m unkái különösen tek in te tb e  vé te ttek . De a 
m agyar nyelvből is lefordítta  a kisebb dolgoza
tokon kívül, a dr. Thallóezy Lajos á lta l k iad o tt 
„Az ál Brankovicsok** és a Herczegb Forencz 
„Gyurkovies Leányok** czimü könyveit. Fzeken 
kívül 1885-ben m egindíttn a szerb konzervatív  
irányú „Nase l)oba“ („Korunk**) politikai lapot, 
melyet most is kiad. „Maticza Szrpszka** és a 
„Szerb nemzeti színház** elnöki tisztjével és a 
„M etropolitai Szentszék** a szerb kongresszus 
á lta l m egválasztott tag ján ak  tisztségével tisz
te lték  meg benne az Írót. Érdem eiért a belgrádi 
szerb tudom ányos akadém ia levelező tag ja és a 
kir. szerb szent Sabbás lovagrend tulajdonosa.

M i h á j l o v i t s  K o r n á l  főszolgabíró Budapesten 
született 18(53-ban. Középiskoláit Budapesten és 
Zomborban végezte, ez u tán  a jog ra  ira tkozo tt 
be a budapesti egyetem en, almi á llam tudo
mányi állam vizsgát is te tt. 1880-ban Báes-Bod- 
rogli vármegyénél közigazgatási gyakornokká 
nevezték ki és később m int tb. aljegyző műkö
dött. 1890-ben a titeli já rá s  szolgabirájává vá
la sz to tták  meg. — Két évvel később m ár a 
zsablyai já rá s  főszolgabírója lett. Az 1896-ik 
évben pedig po lgártá rsa i bizalma az újvidéki 
já rá s  főszolgabírói székével cserélte fel a zsab- 
Ivait. Az újvidéki vadász tá rsaság  elnöke és ta r 
talékos m. kir. honvédhuszár-hadnagy. Szívélyes, 
rokonszenves hivatalnok.

D r .  A d m n o v i c h  I s t v á n  ügyvéd szü lete tt 1870- 
ben Újvidéken. Elemi iskoláit m agánúton, közép
iskoláit az újvidéki szerb gim názium ban, a jogot 
2 éven át Debreczenben, s a többi éveit a buda-

l>r. Dovich I.ászló. kir. lörvónvszóki clniik.

pesti egyetemen végezte, s itt te tte  le 20 éves 
korában a d ok to rá tu s t. 1892-ben m int dzsidás 
egy éves önkéntes szolgált, mely idő leteltével 
hadnagy lett s a folyó évben le tt főhadnagy had
bíróvá előléptetve, kü lönben pedig a jelenlegi 
cziklusban Gromon Dezső ellen néppárti program 
mal lép te tték  fel. s daczára annak  hogy pártja  
m ondhatni csak az utolsó perczekben le tt szer
vezve, mégis csak 200 szavazatk issebbségben 
m aradt. F ia ta l kora daczára m ár ma is komoly 
politikus s irodalmi m unkásságát is ezen irány 
ban fejleszti. Előkelő és rokonszenves egyéniség, 
s politikai ellenfelei között is közb«'Csülést szer
zett magának.

. /,!*■.■ l . n j o s  ügyvéd Újvidéken szüle
te tt 1808-ban. Középiskoláit Újvidéken, a jogot 
Budapesten végezte, s ugyanitt nyerte oklevelét 
1895-ben, mely u tán  Újvidéken te lepedett le. 
1895-ben városi törvényhatóság i b izottsági taggá 
v á lasz ta to tt meg. Valamenyi újvidéki egyletnek  
tagja. Az „Újvidéki Hirlapnak**-nak szorgalm as 
m unkatársa. A politikai küzdelemben tevékeny 
részt vesz, mint a 48-as Ugron-párt tagja.

D r .  t í i d o l m r s / . k y  d á n o s  1870-ben Újvidéken 
született. Iskoláit szülővárosában, a jogot Buda
pesten végezte, s ugyanitt nyerte el doktori ok
levelét 1892-ben. Ügyvédi irodáját 1895-ben nyi
to tta  meg Újvidéken, ugyanekkor lett a bács- 
szerémi egyház ügyésze. K atonai kö te leze tt
ségének 1891-ben te tt eleget, és jelen leg  ta r ta lé 
kos hadnagy a 0. gy. ezrednél.

I ) r .  D á l  .1 Ó l o n .  ügyvéd M onostorszegen 
született 1808-ban. Középiskoláit Zom borban, a 
Jogot Budapesten végezte. Ügyvédi vizsgát 1895-ben 
te tt .  Ezután Újvidéken te lepedett meg. ahol iro
dát nyito tt, amely ma egyike a legism ertebbek
nek. Katonai kötelezettségének 1891-ben te tt 
eleget (Budapesten), s mint ilyen, a 20-ik gyalog
ezred hadnagya.

Z n n h a i i r r  A i / o s t o n ,  az ..Újvidék** szerkesztője 
és tűzoltó főparancsnok, Esztergom ban született 
1847-ben. Középiskoláit a bécsi Thcréziánum han 
és Győrben végezte. Ezután 3 óvig tbeologus volt. 
mely pályáját abban hagyta és a tan á ri pá lyára

lépett, s 1870—74-ig Szabadkán mint ta n á r  m űkö
d ö tt s később Ú jvidékre helyezték át. M int h ír
lapíró a liberalizm us hivő és ezt az eszmét szol
gálja nagy tudásával. Valam enyi újvidéki eg y le t
nek a tag ja . A „.Jezsuiták** czimü franczia m üvet 
m agyarra  ford íto tta.

D r .  T r o v r  J ó y . s o f kórházi orvos Détorváradon. 
Aparon szü lete tt 1800-ban. Iskoláit Pécsett, az 
orvosi egyetem et Budapesten végezte és Mécsben. 
K atonai kö telezettségének  midőn (‘leget te tt a 
budapesti katona i kórházban mint főorvos m űkö
dött. 1880-ban D éterváradra jö tt és 1888-ban m eg
v á lasz ta to tt városi orvosnak. A pétervárad i szőlő- 
és kertm űvelési egylet elnöke. A gazdaság i egy le t
nek és az isko la tanácsnak  tag ja.

D r .  S i ' / i o s s h r r i r i ' r  S á n d o r  orvos Újvidéken 
szü le te tt, ahol középiskoláit is végezte, majd a 
bécsi orvosi faku ltásra  ira tkozo tt be. Hosszabb 
időt tö ltö tt a külföldi híresebb egyetem eken, igy: 
Jen a . Heidelberg, Berlin. M ünchenben, folyton t a 

nulm ányozva. Mi’lí m int fiatal szigorló orvos több 
tudom ányos czikket irt, am elyekben ügy elem re 
m éltó észleleteit ism erte tte . Különös (‘lőszeré te t
tél foglalkozott a nőgyógyászat tá l ' és a sebé
szette l, am elyek Újvidéki g y ak o rla táb an  is spe- 
czialitásai.

G r o s i n t r o r  d á n o s  gyógyszerész szü lete tt Újvi
déken 1804-ben. Középiskoláit Panesovánés Újvi
déken. gyógyszerész-gyakornoki pályáját Bécs- 
ben végezte. Egyetem i tanu lm ányait Gráczban 
h a llg a tta , ahonnan Újvidékre jö t t ,  a ty ja  gyógy
sze rtá rán ak  vezetésén*. Ezután  ismét (iráezba 
m ent, ahol a filozófiai faku ltást ha U gatta, s 
onnan midőn hazajö tt 1890-ban á tv e tte  a ty ja  
gyógyszertárát. Az újvidéki ta k a rék p én z tá rn ak  
igazgatóság i tag ja . Minden tek in te tb en  tevékeny 
ember.

Vallásfelekezetek.

A karloviczi Léke szabaddá te tte  a Duna 
és Tisza közét is. nyomban követte ezt a 
dunai határvidék szerzése a katholiklis és 
szerb lakosságegyházi províziójával. Az 1702-ik 
évben már szel ezve volt a régi Péterváradi 
Sánez római katholikus egyháza, amelynek 
gondozása a péterváradi Uemncz-rendü ko
lostor egyik tagjára volt bízva. A szentesi 
győzelem után a bécsi kormány rendeletére 
az egész Alduna mentén plébániákat szervez
tek: igy jött létre az újvidéki is. amelynek 
első plébánosa Xovájovszky András volt. Ez 
időben a róni. kátholikusok száma még na
gyon kevés volt. Bclgrád 177.4. évben történt 
bevétele után a városból Újvidékre menekült 
németek legnagyobb része róni. katholikus 
volt s egyszerre felszökött számuk. Az uj 
templom építése szükségesé vált s elkészülte 
után Patichich gróf kalocsai érsek nagy 
ünnepségek között 1742-ben fel is szentelte. 
A 48-as időkben sok szenvedésnek volt 
kitéve az egyház is az Istenházával, de a 
bekövetkezett béke újra virágzóvá tette. 
Az egyház felvirágzott, megnagyobbodott s 
remek templomot építtetett, előtte művészi 
kivitelű Szent-Háromság-szoborral. A város 
római kát holikusainak száma jelenleg mintegy 
20,0(10 lélek, amelynek lelki felügyeletével 
Koppéi* György apát plébános van megbízva. 
— Annál nagyobb számban vannak a görög 
keleti egyház hívei, amelynek első alapvető 
okirata 1001-bői datálódik, bárha már oá
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idő e lő tt is létezett szerb kolónia. 1735-ben 
mái' három temploma volt a gör. keleti egy
háznak Újvidéken, nem sokkal ezután felépült 
a negyedik és (Mikiik is. A jelenlegi Újvidéki 
gür. keleti püspökség eleinte Szegeden volt, 
amely valószínűleg a Pétorváradi Sáncz szer
vezése után  helyezte á t székhelyét Újvidékre. 
Az első szerb püspök, aki Újvidékeit lako tt 
Matohiácz István volt 1708-ban: Jó egyetértés 
és egymás vallása iránti türelm esség jel
lemzi a szerb egyház jelenlegi helyzetét, ami
ben nagy része van Opacsics Germán püs
pök és Cserics Milán föesporesnok. — Az 
újvidéki reform átus egyház a század elején 
alakult a Nagy-Kunság és Bácskából oda
telepedett m agyar nyelvű hívekből. Az egy
házközség ma már 2000 lélekre szaporodott 
fel. akiknek legnagyobb része magyar. Van 
szépen épült templomuk és leikészházuk. 
Jelenlegi lelkészük Molnár Hugó. Az izraeli
tákról m ár a XVII. század okiratai bizonyí
tanak, amely szerint ez időben tem etőjükben 
200 sírkő állott, ami nagy hitközségre mutat. 
És m éltán, m ert m ár az időben külön 
autonóm iát élveztek, ami m arkáns jele 
a város akkori lakosságának. Évente bírót vá-

kir. kntli. főgim náziumban. 1881-ben a király  a 
koronás arany érdem keresztto l tü n te tte  ki a köz- 
ügyek terén  k ife jte tt m űködéséért, 188ü-ban pedig 
m egh iva to tt nz újvidéki p lébán iára  és m eg is 
v á la sz ta to tt. A k irály 1887-bon a Szent J ak a b 
ról nevezett lébényi ezim zetes apátság i czim et 
adom ányozta neki a tem plom  ép ítte té se  körül 
k ife jte tt tevékenységéért. E rre  a czélra 80000 
fo rin to t gyűjtö tt. N agy érdem ei v an n ak  a ta n 
ügy körül.

f í s i r i v s  M i l á n  gör. kel. föesperes 1846-ban 
szü le te tt 0  Sziváczon. Középiskolai tanu lm ányait 
Vinkovczében és R udnán, a theo log iá t K arlóczán 
végezte. P appá  sze n te lte te tt 1874-ben s m int 
ilyen 16 éven á t  az ú jvidéki szerb gim názium ban 
h ittaná roskodo tt. 1880-ben főesperessé le tt  meg
vá lasztva és kinevezve. T ag ja  a gimnáziumi 
kegyurságnak, egyú tta l Ú jvidék plébánosa, egyes 
esetekben püspökhelyetteskén t is m űködik con- 
tis to ria l és adm in istra tiv  b izottsági tag . Törvény
ha tóság i tag .

M o l n á r  I l n g ó  ev. re f lelkész a a Bácsmcgyei 
C servenkán szü le te tt 1858-ban. K özépiskoláit 
H alason, a theo log iát B udapesten  és a bécsi tlieolo- 
giai fakultáson végezte, s  ezu tán  k é t évig segéd
lelkész vo lt B udapesten. Lelkészszé Herczeg- 
Szöllősro Baranynm egyébe v á la sz to tták  meg, 
ahonnan 1887-ben az újvidéki reform átus egyház 
Idv ta  meg papjának. Ebben a minőségben mű
ködik mai nap is. V árosi tö rvényhatóság i bizott-

to tt bo a gimnázium felállítása ügyében. 
1873-ban Haynald érsek közbelépése folytán 
el is érte  Újvidék czélját, és felállították a 
gimnáziumot. Érettségi vizsgálatokra való 
jogosultságát 1878-ban kap ta  meg. Azóta 
rohamos fejlődésnek indult az intézet.

Jelenleg közel 300 tanulója van. Az inté
zet ólén Várossy Tivadar főgimnáziumi igaz
gató áll. A tantestület 15 tanárból áll. Az 
intézetnek van egy ifjúsági önképző-köre, a 
„Vürüsm arthy-kör“, mely évente több haza
fias ünnepélyt rendez.

A szerb főgimnáziumot, a szerbek kérel
mére, a magyar minisztérium jóváhagyá
sával, annak ellenőrzése a la tt fel is állí
to tták . Az egész környék szerbjei ezen inté
zetben nyernek kiképzést. Alig pár hete br. 
Barcs 100,000 forintot ajándékozott az uj 
szerb főgimnáziumnak. A m agyar nyelvet, 
m int rendes tantárgyat valamennyi osztály
ban tanítják , élén Pusilerk Vaszillal.

A kereskedelem rohamos fejlődése szük
ségessé te tte  egy olyan, a kereskedelem és 
iparra rendkívül fontos intézet felállítását, 
mely a kereskedő és iparos ifjakat a szük
séges középiskolai, a gyakorlati életre alkal-

lasztottak, aki polgári és peres ügyeiket intézte. 
Az évek bosszú során át tartó  rendet és békét 
egyetlen egyszer zavarta meg 1801-ben közöt- 
t ük egyénét le nstyr, ez is a bírói kandidátusok 
m iatt történt. Knnek elsimulta után ugyanaz 
a békés szellem karak terizálta  őket, amelylyel 
kivívták elődeik polgártársaik bizalmát. — 
Az újvidéki izraeliták száma a legutóbbi 
népszámlálás szerint mintegy 2000 lélek. 
A lelkészi teendőket Papp Ignácz dr. látja 
el. — Van még a városnak kevés szánni 
evangélikus ref., örmény és orosz vallásu 
lakosa is, akik azonban éppen kis számuknál 
fogva szinte elvesznek a többi vallásfeleke
zetnek között.

O p a c s i c s  G e r m á n  b á c s e g y h á / . m e g y e i g ö r .  k e l .  
p ü s p ö k  S zla tinán . 1857-bon szü le te tt, hol a ty ja  
kér. esperes volt és hol elemi iskoláit végezte. A 
gim názium ot Z ágrábban  és Újvidéken, a jo g o t 
pedig Béesben végezte, s a theologiát K arlóczán 
h a llg a tta . K uvesdin ko losto rba  1888-ban szerzetbe 
lépett és ugyanazon évben d iakónus le tt ; 1890- 
ben p ro todiakonus, 1891-ben archid iakonus és 
syngell ; 1892-ben protosyncell. K arlóczán udvari 
szerzetes lévén, e le in te  gim názium i, később the- 
ologiai ta n á r  s eg y ú tta l az érsekségi szen t
széknek. valam int gim názium i pat rónát u snak  jeg y 
zője volt. A püspöki szinodus 1893-ban bácsm e- 
gyei püspökké v á lasz to tta , s még ugyanezen évben 
a k irá ly  is m egerősíte tte , ezután fö lszentelték  és 
m ájus hó 27-én Ú jvidékre vonult he, hol fe lava t
ta to tt .  F eltűnést k e lte tt az egész országban az 
ezredéves ünnepségek a la tt híveihez in tézett 
pásztorlevele, m elynek minden egyes szava a 
m agyar hazafiasságra hívja fel híveit, bele fog
lalva a költő  m ondását : a nagy világon e hívül 
nincs szám odra hely“. V allás- és nem zetiség- 
különbség nélkül, a ki ism eri e nagytudom ányu 
férfiút, m indenki a legnagyobb tisz te le tte l hajlik 
mg a főpásztor egyénisége és működése e lő tt.

K n p p e r  G y ö r g y  apátp lébános. Született Haján 
1842-ben. 18(3ő-ben szen telték  fel. am ikor is
P alánkén  és (íá jdobrán  káp lánkodott. 1869-ben 
Újvidékre helyezték át káplán  és h ito k ta tó n a k  a 
városi i »áliskolába. 1873-ban h itta n á r  le tt a

sági tag.
D r .  P a p p  I g n á c / ,  az ú jvidéki izraelita  hitközség 

rabija  1848-ban szü le te tt Pápóczon, Vasmegyében. 
Ú jvidéken 1881 ó ta a h itközség  rabbija. A minden 
izében m agyar pap a koronás a ran y  érdem kereszt 
tulajdonosa. Tagja a városi képviselő testü le tnek , 
és az állami polgári leányiskola  gondnokságának. 
A zsidó házasságról könyvet és több iskolai ta n 
könyvet irt.

Tanügy.

A mintegy 28 ezer leiket számláló Újvi
dék nemcsak a kereskedelem és ipar, hanem 
a k u ltú ra  terén is a délvidék első városa. 
Igazolja ezt ama körülmény, hogy kir. kath. 
és gör. kel. szerb főgimnáziumán és állami 
felső kereskedelmi iskoláján kívül népokta
tási intézetei is nagy számban vannak, a leg
nagyobb békében férnek el egymás mollett 
a legkülönbözőbb jellegű és nyelvű közép- és 
népiskolák. Újvidéknek v a n : kir. kath. és 
gör. kel. szerb főgimnáziuma, állami felső 
kereskedelmi, állami polgári fiú-, állami pol
gári leányiskolája és gör. kel. szerb polgári 
leányiskolája. Van róni. kath. elemi fiú-, elemi 
leány- és elemi vegyes iskolája, van gör. kath. 
elemi vegyes iskolája, van gür. kel. szerb 
elemi fin-, elemi leány- és 4 elemi vegyes 
iskolája, van reform átus elemi fiit- és leány
iskolája, 2 ágostai elemi vegyes, izraelita 
vegyes és magán elemi iskolája, van 4 köz
ségi-, 1 róni. kath-, 1 gör. kel. szerb kisded
óvodája, van községi kereskedőtanoncz- és 
iparosianoncz-iskolája: összesen 3 polgári 
iskolája, 10 elemi iskolája, 6 kisdedóvodája 
2 tanoncziskolája és 3 középiskolája. Az 
állami polgári fiúiskolában 18, az állami pol
gári leányiskolában 14, a gür. kel. szerb 
leányiskolában 7, a 16 elemi iskolában 44, a 
kisdedóvodákban 6, a tanonczlskolákban 14, 
összesen 103 tanár, tanárnő, tanító, tanítónő, 
illetve óvónő működik.

Az első középiskolát, a reáliskolát 1857-ben 
alapították és költségeit a városi pénztárból 
fedezték. Németül o k ta tták  a tanítványokat, 
de még az sem tetszett sokaknak és kiesz
közölték, hogy 1861-ben a városi tanács 
Ideiglenesen a reáliskolát megszüntette. 
1864-ben azonban újból m egnyílóit és alig 
kezdett fejlődni, 1875-ben Trefort, miután az 
újvidéki kir. kath. főgimnásium felállittatott 
és igy a reáliskola fölöslegessé vált, azt vég
leg be is szüntette.

A kor igényeinek meg nem felelő reál
iskolát. melynek tannyelve kizárólag német 
volt, a magyar kir. kath. főgimnázium vál
to tta  fel, melybe régóta mellőzött drága 
anyanyelvűnket vezették be hivatalos nyelv
nek.

Hemle Imre apát-plébános kezdeményezé
sére több bácsmegyei község kérvényt nyuj-

Dr. Szilvin* Milán, n Mntlczn Utitkim.

más szaktudományokban kiképezze. A városi 
özgyülés 1882. október 3-iki határozatai? 
értelmében az újvidéki magyar állami polg. 
fiúiskolával kapcsolatos közép ipar- és keres
kedelmi iskola felállítását határozta el.

1878-ban nyerte el az intézet azon jogát, 
hogy tanulói — a kereskedelmi osztályok el
végzése után — az egyéves önkénteségi jogot 
elnyerhessék. A tanártestü let jelenleg 14 
tanárból és az igazgatóból áll. Az intézet 
igazgatója vezetése alatt évente tanulm ány
ú tra  megy, legutóbb Yelenczében voltak.

Az állami polgári leányiskola igazgatónője 
nemessányi Nemessányi Adél.

A szerb egyházi kongresszus határozata 
folytán Újvidéken 1874-ben m egnyílott a szerb 
első leányiskola, mely azóta szépen fejlődik 
és 1891-ben 127 növendékből állott. Az inté
zet igazgatója Varadjanin Árkád.

A rónn Jvath., az - evangélikus, a reform á
tus, a gör. kel., az izraelita népiskolák az 
elemi népnevelés terén fejtenek ki áldásos 
működést. Valamennyi a hitközségek gond
noksága a la tt áll.

Az újvidéki népoktatásügy fejlesztői: Mol
nár György építész és takarékpénztári igaz
gató, az állami polgári fiúiskola gondnoksá
gának elnöke, Várossy Tivadar főgimnáziumi 
igazgató, az állami polgári leányiskola gond
nokságának elnöke, Kopper György r. kath. 
apát-plébános és Mészáros Gáspár városi 
tanácsos, helyettes polgármester. Amikor 
Újvidék tanügyéről szólunk, nem m ulaszthat
ju k  el az alkalmat, hogy be ne m utassuk 
azokat a kiváló tanerőket, ak iknek m ár is 
oly sokat köszönhet a népnevelésügy.

V e s z p r é m i  V árossy  T i v a d a r , igazgató, szül. 
1855. évben Zom borban. Elemi isko láit Zombor- 
ban, gim názium i tanu lm ányait m in t a „Stepha- 
neum “ nevelőintézet növendéke a kalocsai érseki 
főgim názium ban végezte. A bölcsészeti felsőbb 
tanu lm ányait pedig a budapesti m. k ir. tudom ány
egyetem en végezte, mely u tá n  a budapesti kir.
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középtanodni tanárképző intézetben a történelem - 
földrajzi tanfolyam nak volt hallgatója. 1878-ban 
középiskolai tanári képesítö oklevelet nyert. 
1878. évben a zombori állami főgimnáziumhoz 
helyettes tanárnak  nevezték ki. de 1881-ben m ár 
rendes taná ra  lett az intézetnek. 1890. évben 
az igazgatói teendőkkel bízták meg. 1890-ben az 
újvidéki kír. kath. m agyar főgimnásium helyettes 
igazgatójává, a következő évben pedig ugyanezen 
intézet rendes igazgatójává nevezte ki a király. 
A polgárság bizalma beválasztotta a köztörvény
hatósági bizottságba. Tagja az iskolaszéknek, 
a .,M agyar Kaszinó** választm ányának és a róni. 
kath. egyházvédnökségének. Tanár a városi 
iparos és kereskedelmi iskolában. 1891-ben pedig 
az állami polgári leányiskola gondnokságának 
elnökévé is megválasztották.

B r n c k  F e r e n c / . ,  a keresk. iskola igazgatója. 
Született Verseezen. Temesmegyében. 185*2. jan. 27. 
Az alreáliskolát szülővárosában, a főreált Budán 
végezte. Két évig mint tanárjelö lt a műegyetemet 
lá togatta, két évig a reál tanárképző rendes tag ja  
volt. 1872. jan. 1. óta mint állat-növénytani ésáru is- 
mereti tanársegéd működött a műegyetemen; 
1873-ban reáliskolai tanári oklevelet nyert term é
szetrajz és vegytanból. 1873—84-ig az újvidéki kir. 
kath. főgimnázium rendes taná ra  volt. 1882-től máig 
keresk. iskolai igazgató, középiskolai minőségben. 
Tanít jelenleg áruism eretet és földrajzot heti 10 
órán. A kei*, tanoneziskolában áruism. és köz- 
gazdaságtant. A polg. fiúiskola igazgatója. Városi 
törv. hat. biz. vál. tag. A Kér. 1. T. K.. a Köz.
I. T. K.. a F. N. és P. 1. F. s Bács-Bodroghmegyei 
Tanító Egyletnek tag ja  és az újvidéki dalárda 
elnöke. Irta a következő pályanyertes é rtek ezést: 
A termés összefüggése a virággal. Átdolgozta 
Krieseli dános Á llattanát polg. iskola számára. 
(Xagel 94.) Mint jeles paedagogus jó hírnevet 
szerzett magának nemcsak tanár, de polgártársai 
körében is.

P u s i b r k  V a z u l ,  az újvidéki gör. kel. szerb 
főgimnázium igazgatója. Zomborban született 
1838-ban. Iskolai tanulm ányait Újvidéken és 
Budapesten végezte, mely után a filozófiai fakul
tá s t a bécsi egyetemen hallgatta, ahol taná ri 
képesítést nyert. Az újvidéki szerb gimnáziumhoz 
1865-ben nevezték ki helyettes tanárnak . Kitűnő 
előadása és magas fokú paedagogikus ismeretei 
csakham ar rendes tan á rrá  neveztette ki. hogy
1871-ben m ár az ország első szerb főgimnáziumá
nak igazgatója legyen. Az idő óta működik sza
kadatlanul nemcsak a tanférfiak legnagyobb 
dicsérete mellett, de polgártársai osztatlan tisz
telete mellett is.

nál viselt nevelői állását 1892-ben. Csáky gróf 
akkori m iniszter egyenes felszólítására, a Ferenez- 
József nevelő-intézetben nevelő-tanári állással 
cserélte fel. Mint főúri nevelő, beu tazta  az egész 
Ném etországot. Helgolandtól le Münchenig, az 
egész Olaszországot és A usztriát, a balkán á lla
mok közül Szerbiát és Rom ániát, hazájának pedig 
minden zugát fölkereste. A paedagogiai szakiro-

}

Küzp. hit.'linléz M r.-t. palotája.

dalom terén  1894-ben .1/. F . Q i n t i / i n n u s  nevelési 
elveiről irt nagyobb tanulm ányával — melyet a 
tanügyi lapok, köztük a „M agyar Paedagogia** 
is a legnagyobb d icsérettel ism erte ttek  — és a 
fővárosi tanügyi és napi lapokban m egjelent 
paedagogiai és ku ltú rtö rténeti czikkével — leg
utóbb a tanfelügyeletről és tanfelügyelői szak- 
v izsgálatról irt tanulm ányával — k ö ltö tte  fel a 
szakkörök figyelmét.

vésznek kell lenni. A törvényszék elnöke dr. 
Devicli László, ki mintaszerűen vezeti a bíró
ságot s elődje. Lobmayer István, jelenleg a 
szegedi kerület főügyésze által inaugurált és 
m egteremtett rendet és igazságos jogszolgál
tatást erős kézzel vezeti. Ebben a mim kajá
ban erős kézzel és éles jiidiciummal tám o
gatják di'. Un (kinyi Ernő törvényszéki bíró, 
a felebbezési tanács elnöke és Siu ighy  Fe- 
renrz. a végtárgyalások elnöke. A törvény
szék ügyforgalma a 10,001) ügydarabot meg
közelít i, a telekkönyvet kivéve s volt idő. 
mikor a beadványok szerb és más. nem m a
gyar nyelven is érkeztek be. Ezen az ano
málián Lobmayer István segített, kinek elnök
lete alatt a szerb ügyvédek elhatározták, 
hogy a nemzetiségi törvény kedvezményévid 
nem élnek, magyar nyelvim adják be szerb 
feleik beadványait. A bírák létszáma az ügy
forgalomnál nincs arányban, a nagy munka 
mellett rossz belyiségviszonyokkai is kell 
megküzdeniük, úgy. hogy a törvényszék épü
letének kérdése égetővé vált. A kir. ügyész
ség vezetője belényesi Popovics Aurél fő
ügyészijeivel tes. A járásbíróság élén rétháti 
K ovncsics József járásbiró áll. kinek egyik 
a Ibi rája dr. Xon  József, a híres sakkjátszó. 
A járásbíróság ügyforgalma a 28.000 számot 
meghaladja, úgy. hogy a személyzet szaporí
tása vált kívánatossá. Az igazságszolgáltatás
ban m unkatársa a bíróságnak a kiváló ügy
védi kar. mely nem ismeri az inkollegialitást. 
Az igazságszolgáltatásnak ebből a jeles gár
dájából m utatjuk be a három vezetőt :

D r .  D e v i c h  L á s z l ó  kir. törvéhy széki elnök 
1853-ban Kun-Baján szü le te tt. Á gim názium ot 
Baján, a jogot Budapesten végezte. 1878. évben 
a szabadkai k irályi törvényszékhez aljegyzővé. 
1883-ban Baján a ljárásbirővá. 1886-ban az újvidéki 
törvénvszékbez bíróvá neveztete tt ki. 1893-ban a 
szegedi kir. Ítélő táblánál elnöki titk á r . 1894-ben 
ugyanott biró lett és ugyanazon évben az igaz
ságügyi korm ány bizalmából a nem zetiségi szem 
pontból felette  fontos újvidéki kir. törvényszéki 
elnöki á llásra  h iva to tt meg. Törvényhatósági 
b izottsági tag.

B e l é n y e s i  P o p o v i c s  A u r é l  k irályi főügyész
helyettes Aradon szü lete tt 1846-ban. iskoláit A ra-

D r .  P á c  s é r  1 K á r o l y ,  született Losonczon. Nó< 
rádmegyében. 1864-ben. Középiskoláit a losonez 
pozsonyi és esztergomi gimnáziumokban végezt 
A bécsi, innsbrucki es budapesti egvetemeke 
tizenegy féléven át folytatott philologiai. phih 
sophiai és paedagogiai tanulm ánvai befejezi évi 
középiskolai tan á r lett. s mint ilyen 8 éven i 
nevelősködött és tanárkodon  Draskovic!) Ivái 
Zu-hy Rezső és Wenckheini Frigyes grófok esi 
ládjamnl. A főúri körökben mim kiváló nevel 
es tamil- oly hírnévre te tt szert, hogy midii 

.lakni, gróf (jelenleg n-szággvillési képvisel, 
nevelésit befejezte, egyszerre négv főúri családi- 
nyert megluvást nevelö-tanáriállásra.nW enrklieii
brig tes, Zichy Jenő. Appnnyi Rajos és Zichy (iéz 
grofok családjaitól. A W enrkheiin Frigyes gró

Igazságügy.

Az újvidéki igazságszolgáltatást az ujvi- 
tlóki törvényszék. királyi ügyészség és egy 
járásldróság látja el. melyeknek néhány év 
óta az élénkülő kereskedelem folytán meg- 
szaporodutt forgalommal kell megküzdeni s 
ezen feladatuknak az igazságszolgáltatás kö
zegei derekasan tesznek eleget. Pedig az ügy
forgalom mellett a különböző nyelvek nőin 
kis akadályul szolgálnak. A törvényszék terü
letén ugyanis a magyarokon kívül németek, 
szerbek, tótok és m ikének laknak, úgy. hogy 
a végtárgyalások elnökének valóságos nyel'-

dón. a jogot Debreczenben és Budndcstcn végezte, 
1868-ban te tt  ügyvédi vizsgát. 1870-ben városi 
alügyész le tt Aradon. 1871-ben ugyanott királyi 
ügyész 1879-ig. Kz időben Újvidéken kir. ügyészszé 
nevezték ki s 18'4-ben m egkapta a főügyész- 
helyettes czimet és rangot. Tavaly a millennium i 
ünnepségek k itü n te te ttje i között volt. m ikor is a 
m agyar nemességet s a „belényesi** előnevot 
kapta . Részt vesz a társadalm i élet m ajdnem  
minden közhasznú m egnyilatkozásában s több 
egyesület választm ányi tagja.

B é t  h á t i  K o v n c s i c s  J o / s i  / kir. já rásb iró  a Rács- 
megyei Palán kán született 1852-ben. A közép
iskoláit Aradon, a jogot Budapesten végezte s 
1874-ben lépett a bírói pályára. Joggyakorla ton  
a tem esvári kir. törvényszék te rü le tén ’m űködött
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ahonnan 1880-ban mint albiró Újvidékre nevez
te te tt  ki s nem sokára ugyan itt járásb iróvá le tt 
előléptetve, mely minőségében jelenleg  is m űkö
dik. Újabban a M agyar Casino elnöke. Törvénv- 
hatósági b izottsági tag.

A Maticza és a szerb sajtó.

A politikai élet. mely hazánkban fontos 
szereppel bír, a szerb hírlapirodalomban is 
m egérte termékenységét. A hírlap hatalma 
alól ma már senki sem vonhatja ki magát. 
A pártpolitika is már oly mélyen meggyü- 
keredzett, hogy a nép a közreműködésiül 
vissza se tarthatná  magái. Sigy itt mindenkinek 
meg van saját lapja. A radikális polgár tartja  
„Zastava“-ját (Kaimé. ,,Flage“). mely 1866-ban 
dr. Miletics Szvetozár által lett. mint a volt 
nagy liberális párt lapjaként alapítva és 
sokáig fentartva. Az ellenzéki „Zastava" erő
sen színezett és hangsúlyozott nemzeti érde
keket képvisel, szerb hajlamú s a szeri)

egyház-autonómia tekintetében az ó-liberáli
sok álláspontján áll. A lap szerkesztője dr. 
Gavrilla Emil. nyugodt és tapintatos veze
tésével sok ügynek vette élét. „Nase Doba“ 
(„l'nsere Zeit") 1884-ben keletkezett az ó-libe
rális párt szétosztása után és a szerb kon- 
servativ párt lapja. A szerkesztő dr. Pavlovics 
István, nyelvész és Író. A lap hetenkint két
szer jelenik meg. „Hranik" (..Brustwehr"), az 
ó-liberális pártm aradék lapja és 1885-ben 
lett alapítva. A lap bű az ó-szabadelvii pon- 
tozatokhoz, tartalm a mérsékelt és a Zasta- 
vával az ellenzékieskedés és ezélja tekinte
tében megegyez, a kivitel, tekintet, mód és 
irányában azonban nemcsak politikai, de az

egyházi autonómia terén is külön áll. A lap 
szerkesztője Jokszimovics Miklós szerkesztő, 
szakképzett hírlapíró, t'zikkeket Írnak dr. 
Polit Mihály, dr. Yncsetics Illés. A nem poli
tikai lapok,' különösen a szépirodalmiak élőb
béül időben szinte vezető szereppel bírtak; 
ezidőben azonban Kjvidék szépirodalmi lap
pal nem bír, a közeli Karlóczán egy ilyen, 
szerencsére igen rzélirányos adatik ki. E 
helyen egyházi czélokra is létezik egy szak
lap' mely azelőtt l’jvidéken jelent meg. 
„Zsenszki Szvet“ („Die Kraueinvelt“).

-1 M aticza. A délmagyarországi szerbek 
irodalmi működésének és életének köz
pontja l jvidék. Itt találjuk a szerb intel- 
ligencziának legnagyobb részét, itt nyomják 
a legtöbb szerb könyvet, itt jelennek meg a 
legtekintélyesebb szerb lapok és itt székel 
a legelőkelőbb szerb irodalmi társaság, a 
„Maticza Szrbszka". Aki csak aktív részt 
vesz az irodalom művelésében, aki csak 
nevet szerzett tollával, az mind ott műveli 
az irodalmat, kívül hagyva a politikát, egye
dül az irodalomnak élve. A Maticza irodaimi 
kiadványa; „A Letopisz", jelenleg már a 101 -ik 
kötetnél tart. Nem sok ugyan, de hatalmas

Ildikor Ágoston.

kötetekben tükrözi vissza az 1826-ik évben 
alapított irodalmi társulat történetét. Ezen
kívül negyven vaskos kötetes, népies tárgyú 
könyvet adott ki saját költségén. A „Letopia“, 
mely jelenleg minden hónapban jelenik meg, 
revue, s a különböző tudományágakból külö
nösen a történelmit karolja fei melegen, leg
nagyobb teré t azonban az irodalom foglalja 
el. A Revue szerkesztője mindig az irodalmi 
társaság titkárja, ki a szerkesztő-bizottsággal 
együttesen állapítja meg a Revuebe kerülő

Stcfilnovits I.yubomir. n Központi hitelintézet r.-t. nlelnöke.

dolgozatokat. Az irodalmi társaság legtöbb 
szoiüáiiTh'l a s*zí•. u irmtaiv^r.na-k- f4Uy4utlpik_. 
kitűzésével tett. amelyekkel különösen a 
drámákat emelte magasabb fokra. A pálya
dijak kiírását nagyban elősegítették a Náco- 
és az Osztrics-féle alapítványok.

A M aticza jelenlegi elnöke H í k í / . s í c s  Antal, 
volt sok évi tudós titk á ra  a tá rsaságnak , aki a 
szerb nemzeti színház művészeti részét is m aga
sabb nívóra emelte. Szabadkán szü lete tt és jogi 
tanulm ányainak befejezése után 1857-ben a Ma
ticza titk á rá n a k  vá lasz to tta  meg és m int ilyen 
m űködött 1895-ig. penzionálásáig. Hosszú idő, 
mely a la tt sok szép és hasznos eredmény fűződik 
nevéhez, amelyet elismert a szerb kir. tud. ak a 
démia, m ikor tag jának  vá laszto tta . M éltányolta 
irodalmi m űködését a m agyar lite ra tu ra  is. a 
m ikor 1807-ben a K isfaludy-társaság tag jává 
válasz to tta , ahol több felolvasást ta r to t t  nagy 
érdeklődést keltve a szerb irodalom egyes fázi
saival. 1874-től 1881-ig Újvidék városát képvi
selte az országgyűlésen. Az előkelő férllu több 
tá rsu la tn ak  tiszteletbeli tagja, igy: elnöke az 
újvidéki vöröskereszt-egyletnek, tag ja  az újvidéki 
szerb gimnázium gondnokságának és a budapesti 
néprajzi társaságnak . Kiváló, előkelő gondolko
zást! ember, aki hosszú irodalmi pályáján kiv ív ta 
po lgártá rsa inak  szeret é té t és bizalmát.

i;i

Az irodalmi tá rs a s á g  első t itk á ra  S / . á v i c s  
Milán dr.. ak it Hadzsics nyugdíjazása u tán  vá 
la sz to ttak  meg. Mint ilyennek m űködése még 
sokkal rövidebb idejű, sem hogy arról m ár k r i t i
kailag  megemlékezni lehetne. Annál nagyobb 
érdemei vannak  mint írónak és h írlap írónak, 
ezeknek köszönheti az előkelő irodalm i tá rs a s á 
gok álta l való m egválasz ta tásá t. A ránylag rövid 
működése a la tt azonban m ár is m egm utatta , 
hogy nem csak kiváló iró. de elsőrangú tehe tség  
is, aki a legnagyobb buzgalommal m űködik az 
első szerb irodalmi tá rsa sá g  érdekében.

A szerb irodalomnak előmozdítására sokat 
tesznek az ottani könyvkereskedők is. akik 
minden lehetőt elkövetnek a Maticza által 
kiadott könyvek terjesztésére. Így Popovich 
M. testvérek, Rajevics A. könyvkereskedések 
és a Miletics-féle könyvnyomda.

Különböző tagjai az irodalmi társaságnak, 
sajnos, nem élhetnek teljesen az irodalom
nak, amennyiben idejük legnagyobb részét 
kötelezettségük veszi igénybe. A társaság 
előkelőbb tagjai közül megemlítjük K osztics  
Lázár dr. nevét, aki nemcsak mint lyrai és

Molnár György, az Újvidéki takarékpénztár igazgatója.

drámai költő, de mint Shakespeare legjobb 
fordítója ismeretes. A humor-szatirikus zsá
nerűén szép nevet szerzett magának Ognya- 
zovics  Illés dr., aki mint kitűnő társalgó is 
ismeretes. Mint essaysták. recensisták elő
kelő néven ismeretesek; Grecsics János, 
Dekn  György dr.. Joranorics  Milán, Jokszi
m ovics  Miklós. M llonavov  István, P avlovics  
István dr.. Sandics  Sándor, P ajevics  Arzén 
az utleiró és P etrorics  Száva,a kitűnő fordító.

Az irodalmi társaság működése magával 
emelte a sajtóterm ékek művelését is. Az 
újvidéki m ag ya r  és a szerb  sajtó előkelő, 
magas .színvonala az egész országban isme
retes.

Witz Ferenez.

Művészeti életről a szó szoros értelmében 
véve Újvidéken alig lehet szó. Van “ugyan a 
templomokban, a Maticza helyiségeiben és 
egy-két magánosnál egy pár művészeti kivi
telű festmény és arczkép. de ez mind kevés. 
A szobrászat és az építészet egyedül az uj 
katholikus templomon és az egyik pénz
intézeten van képviselve, amelyet Molnár 
György építtetett. A művészeti élet a szerb 
nemzeti színház működésében nyilvánul meg 
legeklatánsabban. A magas színvonal, amely 
az egész társula to t jellemzi, képessé teszi
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okot a legnehezebb műfajok legkitűnőbb 
intorpretáhísára is. Hnzics, Dobronovics Lu
kács urak, Hnzics, Vujics, Lukács ós Marko- 
vics urhölgyek szop uovot szereztek magnk- 
uak ós a szőri) uoiuzoti színháznak.

Újvidék pénzpiacza.

A délvidék nagy forgalma, amoly a szom
szédos Szerbiának koroskodolmi forgalmát is 
Újvidékre töröli, a város pónzpiaczát igen 
élénkké teszi. A forgalomhoz szükséges töké
ről bőven gondoskodnak a város pénzintézetei, 
amelyek mint első rendű társadalmi ténye
zők, nagy szerepet játszanak. Kvonte több 
ezer forinttal járulnak a közjótékonysághoz, 
amivel csak emelik az irántuk táplált nagy 
bizalmat. A város jóhirnevü pénzintézeteit 
az alábbiakban mutatjuk be:

K i i y . j i o n t i  h i t e l i n t é z e t  r é s z v é n y t á r s a s ú g .  1890- 
ben alapit ta to t t 200.000 forint alaptőkével, mely 
összeg 1000 darab 200 forint értékű  részvény 
kibocsájtása által teljesen be lett fizetve. — Az 
intézet czélja: a hitelt lehetőleg olcsóvá tenni. 
Leszámítol vá ltókat, jelzálogkölcsönöket. Heve
zette ezenkívül az intézet a heti 50 kros beté
teket. alkalm at adva ezzel a szegényebb osztály
nak is arra , hogy m egtakaríto tt pénzét gyümöl
csözi esse. Az intézet tulajdonában van egy élénk 
forgalmú tég lagyár is. Hogy mily nagy a bizalom 
az intézet iránt, azt m utatja az egy és fél millió 
Irt betét, mely összeg az intézet fennállásának 
hatodik évében szerepel. Valóságos jótétem ény 
egy ily szolidan vezetett pénzintézet a város éle
tében s daczára csak kezdő éveinek, m unkássága 
s teljes nmgbizjialósága nemcsak Újvidéken, de 
az egész megyében m áris elsőrangúvá te tték . Az 
első üzleti évben, 1891-ben, a részvényeseknek 6° c,

a /  u4 — u ' r  , S'. . ,,... .U S  J j ^ u t  u t t
ezenkívül van 47,('00 fitos ta rta lékalap ja . Maga 
az épület, amelyben az intézet van. Újvidék egyik

legrem ekebb épülete és 90,000 írtba  került. A 
központi h itelintézet szervezésében Dungyerszky 
Lázár földbirtokosnak van legnagyobb része s 
ennek elism eréséül tiszteletbeli igazgatósági 
elnökké vá lasz ta to tt. Igazgatósági elnök jelenleg: 
U u c e t i e  É l i á s  ügyvéd, alelnök: Stefanovits Lju- 

bomir kereskedő, vezérigazgató: M i / o s c / n - v  L á z á r .  
Az évi forgalom 1891-ben 12 millió Irt, s 1890-ban 
m ár 20 miliő Irt volt. Az intézet fokozatos fejlő
dését m u ta tja  az is, hogy inig az a lapítási évben

Adiimoviili Sándor.

0 hivatalnoka volt, ma 14 h ivatalnoka van az 
intézetnek. A múlt évben elhunyt Dimitrievics 
Milosch kir. tanácsos s igazgatósági elnök m iiek  
kivitelű  olajfestm ényü arczképe a tanácste rem 
ben van kifüggesztve. A m ikor a fentiekben igye
keztünk az in tézetet ism ertetni, kötelességünk
nek ta r tju k  azzal a férfiúval is foglalkozni, aki 
nagy szakértelm ével, ügybuzgó m unkásságával és 
kö rü ltek in tő  vezetéssel kellő biztosítékot nyújt 
arra . hogy az intézet, m int eddig, úgy ezután is 

...hiválását a-iiiius éh, .v , egész, 
megye közgazdasági életének fejlesztésére. Ivz 
a férfi:

M i t o s e h e v  L á z á r  vezérigazgató. S zü le te tt 
1847-ben Pancsován; középiskolai tanu lm ányait 
szülővárosában végezte s (‘/.után a kereskedelm i 
pá lyára  lépett. T izenkilenc/ éven át m űködött 
Hudapesten a M agyar Á lta lános H ite lbanknál s 
1890-ben lett m eghiva Újvidékre, az a k k o r a lap í
to tt Központi H itelintézet r. t. vezérigazgató já
nak. Kzen állásában érv én y esíte tte  bő ta p a sz ta 
la ta it s ezek segítségével em elte  egy virágzó és 
m intaszerű intézetté.

S t e f a n o v i t s  L y n h o n i i r ,  a h itelegylet alelnöki*, 
Fancsován születe tt 1842-ben. T anu lm ányainak  
befejezése u tán  1857-ben a kereskedői pályára 
lépett s ezen a té ren  g y ak o rla tilag  is igyekezett 
Újvidéken, Fehértem plom on és H udapesten a 
szükséges tudn ivalókat e lsa já títan i. Az 18GG-ik 
évben Újvidéken e tab liroz ta  m agát s az azóta 
lefolyt harm inc/ év m indm egannyi bizonyítéka 
nagy szorgalm ának és tu d ásának . A múlt évben 
nyugalom ba vonult s jó  hírnevű üzletét á ta d ta  
V l a d i m í r  fiának. A tek in té lyes kereskedő tag ja  

a városi képv iselő testü le tnek , a M aticzának és 
a szerb sziniegyesületnek. U gyancsak tag ja  a 
szerb gimnázium gondnokságának , a h ite legy le t
nek m ásodelnöke és tag ja  m ás jó tékonyság i egye
sü leteknek  is.

Ú j v i d é k i  t a k a r é k / l é n / J á r .  H arm inczkét évvel 
ezelőtt egy csoport lelkes férfi, felism erve a kor 
hivó szavát, csekély tökével ta k a ré k p én z tá r t a la 
p íto tt Újvidéken. Szerény, kis m enetű üzle tkörrel 
birt eleinte, hogy azután  annál szebben fejlődjék. 
A szűk határok  között mozgó üzle tkört nagyob- 
b ito tták , szé lesb ite tték  és a múló évekkel va
gyoni á llapotuk  együ tt nő tt az irán tu k  é rze tt 
bizalommal. Az 1895-ik évben egyedül a ta rta lék - 
alap m ár 12.4.57.4 írt volt. pénztárm aradványa 
pedig 51,141 Irt. A következő évben 4.650,500 
Irtos bevételben a be té tek  összege egy és negyed 
millió forint volt. Az in tézet, mely ma felöleli az
ü s s / . e s  b a n k a g i t k . i i ,  s o k a t  á l d ó /  a  ko/jw .ek-vvW V
ság  terén  is. .Jelenlegi vezérigazgató ja M olnár 
(iyörgy. akinek éle tra jzát a követ kezükben ad ju k :

M o l n á r  G y ö r g y ,  az „Újvidéki T akarékpénz
tá r"  igazgatója szü le te tt H udapesten, 1825-ben.
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A  ü lő i re *  d e  M o n t  
A n s ic h t  d é r  ü lő i r e  d e  M o n tp

e r  a n y a lő k é k ,  é 
p M u tte rd tö e k e  v

a „ S n n d o r te le p e n "  e l is k o lá  
T l i e i l e s  d é r  a m  „ S á n d o r te

• hízott oltványokból.

Tanulmányait a fővárosban végezte; az építészeti 
technikát pedig Münchenben tanulta. 1850-ben 
Újvidéken telepedett le, ugyanitt a leégett város
ban az építkezés terén igen sokat tett. 1876-ban 
az Újvidéki Takarékpénztárnál vezérigazgatóvá 
választották. 1882 óta gondnoksági elnök az új
vidéki állami polgári és középkereskedelmi isko
lánál. Városi törvényhatósági bizottsági tag. Kevés 
kivétellel a városban levő magán- és középületek 
az ö tervei szerint lettek felépítve. Különösen 
em lítésre méltó a városház és a róm. kath. plé
bánia-templom. mely utóbbinál a tervezést és 
vezetést teljesen ingyen végezte. Rendkívüli mun
kásságát és tevékenységét jutalmazta meg ö 
Felsége, midőn 1896-ban az arany érdemkereszt
tel tüntette ki.

A szőri) kö lc sö n ö s  segély- és  ta ka ré k -e g y le t.  
Vannak városok, az igaz, hogy igen kevés, a 
hol az egyes pénzintézetek felállítása két-bárom 
évtizedre visszanyulik. Ami már magában invol
válja a népnek és a vezetők logikusan helyes 
gondolkozását, amivel a közjót és a vagyonoso- 
dást előmozdítják. Ilyen pénzintézet az újvidéki 
szerb kölcsönös segély- és takarék-egylet is, 
amely ma már huszonbetedik üzletévében tart és 
amelynek 1895-ik évi nyereség-számlája 00 ezer 
frt volt. miből a veszteség-számla levonása után 
még mindig szép tiszta nyeresége volt. Az egye
sület tartalékalapja 154,552 frt és a legutóbbi 
üzletév betétei majd 600,000 írtra rúgnak. Az összes 
bankágakat felölelő egyesület vezérigazgató
elnöke:

P o p a d ics  P éter. Született 1841-ben Újvidéken. 
Tanulmányait szülővárosában és Péterváradon 
végezte s ezután a kereskedelmi pályára lépett 
és önálló kereskedő volt 27 éven át. Később, 
1892-ben, a szerb takarék- és segélyző-egylet 
elnök-igazgatójává választották meg. 1895-ben a 
szerb hitközség nagy lelkesedéssel elnökévé vá
lasztotta. Az újvidéki hitközség egész Magyar- 
oszágnak a legnagyobb és legelső szerb hitköz
sége. Megvál asztása nemcsak m egtiszteltetés volt,

de egyszersmind igen felelősségterhes munkát és 
kötelességet róttak reá ezzel. Popadics azonban a 
beléje helyezett bizalomnak minden tekintetben 
megfelel. Mint városatya szintén kiveszi részét 
az öt megillető munkából. S mindezeken felül 
minden kultur- és jótékony-egyletnek buzgó tagja.

A z  Ú jv idéki m agyar e lö legezési-cgylet szin
tén egyike a legrégibb jőhirnevü vidéki pénz
intézeteknél. Harmincz éves fennállása óta a 
szolid megbízhatóságnak fényes tamijeiét adta. 
Az intézetnek 1895-ben csaknem fél millió frtra 
rúgott a betétek összege. Ugyanezen évben ez 
intézethez kamatok és illetékek fejében 59 ezer 
frt folyt be. Az intézet élén, amely nem zárkózik 
el a társadalmi kérdések elől sem. Juha  Adolf 
vezérigazgató áll, akinek az intézet felvirágozta
tása körül nagy érdemei vannak.

Ahol oly hatalmas területen ring az isten 
áldása : az arany kalászit búza és ahol az 
ipari és kereskedelmi élet oly sokféleképen 
nyilvánul meg,gyárakba és épületekbe szoritva, 
ott szükség van ezeknek az elemi csapások
tól való biztosítására is. És a mezőgazda- 
sági és a pénzpiacz fellendülése szinte maga 
után vonta a biztosításokat is. A vállalko
zási szellem biztosítva szereti látni tőkéjét 
és a városban tényleg életerős fejlődésnek 
indult a biztosítási intézmény is. Megtaláljuk 
a városban nemcsak a bel, de a külföldi 
biztosító-intézetek főügynökségeit is. mind- 
megannyi jelét az élénk üzleti életnek.

Mezőgazdaság.
A város mezőgazdasági produKtuntai első

rend üek az országban. A Bácska áldott te- 
levény földje gazdagon megjutalmazza a

reá fordított fáradságot. A Duna túloldali 
hegyoldalain pedig gazdag szőlő és gyümöl
csös telepek vannak. A város legszebb és 
legtanulságosabb szőlőtelepét illusztrácziókkal 
és írásban az alábbiakban m utatjuk  be.

A dam ovich  Sándor szőlö tclepoi. A mikor, 
mintegy 14 évvel ezelőtt, a Duna jobb partján 
elterülő fruskagórai szőlőkben felismerték a phyl- 
loxerát, — pedig már sokkal régebben tanyázott 
az ott, minthogy a szőlők évről-évre jobban pusz
tultak és kisebb terméssel bírtak — akkor 
emelte fel elsőnek buzdító szavát Adamovich 
Sándor a szőlőknek amerikai vesszőkkel leendő 
rekonstruálása érdekében. Hosszú, fárasztó mun
kálkodása, nagy pénzáldozatok árán sikerült neki 
végre nemcsak a saját elpusztult szőlőit rekons
truálni, de elöljáró példájának, szívélyes útba
igazít ásának — amelylyel gazdag tapasztalatait 
a kérdezősködők rendelkezésére bocsátja — kö
szönhetjük azt, hogy ma már a bácskai és szerémi 
szőlők rekonstrukezionális munkája mi kívánni 
valót sem hagy hátra. A legnagyobb reményekkel 
látjuk tehát ama korszak közeledtét, amikor or
szágunk eme kiváló borvidéke, ahova még Próbus 
római császár hozta be az első tőkéket, dús ter
méssel meg fogja jutalmazni azt a fáradságot.

Csak az, aki visszaemlékszik arra, hogy még 
az 1882—1885. években mily nehézségekkel járt 
az amerikai szőlővesszők beszerzése, aki tudta, 
hogy akkoriban még drága pénzen sem lehetett 
vesszőt kapni, és hogy mily nehéz volt az uj 
mivelési módot a munkásokkal elsajátíttatni és a 
ki tudja, hogy hány hasztalan kísérletet kellett 
a tapasztalat hiánya miatt tenni, csak az méltá
nyolja kellően Adamovich Sándor sikerdús mun
káját. melynek látható kimagasló jelét az újvi
déki „Sándor-telep“-e képezi.

SiKerült neki e vállalatával egy országos 
érdekű, nagyszabású intézményt létesíteni, amely 
szőlővesszőt nemcsak a hazai fogyasztás számára 
termel, de még a , külföldre: Ausztria, Szerbia, 
Bulgária, sőt Kis-Azsiába is szállítja. Adamovich
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Sándor telepe kivívta a / összes eddi}*1 ott járt 
szakértők teljes és osztatlan elismerését. E 80 
holdnvi kiterjedésű homokos, az iskolázás czél- 
jaira szerfölött alkalmas talajú telepen ugyanis 
100,000, különböző fajú fajtiszta amerikai anya
töke van kiültetve. A vesszők 0 méter magas 
karókra erősített sodronyokon kapaszkodnak fel, 
miáltal az évi vesszőtermelés eléri a 0 millió 
darabot.

E vesszőménnyisógnok bizonyos hányadrészé
ből. az idén vagy 2* 2 millióból, fás ojtványokat 
készít a telep angol párosítás módján, részben a 
szokott eljárással, legnagyobb részben pedig az 
ezen ezélra Adamovicb Sándor tervei szerint ké
szült melegházban, homokban és mohában lesz 
stratilikálva. mely eljárás által jobb összeforra- 
dási eredményt remélnek elérni. S e tekintetben 
Adamovicb Sándoré az elvitázhatlan érdem, hogy 
úttörőként szerepel, mert ez az egészen uj eljá
rás először itt lett ily nagy mértékben alkal
mazva.

Májustól júliusig züldojtványokat készít a 
Sándor-telep, és azonfelül meggyökereztetésre 3 
millió sima vessző lett kiültetve és így azután az 
ősz beálltával megrendelői sokoldalú kívánsá
gainak minden tekintetben eleget tehet.

De szocziális oldalról tekintve e vállalatot, csak 
áldást hozónak nevezhetjük működését, minthogy 
a szegény nép számára uj kereset forrást nyújt, 
részben oly időben is, midőn minden más mezei 
munka szünetel; kétezernél több munkás nyert 
eddig ott gyakorlati kiképzést az uj szőlömive- 
lési mód minden ágában, megjegyzendőnek tart
juk még. hogy az ojtási munkára nőket is alkal
maz. A munkások száma eléri az ojtási idény 
alatt a 700-at. különben váltakozik 2—4(10 közt. 
Számos idegen látogatja meg évenkint a Sándor- 
telepet, kiket az előzékeny tulajdonos nemcsak 
itt. de a Szerémségben fekvő ra ko vú czi  és ka - 
m enic/.ai szőlőhegyein is végigkalauzol s a 
számtalan kérdésre szeretetreméltó modorával 
kimerítő választ adva, a rakováczi 18 holdnyi 
és a kameniezai 70 holdnyi kiterjedésű, immár 
teljesen rekonstruált szőlőbirtokain termésben 
mutatja be vendégeinek több mint 1200 bel- és 
külföldi szőlöfajait. K szőlőiben is ugyanaz a 
példás rend található fel. a mely a Sándor-telepet 
jellemzi; minden faj külön táblában vagy sorban 
van kiültetve és minden sor vagy tábla előtt 
díszeleg a szölőfaj nevét feltüntető tábla.

Egyszóval, mi Adamovicb Sándornak, aki kü
lönben l'jvidék városának legtekintélyesebb pol
gárai közé tartozik, városi bizottsági tag. és sok 
egyletnek tagja stb.. csak szerencsét kívánhatunk 
közhasznú és áldásos tevékenységéhez.

A lexander A dam oviclr  W eingiirtcn. Als vor 
14 Jahren auf dér rechten Seite dér Donau, in 
Syrmien, wodie Xeusatzer ihre Weingarten babén, 
die Reblaus erkannt wurde, — gehaust, hat sie 
dórt tbatsachlich schon .Jahre láng. weil die Wein- 
gárten alljiihrlich mehr degenerirten, nur erst sicb 
die Besitzer über die Ursachen des steten Hück- 
ganges dér Production nicht bewusst waren, — 
"ar dér Woingrossbandler und Industrielle Herr 
Alexander Adamovicb dér Erste, welcher für die 
Hegenorirueg-dor.-Wew^gffirten -mit .amerika-mseken—. 
Heben eintrat und ist es ihm nacli Jahre lángén, 
mit grossen Geldopfern verbundenen Műben gelun- 
'Ztitr-nit*ht~retrr-rz .ü<' i nvri "V* cítuAÍi í<Jil w inlrr 
nutzbringend zu reconstruiren, sondern es wird, 
durch se in Beispiel angeregt und von seinen stets 
beroitwillig gegebenen, auf seinen reichen Er- 
fahrungen basirenden Anleitungen unterstützt, 
hetite die Regenerirung dér Weingarten Syrmiens 
sowohl als des Bácskaer Comitates bereits im 
Allgeineinen betrieben, so dass zu erwarten steht, 
es werden diese Gelande, welche als die alt es
ten t’ngarns noch vont rötnischen Kaiser Probus 
für den Weinbau angelegt wurden, in 5—6 Jahren 
wieder in voller Pracht und Krtragniss dastehen.

\\  er síeli daran erinnern kann, wio scliwer es 
in den Jahren 1882—1885 war, sieh selbst unt 
theures Geld amerikanische Reben zu bescliaffen, 
dazu die Arbeiter für die neuo Cultur abzurich- 
ten. dér wird auch begreifen, dass die Regene- 
ratmn Anfangs mit grossen Schwierigkeiten und 
Mangels praktischer Erfahrungen, oft mit miss- 
glückten \  ersucben verbunden war; es ist daher 
um so hüher anzuschlagen dass es Herrn Ada- 
inovich gelungen ist, durch ausdauerende TlWitig- 
keit air diese Schwierigkeiten zu überwindon 
und in (lom „Sándortelep“ in Xeusatz eine Rebe- 
schule berzustellen, welche ihre Producte nicht 
alléin m die Naohbar-Tomitate und nach allén 
l beden unseres Vaterlandes lieíert. sondern selbst 
einen nnsehnlichen Export nach Oesterreich, Ser- 
bien, Bulgarien, ja sogar nach Klein-Asien auf- 
zuweisen hat.

Die AnInge des „Sándortelep" ist eine ziel- 
bewusste, mustergilt ige, was die vielen Facbmiin- 
ner, welche denselben besucbten, anorkannton, 
auf dem 80 ( ’atastraljocb grossen, humusreicben, 
für amerikanische Reben geradezu idealen Bódén 
sind mehr als 150,000 Mutterstöcke in den ver- 
sebiedenen amerikanischen Rebensorton in sorten- 
reinen Siitzen ausgepllanzt, welche auf 0 Motor 
hőben Slangon und auf Drntli gezogen alljlihr- 
lich circa 0 Millionen Schnittreben liefern.

Aus dicsem Schnitt matériái werden alljiihrlich 
cin gewisses Quantum, — houer betrug dieses 
21 •> Millionen, — Holzveredlungen mit englischem 
Topulationsscbnitt, nach verschiedenen Methoden 
erzeugt und zűr Verschulung gebracht; cin Tbeil 
dicsér Holzveredlungen wird in cinem zu dicsem 
Zwoeko nach eigener l ’ombinat ion erbauten \ \  arm- 
hause in Sand und Moos stratilicirt, durch wol- 
ches Verfahren cin bossores Anwuehsresultat 
erwartet wird. Nach dicsér Richtung gebührt 
Herrn Adamovicb das unbestrittene Verdienst, 
bahnbrechend gewirkt zu habon, weil dicse für 
unser Vaterlaml neue Methode mn „Sándortolop" 
zum erstenmale in grösserem Maassstabe durch- 
geführt wurde.

Vöm socialen Standpunkte betrachtet, müsson 
wir das Wirkon dieses rnternohm ens als cin 
segensreiches bezeiebnen, delin es gibt dem 
armen Volko Brod auch zu einer Zeit, wo keine 
Feldarbeit möglicb ist; es wurden am „Sándor- 
telep" bisber mehr als 2000 Arbeiter in allén 
Zwoigen dér neuen Woinbau-Í’ultur ausgebildet, 
und ist erwahnenswerth, dass auch Madehon die 
Veredlungsarbeiten mit befriedigendem Krfolge 
erlernt und ausgeübt babon; in dér Verodlungs- 
Saison sind taglicb bis 700 Arbeiter bosebiiftigt, 
in dér Übrigen Zeit variirt dérén Zab! zwischen 
200—400.

In dón Monnten Mai bis Juli werden am 
,.Sándor-telep“ Grünveredlungen in grösseren 
Quantitaten erzeugt, endlicb wurden houer auch 
3 Millionen amerikanische Schnitt reben bohufs 
Gewinnung von Wurzelroben verscbult und so 
Sorgo get ragon, dass den vielseitigen Wünscben 
dér Besteller nacli jeder Richtung entsprochen 
werden kön ne.

Dér „Sdndortelop“ wird alljiibrlich von vielen 
hundert Interessenton aufgosucht, welche von 
dem zuvorkommenden Besitzer auch recht gerno 
zűr instruetiven Besicbtigung dér correct durch- 
geführten Reconstruction seiner am rechten 
Donauufer gelegenen Muster-Weingarten in Rako- 
vatz und Kamonitz ei n gelad on werden; — dió 
Besucher linden in Rakovatz cinen 18 und in 
Kamonitz einen 70 ( ’atastraljocb grossen mit 
amerikanischen rnterlagsreben regelrecht ausge- 
sozten Weingarten. wovon dér Rokovatzer houer 
schon mit 80° 0, dér Kamenitzor mit mehr als 
50° 0 im Krtragniss steht; sie trolién dn fernor 
mehr als 1200 dér odolsten in-und auslandischen 
Keltei* und Tafelsorten in sortonreinen Tafeln 
ausgesezt, in systemat isehor Ordnung gruppirt, 
jede Tafel odor jedo Reiho mit einer den Xaincn 
dér betreffonden Sorté tragenden Aufscbriftstafel 
versében.

In den Monnten August und September bilden 
diese Weingiirtcn eine Sehenswíirdigkcit, welche 
,ie den -Resiiduí u. Jg*.frnul i gtm .w üu I u Uíl wi r kön non .  
Herrn Adamovicb. welcher zu den angesehensten 
Bürg(*rn Xeusatz’ ziililt, (lessen (lemeinderathe 
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allgeineinen Wolile g(*widmeten Thiitigkeit und 
seinen schönen Schöpfungen nur grntuliren.

Újvidék ipara és kereskedelme.

Ami a forradalom utáni napokban pan- 
pott a nemzetiségi villongások miatt, az ipar 
és kereskedelem, az a kiegyezést követő 
időkben gyorsan föllendíilt. A közlekedés 
tökélyeslilllése és a fejlődő gazdaság általá
nos jólétet terem tett a városban és vidékén, 
ami nagy hirtelen virágzóvá te tte  a város 
kereskedelmét és iparát is. Nagyban hozzá
járult e két fontos ág föllendüléséhez az uj- 
vidéki nép lelkes kitartása, amely lehetővé 
tette, hogy a Duna és Tisza között egy min
den tekintetben modern város legyen úttörő 
az uj eszmék és irányok között, l'ls nem
sokára már ott tartott ez a lelkes polgár
ság, hogy iparkiállitást rendezhetett imlnsz- 
tfiájából. Kgycsek és a társulatuk pályadijai 
által összehozott kiállítás a vidéki ' szak
kiállításokat úgy szépség, mint kvalitás te 
kintetében jóval fölülmúlta. Volt a városnak 
az 1888-iki évben még egy kiállítása, ez a

gazdasági és  a m éh észe ti vo lt, m ely  sz in te  
eg y ik e  vo lt a legtanu lságosabbaknak . A  város  
k eresk ed elm én ek  és iparának előm ozdítására  
egész  sereg  szak eg y esü le te i seg íte tt  szer
vezni, úgy, hogy a lig  van szak , am ely ik n ek  
no volna a nagy ipartársulat véd n ök sége  
a la tt egyesü lete . A k eresk ed elem  é s  ipar fö l
lendü lését legjobban bizonyltja az a k is  s ta 
tisz tik a , am ely  szerin t van a városban: gáz 
gyár, se lyem gyár , m alom kőgyár, serfőző, gőz 
m alom , tizen egy  szappangyár, hat szesz- és 
eczetgyár , 11 m ész- és  szén égető -telep , felül 
százon a ven d ég lő  és korcsm a, m in tegy  30(1 
k eresk ed ő  és majd 500 iparos. A lé tért való  
kü zd elem b en legfőbb tám asza a nagy iparos
ságn ak  az ipartest ölet, m e ly e t sza k a v a to tt  
k ezek  b iztosan vezetn ek  hazafiságban a boldo
gu lás  felé. N agy szü k ség e  volna a városnak  
eg y  bőr- és  egy  gazdasági szeszgyárra. Mind
k e ttő  nem csak  a fe lté tlen  m eg é lh etés, de a 
boldogulásában is b iztosítva  volna. A m ikor  
szó lu n k  a város iparáról és  keresk ed elm éről, 
nem  m u laszth atjuk  el az a lkalm at, h o g y  m eg  
ne em líten én k  a h u k i t s  és  B u l l:/-fé le  szilvó- 
ritim és b orovitska-, a K ö n ig s t f id t le r  és  fia 
eczet-, a B a n b s t c n i  A. és  fia ecze t- é s  a 
Z s iu i i iu w /-féle  gép gyárak at, am elyek  k özött  
e lő k e lő  h e ly e t foglal el az E x p o r t - gőzm a
lom  is.

7 /erger Á g o sto n  városi bizottsági és köz- 
igazgatási bizottsági tag, az újvidéki takarék- 
pénztár igazgatósági, a magyar nemzeti közmű
velődési egyesület tagja, 183t)-ben született. 
Úgy a társadalomban, mint a kereskedői vi lód
ban kiváló helyet foglal cl ós általános tiszte
letnek örvend. Hazafias érzelmeinek legkiválóbb 
jelét már akkor adta. amikor a reakezió sötét 
napjaiban a nemzetiségek lakta Újvidéken ma
gyar czimtáblát mert kitenni. Politikai és társa
dalmi működésével, moly a szabadelvű párt felé 
vonzza, megnyerte polgártársainak bizalmát, a 
kik a régi, közbecsülésnek örvendő férlit tisztelik  
és szeretik. Üzlete már 1861 óta áll fenn.

H a fn er  K áro ly  é s  fia m alm a. Az 1849-ben 
Hafner Károly által alapittatott malom évenkénti 
10.000 q. búza őrlöképességgel hir. 1850-ben az 
alapitó fia lépett a ezégbe s a ezég kereskedelmi 
törvényileg „Hafner Károly és lia" alatt jegyez
tetett. Az üzlet nagyobb lendületet nyert és 
ennek következtében a malom ujjászerveztetett 
s nagyobb munkaképességre lett berendezve. Az 
alapitó halála után 1882-ben lia a m egváltozta
tott ezég alatt: „Hafner Károly lia" vezette az 
üzletet tovább. 1892-ig, halála napjáig. A telep 
jelenlegi tulajdonosa, Jlrunrwr Kde vezeti az 
üzletet „Pari Hafner és lia, ezég meghagyása 
mellett 1893. óta. A malom kiterjedtebb szállí
tóképességével a ezég nagyobb fogyasztási for
rást biztosita magának, a bel- és külföld kiállí
tásain részt vett és következő érmeket szerzett 
magának: Az 1875. évi párisi nemzetközi kiálli- 

~tás nagy aranyéremét. Az 1876. évi szegedi or
szágos és iparkiállitás aranyéremét. Az 1877. évi 
bács-bodroghmogyei országos kiállítás arany- 
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érmét. Az 1878. évi linzi osztrák tiszteletdijat. 
Az 1877. évi művészi és ipari kiállítás arany
érmét. Az 1878. évi magyar országos ipar és 
kereskedelmi kiállításon tiszteletdijat és több tisz
teletbeli okmányt. A malom fogyasztási te
rülete ma egész Auszt ria-Magyarországra és 
mellékországai kiterjed,azonkívül Francziaország, 
Schweiz és Angliára is. A malom 54 raktári és 
iroda-személyzetet foglalatoskodtál, rendszeresen 
van berendezve, és több ízben ujonan lett szer
vezve. 12 hengerrel 8 pár kővel, gőzerővel, egy 150 
lóorejü Tompomul géppel, villamberendezéssel és 
jelenlegi örlőképessége 72.000 q. búza.

iS /avnies és  //e/*rze//e/*mérnöki irodájukat Új
vidéken 1895. február 1-én nyitották meg, mely 
előtt Bon-zeller államvasuti mérnök, s Slavnics 
Zimonyban magán-mérnök volt. Újvidéken első 
vállalkozásuk a Pressburger-féle ház és a Balogh- 
féle em eletes ház renaissance stylban építése volt. 
Később ők építettek a Schwarcz-féle villában 
vízvezetéket és Kameniczán 95-ben egy bet on- 
bidnt gyalog- és kocsiközlekedésre, melynek nyí
lása 4 1 v méter. Ez idő óta építkezéseket nem 
vállaltak, csak tervezeteket. Így 1896-ban a Üaj- 
dobrai óvoda terve, a Tasinó-épiilet. amelyek szin
tén az ö tervezetük, az Újvidéken létesítendő 
villamos vasút trasziát erőbeszerzési számítással. 
Ok tagositották Szilbás-község földét, több ma
gánlakások, villák, birtokörökségek felosztásait
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és a mérnöki szakba tartozó
annyi pontossággal és igyekezettől, hogy nem 
lehet csodálkozni, hogy nemcsak a város, de a 
környék lakossága is ügyes-bajos földdolgáhan 
hozzájuk fordul. Nagy szakértelmüket méltá
nyolta a bíróság is, kinevezve őket l'elosküdt 
szakértőknek.

B ru n n e r  Jule malomtulajdonos, született 18(52- 
hen Tem esváron. Az elemi-, közép- és kereskedelmi 
iskolát Temesváron végezte. Majd atyjának 
vári malmába lépett, ahonnan ugyan
ezen szaknál Mécsben négy évig működött.
1893-ban l'jvidékre költözött s okkor 
vette át „Hiifner Károly és fla“ malmát, 
mely ma az egyik legvirágzóbb ipar
telepe a megyének. Törvényhatósági 
bizottsági tag, a szegedi kereskedelmi és 
iparkamarának kültagja, s számos új
vidéki kultűr-egyletnek tagja.

O herniiiller Férem '/. 1808-ban szüle
tett Hudaposten, az ötödik gimnáziális 
osztály elvégzése után atyja üzletében 
foglalatoskodott, amelyet 1884-ben önálló 
vezetésre átvett, 1887-ben az újvidéki 
függetlenségi párt elnöke volt, amely 
tisztségéről 1892-ben leköszönt. Német 
és Angolországban 3 éven át volt üzleti 
tanulmányai gyarapítása végett. 1890—
94-ig a róni. katb iiitközség elnöke volt.
.Jelenleg a ...Munkás-egylet*' elnöke. Mint 
nagy magyarbarát és kitűnő népszónok 
ismeretes. Társadalmi téren is rendkívüli 
tevékeny, s egész nagy vagyont áldozott 
már társadalmi és hazafias czélokra.

W it/. Ferenc/.. Délmagyarország első 
sodrony-fonat, szitaáru és sodrony-mad- 
racz gyára. Csupa szép. tartós munka, 
szilárd, elsöminöségü anyagból készítve.
Aczélja, fonatjg, szőrméje az egyes czik- 
keknek mind .érsörendü. Nem is csoda, 
hogy a gyártnúluy azután versenyen kívül 
áll. Nem mi, a nem szakértők mondjuk 
ezt, de emberek, akiknek egy egész élet 
gazdag tapasztalata áll a hátuk mögött, 
akiknek ez üzletág minden csinyja a kis- 
ujjukban van. Ezekben a kitűnő áruk
ban m éltatták az egyes kiállítási juryk 
készítőjük szakértelmét és szorgal
mát. Egész sereg arany, ezüst, bronz 
és első díjjal lett kitüntetve. Van 
azonkívül még díszoklevele a báes- 
bodroglunegyei gazdasági és méhé
szeti egyletnek kiállításáról; az eszéki 
gazdasági és erdészeti kiállításról.
Arany érmet és érdemkeresztet kapott 
a párisi világkiállítás alkalmával és 
ugyancsak két hasonló érmet a lon
doni világkiállításkor. A millennáris 
kiállításkor a jury a nagy aranyérem
mel tüntette ki. Ez a sok elsőrendű 
kitüntetés pedig a kiváló nagyiparost 
csak arra készteti, hogy még több 
dicsőséget szerezzen gyártmányaival 
a magyar névnek.

líu u h s tc rn  I. F i uh  eezetgyár és 
pálinkafőzők. A szép berendezésű régi 
eezetgyárat és pálinkafőzőt még 1852- 
ben alapította Kaahstorn Ábrahám 
Alatta vált ismeretessé messze a kör 

_Jíviilv'm.é^-viráü-zóvá a gyár. A 
munkaerő azonban megtörte a 
alapitót s 1888-ban visszavonult a jól 
megérdemelt nyugalomba. Azóta a ezég 
„Kaahstorn A. Fiai*' czim alatt foly
tatja a megkezdett utón való előre
haladást. A gyár legismertebb ter
méke az elsőrendű eczeten kívül a 
szilvórium és a törköly pálinka, a melyeket uj- 
gradiskai és újvidéki fűzőjükben állítanak elő. 
Kitűnő minőségüket legújabban igazolja a nagy 
lörgalóm. a mely külföldön is ismeretessé tette. 
A gyár évente mintegy 1(5 ,000  hektoliter eczet- 
szeszt és 11,(100 hektoliter s/.ilvóriumot és törköly
pálinkát készít. A jelenlegi ezég beltagjai: h'uuh- 
s te rn  Mór. W rin íe /d  Fiilöp József és U ih l .Jakab.

K n jn o v its  S ándor  tekintélyes polgár, bor- és 
pálinka-nagykereskedő, asztali szőlő- es bor- 
nagytermelő. Egyike a vidék legjobb hírében álló 
pétervárndi szilvórium-,,!örkölypálinka-es konyak- 
l'özőinek és általa újon ültetett nemesitett szőlő 
tulajdonosa. Legnagyobb feltűnést azzal a köz
hasznú találmányával keltette, midőn Föltalálta, 
hogy a szilvából miként lehet aszúbort készíteni. 
A feltűnést kelt.-ti találmány egyike a legegész
ségesebb és legkitűnőbb italoknak. Táplál és 
erősít, különösen a reconvalescensek számára, 
orvosi bizonyítványok-szerint is, csaknem nélkü
lözhetetlen. Az. uj aszúbor, mely (5338—89(5. sz. a.

szabadalmazva és az ezredéves kiállításunkon,. , ....... . u z r e u e v u s  K i á l l í t á s u n k o n
onsmoro-okmánynyal lett kitüntetve, a legszebb 
töményekkel indult útjára. Ma már sok, nagyim
íiír s ír n H 1 Si'Ja'ik ? mi"d0"Utt 11 log'mtg.vobb dicsérettel emlékeznek meg róla.

*
tel!Ü i V ‘11 f7?!'7 -V"£e'' A varosok nagyvárosi Jellegét legjobban szállodái tüntetik lel. Az an- 
golok es franeziák már régen azt tartják, hogy 
egy JO  szállodában semmiben sem szabatl érezni

Katója M nyer József, aki alighogy befejezte 
kólái tanulmányait, hosszabb külföldi útra ind 
hogy gyakorlat 
valókat. >

íyait, hosszabb külföldi útra indult, 
ilag is elsajátítsa a szükséges tudni-

Még most egészen fiatal ember, de akik 
ismerik, a város életében nagy jövőt jósolnak 
neki. Ezt a szép és nagyúri kényelemmel beren
dezett szállodát mutatjuk be itt képekben is.

Az általános szeretetnek és becsülésnek ör
vendő szálloda tulajdonosa Mayer Imre, akinek 
életrajzát az alábbiakban adjuk:

M nyer Im re  Haján született 1844-ben. 
Már ifjú kora óta rendkívüli hajlandósá
got mutatott a szállodai élet iránt és 9 
évig külföldön tartózkodott, hogy ott a 
nagyobb szállodákban mint volontaire el
sajátítsa a szükséges tudnivalókat. Jelen
leg az újvidéki Grarnl H o te l tulajdo
nosa, aki tevékeny részt kér a társada
lom minden mozgalmában. Mint köz- 
törvényhatósági bizottsági tag s több 
jótékonysági egyesületnek tagja, minde
nütt ott van, ahol csak a ki

tagja, mi 
közjó, va 
ci férfira

vagy a
magyarság érdekében igazi férfira van 
szükség. Tekintélyes, közbecsülésnek ör
vendő ember,akinek szeretetreméltóságát 
nagy forgalmú szállodája révén nemcsak 
az egész országban, de külföldön is is
merik.

az idegennek az „otthon" hiányát. A (Iratul 
Motel Mayer hatalmas, szép fehér homlokzatú 
épület egvike a város legszebb magánépületei- 
m-k. Elegáns, nagy. tágas, dúsan felszerelve min
dennel. nini csak szükséges arra, luigy az idegen 
ne „idegennek", de egész otthonosan erezze ma
gát. A legszebb helyen, a főtéren épült szálloda 
kél emelet magas, a legtisztább es a legkenyol- 
mcsobben berendezett szobákkal. Van gyönyörű 
téli és nyári él lenne, az egyes tágas, világos, a 
legegyszerűbb, de legelegánsabb díszítésekkel: a 
másili "ázvilágitássnl berendezett dusnnvetiyn. 
csaknem og\ luddnyi terjedelmű kerttel és szép 
kioszkkal, s van külön sörözője, amely gyülhelye 
a város inlelligoncziájának és egy minden tekin
tetben impozáns, karcsú Jóul oszlopokkal diszi- 
tett kávéháza.

Hogv a minden Izében ..Uraiul Hotel" szép 
összhangját semmi se zavarja, konyhája, kávé
házi és más italai kitűnőek és elsőrendűnk. Az 
óriási személyzettel működű líraiul Unté igaz-

Közlekedésügy.
A városok legfontosabb közgazda- 

sági eszközei: a jó ós minden tekin
tetben megfelelő közlekedésügyi esz
közök. E tekintetben Újvidék jó pél
dával járt elő aDuna-Tisza közöttfekvő 
városok között. Egész sereg kitűnő 
karban lévő országutja, kövezett és 
aszfaltirozott utczái, gázzal és néhol 
vilanynyal világított terei szinte pre
desztinálja a körülötte elfekvő szá
mos kis- és nagyközség központjává. 
Legtermészetesebb közlekedési vonala 
a Duna. És ezt az útvonalat ki is hasz

nálják, amit lehetővé tesz az a 
sűrű összeköttetés, amely jelenleg 
a nagy személy- és közgazdasági 
forgalmat lebonyolítja. Vasútvonala, 
mely egyenesen az ország szivével, 
Budapesttel és a szomszédos Szer
biával köti össze, egyik góczpont- 
jává teszi a két ország egymással 
kereskedelmi viszonyban álló népé
vel. Postája, távírdája, városi és 
állami telefonja a folyton emelkedő 
forgalommal nő, gyarapszik. És ami 
a helyi forgalom lebonyolítására 
még szükséges, a lóvasut, az ma már 
nem annyira a jövő zenéje, sokkal 
közelebb áll a megvalósuláshoz, 
mint sem a rivális városok gon
dolják.

Ezerhétszáznegyvennyolcz.

ténötében ez az évszám felírva. Va
lóságos „Festa fori“, ünnepe a pol
gárságnak, emlékül arra a napra, 
amikor a nagy Mária Terézia ki
rálynő az egyszerű, több név alatt 

ismeretes mezővárost szabad királyi várossá 
emelte. Ezt a nagybecsű történeti eseményt 
reprodukáljuk kivonatolva az egykorit királyi 
szabadalom-levéllel.

„Mi Mária Terézia Isten kegyelméből római 
császáriul. Magyar-, Csehország, Dalmáczia, Hor- 
vát-és és Szlavonország, Ráma, Szerbia, Galiczia, 
Lodoméria stb. királynője stb. stb. emlékezetül 
adjuk if jelenlegiek tartalmával mindazoknak, 
kiket illet. Hogy mi komolyan megfontolván, 
mennyi dicsőség háramlik a királyokra és feje
delmekre a népek sokaságából, mennyi (liszt és 
erőt nyernek az államok és tartományok a váro
sok gazdagsága- és kiterjedéséből; mennyire 
érdekűkben áll a fejedelmeknek, hogy a népek 
megtartására, jótéteményekkel való gazdagítá
sára és a városok díszének emelésére és ápolá
sára minden erővel törekedjenek: hogy ezeket, 
melyekből a királyok és országok Javai származ
nak', szolgálataikért méltó jutalmakkal töreked
jenek megtisztelni, hogy ennek folytán mind az



18 MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 181)7

uralkodók bölcsesége dicsértessék, mind az ország: 
jóléte lendületet vegyen. Azonfelül méltónak Ítél
vén, hogy a fejedelmek mindazokat, a miket hív 
alattvalóiknak azon czélból adományoznak, hogy 
azok ezekkel állandóan élhessenek, — királyi 
szabadalom leveliikkel örök emlékül adják. Ezek 
folytán, miután a llács vármegyében fekvő Z aj
lova nevű pusztán, a Dunán túl levő — előbb 
közönségesen Péterváradi Sáncznak nevezett, — 
minap pedig a katona i joghatóság alól — mely
nek előbb részben alá volt vetve — teljesen 
kivett s a kamaránkhoz tartozó másik részszel a 
hazai törvények, t. i. az ezer hétszáz negyven- 
negyedik évi tizennyolczadik törvényczikk értel
mében az ország és vármegye joghatósága alá 
tényleg és egészben vissznkeblezett péterváradi 
kamarai mezővárosunk összes polgárai és lakói 
t. i. úgy a katholikusok. mint a görög szertar
tása szerbek közös akarattal, alázatos könyör
gésekkel esedeztek felségünkhöz, miszerint a fönn- 
emlitett mezővárosunkat szabad királyi váro
sunkká emelni s Magyarországunk többi szabad 
királyi városainak sorába iktatni méltóztntnánk; 
mi kegyesen fontolóra vevén azon kiválóan hasz
nos és nekünk igen kedves és nagyrabeesült 
szolgálatokat és szolgálati érdemeket, melyeket 
nevezett mezővárosunk polgárai és lakói azon 
vidéknek a keresztény név legszörnyübb ellen
s é g e : a törököktől való visszafoglalása óta úgy 
békében, mint a belső zavargások és a kegyetlen 
török háborúk veszedelemteljes idejében erejük 
és tehetségük szerint mindenkor kiváló igyeke
zettel. szorgalommal és buzgósággal tanúsítottak

népesebb looml o hely, a török háborúk idején 
(mitől isten óvjon) annál inkább segítségére lehet 
hadseregünknek s közelében fekvő péterváradi 
erődünknek és így az egész országnak, sőt még 
a szomszédos országok- és tartományoknak is e 
tekintetben nagy előnyére lehet; s ez annál is 
inkább, mert a Duna azon vidékének Szeged 
és Pest távol eső városokig egyetlen pontja 
sincs, mely az ellenséges támadások és betö
réseknek annyira eilentálbatna, mint o mező
város, mely a szomszédos Péterváradi erőd által 
is védve vagyon. Ezen, a közös jót és érdeket 
is érintő szempontokból és okokból a Duna túlsó 
részén Hácsitiegyében és a Zajlovának nevezett 
területen fekvő péterváradi kamarai mezőváro
sunkat királyi hatalmunk és tekintélyünk tel
jével és az ezerbalszáznyolczvanhatodik évi tizen
hetedik törvényczikk értelmében szabad királyt 
városunkká emelni és tenni s ugyanazon Ma
gyarországunk többi szabad királyi városainak 
örökös tulajdonainknak sorába, gyülekezetébe és 
rendébe bevezettetni, fölvétetni és beiktattatni 
határoztuk s eltörölvén régi nevét, melylyel Fé- 
terváradi-Sáncz és Mezővárosnak hivatott, ugyan
annak Neoplantn, magyarul Pj-Yidégh, németül 
pedig Xey-Satz nevet és czimet adunk és enge
délyezünk. Biztos tudomásunk szerint, megfontolt 
szándékkal legkegyelmesebben megengedvén, 
hogy ezentúl:

Flőször: A város a főn nemi it et t Xeo-IManta, 
1’j-Vidégh és Xey-Satz név és czim alatt mind
azon jogokat, kiváltságokat, mentességeket és 
előjogokat bírhassa és élvezhesse, melyek az

Negyedszer: A város határául az földterület 
egészben hasittassék ki, melyet o helynek katonai 
és polgári lakosai eddig tényleg birtokoltak s a 
péterváradi parancsnokság és az erőd felügyelő
sége által használtatott: moly Zaylova, Mertvál- 
los, Kaniendin, Hivieza, mely most Csonejnek 
neveztetik s a Dúcától szállásból áll; a mint az 
ozerhétszáznegyveiihetedik évben, a Hédi Peroncz 
kamarai felügyelőnk által eszközölt határjárás, 
helyszíni szemle és összeírás alkalmával használ
tatott és fönnevezett kamarai felügyelőnk által 
felbecsültetett; azon földterülettel együtt, melyet 
előbb Odojor tábornokunk Zaylovo és Mortvállos 
pusztákból elfoglalva tartott, mely törvényes utón 
visszavétetvén, a kincstári tisztviselők által meg
állapítandó és a már eddig befizetett összegen 
felül heszolgáltandó becsár fejében a város bir
tokába fog szállni. Az em lített összes földterület 
a szomszédos kincstári birtokoktól határkövek 
és jelek által elválaszt andó és megkülönbözte- 
tondö. Kivétetik a Duna mentén levő, közönsé
gesen Tel de Pont-nak nevezett sánezoröditvény, 
mely legújabban január elsején kelt kegyelmes 
elhatározásunk szerint kihasítandó, mindazáltal 
addig, mig az orőditvény és sánez kiszélosbitéso 
tényleg fel nem vétetik, a város által használ
tat hátik, stb.“

Azután m ég tizenhat pontban foglalja össze  
a nagy k irálynő szabadalm i leve le  a kü lön
böző szabadalm akat és jo gok at. Mindezt be
fejezi pedig a huszadik pont, m elyn ek  tar
talm a a k ö v etk ező :

s ez által első sorban Magyarország királyainak: 
dicső emlékű elődeinknek, ily módon felséges 
uralkodói házunknak s a Porosz- és Franczia- 
ország királyai és egyéb hatalmasságok ellen 
viselt és részben még most is folyó nehéz hábo
rúkban nekünk is, következőleg a haza közjavá
nak a helyek és idők külön félesége és a viszo
nyok követelményei szerint hasznos szolgálatokat 
tettek, eképpen magokat tényleg derék honpol
gároknak s a közjó buzgó előmozdítóinak tanú
sították; nemkülönben királyi felségünk iránt 
való igazi buzgalmuk zálogául, végül irántunk 
való kegyeletük és hálájuk jeléül a jelenlegi há
ború szükségleteinek fedezésére is nyolczvanezer 
rajnai forint pénzösszeget ajánlottak lel királyi 
kincstárunknak és azt ténvleg be is Űzették, ez- * •
áh a !■■■«« nkH- ->.- külür,fM kiráíyH cruyünk és jnin- 
dulatunk nyilvánítására indítottak, Ígérvén egy
úttal a jövőre nézve, hogy kedvező és kedvezőtlen 
viszonyok közt hasonló készséggel, hűséggel és 
kegyelettel fognak irántunk viseltetni s magokat 
mindenkor jó honpolgároknak és a közjó előmoz
dítóinak mutatni. Kz ok okból óhajtván mi is 
királyi jóindulatunk- és kegyünkben részeltetni 
a fenncmlitett kincstári mezővárosunk polgárait 
és lakóit, hogy azok a késő utókorban is tapasz
talják hűségüknek és szolgálataiknak felségünk 
által történt elismertetését és jutalmaztatását s 
utódaik is annál inkább huzdittnssanak és sarkal
tassanak a felségünk, királyi házunk és kedves 
Magyarországunk dicsősége s a közjó körül való
• rdemszerzésre; egyrészt ez okból, másrészt azért 
is, hogy említett kamarai mezővárosunk, mely 
különben most is elég népes, szabadalommal és 
előjogokkal felruháztatván és a szabad királyi 
városok közé felvétetvén, ennek folytán népes
ségében még nagyobb gyarapodást nyerjen és igy 
a közterhek fedezéséhez szükséges adófizető ténye
zők szaporodjanak, az azon részeken pangó for
galom és kereskedelem elömozdittassék és a vidé
ken inas szabad királyi város nem lévén, for
galmi középpontul szolgáljon és igy a kereskedelem  
emelkedésére és a terményszállitás élénkülésére 
jótékony befolyást gyakoroljon. Továbbá figve- 
lembe vevőn azon körülményt is, hogy minél

ország törvényei, vagy az általános szokásjog 
szerint egyéb szabad királyi városokat megillet
nek; e szerint az ország negyedik rendében sza
vazati jogot és helyet nyerjen; az ország bevett 
szokása szerint a diploma keltét követő ország- 
gyűlésen beiktattassék. azután pedig az ország- 
gyűlésekre a szokásos királyi levéllel meghivas- 
sék, az ország szent koronájának elidegenít be
tétién tulajdonát képezze s azon kívül semmi 
más földesurat el ne ismerjen.

Másodszor: Hatósága és polgárai gyűjtő név
vel az ország valóságos és két ségtelen nemese 
gyanánt tekintessenek s úgy egyéb nemesi elő
jogok közt ma. ;a a város az örökös országok- és 
tartományokból saját, vagyis közös szükségletei
nek fedezésére behozandó, vagy az országból ki- 

t rendű ezikkeiro n ézve  hariítiliT/TűfcTiTenTess»,rgéT 
élvezhessen. Polgárai pedig egyenkint, úgy mint 
az ország egyéb szabad királyi városainak pol
gárai. ha a szokásos városi útlevelekkel el van
nak látva, kapu- és hidvámtől mentek legyenek, 
azonban semmi esetre sem mentek és szabadok a 
harminczad-fizetéstől. A város által az utazó pol
gárok részére törvényes módon kiállított s az 
alább leirt és viaszba nyomott pecséttel ellátott 
útlevelek mindenütt hiteles okiratok gyanánt 
elfogadtassanak.

Harmadszor: Köteles legyen a város egyéb 
szabad királyi városok mintájára az állami nyil
vános adókat és országgyűlési költségeket s 
minden egyéb nyilvános terheket viselni és Űzetni. 
Következőleg minden állású és rangú polgár, ki 
e városban fekvő vagyonnal bir és polgári java
dalmat élvez, tekintet nélkül nemesi vagy katonai 
kiváltságára, tartozik e birtok s egyéb polgári 
javadalom után járandó adókat a város pénztá
rába fizetni s egyéb közös terheket viselni, úgy 
szintén vagyonára és polgári javadalmára vonat
kozólag a polgári joghatóságot elismerni. Kivé
tet nek a város területén esetleg már létező kúriai 
kiváltságokkal és mentességekkel ellátott birto
kok, melyekre, valamint azon nemesekre nézve, 
kik kúriai szabadalommal, illetőleg kiváltságok
kal bírnak, az ezekre vonatkozó hazai törvények 
irányadók maradnak.

„Végül mindezen szabadalmakat és jogokat 
azon föltétel alatt adjuk: hogy az em lített pol
gárok és lakosok magokat mindenben más sza
bad királyi városok polgárai- és lakosaihoz ha
sonlóan viseljék s a hálátlanság és hűtlenségtől 
ezen szabadalmak és kiváltságok elvesztése s 
egyéb törvényszabta büntetések terhe alatt tar
tózkodjanak s ezen kiváló jótétem ényeket és nem 
közönséges kegyet és kegyességet, melyet irán- 
tok felségünk tanúsított, az irántunk, örököseink 
és utódaink, tudniillik Magyarország törvényes 
királyai iránt tanúsít andó mindennemű hűséggel 
és állandósággal mindenkor megérdemelni töre
kedjenek. Sőt elismerjük hagyjuk, megerő
sítjük a fönnebb mondottakra összesen és egyen
kint: mentek maradván mások jogai, főleg pedig

megerősítéséül, függő titkos nagy pecsétünkkel — 
melyet mint Magyarország királynője haszná
lunk — ellátott jelen levelünket nevezett Pjvi- 
dék szabad királyi városunk ugyanazon polgá
rainak és lakóinak, hogy rájuk s utódaik- és 
örököseikre nézve örök érvénynyel bírjon, királyi 
kincstárunk szavatolása mellett (mint előre bo
csátva volt) adni és engedélyezni határoztuk. Kelt 
hívünk és őszintén kedvelt tek in tetes és nagy
ságos Xádasdy lápot grófunk, Fogaras föld örökös 
urának, valóságos belső titkos tanácsosunknak, 
magyarországi udvari kanczellárunk s magyar- 
országi főlovászmesterünk kezei által. Bées ausz
triai föherezogségi városunkban. Február első 
napján. Az l ’rnak ezerhétszáznegyvennyolezadik, 
Magyar-, ('seb- stb. országainkban való uralko
dásunk nyolezadik évében.

Kzen példányt a magyar királyi udvari kan- 
czellária kiadóhivatalában őrzött eredeti fogal
mazványnyal összehasonlítván, azzal mindenben 
egyezőnek találtam. Mécsben, 1748. február 211. 
(P. h.) Dombay Feroncz József s. k., ő császári és 
királyi szent Felsége magyar udvari titkos kan
celláriájának kiadója s egyúttal fogalmazója.“



II. í v  folytam. B u c l e i p e s t ,  IMS >7. n o v e m b e r  I. 7-ik szám .

E L Ő F I Z E T É S I  Á R :
Egész évre . . 12 frt 1 Negyedévre. . . .‘1 fit 
Félévre. . . .  (5 „ | lígy'cs szám ára . 1 „

A30NNEMENTS Pays falssant partié de l’unionpostale
Un an . . . .‘12 francs 1 Trois mois . s franes 
(5 mois. . . 16 ., | I.e numéro . 21 o „

AB0NNEMENTS-PBE1SE fiir Oesterreich-Ungarn:
Ganzliihrig. . 11. 12.— 1 Vierteljahrig . I1. 
Ilalbjahrig. . 11. 6.— ! Kitr/elne Xunimer 11. 1.—

S U B S C R IP T IO N  R A T E S :
Hungary . . .  12 Hs. | Foreign counlrics 16 lls 

By posl sixteen pence,
SZER K ESZTŐ SÉG  ÉS KIADÓHIVATAL:

B u d a p e s t ,  V ili., K i s f a l u d y - u t c a  9 .
B U R E A U X :

B u d a p e s t ,  V ili., K i s f a l u d y - u t c a  9 .

REDAOTION u. ADMINISTRATION :

B u d a p e s t ,  V ili., K i s f a l u d y - u t c a  9 .

E D I T O R U L  R O O M S :

B u d a p e s t ,  V ili., K i s f a l u d y - u t c a  9 .

Megjelenik havonként egyszer. Tous les mois unc Ibis. Erscheint Monatlicli cinmal. Of all mcy a number.

NAGY-KUN-KARCZAG R. T. VÁROS.
Múltja és jelene.

Jász-Xagy-Kun-Szolnok megye anyavárosá
nak telepítése ideje visszaesik a legrégibb időkre. 
A város alapítása egybe van forrva a telepítés 
idejével, mely előtt csak pusztaság volt a mos
tani virágzó város területe. A látható történeti 
adatok a XIII. századot állapítják meg, mint a 
város keletkezésének idejét. Ezt bizonyítja a II. 
Ulászló által kiadott »descensus Cumanorum« 
nevű okmány is.

Sok adat nem áll a történetim rendelkezé
sére, mely bevilágítaná kissé a kunok őstörté
netét, s hogy ezt pótoljuk, egy sokkal tágabb 
körű tudományba, a világtörténelembe kell be
tekintenünk, melynek fonalán haladva, inkább 
eligazodhatunk.

A chinai birodalmi történetírók évkönyveiben 
találjuk feljegyezve, hogy a kunok a magyarok
kal egy vérből származtak. A magyarok Síneus- 
tól, Nóé unokájától származtak, s Sineus egyik 
unokája volt Kunus, kinek nevéről neveztettek 
el a. kunok. A Kunus telepítvényei, vagyis a 
kunok, a nagy chinai birodalomnak minden más 
néptörzsei közül kitűntek nagyságuk, termetük 
delisége és testi erejük rendkivülisége által, s 
ez okból a többi néptörzsek irigyci lettek. Vil- 
4nng.rs -tán i a-k- -4c*t7?h4 !-*+rr~ k—küvellijiiiUljí:..
nyeként elszakadtak a chinai birodalomtól s annak 
szomszédságában telebedtek le.

Ugyanilyen okok miatt folyton vándoroltak, 
inig végre a XIII. században, II. Géza idejében 
bejöttek Magyarorazágba, s itt midőn felvették 
a természetimádás helyett a keresztény vallást, 
letelepedtek. Még nagyobb számban vándoroltak 
be azonban V. Kun-László, s később IV. Béla 
idejében. IC bevándorlásokkal kezdődik az akkori 
Kardszag, később Karczagtelek és a jelenlegi 
Karczag város története.

Karczag eredetileg nem a jelenlegi helyén, 
hanem az ettől kelet felé mintegy 1500 ülnyire • 
fekvő Karczagteleken volt építve. Itt találta a 
kunokat a krimiai tatár sereg, mely a lakósok 
legnagyobb részét leölte és a várost fel
égette. A menekülők a délkeletre fekvő Apa
várába húzódtak s ott várták meg a fenyegető 
vész elmúlását. A pusztítások viharos éveit ké
sőbb békésebb idők váltották fel. A lakosság

az elrejtett Apavára helyett alkalmasabb terüle
tet keresett, és igy telepedett meg azon a helyen, 
ahol ma Karczag városa fekszik. Az elmúlt ne
héz századok alatt a város szerfelett sokat szen
vedett a törököktől, kik a lakósok nagy részét 
fogságba hurczolták. Majd a II. Rákoczy Fe- 
rencz-féle szabadságharcz kuruez és labancz 
vitézek zsákmányolták folyton Karczagót anyira, 
hogy a lakosság nagy tömege elvándorolt, s 
csak a szatmári békekötés után tért ismét vissza.

A harczi zavarok még el sem múltak egé
szen, midőn 1. Lipót alatt 1702-ben a jászkun 
kerületeknek történt elzálogosítása által uj csa
pás nehezedett a karczagi népre, midőn ősi ki-

Tassy Becz Géza, Karczag rend. tan. váivs polgármestere.

váltságait, melyek királyok által voltak megerő
sítve, s még szabadságát is elveszítette.

Örökké nevezetes lesz Karczag város törté
netében az 174Ö. év. midőn .>lo,000 Irt lefize
tése és iOOO lovas katona kiállításának feltétele 
mellett magukat a zálogos birtokból kiváltották. 
Ebből „az összegből Karczagót magát 1 7,800 fit 
lefizetése illette.-

JCtfol áz időtől kezdve 1848-ig a béke áldá
sát élvezte a város. Xéha ugyan estek kisebb 
sérelmek a város ősi kiváltságain, vagy tűz és 
víz veszedelem látogatta meg, de mindezek nem 
akadályozták a lakosságot a szellemi és anyagi 
irányban való fokozatos előrehaladásban.

A 48-i forradalom ott találta a kunokat a 
szabadság zászlaja alatt, ott harczoltak és estek 
el sokan a város liai közül a szerb lázadók 
ellen vívott csatában. Elmúltak az örök emlékű 
idők is. A béke ismét meghozta áldásos ered
ményét, Fejlődött, nagyobbodott a város, mely
nek történetébe belenyúló egyik emléke ma is 
fennáll. A főtéren József nádornak 1805-i kör
útját egy márványszobor jelzi, melyet 1849-ben 
romboltak ugyan, de 1850-ben ismét felépítet
tek. Keleti oldalán egy pár sor igazi kunsági 
nyelvezettel, s ugyanez latinul, a szobor északi 
oldalán.

Még néhány okirat található a város levél
tárában, melyek ugyan nem lényeges tartalmúak 
a város történetét illetőleg. Ilyen Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelemnek egy okirata, kelt I (524-ben 
Kassán; továbbá 12 drb pala/inális protectio, 
3 drb proteetionaliassai (védlevelei) Magyaror
szág felsőbb részei főgenerálisainak, ezek mind 
a XVI. századból.

Közigazgatásilag az 1870. évi XXXIII. f.-ez. 
által lett kebelezve Jász-Nagy-Kun-Szolnok me
gyébe Karczag mint rendezett tanácsú város.

Földrajzi fekvése a következő : északon Ma
daras, keleten Xádudvar, Püspök-Ladány és 
F.-Gyarmat-, nyugaton Kenderes, Kunhegyes és 
Madaras-, délen Kisujszálás határolja. A város 
Területe ímmdhathT" egészén ' s ík síig, egyes" Hé-" 

Iveken vannak kisebb-nagyobb kiemelkedések, 
az úgynevezett: kunhalmok. Ezek a dombok 
még a város története előtti idők emlékei, mi
kor is az egész terület még viz alatt volt, s a 
v íz  lefolyása hagyott maga után ily kis emel
kedéseket. Rendetlen csoportokban vannak szét
szórva a síkságon, s közülük a legnagyobb sem 
éri cl a 10 méter magasságot, névszerint 22 
ilyen halmot ismernek, melyeket a hozzájuk fű
zött népmesék után neveztek el, ilyen p ld : a 
Csattog halom, a Pinczés halom, Törökkori 
halom, az Akasztó lapanyag, síb.

Karczag város tengerszin feletti magassága 
a trigonometriai meghatározások szerint 91*03 
méter. A terület felszínén fekete agyag és szikes 
talajnemet, s féltözcg-telepet lehet találni. Kar- 
czagnak egy nagyobb folyója van: a Hortobágy, 
mélysége nagy vízálláskor 21 ■> méter átlag, a 
fenekét homok és linóm iszap alkotja. A Hor
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tobágy régen meglehetős gazdag volt halakban 
is. Ezenkívül van még néhány láp és mocsár 
a határban. 1 vasra alkalmas vizet szolgáltat az 
artézi kút. A vizszabályozásra igen nagy súlyt 
fektet a város.

A 'Hortobágy-Rirllyóviiléki belvizeket sza
bályozó lársiilal« 187S-ban alakult meg s léte
sítését az tette szükségessé, hogy a Hortobágy, 
Kösely és Kék-Káll<’>t az »Ágotától Nádudvar 
határától — kezdődő csalóméival Mezőtúrnál a 
Hármas-Kőrösbe levezetik s egyszersmind ezen 
vizek kiöntése ellen az árteret kei oldali /'illé
sekkel megvédik. A társulat munkálatát 1882. 
évben kezdte meg Beöthy Andor kormánybiz
tos alatt s az alsó szakaszt 1883. év végén vé
gezte be, a felső szakasz pedig 1890—1890. 
években nyert befejezést Strada Béla kormány- 
biztos vezetése alatt, összesen be lett építve 
4 millió köbméter föld ; a befektetett összes költ
ség 2.003,760 frt. A két parti töltés hossza 170 
kilométer, a csatorna hossza, mely Ágotánál 
kezdődik sMezőtúrnál végződik, 78'3 kilométer; 
a kisajátított terület 1720 kát. hold. Az érde
keltséget 1.720 ezer frtos kölcsön terheli, mely
ből fedezve lettek az összes építkezési munká
latok. A tei beket viselő árterület 91310 (1200 
_öles) hold, melynek kát. tisztajövedelme231,127 

frt, becsértéke 7 millió forint. Árterét műszaki
lag fejlesztette, mely alapon ártere 200,000 kát. 
hold lenne, de ezen árterek bevonása most van 
folyamatban. Az ártéren összegyűlő belvizek 
levezetésének biztosítására a társulat töltéseibe

magatartásuk képezik a sajátságos vonásaikat. 
A köznép ruházata még mindig a régi mód sze
rint készül, nyáron bő gatyát, fehér inget, s té
len kékes-fekete nadrágot, ugyanilyen szinü men
tét, bekecset vagy ködmönt viselnek, ennek ki
egészítője a szűr és bunda. Ősi szokásai 
már többet veszítettek ősi eredetiségükből, de 
nem egy még most is megtalálható ősi mivol
tukban. Rajongnak Kossuth Lajos alakjáért. 
A karezagi népről minden tekintetben a legjobb 
véleménynyel vagyunk, munkaszerető, becsüle
tes, hazájáért lelkesedő és vallásos nép. Karczag 
városában a közigazgatás régebben a községi 
elöljáróság állal gyakoroltatott. Ez azonban meg
szűnt az alkotmány helyreállítása után, mikor 
is 1873-ban rendezett tanácsú várossá alakult. 
A város képviselő testületé 72 virilis és ugyan
annyi választott bizottsági tagból áll. Elnöke a 
polgármester vagy helyettese.

A városi tanács a polgármesterből, főjegyző
ből, tanácsnokokból, rendőrkapitányból, tiszti 
ügyészből, pénztárnokból, orvosból és mérnök
ből áll. A rendészeti és közbiztonsági ügyek 
fentartására a kapitányi hivatal van hivatva. 
Karczagon csendőr-állomás is van létesítve, mely 
egy őrsparancsnok vezetése alatt 8 csendőrből 
áll. Az adóügyeket a városi adóhivatal a szük
séges segédszemélyzettel látja cl, e tekintetben 
a szolnoki m. kir. pénzügy igazgatóság hatáskö
rébe tartozik közvetve. A gyám- és gondnoksági 
ügyeket a városi árvaszék, illetve a közgyám 
és árvaszéki ülnök intézik. A közegészségügyi

hajtva, ki a társulat alakulása óta folyton a tár
sulat élén áll és igy egyik főtényezője ezen 
nagy vidék culturális elhaladásának. A műszaki 
teendőkben mellette két szakaszmérnök, Spiegl 
Vilmos és Simon Aladár s három gátfelügyelő 
segédkezik.

35 CSt'Zsilip van beepitve. ő y;,:ő,.l, 29 dj 
betonból. Ezenkívül Mezőtúron a torkolatnál 
3 egyenként 3'33 m., összesen 10 m. szabadnyi- 
lású betonzsilip van, melylyel a Kőrös magas 
vízállása esetén az a csatornától kizárható. 
A társulat töltései mellett telephon-hálózattal bir 
115 kilométer hosszban 17 állomással. A társu
lat alakulásától kezdve folyton kormánybiztosi 
\ czetes alatt állott es pedig 1878— 1885*ig Beöthy 
Andor Biharmegye alispánja alatt, a ki alatt a 
társulat elnöki tisztét Bapp Elek, akkor Karczag 
varos polgármestere töltötte be, 188Ő—189<3-ig 
Mr.'tda Béla jaszkiséri földbirtokos és tiszaszahá- 
lyozó társulati elnök .alatt; a társulat autonó
miáját 1897. áprilisban nyerte vissza s elnöke 
1 lortliy István kendercsi nagybirtokos, főrendiházi 
tag. A társulat administratiója élén az igazgató- 
loniérnök hic.sny Gyula áll, tekintélyes, kiváló 
lerti, akinek szaktudását mindenütt elismerik és 
méltányolják. A fentebb részletezett nagyszabású 
szabályozási műveletek egészben Lacsny ( Ívűin 
igazgató főmérnök vezetése alatt lelteit végre

Jalaruzag. -égh ajlaia—i 'r
mén ve az, hogy egyik évben a bő esőzés és 
viharok, más években pedig a túlságos száraz
ság akadályozzák a tenyésztés rendes menetét. 
Az évi melegsége nagyobb, mint a milyen azt 
földrajzi fekvésénél fogva megilletné. Karczag a 
természet minden áldásában kellőleg részesült. 
Erdős helyei madarakban, mezői vadállatokban, 
vizei pedig halakban igen gazdagok. A neme
sebb házi állatok tenyésztése nemcsak a köz- 
szükségletet fedezi, hanem még kivitelre is jut 
bőven. Földje igen alkalmas úgy az összes 
gabnanemek, mint a legnemesebb gyümölcsök 
termelésére. A város lakosságának legnagyobb 
része a földműveléssel és gazdálkodással foglal
kozik. A város lakosságának a száma a leg
utóbbi népszámlálás adatai alapján meghaladja 
a 20,000-et. Vallás szerint a lakosság nagyobb 
része evangélikus református, körülbelül 3000 
róm. kath., 1000 izraelita, s egyéb hitfelekeze- 
tiiek szambán. A varos lakossága edzett es szép, 
magas termetű, barna arezszinü és komoly

anyagi ügyeinek közvetlen vezetése a város
gazdái hivatalt illetik.

Karczag külön választó kerületet képez, s 
mint ilyen egy képviselőt küld a képviselóházba. 
A megye törvényhatósági bizottságába 24 tagot 
választ. Karczag közoktatásügyi viszonyai igen 
kedvezők, melyre tanügyi rovatunkban vissza
térünk bővebben.

fsak  röviden, inkább nagyobb vonásokban 
mulathattuk be a rokonszenves város történetét, 
aminek oka a történelmi adatok hiányosságában 
keresendő. Egészséges, tiszta város, amelynek 
múltja biztosítékot képez jövő fejlődésére. Szü
löttünk a múltról, mely után részletekben a 
jelent akarjuk bemutatni, úgy ahogy áll, a 

maga igazában, nem szépítve, semmit el nem 
hallgatva. Elsősorban a varos élén álló férfiak
kal ismertetjük, kiknek első sorban van érdemük 
a város felvirágoztatásában. Bizonyára azt a nép
rajzi benyomást észlclendjük, hogy a nép fajza- 
tossága nagyban növeli jellemét és büszkeségét.
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Tassy-lii'cz Géza polgármester, szül, 1855-ben 
Czpczén I 'ojérmegyében, ahol atyja birtokos volt. 
1859-ben atyja eladta birtokát és felköltöztek 
Budapestre, hol elemi, gymnasiumi és jog i ta
nulmányait is végczle. Ezután 4 évig a keres
kedelmi minisztériumban mint fogalmazó-gyakor
nok működött. 1880-ban Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
megyében lett közigazgatási gyakornok, majd 
csakhamar t. b. jegyző. Később a jászsági alsó 
járásban szolgabiró lett s 1890-ben karczagi 
főkapitánynyá lett megválasztva, s 1890-ban 
ugyanezen minőségben Jászberénybe lett meg- 
híva, honnan a folyó évben választotta meg 
Karczag város polgármesterévé. Egyike a leg
kiválóbb tisztviselőknek, akinek szerető gondo
zása alatt a város már is sokat köszönhet neki.

II«.SJÍ IVrr Sándor kir. közjegy*,S.

lli/.li Károly igazgató, takp. vezérig.

Nemcsak mint tisztviselőt, de mint embert is 
egyaránt tisztelik és becsülik. Klónk részt vesz 
a társadalom minden mozgalmában. Dolgozva 
és fáradva a közjóért.

Dobniy László főjegyző, született Karczagon 
1850-ben. Kiérni és gymnasiumi tanulmányait 
Karczagon és Késmárkon végezte, mely után 
Tisza-Szöllősre ment, s itt kezdte meg közhiva
talnoki pályáját. Később T.-Derzsen mint jegyző 
működött hosszabb ideig. 1898-tól Karczagon 
jegyzői tisztet visel, s a közelmúltban lett he
lyettes főjegyzővé megválasztva. Úgy hivatalá
ban, mint a társadalmi életben egyaránt nagy 
becsülésnek örvend. Tevékeny részt vett a je
lenlegi iparkiállitás megteremtésében. Klnökc az 
iparostanoncz-iskolánnk. Tagja az összes kul
turális és jótékonysági intézményeknek.

Jiíilhó Eiultr rendőr-főkapitány Jászberény
ben, született 18()4-bcn. Iskolai tanulmányait 
szülővárosában végezte, mely után a közigaz
gatási pályára lépett, s állásában folyton emel

kedve haladt előre. 1885-ig Jászberényben s 
ezen idő után Szolnokon mint városi jegyző 
működött. Már ekkor feltűnt rendkívüli munka
szeretete és erélye által, s 1895. április hóban 
lett kinevezve Kun-Szt.-Mártonba rendőrkapitány
ává. Még emlékezetünkben van az a felfordult 
állapot a városnál Jászberényben, midőn Bathót 
és atyját kivéve, a város mind egyik hivatal
nokát felfüggesztették állásától. Kkkor a megye 
feléje fordította figyelmét s 1896-ban lett meg
választva Karczagon rendőrfökapitánynyá. Va-

Papp Klek országgyűlési képviselő.

Dobray László városi főjegyző.

lóban a legnagyobb buzgalommal felel meg 
hivatásának, s ennek köszönhető, hogy ma Kar
czagon a közbiztonság a legkedvezőbb. Ha néha 
egy bűneset előfordul, ezt a legrövidebb idő 
alatt csodálatraméltó ügyességgel deríti fel.

A társadalmi életnek is egyik legkedveltebb 
alakja. Tagja s elnöke több társaskörnek. Iro
dalmi működése is általánosan ismert.

T á r s a d a lm a .
Egy város kulturéletének a társadalmi mű

veltsége a fokmérője. Karczag város közönsége, 
eltekintve a konzervatív köznéptől, olyan társa
dalmat egyesít magában, mely hűen tanúskodik

arról a magas színvonalról, melyre a folytonos 
önművelés által jutott. Ebben lényeges úttörője 
a városnak körülbelül húsz társasági koré, 
melyeknek koronájaként emelkedik ki a Casijió. 
A város elittejének találkozási helye, mely egye
sület ma majdnem 200 tagot számlál. Fontos 
szerepet játszik a magyar vörös-kereszt egylet 
karczagi választmánya; a »Társas I<ör«, mély 
a GO-as évek elején alakult; a »Zenepártoló 
Egylet-, mely időnkénti térzenék rendezése czél- 
jából alakult 1884-ben. A »Vadász Társulnt«, 
mely 1883-ban keletkezett Papp Sándor elnök
lete alatt.

Lényeges szerep jut a sajtónak is Karczagon.

Zsegrai Zsigrnv János apátplébános.

Uoroiul Simon Jám s kir. járásbiró.

Lapja jelenleg csak egy van, a »Nagy Kun
sága mely a legnagyobb buzgósággal szolgálja 
a közügyeket. Ez n lap 1876-ban indult meg, 
s azóta, bár viszontagságokon ment át, most 
mégis anynyira megizmosodott, hogy méltán 
helyet foglalhat a vidéki legtekintélyesebb lapok 
között. Kiadója és fel. szerkesztője: Sződi Miksa.

A társas élet élénksége megnyilvánul még 
a gyakran rendezni szokott felolvasó- és hang
verseny estélyeken, melyeknek rendezésében, 
s egyáltalában a társadalmi élet folytonos fej
lesztése érdekében legtöbb érdem és legnagyobb 
elismerés illeti, bogdi Papp Sándor kir. köz
jegyzőt, Simon János kir. járásbi'rót, Orosz 
György gyógyszerészt, s még számos a fiatalabb 
nemzedék derék tagját. A társadalomból, mely 
Karczag clittejét képezi, sikerült egy-kettőnek az 
életrajzát a következőkben ismertetni:



A .Nagy-Alin Kar-v.agi ta'aarckpvn: tar saját épülete.

Papp Elek országgy. képv. 1838. június 14. 
szül. Kun-Szt.-Miklóson <,Kiskunsági Atyja nemes 
Papp Mihály, anyja nemes Kálmán Erzsébet volt. 
T íz hónapos korában anyja súlyos betegsége 
miatt, anyja testvéréhez, Kálmán Sándor, Jász- 
Kün kerületek nádori alkapitányához hozták, itt 
neveltette fel, jó nagynénje Kálmán Juliánná 
ápolása, gondozása alatt. Elemi iskoláit Kar
cagon, a gymnáziumot Pesten és Debrcezen- 
ben végezte, ott tette le az érettségi vizsgát 
1855-ik évben a legjobb sikerrel, úgy, hogy 
onnan a József műegyetemre menve, az elő
készítő, és első évi technikai tanfolyamból le
tette a vizsgákat s bevétetett a 11-ik techni
kába, ott végezte a technikai tudományokat 
a Kunság alatt Szönyi Pál hírneves nevelő
intézetében folyton tanította mint magántanár 
a menynyiségtant és természettant. 1858-ban 
bevégezte a technikát, Bácskába ment mérni, 
hol több társával LM községet tagositott.

Innen 1860-ban ment haza Karczagra, meg
nősült és az alkotmányos korszak hajnalán 
kerületi esküdtnek választatott. Az országgyűlés 
feloszlatásával ő is visszavonult és ismét a 
mérnöki pályára lépett ezt folytatta 18i»5-ig, 
akkor ismét meg lett választva kerületi tiszt
viselővé, majd 1871-ben Karczag város polgár- 
mesterévé. Ez állásában a nép osztatlan szc- 
retetévcl találkozott folyton-folyton. Mig 1884- 
ben megválasztatott Nádudvari választó kerü
let országgyűlési képviselőjévé. Ma is az. 
Bírja a kerület osztatlan bizalmát, párt kü- 
lömbség nélkül ragaszkodik hozzá az egész 
kerület. Pártjában is tisztelettel viseltettek iránta, 
azt vélik, hogy a legjobb népszónok a
pártban és ép ezért alig van választás és 
lUmépély és áíkai« » n i . a  pari 'képvise
letében meg nem jelenik. Irányi Dánielt és

Jéuis-a,:.\L_1 'mii.:.. ---a. ■-LLí'í .w .-,,—
1884-tői fogva Budapesten, Thaly Kálmánnal, és 
Kiss Alberttel együtt lakik és velük érez, és 
benső barátságban él. Itthon a közügyek élén 
áll és városa lakén osztatlan bizalmával dicsek
szik. Jelszava lévén, hogy még a politi
kában is az egyenes út és becsületesség ve

zesse ! . . .  Ha isten segít e népszerű véget 
holtig megőrzi.

Különben nagy kiterjedésű gazdálkodása 
van. Minden a közügyektöl szabad idejét gaz
daságában tölti, szorgalmas és okszerű gazda 
hírében áll.

/>"■,',// Papp Sáihlnr kir. közjegyző, nagy- 
birtokos. született 185'J-ben Karczagon. Gym- 
náziumi tanulmányainak befejezése után a jogot 
Debreczenben hallgatta, 8 egyetemi éveinek el
végzésé után 1881-ben Karczagon mint ügyvéd 
telepedett meg. 1895-ben lett kir. közjegyzővé 
kinevezve, megyei közigazgatási bizottsági tag,

Sujáns/ky Jenő ipartestületi elnök.

megyei első virilista, a városi képviselőtestület
nek is tagja. Casinó elnöke. Hunnia csolnakázó 
egylet tagja. A bandériumban ő vezette a 
Kunokat, mint Nádor huszárokat. Még városi 
tiszti ügvész ideiében az egyháznak a pákái 
pusztai birtok megszerzésével 180,000 frthoz 
jutott, l'agja minden testületnek és egyesület-

volt, királyi tanácsos és nyug. kir. törvényszéki 
elnök volt. Kiváló társadalmi állását növeli jő 
társalgása, általános köz
kedveltsége es mindmeg- - r . -. -——
annyi tulajdonságai, me- j 7; i‘
Ivek őt jellemzik.

Vallásf(‘lek(7.(‘l(‘k.

Karczag város lakosságának zöme az evan
gélium szerint reformáló, úgynevezett magyar 
vallás^ hive. Jelentékenyen kevesebb a római 
kath. egyház, még inkább az izraelita hitközség 
híveinek száma. A görög keleti vallást pedig 
ma már alig nehány család képviseli, l ’iabb 
időben a baptisták kezdenek híveket toborzani 
s különösen a kevésbbé vagyonos osztály meg
nyerésén nem minden eredmény nélkül fára
doznak. Mindegyik felekezetnek van temploma 
vagy imaháza. A reformátusok 1895-ben ünne
pelték nagy és diszcs templomjuk száz éves 
fennállását. A katholikusok és görög keletiek 
templomai is ily hosszú idővel dicsekednek; 
míg az 1854-ben alakult izraelita hitközség ima
háza 1870-ben, a baptistáké pedig a folyó évben 
készült. A különböző vallásfelekezetek a leg
békésebb egyetértésben élnek egymással s úgy 
erkölcsi mint szellemi és anyagi tekintetben a 
fokozatos fejlődés örömét és áldásait élvezik 
Karczag város lakóságát általában mély vallásos 
érzület és őszinte istentisztelet jellemzi: talán 
ez az oka, hogy az oly sok helyen dívó károm
kodás itt el nem harapódzott, hogy belső világa 
az embereknek derült, össze hangzó érzelemmel 
vágynak közeledni ahhoz, ki őket a maga ké
pére és hasonlatosságára teremtette. E szellem
ben nőttek, fel az apák é  ̂ anyák s e szellemet 
hagyják örökségül gyermeik és unokáikra. Lel- 

. lüis zí úl-L.irá;it  ̂Jíidiuit .16-Jis ztclellel.. viscllcU i ek--------
Mint említettük is, az uralkodó, az ev. ref. 

vallás, ennek keletkezésének idejét egész pon-
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tossággal nem lehet megállapítani. Az egyház 
levéltárában található egy régi vallomási irat, 
mely szerint mór 1(381-ben a reformátusoknak 
gazdag ecclésiájuk volt. Akkori időben tisztcle- 
tes és tudós Vai uram viselte a lelkipásztori 
tisztet. Azóta igen sok lelkésze volt az egyház
nak, köztük a híres Könyves Tóth Mihály is, 
ki lclkészi minőségben 9 évig működött. Jelen- 
1 gi lelkészei; .1 ladarasz Iliire, egyházmegvei 
főjegyző, tanácsbiró, orsz. képe. és Hajnal Elek.

A rom. kath. egyház hívei már sokkal kisebb 
számban vannak. Egyházi közigazgatás és 
rendtartás tekintetében a karczagi római kath. 
egyház a szabolcsi főesperességhez, illetve az 
egri érseki megyéhez tartozik. Jelenlegi esperes
plébános ; Zsigray János.

Az izraelita hitközség 1854-ben lett ala
pítva, jelenleg körülbelül 1200 híve van. A hit
község feje Schiik Salamon rabbi.

Madarász Imre orsz. képviselő. Az igaz 
magyar embert a hazaszeretet, a mély hit és 
rajongó szabadságszeretet jellemzik. Ezek az 
erények egyesülnek Madarász Imrében. 1840-ban 
született Tisza-Abádon, szülei jámbor földmű
velők voltak, s kik áldozatot nem kiméivé 
neveltek fel a gyermekeket. Gymnáziumi tanul
mányait Kis-l jszállason végezte, honnan később 
Nagy-Kőrösre, majd Kecskemétre került, mígnem 
Debreczenben theologus lett. 1869-ben a lcl
készi pályára lépett s eleinte szülővárosában 
mint segédlelkész működött. Innen N.-Kun Kar- 
czagra került s később 1872-ben ugyanott ren
des lelkészszé választatott. Különösén egyháza 
érdekében dolgozott igen sokat, miért is h. 
esperessé választották meg. Irodalmi téren is 
ezen irányban működött s 1878—82-ben jelen
tek meg »Egyházi beszédek* czim alatt művei, 
'fársadalmi téren i> igen tevékeny munkásságu, 
za ő kezdeményezése az artézi kút. Az ő nevé
vel van kapcsolatban az elemi iskola és gym- 
nazium létesítése is. Politikai meggyőződése a 
függetlenségi zászló alá vonzza. Ezzel a zászló
val küldték választói 1887-ben a parlamentbe 
mint képviselőjüket s azóta folyton bírja választói 
osztatlan bizalmát. Buzgó tagja csaknem minden 
Karczagon létező humánus és társadalmi egy
letnek. Igazi hivatásának élő férfiú, nem is 
csoda tehát, ha polgártársainak tisztelete kiséri 
cselekvésének minden utján.

Zsegray Zsigray János, püspökladányi kerü
leti esperes, karczagi plébános. Sárospatakon 
született 1845-ben, nemes szülőktől. A népiskolát 
Sárospatakon, a középiskolákat Kassán és Eger
ben jeles sikerrel végezvén, 1864. évben Barta- 
kovics Béla egri érsek által az egri papnöven
dékek közé vétetett föl, a hol a theologiát jele
sen végezvén, 1870. évben ugyanazon érsek 
által áldozárrá szenteltetett. Ezután több helyen 
mint káplán, hitelemző és helyettes lelkész mű-

TodőíTT*—''irfiKozBen..á zHf őlu iTi in I * Werri?rTatm^
kozunk vele: — 1882. évben a vallásalap kegy- 
urasága alatt levő Demecser lelkészévé s innen 
8 év eltelte után karczagi plébánossá nevezte
tett, a hol a kerület esperesévé 1887. junius 
havában nevezték ki.

T a n ü g y .
Az általános műveltség előfeltételei az isko

lák, Karczag városának mindig szeme fényét 
képezik samit az adott viszonyok között ezek
ért tenni lehetett és kellett, Karczag város azt 
megcselekedte. E tekintetben a múltra nem es
ketik vád, a jelen pedig méltó például szolgál
hat az utókornak. Kezdetben az úgynevezett 
deputátumok képezték alapját a tanügy fejlőd- 
hetésének, hozzájárult azokhoz a lakosság 
anyagi részvétele; később az egyházak vete
ményes kertjei lettek az iskolák s mint ilyenek 
a deputátumok megváltása után az egyház 
gondozása alá jutottak s mondhatni, hogy a 
haladó korral lépést tartva, a fejlődés magas 
színvonalára emelkedtek.

Említésre méltó körülmény az, hogy a kai- 
cz.agi születésű tanulók az egyes iskolákban 
mint tandíjmentesek s csak az idegenek tűzet
nek tandijt, de azok is igen mérsékelten. Az 
iskolákat az egyes felekezetek tartják fenn. .4; 
(*/’. ref. gymnasium épülete 38578 frt 24 krba 
került, és az évi költségeket az iskolai különféle 
alapítványokból fedezik, melyek évente igen 
nagy összegre rúgnak. A legutóbbi évi ily ala
pítványok összege; 221,432 frt 63 kr. ösztön
díj alapítványok 1895 frt 73 kr. volt a múlt év
ben. Az cv. ref. gymnasium már igen régi fenn
állási!. Alapítási éve a 17. század elejére esik. 
A város is hozzá járul a gymnasium feni.tartá
sához évente 2400 írttal. Jelenlegi igazgató: 
Horváth Fercncz, akinek szakavatott vezetése 
alatt az intézet sokat köszönhet. A gymnasium 
jelenleg még csak 6 osztályú, de tervbe van 
véve s a légközelebbi jövőbén már meg is lesz 
valósítva 8 osztóira leendő emelése. A múlt 
évben 181 tanulója volt a tanintézetnek. A taná
rok száma 12. A gymnasiumnak van gazdagon 
berendezett ifjúsági könyvtára, fisikai és termé
szetrajzi szertára.

KV-....................................................................

t

Kom. Katii, templom.

Vall a városnak kisdcJóvó-intézde, melyet 
1873-ban Madarász Imre közreműködésével 
árápit'öfiitTC’a" nevelésnél! részesülő gyermekek 
száma az utóbbi évben megközelítette a 200-at. 
A kisdedóvó feletti felügyeletet a közgyűlés 
által választott bizottság gyakorolja.

Az ev. ref. egyház népiskolája a múlt század 
első éveiben alapíttatott, VI. osztályú fiú isko
lára van ma berendezve és ezzel párhuzamosan 
leányiskola is van.

A róni. kath. egyház népiskolája szintén 
igen fontos missziót teljesít a város közoktatás- 
ügyi életében, ez is VI. osztályú.

Az izr. hitközség népiskolája csak az újabb 
időben lett a kor követelményeinek megfelelöleg 
átalakítva. Az iskolában 2 tanító működik s 80 
tanuló, fiú és leány részesül oktatásban. Az 
állami felügyeletet az összes tanintézetekre a 
debreczeni tankerület főigazgatója gyakorolja.

I g a z s á g s z o lg á l t a t á s .
A magyar bíróságok újabb szervezése alkal

mával Karczag kir. törvényszéket kapott, mely 
azonban igen rövid életű volt, mivel az igaz

íj

ságügyi miniszter elhatározta ennek a meg
szüntetését s a jászberényivel egyesítve Szol
nokba helyezte át. így tehát 1885-ben megszűnt 
törvényszék lenni Karczagon s ezóta az igaz
ságszolgáltatás két faktora a kir. járásbíróság és 
a községi bíróság. A karczagi járásbíróság hatás
körét főleg az 1808: L1V. és 1881: LIX. t.- 
czikkek határozzák meg. A bíróság évi ügyfor
galma meghaladja a 150.000 drb beadványt. A 
járásbíróság felügyelete alá fogház is van ren
delve, melyben a foglyok befogadására 9 zárka 
szolgál. A karczagi kir. járásbíróság a szolnoki 
kir. törvényszék, illetve a budapesti kir. tábla 
területéhez tartozik. A járásbíróság vezetői 
mindannyian kitűnő képzett jogászok, lelkiisme
retes bírók, pontos és szorgalmas hivatalnokok, 
akik a társadalmi életben is vezérszerepet ját- 
szanak. A járásbíróság jelenlegi vezetője Simon 
János királyi járásbiró s ennek az általánosan 
kedvelt rokonszenves férfinak az alábbiakban 
adjuk életrajzát.

Bonmdi Simon János kir. járásbiró 1864-ben 
Nagyváradon született, elemi és főgymnasiumi 
tanulmányait a Premontreieknél, valamint jogi 
tanulmányait szintén a nagyváradi jogakadémián 
végezte. Tanulmányai bevégeztével 1881-ig mint 
joggyakornok működött Nagyváradon. Majd al
jegyző lett az ottani törvényszéknél. 1891-ben 
pedig albiró Mezőtúron. Karczagra járásbiróvá 
1895-ben nevezte ki a király. Tartalékos m. k. 
hadnagy a 9. huszárezrednél. A Themis ily kép
zett erőteljes tagja méltó dísze kartársainak és 
elöljáróinak.

P énzügy'.
A nagykörű »hajduország«, mint ahogy 

egyik jelesünk a vidéket elnevezte, legszebb 
városának pénzügyi forgalma egyike a legélén
kebbeknek. Takarékpénztárak, pénzügyi rész
vénytársaságok és szövetkezetek váltakoznak s 
igyekeznek a város pénzügyi forgalmát emelni. 
Nagy része van ebben a különböző biztosító inté
zeteknek is, ameylek szintén részt kérnek és 
vesznek a város kereskedelmi és iparába pénz
ügyi életében. A város nagyobb pénzintézett a 
következőkben mutatjuk b e :

.4 Xagy-Knn-karczagi Takarékpénztár. Az 
1870-ben alakult intézet részvényeinek száma 
1000-ben lett megállapítva, darabja ideiglenesen 
50 írtjával, amelyből 30 frt. fizettetett be a fen- 
maradt 20 frt. befizetése későbbi közgyűlés ha
tározatának lj.tt fenntartva. Az alapszabályokat 
1876-ban a kereskedelmi törvények rendelkezé
séhez képest átdolgozták s az intézet mint 
r.-társaság türvényszékileg lett bejegyezve. 1879- 
ben az intézet egy díszes házat vett meg 
12000 írtért, melyet nagyrészben üzlethelyiségül 
használt fel, részben pedig bérbeadás által ér
tékesített. 1880-ban a tartaléktőke 20,000 írtra 
szaporodott, mely összeg közgyűlési határozat 
folytán a részvények értékéből hiányzó 2 ó-rész 
azaz 20,000 frt befizetésére fordított s az ideig
lenes részvények állandókkal cseréltettek fel. Az 
intézet fenállása óta kifizetett osztalékot rész- 
vényenkint 237 forint 70 krt, tehát összesen 
231,700 frtot. Jótékony és közművelődési czélra 
5335 frtot. A fő-üzletág : jelzálog-kölesön, váltó
leszámítolás és takarékbetét. 1893 óta a mai 
napig vezérigazgató: Hizli Károly: aligazgató: 
ifj. Kerekes István, pénztárnok: Nikolics Gábor, 
könyvelő : Dobossy Imre, segéd-könyvelő: Kiss 
Sándor. Ügyész: Molnár János ügyvéd.

A karczagi népbank részvénytársaság 18S7-ben 
alakult mint önsegélyző szövetkezet. 1889-ben 
alakult át takarékpénztárrá 36,000 frt tényleg 
befizetett s 60,000 frt névértéket képviselő alap
tőkével, s a fenti czimen kezdte meg működé
sét. Az intézet fennállása 32 évre állapíttatott 
meg. Az intézet Krnst János vezérigazgató ve
zetése alatt eddig igen szép eredményt muta
tott fel.
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.-1 kiiírznyi iHt'zögaziliistijiti hikairkpcuzUir 
rcszrciiytiírsiiSiií!', mely jelenleg hetedik éve áll 
lenn, 1895. év végén összesen 870,81(5 Irt 
betéttel rendelkezett. Bekebelezett kötvény-köl- 
esöne mintegy 11,879 Irt volt, mig váltófor- 
galma 1.448,7(35 frt volt. Az intézet élén Lih sn v 
Gyula igazgató áll, a felügyelő bizottság elnöke 
pedig Miiiiimisz Imre, akiknek legnagyobb ér
demük van az intézet gyors fellendülése es 
népszerűségében. Az érdemes igazgatót arcz- 
képben is bemutatjuk.

I p a r , k e r e s k e d e l e m  é s  m e z ő g a z d a s á g ' .
A város, híven a nagy magyar Alföld varo

sainak tradiczióihoz, szintén az őstermeléssel 
foglalkozik. Az őstermelés, nagy, élénk: annál 
kisebb a város kereskedelme és ipara. Leg
inkább fejlett és keresett a ruházati-, vas- és 
élelmezési ipar. Hét malom teszi nagyobbá a 
kereskedelmet, közötte l\ay/ni:v Ágoston gőz
malma. Egyike a vidék legszebb gőzmalmának, 
mely huszonnégy óránként 100 mmázsát örül. 
Több kiállításon is részt vett terményeivel, 
melyekért több kitüntetést is nyert. A kereske
delem súlypontjául a vásárokat tekinthetjük.

Kádár lm ív
Boros Ambrus Barát 

Radet/.kv István Nviri Imre 
Mészáros József

A kareznjíi iparkialütás intézői:
Hobray László ’l'asv Becsi Ocza

'°s Bácsi Lajos Szilagyi Gvörgv Horváth Dezső
■

Bató SándorMiki

. Nagy Imre 
Sión Simon 

Kis Géza
Ro/.enberg Sámuel

Évente öt országos vásárt tart a város. A város
....— Spa i t i n w k  .«lö;;v.».-!j;ta.it,ii \ i :-  - ! o _ : i r d t í m v  fr

K arcsng i Ipnrtcstiilct -nek van. A minden izé- 
—— ---- ■— " ——- ■ " 1 ------:— "

tas vége felé kiállítást rendezett, mely egvike 
volt a vidék legszebb es legtanuságosabb kiál
lításainak. A kormány támogatásával megnyitott 
kiállítás védnöke Almássv Géza es. es kit-, 
kamaras. főispán vetít, akivel együtt megjelent 
a:: ünnepélyes megnyitáson a kormány képvise
letében Xay min. tanácsos, Zichy Jenő gróf es 
a ft.város több notabilitása. A kiállításban, mely 
a vaiosi e \ . rét. leányiskola eges/.en uj e s  a 
no.lem építkezésnek megtelelö intézetében t a r 

tottak meg, a belépésnél föltűnt annak rend
kívüli gazdasága.

1 tleses esoportokban, sorba egymásután kö
vetkeztek a város iparosainak szebbnél-szebb, 
tartós es olcsó munkái. Mindannyi hü igazolá
st:, annak, hogy egészséges alapokon, erővel

es akarattal mire képes egy magvar város

Az a lelkesedés, mely úgy a nagvitásra 
— -------- ------ —— 1 ' ................ -  . ■■ —
ügyét felkarolták, legnagyobb biztosítéka egé
szebb jövő hajnalának. Az ipartestület elnöke 
Snjiíiiszky 'ji'nó, akinek legtöbb érdeme van az 
elmúlt napok dicsőségéből.

K ö z li* k e d é s iij;y .
F.lvitázhatlnn kötelessége a varosoknak arra 

törekedni, hoc. az , ,sszek, áte-test a szomszedos 
helységekkel ne csak fentnrtsák, de 1 tva-t 
jobba tenni törekedjenek. E követelmény elöl 
kitérni, annyi volna, mint feladni a fejlődést, 
leszerelni a közlekedés legszüksegesehh kellékeit! 
megtenekleni es elsiilyedni a maradiság n a o d 
rában. A mi az érdit fáit nélkül, az a város jo 
utak nélkül. S e tekintetben Karezag varosra 
meg sok teendő vár. Ütni az agyagtalaj miatt 
sűrűn szorulnak javításra, különösen öszszel és

t.ivaszszal belátva ez állapotokat, történtek uccuit 
ina, intézkedések a közlekedés ' javitasanak 
eszközlésére, de inkább a város belterületén,
Q"1 --a'-o ■_______11 _• . ........._
kiki meztelen ; ugyanilyen módon nyert átalaku
lást a kisújszállási s részben a dehreczeni 
országutak városból kivezető része. A Mada- 
r.M-a vezető országút pedig szinte a határig 
kikoveztetett, mikora tervezett vasútépítés miatt 
leiben hagyatott. A város vasutakkal van őss-c- 
itötve Kisújszállással, Pilspök-Ladánynynl .; 
Budapest Bredeaü vonalon, továbbá Madaras 
síi e s  Tisza-Etireddel a Karezag-l-'üred Ivcivi 
ei-dekű vonalon. Telefon hivatal köti ö s s z e  
Madarassal. Mindezek olyan tényezők, melyek 
magokban hordják a fejlődés csiráját, de bövi- 
tesre. kiegészítésre várnak. Magában a városban 
a lő terek es utczak éjjelenkint megvilágittutnak. 
.''/tóval a város, a múlthoz viszonyítva pár év- 
,iz'r,.sj d.!.:.1'-'- kétségbevitiútatliui.. jelét adta. .annak,. 
ő°g.\ a köziekedésügy terén haladni kivált s a 
békés fejlödhetés előnyeit fokról-fokra, lépésről 
lépésre javára fordítja.

'V> “

V v '
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M ED G Y ES
Craeser: »Gesehiehtc dér Stadt Mcdiasch 

czimű éppen oly szakavatottsággal, mint 
gondossággal szerkesztett munkájában Erdély 
aranykoronák legfényesebb lapjait tárja fel, 
melyeknek tartalma mind a regényes fekvésű 
és építkezésű Medgyesen játszódott le. Medgyes 
egyike ama városoknak, melyek a múlt fényes 
emlékei mellett a modern kor rohamos haladá
sával ha nem is tudtak versenyezni, de leg
alább lépést tartottak azzal. Ám lássuk csak 
elébb a modern Medgyes fejlődését, mielőtt rá
térnénk érdekes múltjának ecsetelésére.

Medgyes ( Mcdiasch) rendezett tanácsú város, 
szabad királyi város czimével, Xagy-Kiiküllő 
vármegyében 1275 házzal és 6766 lakóval 
(közte 982 magyar, 3508 német és 2041 oláh, 
hitfelekezet szerint 099 rom. kath., 1338 gör. 
kath., 945 gör. kel., 3200 ág. evang., 227 helv. 
és 241 zsidó), kik élénk kereskedést és ipart 
űznek. Medgyes a bolya-berethalmi járás szolga- 
birói hivatalának, járásbíróságnak és adóhivatal
nak, kir. küzjegyzőségnek székhelye; van ág. 
evang. főgymnasiuma és tanítóképző intézete, 
melyben a megye községeinek tanítói nyerik 
kiképeztetésűket, az erdélyi szász egyetem által 
lentartott füidmives-iskolája, továbbá iparos* 
tanonez iskolája, könyvnyomdája és számos köz- 

TTTTTTTTTTT-j. itt kÍTTiT* 0 ‘------- ---------
Közigazgatási és közlekedési intézményei 

mindenben megfelelnek ama hivatásoknak, melyet 
a város a környéken teljesít.

Van vasúti állomása, posta-, távbeszélő- és 
táviróhivatala és postatakarékpénztára.

Medgyes agrikulturális szempontból is kiváló 
szerepet játszik a vidéken, amennyiben az erdélyi 
szőlőtenyésztésnek központja, mely messze 
vidékre kiterjedő borkereskedést űz : borai híre
sek úgy sajátos karakterűk, mint a tiszta keze
lés és okszerű pinezcszeti tulajdonságaiknál 
fogva. Itt székel az erdélyrészi szölögazdák 
xcresk / . ;;.A a fentjelzc tt
kivitel es termelőképességét a vidéknek meg
alapította.

A történész sz.övetnékével világítva meg a 
város nagyrészt feledésbe merült múltját, fényes 
momentumaira akadunk Erdély történetének.

A várost hajdan kerítő falakból még néhány 
bástya áll fenn ; maga a város régies, de csinos 
épületeivel sajátos históriai zománczu benyomást 
kelt. A főtér déli részén fejezték le állítólag

R E N D E Z E T T  T A N Á C S I VAROS.
Szab. kir. város czimével.

('•villU, a nagy intrikust. Medgyesen hívták meg 
1567-ben Báthori Istvánt a lengyel trónra a 
medgyesi országgyűlésen megjelent lengyel 
követek, és ugyanazon év február 8-án tette le 
mint lengyel király esküjét a lengyel követek 
és erdélyiek előtt. Az 1588-iki országgyűlésen 
tiltották ki a rendbontó jezsuitákat Erdélyország- 
ból Báthory Zsigmond fejedelem beleegyezé
sével. Az 1599. országgyűlésen Báthori Zsigmond 
a kormányt bátyjának, Endre bibornoknak át
adja, az 1605. országgyűlésen pedig itt tette le 
Bocskay István fejedelmi esküjét. Xadányit és 
Szilasyt, Báthory Gábor fejedelem gyilkosait a 
nép 1618. február 14-én az itteni ferenezrendiek 
tornyába szorította és felkonczolta.

így megy ez tovább: valóságos véres és 
dicső kronológiájaként hazánk minden történeti
leg kimagasló eseményeinek.

1658-ban II. Rákóczy György a fejedelem
ségtől itt fosztatott meg, de 15 nap múlva, 
Rhédey elbocsátása után fejedelmi jogai ismét 
elismertettek. 1705-ben Forgách Simon gróf 
Rákóczy részére meghódító, de a császáriak 
hamar visszafoglalták. 1706-ban Pekri Lőrincz 
lerontotta a régi falakat. 1849. márczius 10-én 
Bem tábornok innen a császári őrséget-kiverte 
s innen tovább haladva Szelindeknél ti kozákokat 

■■■■■ ■ ir 1 1 ■
A mi már most Medgyes kulturális missióját 

illeti, arról beszámolni részletesen térszüke miatt 
módunkban nincsen. A felsorolt kulturális és 
közigazgatási szervei mindenben tudatában 
vannak a szocziális hivatásnak, melyet itt a 
távoli keleten a magyar állam-eszme és kultúr
politika szolgálatában teljesíteniük kell. Ha nem 
is venné jelszavul a noblessc obiige- elvét, 
melyre a múlt dicsősége lépten-nyomon, unos- 
untalan fölhívják, a hazatiság es a mindenféle 
konzolidált és sikerről-sikerre haladó politikai 
irány opportunitása, mely t'-rténeti és tényleges 
jog is, arra terelik, hogy haladva a korral, 
kötelességének m igasl itán állj~<>ri !

T/u'il Frigyes poigdnnesfer. Született Szász- 
halmon. Középtanulmányait a segesvári gyin- 
nasiumban végezte. A jogot részben a nagy
szebeni jogakadémián, részben a kolozsvári tud. 
egyetem jogai karán hallgatta, ahol is szigorla
tozott. Brassóban mint közigazgatási gyakornok, 
később mint községi biró. 1883-ban Segesváron 
mint városi jegyző, azután mint rendőrkapitány

működött 1892-ben. Medgyes polgármesterének 
1894-ben választották meg. Theil Frigyesnek 
főleg a város zilált közigazgatási, rendészeti és 
vagyoni viszonyainak rendezése körül vannak 
nagy érdemei. Ezen a téren mindenfelől mara
dandó sikereket tudott elérni, különösen a vá
rosi középületek köszönnek neki sokat. Így ő 
létesítette a városházat, kórházat és vágóhidat.
Ő kezdeményezte a városi nyugdíjalapot, az 
ipartestületet, a nyilvános terek, utak és utczák 
rendezése kizárólag az ő hivatalos működése 
alatt lendült föl. A város csatornázásának terve 
immár a megvalósulás stádiumához közeledik. 
Ezzel kapcsolatban tárgyalások voltak a nagy
szebeni villamosvilágitási társulattal a város ki
világítása ügyében. Iliéil Frigyes eredményesen 
tudta alkalmazni magas elméleti képzettségét 
gyakorlati tapasztalataival, miket hivataloskodá
sának különböző szakában 0I3’ sokféle köz- 
igazgatási ágban sajátított el. Alatta, ki úgy 
humánus, mint loyalis modorával, mint szük
séges erélyével nemcsak magas nívóra tudta 
emelni a magyar közigazgatás tekintélyét, de 
össze tudta egyeztetni egyszersmind a polgárok 
heterogén nyelvi és felekezeti elemeit egy har
monikus egyetértésbe, — Medgyes város foly
tonos, semmi inezidens által félbe nem szakí
tott haladása minden tekintetben megtalálta 
garancziáját.

( )'ii\iUl Győző Dénes városi tanácsos és 
. . . . -szül.4847-ben Xsgy-Szc —  

benben. Tanulmányait Brassóban, Segesvárott
a j.^o;__

is. 1871-től 18<3-ig a nagyszebeni m. kir. 
pénzügyigazgatóságnál működött mint fogalmazó
gyakornok. 1873. évben a budapesti, majd a 
gráczi egyetemen bölcsészeti, nyelvtudományi 
és történelmi tanulmányokkal foglalkozott. Grácz- 
ban 1877. év őszén letette a középiskolai tanári 
vizsgát. Ausztriában, mint idegen, végleges állást 
nem nyerhetett, hazájában (Magyarországon) 
pedig az Ausztriában nyert bizonyítványok ér
vényteleneknek tekintettek, ez irányban szőtt 
tervei meghiúsultak. 1893. év augusztus havá
ban korengedély mellett állami szolgálatba lé
pett. 18 ' 14. év junius hó 19-én Medgyes város 
ké; vKeiü-tcstülete által egyhangúlag városi taná- 
v-"-sá választatott; mint ilyen a tanácsnak pol. 
előadója s vezeti a városi árvaszéket és alkal

m ilag  -helyettesíti - a -polgármestert; Tagja több 
tudományos és társadalmi egyletnek.

Dr. Obevth Kéimly. Született 1856-ban Med
gyesen. 1 TS-ban [Boszniában mint hadnagy vett 
részt. Középisk t inulmá-
nyait Budape-ten és Kolozsvárott végezte. 
1833-ban nyerte el ügyvédi diplomáját, városi 
ügyész is ugyanabban az évben le tt; ez idő 
szerint takarékpénztári igazgatósági tag és 
megyei tiszteletbeli ügyész.

Dr. Siegnnmd Henrik. 1867-ben született
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Medgyesen, ahol középiskoláit is végezte. Egye
temi tanulmányait a gráczi egyetem orvosi ka
rán folytatta és fejezte he 1892-ben. A követ
kező érben az orvosi diplomával visszatért 
szülővárosába, ahol a tiszti orvosi vizsga le
tevése után ugyanannak tiszti főorvosa lett.

M e d g y e s  t á r s a d a lm a .
"Mint minden erdélyi város, mely nemzeti

séglakta vidékek érintő pontjain áll, Medgyes 
felöleli magában a magyar kultúra égise alatt 
mindazokat a művelődési ágakat, melyek egy 
jog- és kultur államban vidéki góczpontokon 
a környékre rayoniroznak. Határozott karaktere 
Medgyes társadalmának alig van. A szász és 
német elem, számszerinti túlsúlyában a német 
műveltségből csak azt tartotta meg, ami abszo
lút értékkel bit- és minden műveltségnek közős 
kincsét képezi, de mindig távol marad attól a 
nemzeti zománcztól és chauvinizmustól, mely
ben a német faj mindig excellált, valahányszor 
renegáttá nem vált. »A német mindig eltagadja 
nemzetiségét az idegenben®, ez az ismert 
szemrehányás nemcsak a külső momentumokra

haza 18(52-ben. Itthon mfnt ügyvéd működött. 
Törvényhatósági bizottsági tagja a megyének és 
városi tanácsos a városnál. 188.1 óta a belenez 
József-rend lovagja. I)r. Klein Adói! a német 
szaklapokban széleskörű publicziszlikai működést 
fejtett ki. Politikai téren kiváló szerepet játszott, 
mint a szabadelvű-párt választási elnöke. A ma
gvar kaszinó alapítója, a lövész-egylet tőlüvész- 
mestere. Politikai iránya; szabadelvű-párti és 
mint ilyen a mostani aera konszolidáczioján sokat 
fáradt es munkálkodott még abban a körben is, 
melyre hivatása határolta. Minden esetben saját 
személyes érdekeinek háttérbe szorításával ex
ponálta magat a közérdekért. l)r. Klein a med- 
gyesi állami iskola gondnoka, mely neki kö
szönheti szép uj épületét.

Hú-ii: A dolf született 1848-ban Braller köz
ségben, Nagy-Küküllőmegyében. A négy gymná- 
ziumi osztály elvégzése után a dr. Szigtmmd-téle 
gyógyszertárban — a mely most tulajdonát 
képezi gyakorlatilag foglalkozott a gyogysze- 
részettel, azután Becsbe ment, hol 18üo-ben 
nyerte gyógyszerészi oklevelet. Mint gyógysze
rész kezdetben N'agy-Szcbenbcn működött, majd 
1809-ben átvette a dr. Szigmnnd-féle gyógysser- 
tárt. A városi választmánynak es bizottságnak 
tagja. Igazgatója a medgyesi takarékpénztárnak, 
elnöke a Weingau bortermelő szövetkezetnek, 
1979-ben Kirchenmeisterja áz ág. ev. egyház-

náziumi tanárnak neveztek ki. A nyilvános élet
ben is élénk részt vatt, több közhasznú és 
jótékony egyiet érdekében serényen működött, 
Így többek közt az önkéntes tűzoltóságnak ala
pítója és később parancsnoka is volt. 1887-ben 
országos képviselővé választották s két czikluson 
át képviselte kerületét úgy választóinak osztat
lan ragaszkodása, mint képviselőtársainak nagy
rabecsülése mellett, a hol-pártjának számottevő 
tagja volt. Azóta visszavonult a politikától s 
most ismét mint gymnáziumi tanár működik.

Ritlcli Vikiül- született l87>2-ben Medgyesen. 
Középiskoláinak elvégzése után külföldre ment, 
a hol a bécsi egyetemen egy évet es a berlini 
egyetemen két évet töltött. Majd gymnáziumi 
tanár s azután evangélikus lelkész lelt. hol köz
ségének és kerületének hívei kerületi dékánnak 
választották meg. Kidéli egyházi és pedagógiai 
teendőin kívül ráért a közgazdasági kérdésekkel 
is behatóan foglalkozni, melyeknek különösen a 
helvi viszonyokban alapos ismerője és mint 
ilven vezérigazgatója a takarékpénztárnak.

Oh-iih János. A medgyesi takarék- és 
előlegezési egylet vezérigazgatója. Ez időszerinti 
ágost. ev. egyház városi lelkésze. Oberth János 
1828-ban Medgyesen született, főgymnáziumi 
tanulmányait ugyanott, az egyetemet Mécsben 
és Jenán hallgatta 1842 I84(i-ig. Tanulmányai
befejezése után Hamviverban nevel i volt 187>0-ig.

Tornniskol;*. Turnschule. L’ccolc KymnastiqiK* du c-ips.

vonatkozik, olykor a lényedre is. Ks ez nem is 
lehet másként. Mindenesetre észszerütlen lenne, 
Jia pl. a riviera német szállodásai ott a kozmo
polita adriai tengerparton holmi exlusiv német 
velleitásokat hangoztatnának. Ott hol olaszok, 
hol franeziák, hol angolok; — gyermekeiket is 
azonkép nevelik és a ragaszkodás a német 
anyaföldhöz csak külsőségekben nyilvánul. Így
.. . . " ------ ----T—1WT . 1 "'.■■■ i
franezia gymnáziumban tesz érettségit; a leány 
az olasz bessaglieri hadnagyéval vall jegyet és 
a második generáezió már semmiben sem kü
lönbözik az autochthon benszülöttektöl.

Nálunk az országban nem mindenütt van 
ez igy, bár ilyennek kellene lennie és azért 
különös tanulságul szolgálhat Medgyes példája, 
mely szűk körben oly sikerrel oldotta meg azt 
a látszólag összeegveztethetlen ellentéteket: 
összeegyeztetik harmonikus egészszé a haza
szeretetei a faji és kulturális kegyelettel.

Ezennel áttérhetünk Medgyes társadalma 
kiváló alakjainak bemutatásához, amiben nem 
annyira a rendszeres ismertetés, mint az utazó 
gyakran hézagos megfigyelése vezet bennünket.

Dr. Klein Adolf. Született Uosszu-Mszón. 
Elemi es gymnáziumi iskoláit Nagy-Szebenben, 
a jogot Becsben végezte, ugvanott szerezte a 
diplomáját l.xuO-ban. A becsi jogtudor-kollégium
nak egyedüli t.tgj.i Magyarországon. Ausztriában 
fogalmazó volt es az októberi diploma hozta

nak és pénztárosa az összes ag. ev. iskoláknak, 
felügyelő-bizottsági tagja a medgyesi szalámi
gyárnak.

Dr. llindn- Vilmos született 1848-ban Szé- 
kely-Kereszturon. Középiskoláit Kolozsvárott vé
gezte szép sikerrel, azután a nagyszebeni jog
akadémiát látogatta, ahonnan eredményes tanul
mányai befejezése után távozva, Becsben és 
Budapesten joggyakornokoskodott s ügyvédi ok-

'-V ; á ó  |v',Vl'nvke sz‘’1'
gálát- >t a budapesti víiltotöi :— -

mint joggyakornok, később a medgyesi törvény- 
széknel, mint aljegyző s azután Segesváron 
mint járásbiró működött, Ezután Eehértemplom-
ban törvényszéki bírónak nevezték ki, mely 
minőségben Beszterczében működött. 1887-ben 
marosxásárhelyi táblabirú lett; ez idő szerint 
nyugdíjazva van. Az ágostai ev. országos kon- 
zisztoriumnak egyhazkerületi tanácsnoka, azon
kívül egyházkerületi kurátor, Medgyesen pres
biter es az ottani egyházkerület tanácsnoka. 
Városi bizottsági tag, a takarék- es előlegezés- 
egylet r. t. igazgatója, nemkülönben igazgatósági 
elnöke a nagy forgalmat felmutató szalámi
gyárnak. Tiszteletbeli állásainak sorozata, me
lyedet a közhasznú es jótékonysági egyesületek
nél elfdglal, még ezzel kimentve nincsen. Állami 
funkeziót meg mint Nagy-és Kisküküllő megye 
adókerületének as egyenes adók felszólamlásá
nak elnöki minőségében teljesít.

Schnszter József született 1849-ben Medgye
sen, középiskoláit szülővárosában látogatta, majd 
egyetemi tanulmányainak folytatására Jénába, 
Lipcsébe és Becsbe került, ahonnan a szigor
latok letétele után szülővárosába 1870-ben gym-

Ettöl az évtől egész 1874-ig öt évig tanító, 1- 
évig conreklor ógazgatóheh ettes) és . even át 
igazgatója volt az ágostai felekezetű medgyesi 
f,igvmnáziumnak, a hol a nemet, latin és görög 
nyelveket adta elő, ugyanekkor a gimnázium
inál kapcsolatos szemináriumban padegógiát is 
tanított. 1874-hen nyerte el lelkészi állását, 
melyet az. ágost. ev. egyház, élen meg ma is 
elfoglal. 18112. óta vezérigazgatója a medgyesi 
takarék- és előlegezési egyletnek.

-------- f --------— s s - -------
Született 1859-ben Medgyesen, ahol a gymná- 
ziumot is látogatta. Azután a nyugoteurópai 
kultúra szakműveltségének beszerzésére Becsbe, 
majd Heidelbergbe ment, ahol orvosi diplomát 
szerzett. 1889. óta Medgyes járásorvosa, vasúti 
orvos, tagja a városi bizottságnak, állandó tagja 
a városi választmánynak e s  egyúttal a megyei 
közegészségügyi bizottságnak.

p r .  .Yiji űí- AY:xő. Született Bogarason I8.18- 
ban. Középiskoláit Nagyszebenben, Kolozsvárott, 
az egyetemet Budapesten végezte, amelynek jogi 
karát hallgatta. Tanulmányai befejeztével megyei 
főjegyző lett Bogaras vármegyében, majd árva- 
széki' ülnök e s  közjegyzőhelyettes Nagy-Szc- 
benben e s  most 188U. óta Medgyesen. A tör
vén) hatósági bizottság tagja, városi képviselő. 
Tiszteletbeli állásai közül megemlítjük, hogy .. 
medgyesi magyar kaszinó igazgatója és az 
állami iskola gondnoka.

Ipar. kereskedelem, 1'ÉiizilgY és mező
gazdaság.

Magyarország exptírt-képességének jelenté
keny tényezője volt mindig Erdély mar a lég-
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régibb időktől kezdve. A közlekedési viszonyok 
tökéletesedésével ez a jelentősége a király- 
hágóntúli részeknek csak emelkedni fog. A meg
levő termelő cs értékesítő forgalom ebben a 
tekintetben még távol áll azoktól a követelmé
nyektől, miket iparilag sokkal kevésbbé kifejlett 
országoktól megszoktunk. Ámde amit termelnek, 
az elsőrangú minőségű, amint ezt Medgyes és 
vidékének produktív viszonyai, mik Erdély ter
melésének mintegy mintagyüjteményét képvise
lik, oly meggyőzően igazolják.

A termelések különféle ágát látjuk itt kép
viselve. Azonkívül az ipartermelés csereforgal
mát képező kereskedelem, s annak lüktető ereje 
a takarékpénztári forgalom, harmonikus műkö
désben egyesülnek a város és vidék felvirág
zására.

A hitelforgalmat a Mcdgyesi Takarék- és 
Előlegezést Egylet képviseli, mely úgy abszor
beáló, mint szétosztó működésével az egész 
vidéket uralja. Az összforgalom az 1896. tizlet-

cvben 3.589,131 frt 82 kr. Alapítva lett 1862-ben 
az oly nagj^ jelentőségre emelkedett .Sshultze 
Uehtzsch-rendszer alapján, Obcrllt János az 
idoszerinti gimnáziumi konrektor akkori kezde
ményezésére. Az utolsó évi tiszta jövedelem 
közel 10,000 frtra rúgott, tagjainak száma 1896. 
évi deczember 31-én 282 volt, kik 1322 rész
jegyet képviseltek 50 írtjával. Az intézet elnöke 
az alakulás évétől kezdve szakadatlanul Oberth 
János volt.

Medgyes iparvállalatai között első helyen a 
mcdgyesi szalámigyár és sertésliizlaló részvény
társaság áll. Alapittatott 1894-ben 161,000 forint 
teljesen befizetett részvénytökével 500 forintos 
részvényekkel. Gyártmányai javarészét a braun- 
schweigi kolbász és a magyar szalámi képezik, 
mely úgy kiváló zamatjával, mint tartósságával 
messze földön széles kiviteli piaczot biztosított 
magának. A hizlalást forgalom évenkint 1800— 
2000 drb. sertésre terjed. A kivitel nagyobb
részt Francziaországba, Romániába, de főleg 
Ausztria felé irányul. Romániába a Magyar 
Kereskedelmi Részvénytársaság közvetíti az 
exportot, Francziaországba pedig az osztrák
magyar kereskedelmi ügynökség. A gyár élén

•----■S>=>CH0C>* '

Holczcr Albin vezérigazgató áll, aki azonkívül, 
hogy szaktekintély e téren, mindenkor fel tudta 
használni a helyi konjunktúrákat, hogy a ser
tésvész által okozott, teljesen meddő évadban 
a gyár versenyképességét biztosítsa. Az övé az 
érdem, hogy ily visszás körülmények között a 
253,210 frt vagyonú gyár 15,427 frt nyereség
forgalmat mutat fel. A telep óriási tápszükség
leteivel, mint a környék forgalmát nagyban be
folyásoló abszorbeáló képességével ebben a te
kintetben is áldásosán működött, Így egyedül 
tápanyagokra 82,000 frtot adott ki, melyből 
csak kukoriczára 61,000 frtot és egyéb gabona- 
neműre 21,000 frtot adott. Úgy Medgyes, mint 
az. JSész megye és környékének közgazdasági 
fejlődését igen nagy mérvben fokozza a 
»ft 'cingau« bortermelők szövetkezete, melynek 
pinezéi az ország határán túl is igen ismertek. 
Óriási forgalma mellett forgalomban levő borai
nak minősége vetekedik hazánk legkiválóbb 
termelőinek a boraival is, s éppen ennek kö
szönheti azon nagy keresletet, melyben úgy a 
bel- mint a külföldről állandó nagy megrende
lésekben részesül.

Staclt M ediasd i m it geregeltem  M agistrat.
Mediasch, das Siebenbürger Menni gelegen 

inmitten des Siebenbürger Hochlandes, cin 
Emporium in agricultureller und commercieller 
Hinsicht, gehört durch seine modernen Einrich-

l>v..i;is Omv.i:J Vik it .
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!)r. Folh.’rth Frigyes.

tungen, sowie durch seine hisíorische \  ergan- 
genheit zu den interessantesten Örtern Sieben- 
bürgens.

Den modernen Fortschritt wollen wir vor 
Allém durch die folgenden Daten illustriren:

Die Stadt Mediasch, mit geordnetem Ma- 
gistrate, im Gross-Kokelcr Comiíat gelegen, be- 
sitzt 1275 Mauser und 0766 Einwohner, wovon 
1)82 Magyarén, 37>08 Deutsche und 2041 Ru- 
manen; nach Confcssionen theilt sich die Be- 
völkerung in (599 r.-cath.; 1338 gr.-cath.; 94o 
gr.-orieir.alen, 3260 evang.-Augsburger Confes*

sión, 227 Calv. und 24 Isr. Mediasch war immer 
das Centrum eines wichtigen Handels- und Ver- 
kehrlebens und ist Sitz eines Stulrichteramtes, 
eines Bezirksgerichtes und Steueramtes. Es be- 
sitzt ein evang. Obergymnasium, eine Lehrer- 
Preparandie, Agriculturscluile, ferner eine grosse

.

Buchdruckerei und andere gemeinnützige und 
wohltatige Institute.

In Hinsicht dei Adininistration und Com- 
munication entspricht Mediasch den modernsten 
Anforderungen, so in Bezug dér Eisenbahnver- 
bindung, als auch des Telephon- und Tcleg- 
raphendienstes.

In agricultureller Hinsicht bűdet Mediasch 
den Sammelpunkt dér vorzüglichen Weinerzeu- 
gung des ganzen Gebietes, indem die Mediascher 
Wcine allén Erforderungen dér oenologischen 
und gastronomischen Erfordernissen entsprechen.

Geschichtlich belcuchtet. gliinzt die Stadt 
durch ihre Vcrgangenhcit und ist fást mit allén

hervorragenden Momenten dér Siebenbürger Ge- 
schichte aufs Engste vereint.

Inmitten dér noch theilweise trotzig stehen* 
den Gemauer dér Stadt ward einst dér berüch-

Dr. Hcinrich Zsigmond.

tigte Abenteurer Grilli enthauptet. In Mediasch 
wurde auch der Siebenbürger Prinz Stephan 
von Báthory zum Kunig von Bólén proklamirt. 
Sigmund Báthory erliess im Jahre 17)88 aus dieser 
Stadt den Edict, der die Jesuiten aus Sieben* 
bürgen vertrieb, drei Jahre spáter übergab der- 
selbe hier die Begierung seinem Brúder, dem 
Cardinal Andreas Báthory. Am 14. Febr. 1618 
lielen die Mörder des Prinzen Gábriel Báthory 
als Opfer der Volksjustiz, wo dieselben im 
Thurme der Franziskaner erdrosselt wurden. So 
zieht es hindurch die ganze vaterlándische Ge-



10 MAG Y ARORSZAG ÉS A NAGYY1LÁC 1897

schichte; im Jahrc 1058 wurde Georg Rákóczy 
11. hier seiner Wiirde destituirt. 1705 seben wir 
die Stadt durch den Rebellenführer Gráfén Simon 
Forgach embert; im dnrnuffolgenden Jalire riiumte 
l.orenzius Pekri die Festungswerke. 1849 tocht 
hier General Bem cinen siegreichen Kampf gé
gén die österreiehische Armee aus.

In eulturcller Hinsieht entspricht Médiáséit 
im höehsten Masse jener Mission, welche die 
Stadt seit Jahrhunderten in dicsér vont Brenn- 
punkte dér europáisehen Civilisation ziem- 
lich ontlcgenen Gegend erfüllen musste. In 
dicsér Beziehung, bewusst jener noblesse 
obiige, welche die geistige und intelleetuelle 
Superioritát ihr aufbürdete, wusste mán allhier 
die Rácén- und Culturtradition mit den E'for- 
dernissen dér ungarisehen Cultur und Staats Idee 
in vollste Harmonie zu bringen.

Fricdrich Tlu'il. Bürgermeister dér Stadt 
Médiáséit, geboren in Szúszhalom oblag derselbe 
seinen Gymnasial- und juridisehen Studien in 
Schiissburg, Klauscnburg und Hermannstadt. 
1882 in Kronstadt administrativcr Rechtsprak- 
tikant; 1883 stadtischer Notár in Schássburg 
und schliesslich Stadthauptmann bis 1892. Zwei 
Jahrc spáter treffen wir ihn an dér Spitze des 
Magistrates von Mediasch, wohin ihn das Yer- 
trauen seiner Mitbürger im Jahrc 1894 rief. 
Seine Yerdienste erwarb er síelt speciell in dér 
administrativen, polixeilielten und tinanciellen 
Reorganisation von Mediasch. Seiner Fürsorgc

i w»

l>r. Hi.tdcr Vi

ist in erster Reilte das neue Stadthaus, die 
Schlachtbrücke und das Krankenhaus zu ver- 
danken: ferner in nicht minderem Grade die 
Regulirung dér Strassen und Wege. Zudent be
lliidet sich die Canalisirung und elektrische Be- 
leuchtung int Stádium des detinitiven Abschlus- 
ses. Friedrich Theil wusste seine cminente theo- 
retische Begabung stets mit seinen praktischen 
Erfahrungen in Einklang zu bringen. Ur.ter 
seiner humánén und loyalen Administration kant 
auch das ltarmonische Éinverstándniss zu Standé,
--------------------- - |>aj ■ ■ --- - - -̂------- -T-T1

Dyonis \ ictor Osicahi, géb. 1847, vollen- 
dete seine Studien in Kronstadt, Schiissburg 
und Hermannstadt, \vo er auch seine juridisehen 
Prüfungen bestand. Bis 1873 stand er bei dér 
Finanzdirection von Hermannstadt in Yerwcn- 
dung. Spáter frequentirte er die philosophischc 
Faculiát dér Budapester und Grazer Universitat, 
wo er auch die Professoren-Rigorosen bestand. 
Da er infoige von Complication dér Zustándig- 
Keit mit dér Yalabilitát seines akademischen 
urades seiner Carriere Abbruch thun musste,
: . .'.ait er Stadtdienst und wurde 1894 einstim- 
'vig xum Magistratsrath dér Stadt Mediasch ge- 
tvahlt. wo er zuweilen auch die Agenden des 
Bar;;cr; „;-;..r- stellvertretend eiifüílt.

!>:. Kari Oberlh, géb. 1856 in Mediasch, 
\vo er :iuel; die C.vmn.i'-ialschule bcsuchte. Die 
Universitat freejuentirte er in Budapest und 
Klauscnburg und 1878 niaehtc er den l'eld/ug 
ni Bosmen mit. Seit 18811 Advocat und tsadti- 
sclier Amvalt: derzeit i>t derselbe Directions- 
prasident dér Spnrenssa und Honorar-Comilnts- 
rechtsconsulent.

Dr. Hcinrich Sufnim ul, géb. 1807 in 
Médiáséit, wo er auch die Mittelsehulcn absol- 
virte. Spáter zog er an die medicinische Facultát 
dér Grazer Universitat, und wurde selion int 
folgenden Jalire nácit Ablegung dér Physikats- 
Prüfung zunt stádtischen Ober-Physikus gewáhlt.

Die Gesellscliaft von Mediasch.
Allé jene Colturzweige, wolche von cinem 

Knotenpunkt in intelleetueller und civilisato- 
riseher Hinsieht auf die Umgebung rayonnircn 
ntüssen, wenn derselbe seiner Misson entspreehen 
soll, tinden wir in voller Bliithe in dicsér ríih- 
rigen Stadt entfaltct. Wenn dicse Cultur gewis- 
serntassen von dér deutschen Zunge wenn auch 
nicht begrenzt, so wenigstens geleitet wird, so 
ist dics in erster Reilte dér tausendjáhrige Tra- 
dition zuzuschreiben, welche das munteré 
Sachsenvolk hier in fernsten, Osten, wo noch 
einheitliches deutschcs Rácén- und Sprachen- 
gebiet ánzutreffen ist, stets pietátsvoll bewahrt 
hat. In dicsér Hinsieht sind utisere Saehsen 
conservativer, wie viclleicht die deutsche Welt- 
Emigration wo imnter anderwárts. lleberall 
waren die Deutschen stets bceifert, ihre eltau- 
vinistischen Eigensehaften dér Opportunitát des

Ortes und Milieus, wo sie ihr Fortkomiren fan- 
den, zu unterordnen. Und nirgends hat sich 
die Ureigenart so in Tracht, Sprachc als auch 
in socialen und rechtlichen Gepnogenheiten so 
rein erhalten, als eben hier, und nirgends tref
fen v irs e ne glückliche Lösung jener se

íohlcnte ; uic Hatrmoníecler tra- 
ditionellen Pietát mit den vaterlándischen 
Ptlichten.

Hier eine kurze Skizze dér hervorragend- 
sten Gestalten dér Mediascher Gesellschaft:

Dr. A dolf Klein, géb. in Hosszú-Aszó. 
Seinen Elementar- und Gymnasialunterricht er- 
hielt er in Hermannstadt; das Doctoren-Diplom 
erwarb er sich in \ \  ion, wo cr auch prakticirtc, 
doch brachte ihn, gleiclt vielen Anderen, das 
October Diplont beim, wo cr als Advokat prak- 
ticirte. Als Fachschriftstcller und Politiker stellte 
cr auf jedent Ciebiete seinen Maiin. Zuletzt 
finden wir ihn als Wahlprasidenten; Dr. Klein 
zálilt auch zwischen die Begründer des ungari- 
schen Casinos: und ist öberschützennieistcr. 
In politischer Hinsieht war er stets bestrebt die 
Gegensátze zwischen den mehr oder ntinder 
berechtigten Nationalitáts Aspirationen zu schlich- 
ten, und exponirt sich in dicsér Hinsieht mit 
entschiedener Gefálirdung seiner persönliehen 
Interessen.

Adolf Mini:, géb. 1843 in dér Genteinde Bral- 
ler, C onthat Gross-Kókler. Nácit Absolvimng

dér l'nter-Gymnasialstudien irat cr als Praktikant 
in die Dr. SiegmunJ’sehe Apotheke, die er spá
ter crwab. Nacli entsprechender praktiseher An- 
cignung dér Arzneikunde zog cr nácit Wien, 
wo cr int Jalire 1805 sein Diplom erwarn. In 
dicsér Eigenschnft wirkte cr Anfangs in Mer* 
mannstadt, und nacliltor, int Jalire 1808, iiber- 
nahm er die Dr. Si\\i*iiin)iJ'sclie Apotheke. Adolf 
I lienz ist Ausschussmitglied dér Stadt, Directions- 
mitglied dér Mediascher Sparkasse, Prásidenf 
dér Wingauer W’einproductengenossenschaft, 
Kirchenmeister dér Augsburger Schulen Augsb. 
Confession, und .schliesslich Aufsichtsrath de? 
Mediascher Salantifabrik.

Dr. U'illh'lw Ili)iih,:\ géb. 1848 in Székely- 
Kercsztur. Die Mittelsehulcn absolvirte er in 
Klauscnburg, unt spáter die 1 lermannstádter 
Reclits-Acadentie zu frequentiren. Nácit cincin 
ausgiebigen Rcchtspraktikum in Budapest und 
Wien, erwarb er sich das AdvokatUrs-Diploiií 
int Jalire 1874. B nder begann seine richterli- 
chen Functionen bei dem Budapester W’cchscl- 
gerichte, sodann ging cr in dér Éigenschaft 
eincs Nőtárs zu dem Mediascher Bezirksgerícht, 
zunt Schássburger Bezirksgerícht als Bezirks- 
richter, in Weísskirchen und Bistritz als KMclitér 
und erlangte die künigl. Tafelsrichterwürdc 1887. 
Bindor, derzeit in Pension, ist Kirchenrath des 
ConsistoriUitts, Kirchendistrictscurator und zu- 
gloicli in Mediasch Prcsbyter und Kirchenrath 
des dortigen Kirchendistrictes : Direktionsmitglied 
des Spar- und X’orschussvcrcins, Directionsprá- 
sident dér Salami-fabrik. Mit dicsér Liste sind 
dessen Functionen bei wohltátigen und gentein- 
niitzigen Anstalten noch bei weitem nicht cr- 
schöpft.

I »r. X"vak Kiv.sm.

'jo s if  Schns:/i'r, géb. 1849 in Mediasch. 
Nácit Absolvimng dér Gymnasiulstudien in seiner 
\ aterstadt zog cr an die rniversitát Jena, Leip- 
zig und Wien, wo er nácit Bestchung dér Rigo- 
rosen zunt Gymnasialprofessor in Mediasch er- 
nannt wurde. Schuszter nalint ant öftentlichen 
l.cbcn seiner X'aterstadt regen Antheil und ist 
dér Begründer, spáter C ommandant dér stádti
schen l'euerwehr. Zunt Abgeordneten gewáhlt, 
vertrat er seinen Wahlbezirk in zwei Cyclen. 
Seine parlnntentarische Thátigkeit weist nicht

cr neuerdings dem Bérülc eines Gymnasial- 
professors.

1 ’i k l o r  K i J e l i , géb. 1 >7)2 in Mediasch. Nácit 
Absolvirung seiner Mittelsehulcn zog er nácit 
dem Auslande, wo cr in Wien zwei und in 
Berlin vier Semcstcr an dér rniversitát ver- 
brachtc. Gymnasialprofessor und spáter Decan 
des Kirchendistrictes. Ridcli verstand es, neben 
seinen philosophischeii Studien .sich auch mit 
Nationalöconomie und wirthschaftlichen Fragen 
cingehend zu bescháftigen und ist in dicsér 
Págenschaft Generaldirector dér Sparcassa.

j  Itiiu;! O lv r lii. Generaldirector dC*r Mcvlia- 
scher Spar- und Vorsehussvereins, derzeit Pfar- 
rer dér stádtischen Kirchengcmeinde Augsburger 
Contcssion. Dér gegenw iirtige Stadtpfarrer dér 
cvaitg. Kirchengemcin.le A. B. zu Mediasch 
Mcdgycsiim Grosskoklcrt 'omitat, Johann < )bcrth, 

i>t int Jahrc 1823 zu Mc^liasch geboren, hat 
nácit Absolvirung des < tbcrgymnasiunts seiner 
\ aterstadt in Wien und Jena in den Jahren 
1842- 1840 studirt und nácit Vollendung der 
rniversitátsstudien bis zunt Jalire 1850 eine 
Hauslehrerstclle int Königreich Hannover be
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liléidét. Vöm Jahre 1850 bis zum Jalire 1874 
war deiselbe ó Jahre Lehrer, 12Jalire Conrector 
(Vicedirector) und 7 Jahre Director des evnng. 
Obergymnasiums. A. B. zu Mediasch und er- 
Hieiltc Untorricht in lateinischer, griechischer 
und deutcher Sprache und gleichzeitig an dem 
mit dem Gymnasium verbundenen theologisch- 
piidagogischen Seminar, in Piidagogik. lm Jahre 
1874 wurde er durch W'ahl dér evang. Ge- 
meindevertretung in seine jetzige Stelle berufen. 
Johann Oberth ist sowohl durch die Gediegen- 
heit seines theoretischen Wissens als auch in 
l-'olge seiner ungemein grossen praktischen Er- 
fahrungen geradezu pradestinirt, die Stelle die 
er innehat, zűr grössten Bli'ithe zu entfalten. Das 
Jahrzente hindurch bethatigte Wirken tragt schon 
derzeit die auserlesensten F'rüchte, auf dérén 
WUrdigung wir andernorts zurückkommen.

Dr. Frid inek Folbcrt, Bezirks- und Eisen- 
bahn-Arzt, géb 1859 in Mediasch, \vo er auch 
das Gymnasium besuchte. Nachher nahm er In- 
seription an dér medicinischen Fakultat zuerst 
dér Wiener, dann dér Heidelberger Universitiit, 
\vo er auch das Doctorendiplom erwarb. Stiin- 
diges Mitglied des stadtischcn und des Gesund- 
heitsaussehusses, ist derselbe derzeit Bezirks* 
und Eisenbahnarzt von Mediasch.

I)r. R udolf Xorúk, géb. zu Bogaras 1858. 
Xach Erledigung dér Mittelschulen in Hermann- 
stadt und Klausenburg nahm er lnscription an 
dér Budapestéi- Universitiit, \vo er die juridische 
l 'acultiit absolvirte. Nach Erlangung des univer- 
sitiiren Grades ward er Comitats-Notar im Foga- 
rascher Comitat, spiiter Waisenamts-Assessor 
und königl. Xotariats-Substitut in Hermannstadt 
und dann in Mediasch 1886. Mitglied des 
stadtischcn Ausschusses. Unter seinen Ehren- 
stellen sei diejenige des Directionsrathes beim 
Mediascher ung. Casino, ferner die Curator- 
stelle bei dér Staatsschule erxváhnt.

Industrie, ilandol, Finanz und 
Agricultur.

Seit undenklicher Zeit war Siebenbürgen 
stets ein Exportgebiet für Ungarn und die Ge-

sammt-Monarehie. Mit dér Vervollkommnung 
dér Transportmittel dürfte diese Bedeutung des 
Landes jenseits des Königssteiges nur sich er- 
höhen. Xun sind aber sowohl die Productions- 
als auch die Verkehrverhaltnisse noch lángé 
nicht auf dér Höhe jener Erfordernissen, die

S-epesi kapu. Szepescher Thor. La p.trtc Sépes.

inán an cinen Culturstaat stellt. Anelerseits muss 
mán allerdings concediren, dnss die erzeugten 
Producte erster Oualitat sin.1 und in ilirer eige- 
nen Art ciné uahre Mustercollection bilden.

Die Absorbstionsfáhigkeit dér Creditfahig- 
keit wird durch den Mediascher Spar- und Vor- 
schussverein geleitet, wclcher ein wahres

Reservoir dér Finanzkrafte dér Gegend bildet. 
Hier einige Daten iiber die Funktion dieses 
Creditinstitutes;

Dér Spar- und Vorschussverein in Mediasch 
ist im Jahre 1862. nach Schulze-Delitz'schem 
System als dér erste dieser Art in Siebenbürgen 
yom damaligen Gyir.nasial-Conrector Johann 
Oberth in's Leben gerufen worden. Die 1896-er 
Jahresrechnung derselben weist aus ein Ge- 
sammtbetriebscapital von 1.363,341 fi. und als 
letzten Jahresreingewinn die Summe von 9904 fi. 
88 kr. Die Zahl dér Mitglieder betrug am 31. 
December 1896 282 mit 1332 Stück Actien 
á 50 fi. Vorsteher des Vereins ist seit 1862 
Johan Oberth.

Unter den InJustrie-Unternehmungen stellt 
die Mediascher Salamifabrik und Schweinemas- 
tung obenan. Hier einige Daten, die wir dem 
letzten Jahresberieht dieser Actien-Gesellschaft 
entnehmen:

lm Laufe 1895 betrug dér Einkauf von 
Schweinen zu Mastungszwecken 2207 Stück ; 
dergesammte Füllverbrauch erfordete die Summe 
von 81,654 fi, und zwar für Maisfutter 60,883 fi. 
für Gerstenfutter 20,790 fi.

Die Mastschweine hat mán mit 1240 Stück 
mit einem Rohgewinne von 86,072 fi. abgesetzt; 
die meisten in Wien—St.-Marx. Die unter dér 
umsichtigen und fachmannischen Leitung des 
Generaldirectors Albin Holzcr stehende Fabrik 
exportirt nach Frankreich, Rumanien, in erster 
Linie nach Oesterreich. Im verflossenen Jahre 
hat die Seuclie dér Exportfahigkeit manche Ein- 
busse gethan. Dér Gesannntverkehr stieg des- 
§en ungéachtet auf 253,210 fi., wovon an reinen 
Gewinn’6365 fi. 84 kr. resultiren.

• Allé dicse eminenten Resultate sind in erster 
Reihe ausser dér Opferwilligkeit dér Actionare 
dem leitenden Director Albin Holzer zuzuschrei- 
ben, welcher ungeachtet dér namhaften Ver- 
luste, welche die Fabrik durch Elementarscha- 
den und Seuchen erlitt, dieselbe stets auf dér 
Höhe einer erfreulichen Prosperitat und Renta- 
bilitat erhalten konnte, wofür ihm auch zu 
wiederholtenmalen dér Dank dér Actionare zu- 
theil wurde.

-.tel

L a v ilié  M ediasch avec m ag istre regu lére  a  T ran sy lv an ie .
La vilié de Medgyes, située au centre de 

la Transylvanie, a toujours oeeupée un role 
prédominr.nt dans l’histoire de són pavs. Ses 
origines remontent aux 

- ! c r . .v  - bj ■- p : . i— fafaj i >---------

Avant de nous en oc- 
cuper, perons note de 
són dóveloppement ac- 
tuel, qui a toujours 
été en rapport harmo- 
nieux avec le progrés 
général de notre roy- 
aume.

Medgyes (en saxon 
Mediasch), vilié possé- 
dant un magistrat mu- 
nicipal ct rancien titre 
de vilié royale; ses 
habitants montent a 
6766 ames, dönt 983 
Hongrois, 3508 Allé* 
mands ct 2041 Rou- 
mains. Le déelassement 
pár confessions nous 
montre 699 cath. r . ;

1338 cath. grecs orientaux; 3200 protestáns du juge d’arrondissement, du receveur des 
227 calvinistes' et 241 juifs. recettes; d’un lycée catholipue et protestant,

Medgyes est le siige du juge administratif, d’un seminaire d’instructeurs et d'une école
agricole : en outre, nous 
y trouvons plusieurs

.MfJipcsi sznlAmi-uyiir Os scncs hiilnlda.

et d'utilité publique.
Quant a ses pro- 

duits agricoles, nous 
devons remarquer ses 
vignes d'un rénom qui 
dépasse lóin les fron- 
tiéres de notre pays. 
Són erü, reriommé pár 
plusieurs rapports, s'cx- 
porte mémes dans les 
pays avoísinants.

De passe de la vilié 
est herissé de souvenirs 
sanglants et glorieux. 
C est ici que fut déca- 
pité le grand aventurier 
italien G vilii púi ajouc 
un certain röle dans 
l'histoire de la Hongric.
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Medgyes vit l’act fameux, lorsque les délégués 
polonnis proclaniérent roi de Pologne le prinoe 
Etienne Báthory prince de Transylvanie. Med
gyes se rappelle aussi du moment historique 
oü, en 1599, Sigismond Báthory céda le pou- 
voir á són írére, le Cardinal Andréas, L'n autre 
prince du pavs, Etienne Bocskay, fut élű iei, 
et e'est le 14 février 1618 oú le peuple egorgea 
les assasins Nadányi et Szilassy, régicides du 
prince Gábriel Báthory.

Dés lors les événenients se précipitérent au fűi
ét á mesure que l'indépendance du pnys 
chancela sous l'influence autrichienne. Ön y

destitua, en 1658, George 11, prince de Rá- 
kóczy, mais qui fut réintigré dans sa dignité 
aprés un interrégtie de 15 jours. i.a \ille fut 
prise pás les troupes du parti indépendant sous 
le eomte Simon Forgách, et reprise á l'année 
suivante pár rartnée impériale. L'anncc suivante 
la forteresse fut rasée pár I.orent Pékry, pour 
devenir néanmoins le théátre sanglant d 'une 
grande bataille, livrée pár le générni Bem contre 
les Autrichiens dans la révolution hongroise de 
1849, ou le général resta victorieux.

I.a vie sociale de la vilié offre ceci de parti- 
culier que les habitants saxons, perdus dans

la mer dcs nationnlités héterogénes du »Far- 
East«, ont toujours su garder les grandes 
traditions qui les attachent á la culture occiden- 
tale, et cela sans léser aucunem ent la hégé« 
monie politique hongroise. Aussi ce taet difficile 
leur valut non seulement l'estime et la sym- 
pathie de leurs concitoyens hongrois, mais aussi 
une certaine participation dans l'im perinm  du 
pays, tant convoitée — vainem ent — pár les 
Roumains.

Kitüntetést nyert
•  Budapesten, Párisban, Londonban és Nápolyban.

““mi'
ideezsába
SotinAW)

G aultheria olaj-tok csúi_ _ _ _ _ _ _ _
és nufíren^TlIfinTT^cm —
bécsi tanár a legelőnyösebben

nyilatkozik müveiben. IC szernek haszná
lata azért nem terjedt cl általánosan, 
mert igen kellemetlen a szaga, ize pedig 
égetően csípős. A kérdést ugv oldottam 
meg, hogy az olajat tokokba viszem és 
igv sem a rossz szaga, sem csípős ize 
nem érezhető és a hatasa mégis teljesen 
érvényesül. Gyermekeknél I.. nőknél II.. 
férfiaknál III. számú tok használandó. 
Ára 1 üvegnek 1 Irt.

A Cocain-pastillából nehány darabka
megszüntet a gar.it- cs ____-hurutot
köhögést és rekedtséget. Ara egy doboz
nak 75 kr.

f lu o r  Calcium a nyak és másnemű 
m irisrdaganalok  e l le n "  Mennyi könnyet 
ontott, hány fohászt fakasztott mar ez a 
baj. mely rúttá teszi a szépet és undorí
tóvá a kívánatost és a legvirulóbb haja- 
.donok üde szép arczat teljesen kivetkóz- 
totik formájából. Gyöngéd viszonyokat 
tépett szét s forrásává vált az örökös 
bánatnak. Eddig legtöbb esetben kés alá 
került a gumós daganat és ha az operatőr 
kiirtja is. ott maradnak az eléktelenitő 
' ■ dús N ... sz tehát, hogj un 

syszer. mely a fels
ts  a daganat nyomtalan eltüntetését clo- 
.... . '  ~ .-i--.i-.-w---
melyet tabletták alakjában állít elő 11.,/-- 
linszky Karoly gyógyszerész. Ara : 1 2 
doboz 1 frt, 1 egész 2 forint.

A Fncus klinikáim elismert gyógy
szer sovanvit: sra cs a hiz.,s meeakada- 
lyozasára. valamint a kövér egyéneknél 
előforduló asztma megszüntetésére. Jeles 
orvosok elismerő bizonyítványokat állí
tottak ki a . l : i i a i s “ ‘ T Ó \. Ára egy I-ső 
szám nak 2 frt.

A Cardopatia hasonnevű növény 
kivonata. vérszegénységnél, (anaemia) 
senyveseknél, idegeseknél, angolkórosok- 
nál. skrofulánál, álmatlanság ellen kitűnő 
hatasa van, mert a MCardopatia" fokozna 
az étvágyat, jótékony alvást, vig kedélyt, 
az erő gyarapodását és ez által a test 
súlyának gyarapodását idézi elő. (Sovány
ság elleni szer.) Ezért főképen me'.lbete- 
geknél ajánlatos. Ára utasítással 2 frt.

gyermek szenved otvarban s egyéb, kínzó 
viszketéssel járó, levedző bőrkiütésekben. 
Ezek rendszerint igen hosszadalmas le
folyásnak és makacsul cllentállanak a 
szokásos szereknek, melyek a legtöbb 
esetben, még ártalmasak is. Az általain 
előállított áfonya kivonat teljesen ártatlan 
szer es az otvaron és ekzemán kívül 
kitűnő eredménynyel használtaik  a nyelv 
repedekei es a felhám leválása eilen, 
továbbá égési sebeknél és viszér-tágula- 
tokból eredő fekélyeknél is. Kitűnő hatása 

s
és gyomorfekélyeknél. Ara vattával es 
ecsettel 1 frt 50 kr.

Vasas losior-oastilla. kei:™ .-. k. -,y-
nyeu bevehető ez ikorkat képez. Kliniká
kon és Poliklinikakon rendelik, angol
koros, verszeg ■•tv. gvenge gyermekeknél,

1 ............. — a rs?  i— r
előmozdítására szolgál, darabonként ta r
talmaz 0.0005_ tiszta fc.sfort és 0.02 tej
savas vasat. Ara 1 doboznak 10 napra 
való 00 kr.

A vasfosior album iual-szörii.
gyermek megunja a v.i-iö-for pa-tillát,
akkor adagolandó, hatása és quantitativ 
tartalma ugyanaz, mint a pastillának, de 
bevételre kellemesebb, mert édesebb. Ara 
10 napra való 1 frt.

k im er í tő  prospektusokat mindenkinek szívesen küldünk.

Kaphatók :

Hazslinszky Károly, gyógyszerésznél
m ' D A i ’ K S  T .

Vili., S á n d o r-té r  és Pökk S z ilá rd -u tca  sarkán.
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