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jYÍeghivó.
Aa újvidéki u emse ti munkapárt 

j .  hó 8-án, vasárnap d. u. J  órakor 
aa »Erasébet saálló« nagy termében

nagy gyűlést tart,
a pártelnök megválasatása és a tisa- 
tikarban megüresedett helyek, betöl
tése tárgyában.

A nagygyűlésre Újvidék saab. kir. 
város m unkapárti válasatópolgársá- 
gát eauton is meghív ja

dr. KASSO V11Z ÁRMIN, 
ügy1’- elnök.

A munkapárt uj éve.
Jóleső melegség árad felénk az 

újvidéki nemzeti munkapártnak ijesz
tendő napján elmondott beszédeiből. A 
kölcsönös megbecsülésnek, a szeretet
nek, a bizalomnak, az együvétartozás- 
nak, a jövőben végzendő nagy mun
kára való szövetkezésnek komoly nyi
latkozatai hangzottak felénk.

Az a nap, melyen még a legközöm- 
bösebb ember sem halad el embertársa 
előtt, anélkül, hogy jókivánatait ne 
tolmácsolná s amely nap ép emiatt 
meglehetős sablonos külsejű, az újvidéki 
nemzeti munkapárt életében nagyon is 
kiemelkedett a mindeunapiság megszo
kott kereteiből s hatalmas politikai 
demonstrációvá, vezéreinkkel szemben 
pedig ünnepélyes manifesztációvá vál
tozott.

Pártunk életében az újévnek ez az 
első napja emlékezetes, szép nappá lett. 
Azzá emelték azok a magas szárnyalást!, 
komoly és jól megfontolt nyilatkozatok, 
melyek főspánunk, képviselőnk, s a mi 
szónokunk részéről elhangzottak.

Látszott, hogy mindenki emlékeze
tessé s maradandó hatásúvá kívánta 
tenni ezt a napot, ezt az első határna
pot, pártunk életében.

Nemcsoda, hogy az erős, érzelgésre 
alig képes, a nehéz munkában sokszor 
túlságosan elkomolyodott férfilelkek 
e napon a szeretet, barátság és a köl
csönös megbecsülés órzelemteljes húr
jainak kellemes zengését hatványozot
tabban érezték leikökben, mert ki kellett 
váltania ezt az érzelmet, annak a nap
nak, melynek képe ránk nézve oly 
örömteli és biztató, szemben az egy év 
előttivel, mely csak szomorúságot, ke

serűséget s honfiúi kétségbeesést tartott 
számunkra.

Ez a körülmény tette meleggé és 
őszintévé 1911. január elsejének ünnep
lését a mi számunkra.

Emlékezetessé s fontossá pedig azok 
a válaszbeszédekben leszögezett irány
elvek hangoztatása, amelyek az egész 
pártban osztatlan örömet és helyeslést 
keltettek s amelyek élénken világítják 
meg azt a mesgyét, ahol a mi vezéreink 
haladnak.

De megvilágítjuk egyszersmind azt 
az utat is, amelyen haladva, valameny- 
nyiünknek, kik e város, e haza javán 
dolgozunk, mielőbb találkoznunk kell 
pártkülömbség nélkül, találkoznunk kell 
pedig nem emésztő s a gyöngébbet 
megsemmisítő harcra, hanem barátságos 
és őszinte szövetkezés létrehozására, mely
ből úgy az egyesnek, mint a köznek 
csak haszna leend.

Nem érezzük hivatottaknak magun
kat az elhangzott beszédek kommentá
lására, szükség sincsen rá, világosan 
szólnak azok mindenkihez, ki belőlük 
tanulságot meríteni akar.

Biztosan hisszük, hogy hatásuk mi
előbb mutatkozni fog s az a mi politikai 
újévünk igy, nemcsak egy diadalmas 
nagy munkának lesz első határköve, 
hanem egy újabb nagy alkotásnak, nagy 
alakulásnak szilárd, biztos alapköve is.

A munkapárt tagjait dr. Kassowitz 
Á rm in  ilgyv. elnök vezette újév napján
d. e. 11 órakor dr. S z le z á k  L a jo s  
országgy. képviselőhöz, hol őt a 
párt nevében a következő beszéddel 
üdvözölte :

Nagyságos Képviselő U r!
Mélyen tisztelt Barátunk !

Ez az első újév, amely ránk mint 
kormánypártra köszöntött. Örömmel jöt
tünk ide, hogy ma az újév napján a 
nemzeti munkapárt nevében Nagyságo
dat a legjobb szerencsekivánatokkal 
köszöntsük. Az a nagy győzelem, amelyet 
pártunk oly rohamosan elért és amely 
városunkban mindenütt térfoglalást je 
lentett, nemcsak azon magasztos elvek
nek köszönhető, amelyeket pártunk 
zászlajára irt, de annak a fényes névnek, 
is mely arra fel volt Írva, és amely úgy 
hangzott, hogy „dr. Szlezák Lajos11. A 
város polgársága Nagyságodat válasz
totta meg óriási többséggel képviselővé, 
mert tudta, érezte, hogy saját szülőt-

tébeu oly fényes tehetséget küld az 
országgyűlésbe, aki érdekeinek, kíván
ságainak mindenkor a legjobb szószó
lója lesz. Tudom, hogy mindenkinek 
kívánságát tolmácsolom akkor, midőn 
azt kívánom, hogy a jó Isten Nagysá
godat még igen sokáig pártunk dicső
ségére és városunk áldására megtartsa!

D r. Szlezák Lajos országgyűlési kép
viselő a következő nagyszabású beszéd
ben válaszolt a tisztelgő küldöttségnek:

Tisztelt Uraim és kedves barátaim !
Igazán el vagyok fogúivá, bár a nyil

vános beszédhez és szónokláshoz hozzá 
vagyok szokva. El vagyok fogúivá a sze
retettől és ragaszkodástól, amelyet mai 
megjelenésükkel megmutatni szívesek vol
tak és amelyet tisztelt szónokuk bizo
nyára baráti jóindulattól befolyásolva, 
személyem iránt hangoztatott. Ez a mai 
megjelené-iük, ép a mai napon, minden
esetre többet jelent a conventionális 
udvariasságnál. Engedjék meg, hogy ezt 
a megjelenést olybá vegyem, hogy ez 
annak a kölcsönös bizalomnak, az ethikai 
alapokon nyugvó kölcsönös szeretetnek és 
egyetértésnek fényes tanujele, amely köl
csönös bizalom magyarázza meg azt az 
igazán fényes diadalt, amelyet a nemzeti 
munkapárt rövid létezése alatt oly sok
szor elért és amely egyetértés képezi egyet- 
len zálogát annak, hogy a jövőben hasonló 
sikereket, hasonló diadalokat elérhessünk. 
Most az újév küszöbén szabad lesz majd 
röviden visszapillantanom a múltra. Az 
urak előtt is ismeretes, hogy a múlt év 
elején micsoda abnormis politikai hely
zet volt hazánkban. Volt egy kormányunk, 
amelynek nem volt ellenzéke, amely a 
legnagyobb dolgok keresztülvitelére hiva
tott volt. Ezt a kormányt nem fenye
gette a politika félelmetes forradalmi 
eszköze, az obstrukció, amelynek a kor
mány tulajdonképen léteiét köszönhette. 
Ez az ellenzéknélküli kormány törvényen 
kívüli állapotba hozta az országot. Az 
ország gyeplőit magától eldobta és cser
benhagyta nemzetét, amely vakon követte 
ezt a kormányt. Ha kutatjuk ezen kor
mány bukásának okát, úgy három dolog 
az, ami mindenkinek szemet szúrt és ami 
a bukást előidézte. A koalíciót támogató 
pártok elsősorban is oly tetszetős és 
minden magyar emberre nézve oly hang
zatos jelszavakkal iparkodtak maguknak 
népszerűséget szerezni, hogy nemcsupán 
egy hatalmas pártot tudtak tömöríteni 
és az ország népét a maguk részóro hó-
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ditani, hanem félrevonulásra késztették 
azokat, akik szivükben nagyon alapos 
és indokolt kételyeket támasztottak, val 
jón lehetséges-e ezen eszmék keresztül
vitele, de nem akartak működésük elé 
akadályokat gördíteni. A jövő megmutatta, 
hogy azok a kételyek, amelyeket ezek 
az urak szivükben és lelkűkben támasz
tottak, indokoltak voltak. A többségi 
párt, amely ezen jelszavak révén vette 
kezébe a kormány gyeplőit, nemcsak nem 
tudta teljesíteni az Ígéreteket, hanem 
azok • teljesítését meg sem kísérletté. Ez 
az egyik ok, ami a kijózanodást ered
ményezte. A másik kettő személyes ok. 
Az egyik az, hogy a kormány a maga 
embereit, akik programmjuk képvise
letére hivatottak voltak, oly szerencsétlenül 
válogatta össze, ezek ellen oly sok kifo
gást lehetett tenni, hogy ezek az embe
rek személyes tulajdonságaik révén nem
csak lejáratták a kormányt és programm- 
ját, hanem az egész rendszert ország
szerte népszerűtlenné, sőt gyűlöletessé 
tették. A harmadik ok, amely a koalíció 
uralmát tönkretette, a belső meghaso- 
nulás. Nagyon jól méltóztatnak emlé
kezni, hogy a koalíció bukásának egyik 
főoka ez a belső meghasonlás volt. amely 
az annyira egységesnek feltüntetett koalí
ciót hat pártra szakította. Talán nem 
egészen időszerű, sőt talán hangulatrontó 
is, amidőn a mai alkalommal talán a 
kelleténél jobban hangsúlyozom az össze
tartás, az egyetértés fontosságát, de azt 
hiszem, nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy ha a jövőben is nagyot akarunk 
alkotni és győzelmesen előrenyomulni, 
akkor szükséges, kogy minden párttag  
odaadja és feláldozza a köznek minden 
tehetségét, lelkesedését, bizalmát és szere- 
tetét, mert minden sikernek és erőnek 
záloga és titka: az egyetértés.

Ily felfogásban és ily reménynyel 
kívánok Önöknek és kedves családjuk
nak : boldog uj esztendőt.

A harsány éljenzéssel fogadott beszéd 
után, amely igen mély hatást gyakorolt 
mindnyájunkra, a párt küldöttsége dr. 
Szlezák Lajos országgyűlési képviselővel 
együtt Matkovits Béla főispánhoz vonult, 
hol a párt nevében ugyancsak Kassowitz 
Ármin dr. volt a szónok a következő len
dületes üdvözlő -beszédet tartván:

Méltóságos Főispán U r!
Szeretve tisztelt vezérünk !
Hagyományos szép szokásnak hó

dolva, mi az újvidéki nemzeti munka
párt küldöttsége örömmel jelentünk 
meg Méltóságod előtt, hogy ma IJjév 
alkalmával elhalmozzuk legjobb kivá- 
natainkkal. Alig háromnegyed éve, hogy 
a magas kormány előterjesztése alap
ján 0 Felsége városunk kormányzatá
nak vezetését Méltóságodra bízta és 
máris mondhatjuk, hogy kevés kivétel
lel a város összlakósságának nagyra
becsülésére, szeretetére és lelkesedé
sére tett szert. Méltóságod nemcsak 
városunk iránti jóindulatának, nemcsak 
pártunk iránt való rokonszeuvéuck

adta fényes tanujelét, de tanúbizony
ságot szolgáltatott arra vonatkozólag 
is, hogy mindazon törekvéseket, amelyek 
arra irányultak, hogy városunk céljait 
előmozdítsák, hatalmasan támogatta. 
Arra is szolgáltatott Méltóságod tanú
bizonyságot, hogy a széthúzó szelle
met, amely városunkban sajnos nagy 
mértékben lábra kapott, annyira tudta 
gyengiteni. hogy ebben a tekintetben 
napról-napra lényeges javulás mutat
kozik. Méltóságodnak eme ténykedése 
élénk visszhangra talált és biztosítjuk 
Méltóságodat, hogy minden egyes lépé
sét, amely városunk anyagi és erkölcsi 
jövőjét előmozdítja, teljes odaadással 
fogadjuk és helyeseljük. Ha visszapil
lantunk az elmúlt esztendőre és annak 
bekezdésére, úgy még most is lelki sze
meink előtt lebeg az a borongós, aggo
dalmas lelki állapot, amellyel a múlt 
év küszöbét átléptük, mert amint az 
országos, úgy városunk politikájának 
látóegét is súlyos, komor, vésztjosló 
fellegek borították el. Egész más kö
rülmények között köszöntjük ezt az 
évet, mert azóta azt láttuk, hogy a 
vésztjosló fellegek elvonultak a politi
kai égboltozatról. Az égbolt tiszta és 
a legszebb reményekkel nézünk a 
jövő elé. Mibenuüuket Méltóságod, most 
midőn pártunk már egészen megerősö
dött, mindig oldala mellett fog találni 
és jókivánataink abban az egy kíván
ságban csúcsosodnak össze;adja a gond
viselés, hogy a szeretet szálai az év 
során mindig erősebb és erősebb köte
lekké váljanak. A jó Isten tartsa Mél
tóságodat, 0  Méltósága a főispánná ol
dala mellett, a mi szeretetünktőlkisérve 
számos éveken át erőben és egész
ségben".

Az üdvözlő szavakra főispánunk 
hosszabb beszéddel válászolt, melyet 
szószeriut közlünk:

Tisztelt Uraim 1
Nagy hálával veszem az újvidéki 

nemzeti munkapárt megtisztelő jbkivána- 
tait az évforduló alkalmából j azokat 
szivem mélyéből viszonozom.

Az emberi lelkekben lakoznak érzel
mek, szenvedélyek melyeknek kitörést 
engedni, melyeket nyilvánítani az élet 
mindennapos gondjai, küzdelmei közepette 
a férfinak nem szokása, de vannak oly, 
rendkívüli alkalmak, amidőn ez meg van 
engedve s ily rendkívüli alkalom a mai 
nap. Rendkívül örülök, hogy a mai napon 
üdvözölhetem önöket tisztelt uraim s ab
ban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
alkalmam van önöknek őszinte, igaz nagy
rabecsülésemet mély tiszteletemet s törhe
tetlen, igaz barátságomat kifejeznem. De 
örvendek azért is a mai napnak, mert az 
alkalmat nyújt visszapillantanunk a 
lefolyt esztendőre, e küzdelmes, fárad
ságos, verejtékes, de dicsőségteljes eszten
dőre, s e visszapillantás kapcsán mó
dunk van levonni a tanulságokat is.

Méltóztatnak tudni, mily súlyos kö
rülmények között alakult meg e part.

A város levegője saturálva volt a letűnt 
korszak szellemétől, az ország hangulata 
bizonytalan volt. Ezenkívül különféle más 
nehézségek is gördültek e párt megala
kulása elé, melyeket, sikerült mind lekiiz- 
detüink és s ik e r ü lt  m e g a la k í ta n u n k  
töm ören , egységesen  e pá rto t. A 
megalakulás után a párt nyomban meg 
is kezdte teljes erővel a küzdelmet mind 
azzal a lelkesedéssel és harckészséggel, 
amely az egyesek keblében évek óta 
elfojtva lappangott. A képviselőválasztás 
elé minden lelkesedésünk, igazunk tuda
tának dacára is aggodalommal néztünk, 
mely aggodalmunkat fokozta a válasz
tásnak rendkívüli időre, súlyos körül
mények között való kitolása. S mégis a 
párt a választásból várakozáson fe lü li 
fényes sikerrel került felül. S azóta a 
párt sikert sikerre halmozott s feltétlen 
fölénnyel vette át a városi ügyek vezeté
siben a hatalmat s diadalmaskodott min
den alkalommal, minden közgyűlésen, 
minden kérdésben, még akkor, is amidőn 
az erőpróbák titkosak voltak.

Hogy e párt sikereiből csak egyet 
említsek, óriási szolgálatot tett. e párt a 
városnak akkor, amidőn a fogyasztási 
adók körül sikerült, nőki elérni azt az 
eredményt, amellyel a városnak s z á z 
e z re k e t  takarított, meg. Legújabb fényes 
diadala volt, e pártnak a törvényhatósági 
bizottsági tagválasztás, amelyen az ellen
zék összes, még épségben levő fegyvereit 
felvonultatta, de amely küzdelemből 
másodízben vitte diadalra e párt a város 
országgyűlési képviselőjének, nemkülön
ben e párt agilis társelnökének népszerű 
zászlóit, amelyek fennen lobogva, büsz
kén hirdetik a nemzeti munkapárt józan, 
becsületes, megfontolt nemzeti, programját.

Vonjuk most le már mindebből a 
tanúságot és keressük az okokat, amelyek 
lehetővé tették e párt diadalainak ily 
fényes sorozatát. A kívül fekvő okokon 
kívül három erőssége volt e pártnak: 
ta g ja in a k  p á r th ű sé g e , ö ssze ta r 
tá sa  s a p á r t  feg y v e re in  ek r a 
gyogó t is z ta sá g a .  Ez utóbbinak kö
szönhető e városban, hogy a küzdelem
nek az ellenzék által ehlurvitott, a sze
mélyeskedés terén mozgó, tisztátalan tó
nusát sikerült purifikálnia, mert. ami
ként e párt készséggel és harcrakészen 
emelte fe l mindenkor a feléje hajított küz- 
delmi keztyüt, viszont szánalommal fo r
dult cl, amidőn a személyeskedés sarával 
igyekeztek őt vagy tagjait bemocskolni, s 
fölénye tudatában az ily támadásokra 
nem reagált.

Hogy mit hoz a jövendő, nem tudom. 
De azt tudom, hogy ha a párt fegyve
reit a jövendőben is ily ragyogó tiszta
ság fogja jellemzeni s ha annak tagjait 
a párthűség, s az összetartás akként fogja 
összefűzni, amiként az elmúlt esztendő
ben : a párt még számos évekig, igen igen 
sokáig fog uralkodhatni s intézni o város 
ügyeit. E szépen virágzó város igen tág 
teret nyújt a nemzeti munkának; közgaz
dasági, kulturális, közegészségügyi kérdé-
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selc várnak elintézésre, amelyekben e párt 
áldásdus működést fejthet ki. S  a párt
nak tulajdonképen most más rendeltetése 
nincs is, mert amidőn bevégződtek a 
politikai harcok, amidőn a párt azokon 
szerencsésen túlesett, egyelőre elvégezte 
politikai funkcióját s rendeltetése, poli- 
kai elveinek fentartása mellett, azoknak 
keretében, állandóan készen állva egy 
előre nem látott újabb politikai csatára, 
de felfüggesztve ideiglenesen a politikai fegy
vereket: te lje s  erejé t a  fe lm e r ü l t  
tö rvén yh a tó sá g i k é rd é se k  s ikeres  
és h a szn o s  m e g o ld á sá n a k  s z e n 
te ln i.

S ez irányban vállvetve dolgozhatik 
velünk az e lle n z é k  is, vagy legalább is 
az ellenzéknek h ig g a d t, jó z a n u l  gon
d o lko zó  e lem ei, kik iránt mindenkor 
teljes tisztelettel viseltettünk, kiknek bár 
más politikai alapon, de nem lehet más 
céljuk, mint édes hazánknak szolgálatokat 
tenni. Sajnos, hogy e városban egy saját
ságosjelenséget kell e téren tapasztalnunk. 
Azt tudniillik, hogy politikai ellenfeleink 
közül igen sok tiszteletreméltó egyén, 
mondhatnám talán az e lle n z é k  n év 
szerin ti, félvezetői e l e l m a ra d o z-  
ta k  a  k ü zd té rrő l,  visszavonultak s azt 
a szint keltik, mintha talán saját pártjuk  
elveivel hasonlottak volna meg, s emiatt 
kedvetlenettek volna el a közéleti szerep 
léstől. Viszont vannak e városban igen 
igen tiszteletremélté) férjiak, kik ugyan
csak hatvanhetes alapon, részben oly párt
keretekben, melyek itt, csak névszerint 
léteznek, részben pártokon kívül vélnek 
szolgálatokat tenni a hazának, holott 
munkálkodásuk improduktív, mert ekként 
szétszórva és széttagolva hiába hintenek 
magot, a talaj alkalmatlan annak befo
gadására s munkájuk gyümölcsnélküli 
marad. H á t vá jjo n  m é r t ne  töm ö
r ü ln é n e k  e város m in d e z e n  t is z 
te le tre m é ltó so k  s z e l le m i és erkö lcsi 
erőt magukban rejtő e lem ei velünk, e 
párttal, melynek józan, méltóságteljes 
hazafias elvei fedik az ő gondolkodás 
módjukat, s amely pártban fenkölt gon
dolkozást!, rég elhagyott s örvendező 
barátokra találnának.

Távol áll tőlem, hogy bárkit is meg 
gyüződése ellenére invitálni kíséreljek meg 
e pártba, mert hiszen tudjuk, érezzük és 
éreztettük, hogy sokan és hatalmasak va
gyunk, úgy hiszem azonban, hogy amidőn 
e hazáról, s annak boldogulásáról, felvi
rágoztatásáról van szó, sohasem lehetünk 
elegen  és elég hatalmasak.

Végül néhány szót magamról. Nem 
akarom Önöket untatni felsorolásával azon 
sok nehézségnek, amelyekkel kinevezésem 
pillanatától a mai napig át kellett esnem, 
tény az. hogy o nehézségeket, az Önök s 
a bennünket támogató, idegenajka, de 
hazafias érzelmű polgártársaink szives 
támogatásával több—kevesebb eredmény
nyel sikerült megoldanom. S itt újból 
nyomatékosan hangsúlyozni kívánom, hogy 
azt a sok jóindulatot, barátságot és ro-

konszenvet, mellyel az urak az elmúlt 
esztendőben elhalmozni kegyesek voltak, 
sohasem lesz módom Önöknek kellőképen 
meghálálhatni. Legyenek meggyőződve, 
hogy habár csekély erővel, kevés tehet
séggel is, de végtelen sok igyekezettel, 
buzgalommal és lelkesedéssel fogok kitű
zött, programommban kifejtett utamon 
továbbra is haladni, azon amely a liberális 
előrehaladás, szellemi és anyagi jólét felé 
van hivatra vezetni hazánkat s e viruló 
várost, s ezen egyenes ösvényemről sem
miféle erőszak által sem fogom magamat 
eltérittetni. S ha néha néha csüggednék 
is mindenkor munkakedvet és friss erőt 
fogok meríteni az Önök szives barátsá
gából, amellyel kérem tiszteljenek meg 
engem a jövő esztendőben is. Kívánom, 
hogy legyen ez uj esztendőben is e párt
nak vezérlő planétája a p á r th ű sé g  és 
az ö ssze ta r tá s , ezeknek jegyében szivem 
teljes megelével köszöntőm Önöket és kívá
nom, hogy ez uj esztendő hozzon szerencsét 
e pártra s annak minden egyes tagjára.

A nagy szónoki lendülettel s közvet
lenséggel elmondott beszéd mindvégig 
erősen lekötötte a hallgatók figyelmét 
s gyakori és sűrű tetszésnyilvánítások 
s helyeslések szakították meg többször 
a szónokot s a beszéd végeztével ha
talmas, meleg ováció volt jele a hallgatók 
tetszésének, amely ép úgy szól a főispán 
személyének, mint a nagyhatású beszéd
ben magasztos, messzekiható, nagy irány
elveket felölelő szónoknak.

Rövid itt időzés után távozott a 
küldöttség, hogy helyet engedjen a többi 
üdvözlőknek, kik főispánunkat e napon 
felkeresték. Annyi kétségtelen, liogy 
Újvidéknek ez volt az első komoly po
litikai újéve, hol nem volt külső póz, 
nem volt émelygős bizantinizmus és 
sablonos formaság, hanem ehelyett erős 
egyéniségeknek irányitó, magvas nyilat
kozatait hallottuk, melyek mindannyi
unknak direktívákul szolgálnak s az 
egész város közönsége előtt is bevilá
gítanak abba ti laboratóriumba, hol a 
munkapárt e város javán dolgozik.

Erre az újévre még sokszor és sokan 
fognak visszaemlékezni! . . .

H Í R E K .
T i s z t e lg é s  a  fő i s p án n á l .  Az

uj év alkalmával főispánunkat igen szá
mosán keresték fel jókivánataikkal úgy 
az egyesek, mint testületek. A városi 
tanács valamint a városi tisztviselők 
kara Profuma Béla alpolgármester 
vezetése alatt jelent meg főispánunk 
előtt, és ő tartotta az üdvözlő beszédet 
is. A rendőrség Vései tb. főkapitány 
vezetése mellett tisztelgett, a munkapárt 
dr.Kassowitz Ármin vezetése mellett a kir. 
tvszék élén Csarsclt elnökkel, a katli. 
hitközség nevében dr. Amon P ál kano
nok plébános stb. azonkívül a külöm- 
böző intézetek és egyletek vozetői úgy
szólván teljes számban.

F ő is p á n i  e s té ly .  A napokban 
mentek szét a nieghivók arra az estélyre, 
melyet főispánunk és neje ad f. hó 10 én 
este 9 órakor a vároháza első emeleti 
termeiben. Az estélyre hivatalos nem
csak városunk egész intelligeciája, 
hanem a bácsmegyei előkelő társada
lomnak számos tagja is. A meghívottak 
száma mintegy 500.

Pártunk intéző bizottsága hétfőn dél
után 5 órakor az „Erzsébet11 szálló éttermé
ben ülést tartott, amelyen egyhangúlag hatá
rozatba ment, hogy a vasárnap tartandó nagy
gyűlésen megválasztásra elnöknek Qrossínger 
János gyógyszerészt, ügyvezető elnöknek 
dr. Xassowitz JJrmin városi tb. főorvost, 
társelnököknek: 2'lietzgen (jábor nagykeres
kedőt, £a/assct J(enrik takarékpénztári vezér- 
igazgatót és dr. freund Sde ügyvédet fogja 
ajánlani, a megüresedett alelnöki helyre pedig 
Schwarz Sipót nagykereskedőt és jerich 
Js/ván nagykereskedőt hozza javaslatba.

Kürti János ideiglenes minőségű városi 
segédmérnöknek 1910. december 31-én lejárt 
megbízatását jYlatkovits £éta  főispán 1911. 
junius hó 30 áig meghosszabbította.

A róni. katb. hitközség képviselőtestülete 
dec. 31-én este tisztelgett az ó esztendő 
befejeztével dr. jím on  fá t  kanonok-plébános
nál, A küldöttség vezetője és szónoka dr. 
Jztezák Sajos országos képviselő, hitközségi 
felügyelő volt, ki magasröptű, mély vallásos
ságtól áthatott beszédben üdvözölte a közsze
retetben álló plébánost, ki a régi sablontól 
mindenképen elütő nagyhatású beszédet a tőle 
megszokott gyönyörű szavakkal köszönte meg. 
Az üdvözlés után a nagy küldöttség néhány 
percnyi barátságos beszélgetés után eltávozott.

Cáfolat. Azon híradást, amely az egyik 
helybeli lapban megjelent és üzletem eladásá
ról szóit, határozottan a valóságnak meg nem 
felelőnek jelentem ki. Láng János vendéglős.

Végzetes baleset történhetett volna hét
főn estefelé, amidőn a 11. Rákóczi Ferenc 
utcában épülő Schwartz-féle ház pincéjének 
boltozata eddigelé ismeretlen okból beszakadt. 
Ugyanakkor véletlenül a munkások nem vol
tak múltával elfoglalva Az ijedségen kiviil a 
nagyszámú járókelőket nem érte semmi baj.

Sajtópör. A „Határőr" felelős szerkesztőjét
1910. évi 98. számában megjelent közleményé
ben foglalt és személyemre vonatkozó sérté
séért sajtóperrel támadtam meg. 3>r. Japa- 
vicza S'görgg.

PályadiJ egy jó névre. A Városi Artézi 
Jódosfiirdő igazgatósága, amint már több Ízben 
hirül adtuk, hogy forgalomba kívánja hozni 
úgy az orvoskongresszus alkalmával, mint a 
számtalan esetben kipróbált és kitűnőnek bizo
nyult szénsavval telítendő vizet, amely úgyis 
mint gyógyvíz, de úgyis, mint iiditő ital, kitűnő, 
kellemes izével, nemsokára nagy népszerűség
nek fog örvendeni. A fürdő igazgatósága már 
minden előkészületet meg tett, csak még a 
forgalomba hozandó ásványvíz nevével nincs 
tisztában. Ugyanis ragaszkodik egy hangzatos 
névhez, amely egy szóból álljon és mindenki 
által könnyen megjegyezhető legyen. Ezt a 
kérdést olyképpen vélte megoldani a fürdő 
igazgatósága, hogy nyílt pályázatot hirdet és 
pályadijul egy aranyat tűz ki annak, aki 1. 
egy egyszóból álló, legjobbnak talált, könnyen 
megjegyezhető névvel pályázik, 2. mely pályá
zat felett egy összeállítandó jury fog Ítélkezni,
3. pályázati batáridő január 15 ig, 4. pályázni 
óhajtók pályázataitjkérjük a fürdő igazgatósága 
dinére elküldeni.

Balos zeneiskolájában Újvidéken diplo
máit tanárok modern zenepaedagogiai alapon

Gyár: Széclieiiyi-utca 9. s z á l  T T í v i r i p k  F i z l e t :  K o B n tl Lajos-utca 4 4 .
T e le fo n  215. sz.  v i u o n .  T e le fo n  111. sz.

FEST MOS VEGYTISZTÍT
mű-, kelme-, ruhafestő-, gőzmosó- és vegy
tisztító gyára. Szőrmefestés. —  Szőrmeeladás.

Agytolltisztltás. = = = = =

Külön g a l l é r t i s z t i t ó  o sz tá ly .
o lc só n ,  jól, g y o r s a n  é s  k ivá ló  Ízléssel.  — Vidéki  m e g b í z á s o k a t  p o s t a  

u t j á n  p o n t o s a n  e s z k ö z l ü n k .
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tanítják a zeneművészetet, havi 10 kor. tandj- 
raellett. A zeneiskola előkészít fiúiskolái zenei 
iskolák v i z s g á i r a . ___________
Alapittatott 1882. Alapittatott 1882

A legjobbhirü egyenruha- - 
— készítő intézet-----

SUKDOLÁK a .
Pétervárad.

Elvállal mindenféle egyenruhakészitést a 
legfinomabb és legdivatosabb formában.

° Az e szakmába vágó összes cikkek állan
dóan raktáron tartatnak.

Szolid  é s  p o n to s  k iszo lg á lá s .

4741/P. 1910. szám.
Hirdetmény.

Az újvidéki kir. törvényszék közhírré 
teszi, hogy a Póterrévei Keresztény Fogyasz
tási Szövetkezet által Freund Péter nevére 
kiállított 149. számú és állítólag elvesztett 
részjegy megsemmisítése iránt az eljárás a 
4741/P. 1910. sz. végzéssel folyamatban tétetett.

Felliivatik ennélfogva a fent körülirt ok
iratnak birtokosa, hogy azt ezen bíróságnál 
vagy bemutassa vagy ahhoz való igényét 
ezen hirdetménynek a hivatalos lapban első 
megjelenése napjától egy év alatt bejelentse, 
mert különben a kérdéses okirat semmisnek 
fog nyilváníttatni.

Újvidék, 1910. évi március hó 17-én.
2ír. Jol/án Sándor, 

kir. trszéki bíró.

flpillú-sziiliítz
Újvidék.

A legelegánsabb közönség kedvelt szórakozó 
helye. Kétnaponkint változó elsőrangú, fővárosi, 
szigorúan családias műsor! — Kényelmesen 
:: berendezett, jól szellőztetett helyiség. ::

Előadás kezdete hétköznaponkint este 6-tól 
11-ig. — Vasár- és ünnepnap d. u. 4-től.

1401. és 1402 szám 1910. végrli.

Á rv e ré s i h ird e tm é n y .
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az újvidéki kir. járásbíróságnak
1910. évi V. 183i . és 1839. számú végzése 
következtében dr. Szlezák Lajos újvidéki ügy
véd által képviselt Renner György és Biiuerle 
Henrik tiszaistvánfalvai lakósok javára 2090 
kor. és 600 kor. s jár. erejéig 1910. évi no
vember hó 18-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2393 
kor. 51 fillére becsült különféle gépek, egy 
benzin motor, fűrészek és egyébb ingók nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járásbíró
ság 1910. évi V. 1838. és 1839/2. számú vég
zése folytán 2090 kor. és G00 kor. tőkeköve
telések ezeknek járó 6% kamatai, ’/sVo váltódij 
és eddig összesen 328 kor. 98 fillérben bíróikig 
már megállapított költségek erejéig Tiszaistváu- 
falván elhalt Renner Mihály házánál leendő 
megtartására 1911. jan. 12 ik n. d. e. 10'/a 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat 
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is cl fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Újvidéken, 1910. december hó 25-én.
Jjasch Sándor, kir. bir. végrli.

Co o c o o<9 J Í9 4O9 9 9 (9(9 Oo9 <9 r>9 n e
<9

g nerei A. HERM ANN, V a ra z d in . g

<9 <9
"9n <9
9 9 "9 9
g Reisender aus dér Spirituosenbrauche, 
n dér in Croafien Slavonien langere Zeit 
3 erfolgreich tatig war, und allé 3 Laiules- 
j* spracheu vollkommen beherrscht, findet 
<■» sofortiges dauerndes Engagement. Reflec- 
J? lirt wird nur auf erstklassige Kraft und 
j* werdeu diejenigen Offerenten, die aucli 
o Ungarn bereist habén, bevorzugt. Offerte

Broj 609 ex 1910.

Oglas drazbe pasnjaka.
Potpisana sumarija iznajmljivat ce putem 

javne drazbe na 5 godina paánjak lezeci u 
poreznoj opcini Beocin, prijo vlasuictvo grofa 
Karatsony-a u povrsini od 414 katastralnih 
jutara.

Drazba ce se odrzati u uredu polpisane 
sumarije u Kamenici dana 1G. Januara 1911. 
a pocinje u 10 sati prije podne.

Zemljiste je podijeljeno u dvije parcele, 
te se svaka drazbuje posebno, a draába je 
usmena.

Drazbovatelji imadu prije drazbe poloziti 
na obje parcele vndium u iznosu od 450 
Kruna, kojega ce dostalac iinati nadopuniti 
do cetvrtine zakupnine, koja ce se svota kao 
jamöevina pohranili.

Dostalac ce imati odmah po dovrsetku 
drazbe poloziti cetvrtgodisju zakupninu u ruke 
izaslanika öve sumarije.

Pismene i brzojavne ponude ne primaju se.
Poblizi uvjeti mogu se viditi kod potpi- 

sane sumarije.
U Kamenici, dne 20. prosinca 1910.

Petroi/aradinske imoune opcine sumarija a Kamenici.

1589. szám 1910, végrli.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX t-c. 102. § a értelmében ezennel közhirró 
teszi, hogy az újvidéki kir. járásbíróságnak
1907. évi Eg 9/2. szánni végzése következté
ben dr. Szentiványi Ármin ügyvéd által kép
viselt Eppinger Miksa javára 2000 kor. s jár 
erejéig 1907. évi október hó 15-én foganato
sított kielégítési végrehajtási árverés utján 
le- és felülfoglalt és 1221 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m.: lakberendezési 
tárgyak, befőttek, férfi ruhák nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járás- 
bíróság 1909. évi V. 1838/6. szánni végzése 
folytán 2000 korona tőkekövetelés s eddig 
összesen 14 kor. 86 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig, Újvidéken An- 
rássy-utca 17. szám a. leendő megtartása 1911 
évi január 9. napjának d e 10 órája határ
időül kitüzotik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108, §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is 1c- és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 1 2 0 , értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Újvidéken, 1910, december hó 29-én. 
á(orváth, kir. bir. végrehajtó.

ajánlják elsőrendű

Z E N E K A R U K A T
a t. c. közönségnek. — Tárogató és 
cello szólista közreműködésével. Bőveb
bet: Rosenberger Lajos karmesternél. 
:: Újvidék, Flatt-utca 12. szám.

Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szives tudomására hozni, 
hogy 1910. december hó 1-től kezdve a jóhirnévnek örvendő „ E r z s é b e t 11 
szállodát a kávéházi és éttermi helyiségekkel együtt átvettem.

Minden törekvésem oda fog irányulni, hogy a t. közönség minden
nemű igényeit kielégítsem. Az e téren szerzett sok évi tapasztalatom folytán 
abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy a n. é. közönség kívánságainak pon
tosan megfeleljek.

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel

H o r t i  B a l á z s .
íz le te s  k o n y h a !  
V illa n y v ilá g ítá s ! 
F ü rd ő  a  h á z b a n  ! 
P ilsen i U rquell sö r!

— *

K itűnő  fa jb o ro k !
P o n to s , szo lid  é s  f ig y e lm e s  
k isz o lg á lá s . K é n y e lm e s , sz é p  
é s  t i s z ta  s z o b á k !

Nyomatott Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában Újvidéken.


