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Megjelenik minden csütörtökön és vasárnap
Előfizetési  ára:

e g é s z  évre  - - -  - -  - 10 K 
fél évre  -  - -  - -  - -  5 „

E g ye s  s z á m  ára 12 fillér.
Felelős  s z e r k e s z t ő : Kardos Miksa,
Szerkesztőség és kiadóhivatal Thököly I.-u. 
5. I. e. hová a lap szellemi és anyagi ügyeire 

való mindennemű megkeresés intézendő. 
Telefon 137.

II. év fo lyam . Újvidék,  c s ü t ö r t ö k  1911. m á r c i u s  9. 20. s z á m .

A katonai kiadások 
szükségessége.

A delegációk elvégezték munkájukat. 
Ügy a magyar, mint az osztrák delegáció 
határozatai között a hetes egyeztető 
albizottság megállapította az egyértel
műséget s igy az egybehangzó határo
zatok ö felsége elé terjesztetnek.

A király köszönetét, a magyar dele
gáció hazafias áldozatkészségéért, Burián 
br. közös pénzügyminiszter adta ludtul. 
Zichy Ágost gróf elnök erre meleg 
szavakkal válaszolt, felliiva az országos 
bizottságot, hogy a koronás király élte
tésével fejezze be ezidei működését. 
Ami hódoló alattvalói szeretettel meg 
is történt.

Ezek azok a külsőségek, amelyek 
között a delegáció ez idei igen fuitos 
ülésszaka véget ért.

Mondhatjuk elfogulatlanul, hogy a 
magyar delegáció oly katonai és ten 
gerészeti előterjesztéseket szavazott meg, 
amelyeket sem megszavazni, sem el
vetni nem lehetett máskép, mint nehéz 
szivvel.

Az „olvasatiad milliók" megszavazása 
miatt, a legkönnyebb dolog hibáztatni 
a delegációt, meg is teszi az ellenzéki 
sajtó, még jobb meggyőződése ellenére 
is. Támadják a kormányt, a delegációt, 
munkapártot oda fenni a nagy szócsövek 
s ide lent is a kis rekedt gramofonok. 
Annyi tény, hogy gazdag nemzetek sem 
szívesen áldoznak ily igen nagy össze
geket; hát még a mi országunk, ahol 
számos kulturális és nemzeti érdek 
fekszik ugaron; ahol rossz esztendők 
silány termése, gyönge üzletei, pénztelen 
vállalkozásai; a magyar vagyonok lassú 
képződése, sokféle hátramaradásunk: 
mind megannyi ok, hogy — mint egy 
kissé drasztikusan mondani szokták, — 
fogunkhoz verjünk minden garast, mi
előtt kiadjuk.

De elvetni sem lehetett volna a 
hadvezetőség és a haditengerészet elő
terjesztéseit könnyű szivvel, mert kény
szerítő katonai okok nélkül nem állot
tak volna elő ily nagy követelésekkel. 
Mert végre is, ha mint katonák, a világ 
legtökéletesebb hadseregét s legerősebb 
flottáját szeretnék is előteremteni, él

bennük a polgárnak kímélete az állam 
vagyoni érdekei iránt s él bennük az 
emberiség haladása és civilizációja iránt 
való érzék, amely holtpontra jutna, ha 
minden produktív nemzeti munkánk 
gyümölcsét egyetlen intézmény enné 
meg, — amelynek pedig csak harmó
niában szabad fejlődni a többivel: — a 
katonaság.

Mind a két delegáció tagjai mérle
gelték a nemzet anyagi erejét és a nem
zettől követelt áldozatok nagyságát, a 
miniszterelnök megvonta élesen a határ
vonalat a haditengerészet oly kíván
ságai közt, amelyekre okvetlenül szük
ség van s azok közt, amelyek csak a 
jövőre való édes tervezgetések, kijelent
vén, hogy alkotmányos felelősséget az 
utóbbiakért nem vállalhat. Másrészt a 
pénzügyminiszter, akinek reálitása és 
szigorú takarékossága ismeretesek, meg
nyugtatta az országos bizottságot, de 
magát az országot is, hogy pénzügyi 
viszonyaink adóemelés és adósróf nél
kül megbirják a vállalt terheket. Ily 
körülmények között a delegáció meg
szavazta a szakkörök által szükséges
nek Ítélt rendkívüli hitelt; ellenzéki szó
lammal élve: „csapra ütötte a millió 
kát"; de kizárólag az ország bizton
ságáért.

A magyar nemzet nagy áldozatkész
sége abba a helyzetbe hozza a monar
chiát, hogy szárazon és vizen teljesen 
felkészüljön, hogy mint szövetségestárs, 
teljesíthesse mindazon katonai feladato
kat, a melyeket komoly időkben magára 
kell vállalnia.

Szárazföldi hadseregünkön kívül, 
immár a hajóhadunk is modern lesz, 
a kor szivoualán álló, védelemre és 
támadásra egyaránt alkalmas. Mert ha 
mindenféle háborúban, a tengeri hábo
rúban még fokozottabb mértékben áll 
az a katonai igazság, hogy az offenziva 
a legjobb defenzíva.

A két delegáció tanácskozásai ezút
tal is bő alkalmat adtak a megfigye
lésre, a magyar és osztrák politika 
között való különbségek kitanulására. 
S ha a két delegáció tanácskozásai, a 
viták tartalma és iránya, a szónokok 
egyénisége és módszere bü tükre a 
két parlament politikai értékének : mer
jük állítani minden elfogultság nélkül,

hogy komolyság és politikai színvonal 
tekintetében nincs mit irigyelnünk a 
szomszédainktól.

A magyar delegáció tanácskozásai 
úgyszólván vezettek. A magyar dele
gáció taktikájához idomította az osztrák 
országos bizottság a maga taktikáját; 
eljárásához szabta a maga eljárását ; a 
magyar delegáció határozatai üdvösen 
befolyásolták az osztrák határozatokat.

A régi jó magyar politikai iskolának 
a legszebb hagyományai éledtek fel 
újra a delegáció idei tanácskozásaiban. 
A politikai mértéktartásnak, de egyszer
smind a szükséges erélynek valóban 
fényes tanujeleit adta a magyar dele
gáció. Alapos, de magas színvonalú 
vitákban intézte el a színe elé hozott 
kérdéseket, megkritizálta az intézmény 
fogyatkozásait; de animozitással nem 
volt az intézmény képviseletében meg
jelent személyiségek ellen. Az ellenzék 
jó példával járt elől a tárgyilagos érve
lésnek, a szaktudásnak, az előkelő, 
férfias hangnak a terén. Úgy teljesítette 
ellenőrző tisztét, hogy a közös kormány 
tagjaiban és szakférfiúiban is csak tisz
teletet és elismerést keltett maga és 
fellépése iránt. Mikor pedig az osztrák 
delegáció egy pillanatra illektéktelen 
befolyások hatalma alá került s a sima, 
nyugodt tárgyalást kockára tevő szilaj 
harci kedvvel élesítette ki a helyzetet 
a hadsereg-szállítások kérdésében: az 
ellenzéki bizottsági tagok lehetővé 
tették a magyar delegáció oly egyér
telmű fellépését, amely azután a maga 
igazságával és okos energiájával meg
szerezte a győzelmet az egész vonalon 
a magyar álláspontnak.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a mig 
a magyar delegációban, az egyetlen 
választójogi kérdést kivéve, szétválasztó 
kérdések fel sem merültek, holott az 
osztrák delegációban romboló nemzeti
ségi és másféle ellentétek csaptak össze 
a legkíméletlenebbül s a legheveseb
ben: meg kell állapítanunk mint el nem 
vitatható tényt, hogy a magyar nemzet 
politikai érettsége, iskolázottsága és 
tapintata, hogy úgy mondjuk, politikai 
túlsúlya ezúttal is fényesen kitűnt a 
delegáció tanácskozásaiban.

Ez az, aminek pártkülönbség nél
kül szivünkből örülhetünk.

Megjelent az i r ó g é p t e c h n i k a  k i r á l y a  a látható irásu
■

--------  O lc s ó b b  b á r m e l y  í ró g ép n é l .  --------

ROYflli STflNDflRD ÍRÓGÉPA
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Egy t i  a i l É i t s á ]  terén.
— Az „1. Újvidéki Nőegylet“ közgyűlésén — 
előterjesztette dr■ piukovich Sándor titkár.

II.
Az egyesület vagyona a p iu k o v ic h  p e re n c n é  

nevére tett alapítvánnyal újabb 1200 koro
nával gyarapodott, úgy hogy az ma 18498 
korona 91 fillérre rag, ami eléggé tekintélyes 
összegnek mondható, ha tekintetbe vesszük 
azokat a mérhetetlen kötelezettségeket, ame
lyeket városunk nagyszámú szegényei, főként 
a téli hónapokban az egyesülettel szemben 
támasztanak.

Fogalmat alkothatunk az egylet segélye
zéséről akkor, ha megemlítjük, hogy rendes 
havonkinti segélyezésekre 446 koronát költöt
tünk, időleges segélyek fejében kiosztatott 
1693 korona 40 fillér, inig karácsony alkal
mával a költségek 1162 korona 44 fillérre 
rúgtak. Mejegyezzük, hogy karácsonykor 65 
gyermek Hibáztatott fel teljesen. Ugyanakkor 
még többen kaptak egyes ruhadarabokat, inig 
229 korona pénzben osztotott ki segélykópen 
a szegények között.

Az egyletnek a jótékonysági ügyeken kívül 
való takarékoskodását mi sem jellemzi jobban, 
mint az a körülmény, hogy az apróbb kiadá
sok mindössze csak 80 korona 60 fillért tesz
nek ki.

A bevételek a kellő mederben haladtak. 
Rendezett az egylet 1910. folyamim két mu
latságot, mégpedig egy művészi hangversenyt, 
január 15-én, amelyen f i íá r k u s  X i / l y , zongo
raművésznő, s c h m ift/e /d e n i S c h m ia t  O /ga-  
énekmüvésznő, jjacAs E m i lhegedűművész, mű
ködtek közre, inig a zongorakisóretet részint 
K u n w a /d  P ál, részint J e n e s  G abrie lla  látták el. 
November 5-én tartott az egylet egy theaestélyt. 
Az előbbi mulatság a tetemes kiadások dacára 
796 korona tiszta jövedelmet eredményezett, 
mig az utóbbinál a bevétel 125 korona volt. 
Rendes adományok fejében az év folyamán 
40 korona 20 fillér, karácsonykor pedig 156 
korona külön adomány folyt be. Tagdijak 
fejében az elért bevételek 1835 kor.-át tettek ki. 
Tagdijhátralék nincs.

Az 1910. év végén az egyesületnek 165 
tagja volt. Meghalt az 1910. évben 2 tag. 
névszerint Dr, Kamenitzky Sándorné és Bruck 
Ferencné, elköltözködött 4 tag: Bozsenik Béláné, 
Kunwald Pálné, Königstadtler Károlyné és 
Schomann Jánosné, kilépett 5 és pedig; dr. 
Freund Edéné, idb. Pauszt Jánosné, özv. Kern 
Károlyné. N’áray Talamérné, özv. Puch Nán- 
dorné, újabban belépett 4 tag. A jelenlegi 
taglétszámnál azonban nem szabad megállani 
és a tagok gyűjtése tekintetében vállvetett 
törekvéssel kell közremunkálkodnunk.

Az egyesület a felsősófalvaiak részére 
sikeres gyűjtést eszközölt, részvett a „Gyermek 
védő liga'1, a krassószörényinegyei árvízkáro
sultak javára rendezett gyűjtéseken, de gyűj
tött Mindenszentek ünnepén a tüdőbetegek 
javára is.

A jövőben a megkezdett nyomokon haladva 
előirt célunkat még inkább iparkodunk keresz
tülvinni és bizton hisszük, hogy közönségünk 
lelkes támogatása nem fog hiányozni 

(Vége.)

H Í R E K .
S zem é ly i  hir. Matkovits Béla 

főispán vasárnap városunkba érkezett.
T ö r v é n y h a t ó s á g i  közgyűlés .

Mint értesülünk, f. hó 23-án Újvidék szab.

kir. város törvényhatósági bizottsága ren
des közgyűlést tart.

M e g e rő s í t é s .  M o l n á r  V ik t o r  kul- 
tuszininiszteri államtitkár, az „Uránia 
Magyar Tudományos Egyesület11 elnöke 
K a r d o s  M ik s a  főgimn. tanárt, a munkás- 
gimnázium igazgatói állásában megerősí
tette

Ismoretterjesztö előadás. Vasárnap az 
„Újvidéki Katbolikus Olvasókörében vetített 
képekkel kisért előadást tartott dr. P iu k o v ic h  
S á n d o r  köri elnök a búza feldolgozásáról. 
Az előadáson nagyszámú közönség volt jelen, 
amely élénk érdeklődéssel hallgatta végig a 
hasznos tudnivalókat.

Művészi hangverseny. Vasárnap este 
ismét művészek látogattak körünkbe, hogy 
műélvezetben részesítsenek bennünket Igaz a 
Dungyerszki színház nem telt meg ez alka
lommal teljesen de ennek oka mig egyrészt a 
tulhosszu farsang okozta kimerültség lehet, 
másrészt nemis oly régen telt ház gyönyörkö
dött Dolmányi zongoraművész kitűnő játékában 
és a közönség még ezekkel a reminiscentiákkal 
volt tele, bár itt kell megjegyeznünk, hogy 
ezeknek a hangversenyeknek megtartására a 
böjti időszak a legkellemesebb. Annál közvet
lenebb érdeklődésre számíthat a jelen hangver
seny, mivel oly művésznőnek játékáról van 
szó, aki előttünk fejlődött naggyá, akit családi 
kötelékei Újvidékre fűznek. Igen jól tette, ha 
ép Újvidéket kereste fel jY fo h n a c k in é -p d e r lin  
J r é n  úrasszony és igy a legélvezetesebb 
szórakozással iparkodott előtte is kedves kör
nyezete iránt igaz háláját bemutatni, amely 
mindenkor a legnagyobb elragadtatással adózott 
művészete iránt, amely ez este is hamisítatlan 
közvetlenséggel jutott érvényre. Azok a dara
bok, amelyeket a zongoraművésznő bemutatott, 
oly genrebe tartoznak, hogy méltán teszik 
róhára a játszónak ügyességét, technikai 
észségét. C hopin . X i s z f  és S a in l- S a e n s  oly 

virtuozitást igénylő szerzeményei voltak inüso 
ron. hogy valódi művészetet követeltek az 
előadótól. J d o h n a c k in é  a legkényesebb köve
telményeket is kielégítve, általános tetszést 
keltett osztatlanul. A C h o p in  as durjában, 
ebben a hatalmas alkotásban méltóságteljes 
előadás került érvényre, kitűnő volt a ges-dur 
etude is fárasztó trilláival és merész technikai 
követelményeivel, de talán legjobban érte el 
a művésznő a tetszést a három első műsor
szám közül S a'in t-S a e n s  keringő parafrázisa
inak bemutatásával, amelyben a merész futa
mok mellett a nuanfhozás remek volta méltán 
számíthatott őszinte elsmerésre. X i s z t  két 
alkotása közül a m a n ó lá n c  kedvességével ért 
el hatást, mig a 14 il; rapsódiában a magyar 
zene motiválásával együtt keltette fel a figyel
met. Mondhatni, ebben a fárasztó számban 
volt a művésznő a leghatalmasabb. Átérzett, 
átgondolt mesteri módon kidolgozott játék volt 
ez, amelyre igaz büszkeséggel tekint a közön
ség, amely magáénak vallja p lo h n a c k in é t ,  
mert hisz ennek a városnak levegőjétől áthatva 
indult mondhatni ma már mindenütt hóditó 
kőrútjáén. Vele két művész jött városunkba, 
az egyik p l ^ s o - S o n n  G u sz tá v , bécsi opera
énekes, a másik Q /e is sn e r -J u r g s ta á t d (a n s, a 
müncheni királyi opera tagja. J ifa rso  könnyed 
tenorbaritonhanggal rendelkezik és azt igen 
ügyesen érvényesíti. Érzéssel énekel, ügyel a 
hangnak modulációira és főként a lágyan 
susogó, andalgó darabokban erős. Műsorszámai 
közé S c h u b e r t néhány kedves alkotását vette 
fel, majd áttért V erd i „Álarcos bál“jának egy 
kedves részletére, amelyet finoman dolgozott 
ki, szerepelt műsorán W o tf két kis szerzemé

nye, továbbá Wagner „Tiinnhiiuser“-jéböl az 
„Esti csillag" dal bensőséges előadása. Jól 
tette, hogy ráadásul egy magyar dalt énekelt, 
3>ienzt: „Liliomszál cimii énekét". Közönségünk 
ezt igen szívesen vette. Jurgstadt-G/eissnernek 
kitűnő bassushangja van, amely a legalsó 
régiókig is leér, eltalálta az alsó d-et is, de 
valljuk meg, hogy aránylag kicsiny terjedelmű 
színházunkban hangja tulerös volt, Mindamellett 
nem kis zenei talentum, aki ügyel a modulá
ciókra, az árnyalatokra és hatást kelt énekével 
mindenfelé. Xaewe egy balladáját, jYlozart 
Varázs/uvo/ájáubó/ az „Isis és Osiris“ dalt, 
d(aievy „Zsidónő„jéböl a bíboros énekét és 
végül Schumann „Két gránátos" című dalát 
énekelte el. A két művészt plohnackiné kísérte 
zongorán, akinek bár fárasztó szerep jutott 
osztályt észül, de lelkes fáradozását a legtelje
sebb, a legközvetlenebb siker tette eredmé
nyessé.

Március 15 ének megünneplése céljából 
az „Újvidéki Magyar Kaszinó" a helybeli pár
tokat társasegyletek, iskolát igazgatóit és 
dalegyleteket vasárnap értekezletre hívta egybe, 
amelyben határozatba ment, hogy a napot ez 
idén is méltó módon fogják megünnepelni. 
Délelőtt xjP  órakor úgy a beltéri róni. katli. 
templomban, mint a többi vallásfelekezetet 
templomában ünnepi istentisztelet lesz, utána 
tartatik a Szentháromság szobor előtt az utcai 
ünnepség, ezt követi 10 órakor az iskolák 
ünnepsége a Récsei vigadóban, mig este 8 
órakor ugyanott az „Újvidéki Dalárda" tartja 
hangversenyét, amely nagyszabásúnak Ígér
kezik

Vasutasok mulatsága. Bár a farsang nem 
volt rövid, mégis a böjtre is maradt egy 
mulatság, amelyet a vasutasszövetség helybeli 
fiókja rendezett szombaton a vasúti váró- és 
éttermekben, amelyet erre a célra szépen fel
díszítettek. Bár hiányzottak ennél a mulatságnál 
az előzetes reklámok és a mulatság igazán 
parikörű volt. mégis szépszámú közönség volt 
jelen, amely fesztelen jókedvben a kora haj
nali óráig maradt együtt A látogatottságot 
mi sem bizonyítja jobban, mint az a körül
mény, hogy az aránylag kicsiny helyiségben 
50 pár táncolta az első négyest. A rendezőség 
élén egyrészről Sku/eczky Emil állomás főnök, 
másrészről Koller Károly vasúti ellenőr, a 
a fiók titkára fejtettek ki különösen elismerés- 
reméltó tevékenységet

Az Újvidéki vadásztársáság február hó 
2f-én tartotta Kug/er Ede elnöklete alatt 
rendes évi közgyűlését és tisztujitását. Az 
egyesület foglalkozott az Újvidéki Vadászok 
Egyesületének átiratával a két egyesület egy
beolvadása ügyében. A tárgyalások megindí
tása céljából a közgyűlés dr. Szlávi Kornélt, 
Eckert Jánost, d(erzog Jstvánf és Oeu/sch 
pálmán! küldte ki mint bizottságot. 
Az évi költségvetés és zárszámadások 
jóváhagyattak, d(erzog Jstván egyleti pénz
tárnoknak a felmentvény megadatott, a köz
gyűlés azonkívül hálás köszönetét fejezte ki a 
pénztárnoknak az ügyek gondos és tapintatos 
vezetéséért. Kovács Sándor egyleti titkár le
mondását a közgyűlés nagy sajnálattal vette 
tudomásul. A távozó titkárnak sok évi fárad
ságos munkájáért jegyzőkönyvi köszönet sza
vaztatott. Tagfelvétel után, a megejtett tiszt- 
ujitásnál egyhangúlag megválasztattak : elnök
nek : Kugier Ede, pénztárnoknak: J(erzog 
Jstván, titkárnak: Jeutsch Kálmán, vadász- 
mestereknek : Shommer Xipót, Kom/ós Qyu/a.

Katonai gyakorlat. Érdekes katonai gya
korlat volt kedden este a kameuicai szőlők 
tájékán, amelyen a péterváradi összes kato
naság résztvett. A gyakorlatnak számos nézője 
akadt.

f is c lie r  Testvérek , Ú jv idék.
Műszaki és villamossági vállalat, II. Rákóczi F erenc-u t  57. TELEFON 244
\ illj'ny világítás erőátvitel, légszesz- és aeetylenvilágitás, központi fűtés, ventilláció, Vízvezeték, 
csatornázás, kútfúrás és hygiemkus berendezések. ------  Tervek és költségvetésok díjtalanul I

raktár C3Íllá),ok’, 1i‘cetyü'h légszesz, vízvezeték, earbit és villamossági cikkekben. Minden 
IUIUUI ■ e szakmába vago cikkek raktáron tartatnak, javítások jutányosán eszközöltetnek.
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Apolló-szlnbáz. Ritkán telt meg mozgó- 
fényképszinházunk annyira, mint hétfőn és 
kedden. Az érdeklődésre az adott okot, hogy 
két szenzációs dráma került bemutatásra, az 
egyik „Neró anyja“ címén, Neró római 
császár szörnyű kegyetlenkedésétől adott sza
mot, a másik pedig „Jjraganzai Johanna“ 
ciméu a spanyolok és portugálok egymás 
elleni harcát és a fiúnak atyjával a harctéren 
való szembekerülését szemléltette. A csütör
töki műsor különös érdekessége lesz a „Név
telen hősök“ című dráma.

Felülflzettek az újvidéki izr. nőegylet 
hangversenyén: 2 koronát Weinfeld Vilmos, 
Vermes Henrik. Brill] Mária, if'j. Ofner Mihály 
és fia, Deutsch Kálmánné, Hoffmann Miksa, 
Löwinger Páni, Kiss Lipótné, Rössler Antónia, 
Kovács Bálintné, dr. Szlávynó, Szemere, dr. 
Várnay Ernő, Pap Rózsa, Pischer Jakab, N. 
N., Kölni Mónié, dr. Bruck Benő, Löwenberger 
Rozália, Plesch Lipótné, N. N., Szilassy 
lgnácné, Schaffer Dávidné, Beim Lipótné, Krausz 
Bernét, Pischer Sándor, Stcinitz Hermáimé, 
Hirschl Sámuelné, Heim Pülöpné, Lipkovitsné, 
Prolid lzidorné, Mirilov testvérek, Königstiidtler 
Bélánó, Löwenberger Sámuelné, Schreiber Izsó, 
Bresslauer, Guttmami Bernálné, Stein Mérné, 
Wassermann, Popper, Engel Róza, Pleiszig 
Dezső, Komlós Rezső, Hajós Miksa, Radová- 
uovits Testvérek, N. X , Plavsits Mara, Wein- 
berger, Schubert, Joánovits, Kovátsay, X. N., 
Pischer Sándor. Goldberg T., Matils, Jelenik 
Vilmos, Polit, Liitze Rudolf, Steiner Gyula, 
Krausz Samu, Selieer Piilöp, Derner, Kapamad- 
zsija, Eckfelri, Rosenblüth, Kovács S. (gólya), 
Klein Oszkár, Locker, Klein és Preygang, 
Kuborczy, Ábrahám János, Klein és Ungár, 
Teubner Jánosáé, Niedennayer Gyuládé, 
Pálmayné, Pilkuka Mária, Ivosevits Minden, 
Weisz Vilmos, Eppingerné, Landsmann, Urbán, 
ifj. Bál István, Ofner Ernesziin, Kassovitz 
Zsigni óiul, Schossberger Pülöp, Lőwy Adolf, 
dr. Lóránt), Winkléné, Molnárné, Herger 
Ágoston, Ivkovits György, Szentiványi Annin, 
Weisz József, Weisz és Berger, dr Wagnernó, 
Bellán Ilona, Schvvarz Teréz, Schossberger 
Adolfné, dr. Gruby, Stein Dávid, Oppenheimer, 
Schwarz Bóláné, Bulics testvérek, Hirschen- 
liauser, Ziegler Ferenc, Dimitrijevics, Forgács 
Benőné, dr Csirics M., Weigl Antal és Pia, 
Márer József, Hermáim Ella, Dimovics. Özv. 
Winkle Károlyné, Heim Zsiga, Molnár Oszkár, 
Yései Elek cs Kürti János. 1 kt. Dr. Ámon 
Pál, Huszár, Almoslino Jakab, Petrovits és 
Popovics, Bébin Rozália, Kertész Mór, Knézy 
Pál, Regényi István, Márkus Ida, II. T., Kleesz 
József, Mayer Aruold, Eckstein.

Megnyílt a hajózás. Az „első cs és 
kir. szab. Dunagözhajózási társaság" közhírré 
teszi, hogy az árufelvétel az összes dunai, 
tiszai, szávai és levantei állomásokra szom
baton f. hó 4 én megnyílt.

Vorekedés. Hirschl Béla 15 éves inas 
gyerek valami csekélység miatt összeszólal
kozott társával Schmidt Miklóssal. Az össze- 
szólalkozásnak tettlogesség volt a következ
ménye. Mindketten kést rántottak, szürkülni 
kezdték egymást s különösen Schmidt súlyos 
sérüléseket szenvedett.

A hálószobák rémo, a poloskák kiirtása 
eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mióta 
azonban a Löcherer Cimexinnel történtek pró
bák, beigazolódott, hogy a Cimexin nemcsak 
az élő poloskát pusztítja el nyomban, de a 
imCexin hatása folytán a peték rögtön kiszá
radnak és többé ki nem kelnek. A Cimexin 
mindenütt használható, szövetet, bútort, falat 
vagy festést nem piszkit; nyomot vagy foltot 
nem hagy. Kapható: Herczog István gyógy
szertárában Újvidék és a készítőnél: Löcherer 
gyógyszerésznél, Bártfán

Balos zeneiskolájában Újvidéken diplo
máit tanárok modern zenepaedagogiai alapon

tanítják a zeneművészetet, havi 10 kor. tandíj 
mellett. A zeneiskola előkészít főiskolai zene
iskolák vizsgáira.

Hirdetések.

Árverési hirdetmény.
Néhai Sándor László hagyatékához tar 

tozó, Újvidéken Alkotmány-utca 36—38. szám 
alatti, az újvidéki 764 számú betétben A I. 
1—2 sorszámok alatt és az ugyanazon betét
ben A II. 1—2 sorszámok alatt felvett ingat
lanok, 1911. évi március hó 15.-én délután 3 
órakor az újvidéki kir. törvényszék árverési 
termében árverésen el fognak adatni.

Az árverési feltételek szerint a fent emlí
tett két ház külün-külön fog elárvereztetni és 
az árverezni szándékozók bánatpénzül 2212 
korona 80 fillért kötelesek a házak mindegyike 
után befizetni, amely megvétel esetén a vétel
árnak megfelelő 10%-ra egészítendő ki. — Az 
egész árverési -15 nap alatt teljesen tízetendő.

Az árverési feltételekre, valamint az elár
verezendő ingatlanokra vonatkozólag mindenre 
kiterjedő felvilágosítást Dr. Elschléger Dezső 
ügyvéd ad (lakik Petőfi-utca 5 szám).

6. szám 1911. végiül.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az újvidéki kir. törvényszéknek 
1910. évi 14773. számú végzése következtében 
dr. Tibor Dezső ügyvéd által képviselt Edelmann 
Kiser & Comp javára 234 kor. 90 fill, s jár. 
erejéig 1910. évi szeptember hó 20-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 1775 kor ra becsült következő 
ingóságok, u m.: bolti állványok, kávé, festék, 
bútor nyilvános árverés utján el fog adatni.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járásbíró
ság 1910. évi Y. 1412/2 szánni végzése foly
tán 101 k. 42 f. tőkeköveteléshátralék erejéig 
Újvidéken, Buza-tér 12 ik szám alatt leendő 
megtartására 1911. március 10. n. d. e. 10 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat 
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. I -c. 107. és 108. §-ai értelmében
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fogunk 
adatni.

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

Kelt Újvidéken, 1911. február hó 24-ón.
Norváth, kir. bir. végrehajtó.

Eredeti 
Szerómi 

Hegyi
eladása 50 litertől felfelé

hordókban és palackokban. 5 III. házhoz szálllttatik.
Kész uj hordók forrázva 
állandóan raktáron vannak.

W A C H T L  IMRE, k á d á r
Újvidék, Petőfi-utca 8. sz (Saját házában).

Van szerencsém a n. é. közönség
nek becses tudomására hozni, hogy a
-----  „G A M B R I N U S “ ------
S ö r c s a r n o k o t  é s  v e n d é g l ő t
„JJ vasember“ palotában átvettem, s 
naponta
Fr is s ,  k i tűnő  k ő b á n y a i  s ö r t
és tiszta szerétni borokat fogok mérni. 
Azonkívül jó konyháról is gondoskodtam 

Perlits Sándor, világhírű tani burás 
zenekara játszik.

Szolid és pontos kiszolgálás. | |

Szives pártfogást kérve vagyok 
mély tisztelettel

P e t r o v i t s  Vazul .

5iSS
mielőbbi beléjiésre Böhm Ármin ügy
nökségi irodájába (II. Rákóczi Ferenc 

ut 39.) kerestetik.

244. szám 1911. végiül.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az újvidéki kir. járásbíróság 1907. 
évi V. 753. számú végzése következtében 
Paripási segélyszövetkezet paripási bej. cég 
javára 172 kor. s jár erejéig 1907. évi nov. 
19-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt és 747 kor-ra becsült 
következő ingóságok, u. ni.: szobabútorok és 
egy zongora nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járás- 
bíróság 1911. évi V. 246/11 számú végzése 
folytán 272 kor. tőkekövetelés, ennek 1907. 
április hó 1. napjától járó 6% kamatai, Vs°/o 
váltódij és eddig összesen 159 kor. 37 fill-ben 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
Urszentivánon, alperesek lakásán leendő 
megtartására 1911. március 20. napjának d.u. 
2 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 el fognak 
adatni.

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

Kelt Újvidéken, 1911, március hó 5-én.

Jasch Sándor, kir. bir. végrh.
r

Gyár: Széclienyi-ntca 9. szám. T í í v i H p k  Föiizlet: Kossuth Lajos-utca44.
T e le fo n  215. sz.  » -»JV A V io iY .  T e |efon  m . sz>

FEST MOS VEGYTISZTÍT
mű-, kelme-, ruhafestő-, gázmosó- és vegy
tisztító gyára. Szó'rmefestés. —  Szórmeeladas. 
---------------------- Agytolltisztitás. -------------------------

Külön g a l l é r t i s z t i t ó  o sz tá ly .
olcsón, jól, gyorsan és kiváló Ízléssel. — Vidéki megbízásokat posta 

utján pontosan eszközlünk.
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Árverési hirdetmény.
A titeli kir.járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy dr. Belohorszky 
János újvidéki lakos végrehnjtatónak Petojevits 
Vásza zsablyai lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 69 kor. töke és járulékai iránt folytatott 
végrehajtási ügyében az újvidéki kir. törvény
széknek és a titeli kir. jbiróság, mint tkvi 
hatóság területén a 1. zsablyai 641. számú 
betétben felvett ingatlanokból Petojevis Vászá- 
nak felerészben jutaléka és pedig az A 1. 1 — 2. 
sorsz. 3496/1., 3496/2. krszám alatti 847 □  öl 
szántóból a Yracsara dűlőben és 847 □  öl 
szántóból a Vracsara dűlőben a fenti jutalék 
l5 i kor. kikiáltási árban. — Az A 1. 1—2. 
sorsz. 4811., 4812. hrsznm alatti 1 hold 877 
t/1 öl szántóból a Sevár dűlőben és 1042 □  
öl szántóból a Sevár dűlőben a fenti jutalék 
395 kor. kikiáltási árban.— Az A f  1. sorsz. 
5852/2. hrszám alatti 849 □  öl szántóból a 
Csicsovo dűlőben a fenti jutalék 95 kor kiki
áltási árban. — Az A f  2. sor 5853. hrszám 
alatti 1 hold 829 □  öl szántóból a Csicsovo 
dűlőben a fenti jutalék 272 korona 50 fillér 
kikiáltási árban. — A zsablyai 642. sz. tkvi 
betétben A f  1—7. sorsz. alatt felvett ingatla
nokból Petojevits Vászának a B. 2. szerinti 
Vio-es részbeni, valamint a Petojevity Alexáról 
(harmadszor nős Tulucs Velinkával) rája há
ramló B. 7. szerinti !/10-ed részbeni jutaléka 
és pedig az A f  1- sorsz. 3494. hrszám alatt 
1 hold 69 □  öl a Vracsara dűlőben levő 
szántóból a fenntnevezett ‘/„-ed részbeni 
jutaléka 187 kor., az A f  2. sorsz. 4224. hrsz. 
alatti 1 hold 144 □  öl a Sevár dűlőben levő 
szántóból fentnevezett ‘/io-ed részbeni jutaléka 
195 kor. 50 fill. kikiáltási árban. — Az a f  
3 sorsz. 5048 hrsz. alatti 1 hold 52 □  öl a 
Sevár dűlőbeni szántóból fenti jutalék 185 k. 
50 f. kikiáltási árban. — Az A f  4. sorszám 
6114. hrsz. alatti 1 hold 140 □  ül a Csicsovo 
dűlőbeni szántóból fenti jutalék \95 korona 
kikiáltási árban. — Az A f  5. sorszám 7109. 
hrsz. alatti 1 hold 82 □  üi a Martince dűlő
ben levő szántóból a fenti jutalék 127 Vw. 50 
fill. kikiáltási árban. — Az A f  6. sorsz. 7656. 
hrszám alatti 1592 □  öl a Martincze dűlőben 
levő szántóból a fenti jutalék 178 kor 50 fill. 
kikiáltási árban. — Az A 7. sorsz. 9641 hrsz. 
alatti 1 hold 187 □  öl a Livade dűlőben levő 
szántóból fenti jutalék 132 korona 50 fillér 
kikiáltási árban nyilvános árverés utján el 
fog adatni.

Megjegyeztetik, hogy az árverés a 641. 
sz. betétben foglalt ingatlanra a 2112/1908. 
tkvi sz. végzéssel C. 6. sorsz. alatt Petojevits 
Sándor (harmadszor nős Tulucs Velinkával) 
számára bekebelezett szolgalmi jogot, valamint 
a 642. számú betétben a C. 45. sorsz. alatt, a 
2976/1910. tkvi szánni végzéssel, Petojevits 
Sándor zsablyai lakos számára bekebelezett 
szolgalmi jogot nem érinti, amennyiben azon
ban a szolgalmi joggal terhelt ingatlanok a 
szolgalmi jog fenntartásával olyan árban adat
nak el, mely szolgalom telekkönyvi bejegyzését 
megelőző tehertételek fedezete szempontjából 
a 641. sz. betétben foglalt ingatlanokra nézve 
4400 kor., a 642. sz. betétben foglalt ingatla
nokra nézve pedig ezennel 2500 koronában 
megállapított összeget meg nem ütné, az árve

rés hatálytalanná válik s az ingatlan a szol
galmi jog fenntartása nélkül nyomban elár
verezte tik.

d(atárnapul 19/1. évi március hó 11-ik 
napjának délutáni 3 órája Jsab/ya  
községházához kiiiize/ik o/y hozzáadással, 
hogy az ingatlan ezen határnapon a becsáron 
alul is el fog adatni.

Kikiáltási ár a fenti becsár, amelynek 
20%-át venni szándékozók készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított s az 1881. évi 3333. sz. 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál időleges elhelyezéséről szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni kötelesek.

A kir. kincstár, valamint az 1881. évi 
XXX. t.-c. 10. §-ának második bekezdése ér
telmében adómentes záloglevelek kibocsátá
sára jogosított és Budapesten székelő részvény- 
társaságok és szövetkezetek valamint az 1898. 
évi XXIII. t.-c. alapján alakult központi hitel
szövetkezek bánatpénzt letenni nem kötelesek.

Köteles a vevő, ha magasabb ígéretet 
tett a becsárnál, az 1908. évi XLI. t.-c. 21. 
§-a értelmében a letett bánatpénzt ígéretének 
megfelelően 20 százalékra kiegészíteni, ellen
kező esetben Ígérete figyelmen kívül marad 
és az árverésben, mely haladéktalanul foly
tattunk, részt nem vehet.

Az elárverezendő ingatlanok a kikiáltási 
ár 2/3-ánál alacsonyabb áron el nem adatnak.

A vevő köteles az árverési vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt 15 nap 
alatt, a másodikat 45 nap alatt, az árverés 
jogerejétől számítva és pedig mindig az ár
verés alapjától számítandó 5 százalékos ka
matokkal együtt a titeli kir adóhivatal mint- 
birósági betétpénztárnál lefizetni.

Titelen, 1910. évi december hó 17-én
A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

dr. Szöllösy Srnő, J/osszák Xajos,
kir. albiró kir. telekkönyvvezető.

a Rákóczi Ferenc-utca 
13. számú ujjonan :: 
épülő házban 1911. évi 
május hó l ére a má
sodik emeleten egy 0 
szobás és egy 4 szó 
bás lakás az összes 
mellékhelyiségekkel, a 
legnagyobb igényű :: 
kényelemmel beren
dezve, továbbá 2 na 
gyobb és 2 kisebb igen 
szép tágas üzlethelyi
ség. — Bővebb fel
világosítással szolgál a 
:: ház tulajdonosa ::

Sclwarz lil
Schwarz Testvérek :: 
cég irodájában Haltér 
:: 12. szállt. ::

magyar leány kinek 
a háztartás minden 
ágában, varrásban 
azonkívül irodai :: 

teendőkben (gépírás, gyorsírás, könyv
vitel) kellő jártasága van, ajánlkozik 
német úri házhoz Bővebbet a kiadóban.

2 tanulóleány
női kalap-divattermembe azonnal felvétetik.

CSELIKOVITS MALVIN, 
Újvidék.

II I m l c s l l i  fci a M i i  m iM iiüi a?
melyetearbitfejlesztéssel létrehozott acety- 
len égővel teremt az u. n. Mignon készü
lék. Ennek előállítási költsége óránkint 
30 gyertyaerősségű világításnál 2'/a fil
lér. Minden világítási zavar nélkül köny- 
nyen utántölthető. A töltés alig 3--4 
percet vesz igénybe, nem esik semmi
féle törvényes ellenőrzés alá és nem jár 
veszéllyel Esetleges bevezetéseknél a 
legolcsóbb költségelőirányzattal szolgá
it lók. — Legjobb referenciák. ::

Bernhart Ferenc
Szilberek (Báes-Bodrog vtnegye.)

Kínálok ezenfelül 10 — 100 lángerős sta- 
:: bilis készüléket a legolcsóbb áron. ::

Ú J D O N S Á G .
Ajánlok továbbá legújabb rendszerű 
kovács- és lakatos műhelybe való készü
lékeket. A készülékek kezelésébe ingyen 
:: tanítom be az érdeklődőket. ::

Bernhart Ferenc
a Lakos és Székely cég képviselője. 
:: (Budapest VI., Lehel utca) ::

Alapitt.atott 1882. Alapittatott 1882.
P F *  A  le g jo b b h i r ü  e g y e n ru h a -  -f i  

a  k é s z í t ő  i n t é z e t --------

Pétervárad.
Elvállal mindenféle egyenruhakészitést :» 

legfinomabb és legdivatosabb formában.
Az e szakmába vágó összes cikkek állan

dóan raktáron tartatnak.
Szolid és pontos kiszolgálás.

Tantál-lámpa
a legjobb fémszálas 
izzólámpa. Arannneg- 
tnknritns kb. 60°/,,. ::
Fehér lánggal ég. — 
Rázkódásoknak ellen
áll. — Igen tudós. — 
Minden helyzetben ki
fogástalanul ég. 
Nagyobb rendelések
nél magas engedmény. 
•: Megrendelhető: ::

Magyar Siemens- 
Sclinckert-Míívekuél

BUDAPEST, II., llpót-körut 5.

Garijonlakás kerestetik.
Cim a kiadóhivatalban.

íruosi és lo g itd iiiiii
Dr. Kármán János és Berger Alfréd 

--------------  ÚJVIDÉK. ---------------
Kossuth Lajos-utca 40 ,  szám (A Pert l  Magyar 
Kereskedelmi Bank tellett,  TELEFON 65, szám,)

foghúzás érzék- 
telenitéssel. ::

Arany hídmunkák 
és koronák, mű fo
gak arany és kaut- 
schukletnezzel, fog- 
tömések (arany-, :: 
oziist, poreellánstb)

Vidéki megbízáso
kat 12 óra alatt 
:: intézünk el. ::

Nyomatott Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában Újvidéken.


