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ÚJVIDÉKI HÍRLAP
AZ ÚJVIDÉKI NEMZETI M UNKAPÁRT H IV A TA L O S  KÖZLÖNYE.

Megjelenik minden csütörtökön és vasárnap.
Felelős szerkesztő: Laptulajdonos :

E l ő f i z e t é s i  á r a  :
e g é s z  é v r e  “ ' O K  
fél  é v r e  -  - -  - -  - -  - -  5 , ,  

E g y e s  s z á m  á r a  12 fi l lér.

KARDOS MIKSA. Az újvidéki nemzeti 
munkapárt.

Szerkesztőség és kiadóhivatal Thököly I.-u. 
5. I e. hová a lap szellemi és anyagi ügyeire 
való mindennemű megkeresés intézendő.

T e l e f o n  137. s z á m .

Évforduló.
Holnap egy esztendeje annak, hogy 

Őfelsége által a törvényhatóság élére 
állított főispánunkat: Matkovits Bélát, 
<> város közönsége eleddig még nem 
látott lelkes, szép ünnep keretében 
hivatalába beigtatta

Feledhetetlen , em lékezetes napja 
lesz az mindenkoron e város összlakos
ságának, mert a főispán változás ez 
alkalommal nem pusztán a személyben 
történt változást je len te tte , hanem 
egyszersmind visszajöttél, annak a régi, 
kipróbált rendszernek, melyet a koa
líció száműzött ugyan a közélet porond
járól, de amely ép e nyugalmi időszak 
alatt, miként a porából m egelevenedett 
Phönix, újra regenerálódott s kezébe 
vette ismét az interregnum alatt tönkre
tett ország presztidzsének visszaállí
tását

Újvidék városára, a már előbb be 
köszöntött hajnala az uj aerának, csak 
akkor virradt fel, mikor a törvényható
ság végre törvényes fejet nyert.

„A nemzeti munka" jegyében s 
komoly jelszavával m egalakult szövet 
ségnek városunk a beigtatás napján 
forma szerint is tagja lett. Az újra 
éledt munkakedv a négy esztendőn 
keresztül tétlenségre kárhoztatott tenni 
vágyás, az uj égisz alatt azonnal 
lángra kapott s még szinte az első 
öröm szülte mámorban lisztünk, midőn 
már is m unkára b iv jtt a vezér szava s 
szinte máról-holnapra tömörítve e város 
elpusztíthatatlan (17 es elemeit, meg
alakította főispánunk az „ Újvidéki nem
zeti munkapártot“ s nyomban ellátta 
fegyverrel is. De nem a pusztítás, nem 
a rombolás eszközeivel, hanem az alko 
tás s a munka leghivatottabb segítő 
társát az írott betű hatalm át adta a 
párt kezébe, megalapítva a párt híva- 
ta/os lapját, az „ Újvidéki Hírlap''-ot. A 
párt és e lap élete e perctől eggyé 
forrt. Mindkettő hol vezérével, hol 
vezéréért küzdött, de mindig egy ma
gasztos, nagy cél szolgálatában, a

zászlónkra irt elvei? m egvalósításáért. 
Nehéz, bosszú küzdelem következett. 
Szívós, szervezett, erős ellenféllel k e l
lelt megküzdeni, oly ellenféllel, mely 
sem a harcmodorban, sem a fegyve
rekben nem volt válogatós. Ez az idő, 
a sokszor szinte kétségbeejtő harcnak 
korszaka a legszebb, a legemlékeze 
tesebb marad. A párt és sajtója, mely 
csak az imént ment át a vizkereszt- 
ségen, nyomban a tűz- és vér kereszt- 
séget is kiállót.ta- Ez a küzdelem, ha 
nehéz is volt, de legalább megacélozta 
a párt m unkaerejét s megmutatta vezé
rünk' kvalitásait. Mert a siker, melyet 
pártunk akkor kivívott, őneki köszön
hető, ki hónapokon át úgyszólván egyet
len pihenő nap nélkül dolgozott és 
küzdött a legelső sorban.

Az önfeláldozó munka, a pihenést 
; nem ismerő akaraterő  meg is term ette 

gyümölcsét, mert a küzdelem, mely az 
országban sehol nem volt oly heves s 
elkeseredett mint itl, fényes sikerrel 
já rt, s bevettük azt a várat, melyet az 
ellenzék nem csak helyi, hanem orszá
gos apparátusával oly lelkesen védel
mezett.

Titáni küzdelmünk gyümölcse lett, 
hogy városunk híven évtizedes tradí
cióihoz újra hatvanhetes politikai párt- 
állású képviselőt kapott dr. Szlezák Lajos 
személyében s későbben a törvéuyható 
sági választásoknál is fényes diadalt 
arattunk.

Majd elült a harci zaj, de nem azért, 
hogy pihenés, elernyedés váltsa fel, 
hanem, hogy az országszerte megindult 
komoly munkában városunk is kivegye 
a maga részét. Ismét kettős munkát 
kellett végezni, részt venni az orszá
gos munkában s egyesíteni városunk, 
a mi szőkébb hazánk szétforgácsolt 
erejét.

S folyik- azóta a munka mindkét 
irányban szakadatlanul s eredm ényesen.

Egy év nagyon rövid idő ugyan 
arra, hogy ezalatt monumentális nagy 
alkotások fejeztessenek be, de elég 
arra, hogy nagy alkotások alapjai meg
vettessenek.

így volt ez nálunk is. Az uj rend
szer alatt kifejtett céltudatos és körül
tekintő gazdálkodás véget vetett a 
céltalan s meggondolatlan, káros befek
tetéseknek s sikerült a folyton emel
kedő pótadót útjában nemcsak meg
állítani, hanem visszalépésre is kény
szeríteni. A kedvezőbb pénzügyi hely
zet előnyei azonban nem tessék- 
lássék alkotásokra, hanem oly nagy
szabású kérdések m egoldására fordit- 
t-atik, minő a vízvezeték, tűzoltóság, állandó 
dunai közúti kid, városrendezés S azon
kívül a kulturális gazdasági, egészség- 
ügyi kérdések egész láncolata stb. stb.

Kétségtelen, hogy a kedvező pénz
ügyi helyzet előállításában a legnagyobb 
szerepe a regálé-megváltás körül kifejtett 
eredményes akciónak van, melyet annak 
idejében megvilágítottunk.

De nemcsak városunk régi aspirá
cióinak megoldásán fáradozott főispá
nunk, hanem maga is kereste, kutatta 
azokat az eszközöket s intézm ényeket, 
melyekkel a korm ányzatára bízott tör
vényhatóság tekintélyét s nagyságát 
emelje. így ő vitte dűlőre az uj 
gimnáziumnak m egakadt ügyét, ő vetette 
fel s ő dolgozik az Újvidéken létesítendő 
tanfelügyelőség érdekében, ő szorgal
mazza a katonaság szaporítását, illetve 
a bajai huszárságnak idehelyezését.

IS dacára az állásával já ró  elfoglalt
ságának. társadalmi utón is rövid egy 
esztendő alatt többet tett mint némely 
elődje egész működése alatt. Rokon
szenves egyénisége s az a mód, amellyel 
társadalmunk szivéhez tudott férkőzni, 
vívták ki számára azt a tiszteletet, 
mellyel e város egész lakóssága körül
veszi. Ez a kölcsönös viszony szülte 
azt a jó hatást, hogy közönyös társa
dalmunk sok oly kérdésben adott életjelt 
önmagáról, amelyben elölte soha meg 
nem mozdult. A művészek, a tárlatok 
eddig messze elkerülték  Újvidéknek 
általuk kultur-kopárnak tarto tt területét 
s ime most, mióta Matkovits Béla 
Újvidék főispánja, városunk a nnipárto- 
lás eldorádója lett.

Egy év alatt két, szinte mesés sikerű 
tárlat is talált otthont falaink között s

Megjelent az irógéptechnika királya ató irásn Olcsóbb bármely írógépnél.
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messze vidékre eljutott e város közön
ségének visszaállított jó Ilimévé.

Nem kereste azonban befolyásának 
érvényesítését pusztán a társadalom 
magasabb rétegeiben, mert nem kerülte 
el figyelmét az alsóbb néposztályok 
Ugye sem. A főispán hívó szavára ala
kult meg az iskolán kívüli oktatásnak 
egyik hatalmas szervezete, a felnőtt 
ifjúság katonai kiképzése, mely sehol 
nem virágzik úgy, mint éppen nálunk.
S ezenkívül is áldozatkész támogatója, 
maecenasa volt minden jótékony ügynek 
ép úgy, mint ahogyan hathatósan pár
tolt s támogatott minden arra való 
intézményt, bárhonnan is indult ki a 
kezdeményezés.

De épen, mert hivatását betöltve a 
munkának élt, munkatársai megválasz
tásában volt a legkörültekintőbb s itt 
használta fel legjobban a közélet porond
ján szerzett tapasztalatait s emberisme
retét legjobban A szerencsésen megvá
lasztott munkatársak buzgósága volt 
mindenesetre a másik fötényezöje az 
eredményeknek. Természetes igy tehát, 
hogy azok, kik a maguk körében kivá
lóan töltötték be hivatásukat, éppen 
ezért főispánunkban találtak a legne
mesebb jutalmazóra. Innen magyazázható, 
hogy a fejedelmi kegy már régen, talán 
sohasem sugározta be annyiszor városun
kat, mint éppen Matkovits Béla kormá 
zata alatt. Sok jó l  megérdemlett kitüntetést 
sikerült azok számára kieszközölnie, akik 
érdemeikkel erre már régen rászolgál
tak. Az érdemek honorálásában igazi, 
hamisítatlan liberalizmussal, mindenütt 
megtalálta az arra méltót, nem, vallás- 
és nemzetiség különbség nélkül.

De nem folytatjuk. Tökéletes, teljes 
képét amúgy sem tuduók vázolni ennek 
a termékeny esztendőnek. Célunk nem 
is ez volt, hanem az, hogy ennek az uj 
rendszernek, melyet az ellenfelek auy- 
nyiszor s oly igazságtalanul szoktak 
lekicsinyelni, sőt tétlenséggel is vádolni, 
városunkban való üdvös hatásait csak 
úgy főbb vonalaiban megemlítsük, s 
visszapillantsunk a letűnt esztendőre, „e 
küzdelmes, fáradságos, verejtékes, de 
dicsöségteljes esztendőre11 — miként 
újévi beszédében ezt az évet maga a 
főispán is jellemezte. Visszapillantottunk 
rá, hogy okulást merítsünk a jövőre.

Fejlődő városunk a lefolyt esztendő 
alatt ismét bekerült a régi, kipróbált 
kerékvágásba s halad egyenletesen 
kitűzött célja felé. Főispánunk, ki tele 
lelkesedéssel, raunkakedvvel állott min i 
den mozgalmunk élére, hisszük bennünk | 
nem csalódott s amint eddig csak foko
zódni láttuk alkotásvágyát és tetterejét, 
úgy a jövőben is úgy lesz. 8 amint e 
város közönségének minden rétegében 
eddig is csak munkakedvet váltott ki !

az ő ügyszeretete, úgy a jövőben hat
ványozottabban úgy lesz.

S hogy úgy legyen, Matkovits Bélát, 
e város főispánját akarjuk pártunk 
vezéréül s fejéül tisztelni még hosszú 
éveken át, hogy céltudatos munkájával 
nocsak megvalósítani tudja messzetörö 
terveit, hanem majdan élvezze is e 
város közönségével együtt fáradozásai
nak gyümölcseit, megvalósítva prog- 
rammját az egész vonalon, amely nem 
egyéb — hogy a saját szavaival 
éljünk — mint „a liberális elöha/adás, 
a szellemi és anyagi jólét felé vezetni e 
viruló várost.“

értesítés.
Ezúton is értesítjük pártunk t. tag

jait, hogy Öméltósága mátéházi Matkovits 
Béla főispán ur installációjának évfor
dulója alkalmából rendezendő társas 
vacsora f  hó 3 1 -én lesz az Erzsébet 
szálló nagytermében. A láírási ivek a párt 
elnökségénél és az Újvidéki H írlap szer
kesztőséginél kaphatók. Egy teríték ára 
3  kor. Jelentkezni csütörtök estig Horti 
Balázs szállodásnál is lehet.

Asz újvidéki nemzeti munkapárt 
elnöksége.

H Í R E K .
Személyi hir. Dr. Szlezák Lajos 

országgyűlési képviselő több heti tartóz
kodásra Abbáziába utazott.

Bende Imre püspök, Újvidék
volt vk. plébánosa s egykori országgyűlési 
képviselője, hosszabb szenvedés után a 
nyitrai püspöki kastélyban elhunyt.

Törvényhatósági közgyűlés.
Újvidék szab. kir. város törvényhatósági 
bizottsága f. hó 30 án, csütörtök d. u. 4 
órakor rendes közgyűlést tart Matkovits 
Béla főispán elnöklete alatt. A 3!) pontból 
álló tárgysorozaton szerepel többek között 
a kulturtanácsosi állás szervezésének 
belügyminiszteri jóváhagyása. F.z a pont 
bennünket annál is inkább érdekel, mert 
annak idején a városi ellenzék a közgyű
lésnek ebben a tárgyban hozott határo 
zatát megfelebbezte. — Ugyancsak ezen 
a közgyűlésen kerül betöltésié a Sdezák 
Lajos dr. lemondásával megüresedett 
főügyészi állás. — A városunkban megin
dult iparvállalat alapítási mozgalom ha
talmas fellendülését — mellyel legköze
lebbi számunkban bővebben foglalkozunk 
— kitünően jellemzi, hogy csak ezen 
közgyűlés elé mintegy 5 teriiletelidegeni- 
test kérelmező kérvény kerül. A közgyűlés 
eredményéről jövő számunkban részletesen 
beszámolunk.

Esküvő. Havas Vilmos, a lur. kath. 
magy. főgimnázium kiváló képzettségű 
tanára szombaton, március 25-én, tartotta

esküvőjét dr. Kamenitzky Sándor nyug. 
járási főorvos tinommfíveltségű kedves 
leányával, Ilonkával. Tarlós és zavartalan 
boldogságot!

Kinevezés.  Bács-Bodro;* vármegye 
főispánja dr. Fenyő Győző tb. járásorvost, 
járásorvossá nevezte ki.

Kungl Károly ipartestületi jegyző, 
az újvidéki nemzeti munkapárt agilis 
jegyzője az elmúlt héten a budapesti kir. 
tudomány egyetemen doktori diplomát 
szerzett Örömmel regisztráljuk e hirt, 
mert dr. K ungl Kár oly bán oly férfiút 
bírunk, ki pártunknak nemcsak minden
koron buzgó tagja volt, hanem a válasz
tásoknál elért sikereinknek egyik leg
tevékenyebb tényezője is, kinek agitáló- 
sára most, hogy tanulmányait betetőzte, 
a jövőben is mindenkoron számíthatunk.

Az 0. P. I. E. bácsbodrogmegyei köre 
1911. március hó 25-én tartotta évi rendes 
közgyűlését az áll. polg. fiúiskola tanácster
mében. Az elnök megnyitó beszédében munkál
kodásra hívja föl a tagokat, s biztatást lát a 
kormány nyilatkozataiban, hogy az egységes 
7. oszt. polg. iskola csakhamar létesülni fog. 
A titkár a kör egyévi munkásságáról ad szá
mot; a kör érdekében kifejtett fáradozásáért 
jegyzőkönyvi köszönetben részesíti a közgyű
lés. KUrtessy Rezső az egységes 7 osztályú 
polg. iskola reformjáról olvasott tel. Bár a 
kérdést már alaposan ismeri a polg. iskolai 
tanárság, mégis élvezettel hallgatták a kör 
tagjai a kellemes előadást. Jó magyarsággal 
megírt szép gondolatokban bővelkedő felol
vasásával nemcsak szórakoztatta a hallgató
ságot, hanem a remény már-már szétoszló 
szálait ismét megerősítette a tanárság lelké
ben, úgyhogy a bácsbodrogmegyei kör fana
tikus résztvevője lesz az ujabban megindult 
reform mozgalomnak. Zatskó Alajost csak 
dicséret illeti munkájáért. „A földrajzi nevek 
helyes kimondása" c felolvasásával oly érde
met szerzett, hogy ezzel hálára kötelezte a 
kört. Hisszük, hogy határozati javaslatát a 
minisztérium is elfogadja és kiadja a föld
rajzi nevek helyes kiejtésére és egyöntetű 
használatára vonatkozó rendeletet. Az indít
ványok sorozatán szerepelt a fizetésrendezés, 
melynek értelmében a polg. isk. tanárság 
jobb anyagi helyzetbe kerülne. A közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 
Á Budapesten létesítendő polg. isk. tanárok 
házára 500 korona alapító tagsággal vesz 
részt a bácsbodrogmegyei kör. A tisztujitáson 
ezek választattak meg ujabbi három évre: 
Kardos Ignác elnök, X. Nemessányi Adél 
társelnök, Abrasich Antal alelnök, Avar Gyula 
titkár és jegyző, Kempl György pénztáros, 
Kardos Pál ellenőr. Uj választmányi tagok 
lettek: Bauinann Antal, KUrtessy Rezső, 
Zatskó Alajos és Bakonyi Hugó. Délben közös 
ebéd volt a „Linde“-féle helyiségben, ahol a 
közgyűlés kedves emlékeivel eltelve sokáig 
maradt együtt a társaság. A közgyűlés nem
csak magas niveaun állott, s igy csak hasz
nosat nyújtott, de fölébresztette a kartársi 
szeretetet is s remélhetőleg az újvidéki köz
gyűlés oly mély nyomokat hagyott a reszt
vettek lelkében, hogy a legközelebbi közgyű
lésen nemcsak öl; fognak megjelenni, hanem 
társaikat is buzdítják a megjelenésre.

Felolvasás a Lloydban. Nagyszámú 
közönség előtt, amelynek soraiban ott láttuk 
a kereskedők ügyei iránt élénk érdeklődést 
és meleg rokonszenvet tanúsító főispánt, a

Mű szak i  és  v i l l a m o s s á g i  vá llalat ,  II. Rákócz i  F e r e n c - u t  57. -  T E L E F O N  244.
Villanyvilágítás, erőátvitel, légszesz- és aeetylenvilágitás, központi fűtés, ventilláció, vízvezeték 
csatornázás, kútfúrás és hygienikus berendezések ------ Tervek és költségvetések díjtalanul i

K' csillárok, acetylin, légszesz, vízvezeték, carbit és villamossági cikkekben. Minden 
I . e szakmába vágó cikkek raktáron tartatnak, javítások jutányosán eszközöltetnek.
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polgármestert és a városi közéletnek számos 
előkelő tagját, tartotta meg felolvasását f. 
hó 24-én este a Lloydban dr. Schreyer Jenő 
tb. szerb kir. eonsul, a Magyar Kereskedelmi 
Csarnok titkára. Bevezetésében arra az úttörő 
szerepre utalt, amely Újvidéknek, határszéli 
fekvésénél fogva, Szerbia és általában a kelet 
piacainak békés munkássággal való meghó
dításában jut és mely kötelességévé teszi 
Újvidék kereskedőinek, hogy egy szervezet
ben összetömörlilve, békés egyetértésben 
teljesítsék ezen országos fontosságú hivatást. 
A nemzetközi kereskedelmi kongresszusok 
célját ismertetve, azoknak már eddig elért 
fontos eredményeiről, valamint azon mozgal
makról számol be, amelyek még megoldásra 
várnak, így pl. a julianusi és gregorianusi 
naptár között fennálló eltéréseknek egy egy
séges naptár megállapítása által leendő meg
szüntetése, a húsvéti ünnepnapnak fixirozása, 
hogy minden évben egyforma napra essék, a 
nemzetközi penny-portó kérdése, a váltójog 
nemzetközi egységesítése stb. Érintette azokat 
a lépéseket, amelyek a csődön kívüli kényszer- 
egyezség törvényes szabályozása érdekében 
folyamatban vannak és a tavaszi vásár cél
jának ismertetésére kitérve, végül Újvidék 
speciális érdekeinek, mint pl. egy külön keres
kedelmi kamara kivívásának eszközéül az 
összetartás fegyverét ajánlja. A mindvégig 
feszült figyelemmel hallgatott felolvasás végez
tével viharos taps és tömeges üdvözlések 
tanúskodtak arról a nagy élvezetről, melyet 
a nagytudásu felolvasó, a gazdag és érdekes 
anyagnak pompázó bokréta alakjában történt 
bemutatásával nyújtott. A felolvasást követő 
társas vacsorán Frank Gyula tolmácsolta dr. 
Schreyernek, mint a kereskedelmi érdekvéde
lem lelkes harcosának, a Lloyd háláját a 
tanulságos felolvasásért, ki viszont Újvidék 
kereskedelmének fellendülésére és az annak 
biztosítékát képező Újvidéki Uloydra emelte 
poharát. Goid Béla a város jelenlevő polgár 
mesterének a kereskedelem és ipar érdekeiért 
mindenkor tanusiiott jóindulatát méltatta. 
Dr. Demetrovits Vladimír válaszában rámutat 
arra, miszerint Újvidék, a Bácska városai 
között első helyen álló fejlődését csakis a 
helyi kereskedelem és ipar egyre haladó 
fejlődésének köszönheti és ennek meleg párto
lásál. mint kereskedőnek a fia és mint a 
város első polgára, már csak Újvidék további 
fejlődése érdekében is szives kötelességének 
tekinti. Viharos éljenzés követte a polgár- 
mester kijelentését. Witz Ferenc ipartestületi 
elnök, Dietzgen Gábori, a Lloyd elnökét 
éltette. A társaság fesztelen hangulatban 
sokáig maradt együtt.

Uj jogtudor. S z é l i g  f á t  ügyvédjelölt, a 
múlt héten, letevőn a szükséges jogtudományi 
szigorlatokat, a jogtudományok tudorává avat 
látott.

Ismerotlcrjcsztö előadás. A „Délmagyar
országi Magyar Közművelődési Egylet" újvidéki 
osztályának megbízásából dr. f ’iu ko v ich  S á n d o r  
osztálytitkár T ís z a k á /m á n fa /v á n  sikerült elő
adást tartott vetített képekkel, nagyszámú 
közönség jelenlétében. A helyi rendezőség élén 
a község fáradhatatlan jegyzője, V á ro sy  
J f i h á t y  állott. — A legközelebbi ismeretter
jesztő előadás vasárnap, április 2-án, délelőtt 
lesz V inkovcén , az államvasutak elemi isko
lájában.

Az „Újvidéki Lloyd" vasárnap d. u. 
tartotta I l-ik rendes évi közgyűlését. Az évi 
jelentés, zárszámadás es költségelőirányzat 
bemutatása, valamint a felmentvény meg
adása után, alelnükül Brunner Kde és König- 
stadtler Dusán lettek egyhangúlag újra meg
választva. A megüresedő választmányi he

lyekre; Brüll F. F., Birly József, Ernst József, 
Kiudeisen Gusztáv, Jovanovits Péter, Menrath 
József, I’aquor József, és Teubner János, — a 
pótválasztmányba: Biró Dezső, GoldfalmGéza, 
Kohn Gyula és ,Stoy Vilmos, — a számvizs
gáló bizottságba: Bródi Miksa, Krieshaber 
Manó és Löwy Mátyás választattak meg újból 
egyhangúlag. Dietzgen Gábor kereskedelmi 
tanácsos, elnök, indítványára a közgyűlés 
Frank Gyula titkárnak, a Lloyd érdekében 
kifejtett buzgó tevékenységéért jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott.

Kinevezés. V u jko vics K á r o ly  igazságügy- 
minisztériumi tisztviselő, aki több éven át 
működött a helybeli törvényszéknél mint iro- 
datiszt, a billédi járásbírósághoz telekkönyv
vezetővé neveztetett ki.

Halálozás. W elia ch a  j f ig o s to n  kereskedő, 
az előlegegyletnek hosszú idón át volt igaz
gatósági tagja hétfőn reggel hosszabb szenve
dés után életének 65. évében jobblétre szen- 
derült. Temetése kedden d. u. élénk részvétel 
mellett ment végbe.

Nyugdíjba vonulás. K o v á /s a y  J s tv á n , a 
helybeli törvényszéknek közbeesülésben álló 
irodaigazgatója, pártunk lelkes tagja, április
1-én hosszabb szabadságra megy, de amint 
hírlik, hivatalát többé nem foglalja el, mivel 
nyugdíjaztatása iránt kérvényét beadta. Nagy
számú barátai, tisztelői ezután is ugyanavval 
a tisztelettel fogiák övezni, mint eddig. Az 
irodaigazgatói teendők ellátásával, mint érte
sülünk, ideiglenesen J fo rn ic se k  Q yu /a  irodatiszt 
bízatott meg.

Eiöleges színházi jelentés Tisztelettel 
értesítem Újvidék város n. é. közöuségét, 
hogy előadásaim sorozatát 1911. á p r ilis  19-én 
megkezdem. Művezetőség: K ö v e s s y  J U b e r t  
ig a zg a tó , főrendező. D e re n g h y  J s tv á n , titkár. 
J z s ó  Jyfi/(lós, rendező, f i s e f e r  k á r o ly , kar
nagy. P e rc e t O szká r , ügyelő, t fo m v á ry  f a j o s ,  
súgó. Társulati névsor: j í ó k :  K. Hegyi Lili, 
operette és népszínmű primadonna, Ardó 
Ilona, soubrett énekesnő, Bene Emma, anya, 
operette komika, Bartkó Iítel, coloratur éne
kesnő, népszínmű énekesnő, Gömöry Vilma, 
drámai szende, társalgási színésznő, Jákó 
Amália, fiatal hősnő, társalgási szülésznő. 
Kövessyné Mariska, színésznő, Ráday Jancsika, 
segédsoubrette, társalgási színésznő, Sellő 
Rétié, nniva, énekesnő, Gombos Malvin, segód- 
szinósznő, Kanizsai Elza, segédszinésznő, 
Gyermekszerepekre : Percei Gica, Percei Sári. 
férfiak: Abonyi Tivadar, lyrai szerelmes 
társalgási .színész, Derenghy István, operette 
komikus jellemszinész, Faludy Károly, operette- 
bouvivant, naturbursch, Gyárfás Ödön, ope- 
rette-bariton, népszínmű énekes, Izsó Miklós, 
komikus, operette-buffo, Kövessy Albert, szí
nész. Lajlhay Károly, hősszerelmes, bonvivant, 
Lévay Elemér, jellem és apnszinész. Pataki 
Ferenc, komikus, operette tenor buffo, Pilisi 
Lajos, jellemszinész, operette énekes, Kiss 
Andor, segédszinész, Fischer Károly, karnagy. 
Karszemélyzet: f í ö k :  Sziklai Valér, Balog 
Szeréna, Pataki Ferencné, Rónay Juliska, 
Faludyné Eszter, Kaposi Róza, Madarassy 
Berta, Kovács Margit, Veres Irén, Nemes 
Emma, Kertész Laura, Vihari Anna. férfiak: 
Percei Oszkár, Vajda István, Torkos Árpád, 
Komái Sándor, Czukor Béla, Szakács Árpád, 
Bokros László, Cser Gyula, Antal Lajos, Bera 
Sándor, Kis Béla, Hámos Andor. Műszaki 
személyzet: Sclmeider István, fő világosító, 
Józsii László, ruhatáros 4 segéddel, Derenghy 
Isvánné, pénztárosnő, Hilcser István fődisz- 
mester 6 segéddel, Ráhel Sándor főkellékes 
4 segéddel, llorvatits Antal fodrász 2 segéd
del, Mangoldné, színházi fodrásznő, Schiffrich 
Antal, szereposztó, Jegyszedők, helymutatók,

portás, ruhatár kezelők. Az idényen át a 
következő darabok kerülnek színre: Balga 
szűz, (Die tolle Jungfrau). Csitulj szivem, 
(Tais tói inon coeur). Jríuzs/'kus leány, (Das 
Musikantenmadel). Karenin Jjnna, JJ  kon
cert, Casanova, Sdrga liliom, J !  kormány- 
biztos, J !  balkáni hercegnő, (Die Prinzessin 
von Balkan). j9  rrjedikus, J I  testőr, (Dér 
Leibgardist). Szinészvér, (KUnstlerhlut). Báb
játék, (Les marionettes), j j  szent liget, (Dér 
heilige Hűin Bois sacré). fedés öregem, 
(Brüderlein fém). J t  zseni, jYíájusi fagy, 
Utánam, (Aprés moi). J t  ryozgópos/ásné, 
Cigányszerelem, (Zigeunerliebe). áfalha/aftan 
lump, (Dér unsterbliche Lump), áfercegkis- 
asszony, (Das Fürstenkind). B a b u sk a , (Das 
Puppenmadl). j f l  szép T(isette, (Die schöne 
Risette). A régiek közül: Sasfiók, J1 zsá b a ,  
So/tárkirá/ynő, Suxemburg grófja, S r d é s z -  
leány, fajkos diákok, <förög rabszolga, T a tá r 
járás, J t  király. Zenekar a 69-ik ezred 
katonazenekara. Kiváló tisztelettel Kövessy 
JUbert, a pécsi Nemzeti Színház igazgatója.

Az újvidéki korzó a moziban. — Útban 
a nadrág-szoknya is. Az Apolló projektograf 
részvénytársaság a mozgó színházat állandóan 
oly impozánsul támogató nagyközönség párt
fogásának viszonzásául vasárnap a déli órák
ban mozgófényképfelvételekben fogja meg
örökíteni a város főbb pontjait, elsősorban 
pedig a mi korzónk nagyvárosias pezsgő- 
életét. A társaság nem riad vissza a több 
száz koronára rugó pénzáldozattól sem, csak
hogy minél impozánsaid) felvételben örökítse 
meg törzspublikumát. A néhány száz méter 
hosszú felvétel magába fogja fogadhatni az 
egész sétáló publikumot. Á felvétel sikeres
sége érdekében való tudnivalókat, különösen 
a közönség viselkedése szempontjából Klotz 
Károly igazgató külön plakátokon fogja a 
közönség tudomására hozni. Mint értesülünk 
a női divat legújabb aberratiója, a nadrág- 
szoknya is megjelenik majd ez alkalommal az 
utcán, de valószínűleg nem a múltkor letar
tóztatott. delnő alakján, mert többen már 
garderobejukban rejtegetik ezt a torzszülött 
ruhadarabot, s a megjelenés csak a múlt 
vasárnapi kosztümirozott szamár esete miatt 
késett.

Tűz. Hétfőn este ya9 óra tájban tüzett 
jelzett a tűzőriorony harangja. A város min
den részéről százával özönlőit a közönség a 
belváros felé, hol a tűz jelezve volt. Szeren
csére azonban komolyabb veszélyről szó sem 
volt, mert mindössze a Wagner-féle telek 
legvégén levő kis asztalosműhelyben volt 
csak tűzveszély, melyet azoinban a házbeliek 
nyomban eloltottak. A tűzoltóság, mely nyom
ban a jelzés után a helyszínen termett teljes 
készültséggel, semmi tennivalót nem talált. 
A kivonult katonai készültség is azonnal 
távozott. Rendőrségünk a közelből szintén 
nagyobb csapattal elsőnek sietett a hely
színre s nyomban foganatosította a szükséges 
óvintézkedéseket.

Az ..Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesület" központi vezetősége április 2-án 
tartandó közgyűlése alkalmából ez évben is 
kieszközölte tagjai részére a szokásos utazási 
kedvezményeket. Igen ajánlatos, hogy az
O.M K.E. újvidéki kerületének tagjai is mennél 
nagyobb számban vegyenek részt a központi 
közgyűlésen, hogy az ott megjelenők nagy
száma folytán a magyar kereskedők országos 
naggyűlése minél impozánsaid) képet nyerjen. 
Az O.M.K.E. tagjai jogosultak a kedvezményes 
vasutijegy váltására jogosító igazolvány átvé
telére és felhivatnak az igényttartartók. hogy 
az igazolványok átvétele céljából, darabonként 
20 fillér illetéket fizetve, dr. Handler Zsigmond

Gyár: Széchenyi-utca 9. Föüzlet: Kossuth Lajos-utca 44.
Telefon 215. sz. Telefon 111. sz.

mü-, kelme-,  ruhafestö-, g ö z m o só -  és  v egy 
tisztító gyára. Szörm efes tés .  — Szörmeeladás.  
------- --------------  Ágytolltisztitás.  ----------------------
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ügyvédhez, mint az O.M.K.E titkárához for
duljanak. Jelentős dolog, hogy a „Tavaszi 
vásár" az O.M.K.E. közgyűlésének idejében 
tartja évi kiállítását Budapesten. A vásár 
igazgatóságának megkeresése folytán az O.M.
K E. központi elnöksége hozzájárult ahhoz, 
hogy a „Tavaszi vásárira felrándulni szán
dékozó vidéki kereskedők, amennyiben azok 
O.M.K Ív tagságukat igazolják, a kedvezményes 
jegy váltásához szóló igazolványt szintén 
átvehessék. Az O.M.K.E. közgyűlését társas- 
ebéd fogja követni a Oontinental-szálló föld
szinti termében. A résztvevők nevei e hó 
30-áig bejelenteudők.

217. I/p. 1911. sz.

Hirdetmény.
Az újvidéki kir. tvszék közhírré teszi, hogy 

a in. kir. államvasutak által az újvidéki 1. 
szánni betétben Újvidék szab. kir. város kö
zönsége tulajdonául felvett ingatlanokból az 
újvidéki jfl. J t. V. állomás kibővítése céljából 
kisajátított 30 hold 151 □  öl térfogatú terü
letre vonatkozó kártalanítási eljárás megkez
désére tárgyalási határidőül 1911. évi április 
hó 4-. napjának d. e. 9 óráját e tárgyalás 
vezetésére kiküldött j/lolnár István kir. tvszéki 
bíró hivatali helyiségében (emelet 43 számú 
ajtó) kitűzte s arra a netalán létező ismeretlen 
érdekelteket a részökre gondnokul kinevezett 
dr. Jjruck Cjéza újvidéki ügyvéd utján és a 
jelen hirdetménnyel azzal idézi meg, hogy 
az érdekeltek elmaradása a kártalanítás fölött 
való érdemleges határozathozatalt nem gátolja 
és az egyéni értesítés elmaradása, vagy a 
tárgyalástól való elmaradás miatt igazolásnak 
helye nincsen.

Újvidék, 1911. felír. 27-én.
jKir. tvszék Qébet, s. k.,
Újvidéken. P.h. jegyző.

A vasutasok mulatságán felülfizettek 20 
kor.-nát méltóságos Matkovits Béla főispán, 
gróf Chottek Rezső, Beoesini cementgyár; 
10 koronát dr. Szlezák Lajos, Gerich István, 
Várady Lajos, Ernst, és Róth: 5 kor.-nát, 
Bkuteezky Emil, Kriedmann Mór, Szegedi 
Adám, Ernst J. és fiai, Wagner testvérek; 
4 koronát, Michels gyógytára ; 3 koro -n; t. 
Hoffmann Miksa, dr. Frank Béla, Koller Károly; 
2koro,-nát, Balog Salamon, Vér Ferenc, Landau 
Béla, Kovács Lajos, Tarr István, özv. Csipőné, 
Köuigstiidtler testvérek: 1 koro.-nát, Rácz 
Ferencné, Czehe Tivadarné, Fülöp Benő. 
Csabay Antal, Letenovszky János, Csele Bálint, 
Bartos Zsigtnond. összesen 159 koro nát, 
melyért ez utón is hálós köszönetét mond a 
rendezőség.

Telefon. A folyó év nyarán Báes-Bodrog 
vármegye hódsági járásában 9, okulni járásban 
3. az apatini járásban pedig 1 uj törvényha
tósági távbeszélő központ nyílik meg. Ezen uj 
távbeszélő központok forgalmi kőié kiterjed 
a vármegye területén létező távbeszélő hálózat 
körülbelül 1600 előfizetőjére. Az uj központok 
a következő községekben rendeztetnek be: a) 
a hódsági járás területén: 1. Bács, 2. Bácsuj- 
falu, 3. Vajszka, 4. Dernye, 5. Paripás, 6. 
Pincéd, 7. Militics, 8. Szentfülöp, 9. Liliomos 
községben, b) a kulai járás területén: 1. Yep- 
rőd, 2. Csiervenka, 3. Kiskér községben és c) 
az apatin járásban Szilberek községben. A 
távbeszélő forgalomban való részvételre az 
elül felsorolt postahivataloknál lehet jelentkezni 
— ahol a belépéshez szükséges nyomtatványok 
is rendelkezésre állanak és az esetleg kívánt 
részletesebb felvilágosítások is megkaphatok

A hálószobák réme, a poloskák kiirtása 
■Jdig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mióta 

azonban a Löcherer Ciinexinnel történtek pró
bált, beigazolódott, hogy a Cimexin nemcsak 
az elő poloskát pusztítja cl nyomban, de a 
Címe . n 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.

1894/tkvi 1911 szám.

Bácsszenttamási első magyar önsegélyző 
és hitelszövetkezet végrehajtatónak Fogarassy 
Károly és neje végrehajtást szenvedett elleni 
végrehajtási ügyében a kérelem következté 
ben a végrehajtási árverés 240 kor. tőke
követelés, ennek 1910. június hó 13-tól járó 
6%, kamatai 58 kor. 90 fill. perbeli 18 kor. 
30 fill. végrehajtási már megállapított, vala
mint jelenlegi 14 kor. 30 fill. és a még fel
merülendő költségek kielégítése végett az 
1881. LX. t.-c. 144. § a alapján és a 146. 
§-a értelmében az újvidéki kir. törvényszék, 
mint telekkönyvi hatóság területén levő a 
temerini 522. szánni betétben . . I. 1 -2 . 
sor. 1081. és 1082. hrsz. a Fogarassy Károly 
tulajdonául felvett jószágtestre 1642 koro
nában ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendeltetik.

Ezen árverés megtartására határidőül az 
1911. évi április hó 26 ik napjának délu
táni 3 órája Tetnerin községházához tüzelik 
ki és foganatosításával Baseli Sándor végre
hajtó megbizatik.

Árverési feltételek:
1. Ezen árverésen a fent körülírt ingatla

nok a kikiáltási ár 1 /2-én alul eladalni nem 
fogú ak.

2 Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárnak 10%-át, vagyis 164 korona 
20 fillért készpénzben, vagy az 1881. évi 
LX. t.-c. 42. §-ban jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333 szám alatt kelt igazságügyminiszteri 
rend. 8. § bán kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t.-c. 170. § a  értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervény t átsző Igái tat ni

Újvidék, 1911. évi március hó 16 án.
Vekey jjjoltán s. I;., kulcsár,

kir. trvszéki biró. kir. tkvezető.

Barcsi ügyvéd
egy jó praxissal biró ügyvédi Írnokot keres, 
aki a magyar és horvát nyelvekben jártas. 

Cim a kiadóhivatalban.

Erzsébet
m s z í l lÉ  étterméta ísIé é i i ! ■

Vajda Károly karmester és fia 
Vilmos, prímás vezetésével első
rendű cigányzenekar hangver-

£S
■ U

Kitűnő konyha, hamisítatlan
■ fajborok, — pontos kiszolgálás. m

Kitűnő tisztelettel
■ H orti B a lázs . a

Halász hálót
összes halászati felszereléseket, vadbefogó és 
tennis bekerítésre hálót szállít H irsc h fe ld  
— Á rm in  hálókötögyára Debrecenben. —

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

WACHTL IMRE, kádár
Újvidék, Betőti-utca 8 sz (Saját házában).

Vendéglő átvétel.
A n. é- közönség szives tudom ására 

hozzuk, hogy az Újvidéki Városi  
Artézi Jódosfürdö és  Vizgyógy-  
intézet vendéglői és szállodai részét 
1911. április hó 1-től kezdve

saját kezelésbe
vesszük át és azt a legmodernebbül ki* 
vánjnk vezetni.

Hz Újvidéki Városi Hrlézi jodoslürdo 
és V iip p y in té ze t  Igazgatósága.fogorvosi és fogl

Dr. K árm án János  
UJVI

Kossuth Lajos-utca 40 . 
Kereskedelm i Bank felle
Arany hídmunkák 
és koronák, inűfo 
gak arany és kaut- 
schuklemezzel, fog
tömések (arany , :: 
ezüst, porcellánstb)

eciiiai műterein.
és B erger A lfréd  

DÉK. -----------------
szám (A P e it i Magyar 

tt. TELEFON 65. szám .)
és foghúzás érzék- 
:: telenitéssel. ::

Vidéki megbizáso- 
kat 12 óra alatt 
:: intézünk el. ::

Alapittatott 1882. Alapittatott 1882.
W "  A le g jo b b h i r ü  e g y e n ru h a -  

= =  k é s z í t ő  in té z e t

SUKDOLÁK A.
Pétervárad.

Elvállal mindenféle egyenruhnkészitést a 
legfinomabb és legdivatosabb formában.

Az e szakmába vágó összes cikkek állan
dóan raktáron tartatnak.

Szo lid  é s  p o n to s  k isz o lg á lá s .

Tantál-lámpa
a legjobb fémszála; i 
izzólámpa Árainmcg- I 
takarítás kb. 60%. ::
Fehér lángnál ég. 
Rázkódásoknak ellen
áll. Igen tudós. -  
Minden helyzetben ki
fogástalanul ég. 
Nagyobb lendelések- 
nél magas engedmény. 

Megrendelhető: ::

Magyar Siemens- 
Sclmckert-Mővekiiél

BU O H Pm , V.. Llpét-körut 5.

Nyomatott Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában Újvidéken.


