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KARDOS MIKSA. Az újvidéki nemzeti 
munkapárt.

való mindennemű megkeresés intézendő. 
Telefon 137. szám.

A t i s z t v i s e lő k
la k b é r e m e lé s e .  

I l i ik  3 Ill ik la k lu M iÉ  lépett élt.
Minden állam kulturális nívójának 

mérőfoka, az államgépezet ezernyi apró 
részét alkotó tisztviselői kar milyensége. 
Igazi kultur ország csak kitűnő hivatal
nokok mellett képzelhető, ahol a tömegek 
sorsát intéző legutolsó hivatalnok is 
lelkiismeretes munkát teljesít, csak ott 
képzelhető el a nép jóléte, ellenkező 
esetben oroszországi állapotok kelet
kezhetnek. De viszont az is természe
tes, hogy komoly, céltudatos munkát 
csak helyzetével megelégedett tisztvi
selő végezhet, mert a kiszipolyozott, 
agyongyötört gép hivatalnok semmi ambí
cióval nem birlmt arra, hogy mások 
érdekeit szolgálja, mikor a sajátjának 
legcsekélyebb honorálását sem látja 
Mert hiába altruisztikus gondolatok 
üres gyomor mellett nehezen ébrednek. 
Minden kormány tehát, mely tisztvise
lőinek érdekeit istápolja, oly adót fizet, 
mely a saját zsebébe hull vissza s 
minden fillér, melyet ily célra az állam- 
kincstár kiad, közvetve százszorosán, 
busásan térül vissza.

A tisztviselői kar munkájának ilyen 
magasabb szempontból való értékelése 
kormányunk másfélévi uralma alatt már 
többször megnyilvánult. Megnyilvánult 
pedig épen az utóbbi időben, mikor 
sem kortes célolc sem egyél) alantjáró 
gondolatok nem vezethették nagylelkű
ségét, hanem kizárólag a méltányos
ság. S ha hozzá vesszük, hogy a kor 
mány már most, amikor még ugyancsak 
érzi a koalíciós gazdálkodás áldásait, 
ennyire szivén hordja tisztviselőinek 
anyagi érdekeit is, úgy a mostani rend 
szer e téren is jobb jö v ő  hajnalhasadását 
jelenti a kötelességtudó m agyar tisztviselői 
karra  nézve.

A kormány ezen mély szociális gon
dolkozásra valló álláspontjának egyik 
jóleső eredményét élvezik most, épen

maiknak és országgyűlési képviselőnknek 
ismételt közbenjárása folytán egy már má
sok által megváltozkatatlannak deklarált, 
sérelmes intézkedést, magas befolyásuk
kal javunkra módosítottak. Kiváló párt
fogóink közbenjárásuknak ezen hatal
mas sikerével városunk tisztviselőinek 
igaz háláját érdemelték ki. Büszke lehet 
ez a város s nyugodt lehet, ez a tiszt
viselői kar, hogy felsőbb helyen ilyen 
szószólókkal bir. Mert mi nagyon jól 
tudjuk azon nehézségeket, melyekkel 
itt megküzdeni kellett. Hiszen mindenki 
emlékszik ama válaszra, melyet ez 
ügyben menesztett első depuláció nyert, 
annak idején. Azt hitte mindenki, hogy 
néhány nap múlva orvosoltatik kérel
münk, különben kő kövön nem marad, 
s bizony szép csendesen peregtek a 
napok s nyugodtan kellett bevárnunk 
a tisztviselőt komolyan soha meg nem 
becsülök távozását, hogy eljöjjenek 
azok, akik ha szerényebben is Ígértek, de 
annál többet tettek, de nemcsak tettek, 
hanem eredménnyel végeztek is.

Nem akarunk itt e kérdés múltjába 
bevilágítani, bár volna jussunk hozzá, 
mert e sorok írója a legelső mentorán 
dum megszerkesztésében való részvétele 
óta állandóan figyelemmel kisérte e 
kérdést s ezenkívül is az U. H volt 
az, amely épen egy év előtt publikálta 
a pénzügyminiszternek első biztató sza
vát, de még sem tesszük. Beszél itt 
az eredmény maga. Felelet ez azoknak 
is, akik tényleg annyiszor érdeklődtek 
a dolgok állása felöl jóakaratukig, de 
egyszersmind azoknak is, kik gúnyo
lódva az intézkedés késedelmén, még 
többször érdeklődtek a lakbérügy sorsa 
felől.

Matkovits Béla főispán, ki kormány
zásának első pillanatától mindenkoron 
hathatós támogatója volt minden igaz 
kérésnek, igaz jóakarója a tisztviselők
nek. épugy eltörölhetetlen emléket 
emelt magának e város tisztviselői 
karának keblében, mint Szlezák Lajos dr. 
országos képviselőnk, aki programúi 
beszédjében tett Ígéretét, ime nem 
kortesszólamként tette, hanem mint

hivatása magaslatán álló karnak, egyé
niségének teljes súlyával küzdött iga
zunkért addig, mig munkáját fényes 
eredmény nem koronázta.

Hogy mit jelent e kiáltó sérelem 
szanálása, azt fejtegetnünk egyáltalán 
nem kell, de tekintve, hogy 8 eszten
dőn át éreztük volna még lefokozásunk 
anyagi hátrányait, érthető az az osztat
lan öröm, mely a hir nyomán kelt s 
mely néhány perc alatt bejárta a várost. 
S hogy mennyire ismerte mindenki a 
nehézségeket, melyekkel vezéreinknek 
meg kellett küzdeni legjobban jellemzi 
az a körülmény, hogy midőn szerdán 
először kelt szárnyra az örömhír, alig 
akartak már hinni az eredményben. 
Szerkesztőségünket telefonon, Írásban, 
élőszóval egész sereg aggódó kereste 
fel a hir megerősítését kérve.

A tisztviselők érzik, hogy jóakaró
inknak mennyit köszönhetnek s máris 
mozgalom indult meg egy nagy monstre 
küldöttség szervezése iránt, mely úgy 
főispánunk mint képviselőnk előtt a 
kar háláját és köszönetét fogja tol
mácsolni.

Téli színészet Újvidéken.
Városunk intelligens közönségének év

tizedes vágya megy teljesedésbe, Újvidék 
kulturális fejlődésének rég óta nélkülözött 
tényezője alakul ki, a művészetet ked
velő úri társadalomnak szinte már elodáz
hatatlan kulturszükséglete nyer kielégítést, 
a téli színészet kérdésében az utóbbi na
pokban történt döntő fordu la t által, mely 
immár kétségtelenné teszi, hogy'’ igenis 
már a legközelebbi szezonban állandó 
otthont fogunk nyújtani Thaliának.

Kövessy A lbert színigazgató, akinek 
nevéhez fűződik úgyszólván ebben a 
nemzetiségi városban, a magyar szín
művészet ügye, aki évekre visszanyúló 
céltudatos- munkával s szinte fanatikus 
lelkesedéssel dolgozott a színészet ügyé
nek állandósításán, kezébe vette, ezt a 
mesterségesen elaltatott ügyet s agilitá
sát máris siker koronázta.

tz újvidéki tisztviselők, amidőn főispá- közvetlen ismerője s igaz barátja e | Az a garancia, melyet az ő jövendő
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művészeti programmjának betartására az 
ő személye, az ő művészeti kvalitásai, 
s az ő egyéni értéke nyújt, arra indí
totta a tárgyalások folyamán az intéző 
köröket s első sorban minden igaz ügy 
pártfogóját, főispánunkat, hogy a legna
gyobb jóakarattal, sürgősen m egoldásra  
vigyék a té li s z ín h á zi szezon kérdését s 
hogy a dolog úgy oldassék meg, amint 
az kívánatos is, szülészeti ügyünk egye
düli alapos ismerőjének K'óvessy A lbert- 
nek kezeihez kívánják letenni a dolog- 
megoldásának mikéntjét.

Mi nemcsak a magunk, hanem az 
egész művelt társadalom nevében fejez
zük ki örömünket a szerencsés válasz
táson. A dolgot pedig, ismerve főispá
nunknak agilitását egyenesen befejezett
nek tekintjük s hisszük, hogy K'óvessy 
kérvénye a tanács egyhangú helyeslésé
vel fog találkozni. Hisszük ezt annál is 
inkább mert polgármesterünk mellett ott 
vannak a tanácsnak igazán műértő tag
jai, akik tudják értékelni e kérdés hord- 
erejét s ismerik azon magasabb szem
pontokat, melyek Újvidék számára egye
nesen parancsolólag írják elő a téli szini- 
évad létesítését.

Volt alkalmunk ez ügyben K'óvessy 
igazgatóval eszmecserét folytatni, aki 
jövendő terveiről szólva, művészeti pro
grammjának olyan perspektíváját tárta 
elénk, amelyet érdemes lesz megvilágí
tani. Annyit előzetesen is ki kell jelen
tenünk, hogy tulajdonképen mi az 
igazi Kövessyt, az igazi Kövessy-társulatot 
nem is ismertük. Nem ismertük már 
csak azért sem, mert egy nyári állomás 
a maga sajátos körülményeivel, torlódó 
munkájával, rövid idejével nem is alkal
mas arra, hogy egy tudatos, nagysza
bású, művészi programm teljes kibon
takozásának szintere legyen.

Máskép áll a téli sziniévad dolga. 
Kövessy olyan társulatot hoz télre Újvi
dékre, aminő pl. a n a g yvá ra d i vagy az 
a ra d i szóval a legelső vidéki társulatok. 
Pécsett elhelyezett összes felszereléseit, 
melyek között nem egy pl. az ember 
tragédiájának speciális díszletei, egész 
kis kapitálist képviselnek, teljes ruhatárát, 
Újvidékre hozza. A társulat megkapja a 
maga állandó jellegű tökéletes adminisz
trációját, bevezeti a páros és páratlan 
bérletek országszerte beváltott rendszerét. 
Bemutatja a fővárossal egyidőben a hazai 
s híresebb külföldi színpadok valamennyi 
kitűnő újdonságát s ezzel, mint eddig is 
Pécsett, mindenkoron megelőzi hetekkel 
az összes vidéki színházakat. Így való
ban elevenen lüktető színházi életet te
remt. E tekintetben — köztudomás sze
rint —• K'óvessy eddig is vezető szerepet 
vitt s igazgatásának ez a speciális 
jellege épen az ő kitűnő anyagi helyze
tének folyománya, mely a szükséges

nagyobb befektetéseknek elengedhetetlen 
kelléke.

Nagyszabású programmjának meg
valósításánál tehát mindenképen az első 
téli színházi szezon igazi és tökéletes 
megalapozása vezeti Kövessyt ki ezúton 
kívánja Újvidékkel szemben háláját le
róni ama szeretetért, mellyel őt városunk 
régtől fogva támogatja. Művészi ambí
cióját kívánja az igazgató kielégíteni, 
hogy nevéhez fűződjék ezen pár excel- 
lence kultur-vállalkozás létesítése. Hogy 
mennyire nem az anyagi érdek vezeti, 
legjobban jellemzi, hogy a subvenciónak 
semmi előleges felemelését nem kérel
mezi, hanem előzetesen a város egye
temének Ítéletét provokálja, vájjon vál
lalkozása méltó-e a támogatásra.

A legnagyobb látszólagos akadályt, a 
szerb színészet érdekeinek érintetlenül 
hagyását, szintén épen K ’óvessynek H ad- 
zsits  A n ta l  udv. tanácsos, szerb színházi 
intendánssal már is folyaqiatba tett tár
gyalásai biztosítják, aki a mi igazgatónkat, 
midőn ezügyben nála eljárt, a legnagyobb 
melegséggel fogadta s bizonyos, hogy 
amint most, úgy a jövőben is mindenkor 
alkalmat fog adni, hogy a barátságos, 
kollegiális viszony fenmaradjon s a paral
lel érdekek harmóniája a magyar és szerb 
színészet között mindjobban megszilár
duljon.

A dolog Analizálásának tehát semmi
féle tárgyi akadálya nincs, a hátralevő 
formalitások, a tanácshoz benyújtandó 
kérvény kedvező elintézésével, megszűn
nek s városunk egy újabb közszükségletet 
képező, ideális, nemes kultúrintézménnyel 
lesz gazdagabb.

Igaz örömünkre szolgál, hogy főispá
nunk ily erős kézzel fogott ennek az 
ügynek elintézéséhez s nevének népsze
rűségét ezen igazán óhajtva óhajtott 
intézmény létrehozásával tette feledhetet
lenné. Hogy az ügy nemcsak Újvidéken, 
hanem egyéb fórumokon is gondoskodás 
tárgyát képezi, legjobban mutatják az 
alábbi sorok, melyben M a tko v its  B éla  
főispánt egy uj szinikerület diszelnö- 
kéiil kérik fel, de ez mutatja azt is, 
hogy választásunk Kövessyben a legsze
rencsésebb, mert az illető szakforumok 
előtt is neki kitűnő neve van. Mint érte
sülünk a főispán a diszelnökséget elfogadta 
s Így neve, egy hatalmas kulturvállalkozás 
létesítésével, élére kerül egy oly moz
galomnak, melyre mindnyájan büszkén 
gondolunk.

A színművészeti tanács kérelme a 
következő:

JYléttóságos fő ispán  Ur /
„A Dél magyarországi Magyar Közművelő- 

dési Egyesület, amely József kir. főherceg 
véilösége alatt áll, elhatározta, hogy jYlaros- 
vásárhely, 2>éva, Újvidék, Eszék, Szarvas  
városok szövetségével jYlét/óságod diszelnök- 
sége alatt szinikerütetet alakit és a rendel
kezésre álló összes eszközükkel és minden

erővel munkál, hogy a nevezett városok színé
szetét, amely e városokban a leghatalmasabb 
terjesztője a magyar kultúrának, uj színház 
építése, sziupártoló egyesület létesítése, kor
mánysegély kieszközlése elsőrangú előkelő 
társulat biztosítása és egyéb arra vezető alkal
mas eszközök által megerősíti és felvirágoz
tatja.

A magyar szó és a magyar dal temploma 
a színház és a színművészet lelkes serege a 
magyarosítás, nemzeti érzés erősítése, fejlesz
tése érdekében a magyar kullut'a vonzó fegy
vereivel a leggyönyörűbb eredményeket biz
tosítja. Ez a tapasztalat vezette kulturegye- 
sületünket arra, hogy megalakítsa az Országos 
Színészed Tanácsot, Sziniszövetsóget majd az 
Alföld nevében az Alföldi Szinikerületet. Most 
pedig erkölcsi és anyagi erejének egész fegy
verzetét,. viszi küzdelembe a D.M.K.E., hogy 
e nemzetiségek tengerében fekvő gyönyörű 
magyar városok szinművészete sorsát biztos 
alapokra rakja, de előkelő színvonalra emelje 
nivóját és azt felvirágoztassa.

A szövetkezett városok teljes autonóm 
jogkörrel rendelkeznek továbbra is színészetük 
ügyei felelt, maguk osztják be a városok kö
zönségének Igényeihez megfelelöleg sziniidé- 
nyiiket, kut/uregyesü/etünk csupor] létesíti a 
kerüte/ei és biztosítja az u j kerület szám ára  
a z t a tja/almas erkölcsi és anyagi erői, amely 
a városok szinművószetének felvirágoztatása 
érdekében erkerülhetetleinil szükséges.

Erről azzal a nagy kérelemmel értesítjük 
mély tisztelettel Méltóságodat, kegyeskedjék 
a tervezett Sziniszövetség nemes és magasz
tos ügyet kitüntető támogatása és pártfogá
sába fogadni és nagy tekintélyének és hatal
mas befolyásának kegyes felhasználásával 
odaha/ni, Újvidék város a éD.fl.J(.£. át iát 
megalakítandó sziniszövetséghez első sorbaq 
is a város nagy érdekéből, lelkesen csatla
kozzék és abba sürgőség belépjen.

Örömmel jelentjük be Méltóságodnak, 
hogy a kerület részére, amely már e hónap
ban okvetlenül megalakul, nagy közbenjárás
sal és fáradsággal már is sikerült, a kerület 
számára biztosítani az ország egyik legelő
kelőbb és legjobban szervezett színtársulatát. 
K övessy jV b e r i országos nevű művészt, a 
jelenlegi pécsi színigazgatót nyerte meg a 
D.M.K.E. arra, hogy minden más város pályá
zatát mellőzve, kérelmünkre átveszi az uj 
szinikerület vezetését és támogatásunk és 
munkálkodásunk melleit egész erejével odahat, 
hogy a Sziniszövetségbe belépett városok 
szinmüvészetét legmagasabb nívóra emelje és 
a közönség legmagasabb igényeit, és jogos 
követeléseit teljesen kielégítse.

A gyönyörű tervet ismételten Méltóságos 
Főispán Ur szeretőiébe ajánlva, kitüntető szives 
sorait mielőbb kérve, fogadja kérem Méltóságod 
kiváló tiszteletünk őszinte nyilvánítását.

Budapest, 1911. évi május hó 11-én.
Mély tisztelettel :
CjaUowich Jenő,

D.M.K.E alelnök-fötitkára,
Orsz. Színművészeti Tanács Ugyv. alelnökeM

Színészet.
S ze r d á d  este 2 egy felvonásos darab 

szórakoztatta a félig telt ház publikumát. Az 
első a „Barátságból", egy ügyes angol víg
játék. A darab ügyes meseszövése, a komikus 
helyzetek megtették a magukét: államló kacaj 
honolt a nézőtéren A főszerep K övessy JU bert 
kezében volt, aki Trottert ábrázolta. A népszerű 
direktor ismét mint kitűnő színész mutatkozott 
be s igazán kabinettalakitásban mutatta be a

Villany világítás, erőátvitel, légszesz- és acetylenvilágitás, központi fiilés, ventilláció, vízvezeték, 
csatornázás, kútfúrás és hygienikus berendezések. ——  Tervek és költségvetésok díjtalanul I

Hmm Ét: csillárok, acetylin, légszesz, vízvezeték, carbit és villamossági cikkekben. Minden 
c szakmába vágó cikkek raktáron tartatnak, javítások jutányosán eszközöltetnek.
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fóltékenykedni nem tudó férjet, ki azonban | 
midőn a félreértések következtében felesége 
hűségébe vetőit hite meginog, valóságos 
Othellová lesz. Kitűnő játéka nyiltszinen is 
tapsokat aratott Mellette tö m ö ri Vilma tün
dökölt ismét remek játékával. Já k ó  Carry 
szerepében nem juthatott oly alakításhoz, mely 
képességeinek érvényesítésére alkalmas lett 
volna, azért volt játéka kissé unott és kedvetlen. 
pilisy  Bensőn szerepében mutatta meg, hogy 
elsőrangú művész.

A második darab Fali Leó bájos melódiája 
operettje, az „€des öregem“ cimű volt.. A 
poetikus tartalmú darab, fülbemászó muzsiká
jával igazán szép sikert aratott, amit csak 
emelt az a körülmény, hogy a társulat három 
erőssége Jfegyi, Ja r /kó  és Szöreghy  kreálták 
a főszerepeket. J(egyi és Szöreghy az öreg 
és fiatal házaspár együttes szemólyesitői való
ban művészit produkáltak, nemcsak énekben, 
hanem játékban is. Maszkjukat meg egyszerűen 
egy Fregoli gyorsaságával változtatták. 
Szöreghy  kitűnő, könnyed tánca külön is 
dicséretet érdemel, Fjar/kó S tus  különösen 
mint az ifjúság szemólyesitője tetszett. Gyönyörű 
termete, üde fiatalsága egyenesen praedeszti- 
nálják a nemtő szerepére. Nehéz énekszámai 
kellemesen csengő hangján szépen érvénye
sültek.

Csütörtök, este a „K o rm á n yb iz to s“ Guthy 
Somának kitűnő bohózata került szilire. Közön 
ségünk ugylátszik nem kiséri eléggé figyelem
mel a napi lapok révén a fővárosi színházak 
műsorát, különben nem maradt volna távol 
ettől az előadástól. A szellemes, mulattató 
darabnak telt házakat kell vonzani. Felhívjuk 
tehát az újabb előadásra a közönség figyel
mét. A magyar közéletet parodizáló darab 
főszerepét S z ö r e g h y  játszotta meg kitünően, 
őszinte nagy sikert aratva. Mellette P ilisi és 
p a /u d y  játéka tetszett legjobban. A hölgyek 
mintha unták volna szerepeiket csak JjV/c5 
igenné volt eleven, sikkes szobaleány. J z s ó  
és J e r e n g h y  sikerült maszkjukkal kelteitek 
tetszést. Jd b o n y i kis szerepében igen jó kép
viselő típust ábrázolt.

Pénteken este a „Sárga liliom*-ot ismé
telték.

H Í R E K .
A m in isz te re lnök  polgár-  

m e s t e rü n k h ö z .  Gróf Khuen-Héder- 
vdry Károly miniszterelnök abból az 
alkalomból, hogy városi törvényhatóságunk 
részvétét fejezte ki Hieronymi Károly 
kereskedelemügyi miniszter elhunyta felett, 
a következő átíratott intézte dr. Demet- 
rovus Vladimirhez, városunk polgármes
teréhez: _
Nagyságos dr. Demetrovics Vladimír Urnák 

Újvidék szab. kir. város polgármestere
Újvidék.

A magyar királyi kormány szeretett 
és nagyrnbecsíilt tagjának, Hieronymi 
Károly kereskedelmi miniszter Ur U 
Nagyméltóságának gyászos elhunyta alkal
mával Újvidék szab. kir város közönsége 
és városi tanácsa részéről tolmácsolt 
jóleső részvétért úgy a magam, mint 
minisztertársaim nevében szives köszönetét 
mondok.

Budapest, 191 1 . május 1 2 .
Gr. Khuen-Iféderváry Károly s k.

Személy  hir. Latinovics Pál ny. 
főispán, országgy. képviselő, mint a járási 
katonai felülvizsgáló bizottság elnöke, 
több napig városunkban időzött.

Diszebéd. Sevics Mitrofán gör. kel. 
püspök palotájában csütörtökön az itt 
időző Rohonyi Gyula igazságügyi állam
titkár, kir. biztos tiszteletére ebédet adott, 
melyen Matkovits Béla főispán, Hadzsits 
Antal udvari tanácsos, dr. Demetrovics 
Vladimír polgármester s az udvari papság 
is részt vett.

A vízvezeték ügye. Mint öröm
mel értesülünk a műszaki hivatal megfe
szített munkálkodása a vízvezetéki ügyben 
már is nagy eredménnyel járt. Az elinalt 
héten működésbe hozott szivattyúk ugyanis 
oly örvendetes nagymennyiségű víztömeg 
jelenlétét mutatják, hogy, ha a jelek nem 
csalnak, a vizszerzós ezen kívánatos módja 
megoldottnak tekinthető s nem leszünk 
rákényszerítve a Dunavizre.

Galamblövö meet ing.  Mint 
említettük Matkovits Béla főispán meghí
vására a Bács Bodrog megyei galamblövö 
egyesület idei versenylövészetét Újvidéken 
fogja pünkösdkor megtartani. Ez ügyben 
városimban időzött Geyer Péter nagybir
tokos, a klub elnöke, hogy főispánunkkal 
a részleteket megbeszélje. A legnehezebb 
kérdés, a verseny területének kijelölése 
már is megoldottnak tekinthető, amennyi
ben a vasúti töltés melleit a biciklipálya 
közelében talált megfelelőt a kint járt, 
bizotság, melynek tagjai voltak Matkovits 
Béla főispán, Geyer Péter az egyesület 
elnöke, dr. Demetrovics Vladimír polgár- 
mester és Nikolics Izidor főszolgabíró A 
versenyre, mint értesülünk, az újvidéki 
hölgyek értékes tiszteletdijat tűznek ki A 
verseny egyébként a város szegényeinek is 
néhány lukullusi napot, jelent, amennyiben 
a terítékre kerülő 6—800 galamb részben a 
kórháznak, részben a szegényháznak fog 
adományoztatni. Pünkösd ünnepe tehát 
nemcsak az úri közönségnek hoz kedves 
szórakozást, hanem a szegényebb néposz
tálynál is valóra váltja IV. Henrik jól 
ismert mondását.

Ifjúsági toruaiinnepély. A szerdán végbe
menő ifjúsági tornaünnepély, melyhez fogható 
méretű városunkban még nem rendeztetett, 
minden tekintetben fényesnek ígérkezik. A 
résztvevő ifjúság már teljes készültséggel 
várja a részvételi, a nagyközönség pedig a 
jegyek nagy részét már is előjegyezte. Itt 
emliljük meg, hogy az Apolló rt. leküldi 
fotográfusát, aki az egész ünnepélyt megörö
kíti a mozgófényképszinházak számára. Ked
vezői len idő eseten az ünnepély másnap 
áldozó csütörtökön esetleg szombaton d. u. 
tarlatik meg. Az ünnepély a bicikli pályán 
lesz katoiiazenekar közreműködése mellett. 
Jegyek előre válthatók 2 és 1 kor.-ért. Abra
kain könyvesboltjában. Bővebbet n falragaszok.

Hlrok a főgimnáziumból. Az újvidéki 
kir. knth. magyar főgimnázium tanári testületé 
a melegebb idő tartamára határozatba vette, 
hogy a tanítást reggel 7 órakor kezdi és déli 
12 óráig teljesíti.

Kölcsönös áthelyozés Az igazságügymi- 
niszter dr. Szabó János  újvidéki törvényszéki 
és Sokért X ászió  újvidéki járásbirósági jegy
zőket kölcsönösen áthelyezte.

A park cukrászda Újvidéknek ez a leg- 
resettebb s egyedüli szabadban levő üdülőhelye 
megnyílott az elmúlt héten. Xuborczy Jdiháty 
a kioszk tulajdonosa nemcsak kitűnő készít
ményeivel, hanem felváltva katona- és cigány 
zenével vonza oda a publikumot, mely úgy a 
délutáni, mint az esti órákban állandóan töme
gesen keresi fel a sétatér árnyas fái alatt 
elterülő cukrászdát.

A mozi Újvidékért. A helybeli Apolló r. 
t városunk nagyközönségével szemben a figyel
mességnek újra igen szép példáját adja, amidőn 
nagy költséggel felvételt készittett nemcsak az 
egész ifjúsági fornaünnepé/yrőt, hanem a 
pünkösdi galamblövö versenyről is. Kíváncsian 
várjuk a két nagyszabású ünnepség megörökí
tését s reméljük a publikum is jobban fogja 
magatartásával lehetővé tenni a felvétel sikeres 
inegejtósét, mint legutóbb.

Adomány. Az újvidéki takarékpénztár igaz
gatósága 50 koronát adományozott a Vasutas 
szövetség által fenlartott „Napközi otthona" 
céljára. Az elnökség ezu'oii is hálásan köszöni 
a iiemessziví adományt.

Esküvő. Dr Medveczky Gyula hódsági já- 
rásbirosági jegyző, aki több éveken át volt a 
mi „jeunesse d’ orel“-unkniik lelkes és számot
tevő tagja, csütörtökön d. u. ’/3 6 órakor tar
totta [lodzsákon esküvőjét X orény Silóval, 
özv. X orény Jé ld n é  kedves és szeretetremél
tó leányával.

Az „Újvidéki Dalárda" ünnepsége. F.gy- 
ro jobban és jobban közeledik Plinközsd 
vasárnapja, az „Újvidéki Dalárda* zászló- 
ujjáavatásn: ünnepségének napja. Az ünnep
ség sikere érdekében már tietek ól lázas szor
galommal dolgozik a rendezőség és biztat a 
remény, hogy közönségünk városunk eme de
rék egyletének nemes törekvését minden körül
mények között a legmelegebb és legszebb párt
fogással fogja elősegíteni arra a diadalra, ame
lyet az „Újvidéki Dalárda11 igazán megérde
melt. Az ünnepség részleteire vonatkozólag 
legözeiebb térünk visza.

Sikkasztás. Kellemetlen meglepetés érte 
pénteken dr. S ^ ezá k  Xajos országgyűlési 
képviselőnket. Dénes Ferenc írnokát ezer 
koronával az adóhivatalba küldte, de ez az 
összeggel elillant és most szökésben van. 
Körüztetését a rendőrség a következő távirat
tal rendelte e l:

Szlezák Lajos ügyvéd kárára Dénes Fe
renc Írnok tegnap ezer koronát elsikkasztott. 
Megszökött. 172 ctm. magas, arca hosszú
kás, lialovány, [mínuszoké haja, rövidre 
nyirt bajusza, világos szürke szemű. Járás 
közben fejét félrehajtja, kalapját gyakran 
kezében viszi. Beszédje kapkodó, modora 
fontoskodó, magyar németül beszól. Ruhá
zata urias, fekete kemény kalap, kék 
kabát, szürke nadrág. Letartóztatni a pénzt 
biztosítani idekisértetni kérjük.

/?kapitányság.
Nomeskehiü adomány, Srnsl J ó z s e f  kors- 

kedelnii tanácsos, ki már számos jótékony ala
pítvánnyal segített a szegény embertársain 
elhalt fia emlékére egy újabb 500 koronás 
alapítványt tett az újvidéki kir. katli. magyar 
főgimnáziumnál, amelynek kamatai évenként 
szegény sorsru, kiváló előmeneteld tanulói 
közt fognak kiostásra kerülni

Jogyzék a kivándorlásban korlátozott 
egyénekről: 1 Rieger Jakab napszámos 26 
éves, 2, Heil Katarina munkásnő 24 éves, 3. 
Feliel Kva iminkásnő 23 éves, 4. Gion Ferenc

Gyár: Szichenyi-utca 9. Főüzlet: Kossuth Lajos-utca 44.
Telefon 215. sz. Telefon 111. sz.

mű-,  ke lme- ,  ruha fes tö - ,  g ö z m o só -  és vegy
tisztí tó gyára .  S z ö rm e fe s té s .  — Szö rm ee ladás .  
----------------------  Ágytoll tisztitás.  ----------------------
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napszámos 29 éves, 5. Raier János napszámos 
27 éves, 6. Mencíiesz József borbélymester
29 éves, 7. Grau Vaszilie napszámos 29 éves,
8. Pratscher János kovács-segéd 24 éves, 9. 
Sikopária Velimir munkás 43 éves, 10. Masa 
János munkás 38 éves, 11. Masity István 
munkás 38 éves, 12. Szioics Vákó munkás
30 éves, 13 Szrgyauov Márké munkás 49 
éves, 14. Brigyán János munkás 42 éves, IS. 
Becker Péter munkás 24 éves, 16. Frei Fri
gyes munkás 54 éves, 17. Frei Frigyessé 
háztartásbeli 50 éves, 18. Frei Éva hajadon
26 éves, 19. Frei Mihály csecsemő 10 hónapos,
20. Erlemann Jakab napszámos 41 éves, 21. 
Haas Péter napszámos 49 éves, 22. Philippi 
Henrik napszámos 27 éves, 23. Vicellár Dá
niel napszámos 24 éves, 24. Gazsa Pál nap
számos 16 éves, 25. Kornyák Sámuel napszá
mos 26 éves, 26. Sütik Mihály napszámos 31 
éves. 27. Simó János napszámos 41 éves, 28 
Senyó Tamás napszámos 30 éves, 29. Mili- 
csev Zsiva 17 éves, 30. Petrovacski Dusán
27 éves. j j  kivándorlásbap nem korlátozott 
egűének rőt; 1. Autón Gotfried földmives 43 
éves, 2. Anton Margit napszámosnő 16 éves,
3. Anton Mihály napszámos 15 éves, 4. Fix 
Jakab napszámos 26 éves, 5. Adolf Mihály nap
számos 37 éves, 6. Fix Margit napszámosnő 
23 éves, 7. Remer Teréz napszámosnő 15 
éves, 8. Remer Fiilöp napszámos 30 éves,
9. Morgenthaler Jánosáé napszámosnő 35 éves,
10. Morgenthaler János napszámos 45 éves, 
11 Riemer Fiilöp né napszámosnő 30 éves,
12. Gotfried Antalné napszámosnő 41 éves,
14. Griinnan Teréz napszámosnő 33 éves, 
14. Böhm Ferenc napszámos 34 éves, 15. 
Adolf Jakab napszámos 23 éves, 16. Koszt 
Éva napszámosnő 20 éves, 17. Zima János 
napszámos 26 éves, 18. Zima Jánosilé ház
tartás, 26 éves, 19. Zima Zsuzsa gyermek 6 
éves. 20 Suesics Miklós napszámos 35 éves.
21. Zloholica Sándor napszámos 41 éves, 22. 
Xemesov Alexáné napszámosnő 37 éves, 23, 
Mirkov István napszámos 26 éves, 24. Berg- 
mann János asztalos 33 éves, 25. Bergmann 
Jánosné háztartás 30 éves, 26. Krecsun János 
napszámos 24 éves, 27. Leibengerger Péter 
mázoló 29 éves.

— Milyen legyen egy hashajtószer, 
hogy a modern hygiena összes követelmé
nyeinek megfeleljen? Erre a kérdésre min
den orvos azt fogja felelni: Biztosan és 
gyorsan kell hatnia, a nélkül, hogy kel
lemetlen mellékhatása lenne.

Ezeknek a követelményeknek a legtelje
sebb mértékben megfelel a „Ferenc Józsefi 
természetes keserűviz. Nem csoda tehát, 
ha ezer és ezer orvos még a japán csá
szári orvosi egyetem is rendel belőle na
ponkint a reggeli előtt egy-egy boros pohár
ral minden családban, a hol egy enyhe 
hatású és megbízható hashaj l őszerre van 
szükségük.

A jónevü füszerkereskedésektől a ga
rantált valódi Befencz József keserűviz, 
mely a használatban oly olcsónak bizonyul, 
könnyű szerrel beszerezhető.

Lakások, elképzelhetők-e vén házban sok 
lakó után poloska nélkül? Mielőtt ily lakásba 
beköltöznénk, tisztítsuk azt ki alaposan Lö- 
cherer Cimexinnel. Ez eddig az egyedüli szer, 
amelytől a poloskák nyomban elpusztulnak, 
petéik pedig a Cimexin hatása folytán kiszá
radnak és többé ki nem kelnek. Nem piszkit, 
foltot, szagot nem hagy, a legkényesebb bútor 
is tisztítható vele. Moly ellen egyklitli biztos 
szer. Kapható: Herczog István gyógyszertárá
ban Újvidéken és a készítőnél: Eöcherer 
gyógyszerésznél, Bártfán.

Balos zeneiskolájában Újvidéken diplo
máit tanárok modern zenepaedagogiai alapon 
tanítják a zeneművészetet, havi 10 kor. tandíj 
mellett. A zeneiskola előkészít főiskolai zene- 
olákisk vizsgáira.

Az „Orlent" Ásványvíz diadala. Az újvi
déki Oriént ásványvíz múlt vasárnap óta köz
forgalomban van és ha a közönség csak 1 -1 
üveghez juthatott, mindenütt a legnagyobb elis
merés és büszkeség hangján beszélnek újvidék
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ezen legújabb vívmányáról, mely hivatva van 
újvidék hírnevét messzo vidéken ismeretessé 
tenni, Az újvidéki Orieut ásványvíz mint gyógy
víz, rövidesen országszerte ismeretes lesz és 
Újvidék városa csak örömmel fogadhatja, ha 
gyógyfürdőjének ezen ásványvize diadalutjára 
indul.

Ú jv id é k i H ir la p  _______

W a g n e r  J e s tv é r e k  5 -ö s  s z á m ú  
p ö r k ö l t  k á v é ja  a  leg fin o m a b b .

Árverési hirdetmény. 12121. sz. kig. 1911. 
Újvidék szabad királyi város tanács közhírré 
teszi, hogy a volt temerini úti vámház terüle
téből kihasított 40 négyszögölnyi területet, 
mely-éz idő szerint Brunner Kde, gőzmalom
tulajdonos, újvidéki lakos, tulajdonát képező 
gabonabevásárlási raktár áll, 1911. évi május 
hó 29-én délelőtt 10 órakor a város gazdasági 
ügyosztályban (II. emelet 32. ajtó szám) meg
tartandó nyilvános árverésen 1911. évi július 
hó 1-től számított 6 (hat) évi időtartamra haszon
bérbe adja.

A haszonbérleti szerződési feltételek a gaz
dasági ügyosztályban a hivatalos órák alatt 
be tekinthetők.

Újvidék szab. kir. város tanácsa 1911. évi 
május hó 17-én. 2>r. 2)eme/rovics Vladimír, 
polgármester

Árverési hirdetmény. 4277/1911. tkvi sz. 
A titeli kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Davidovácz Yásza 
csurogi lakos végrehajtatónak, kisk. Ivanov 
Milán csurogi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 750 kor. tőke és jár. iránt folytatott 
végrehajtási ügyébenaz 1881. évi LX. t-c. 166. 
167. §-a értelmében ezennel • csatlakozódnak 
kimondott Dietzgen Imre 73 kor. 75 fül., dr. 
Gál Ödön 32 kor., Újvidéki takarékpénztár 
részvénytársaság 1200 kor., dr. Kösse Milos 
24 kor. tőke és járulékaiból álló követelésének 
behajtása végett az újvidéki kir. törvényszék 
és a titeli kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság területén a csurogi 954. sz. betétben 
kk. Ivanov Milán csurogi lakos nevén felvett 
A 1. 1—2. sor 1186/1. 1187. hrsz. 179 □  ül 
kert aj beltelekben s 309 □  öl udvarral biró 
705. ö.i. sz. ház 882 kor.,

továbbá az A f  I. sor 3204. hrsz. alatt 
ugyanannak fe.vet 428 □  ölterületű szántó a 
Réti kertekben 92 kor. becsáron nyilvános 
árverés utján el fog adatni.

djatárnapul 19/1. évi ju /iu s  hó 2 2 -ik  
napjának délelőtti 9 órája Ssurog  
községházához kitüzetik, oly hozzáadással, 
hogy az ingatlan ezen határnapon a becsáron 
alul is el fo g  adatni.

Kikiáltási ár a fenti becsár, amelynek 
100/„-át venni szándékozók készpénzben vagy 
az 1881. évi EX. 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 EX. t.-e. 
170, §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni kötelesek.

A kir. kincstár, valamint az 1881. évi 
XXX t.-c. 10. ipának 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 XEI. 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 
bírósági betétpénztárnál lefizetni.

Titelen, 1911. évi március hó 2 án 2>r. 
jetrovics s. k. kir. jbiró. Kiadmány hiteléül: 
jfo sszá k  Sajos, kir telekkönyvvezető.

Árverési hirdetmény. 592. sz. 1911. végr. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881, évi LX. 
t-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az újvidéki kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 1282, számú végzése következ
tében dr Ardó Alfréd bpesti ügyvéd által 
képviselt Révai testvérek cég javára 272 kor. 
10 fül, s jár. erejéig 1910. évi augusztus hó 
30-án foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt és 650 koronára be
csült következő ingóságok, u. m .: egy álló 
óra, egy írógép és egy tlikörszekróny nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járásbíró
ság 1910. évi V. 1282. számú végzése foly
tán 40 kor. 67 f tőkekövetelés, ennek 1909. 
július hó 1. napjától járó 6% kamatai, 0/s% 
váltódij és eddig összesen — kor-ban biróilag 
már megállapított költségek erejéig, Újvidéken, 
alperes lakásán leendő megtartására 1911. 
évi május hó 22-ik napjának délelőtti 10 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi EX. 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 felül foglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Újvidéken, 1911. május hó 8. napján. 
j ja s c h  S á n d o r , kir. bir. végrh.

Árverési hirdetmény. 12986/1911. tkvi 
szám. A titeli kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Milinov György sajkás- 
szentiváni lakos végrehajtatónak, Raics Pánta 
sajkásszentiváni lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 42. K. tőke és jár. iránt folytatott vég
rehajtás ügyében követelésének behajtása 
végett az újvidéki kir. törvényszék és a titeli 
kir. jbiróság mint tkvi hatóság területén a 
sajkásszentiváni 575. sz. betétben Raics Pánta 
nevén felvett.

1., A I. 1—2 sor 585, 586 hrzi számú 
kert a beltelekben, 620 négyszögöl ház. 242 
ö. i. szóm. alatt udvarral, 290 négyszögöl 
790 korona.

2., A II. 1—2 sor 1963, 1964 hrzi számit 
ut a tanyaföldek dűlőben 115 négyszögöl, 
szántó a tanyaföldek dűlőben 7 hold 815 
négyszögül 3785 korona becsáron, nyilvános 
árverés utján el fog adatni Határnapul 1911. 
évi szep tem ber hó 9 -ik  nap já n a k  d. u. 3 
órája sajkásszentiván község házához kitüzetik 
oly hozzáadá-sal, hogy az ingatlan ezen határ
napon a becsáron alul is el fog adatni.

Kikiáltási ár a fenti bocsár, melynek 
10°, „-át venni szándékozók készpénzben, vagy 
az 1881. évi EX. t.-e. 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi 3333. sz. 
I. M R. 8. § ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 
1881. évi EX t. e. 170. §-a alapján a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni köte
lesek.

A kir. kincstár, valamint az 1889. XXX 
t.-e. 10. ipának második bekezdése alapján 
adómentes záloglevelek kibocsátására jogosí
tott és Budapesten székelő részvénytársaságok 
és szövetkezetek, valamint az 1898. évi XXIII. 
t.-c. alapján alakult központi hitelszövetkezet 
bánatpénzt letenni nem kötelesek.

Köteles a vevő, ha magasabb Ígéretet 
tett a becsárnál, az 1908. évi XEI. t.-c. 21. 
§-a értelmében a letett bánatpénzt Ígéretének 
megfelelően 20%-ra kiegészíteni, ellenkező 
esetben Ígérete figyelmen kívül marad és az 
árverésben, mely haladéktalanul folytattatik, 
részt nem vehet.

A fenti hrszátnu ingatlanok a kikiáltási ár 
2 ,'3-nál alacsonyabb áron el nem adatnak.

5. A vevő köteles az árverési vételárat 
két egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 15 
nap alatt, a másodikat ugyanaznaptól szá
mított 45 nap alatt minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától számítandó 
5" o kamatokkal együtt az 1881. évi decem
ber hó 6-ik napján kelt 39425 J. M. számú

___  1911. május 21.
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rendetében előirt módon a titeli királyi adó
hivatal mint bírósági letét pénztárnál lefizetni

Kelt Titelen, 1911. március hó 4-én. 2)r. 
p e tr o v tc s  s. k. kir. jbiró Kiadmány hiteléül: 
j f o s s z á k  X a jo s , kir. telekkönyvvezető.

Árverési hirdetményi kivonat. 3605/tkv. 
1911. szám. Kis Pál vógrehajtatónak ifj. Gayer 
János végrehajtás szenvedet elleni végrehajtási 
ügyében a kérelem következtében a végrdhaj- 
tási árverés 415 kor. tőkekövetelés, ennek 1910. 
évi február hó 19 tői járó 5% kamud 89 kor. 
20 fill, perbeli 32 kor. 60 fillér végrehajtást 
már megállapított valamint a jelenlegi 17 kor. 
30 fill. és a még felmeiülendő költségek kielé
gítése végett az 1881, LX. t.-cz. 144. §-a alap
ján és a 146. §-a értelmében az újvidéki kir. 
törvényszék mint telekönyvi hatóság területén 
a. petrőezi 2756. számú betétben A f  2. sorsz. 
659 hisz. a felvett s ifj. Geyer János tulaj 
onát képező jószágtestre a C. 9. sorsz. a. id. 

Geyer János javára bekebelezett élethosziglani 
haszonélvezeti joggal együtt 922 kor. bán ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendeltetik 
azzal, hogy a mennyiben a haszonélvezeti 
jogt megelőző és ezennel 1000 kor. megalapí
tott követelés fedezésére szükséges összegett 
el nem éretnék, az árverés hatálytalan lesz s 
nyomban a haszonélvezet nélkül fog újból 
eladatni.

Kzen árverés megtartására határidőül az 
1911. évi július hó 26 ik napjának délutáni 
'/'a 4 órája Petrőcz községházához tűzetik ki.

Árvorési feltételek:
1. Ezen árverésen a fent körülírt ingatla

nok a kikiáltási ár a/s alul nem fognak, el
adatni

2 Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsámak 10%-át, vagyis 8 korona 
22 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. §-ban kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX t. c. 170. g a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Újvidék, 1911. évi május hó 9 én. Vékey 
3o/tán s. k., kir. trvszéki bíró. A kivonat hite
léül k u lc s á r ,  kir. telekünyvvezető.

Szllács acélltlril
F e ls ö -M a g y a r o r s z á g .  

E g y e d ü l is m e r t  s z é n s a v d u s  v iz -  
fo r r á s . L e g tö b b  s a v a t  ta r ta lm a z ó  
iv ó fo r r á s  b e ls ő  h a sz n á la tr a . Id én y  
m á ju s  15-töl s z e p te m b e r  30-ig.

Felülmúlhatatlan vérszegénység, sáp
kór, női bajok, hátgerinc és idegbajok, 
bénulás ellen, átszenvedett betegség és 
erős munkásság után.

Mint fürdőorvos dr. Xátlosy István hiv. 
fürdőorvos működik. Utazás Becsből 9 óra, 
északról Oderbergen át 5 óra, délről Buda
pesten át szintén 5 óra. Szliáesra vonat
kozó falragaszok minden nagyobb vasúti 
állomáson ki vannak függesztve. Kimerítő 
felvilágosítást és prospektust utazás vala
mint lakás árkedvezményről az elő- és utó- 
idényben stb. ad. F ü r d ö ig a z g a tó s á g  
Szliáeson (Zólyom-m.f____________________

Az ú jv id ék i é p it é s s z a k i
munkásegylet vigalmi bizottsága 
május hó 25 én saját betogse- 
gélyzö és pénztár javára az egy
leti helyiségeiben „Magyar király“ 
szállóban hangversennyel- éstáne- 
• 1 • cal egybekötött • .

házi mulatságot
rendez. A zenét a jjjhirnevü pa
lánkéi tűzoltó zenekar szolgál
tatja. Izleles ételekről s kitűnő 
italokról MUller Gyula a „Magyar 
király* szálló kitűnő hírnek :: 
örvendő vendéglőse gondoskodik.

5

rruoa u r a
------------  E ls ő r a n g ú  ■
f é n y k é p é s z e t i  m ü in té z e te .

Ú J V I D É K ,
P e t ö f i - u t c a  3 2 .  (S a já t  ház .)

L/" i O  p l  /"'v A Bercsényi Miklós u. 16. a 
^ ‘  L t  k J  ■ alatt egy utcai lakás áll 3 
utcai, 1 udvari szobából, konyhából, éléskam
rából a szükséges mellékhelyiségekkel. Ugyan
ott kiadó 2 udvari lakás, 1 szobából és 1 
konyhából. Kiadó továbbá a Kiszácsi-u. 9. sz. 
alatt egy utcai lakás, amely áll 3 utcai és 1 
udvari szobáitól, konyhából és mellékhelyisé
gekből. — Megkeresések Künigstadtler te s t
vérekhez intézendők.

Papiéra Giga rétté*

ABADIE

S é ta té r i

kioszk
m e g n y i tá s .

Tisztelettel van szerencsém Újvidék vá
ros nagyérdemű közönségét értesíteni, iiogy 
a sétatéri kioszkomat megnyitottam és állan
dóan este is nyitva tartom.

Egyben vagyok bátor megjegyezni, hogy 
semmiféle áldozattól sem riadtam vissza, hogy 
nagyrabecsült vendégeimnek kellemes és élve
zetes szórakozást nyújtsak.

Készítményeim kiuáióak a jónak a jaua. —  Remet 
yillamos világítás.

Azon szívélyes támogatást melyben eddig 
is részesültem ismételve kérem azt részemre 
továbbra is fenntartani, minden igyekezete
met arra fordítom, hogy a legmesszebbmenő 
követeléseket is kielégíthessem.

Kétszer hetenkint cigányzene, kétszer 
tambura — szombat este 8 —11-ig katona 
hangverseny.

Kiváló tisztelettel
K U B O R C Z Y  c u k r á s z d a .

Sztefanovits

Kávé.
Eredeti „ O t t o “  motorok

benzin, benzol, petrolin, szivógáz és nyersolaj tizemre malmok és ipargépek hajtására 
a legalkalmasabb és legolcsóbb üzemelő.

Biztos, nyugodt üzem!

Kiessling E. és Tsa, Leipzig-Plagwitz
gyártmányú famegmunkáló gépek, asztalosok és fűrésztelepek részére.

A magánján) eredeti „ U t t o “
benzinlokomobilok nélkülözhetlenek minden gazdának,
— Gép motor és Hengerolajok, Hajtószíjak stb. stb. —

Lángén és Wolf motorgyár Budapest—Wien
Fióktelep: Ujvidók Temerini-u. 7. " W  P V *  Kérjen árjegyzéket és költségvetést.
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Fogorvosi és fogtechnikai Éterem.
Dr. Kármán János és Berger Alfréd 

--------------  ÚJVIDÉK. --------------
Kossuth Lajos-utca 40. «zam (4 Pásti Magyar 
Kereskedelmi Bank tellett. TELIFON 65. ezám.)
Arany hídmunkák 
és koronák, műfo
gak arany és kaut- 
schuklemezzel, fog- 
tömések (arany-, :: 
ezüst, porcellán stb)

foghúzás órzék- 
:: telenitéssel. ::

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

Szives tudomásul!
Mély tisztelettel tudomására adom az 

igen tisztelt közönségnek, hogy Ú jvidéken  
ftákóci fe ren c-u tca  15— 17 szá m  a la tt a  volt 
W eisz J ld o tf- fé te
kóser  é t k e z d e - é s  hus füs tö ldé t
a mai modern kornak megfelelően teljesen 
újonnan berendezve f. év m ájus hó 21-én 
m egnyitom .

Főtörekvésem mindenkor az leend, hogy 
a mélyen tisztelt vendégeimet kitűnő tis z ta  és 
Ízletes ételekkel kiszolgáljam s a legmesszebb
menő igényeiknek megfeleljek.

fü s tö l t  húsáruk  budapesti és wieni első
rangú cégektől naponta teljesen friss állapot
ban hozatnak forgalomba.

Naponta frissen csapolt budw eissi és kő 
bányai sör és kitűnő sze rém i borok.

Jlbonnensek. elfogadtatnak. " 9 3
A nagyrabecsült közönség pártfogásáért 

esedezve vagyok kiváló tisztelettel
Xohy J.

Rákóczi Ferenc út 15 — 17

:: Z O N G O R A  és  ::
H A R M O N I U M  R A K T Á R .

A l a p i t t a t o t t  1890. é v b e n .
(gj’T

Zongorák, pianinok, harmóniumok javi- 
:: fását és hangolását elvállalja ::

KLUKA GYÖRGY
zongorakészitö

:: ÚJVIDÉK, Petőfi-utca IS. szám ::

Alapittatott 1882. Alapittatott 1882.
IW" A legjobbhirü egyenruha- 
IW*" ssssss készítő intézet =  - V i

SUKDOLÁK A.
Pétervárad.

Elvállal mindenféle egyenruhakészitést a 
legfinomabb és legdivatosabb formában.

Az e szakmába vágó összes cikkek állan
dóan raktáron tartatnak.

Szolid és pontos kiszolgálás.
ELSŐ ÚJVIDÉKI KERÉKPÁR ÉS VARRÓGÉP 
----------  EMA1LL1ROZÓ MÜINTÉZET. -----------

vJUNG  S. Újvidék, Szücs-utca 27.
Varrógép és bicikli raktá
romban olcsón, jótállás mel
let minden e szakmába való 
javítást elvállalok; úgyszin

tén minden s z ü k s é g e s  alkatrész nálam 
beszerezhető.

A kávé minden háztartásban nélkülözhetetlen napiital lett.
A reggeli kávét mindenki, a hölgyek az ozsonnait is olyannyira 

megkedvelték, hogy ez élvezettől többé senki el nem szokik.
A különböző világtájakból importált kávészemek nem egyenértékűek 

s óriási gyakorlat szükséges ahhoz, hogy a különböző minőségű kávékat 
jóság és kiadósság tekintetében helyesen elbírálhassuk.

A kávéfajoknak szakszerű megítélését és a pörkölésre  alkalmas 
minőségek helyes összeállítását tűztük ki feladatul s ezzel azon kellemes 
helyzetben vagyunk, hogy a legfelségesebb minőségű kávékat hozhatjuk 
forgalomba.

Kávéinkat villanyerővel pörköljük, ennek előnyei:
Legfinomabb tiszta Iz. Tökéletes erős zamat. Legnagyobb kiadósság.

Egy próba meggyőzi, hogy kávéink a legjobbak.
1. sz. H áztartási keverék 1 kilós csomag K 3.20
2. „ Jó ház ta rtás i  „ „ » 11 n 3.60
3. „ Karlsbadi n „ „ „ 4.40
4. „ Mágnás „ „ „ „ „ 4.80
5. „ W agner „ r )1 » 5.20
6. „ Gyöngy finom >5 r n 3.80
7 „ Gyöngy legfinomabb n r> n ^ » 4.80

Kiváló tisztelettel 
W a g n e r  Tes tvé rek .

üyárlm ányok '
Luxus-hiutók, üzle
ti-kocsik, homok- 
futó-kocsik, vadá
szati-hajtókocsik, :: 
mentő-kocsik,omni
buszok, halottas
kocsik- és luxus- 
szánkók a legegy
szerűbbtől a legfi
nomabb kivitelig. ::
Állandó nagy készletei
tartunk továbbá az 
összes hajlított :: 
kocsialkatrészekből 
(kocsikasok, kocsi
kerekek, keréktal
pak, amerikai és 
francia kocsirudak).

S z á m o s  k i tün te té s  és  elis- 
«$í SS j$í m erő  levél. ® *$» 
Gyártm ányaink legutóbb a lon
doni m agyar kiállításon 1908-ban 
a rany  érem m el lettek kitüntetve.

Műhelyeinkben a 
kocsi előállításához 
szükséges összes :: 
iparágak egyesítve 
vannak, úgy hogy 
a kocsi egyöntetű 
vezetés alatt készül 
minden részében.

Használt kocsik 
javíttatnak vagy be- 
•: cseréltetnek ::

Képes árjegyzék in
gyen és bérmentve.

Megyei és iuter- 
ul'bnn telefonszám: 
:: 134.

Első d é lm a g y a ro r sz á g i  kocsigyár.

Reich Mátyás és Lebherz Károly, Újvidék.
(a Limán-on).

M EÖ H 2D IT21TUK
A V I L Á G 2 T U , ;K IJ U Y  

U

Ne hallgassunk hangzatos sza
vakra és ne vezettessük magunkat 
félre különféle Írógépekre vonat
kozó reklámokkal és olcsó áraján
latokkal, mert az

írógép minden kétséget kirárólag 
ma egyedül  a legtökéletesebb 
Írószer. A szerkezet geniális össze
állítása és tartósság tekintetében a 
legmesszebbmenő garantiát bizto
si Ij a.

A gépet kívánságra bármikor 
és bárhova minden vételkényszer 
nélkül készséggel bemutatom.

Farkas Lajos,
ÚJVIDÉK.

Temerini-utca 8, Telefon 200 sz.

Nyomatott Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában Újvidéken


