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A dunai hid.
Ismét egy hatalmas lépéssel haladt 

előre az állandó dunai hid ügye, mely 
a legutolsó közgyűlésen nagyon alapos 
és magas színvonalon álló vitának ké
pezte alapját.

A dunai hid kérd jsét három szem
pontból kell megbírálni És pedig köz- 
gazdasági, közegészségügyi és pénzügyi 
szempontból.

Kétségtelen, hogy e három szem
pont közül a legfontosabb a közegészség- j 
ügyi szempont, mert bármi ékesen is ! 
szóljanak közgazdasági érdekük a dunai j 
hid mellett, mégis bizonyos, hogy első
sorban a közegészségügyi szempontot | 
kell vizsgálni.

Köztudomású, hogy városunk pazar 
természeti fekvése dacára sem tartozik 
az egészséges városok sorába, a malária 
és váltóláz, mint kifejezetten a talaj- 
viszonyokban gyökerező betegségek váro
sunkban állandó otthonra találnak, pedig 
jól tudjuk, hogy a baj fészke a hidsán- 
cok és limán mocsaras és iszapos terü
letében van, már pedig miután a dunai 
híddal egyidejűleg a hidsántok és a limán 
rendezése és feltöltése is kapcsolatos, 
kétségtelen dolog, hogy a dunai hid még 
a vízvezetéknél is előbbre való, mert 
városunkat egy állandó kórtól sza
badítja meg, a vízhiány pedig, ha érez
hető is, de tekintve a kutak nagy szá
mát, nem tűrhetetlen.

Közgazdasági szempontból a dunai 
hid elsőrangú fontosságú és a város 
jövőbeni fejlődésének úgyszólván elen
gedhetetlen feltétele, mert a várost ter
mészetes fejlődése is a Duna felé utalja 
és mert az állandó hid állandó kapcso
latot is létesít városunk és a Szerémség 
között és a forgalomnak oly óriási 
emelkedésével jár, amelynek következ
ményei a város fejlődése szempontjából 
kellőleg túl sem becsülhetők.

Utoljára marad a financiális szem
pont, amely szintén nem megvetendő 
ugyan, de csak harmadsorban jöhet ennél 
a kérdésnél tekintetbe, mert a város 
amidőn valamely közintézményről van 
szó, mint erkölcsi testület nem veheti elő 
a rideg számitó üzletember mérlegét 
hogy ezzel felmérje, hogy ez a köz- 
intézmény mibe kerül és mit hoz, ha
nem messzebb a jövőbe kell látnia és 
fontolóra vennie, hogy ez a közintézmény 
elsőrangú szükségesség-e vagy sem. De 
a rideg üzletember szemével is nézve a 
dunai hid ügyét, arra a meggyőződésre 
kell jutnunk, hogy a város a híddal még 
financiális tekintetben is szolgál a köz
érdeknek, mert kétségtelen dolog, hogy j 
a hidsáncok és a limán feltöltésével a 
vár** egy óriási területet nyer, amely 
terület a legalkalmasabb lesz, hogy ott 
egy egész uj és modern városrész fej

lődjék, már pedig ez esetben ezeket a 
területeket és pedig tisztán építkezési 
célokra a város olv előnyösen értékesít
heti, hogy bőven megtérül kamatok 
kamatjával együtt az az esetleges kiadás, 
amelyre a hidvám bevétel nem nyúj
tana fedezetet.

Örömmel üdvözöljük tehát a városi 
tanács ama törekvését, hogy az állandó 
dunai hid minél előbb megvalósitassék.

Egy miniszter gyára Újvidéken.
A m erikai tex tilg y á r  a lap ítás.

(Sajat tudósi .ónktól.)

Ha igaza van annak a hintek, melyet egy 
pesti lap minap megjelent számában olvastunk, 
akkor a közel jövönen nagyszabású gyár épí
tésére van kilátása Újvidéknek. Állítólag Vörös 
László volt kereskedelemügyi miniszter szán
dékozik itt textilgyárat alapítani. A textilipar 
tudvalevőleg jelenleg egyik legjövedelmezőbb 
iparág, és Magyarországra nézve ez annál 
inkább áll, mert nálunk a textilipar igen fejlet
len és jóformán nem is beszélhetünk e téren 
versenyről. Ebből a szempontból tekintve tehát 
nem látszik valószínűtlennek is észszerű lennek 
a volt miniszter vállalkozása.

Ámde hírforrásunk amaz értesülése, hogy 
Vörös László egy amerikai vállalattal akar 
társulni, kezdi megrendíteni a hir hitelességét. 
Mert hisz nálunk, Magyarországon, már az is 
amerikai izíi, ha egy volt miniszter, egy kegyel
mes ur. gazdasági vállalkozásba fog. hát hogyne 
élne gyanupörrel sok kebel, hogy ez a hir 
is — amerikai, különösen, ha amerikai társ- 
vállalatról van benne szó.

Ámde álljon itt szószerinta forrásul 
szolgáló hir, amint azt a Világban olvastuk:

Az amerikai textilgyár-alapitás. Meg
írtuk annkk idején, hogy Vörös László, 
volt kereskedelemügyi miniszter az ame
rikai „United Worsted Company" textil
vállalattal egyetemben egy nagyszabású 
textilgyárat létesit. Hosszú ideig vajúdott 
az ügy amiatt, hogy az alapítók nem 
tudtak a felállítás helyében véglegesen 
megegyezni, mígnem Losonc városával lép
tek komolyabb tárgyalásokba. Időközben 
azonban elejtették ezt a tervet is és most 
Szered és Újvidék van kombinációban. 
A napokban ideérkezik az amerikai válla
lat mérnöke. aki alkalmasint dűlőre juttatja 
a helykérdést.
Szeretnék, ha ez a hir valóra válna oly- 

formán, hogy Újvidék kapja meg a textilgyárat.

A király nevenapja. Szerdán volt Ö 
Felségének a névnapja. Megünnepelték e napot 
az iskolák, testületek, felekezetek és hatóságok. 
A város hatóságai a rom. kath. templomban 
tartott misén jelentek meg Profumn helyettes 
polgármester vezetésével. Á kath. templomban 
tartott misén a helyőrség tisztikara is részt vett.

Október hatodika. Az aradi vértanúk 
emlékezetét kegyelettel ünnepli meg Újvidék 
város közönsége is. Pénteken gyászistentisztelet 
lesz minden felekezet templomában, s az isko
lákban gyászünnepélyek. Az Újvidéki Polgári , 
Magyar Daloskőr este nyolc órakor emlék- 
ünnepélyen adózik a vértanuk kegyeletének. 
Az emlékbeszédet dr. Piukovich Sándor mondja.

A téli színházi szezo n .
K ö v essy  A lb e r t  U jv idéken-. '^ 'T ^

(Sajat tudósítónktól.)
Az Újvidéki Hírlap megírta legutóbbi 

szántában, hogy Kövessy Albert társulatával 
február elsején szándékozik Újvidékre jönni. 
Értesülésünk forrásául magának Kövessy Al
bertnak az Újvidéki Hírlap szerk sztőségéhez 
intézett levele szolgált. Most azonban úgy 
látszik, hogy Kövessy nem jöhet február elsejen 
Újvidékre, mert már máshová kötötte le magát 
arra az időre.

Kövessy Albertét tudvalevőleg méltány
talanul elütötték a pécsi színháztól. Akkor a 
p^sti lapok is mind megütödéssel tárgyalták 
ezt a tényt. Kövessy Albert azonban nem 
csügged tt, sőt pár napra Pécs városának hatá
rozata után hirdetményt függesztett ki színhá
zában. A hirdetményben ez állott:

„A ki jövőre hozzám akar szerződni, 
jelentkezzék az igazgatói irodában.

Kövessy Albert.“
És Kövessy színtársulatot szervezett, bár 

még maga sem tudhatta, vájjon Újvidéken 
kívül kap-e olyan állomást, a hol az ö társu
lata fenntarthatja magát?

Ám jó hírneve csakhamar megszerette 
neki Munkácsot és Ungvárt. Kövessy megkapta 
ezeknek a várótoknak a színházát.

Akkor Munkács és Ungvár felszólították 
Újvidéket, hogy alkosson velük közös szini 
kerületet. Újvidék azonban erre nem volt 
hajlandó.

Kövessy tehát leszerződött az említett 
városokkal és kötelezte magát, hogy október 
elsejétől április elsejéig IJngváron fog játszani. 
Mindenki tudja azonban, hogy üzleti szem
pontból a színigazgatóra nézve a legjobb a 
téli szezon, viszont a közönség is szívesebben 
tölti az unalmas, hosszú téli estéket a szili- 
házban, mint a forró nyár kitarthatatlan hőségű 
estéit. Szóval úgy a közönség, mint a szín
igazgató részéről a téli évad a kívánatos.

Helátta ezt a munkács-ungvári szini ke
rület választmánya és méltányolja Kövessyttek 
amaz óhaját, a mely szerint ő a téli hónapok
ban Újvidéken is szeretne játszani.

Úngvár város rendőrkapitánya, mint a 
munkács-ungvári szini kerület választmányának 
elnöke, átirt tehát Újvidék városához, felajánlva, 
hogy a téli hónapok egy részére átengedi 
Újvidéknek Kövessyt, a mennyiben ezt a város 
is óhajtja. Az ungvári rendőrkapitány azt 
mondja többek közt átiratában, hogy Kövessy 
társulatát látta játszani, s arról csak a leg
nagyobb elismeréssel szólhat. Épen azért, hogy 
Ungvár városának ilyen jó színtársulatot biz
tosíthasson, lehetővé akarja tenni a színigazgató 
anyagi boldogulását is. Minthogy azonban 
Ungvár ennek egymagában meg nem felelt et, 
hajlandó a téli évad egy részéről lemondani, 
sőt egyenesen felajánlja Újvidék városának, 
hogy tetszés szerint állapodjék meg Kövessyvel 
az újvidéki évadot illetőleg.

A munkács-ungvári szini kerület választ
mányi elnökének átiratát a tanács egyik leg
közelebb tartandó ülésen veszi tárgyalás alá. 
Az udvarias ajánlatot bizonyára köszönettel 
veszi a tanács és előreláthatóan arra a meg
állapodásra lép Kövessyvel, hogy a szinévadot 
Újvidéken február elsején kezdje meg.

Az óbecsai választás. Ma csütörtökön 
töltik be az óbecsei kerület mandátumát. A függet
lenségi párt, úgy látszik csak a zászló becsü
letéért. Zsótér Zoltánt léptette fel lelöltjének. 
Mind ennek dacára a választásból a munkapárt 
küzdelem nélkül kerül ki győztesnek.
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HÍ REK.
A város közgyűlése. Al i csütörtökön 

délután 4 órakor közgyűlést t irt a város tör
vényhatósági bizottsági. .4 tárgysorozaton 
egyetlen pont szerepel: ,i tanáes előterjesztése 
a/ 1911 évi házipénztári, szegény es nyugdíj
alap költségei o irányzat attak tárgyában. A leg
utolsó közgyűlés--ti' tudvalevőleg a költségve
tést levették a napirendről, a benne talált 
számtani hibák miatt. Most a költségvetés j 
már kijavítva kerül a közgyűlés elé.

Kisiklott a villamos \lig pár napja jár 
s, de már is sok ellene a panasz. S

i ttjuk, hogy a panas oknak van is alapja, 
mert azokról magunk is meggyőződtünk es 
legközelebbi számunkban részletesen foglalko
zunk is majd velük. Az egyik ilyen hiba t. i. 
a sittek rossz építése, már mutatta is káros 
következményeit. Vasárnap délelőtt fél tizen- 
kettökoi a Ííl-es számú villamos kocsi az 
Erzsébet-téren lévő váltónál kiugrott a sittek
ből és csak nagy nehezen lehetett visszahe
lyezni. Megjegyezzük, hogy ott „önműködő" 
váltó van. Szépen „ömmiködik" az a váltó, 
a mely már a villamos megindulásának má
sodik napján kisiklást eredményezett. Ember
életben szerencsére nem esett kár, az ut 
aszfaltburkolatán azonban az első baleset 
„mély nyomokat hagyott".

A városi végrehajtói választáshoz. La
punk múlt számában közöltük hogy a városi 
végrehajtói állásra Rupp Gyula választatott 
meg. Minthogy az ellenzék részéről egyesek 
ebben azért, mert az egyik pályázó, Inotay, 
nem jelöltetett, pártpolitikai színezetet látnak, 
kénytelenek vagyunk olvasóközönségünk figyel
mét felhívni arra, hogy ha már ezen különben 
teljesen jelentéktelen állásokat pártpolitikai 
szempontból orztályozzuk, akkor azt is kon
statálni kell, hogy a négy városi végrehajtó 
közül kettő a fügetlenségi párt, egy pedig a 
szerb radikális párt hive. Így tehát, ha már 
arról van szó, a munkapárt is megengedheti 
magának azt a lukszust, hogy erre az állásra 
saját pártjabelit válasszon.

Uj református segédlelkész. Baksay 
Sándor református püspök Molnár Hugó lelkész 
mellé még a múlt héten kinevezte segédlel
késznek Horváth Lajost. Az uj segédlelkész 
vasárnap mondotta el beiktató beszédét a 
hivek nagy számának jelenlétében.

Visszapillantás az adókivetö bizottság 
működésére. Ily cz.imii cikkünkben, mely 
lapunk utolsó szántában jelent meg, beszá
moltunk azoknak működéséről, a kik tagjai 
voltak a bizottságnak. De ismertetésünk nem 
lenne teljes, ha elismerésünket megvonnék 
Reinei Simontól és Geiger Józseftől, a bizott
ság bizalmi -férfiaitól, a kik szintén sokat 
fáradoztak az adózó polgárok érdekében. 
Reiner Simonról különösen tudjuk, hogy úgy 
anyilt, mint a kérelmére elrendelt zárt üléseken 
sokszor és nagy hévvel szállt síkra a kincs
tári kiküldött javaslata ellen, hogy polgártársai 
adóterhét! könnyítsen. Szívesen adjuk meg 
neki tehát azt az elismerést, melyet ezen 
közügyben kifejtett önzetlen munkájáért méltán 
kiérdemel.

Párviadal. Miladinovics Zsarkó rumai 
ügyvéd és Pilics Mindén f. évi június havá
ban kardpárbajt vívtak az Erzsébet szálló 
nagytermében. A párbaj annak idején élénk 
feltűnést keltett. A törvényszék nevezetteket 
vád alá helyezvén a fötárgyalást ez ügyben e 
hó 5-re tűzte ki. A fötárgyalás iránt különösen 
szerb polgártársaink körében nagyobb az 
érdeklődés.

Uj hetilap. Megyei lapjaink száma ismét 
egygyt'l szaporodott. Vasárnap óta Bácskulán 
„Bács-Bodrog" címen hetilap jelenik 
meg. amely társadalmi közgazdasági es szép
irodalmi érdekeket van hivatva támogatni. 
Szerkesztője Csajági Bernát.

A kaszinó eisö estélye. Az újvidéki 
magyar kaszinó október hó 21 este fél órakor 
tartja meg első estélyét, melynek műsorát, 
mihelyt az végleg megállapittatott, közölni 
fogjuk. Az, estélyre a belépő dij személyenkint 
1 K.

Halálozás. Wurst Lajos nagykereskedő 
az elmúlt héten pénteken, 56 éves korában, 
elhunyt. Egyike volt a város legtiszteltebb 
kereskedőinek, tagja volt a város es a róni. 
kath. hitközség képviselőtestületének. A folyó 
év e'ejéig igazgatója volt az. Elölegezési Egy
letnek, ettől az állasától azonban betegeskedése 
miatt megvált. Halála nem jött váratlanul, 
hosszút, hónapokig tartó betegség előzte azt 
meg. Vasárnap délután temették, nagy részvét 
mellett. A temetési szertartást Dr. Altion Pál 
kanonokplébános végezte Dr. Kanyó Gyula és 
Fáth Ferenc s -gédletével. — Ouusz Fábián 
kereskedő 27 éves korában meghalt. Hét ön 
délután volt a temetése.

Választás a rom. kath. hitközségnél.
A róni. kath. hitközség könyvelő-pénztárosa, 
Mózes József július folyamán elhalálozott. Ál
lását most ketté választották és a pályázati 
határidő lejárta után vasárnap töltötte be a 
képviselő tes'iilet. Egyhangú választás alapján 
a könyvelői állást Spiller István, a pénztár
noki állast Mózes Teréz nyerte el.

Lólopások. A temerini kapunál a tek
nős czigányok telepén hétfőn éjszaka kipány
vázva legelésztek Battovics Száva és Kiss 
Istvánná lovai. Közelükben állottak a kocsik 
is, a lőcsre felaggatva lógtak a szerszámok. 
Reggelre a lovak is, a kocsi is, meg a szer
szám is eltűnt: Ismeretlen tettesek ellopták. A 
Battovics Száva lova 26 éves pejparipa volt, 
baloldalt fehér folttal; a Kiss Istvánnénak a 
kára már nagyobb, mert egy négy éves világos 
pej esödörlován kivül — mely a jobb sze
mére vak, és mind a négy lábán kese, — még 
egy kétéves csődöt' csikóját is ellopták. A 
tettes elmenekült és most keresi a rendőrség.

A postások szüreti mulatsága. Vasár
nap délután szüreti mulatságot rendeztek a 
posta- és távirdaaltisztek és szolgák. A mulat
ságnak nem kedvezett az idő, egész délután 
esett az eső s igy a közönség, mely szép 
számban volt jelen, beszorult a lövölde nagy
termébe. Különösebb érdekességet a mulat
ságnak a fővárosi jóhirnevű postászenekar 
közreműködése kölcsönzött. Szép sikere volt 
a Polgári Magyar Daloskörnek, a mely Léh 
Jakab vezetésével karénekeketadolt elő. Somogyi 
György énekével, Takács Gyula és Brecska 
Valéria táncukkal érdemelték ki a közönség 
tapsait. A műsor befejezése után tánc volt.

Hazatérő katonák. Hétfőn este tért haza 
gyakorlatáról a péterváradi tüzérzászlóalj. A 
zászlóalj az este 8 órakor érkező személyvo
nattal ért Újvidékre, ahonnan a 96-os zenekar 
indulót ineliett vonult át Péterváradra. A fel
vonulásnak 'igen sok nézője akadt.

Kiküldöttek választása. Vasárnap tarta
tott a helybeli muiikásbiztósitótársülatnál a 
kereskedő alkalmazottak részéről kiküldendő két 
tagnak választása. Ez alkalommal megválasz
tattak rendes tagnak Kojov O. János, póttag
nak Davidovácz Milán.

Áthelyezés A 6. honvédgyalo ezred 
parancsnoka Fauszt Béla honvédfőhadnagyot 
saját kérelmére Szabadkára helyezte át és a 
hadkiegészítő iskolába rendelte be szolgálatté
telre.

Drágább lesz a ruha. Újvidéken sztráj
kolnak a szabók. Az összes műhelyekben 
beszüntették a munkát. A munkaadók állítása 
szerint a munkások bérkövetelése oly magas, 
hogy annak eleget tenni nem képesek. A szabó- 
üzletekben halomszáinra fekiisznek a kiszabott 
ruhák, de nincs ember, a ki megvarrná azokat. 
Tegnap leérkezett a szociáldemokrata párt 
központjának kiküldöttje és ennek közbenjötté- 
vel megkezdődtek az egyezkedési tárgyalások. 
Ha a munkások megmaradnak magas küve
téléseiknél, a tárgyalások minden valószínűség 
szerint nem vezetnek eredményre.

gén jó lorgalmú
fűszer és vegyesárú kereskedés
a város legélénkebb üzletforgalnm pontján 
egészségi okokból kedvező feltételek 
mellett - sürgősen eladó. Érdeklődök kéret
nek ajánlataikat „Mitierva“-nal Petöfi-utca 30. 

szám alatt leadni.

Felhívás városunk iparos és kereske
dő osztályához. Nem mondunk vele 
ujjat, ha azt állítjuk, hogy városunk első sor
ban ipari és kereskedelmi város, természeti 
fekvése, polyglott volta társadalmi széttagolt
sága, de traditioi is egyenesen az ipari és keres
kedelmi térre utaljak. Feladatunkká tettük 
tehát, hogy lapunkkal az ipari és kereskedelmi 
érdeke nek szószólójává is szegődjünk, miért 
is azon felhívással fordulunk városunk ipari 
és kereskedelmi osztályához, hogy minden a 
foglalkozásukat érdeklő és közérdekű jelleggel 
bitó hírekről, eseményekről lapunkat értesíteni 
szíveskedjenek; különöseit, hogy esetleges 
panaszaikkal bizalommá1 forduljanak lapunk
hoz, mely ezen czélból szívesen bocsát ren
delkezésükre egv külön rovatot s netáni köz
érdekű panaszok orvoslása czeljáhól a nyilvá
nosság fegyvereivel száll síkra. Minthogy az 
e részbeni adatok legalább minden esetben 
nem állhatnak rendelkezésünkre, ez utón hívjuk 
fel úgy az egyeseket' mint a testületeket, mert 
csak igv állhat módunkban az, hogy az ipari 
és kereskedelmi érdekekért sajtó utján is na
gyobb propagandát fejthessünk ki.

Törvénykezés.
Uj biró Újvidéken. Az újvidéki járábiró- 

ságnál már-már tűrhetetlenné vált a helyzet a 
biróhiáuy miatt. A darabo . hónapszámra hever
tek elintézetlenül és perek húzódtak olyan 
hosszasan, hogy a végét a felek nem győzték 
bevárni. Az igazságiigymimszter must segített 
e bajon, amennyiben Miivel Jenő orsovai kir. 
járásbirót az. újvidéki járásbírósághoz átlie'yezte.

- E Itirrel kapcsolatban megemlítjük, hogy Hajós 
Imre, a helybeli kir. törvényszék jegyzői kará
nak rokonszenves tagja a lugosi kir. törvény
székhez albiróvá neveztetett ki.

Az uj perrendtartás ismertetése Újvi
déken. Oki. 15-től kezdödőleg vasarnapon- 
kint délelőtt féltiztöl féltizenkettöig a törvény
szék esküdtszéki termében az uj perrendtartás 
ismertetése czéljáböi a helybeli bitói es ügy
védi kar együttes jogász értekezleteket tart. 
Az ügyvédek és ügyvédjelöltek ezúton hivatnak 
meg az értekezletekre. Külön meghívok nem 
bocsáttatnak ki. Az előadók fejezetenkint fog
ják az ni törvényt ismertetni és magyarázni. 
Az első előadó R>e h a k Eerencz ítélőtáblái 
biró, az újvidéki járásbíróság vezetője, lesz.

Az örökös. A jogkereső közönségnek 
nagy a panasza most az újvidéki járásbíróság 
ellen. Kevés a biró. s azonfelül is most többen 
szabadságon voltak, úgy hogy a közelmúltban 
egy biró végezte azt, a mi máskor négy biró 
feladata. Megérezték ezt nagyon a peres felek, 
de főleg az ügyvédek, a kik közül sokat 
bosszantott az ügynek hosszas elhúzódása, a 
mi a fennebb vázolt körülmények természetes 
következménye volt. Ily állapotok közben beszél
gettek két-három fiskális a járásbíróság folyo
sóján. — Kaptam egy örökösödési pert — mondja 
az egyik. A nagyapa kilenczszáz korona hátra
hagyásával halt meg, s nincs más életben a 
törvényes örökösök közül, csak egyik dédu
nokája házastársán ik valamelyik oldalági rokona, 
a kit azonban másfél éves korában elejtett a 
dajkája és ennek következtében siketnéma 
lett. Ily köridméhyek között gyámság alá ke
rült. a gyámapa azonban ismeretlen helyre köl
tözött. Ravasz, fondorlattal most távoli rokonok 
ki akarják játszani a siketnémát és azon a 
czimeti, hogy a fennebb említett unoka rájuk 
hagyta végremieletileg a kilencszáz korona 
meglévő roncsait, perrel támadják meg a 
sikeinettiat. Mit gondoltok, vájjon ki lesz az 
örökös? — A per lesz örökös — vágta ki a 
szentencziát egy malicziózus fiskális, nem 
rossz ötlettel czélozvan a járásbíróságnál ural
kodó viszonyokra...........

Az ügyvédek nyugdíjintézetéből. Az 
Országos Ügyvédi Gyám és Nyugdíjintézet 
tagjainak egy része számos esetben figyelmen 
kiviil hagyja a törvényben illetőleg az alap
szabályokban gyökerező azt a kötelezettségét, 
melynek értelmében úgy a saját személyében 
valamint a családja koréhen beállott változá
sokat és az azokra vonatkozó anyakönyvi 
kivonatokat lehetőleg azonnal illetékes kama
rájával és annak utján az országos gyám vs 
nyugdíjintézettel közölni köteles. Ennek követ-



mi i .  október hó 5. Újvidéki 11irldp.

kéziében a tagokról vezetett statisztika "élkii- 
lözi a megbízhatóságot, és a törvény értel
mében elkészítendő mathematikai mérleg 
adatait a tényleges visszonyok nem fedik. A 
szabadkai ügyvédi kamara felhívja tehát a 
kamara tagjainak figyelmét ezekre a tényekre 
és sürgősen felkéri az ügyvédeket, hogy a 
személyükben vagy családjukban netán beállott 
változásokra vonatkozó bejelentési kötelezett
ségüknek mindenkor pontosan eleget tegyenek. 
Amennyiben tehát egyesek a múltra nézve a 
vonatkozó anyakönyvi kivonatokat nem szol
gáltatták volna be, azokat haladéktalanul 
nyújtsák be; a jövőre nézve pedig a változás 
beálltával a megfelelő anyakönyvi kivonatot 
késedelem nélkül vagy a szabadkai ügyvédi 
kamarához, vagy közvetlenül a központhoz 
küldjék be.

K özgazdaság.
Piaci jelentés. Rántani való csirke 

1-60—1'80 K, rántani kisebb 2'30—250 K, 
nagyobb 2 30 -3'46 K-ig páronkint; nagyobb 
tyúkok es kakasok l'50 K, kacsa 1'20—E50K, 
liba 130 K, hízott liba h70 K kgrkint.

Szerbiai baromfi. Szeptember hóban 
Szerbiából, 9405 darab élő baromfi bocsájla- 
tott be Újvidékre. A baromfi, a helybeli pia
con került eladásra és hozzájárult ahhoz hogy 
az árak nem szöktek fel túlmagasra.

Húsárak az újvidéki piaczon. Az újvi
déki piaczón következőleg alakultak a hús
árak: Marhahús eleje kg. >. k 60 f. Marhahús 
hátulja kg. I k 80 f. csont nélkül kg. 2 k 40 
f. Bornyuhus eleje 2 k háttulja 2 k 40 f.

20632 tkvi. 1911. sz.

Újabb árverési hirdetm ény.
A titeli királyi járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Sztranity 
Péra nádaljai lakos végrehajtatónak Obrovacski 
Rádáné sz. Vemittacz Anna nádaljai lakos 
végrehajtást szenvedett elleni 63 K. töke és 
járulékai iránt folytatott végrehajtási ügyében, 
nemkülönben az 1881. évi LX. t. ez. 166—167 
§-a értelmében ezennel csatlakozottnak kimon
dott l)r. Britek Benő újvidéki ügyved 30 K. 
45 f. töke és járulékaiból álló követelésének 
behajtása végett az újvidéki kir. törvényszék 
es a titeli kir. jáiásbiróság mint telekkönyvi 
hatóság területen Obrovácski Rádáné sz. Ve- 
minacz. Annának a nádaljai 190 szánni betét
ben felvett A. I. 1—3 sor, 220, 22 1, 221 2, 
hrszám alatti 497 négyz. öl területű kertből, 
104 ö. i. sz. házból 334 négyz. öl területit 
udvarból s 75 négyz. öl területit a beltelekben 
levő szőlőkben 1 2 részbeni jutaléka 3265 K. 
50 f. kikiáltási áron nyilvános árverés utján 
el fog adatni,

Határnapul: 19H. évi október hó 21.
napjának d. u. 3 órája Nádaljai község házá
hoz kittizetik oly hozzáadásai, hogy az ingatlan 
ezen a határnapon a becsáron alól is el fog 
adatni.

Kikiáltási ár a fenti becsár, melynek 
20 "o-át venni szándékozók készpénzben vagy 
az. 1881 évi LX. t. ez. 42 tj-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881 évi 3333 sz. 
I. M. R. 8 tj-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 
1881 évi I.X. I. ez. 170 §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről szabályszerű elismervényt átszolgáltatni 
kötelesek.

A kir. kincstár valamint az 1889 évi XXX. 
t. ez. 10§-ának második bekezdése értelmében 
adómentes záloglevelek kibocsátására jogosí
tott és Budapesten székelő részvénytársaságok 
és szövetkezetek, valamint az 1898 évi XXIII. 
t. ez. alapján alakult központi hitelszövetkezet 
bánatpénzt letenni nem kötelesek. Köteles a 
vevő, ha magasabb ígéretet tett a becsárnál 
az 1908 évi XLI. t. ez. 21 §-a értelmében 
a letett bánatpénzt Ígéretének megfelelően 20 
""-ra kiegészíteni ellenkező esetben ígérete 
figyelmen kívül marad és az árverésben, mely 
haladéktalanul folvtattahk, részt nem vehet.

Az elárveiezendö ingatlan jutalékok a 
kikiáltási ár két harmadánál alacsonyabb áron 
el nem adatnak.

A vevő köteles az árverési vételárat 2 
egyenlő részletben és pedig az elsőt 15 nap 
alatt, a másodikat 45 nap alatt, az árverés 
jogerejétől számítva és pedig mindig az árve
rés napjától számítandó 5"..-os kamatokkal 
együtt a titeli kir. adóhivalnál, mint bírói letét- 
pénztárnál lefizetni.

Titel, 1911. évi szeptember hó 4-én
Dr. Szöllösy s. k. 

kir. albiró.
1740 szám kig. 1911.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Boldogasszonyfalva község utcái gyalog

járdáinak téglával leendő kiépítésének biztosí
tására alulírott elöljáróság nyilvános zárt írásbeli 
versenytárgyalást hirdet.

A hirdetett összes munkálat mintegy 
18426.63 m lapjára és 4593 m élére fektetett 
téglából építendő járdából állatid.

Az ajánlatban szóval és betűvel világosan 
kiírandó, hogy a hozzácsatolt ajánlati költség- 
vetésben előirt burkolati munkákat négyszög- 
méterenként mily összegért hajlandó anyaggal 
együtt elkészíteni.

Csak a 83000—111—1907 B. M. szabály- 
rendelet 18. §-ához kiadott minta szerint kiállí
tott 1 koronás bélyeggel ellátott és pecséttel 
lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett és köz
vetlenül, vagy posta utján beadott ajánlatok 
fognak tárgyalás alá vétetni. Ajánlattevő, ha az 
elöljáróság előtt ismeretlen — köteles az aján
latban képesítését igazolni.— I la pedig vállal
kozó ezzel nem bírna, úgy köteles az alkal
mazandó munkafelügyelöt ajánlatában névleg 
megnevezni s képesítését is egyúttal igazolni.

Az ajánlat boritékának mintája ez:
„A község Elöljáróságának

Boldogasszonyfalva."
Ajánlat az 1740—1911. sz. versenytárgya

lási hirdetésben kiirt járda építési munkálatokra.
Az ajánlatok 1911. évi november hó 1-ig 

este 5 óráig adandók be. Később erkező, 
valamint távirati utón küldött ajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

Ajánlattevő köteles az ajánlati végösszeg 
5"«-át bánatpénz fejében a községi pénztárnál 
legkésőbb 1911. évi október hó 31. déli 12 
órájáig letenni, mely körülmény az ajánlathoz 
csatolt letéti nyugtával, vagy pedig annak 
közjegyzőileg hitelesített másolatával esetleg 
postai feladó vevénynyel igazolandó.

Az ajánlattevő továbbá köteles az aján
latához azon téglákból, a melyekkel a járdák 
kiépítésére ajánlkozik, saját pecsétjével ellátott 
2—2 drb téglamintát is mellékelni.

Egyebekben a feltételek a jegyzői irodá
ban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Azon ajánlat, mely fent említett kellékek
kel ellátva nincsen, figyelembe nem vétetik.

A versenytárgyalás Boldogasszonyfalva 
község tanácstermében 1911. november hó 
5-én délelőtt 9 órakor fog megtartatni, illetőleg 
az ajánlatok felbontatni.

Az elöljáróság fentartja magának azon 
jogott, hogy ajánlattevők közül szabadon 
válasszon, esetleg egy ajánlatot se fogadjon el, 
továbbá azt is, hogy a munkálatot tetszés 
szerinti részletekben és időszakokban adhassa 
ki vállalkozónak.

Ajánlati minta és ajánlati költségvetés a 
jegyzői irodában — a szabályrendeletben meg
állapított dijak ellenében — kaphatók.

Boldogasszonyfalva. 1911. szeptember 30. 
Vukov Jakab Popity Maxim
községi jegyző. 1—2 községi biró.

Egy három esetleg négy külön lakásból 
álló modernebb építkezésű lakóház mielőbbi megvételre kerestetik.

Ajánlatok „Minervá“-hoz Petöfi-utca 30. 
szánt alatt nyújtandók be.

Egy háromkarú gázcsillár
és egy gázföző (kétlángú) eladó. 

Eötvös-tér 2. Dr. Szántónál.

3. oldal
'....  ~:=\

Újvidéki 
O r i e n t

Á S V Á N Y V Í Z

diadala -p n

két első dij
az 1911. évi római 
v ilá g k iá litá s o n  a 
legnagyobb díjjal a

nagy aranyéremmel és 
díszoklevéllel és az 
1911. évi augusztusban 
megtartott párisi nem
zetközi kiállításon a 
legnagyobb díjjal a

arany éremmel és díszoklevéllel 
Kitüntetve! "“^ p l

0 0 0 0 0 0

.... A kitüntetések —— =

W ag n er T e s tv ére k
Ferenc József-téri üzletének

=  kirakatában láthatók! =s



4. oldal Újvidéki Hírlap.

1242 szám. 
1911. végrh

1911. október hó 5.

Divatos kézim unkák é 
a hozzávaló anyagok

W I R T H  R Ó Z S A
kézimunka-üzletében

II . R Á K Ó C Z Y  F E R E N C - Ú T  6.
Állandóan nagy 

választékban kaphatók.

—=  ELÖNYOMDA. =

Korszakalkotó ujitás a fogászat terén.
Kauesnk immár teljesen 

felesleges. Egyes fogak, :: 
fogsorok, fix hidak, koronák, 
öntött plombák az újonnan 
feltalált WESTONFÉMBÖL. :: 

Telelőn G5. SZ. Könnyű, törhetetlen, Ízte
len. gyönyörű platinfényél 
sohasem veszti e l; teljesen 
pótolja az aranyai óriási 
árkülöntbség mellett. Ezen 
uj fémből készült niunká- 
:: kát alkalmaz

Dr. KÁRMÁN és BERGER
fogászati műterme Kossuth Lajos-u. 40.

M ű - j é g
mélykúti vízből előállítva, a mennyiséghez 
képest igen olcsó árban ajánlja 1—2

Bauer Gyula jéggyár Újvidék.

Egy pár
tekete hidegvérű ló, eladó 2000 koronáért. 

Cini a kiadóban.

6427 és 6485 tkvi 1911. szám.

Póthirdetm ény
Az újvidéki kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, miszerint a 
Olasz Fiilöp önkéntes árverési ügyében 
6137 911. sz. a. kibocsátott árverési hirdet
ményben az urszentiváni 629 sz. betétben 383, 
390 hrsz. 219. ö. i. sz. háznak Olasz Fülöpöt 
B. 4. és 8. a. megillető 1 3 részre 407 kor. a 
2'93 hrsz. ingatlanból u. a. illető 1 3 részre 
448 kor. az urszentiváni 872. sz. betétben 
1167, 1168. 1169 hrsz. ingatlanokból u. a.
illető 1 3. részre 122 kor. az urszentiváni 
983 sz. betétben 1280 hrsz. a. ingatlanból „u. 
a. illető 1 3 részre 118 kor. kikiáltási árban 
Urszentiván község házához 1911 évi november 
hó 18-ik napjának délutáni 2 órájára kitűzött 
árverés az 1881. évi LX. t. ez 167 §-a alap
ján kiskorú Vukovics Anna végrehajtató érde
kében is 270 és 60 kor. töke követelése s 
jár. kielégítése végeit meg fog tartatni.

Kel Újvidéken. 1911. évi szept. hó 19. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi 

hatóság.
V é k e y  Z o l tá n  s. k.

kir. törvényszéki biró.

B E E S S  B 0 B  B  B  B  B  B Q B  E 0 0 E 0 E E B 0 E 0

Úri lakás
4 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha stb. 
temerini-utca 6., emelet sarok erkélylyel novem

ber 1-ére kiadó.
Bővebbéi Farkas Lajos tulajdonosnál 

ugyanott.

Á rv e ré s i h ird e tm é n y .
Alulírott bírósági végrehajtó az 18SI. 

évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy az újvidéki kir. járásbíróságnak 
1911. évi Sp. ÍV. 238 4 szűrni végzése követ
keztében Dr. Szlezák Lajos ügyvéd által képv.

I „R. T. villamos és közlekedési vállalatok szá
mos cég javára 94 kor. s jár. erejéig 1911. 
évi május hó 25-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 4000 
kor.-ra becsült következő ingóságok u. m.: 
gránit piramisok nyilvános árverésen elada nak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járás
bíróság 1911-ik évi V. 726 2. számú végzése 
folytán 94 kor. tőkekövetelés, ennek 1911. évi 
március hó 8. napjától járó 5" " kamatai, és 
eddig öss_esen 34 kor. 80 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig, Újvidéken 
Duna utca 8. szám. alatti leendő egtartá- 
sáia 1911. évi október hó 16-ik napjának d. e. 
11 órája határidőül kitüzelik 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 ingóságo
kat 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 Újvidék, 1911. évi szept. hó 26-ik 
napján.

Horváth
kir. bir. végrehajtó.
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Az óbecses győzelem .
A folyó hó 5-én a szomszédos 

óbecsei kerületben megtartott képviselő 
választás alkalmával a választási küz
delemből imponáló többséggel került ki 
győztesként a nemzeti munkapárt hiva
talos jelöltje, Dungyerszki Bogdán.

Ennek a győzelemnek a jelentőségét, 
a fennforgó politikai viszonyok között 
lekicsinyleni nem szabad, mert az ezen 
kerületben megnyilatkozott politikai vé
leménynyilvánításból az egész ország 
hangulatára lehet, sőt kell következtet
nünk, mivel ez a választási eredmény 
egyszersmind nyílt elitélése az obstruk- 
ciónak, sőt még annál is több: előlege
zett bizalmi nyilatkozata a választóknak 
arra nézve, hogy a kormánynak az 
obstrukció letörésére irányuló netáni 
szándékát a nemzet helyesnek, üdvös
nek és a népképviseleten alapuló alkot
mányos rend érdekében levőnek tartja.

Az óbecsei képviselő éppenséggel 
nem titkolta el választói előtt, hogy 
hozzá fog járulni a nemzeti munkapárt 
azon akciójához, melynek célja a mai 
parlamentnek már-már végveszedelmét 
képező obstrukció tovaterjedésének a 
megakasztása.

Az óbecsei választók demonstratíve 
megmutatták, hogy nem rokonszenves 
nekik az a politika, amelynek eszközei 
között első helyen áll a technika, az 
idöpocsékolás, szóval minden alkotmá
nyos munka lehetetlenné tétele. Az

A hétről.
Szegény izraelitákra rajári a rúd a múlt 

héten. Menün wlt a böjtnap. A hosszunap, a 
melyet azért neveznek „hosszú"-nak. mert a 
szegény zsidók alig varjak a végét. Egész 
napon at nem esznek, nem isznak, nem ciga
rettáznak, minden örömét megvonnak maguk
tól, hogy ily kép sanyargatva magukat, Istennek 
tetszetős dolgot „cseleked jenek és ilyetén képen 
engeszteljék ki üt ama sok  bűnökért, a melye
ket egy esztendőnek leforgása alatt elkövetének. 
Egész nap a templomban vezekelnek és tekin
tetüket alázatosan emelik az égre, bünbocsá- 
natért esdeklöen. Am :: rabbi es Izrael tudós 
vénei közül többen is rájöttek, hogy netn az 
isteni mulaszt vonza a tekinteteket fölfelé, 
hanem Hebron rózsáinak ama bokrétája, a 
mely a karzaton ájtaloskodik, a malomkő széles 
kalapok alatt szentértnetesen lesütött szemek
kel. És rájöttek ugyanők arra is. hogy a karzat 
nyiladozó rózsáinak a tekinteté; sem a szemé
rem irányítja lefelé, hanem bizonyos delejesség, 
mely a felfelé törekvő tekintetekből kifelé 
sugárzik.

Egy Ízben szigorú szavakban szóvá is 
telte ezt a lelkek pásztora, kiprédisálván, hogy 
a gyomrok eme korgási ünnepe” szunnyadjon 
a szerelem is és huszonnégy órán át ne is
merje a férfiú es a nő szive a közös örömet, 
hanem kiki sanyargassa magát, hogy a menyek
nek országában engesztelés várakozzék rá és

óbecsei választásnál a választók csak 
tisztában lehettek a jelölt politikai hit
vallásával, mert az óbecsei jelölt nem 
csinált belőle titkot, hogy az obstrukció 
letörését, történjék az bármilyen formá
ban is, teljes erővel támogatni fogja.

Az óbecsei munkapárti jelöltnek 
mindezek dacára nagy többsége volt. 
Mit jelent ez ? Azt jelenti, hogy a nem
zet elfordult attól az ellenzéki harcmo
dortól, a mely végső eredményében a 
parlamentárizmus csődjéhez vezetne, 
mert 20 30 emberből álló csoportnak 
lehetővé tenné, hogy útját állja minden 
komoly parlamenti munkának.

Az óbecsei választás beigazolta azt 
is, hogy hamis az az ellenzéki érvelés, 
hogy ha az ország az általános válasz
tásoknál tudta volna, hogy a kormány a 
véderőjavaslat fokozódó katonai terheivel 
áll elő, akkor nem adott volna több
séget a munkapártnak. Nos, az óbecsei 
jelölt ebből sem csinált semmi titkot és 
ime mégis megválasztották nagy több
séggel, mert az ország első sorban is 
munkaképes párián..atet akar, és mert 
a véderő elleni ellenzéki akcióval nem 
rokonszenvez, sőt a nagy világpolitikai 
eseményeket tekintve, a haderő fejlesz
tését szükségesnek is tartja.

Az óbecsei választásról képet alkot
hatunk magunknak egy netáni általános 
választás eredményére is.

béke. És bizony, állnak az izraeliták és imád
koznak. Imádkoznak egyfolytában reggeltől 
estig, csak it:-ott szakítják féibe az ájta’osko- 
tiást, hogy kicsit kimenjenek a forró templom
ból a levegőre. A levegőn azonban nem talál
hatók az izraeliták, mert el-eltüncdeznek és 
estik az Erzsébet, meg a Kovács szálloda ét
termei a megmondhatói, hol szívtak ők a friss 
levegőt magukba.

Valóban, az éttermek forgalma e napon 
a tízszeresére emelkedett és szegény Kovács 
és Horti Balázs szállodások két yteienek voltak 
a templomban, a pad alatt elfogyasztani sze
rény ebédjüket, nem mervén saját éttermeikbe 
menni, tudva, hogy ott csupa hiisorsossal 
találkoznak. Már pedig vannak bizonyos izra
eliták, a kik nem szeretik, ha a többi zsidók 
látják, hogy ők böjtnapkor esznek.

A böjtölő izraelitáknak tundiijlik két faját 
különböztetjük meg. Az egyik titokban eszik, 
a másik e.lenben proczczol vele. hogy ő böjt
napkor is eszik s ép azért oly módon táplál
kozik, hogy az egész város tudomást szerezzen 
eme ténykedéséről. így voltak olyanok, a kik 
a böjtnap előestéjén, a mikor már tilos az 
evés, beüllek a cukrászdába, hogy a templom
ból jövő hitsoisosok pukkadjanak, viszont 
Krisztus hívői őket “modern", „emancipált" 
zsékr.ek tartsák, esetleg ne is tételezzék fel 
róluk a rendezetlen felekezethez való tartozást. 
Mások a rabbi prédikációja alatt, mikor min
denki ült, felállottak és tüntetőleg piszkálták 
a fogukat.

A figyelmetlen telefonközpont.
P a n a s z o k  a  p o s t a  e l l e n .

(Saját tudósítónktól.)
Számtalan panasz emelkedik nap-nap 

után a közönség köréből az újvidéki posta 
ellen s e panaszok csaknem kivétel nélkül a 
postai alkalmazottak ellen irányulnak. A pana
szok jogosultságát mi is belátjuk és szívesen 
teszünk eleget a közönség abbeli kivánatának, 
hogy e panaszai nyomtatásban is napvilágot 
lássanak. Egyben minden erőnkkel oda fogunk 
törekedni, hogy e bajok hamarosan és gyöke
resen orvosoltassanak, mert a postán ma ural
kodó viszonyok igazán tűrhetetlenek.

Nem mi vagyunk az elsők, a kik ez 
irányban felszólalunk, egyik helyi laptársunk 
már szóvátette, hogy a telefonközpont a közön
ség igényét egyáltalában nem elégíti ki. Mi ezt 
a panaszt a magunkévá tesszük, és követeljük, 
hogy e visszás állapotoknak immár egyszer s 
mindenkorra vége vettessék.

Hiszen az újvidéki postán ázsiai állapo
tok uralkodnak! Órák hosszat nem kap az 
ember összeköttetést s ha azután nagynehezen 
meghalljuk a várva várt „ha!ló"-t, akkor kide
rül, hogy a vágóhíddal kötötték össze, holott 
mi a közkórházat kérte. Mig aztán a helyes 
összeköttetés megszületik, azalatt a szolgánk, 
— a kit közben az üzenettel elküldtünk, mert 
nem érünk rá a telefon mellett a napot lopni, — 
négy oldalas levélben hozza már a választ s 
Így a telefonra már nincs szükségünk.

Határozottan panaszt emelünk a telefon- 
központ hivatalnokai és hivatalnoknői ellen. A 
legnagyobb nemtörődömséggel és a legfoko- 
zottabb udvariatlansággal viselkednek a, telefont 
igénybevevő közönséggel szemben. És ha a 
postafőnökség talán kifogásolná, hogy ez a 
panasz csak „általánosságban" van téve és ennek 
alapján ö nem intézkedhetik, ez ellen is tettünk 
már lépést. Az Újvidéki Hírlap szerkesztősége

A titokban evők szektájához tartozott 
viszont például az az ügyvéd, a ki fél egykor 
ment a templomba, beült az első sorba és 
elkezdett hajlongva imádkozni. A körülötte 
állók konstatálták is: nini, milyen jámborul 
mondja az ebédutáni imáját. Egyesek a dohány
tárcájukban vittek konservet és alkalmas, 
pillanatban befaiatoziák azt.

A kik pusztán a körmüket rágták, ezeket 
részben a titokban evőkhöz, részben a nyilt 
evőkhöz sorozzuk, a szerint, a mint a lerágott 
körmöt meg is ették, vagy pedig megragds 
után kiköpték.

A doktoroknak volt a legjobb dolguk, 
igy dr. Kassowitznak, dr. Fenyőnek, dr. Lcit- 
nernek. Ezeket pont déli tizenkettőkor betegek
hez hívták.

Az ügyvédek közül például dr. Mdyer 
Oszkár cs dr. Balázs Ignácz tizenkettőtől fél 
egyig „tárgyaláson" voltak.

Az éhség azonban délután öt óra felé 
szállott a tetőpontjára. Ekkor dr. Gál három 
tanú előtt egy palotát Ígért egy falat kenyérért.

Öt órakor kezdtek a hölgyek rosszul 
lenni az éhségtől és a zsidók kínjának csak 
az esti csillag vetett véget, a mely fiat órakor 
végre megjelent a látóhatáron.

Tódult is kifelé a nép a templomból. 
Csakhogy ekkor várt rájuk a keserű meglepe
tés. Ime, a villamos társulat ellene tör! A 
villamos társulat antiszemita. Tudniillika temp
lom előtt kitérő-állomást épített. És ha valak 
ki akar térni, egyszerűen a kitérő állomásr
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a minap összeköttetést kért egy bizonyos 
számmal. Mikor félórai csengetés után sem 
jelentkezett a központ, szerkesztőségünk egy 
tagja elment a postára, panaszt tenni. A hiva
talnoknak, a ki panaszunk tárgyában való 
intézkedés céljából szólt a telefonos kisasszony
nak, ez utóbbi nem a legudvariasabb hangon 
válaszolt. Ezt nem is kívánjuk jelen sorainkkal 
reprodukálni.

Az interurban, vagy a megyei telefonkap- i 
csolásról beszélni sem lehet, mert ilyen kap
csolás egyáltalában nincs, ilyet sohasem kapsz, 
nyájas olvasó, a ki bizonyára elveszted nyájas
ságodat, mikor e felháborító dolgokról hallasz.

Kereskedők, iparosok, orvosok, ügyvédek, 
magánosok és testületek mind, mind panaszol
ják ezeket. A közóhajnak teszünk hát eleget, 
mikor ezekre a visszaélésekre felhívjuk az 
illetékes körök figyelmét.

Valamint a telefonnál való türelmetlen 
várakozásnál nem vagyok arra kiváncsi, hogy ; 
mit felel a postáskisasszony, a mikor a másik | 
megkérdi tőle: „Milyen ruhát veszel fel vasár- ] 
nap reggel Etelka ?“ — épugy nem érdeklődöm 
az iránt sem, hogy hol fog sörözni vacsora 
előtt az utalványokat, vagy az ajánlott leveleket 
felvevő postahivatalnok.

A közönség nem ér rá várakozni az 
ablakok előtt, mig a postatiszt a körmét pisz
kálja és restanciáit elintézi.

Az olyan hivatalnokot, vagy hivatalnok- j 
nőt, a ki kötelességét nem teljesiti pontosan: 
el kell csapni. Az adófizető polgárok meg
kívánhatják, hogy pénzükért munkás hivatalnoki 
kar álljon rendelkezésére.

Elvárjuk ezek után a postafőnöktöl, hogy : 
a panaszokat hamarosan és véglegesen szün
tesse meg, különben kénytelen lesz a közön
ség más helyen keresni panaszaira orvoslást.

II ksresksdeimi és iparkamarai tagválasztás.
A Lloyd állásfoglalása.

(Saját tudósítónktól.)
Az újvidéki kereskedők testületé, az 

Újvidéki Lloyd, szerdán délután három órakor 
választmányi ülést tartott, a melynek tárgyso
rozatán egyetlen pont szerepelt: a keres edök 
állásfoglalása a kereskedelmi és iparkamarába 
küldendő tagok választása tárgyában.

Az ülésen jelenvoltakat az a szempont 
vezette, hogy olyan egyének küldessenek a 
kamarába, a kik tudásukkal, tekintélyükkel 
méltóképen képviselhessék a kereskedők érde
keit. A kereskedők átérzik e kérdés fontossá
gát és egyöntetűen állapodtak meg Dietzgen

megy. Így akarja megfosztani a zsidó egyházat 
híveitől, a kik pedig egész napon imádkoztak, 
hogy az Ur Isten annak idején őket is Abrahám, 
Izsák és Jákob társaságában pihentesse . . . .

Sok szó esett a városban a múlt köz
gyűlés óta a vízvezetékről. És konstatáljuk, 
hogy nagyon nenezen csinálhatja majd azt 
meg a varos. Tudniillik a vizet ki kell próbálni. 
És főleg az a legfontosabb kérdés e tekintet
ben, hogy vájjon a viz iható-e ?

A viz ihatóságát azonban a város kipró
bálni nem képes. Nincs a városházán férfiú, 
a ki kapható volna arra, hogy nyelvére vegye a 
vizet. A város hivatalnokai Ugyanis azt mond
ják, hogy borkóstolóra szívesen mennek, a 
vizet azonban nem veszi be a természetük.

A tanács tehát legközelebb pályázatot 
fog hirdetni, a melyben felszólítja a város 
nagykorú polgárait, hogy jelentkezzék az. a ki 
hajlandó vizet inni.

A pályázat sikertelensége esetén sors
húzással állapítják majd meg, ki köteles az 
adófizető polgárok közöl a vizet megkóstolni. 
A kisorsolt 8 nap alatt maga helyett mást 
állíthat, ha ebbeli szándékát egy koronás 
bélyeggel ellátott kérvényben, melyhez a he
lyettes keresztlevele csatolva van, bejelenti.

__ — Hir szerint az imént elmondott 
tény, hogy tudniillik nincs ember, ak i a víz
vezeték forrásául szolgáló kút vizét kipróbálná, 
okozza a városi vízvezeték kérdésének oly 
hosszú időre való elhúzódását . . . .

(p- g y )

Gábor és Ernst Bernát személyében. Őket 
tartja méltóknak, érdemeseknek és tehetsége
seknek a kereskedők testületé arra, hogy a 
kereskedelmet és a kereskedőket érdeklő fon
tos kérdések sorsára befolyást gyakoroljanak, 
hogy részt vegyenek ama testület ügyeinek 
vitelében, a mely testületnek törvényszerű hiva
tása a kereskedelmi és ipari érdekek istápolása.

Az Újvidéki Lloyd választása méltó fér
fiúkra esett. S dicséretére legyen mondva a 
Lloydnak, valóban olyan jelöltek mellett foglalt 
állást, a kiket mi már lapunk múlt vasárnapi 
számában mint azokat említettük fel, a kiket a 
kereskedők közhangulata szerint a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara jövendő tagjainak 
tekinthetünk.

A Lloyd a jelölő ülésen nem politizált. 
Egyszerűen kijelölte a kereskedők közül a ka
marai tagságra legalkalmasabbakat.

Maga a Lloyd-ülés egyébként a követ
kezőleg folyt le:

Elnökölt Dietzgen Gábor az újvidéki 
Lloyd elnöke.

A jegyzőkönyvet Frank Gyula titkár vezette.
Rajtuk kívül jelen voltak a Lloyd választ

mányi tagjai közül: Derner Lipót, Findeisen 
Gusztáv, Paquor József, Siebotd Ádám, Ernst 
József, Urbin Ignácz, Wertheim Henrik és 
Königstüdtler Dusán.

Pont három órakor nyitotta meg Dietzgen 
Gábor elnök az ülést.

Az illés megnyitása után Frank Gyula 
javasolja, hogy a szegedi kereskedelmi es ipar
kamarába küldendő tagok választásánál a 
kereske lök Dietzgen Gábor kereskedelmi taná
csos, a Lloyd érdemekben gazdag elnöke köré 
csoportosuljanak, mint egyik jelölt köré.

A választmány ehhez egyhangúlag hozzá
járul.

Dietzgen Gábor megköszöni a választ
mány kitüntető bizalmát és javasolja, hogy a 
kereskedők másik jelöltje Ernst Bernát K e r e s 

kedelmi ülnök legyen, aki nem csupán Újvi
déken ismert nagytudásu kereskedő, hanem 
országos szaktekintély is.

Az elnök emez in iitványa egyhangú 
helyesléssel találkozván, határozattá lett, hogy 
a Lloyd hivatalos jelöltjei a kamarai válasz
tásoknál Dietzgen Gábor és Ernst Bernát lesz
nek. A kereskedők e két jelölt mellé sorakoznak 
és őket juttatják — egyhangú választás utján — 
diadalhoz.

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést 
bezárta.

Megemlitendönek tartjuk itt, hugya választ
mányi ülés után még együtt maradtak a keres
kedők és elhatározták, hogy az iparosok részé
ről a kamarába küldendő tagok választásánál 
Brunner Edét és Königstüdtler Dusánt, az 
iparosság jelöltjét támogatják.

A villamosról.
Nagy a v ite ld ij  Kicsi a s z a k a s z .

(Sajat tudósítónktól).
Az Újvidéki Hírlap iitörtn :ön mc jeleli 

zántába mái megirt. k, hogy .él. nk a közön
ség ólt íjának kifejezést adni. hogy ezzel elér- 
i k, hogy a villamostársaság üzemi in é/.kedé ei 
h hetöl. g összhangzás ' e üljenek a közö ség 
igényei el. Meri Így reméljük elérni azt, ho y 
a villamos megfelelvén a közönség részéről 
hozzáfűzött várakozások a . lehetőleg minden 
igény kielégittessék. Nem célunk ezen spéciül s 
magyar vállalat működésén gáttesoskodni, de 
másrészt nemcsak a közönségnek, hanem a 
tár ul tinak is használni vélünk vele, a mikor 
a íe nforgó hiányokat, a melyekre ép olvasó 
közönségünk hivta fel igyelmünket, szóvá 
tesszük. !. helyütt megjegyezz k, hogy Gantuc 
igazgató ur szakszerű felvilágosításait tekin
tetbe vettük és méltányoltuk, de a köz; ttség

közóhajakép megnyilvánuló jeleit-egektől nem 
lehetett elzárkóznunk.

Ezúttal csupán a viteldijakról emlékezünk 
meg, a mely a helyi viszonyok oz kép st épeit 
nem mondható ni gfel lőnek

Mig tudniillik Pesten meglehetős távol
ságoka' teltetünk meg hat krajcárért, Újvidéken 
a hat krajcáros utat gyalog hamarabb teszi 
meg az ember, mint villamoson. Mert mig a 
villamosra vár, s a mig a villamos :: megálló
helyeken pihen, azalatt az utas gyalog odaér 
a célhoz. A régi, jó vicinális anekdotákat 
juttatja eszünkbe a mi villamosú de, kedélyes 
lassú ügetelésével, hosszú és sűrű pihenőivel.

Ritkán közlekednek a kocsik; ha a léi 
kilences vonatnál akarok lenni, akkor már 
háromnegy d nyolckor a megállóhelyen kell 
lesnem a villamost, a melynek csengetését végre 
nyol órakor már hallani vélem a távolból.

Hogy a szakaszbeosztás milyen példát
lanul rossz, arról talán szólnunk -cm kell. A 
hat krajcáros jegy egyáltalában használhatatlan. 
Mert ha például én a Duna-utca sarkán felülök 
a vili mosra, akkor legalább a postáig szeret
nék hat krajcárért eljutni. Vagy ha a . lavsics 
patikánál száll fel valaki a villamosra, az is 
bizonyára tovább akar m tini a tefa: ovics 
füszeresboltjánál. Vagy például a vasúttól nem 
hozuatná el a villamos az utasokat, legalább 
a postáig, hat krajcárért? Mert isz senki nem 
lopja a pénzét, hogy 6 krajcárt fizessen azért, 
mert a villamos egyik oldalán fel, a másikon 
meg leszálljon? Mikor a fel és leszállás amúgy 
is olyan nehéz! Hisz a villamos ajtói mind 
zárva vanna ! Ezen a bajon pedig tán saját 
atáskörében is segíthet az igazgató ur és 

elrendelheti, hogy a fel-, illetve leszállás olda
lán a villamos lép.sözetétiél ne álljon ajtó a 
közönség útjába.

Hirtelenében ezek a panaszok jöttek a 
toliunkra, bár sok panasza van még a közön
ségnek. í zerkesztöségünkben ezeket szóval 
elmondottuk az igazgató urnák, a ki kilátásba 
helyezte, hogy a közönség kivánatainak tőle 
telhetöleg eleget tenni iparkodik, miért is 
figyelmébe ajánljuk e pana /.okát es reméljük, 

, hogy a közönség jogos óhaját a társaság 
I figyelembe fogja ve ni

S z á l i i t á s i  m i z é r i á k  

a z  ó b e c s e - u j v i d é k i  v o n a i o n .
(Sajat tudósítónktól.)

Bámulatos dolog, hogy manapság, amikor 
a vasút és postaigazgatóságok mindent elkö
vetnek azért, hogy a vasúti és a postai közle
kedést előrevigyék, még mindig olyan ósd- 
állapotok uralkodnak egynémely vicinálisnál, 
amelyek nem illettek bele a modern haladat 
keretébe. Unos-untalan értesülünk ilyen marás 
diságröl az óbecse-ujvidéki vonalon, ahol 
a csomag es pénzeslevél szállításnál hihetetlen 
késedelmek állanak be azáltal, hogy a külde
ményeket mindkét irányban csak akkor tov áb
bítják, ha azokat reggel 8 óráig adják fel. A 
délután vagy délben feladott küldemények tehát 
24 óráig vesztegelnek a feladó állomáson és 
csak másnap továbbutalnak, — ha pedig egy 
vasárnap vagy ünnep esik közbe, akkor a 
megérkezés egy újabb nappal késik.

Egy másik alig hihető dolog, hogy például 
a délután feladott levél, mondjuk, Temerinbol, 
előbb Újvidékre megy és csak másnap lesz 
visszafelé Csurogni továbbítva. Es történik 
mindez, semmi másért, mint hogy a kincstár 
valami csekély postaszállítási kocsi dijakat és 
délutáni kalauzokat megspóroljon. Hát bizony 
ezen segíteni kell dacára annak, hogy csak 
vicinális vonal dolgáról van szó.

Mi legalább szóvá fogjuk lenni ez.l ti 
dolgot, ezentúl is, amíg a bajon segítve nem 
lesz, — és ha kell fel fogjuk hívni a közön
ségét arra, hogy a kereskedelemügyi minisz
tériumnál keressen orvoslást, mert ezek igazán 
tarthatlan állapotok!

A telepen
1 hold szőlő lakóházzal, negyedenként 
is eladó. — Bővebbet Thököly Imre-u. 4. 
I — I Özv. Puch Nándorné.
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A város közgyűlése.
A költségvetés tárgyalása.

(Sajat tudósitónkto').
Csütörtökön délután órakor Újvidék 

város törvényhatósági bizottsága közgyűlést 
tartott, a melyen a múlt közgyűlés apirend- 
jéröl I vett költségvetést tárgyalták 1 . Sajná
latos, hogy egy közgyűlésen, melynek olyan 
nagytontosságu tárgy vart napirendje , mim a 
költségvetés, a képviselőtestület tagjai csekély 
számban vesznek részt. Úgy, hogy a gyűlés 
végén mindössze 9 bizottsági tag volt a j 
t-.rém ben.

Emlitésr. méltóbb mozzanata a gyűlésnek 
annyiban volt, a mennyiben a törvényhatósági 
bizottság dr. Szlezúk Lajos felszólalása követ
keztében megszavazta .. dr. Szvinyarev által a 
szerb színház szántára kért segélyt, ezt az 
indítványt egyébként a fiigge lenségi párt részé- j 
röl Mdyer József is lám.gáttá. Dr. Szlezúk 
felszólalását mindenképen helyesnek tartjuk és 
magáévá teszi azt az egész munkapárt, mert 
a nemzetiségekkel való béke és egyetértés a , 
munkapárt gyik sarka atos prograntmpontja. J

Szó volt továbbá a sétatéri padokról is, | 
a mennyiben mind tiki kifogásolta, h gy a 
padoko i való pihent ért fizetni k II. Jövőre 
ez már nem lesz Így, mert kimondatott hatá
rozatképen, hogy csak a sétatéren esetleg 
felállítandó székeitek használatáért kell majd 
dijat szedni.

A gyűlés lefolyásáról egyebekben a kö
vetkező részletes tudósításban számolunk be:

A gyűlésen Demetrovics Vladimír polgár- 
mester elnökölt.

A jegyzőkönyvet Lakics János jegyző 
vezette.

Jelen voltak a tanács tagjai közül:
Profunui Béla, Núray Talamtr, Orbán 

Ignác, dr. Ste/anovits Zsarkó, dr. Szabó Lajos, ; 
Paitz József, Schubert Márton, Forster Géza, 
dr. Tapavicza György, dr. John Róbert, dr. 
Ofner Mór, Profunui Róbert, dr. Kovacsevics 
Zsárkó.

A törvényhatósági bizottsági tagok közül:
Dr. Kassowitz Ármin, Ernst József, dr. 

Szlezúk Lajos, dr. Königstüdtler Ottó, lVinkle 
István, d . Kemény Soma, Pekló Béla, Vilics 
Márkó, Plavcsits Gábor, Miiyer József, Liuiwig 
József, Polli Mihály, Csirics Milán esperes, 
dr. Gavanszky T vadar, Zsikics Milos, dr. 
Szvinyarev Miladin, Jankovics Dusán.

Núray Talamér főszámv-. vő elöte jeszti j 
az 19 2 évi költségelőirányzatot, a melyet 
kijavított, és javasolja, hogy a közgyűlés azt 
változatlanul fogadja el.

Pekló Béla általánosságban szól a költ- i 
ségvetéshez és konstatálja, hogy még a javított 
költségvetésben is hemzsegnek a hibák.

Dr. Königstüdtler Ottó elismerését fejezi ki 
a tanácsosa1 szemben azért, mert a jelenleginél 
jobb költségvetést mégnem terjesztett ti tanács a 
közgyűlés elé. Hogy a kiadások 18.931 a : 
növekedést mutatnak a tavallyal szemben, ez 
onnan ered, mert a természetes fejlődéssel a 
kiadások is nagyobbodtak.

Ezek után a közgyűlés a költségvetést 
elfogadta általánosságban és a részletes tár
gyalásra tér át.

A szükségletek tárgyalásánál Pekló a 1 
makadám útburkolatok gondozását ajánlja a i 
tanács figyelmébe.

Egyébként is Pekló volt a közgyűlés leg
buzgóbb felszólalója es sűrű felszólalásával 
némi derűt vitt a közgyűlés szürke egyhangú
ságába.

Mikor a városi lovak élelmezésére fordí
tandó kiadások tételéhez érnek:

Pekló sokalja az e célra felvett 10.000 K-t. 
Az én lovaim úgymond — nem kerülnek j 
annyiba: az igaz, hogy nem kapnak uzsonnát, 
mint a városi lovak, mégi., jól néznek ki !

Dr. Szlezúk: I Inberut'eit! (Elénk derültség).
Dr. Kassowitz: A szénát és a zabot senki ! 

olyan drágán nem vásárolja Újvidéken, mint j 
maga a város.

Dr. Szvinyarev javasolja, hogy a szülész
nők fizetését emeljék, azonban képzettebb 
szülésznőkét alkalmazzon a város, mint a 
jelenlegiek.

A közgyűlés Így is határoz.
Pekló Béla a halottkémek drágaság! pót

lékát sokalja.

A S2inészet segélyezése.
A „Magyar színészet segélyezése" tételénél
dr. Szvinyarev kéri, hogy a szerb szin- 

rársulat is kapjon . 500 K segélyt.
Dr. Szlezúk: Bar ez indítvánnyal a nem

zeti munkapárt nem foglalkozott, de ismerve a 
munkapá t felfogását és intencióit, meg van 
győződve a ról, hogy nem cáfoltatik meg a 
pá t részéről, ha a munkapá t nevében is 
hozzájárul ahhoz, hogy a szerb szintársulat is 
is kapjon a várostól segélyt. Hozzájárul d . 
Szvinyarev indítványához, hogy tudniillik 1 í 00 k-t 
adjanak a szerb színtársulatnak, a közgyűlés 
által meghatározott feltételek mellett. Ebben a 
felfogásban, úgy hiszi, osztozik minden párt ; 
az indítványhoz, reméli, mindé ki hozzájárul 
pártkülönbség nélkül, hogy igv a szerb testvé
reink iránti rokonszenvünket kimutassuk.

Miiyer József a függetlenségi párt részé
ről hozzájárul a javaslathoz.

Ezek után a közgyűlés 1500 K-t a szerb 
szintársu at segélyezésé e megszavaz.

Megszavazták a költségvetési.
A sétatéri padokra vonatkozólag:
Pekló Béla javasolja, hogy azokon ne 

kelljen fizetni. Ö egyszer nem fizetett és a 
jegysz dö asszony megfenyegette, hogy lecsu- 
katja. Panaszolja mentelmi jogának eme meg
sértését.

Dr. Kassowitz és dr. Königstüdtler fel
szólalása után határozattá lett, hogy a padokon 
jövőre nem kell fizetni, csak az esetleg fel
állítandó székeken.

Megállapi jak ezután, hogy a pótadó 
jövő:e (57" /„ lesz.

Dr. Demetrovics polgá mester, Profínná 
helyettes polgármester, Forster tanácsnok fei- 
vilá ositásai után a közgyűlés a kö tségvetést 
egyhangúlag elfogadta.

Dr. Königstüdtler, Pekló és Vilics bizott
sági tagoknek a jegyzőkönyv hitnlesitésére való 
felkérése u án dr. Demetrovics polgármester a 
gyűlés, este 6 ó:akor bezárta.

A kereskedők és az adókivetö 
bizottság.

Köszönet a bizottságnak.
(Saját tudósítónktól.)

Lapunk más helyén megemlítettük, hogy 
az újvidéki kereskedők Lioyd társulata október 
negyedikén választmányi ülést tartott.

Ezen az ülésen szóba került az adókivető 
bizottság működése, melyről az egybegyűltek 
a legnagyobb elismerés hangján, szólották. 
Ezt tanúsítja az a levél is, melyet az adókivető 
bizottság elnökéhez, Grossinger Jánoshoz, 
intézett a Lioyd s a mely a következőkép 
hangzik.

Nagyságos
Grossinger János úrnak,

Újvidék.

Egyesületünk választmánya tegnap 
tartott ülésében, a legmelegebb elismerés 
hangján emlékezett meg azon előzékeny
ségről, pártatlanságról és az adóképesség 
mérlegelésénél tanúsított helyes érzékről, 
melyet a most befejezett adókivetési tár
gyalások alkalmával az „Újvidéki Lioyd" 
által képviselt kereskedő- és iparos osz
tály hozzátartozóinak, úgy Nagyságod — 
mint az adókivető-bizottság elnöke, — 
valamint ezen bizottság minden egyes 
tagja részéről tapasztalni alkalmunk volt.

Dicsérő méltatásban részesült azon 
tényállás, hogy úgy Nagyságod, mint az 
adókivető-bizottság minden tagja, a leg
nagyobb tárgyilagossággal, megkülönböz
tetést nem ismerő, pártatlan jóindulattal, 
és ott, ahol erre szükség volt, kellő 
erélynek kifejtésével, igyekeztek megfelelni 
a rájuk háruló súlyos feladatoknak és 
azon várakozásnak, amelyet működésük
höz a polgárság fűzött és hogy az adó
kivető-bizottság a törvényes kereteken 
belül mindent elkövetett, az adózók jogos 
igényeinek érvényesítésére.

Ezen méltatás nyomán egyhangúlag 
megnyilvánult azon óhaj, hogy úgy Nagy
ságodnak, valamint az adókivető-bizottság 
minden egyes tagjának, az „Újvidéki 
Lloydnak" — az egyesület jegyzőkönyvé
ben megörökítendő hálája kifejeztessék 

Midőn ezen egyhangú határozatról 
Nagyságodat ezennel értesíteni van sze
rencsénk, tisztelettel kérjük, miszerint kö- 
szönetünket az adókivető bizottság tagja
inak is tolmácsolni kegyeskedjék.

Újvidék, 1911. október 5.
Kiváló tisztelettel

ÚJVIDÉKI LLOYU
Dielzgen Gábor Frank Ggula

kereskedelmi tanácsos elnök. titkár.

Az előkelőség és a fiakkeros ló 
alkonya.

Irta: Csillag Károly.

Nem i estellem bevallani, hogy egy nem 
épen tulszeliden eltöltött éjszaka után egy 
igen előkelő barátommal tértünk haza együt
tes en, — amikor észrevettem, hogy jó barátom 
nagyon le van hangolva.

Hosszú vallatás után sikerült kiderítenem, 
hogy úri barátomat nagyon elkeserítette az, 
hogy Újvidéken hanyatlik az úri tempó és 
pusztulófélben van az igazi előkelőség, — 
hiányzik neki az az igazi előkelő társaság, 
amelyben őneki megfordulnia kellene.

Bevittem jó barátomat egy közeli kávé
házba és ott azonnal három üveg Orient ás
ványvizet rendeltem az asztalhoz. Nos látod, 
mondám neki, ennél előkelőbb társaságot már 
nem igen kiválthatsz magadnak. — Nem 
értem, fel lé — ezt a rossz viccet. — Ez 
épenséggel nem vicc felelém, mert nézd 
csak, te olyan úr vagy, akinek a neved, a 
magyarhangzású neved egy koronádba került,
— mig ezek az igen tisztelt fiaskók 50 korona 
pályadijat fizettettek ki, hogy megkapták az 
Orient nevet, — nos kell ennél is előkelőbb 
társaság neked? Semmi okod sincs tehát 
restelkedned L-miatt a társaság miatt, sőt ha 
veszszük, ezek a fiaskók előtt éppen úgy 
nyitva állanak az előkelő helyek és szalonok 
ajtai, mint te előtted, azokat épen úgy lehet 
onnan kidobni, mint tégedet, a különbség leg- 
fölebb az, hogy téged tnég hamarább kidob
nak onnan, mielőtt még vizenyős szellemi 
tartalmadat kiadtad.

Jó barátomra csakugyan nagyon nyo
masztólag hatott a sánta hasonlat és csak 
ezután kezdette előttem kiönteni benső fájdal
mait. Csak ekkor láttam, hogy ez a tisztelt úr 
nagyon beteg. Elökelőségi mániában szenved 
—- szóval tökéletesen beteg. Hiába magyaráz
tam neki, hogy ma demokratikus világban 
élünk, és hogy a tátralomniczi hegygázló föu- 
rakon kivül magunkfajta embernek nem jól 
állanak az előkelő allűrök. Elmondtam neki, 
hogy Szilágyi Dezső, mikor a parlamentben 
először találkozott Vázsonyi Vilmossal és 
ettől azt kérdezte, hogy micsoda, Vázsonyi 
nagy garral azt felelte, hogy ö demokrata!
— hát lehet egy izraelita más? felelte erre 
Szilágyi és Vázsonyi nagyot nevetett — de 
érezte, hogy megfeleltek neki.

A jó barátom azután mindezektől bús 
komor lett, úgy, hogy bánatunkban felcseréltük 
az Orientet egy kis egyébféle szeszt tartal
mazó itallal.

Ennek meg is volt a hatása. Úgy elszo- 
morodtunk, hogy nemcsak a saját adósságunk 
jutott eszünkbe, de eszünkbe jutott egyúttal 
Újvidék városának hatmilliós kölcsöne is. Elkép
zelhető, hogy micsoda mélabús hangulat vett 
rajtunk erőt, amikor elgondoltuk azt, hogy 
hat milliót kell kölcsön venni, — micsoda 
rettenetes egy gondolat az. hogy valakinek 
lejár egy hatmilliós váltója, elgondolni azt, 
hogy hány jó barátot kell megpmnpolni, Itogy 
az ember csak a kamatokat rendbe hozza, — 
vagy az uj váltóhoz a blankettát megvegye.

Mindezek a sötét gondolatok, azonban 
nem voltak eléggé alkalmasak arra, hogy jó ba
rátom arisztokratikus gondolatait a háttérbe
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szorítsák. Mégis csak újból kitört belőle az 
előkelőség hanyatlása felett érzett sopátikodás 
és a kávéházból történt eltávozás után meg
állottánk a Mayer nagyvendéglő kapuja előtt, 
ahol búsan fejét lehorgasz.tva állott egy fiak- 
kerbe befogott ló.

Nem tudom, mi késztetett arra de mikor 
a búsuló lóra és jó barátomra tekintettem, nem 
tudtam ellcnálni annak, hogy ki ne vegyem 
a jó barátom zsebében felejted boros üveget, 
— és ékes dikcióval állottam a ló elé, kifejtve 
azt. hogy mennyire egyforma sors jutott mind
kettőjüknek t. i. jó barátomnak és a fiakker 
igen tisztelt hordozójának.

Te. mondám jó barátomnak egy elmúlt 
és soha vissza nem térő régi előkelő világot 
gyászolsz, amelynek napjai Újvidékről örökre 
letűntek, — te pedig, te tisztelt ló gyászolod 
azokat az időket, amikor még itt villamos 
nem járt, és amikor a fiakkerek meg itt köz
tiszteletben állottak, — mindaketten tehát 
vissza nem idézhető idők emlékoszlopai vagy
tok, — és bolondok vagytok, ha nem vigasz
talódtok, — te jó barátom, ha e miatt tovább 
búsulsz, akkor egy közönséges ló vagy — te 
pedig tisztelt ló — ha tovább búsulsz, akkor 
egy közönséges szamár vagy.

4. oldal

h í r e k .
Az újvidéki utca.

Az újvidéki utca nagy városias külsejét 
különösen visszatükrözi esti korzójában. Esti 
világitása, ha nem is vetekedik a bécsi ringen 
elhelyezett hatalmas villanyos ivlámpák pazar 
fényével, vagy a budapesti Andrássy utón és 
a dun,iparion sűrű sorokban egymást követő 
gázlámpák nagyúri világításával, és ha nem is 
olyan színes és változatos mint a párisi vagy 
brüsszeli boulevardokat szegélyzö nagy ransz- 
paren«eken elhelyezett és sziliekben pompázó 
kivilágítás — mégis felül áll azon az átlag 
világításon, melyhez a kis városi közönség 
már hozzászokott. Gázlámpák, a tereken 
többáguak, tarkítva huzalokon csüngő villamos 
ivlámpákkal, világítják meg az újvidéki ideát 
és adnak annak, ha nem is éppen vakító, de 
mindenesetre kielégítő világosságot. Mihelyt 
beáll a szürkület, és kigyu'adnak a lámpák, 
sűrű rajokban lepi el az újvidéki utcát a 
sétálók tömege s különösen kellemes időjárás 
eseién még a megszélesitett aszfalt is szűknek 
bizonyul, mert az újvidéki utcán még nem 
uralkodik az a jelszó, hogy „balra kőérm".

Az esti kép változatosabb és színesebb, 
mint a nappali, élénkségben pedig a nappali
val vetekedik. Pompázó nő: töltettek, a szabó 
művészet remekei és a legutolsó divat ter
mékei az esti korzón láthatók, mert ott adnak 
egymásnak találkát Újvidék szépei. Az esti 
korzón a szép nem van a legszebb száminál 
képviselve. A különböző typus női szépsé
gek, amelyek városunkban mind képviselve 
vannak s amelyekért sok idegen megirigyelt 
már bennünket, tarka összevisszaságban vegyül
nek össze az esti korzón és azt különös 
varnzszsal ruházzák fel. A női ruházkodásban 
kifejthető Ízlés és elegancia a divathoz való 
alkalmazkodás, minden külső csin és disz, 
nálunk az esti korzón lesz bemutatva, itt lát
hatjuk meg a legszebb női kalapokat, malom- 
könagyságuakat, mignon fönnálltakat és kosár- 
alaku hegyes csúcsben végződő sisakszerű 
kalapspeciálitásokat. A legtöbb csipös meg
jegyzés az esti korzón és az oltani tereferé- 
íésben hangzik el. Van az . sti korzónak férfi 
közönsége is, de már gyérebb számmal, s a 
szürke czivil ruhát sűrűn tarkítják a villogó 
uniformisok is, de azér; az esti korzó még is 
csak a hölgyeké. A férfi nép kényelmesebb, 
és az Erzsébet kávéház kioszkiából vagy 
ablakmélyedéséből, avagy a Kuborczy ezuk- 
rázdája előtt álldogálva nézi a szemei előtt 
tovahaladó tarka-barka képet.

Az Erzsébet kávéház ablak-mélyedéseiből 
és kioszkfülkéiből nem egyélczczel fűszerezett 
csipös megjegyzés száll az utca felé, sőt még 
a jó öreg Jean, a helyettes fizető pincér is 
akárhányszor elfelejti elhozni a kapucniért, 
mert ott felejtette tekintetét az utca szépein.

Mint tarka szines moziban, úgy változik a kép 
az esti korzón. Bájos fiatal leánykák, nyomuk
ban a mamák, oldalukon a gavallérok, elegáns 
asszonyok, katonatisztek, vitázó kisebb-nagyobb 
csoportok.

Hangi is beszéd, egy-egy elnyomott sóhaj, 
majd vidám kacaj az esti korzó zenéje...........

A tankerületi főigazgató látogatása.
Dr. S z e l  e Róbert a szegedi tankerület 
főigazgatója, az ezen tanévre szóló hivatalos 
látogatásai; már megkezdte. A múlt hiten 
Zomborban cs Baján volt az ottani íögymná- 
siutnok meglátogatása czéljából. Legközelebb 
meglátogatja az újvidéki főgyinnásiuinot is.

Li-.zt ünn pély Október hó 22-én lesz 
száz éve annak, hogy Liszt Ferenc, a kiváló 
zene- és zongoraművész meglátta a napvilágot. 
A nevezetes évfordulót zenészvilágunk méltó 
módon fogja megünnepelni. Az „Újvidéki űa- 
lárda" is ebből az alkalomból nagyobbsza- 
básu ünnepségre készül, amelyet nevezett nap 
délután 5 órakor fog a Kovács szálló vigadó- 
termében fog megtartatni. A műsoron tisztán 
Liszt-szerzemények szerepelnek.

Az állomásfönök ünneplése. Sku-  
t e t z k y  Emii. az újvidéki vasúti állomás 
főnöke, az elmúlt héten töltötte be hivatalos- ! 
kodásanak huszonötödik esztendejét. Hivatal
noktársai a vasúti étteremben bankettet ren
deztek tiszteletére, a melyen a vasúti hivatal
nokok és alkalmazottak nevében K o 11 e r 
Károly köszöntötte fel az ünnepeltet.

Munkapárti vacsora. Az újvidéki mun
kapárt részéről többen pénteken este R á c z 
Gábor vendéglőjében együttes vacsorát ren
deztek. Ott voltak: Grossinger János, a mun- ; 
kapárt elnöke, Dr. Szlezák Lajos, országgyű
lési képviselő, Profuma Béla, Vilics Markó, 
Dr. Königstlidtier Oltó, Winkk István, Profimul 
Róberi, lL’u///Lajos, Steiger mérnök, Dr. Máyer 
Oszkár, dr. Tapavicza György, Hcrczog István, 
Dr. Szvinyarev Miíadin, Haller Géza, Dr, 
Pálmai Gyula Dr. Piukovich Sándor. A vacso
ráról üdvözölték Matkovics Béla főispánt és 
Dungyerszky Bogdánt, Óbecse uj képviselőjét.

A fögimnásiumból. Ismeretes, hogy 
Szathmáry László, a főgyninásium tornatanára 
katonai szolgálatának teljesítése céljából egy 
évi szabadságot kapott. A szabadságidő le
teltével nevezett csütörtökön újból elfoglalta 
elfoglalta állását.

Nincs pontos óra. Az újvidéki ember 
igazán nem tudja, mi után igazodjék idő 
tekintetében. Az utczákon egy csomó órásbolt 
hirdeti, iiogy „pontos idő", azonban minden 
ilyen pontosidö s holt órája más-más időt 
mulat. Egyedüli reménységünk tehát a torony
órákban volna, azok talán csak nem csapnak ; 
be egv egész várost. De bei, ezekben is csa
lódnak! Hol a szerb templom órája késik lel 
órát, hol a kathoiikus templom órája siet 
háromnegyed órát, aszerint, hogy elyik ólai
nak a mutatójára iépült rá a veréb. Mert 
Újvidéken a verebek igazgatják a toronyórá
kat. A jó öreg Morgóssy órás meghalt, igv 
hát most a verebekre hárult az ö feladata, az 
oraigazitás. Ennek folytán Újvidéken háromféle 
időszámítás van: a kathoiikus templom sze
rinti, a szerb templom .zerinti, és a pélervá- 
tadi óra szerinti. Ez utóbbi után igazodik a 
kamcnicai hajó, az előbbiek után igazodunk 
mi. Ja igaz! A vasút meg a vasúti óra után 
igazodik! — Hogy ebből mennyi kellemetlen
i g  származik, azt felesleges is említenünk. 
Ideje volna, ha a város állítana fel valahol 
egy pontos órát, esetleg a kathoiikus templom 
óráját rendezné be az egyház hozzájárulásával 
villamos felszereléssel olykép, hogy éjjel is 
látható legyen az, id , hadd Imijük már mi is 
utóvégre pontosan, hogy hányat ütött az 
ói a ? ..............

Részben. A  Brassói Hírlap ez idei 208-iki sza
mában a napihirek rovat . a következő erdekes hal 
közli:

„Setiuszter nagyváradi bankszolga, aki feiiniltió ko
ronát nyert sorsjegyen, Brassóban fog állandóan le
telepedni es rémben már itt is van városunkban

A ki ., Dunából iszik. A Dunából való 
vizivas és vizhordas tudvalevőleg hatóságilag 
tiltva van a kolerajárványra való tekintettel. A 
hatóság szigorúan érvényt is szerez, ezen ren
deletének es Így történt, hogy Pi berberger  
Andrásáét, mert a Dunából vizet ivott, bekí
sérték.

Újvidéki Hírlap.

A főka i tány i á l lás . Arra a Ilire vonat
kozólag, mintha J ó j á r t  János főkapitány 
nyugdijazási kérvényét már beadta volna, és 
mintha állásának betöltése iránt bármily irány
ban intézkedés történt volna, e részbeni után
járásunk eredményeként közölhetjük, hogy 
ennek a hintek semminemű alapja nincs. A 
nyugdíjazás iránti kérvény még be sem ada
tott, Így tehát minden e részbeni kombináció 
jelenleg még idöeiőtti.

A vízvezeték ügye. Mint megbízható 
helyről értesülünk, Kaj I inger Mihály udvari 
tanácsos, a budapesti vízmüvek igazgatója és 
Farkas Kálmán, a földmivelésiigyi miniszteri- 
milliói a belügyminisztérium műszaki osztá
lyának élére állított miniszteri tanácsos, a jövő 
hét folyamán lejönnek Újvidékre a vízbeszer
zési és vízvezetéki, valamint csatornázási 
előmunkálatok eredményeinek felülvizsgálása 
céljából. A felülvizsgálat megejtése után a 
vonatkozó tervek beszerzése iránt a tanács 
sürgő: javaslatot fog tenni és igy alapos ki
látásunk van arra, hogy a vízvezeték és csa
tornázás ügye miharabb dűlőre jut.

Az időha tá rod .  A kedélyességről és különféle 
virtusairól széles körben ismert B. Pista bácsi — kivet 
az ivásban nem mérkőzhet s - 1• ki embe-íia nagy 
murit csapott születésnapja .Ilkáméiból.

A ven léglő megszokott társasztalánál egybese- 
reglettek az ö czimborai — fiatalja öregje — és víg 
hangulatban ünnepelték az ö kedves Pista bácsijukat.

Az idő már belenyúlt a k :sö éjszakába, es a 
czimborák a borgöztö: le örve egyenként ei-elszök- 
döstek, úgy hogy Pista bácsi hajnali 3 órakor mély 
keserűséggel constatálta, hogy a compánia angolosan 
megretiralt.

Egyedül folytatta tehát a munkát es fájdalmasan 
monologizatt: hogy hát mennyire hanyatlik a mai 
fiatalság, — hogy hát nincs bennük már semmi kitartás.

Másnap délután találkozik az utcán az egyik 
megugrott fiatal barátjával kit szemrehányásokkal 
halmozott el.

Bocsásson meg Pista bátyám mondá ez 
de már 3 ólára járt az idő es mar alaposan el voltam 
ázva, — úgy hogy nem bírtam tovább.

Hát Pista bátyám hány órakor került haza?
— Hogy hány éra volt kedves öcsém — azt 

biz en nem tudom megmond mi, de a kisasszonyok 
már napernyővel jártak az utcán.

Svéd tornásza.. Mészárosné W. Berta 
az áll. polg. leány iskola toniatauitónője kül
földi tanulmány utján Svájc és Németország 
testnevelését behatóan tanulmányozta és kivá
lókig a leányok testnevelésének fejlesztéséhez 
oly szükséges svéd tomászntból is szerzett 
most képesítést.

Repülés UjvidV.on. (Levél a szerkesz
tőhöz). Székely, a legkiválóbb magyar pilóta 
legközelebb Zomborban repülést rendez. Ez a 
lúr Újvidék flegtnás Bolgárságát természetesen 
nem nagyon izgatja. Mi hasznom, mi károm 
belőle gondolja magában és rendületlenül 
tovább kibice!. Az lyen dolgok Újvidéken 
nem igen keltene:: érdeklődést. Ezért van az, 
hogy Zombor ni r nem egy kulturális 
megnyilatkozásban Újvidéket lefűzte. Való
színűleg most is tgy lesz, a m: határo
zottan mulasztás lesz részünkről. A magyar 
aviatika éppen ezen általános közönbösség 
folytán nagyon lassan fejlődil. A társadalom 
csak újabban kezd ezen ügy iráni több érdek
lődési tanúsítani és kezdik a mulasztást némileg 
pótolni. Ebben természetesen a nagyobb 
varosok járnák elöl. Újvidéknek is. mint az 
ország egyik legintelligensebb városának. — kö
telessége ezen támogatáshoz vakmiiképen hozzá 
járulni, annál is i.ikább, mert Újvidéknek 
eminens érdeke, hogy emtnlféle ténynyel 
Zombor mögöt ie rnatadjon. Igaz hogy 
Zombor a megye székhelye, de viszont Ujvid k 
a Bácska fővárosa és szellemi központja. De 
van az ügynek anyagi oldala is. Ugyanis az ily 
esemény, a legjobb reclámm. Ezáltal az 
illető városról jó messze tudomást vesznek, 
miáltal as. az országos ti irgalomba belekapcso
lódik. Fovabba ily iatványosságok ezer és ezer 
embert csöditenek be, a minek a kereskedelem, 
ipar es mimlenreudü foglalkozás látja a .hasz
nát, a mi nemesik momentán hasznot jelent, 
mert az egész környéket későbbre is állandóan 
ide szoktatja. Azonkívül mint alkalmi vállalko
zás is hasznos lehet, Újvidék egyes vállalkozó 
szellemű polgárai felhasználhatják ezt mint 
könnyen szerezhető tisztességes mellékkere
setet. A vállalkozás azt hiszem nemcsak erköl
csileg. de anyagilag is beválna. Újvidék intelli
gens polgársága az ily élvezetes szórakozásokra 
szívesen áldoz. Szóval ezen ügy mindenképen 
figyelmet érdemel. Ezért indítványozóin, tegye 
a helybeli sajtó a kezdeményező lépéseket. 
Hollós Márton, mérnök.

1911. október hó 8.
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Magánbank Újvidéken. A belterjesei)!) 
gazdálkodásnak, az ipar és kereskedelem gyors 
fejlődésének egy uj intézmény létesítését 
köszönhetjük. Vig Vilmos közismert, agilis 
banktulajdonos társas viszonyba lépett Katona 
Gyulával, ki mint értesülünk, legutóbb öt 
éven át a „Sellyéi Takarékpénztár r. t.“ igaz
gatója volt és azelőtt tiz évig folytatott bank
gyakorlatot a fővárosban és Berlinben. Az uj 
bank „Vig és Katona" a, törvényszéknél, mint 
közkereseti társaság bejegyzett czég alatt a 
napokban kezdette meg működését és a szét
küldött körlevelek szerint felvette ügykörébe : 
a betétek elfogadását, váltók leszámítolását, 
az értékpapirkereskedést, tőzsdei megbízások 
eszközlését és vállalta a Hungária ált. bizto
sitó társaság föügynökségét. Érdekes, hogy a 
czéget a tulajdonosok együttesen jegyezik és 
hogy a procuristává kinevezett Vig György a 
czéget Katona beltaggal jegyezi együtt és Így 
a czégaláiráshoz két signatura szükséges, 
ami a közönség részéröl fokozott bizalomra 
érdemesíti a bankot. Minden jel arra mutat, 
hogy a bank kiváló szakértelemmel és modern 
szellemben fog vezettetni és mint ilyen váro
sunkban hiányt pótol. Véleményünk szerint a 
bank hivatva van városunkban és környékün
kön, tíz ipar, kereskedelem és mezőgazdaság 
fejlődését hathatósan előmozdítani és Így 
annak javára fog szolgálni, a melynek létét 
köszönheti.

Automobil és villamos karambolja.
Dr Szlávi Kornél gépkocsija összeütközött a 
villamostársaság 29 számú kocsijával. Az 
összeütközésnél a gépkocsi sárhányója behor
padt.

Szabók kérelme. A szabók a következő 
kérelemmel fordulnak Újvidék város és kör
nyéke közönségéhez: Alig néhány éve, hogy 
az újvidéki szabó munkások olyan kívánsá
gokkal léptek fel, a mely kívánságokat mi 
azon feltevéssel teljesítettük, hogy az egy 
hosszú időre szoló békét hoz maga után. Nem 
kevesebb mint 25 '< béremelést adtunk akkor. 
Ezt azóriási engedményt ma még meg sem emész
tettük ; mi még nem tudtuk a vevő közön
ségre áthárítani, mert mi más helyzetben 
vagyunk vevőinkkel szemben, mint munkásaink 
velünk, mi nem léphetünk lel harcias modor
ban és nem emelhetjük árainkat éjszakán át 
25 %-kal, mint ők kívánják, de nem éjszakán 
át, hanem éveken keresztül sem tehettük meg. 
A mi munkásaink pedig már megint itt állanak 
ajtóink előtt, letették szerszámaikat és követe
lik, hogy újabb béremelést adjunk. Mi 10 — 15 
" u-ot felajánlottunk, ők azonban 30—40 " o-ot 
követelnek. Mi nem csak a magunk szempont
jából, hanem az igen tiszt, vevöközönség érde
kében ezen méltánytalan és iparunk értékét 
veszélyeztető erőszakos harcnak minden tehet
ségünkkel ellentállunk, és az összetartás ere
iével le fogjuk küzdeni ezt az orvtámadást. 
Ezen küzdelemben azonban csak úgy érünk 
czélt, ha a közönség támogat. Ezen támogatás 
nem áll másban mint abban, hogy a közönség 
türelemmel várja a harc/, kimenetelét, ne ne
hezítse meg helyzetünket sürgetésekkel. Tü
relmet, semmi egyebet nem kérünk, és ha az 
meg lesz a közönségnél, a mire újból kérjük, 
harczunk eredménye kétségtelen. Újvidék, 1911. 
okt. 5. Krausz Dávid, Milovanovics Szvetozár, 
Sciiattelesz Nándor, Farkas Mór, Notta György, 
Balog István, Malcsics Endre, Szene György, 
Balasits István szabó mesterek.

Az Epeutak megbetegedéseinél a 
legkiválóbb orvosok már évtizedek óta a 
Ferenc József-keserüvizet erőteljes és termé
szetes oldó erejénél fogva a legkitűnőbb 
eredménnyel rendelik. Naponkinti adag: 1 
pohárral íelmelegitve reggel éhgyomorra 
veendő. — Dr. Lutaud, a párisi St. Lazare 
kórház orvosa, Írja egyik legelőkelőbb orvosi 
szaklapban : „A Ferenc Józseí-keseriiviz vegyi 
összetételénél és hatásánál fogva a természe
tes hashajtó ásványvizek között első helyre 
helyezendő."

Látható, hogy a valódi Ferenc József- 
keserüviz világszerte ismert jó hírnevét kizá
rókig kitűnő minőségének és gazdaságos al
kalmazhatóságának köszönheti, minek követ
keztében a földgömb minden részén található 
az összes gyógytárakban valamint jobb fűszer- 
üzletekben árusítják.

UjvmeKi niriap.
K özgazdaság.

VásórcsoraDhot Ujvidéhneh.
*

Alig szorul bizonyításra, hogy a 
piacz elhelyezésének ügye egyik legsür
gősebb és legégetőbb kérdéssé nőtte ki 
magát. A forgalom óriási növekedése a 
modern közlekedési eszközök, u. ni. 
villamos vasút, köz és magán automobil 
járatok mint a forgalom lebonyolítására 
mindinkább igénybe vett jármüvek gya
korlati alkalmazása a mai keskeny és 
szűk utczáinkon a piaczi forgalom lebo
nyolítását mindinkább nehézkessé teszik, 
arról nem is szólva, hogy városrende
zési, közgazdasági és főleg közegész
ségügyi tekintetek a piacz ügyének vég
leges rendezését feltétlenül szükségessé 
teszik. A mai még a középkorból reánk 
maradt nyílt piaczi árusítás aligha tartható 
már sokáig, mert kell, hogy helyet adjon 
az időjárás visszontagságaival daczoló 
födött épületben való központosított és 
hatósági ellenőrzés mellett lefolytatható 
elárusitásnak. Hogy az ilyen összponto
sításnak milyen nagy előnyei vannak, 
arra felesleges részletesen kitérni, mert 
hiszen a folytonos fejlődésben levő és 
modern életviszonyokhoz alkalmazkodó 
nyugateurópai, még Újvidéknél jóval 
kisebb városok is. Német vagy Osztrák
országban korán belátták, hogy a nyílt 
piaczot tovább fentartani nem lehet és 
liogy milyen hasznos és szükséges a 
vásárcsarnoki intézmény. A vásárcsarnok 
létesítése egyaránt érdeke a fogyasztók
nak mint az elárusítóknak, és e mellett 
városi kezelésben egy nem megvetendő 
jövedelmi alap a városnak is.

Igaz, hogy vidéki magyar városok
ban ez az intézmény még bevezetve 
nincs, de ha ezen intézmény czélszerü- 
ségéről meg vagyunk győződve, mi 
azért megcsinálhatjuk. Nem lenne érdek
telen statistikai adatokkal megvilágítani, 
hogy milyen forgalmat bonyolít le a 
mostani nyílt piacz, hogy hány iparos, 
kereskedő, gyümölcsárus kénytelen kiten
ni áruját az időjárás visszontagságainak, 
hogy a piacz decentralisálása mennyire 
megnehezíti a fogyasztó közönség részére 
a bevásárlást.

Városunk speciális terepviszonyai s 
különösen a régi, városszabályozás nél
küli építkezés úgyszólván teljesen meg
fosztotta városunkat a belterületen a 
nagyobb terektől és ennek folytán a 
piacz nem e terekre mint más városok
ban, hanem igazán az utczára szorult, 
minthogy pedig a közlekedés folyton 
nagyobb mérveket ölt, előre látható, 
hogy vásárcsarnok nélkül a piacz további 
decentralisálása válik szükségessé, miért 
is majd oda jutunk, hogy ahány czikket 
beszerezni akarunk, annyiféle piaczot 
kell felkeresnünk úgy, hogy végül az 
egész várost keresztül kasul bolyonghat
juk. A vásárcsarnoki intézménynek még 
pénzügyi szempontból sem lennének 
nehézségei, mert fedett, biztos helyen 
szívesebben fizetne több helypénzt az 
elárusító, mivel áruja jobban meg lenne 
kiméivé, és a város akár saját kezelés
ben akár bérletrendszer alapján, annyi 
jövedelemre tehetne szert, mint amennyi 
az építendő vásárcsarnok amortizálására

szükséges, arról nem is szólva, hogy 
akadna vállalkozó, aki a városra előnyös 
feltételek mellett a vásárcsarnokot felé
pítené.

A részletkérdésekre, ha a kérdés 
actuális lesz, még vissza térünk; e rövid 
czikk czélja csak az volt, hogy a köz- 
érdeklődést ezen intézmény iránt fel
keltse.

T örvénykezés.
Szabálytalan párbaj,

Vágás a »halt« után.
(Saját tudósítónktól.)

Dr. Miladinovics Zsarkó rumai ügyvéd 
és Pilics Mladen ellen párviadal vétsége 
miatt f. hó 5-én tartatott meg a fötárgyalas 
az újvidéki kir. törvényszék előtt. A tárgyalás 
iránt különösen a szerbek körében élénk ér
deklődés volt, mert szóbeszéd tárgyát képezte, 
hogy a párbaj nem folyt le szabályosan, mivel 
dr. Miladinovics az „állj“ után mért még 
kardjával csapást ellenfelére Pilicsre, aki őt 
előzőleg már megsebesítette.

A főtárgyalás lefolyása a következő: 
Elnök: Csarsch Dezső tvszéki elnök; szava
zók Juhász Jenő és Sánta Ármin tvszéki 
birák. Jegyző Moravszki Endre. A vádat dr. 
Konyovics György kir. ügyész képviselte.

Pilics Mladen akként adja elő a párbaj 
lefolyását, hogy a mikor ő ellenfelét megse
besítette, azonnal „halt-“ot kiáltott és kardját 
lebocsátotta, de haltot kiáltottak a segédek is 
s csak azután mérte rá a csapást Miladinovics.

Miladinovics szerint a vágás és a halt 
kiálltása egyidejűleg történhetett, mert ő sem
mit se hallott, csak védekezett és vágotr. A 
tanuk közül dr. Baics Lázár és dr. Hadzsi 
Szilárd úgy adják elő a tényállást, mint felük 
dr. Miladinovics, mig Pilics tanúi : dr. Mar- 
kavics Sándor és Vilics Markó Pilics előadását 
erősítették meg.

Dr. Szvinyarev, a ki mint orvos volt 
jelen a párbajnál, azt vallotta, hogy a vias- 
kodás lefolyását mindvégig jól látta s hogy 
előbb Pilics sebesitette meg Miladinovicsot, 
majd annak s vele egyidejűleg a segédek 
„halt" kiáltása után, a mikor Pilics már kardját 
lebocsájtotta, tehát védtelen volt, vágta meg 
Miladinovics Pilicset. A kir. ügyész ezek után 
indítványozza a fötárgyalás megszakítását és 
további nyomozás elrendelését az irányban, 
hogy Pilics megsebesülése a „halt" után történt-e, 
mert ennek eredményéhez képest vádját Mila
dinovics ellen súlyos testi sértésre emeli fel,
A törvényszék az ügyész indítványához képes: 
határozott s igy a nyomozás van hivatva el
dönteni, hogy Miladinovics szabályosau pár
bajozott-e vagy nem.

Megüresedett jegyzői állás. A mint azt ' 
már megírtuk, H a j ó s  Imre jegyző Lúgosra 
neveztetett ki albiróvá. Megüresedett ezáltal a 
törvényszéknél egy jegyzői állás, a melyre a 
pályázat már kiíratott.

S zerkesztő i üzenetek.
N é v t e l e n  k é r d e z ő s k ö d ő .  Ami kérdésének első 

részét illeti, a Jókai utca elnevezés iránt a mérnöki 
hivatal kötelessége a közgyűlésnek e a részben javaslatot 
tenni. A második kérést mi is helyesnek találjuk. A 
villamos társulat tényleg járathatna közvetlen kocsikat 
a Dunapart és az ártézi fürdő között.

Úri lakás
4 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha stb. 
Temerini-utca 6., emelet sarok erkélylyel novem

ber 1-ére kiadó.
Bővebbet Farkas Lajos tulajdonosnál 

ugyanott.___________________________

Mű-jég
mélykúti vízből előállítva, a mennyiségin ; 
képest igen olcsó árban ajánlja 2—2

Bauer Gyula jéggyár Újvidék.
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Természetes hazai gyógyvíz.
Biztos gyógyszer: gyomor- és cukorbete
geknek, köszvény, hólyag- és vés,bajok 
:: ellen ::

Fél; ohár VITA-for ás a gyomor- 
égetést azonnal m e g s z ü n t e t i .

ü vállalat tulajdonosa a CflNSUM Keresk R.-t.
Budapest VII., Teréz-körut 4.

Raktár: W agner Testű, cégnél Ú jvidék.Kapható minden jobb lűszerüzletben is gyógytórban.
A legolcsóbb és a legjobb világítás az,
melyet carbitfejlesztéssel létrehozott acety- 
len égővel teremt az u. n. Mignon 
készülék. Ennek előállítási költsége óran- 
kint 30 gyertyaerösségü világításnál 2‘« 
fillér. Minden világítási zavar nélkül 
könynyen 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 szol- 
:: gálok. — Legjobb referenciák. ::
i/ezérképviselö és enyedárusitd a Bácska részire

Bernhart Ferenc
Szilberek (Bács-Bodrog vmegye.)

Kínálok ezenfelül 10—100 lángerös re
form készüléket a legolcsóbb áron. Mon- 
tirozási költség egy lámpa részére 3. k.
----------Ú J D O N S Á G .  —---------

Ajánl k
complett autogén hegesztő- és vágó be
rendezéseket, amelyek minden géplakatos- 
és kovács műhelyben szükségesek és 
kovács műhelyben szükségesek és ame
lyek nálam állandóan raktáron vannak. 
Vevők nálam díjmentesen praktikus he
gesztőberendezésre szóló oktatásban ré

szesülnek.
Bernhart Ferenc

a Lakos és Székely cég képviselője. 
(Budapest VI., Lehel-utca).

Eladó.
Öt szobából álló úri lakás, 1 és fél hold 

szol! vei, külön gazdasádi házzal a futaki 
Országút mellett. Bővebbet Szalkay Sándor 
Vár. .dótisztnél.

Magyar királyi államvasutak 
242013 F. IV. 1191. szám.

Á rv e ré s i  h irdetm ény .
A kézbesithetleu küldemények a vasúti 

üzletszabályzat 81. §-a élteimében az alább 
felsorolt állomások teheráruraktáraiban, délelőtt 
9 órakor, a következő napokban fognak azonnali 
készpénzfizetés mellett, nyilványosan eladatni:

Budapesti ny. p, u. állomáson 1911. évi 
október hó 18-án, Pozsony állomáson 20-án, 
Budapest dunaparti teherpu. 23-án, Győr állo
máson 24-én, Szabadka állomáson 25-én, Újvi
dék állomáson 26-án, Pápa állomáson 19-én, 
Kassa állomáson 26-án, Losonc 17-én, Miskolc 
állomáson 25-én, Eszék állomáson 18-án, 
Szeged állomáson 25-én, Temesvár Józsefváros 
állomáson 26-án. Debrecen állomáson 19-en, 
Szatmár-Németi állomáson 27-én, Kolozsvár 
állomáson 27-én, Nagyvárad állomáson 30-án, 
Arad állomáson 25-én, Békéscsaba állomáson 
26-án, Pécs állomáson 19-én, Zágráb állomáson 
26-án, Fiume állomáson 23-án, Szolnok állo
máson 30-án, Nagyszeben állomáson 31-én, 
Sátoraljaújhely állomáson 30-án cs Brassó 
állomáson 31-én.

Budapest, 1911. évi szeptember hóban.
Az igazgatóság.

SziVark^papir  és  
szivarkahüvely

:y.í!í
j. f

Minden fözsdében kapható

ABADIE
r S  PÁR 15

Gyors- és poiró iskola.
A budapesti „Gyakorló Gyorsítók Társa

ságáénak szakfelügyelete alatt álló Gabels- 
berger-Markovits rendszerű gyors- és gépiró 
iskolámat

szeptemaer hó 15-én megnyitottam.
Tanfolyamaimon a magyar-német leve- : 

lező és vita-gyorsiráson kívül magyar-német 
levelezés, helyesírás és minden rendszerű gépen ; 
való írást mérsékelt tandij mellett tanitok.

A budapesti „Gyakorló Gyorsírók Társa- 
sága“ vizsgáztat, bizonyítványok államérvé
nyesek.

A magyar levelezés és helyesírási tanfo
lyamok díjtalanok. Végzett növendékeimet biz
tos állásba juttatom. Állásközvetítés díjtalan.

Prospektussal szívesen szolgál.
K 0  H N S ÁRI ,

oki. gyorsirástan. Kossuth Lajos-utca 8. 1. e. ■

4 ° 0-o s — 5 ° o - o s
alapon

tö r le s z t é s e s - k ö l c s ö n ö k é r t  a te lek
közvetlenül fordulhatnak hozzánk 
=  25 -  65 évi időtartamra =

tőke-kamat törlesztésre beosztva 
Földbirtokra városi házakra.

Psi csllázásukat financirozunk.
K k n t m lá l  Által megvásárolt  nagy föld- 
IMoyarnar, birtokot szetparcellázuk,' ahhoz 
szükségeltető pénzt esetleg előre folyó- 

si ttat juk.

Eladósodóit birtokot ^ n,énnancirozunk,

tp
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ll-oil lll-ad helyű kűlcsíini!ketfolyósiítatunk

„Agrárja Kereskedelmi"
=  Részuénytársaság ===== 

Budapest. VII., Erzsébet-körui 2. szám.
Telefon és interurbán 46—67.

o
r
£

iO
Lu

c z i  d n  c m  c m  □  c m  c m
Stabil gőzgéphez szükséges, magas és 
alacsony nyomású condensatiós vizsgával
biró gőzgépkezelőt
rögtöni belépésre keresek.

Faith Boldizsár
gözhengermalom Újvidék.

16451. tkvi 1911. sz.

Á rv erés i h irdetm ény.
A titeli kir. járásbiróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a dr. Belohorszky 
János újvidéki ügyvéd által képviselt özv. 
Dr. Steiner Simonná sz. Profuma Emília 
végrehajtatónak a kiskoru Cseszlyár Mika 
zsablyalai lakos végrehajtást szenvedett elleni 
4000 korona töke és jár. iránt folytatott 
ügyében az újvidéki kir. törvényszék és a 
titeli kir. jbiróság. mint tkvi hatóság területén 
a zsablyai 2919. sz. betétben A kereszt 6. 
sor, 1., 9335. hrsz. a. a Livada dűlőben levő 
2 hole 779; 161 területű szántóból végrehajtást 
szenvedett 3 6. rész jutaléka 447 K.

2. az u. o. 3041. sz. betétben A kereszt 
1 sor, 8453 hrsz. alatti a Bastine dűlőben 
levő 1295 öl területű szántóból végrehajtást 
szenvedett 3 6. rész jutaléka 118 K. kikiáltási 
árban nyilvános árverés utján el fog adtni.

Megjegyeztetik, hogy az árverés a zsab
lyai 2919. sz. betétben C. A. sor. és a 3041. 
sz. betétben C. 3. sorsz. a. az elárverezendő 
ingatlan jutalékok 1 4. részére özv. Cseszlyár 
sz. Papics Perszida javára bekebelezett szol
galmi jogot nem érinti, amennyiben azonban az 
szolgalmi joggal terhelt ingatlan jutalékok 
körül a 2919. számú betétbeli szolgalmi jog 
fentartásával olyan árban adatnék el, mely a 
szolgalom telekkönyvi bejegyzését meg előző 
tehertételek fedezete szempontjából ezennel 
2500 K.-ban megállapított összeget a 3041. 
sz. betétben felvet ingatlan jutalék pedig 100
K. meg nem ütné. az árverés hatálytalanná 
válik és az ingatlan a szolgalmi jog fentartása 
nélkül nyomban elárvereztetik.

Határnapul 1911. évi november 6. nap
jának d. u. 4 órája Zsablya községházához 
oly hozáadással, hogy az ingatlan ezen határ
napon a becsáron alól is elfog adtni.

Kikiáltási ár a fenti becsár, melynek 20 
százalékát venni szándékozók készpénzben 
vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az lh8l. évi 3333. 
sz. 1. M. R. 8 §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
vagy az 1881. évi LX. t.-c. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál elóleges elhe
lyezéséről szabályszerű elismervényét átszol- 
gáltatoi kötelssek.

A kir. kincstár valamint az 1889. évi 
XXX. t.-c. 10. §-ának második bekezdése ér
telmében adómentes záloglevelek kibocsátására 
jogosított és Budapesten székelő rtságok és 
szávetkezetek valamint az 1898. évi XXIII, 
t.-c. alapján alakult központi hitelszövetkezet 
bánatpénzt letenni nem kötelesek.

Köteles a vevő ha magasabb Ígéretet tét 
a becsárnál az 1908 évi XLI. t.-c. 21 §-a 
érteimében a letett bánatpénzt Ígéretének meg
felelően 20 százalékra kiegészíteni ellenkező 
esetben Ígérete figyelmen kívül marad és az 
árverésben mely haladéktalanul folytattatik 
részt nem vehet.

Az elárverezendő ingatlan jutalékok a 
kikiáltási ár két harmadánál alacsonyabb áron 
el nem adatnak.

A vevő köteles az árverési vétetárat 2 
egyenlő részletben és pedig az elsőt 15 nap 
alatt a másodikat 45 nap alatt az árverés jog
erejétől számítva és pedig mindig az árverés 
napjai számítandó :> százalékos kamatokkal 
együtt a titeli m. kir. adóhivatal, mint bírói 
letétpénztárnál lefizetni.

Titel 1911. évi július hó 26.
Dr. Petrovi s s. k.

kir. jbiró.
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Árlejtési hirdetm ény.
Újvidék szab. kir. város tanácsa 

intézményeknek állatállománya részére 
az 1911.évi október hó 15-től az 1912. 
évi szeptember hó végéig szükséges zab 
biztosítására a folyó évi október hó 
12-én délelőtt 10 órakor zárt ajánlati 
versenytárnyalást - fog a polgármesteri 
irodában megtartani.

Felhivatnak a pályázni szándékozók 
hogy a körülbelül 700 métermázsa zab
szükségletre nézve ajánlataikat a jelzett 
időpontig és helyen annál is inkább 
nyújtsák be, mert elkésetten érkezett, 
kellően fel nem szerelt avagy utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

A szállítandó zabból lezárt zsákban 
legalább 2 kilogramm minta gyanánt 
az árlejtés időpontjáig a gazdasági hi
vatalhoz beküldendő.

Megjegyeztetik, hogy a városi tanács 
fentartja magának ama jogot, hogy a 
szállításnál kiirt mennyiségnél 25%-kal 
többet avagy kevesebbet rendelhessen 
meg. A közelebbi feltételek a gazdasági 
hivatal 33 b. számú irodájában hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Újvidék szab. kir. város tanácsa, 
1911. évi október hó 3. napján.

Profuma Béla s. k.
alpolgármester.

2 4  éves
nős. magyarul, németül, szerbül beszéln és 
imi tudó fiatal ember bármily állást elfogad.

Cim -i kiadóhivatalban. 2—3

Alapittatott  1882. A lapittatott  1882

A legjobb hirü egyen- 
: ruhakészítő intézet :

SUKDOLAK A.
===== P é te rv á ra d .  — .

Elvállal mindenféle egyenruhakészitést 
a legfinomabb és legdivatosabb formában.

Az e szakmába vágó összes cikkek 
állandóan raktáron tartatnak.

S z o l i d  é s  p o n t o s  k i s z o lg á lá s .

D ivatos kézim unkák és 
a hozzávaló anyagok

W I R T H  R Ó Z S A
kézimunka-üzletében

I I .  R Á K Ó C Z Y  F E R E N C - Ú T  6.
Állandóan nagy 

választékban kaphatók.

=  ELÖNYOMDA. =

5845. tkv. 1911 s-áni.

Árverési hirdetmény kivonat.
Újvidéki szab. kir. város közönsége 

végrehajtatónak Obradov Milorád újvidéki 
végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyé
ben a kérelem következtében a végrehajtási 
árverés 22 kor. tőkekövetelés, ennek 1910. évi 
november hói-tői járó 6"" kamatai, 85 kor. 
30 fill. perbeli és végrehajtási, már megálla
pított, valamint a jelenlegi 28 kor. és a még 
felmerülendő költségek kielégítése végett az 
1881. LX. tcz. 144. §-a szerint és a 146. §-a 
értelmében az újvidéki kir. törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóság területén levő az újvidéki 
2702. sz. betétben felvett 5566., 5567., 5568., 
5569 1., 5569 3. hrsz. Özv. Csordarov Krisztina 
javára bekebelezett haszonélvezeti joggal együtt 
965 kor-ban megállapított kikiáltási árban el
rendeltetik.

Amennyiben a fenti ingatlanok Obradov 
Szimáné Csordarov Krisztina javára bekebe
lezett szolgalmi jog fentartásával 1300 kor. 
alóli vételárban eladatnék az árverés nyomban 
hatálytalanná fog nyilváníttatni s az ingatlanok 
ezen szolgalmi jog fentartása nélkül azonnal 
újabban elrendeltetik.

Ezen árverés megtartására határidőül 1911 
évi október hó 11-ik napjának d. u. 3 órája 
a kir. törvényszék árverési termébe tűzetik ki 
és foganatosításával Szlávy János kir. közjegyző 
megbizatik.

Á R V E R É S I  F E L T É T E L E K :
1. Ezen árverésen a fent körülirt ingat

lanok a kikiáltási ár 2 3 alul el nem adatnak.
2. Az árverezni szándékozók tartoznak 

az ingatlan becsárnak 10 százalékát vagyis 96 
50 f. készpénzben vagy az 1881. LX. tcz. 42 §- 
ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 
nov. 1-én 3333. sz. a. kelt igazságmin. rend. 8 
§-bnn kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki. 
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. 
ez. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Újvidék, 1911. évi aug. hó 19. napján.

Ernszt Ödön s. k.
kir. törvényszéki biró.

1740 szám kig. 1911.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Boldogasszonyfalva község utcái gyalog

járdáinak téglával leendő kiépítésének biztosí
tására alulírott elöljáróság nyilvános zárt Írásbeli 
versenytárgyalást hirdet.

A hirdetett összes munkálat mintegy 
18426.63 m lapjára és 4593 m élére fektetett 
téglái, ól építendő járdából állatid.

Az ajánlatban szóval és betűvel világosan 
kiírandó, hogy a hozzácsatolt ajánlati költség- 
vetésben előirt burkolati munkákat négyszög
méterenként mily összegért hajlandó anyaggal 
együtt elkészíteni.

Csak a 83000—111—1907 B. M. szabály- 
rendelet 18. §-ához kiadott minta szerint kiálii- 

| tott 1 koronás bélyeggel ellátott és pecséttel 
lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett és köz
vetlenül, vagy posta utján beadott ajánlatok 
fognak tárgyalás alá vétetni. Ajánlattevő, ha az 
elöljáróság előtt ismeretlen — köteles az aján
latban képesítését igazolni. — Ha pedig vállal
kozó ezzel nem birna, úgy köteles az alkal
mazandó munkafelügyelöt ajánlatában névleg 
megnevezni s képesítését is egyúttal igazolni.

Az ajánlat boritékának mintája ez:
„A község Elöljáróságának

Boldogasszonyfalva.”
Ajánlat az 1740—1911. sz. versenytárgya

lási hirdetésben kiirt járda épitési munkálatokra.
Az ajánlatok 1911. évi november hó 1-ig 

este 5 óráig adandók be. Később érkező, 
valamint távirati utón küldött ajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

Ajánlattevő köteles az ajánlati végösszeg 
5""-át bánatpénz fejében a községi pénztárnál 
legkésőbb 1911. évi október hó 31. déli 12 
órájáig letenni, mely körülmény az ajánlathoz 
csatolt letéti nyugtával, vagy pedig annak 
közjegyzőileg hitelesített másolatával esetleg 
postai feladó vevénynyel igazolandó.

Az ajánlattevő továbbá köteles az aján
latához azon téglákból, a melyekkel a járdák 
kiépítésére ajánlkozik, saját pecsétjével ellátott
2—2 drb téglamintát is mellékelni.

Egyebekben a feltételek a jegyzői irodá
ban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Azon ajánlat, mely fent említett kellékek
kel ellátva nincsen, figyelembe nem vétetik,

A versenytárgyalás Boldogasszonyfalva 
község tanácstermében 1911. november hó
5-én délelőtt 9 órakor fog megtartatni, illetőleg 
az ajánlatok felbontatni.

Az elöljáróság fentartja magának azon 
jogott, hogy ajánlattevők közül szabadon 
válasszon, esetleg egy ajánlatot se fogadjon el, 
továbbá azt is, hogy a munkálatot tetszés 
szerinti részletekben és időszakokban adhassa 
ki vállalkozónak.

Ajánlati minta és ajánlati költségvetés a 
jegyzői irodában — a szabályrendeletben meg
állapított dijak ellenében — kaphatók.

Boldogasszonyfalva, 1911. szeptember 30.
V u k o v  J a k a b  P o p i ty  M ax im
községi jegyző. 2—2 községi biró.

Hajós Testvérek Újvidék.
G yár: Szécsenyi-utca 9. Föüzlet: Kossuth Lajos-utca A A.

Telefon 215. sz. Telelőn 111. sz.

Mii-, kelnie- ruhafestö-, gözmosó- és ' egytisztitó 
gyára. Szőrmefestés. Szörnieeladás. Ágytolltisztitás.

F E S T
M O S

!

VEGYTISZTÍT
olcsón jól, gyorsan és kiváló ízléssel. -  Vidéki 
megbízásokat posta utján pontosan eszkűzlünk.

K5P” Külön gallértisztitó osztály. “=$*3)
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Korszakalkotó njilás a fogászat terén.
Kaucsuk immár teljesen 

felesleges. Egyes fogak, :: 
fogsorok, fix hidak, koronák, 
öntött plombák az njonnan 
feltalált WESTONFÉMBÖL. :: 

Teilísn G5. SZ. Könnyű, törhetetlen, Ízte
len, gyönyörű platinfényét 
sohasem veszti e l; teljesen 
pótolja az aranyat óriási 
nrküli nibség mellett. Ezen 
uj fémből készült mnnká- 
:: kát alkalmaz ::

Dr. KÁRMÁN és BERGER
fogászati műterme Kossuth Lajos-u. 40.

Keressük mindenütt a legjobbat!
Legyünk óvatosak az egészséges ivóvíz 

választásánál.
Igyunk és kérjünk mindenütt.

Szántói
t e r m é s z e t e s  s a v a n y ú v iz e t ,

mely gazdag természetes szénsavtartal
mánál és rendkívül szerencsés vegyi
összetételénél fogva igen kellemes izéi, 
az egészségre nézze hasznos, elsőrangú

a s z ta l i  é s  g y ó g y v í z .
, Bornak: fűszer

Betegnek: gyógyszer 
Egészségének: óvszer

Főraktár: Újvidéken Wagner Testvérek 
füszerkereskedönél.

LITTKE L.
o
aaj

>>b/>
*©
f
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Főraktár: BUDAPEST Szép-utca 3. sz.
Frigyes Főherceg Ö Császár és királyi 
Fensége, Salvátor Lipót Főherceg Ö 
császár es királyi Fensége és a Nem
zetközi Hálókocsi és Európai Express- 

vonat Társaság szállítója.

P s z s g ö fa jo k :

L
Sport Grand Vin Sec, Crémant 
Rosé, Casino Extra Sec, Fór 
flngiand (savanykas), Britannia 

Extra Dry (cukor nélkül). :: ■

Red Stad Lilié vörös csillag vonal
Rendes hajójáratok Antwr rpen — New-vork, 
Antwerpen—Boston és Antwerpen-Philadelphia 
:: között ::

tengeri itt 7 nap .
A hajók minden csütörtökön és szombaton 
:: indulnak. ::

Prospektusok ingven é : bérmentve.
R E D  S T A R  L I N E

Magyarországi helyettese 1 —4 
B U D A P E S T  Vili.. Kaztemrő-út 12. a szám.

lvlll. október 8 hó

É r te s ité
Értesítem a nagyérdemű közönséget hogy 

a II. Rákóci Ferenc-ut 63. szám alktt levő 
„Fehér ökör“ vendéglőt a modern kor 

igényeinek megfelelöleg átalakítottam.
Ízletes ételek. Naponta friss csapoiásu Dréher-sör

A nagyérdemű közönség szives párt
fogasat kéri:

Stol/. Károly
vendéglős.

■ ■ ■
< >
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Eredeti „OTTO“ motorok

benzin, benzol, petrolin, szivógáz. és nyersolaj üzemre 
malmok és ipargépek hajtására a legalkalmasabb és 
legolcsóbb üzemerő.

B iz t o s ,  n y u g o d t  ü z e m !

Kiessling E. és Társa, Leipzig-Plagwitz
gyártmányú famegmunkáló gépek, asztalosok és fűrész-  ̂ i 
telepesek részére.
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OTTO
benzinlokomobiiok nélkülözhetetlenek minden gazdának, Gép 

motor- és Hengerolajok Hajtószijak stb. stb.

Lángén n Dili motorgyár fiutfopest—Wien
Fióktelep: Újvidék, Temerini-utca 7.
Kérjen árjegyzéket és költségvetést!
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M entőkocsik,
B e t e g s z á l l i t ó k o c s ik ,

-  Hullaszállitókocsik =
szigorúan előírás szerint felszerelve, a községek részére 
elrendelt szakszerű kivitelben a legolcsóbb árban kaphatók

R e ic h  M á ty á s  és L e b h e rz  K á r o ly
első délmagyarországi kocsigyárában

Újvidéken. :

EEÜ m

tefanovits

Kávé
Nyomatott Friedmann Sándor müintézetében Újvidékén.


