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Újvidék egészségügye.
A hétfői közgyűlésen előterjesztett 

polgármesteri jelentésnek a kolera elleni 
óvintézkedésre vonatkozó része alkalmat 
adott dr. Szvinyárev Miladinnak, a tör
vényhatósági bizottság ezen agilis tagjá
nak, hogy városunk egészségügyére és 
ezzel kapcsolatos sociáüs kérdésekre is 
felhívja a közgyűlés figyelmét.

Nem mondunk vele, sajnos, ujat, 
amidőn azt állítjuk, hogy ezzel a szer
felett fontos kérdéssel nem sokan foglal
koznak. Elhangzott a polgármesteri jelen
tésben, hogy milyen óvintézkedések 
tétettek a kolera ellen, de arról mitsem 
szólt a jelentés, hogy a legpusztítóbb 
betegség: a tüdögiimőkor elleni véde
kezés érdekében történt-e valami, holott, 
miként az köztudomású dolog, a kolera 
még járványszerű pusztítása sem jelent 
akkora veszedelmet, mint a tuberkolózis 
minden járványjelleg nélküli rombolása.

A mikor ugyanis a kolera járvány- 
szeriileg lép fel, akkor is az egész ország
ban néhány 100, legfeljebb 1 vagy 2 ezer 
áldozatainak a száma, mig a tiidögümő- 
kor rendesen évenként 200000 ember
életet követel. Ennek a logikai folyománya 
az volna, hogy a tuberkolózis ellen még 
erősebben kellene védekeznünk, mint a 
kolera ellen.

A tűdővész elleni hathatós védeke
zés egyúttal néhány égető sociáüs kérdés 
megoldására is vezetne, mert ezzel a 
védekezéssel karöltve jár a túlzsúfolt 
lakásokból a lakók kitelepítése, a piszkos 
és egészségre ártalmas lakások beszün
tetése és mindezek betetőzéséül egész
séges és olcsó munkásházak és lakások 
építése.

Ez volna közegészségügyi szem
pontból a helyes várospolitika, melyet 
ma már nemcsak a főváros, hanem a 
nagyobb ipari városok is követnek. Elég
séges lesz talán a sok közül Temesvár 
példájára utalnunk, a mely sociáüs város 
politikai tekintetben még talán a fővá
rosnak is például szolgálhat.

Ha tehát városunk egészségügyén 
javítani akarunk, akkor nem szabad 
megelégednünk a kolera elleni ,már-már 
sablonos intézkedéssel, hanem erélyesen 
hozzá kell látnunk ahhoz is, hogy csa
kugyan elő ne fordulhassanak a dr. Szvi
nyárev által példaként felhozott Cseneji 
utcai esetek, mert az ilyen esetek egy 
modern városban ma már igazán nem 
türhetök.

Ennek a kérdésnek fontossága és 
sociáüs hordereje sokkal jelentősebb, 
semmint afelelt egyszerűen napi rendre 
térni lehetne, miért is a közügynek 
vélünk szolgálatot tenni, ha ezt a kérdést 
ismételten felszínen tartjuk és továbbra 
is éber figyelemmel fogjuk kisérni, hogy 
az egészségügy érdekében a kolera elleni 
óvintézkedésen kívül is történik-e valami.

A kolera elleni óvintézkedés jelen
tőségét nem becsüljük le, mert városunk 
ezt a veszedelmet ép ezen intézkedések 
folytán el is kerülte, de hangsulyozzuk, 
hogy ezzel a közegészségügyi teendők 
koránt sincsenek kimerítve.

jovo ev virilistái.
Az igazoló választmány ülése.

(S.'tjat tudósítónktól).

Újvidék városának törvényhatósági 
bizottsága jövőre bizonyos részben más

képet nyer. A legközelebb megejtendő 
választások bizonyára eszközölnek vál
tozásokat a képviselőtestületben, de a 
legtöbb adót fizető polgárok közül kike
rült virilisták névsora is a jövő évben 
az ideitől különböző lesz. Ezt a névsort 
egyébként kedden állította össze az iga
zoló választmány. Ez intézte el a fel
szólalásokat is, a melyek a virilista 
névsor tárgyában elég nagy számban 
adattak be.

Az igazoló választmány által össze- 
állj/ott névsor szerint a jelen év virilis
tái" közül nem lesznek benn a törvény- 
hatósági bizottságban Radovánovics 
György és Wursi Lajos, a kik elhaltak; 
kimarad továbbá Alíwirth József, Geor- 
gievics János, Jerkovics János Menrath 
József, Nikolics Miklós és Sevics Mitro- 
fári. A szerb püspök azért esik ki, mert 
az adójának egy része most a görög 
keleti szerb egyházközséget terheli. A 
többieknek az adója pedig immár nem 
éri el a megkívánt magasságot.

Uj virilisták lettek, a kik eddig nem 
voltak tagjai a törvényhatósági bizott
ságnak, vagy a kik nem mint virilisták 
szerepeltek a törvényhatósági bizottság 
névjegyzékében: dr. Kondorossy Deme
ter, dr. Kubinyi Károly, Krón Richárd, 
dr. Ofner Mór, Failh Ferencz, dr. Szle- 
zúk Lajos, Winkle István és Maga Tósa. 
Az uj virilisták közül Winkle István, dr. 
Szlczák Lajos és dr. Kubinyi Károly 
eddig mint választott képviselők, dr. Of- 
ner Mór pedig, mint főorvos hivatalból 
voltak tagjai a törvényhatósági bizott
ságnak.

A legtöbb adót fizeti a virilisták 
közül Dungyerszky Lázár: 23.500 K-t. 
Legkevesebbet Dieizgen Imre: 1611 K-t.

A hétről
Panaszkodik egy nagysága:
Jaj!
Szerkesztő úr, szörnyű nagy a 
Baj.
Tűrhetetlen helyzetünk ma 
Már,
Nincsen cseléd, a ki helybe 
Áll.
Czupringerhez hiába is 
Mék,
Nem hallgat rám se ö, se az 
Ég.
Segítséget Öntől kérek 
Hát,
Ön biztosan jó tanácsot 
Ád.
’sz lapjában oly okosakat 
Ír,
Segíteni tán rajtam is 
Bir.
Hallgassa meg panaszimat, 
lm ,

Mennyi bú szakad rám s mennyi 
Kín.
Tegnap állt be szakácsném, az 
Uj,'
S délutánra már felmondott,
J u j!
Libazsírral főzetek és
Ó,
Ez bakája gyomrának nem
JÚ'
Szobalányom az is elmegy,
Mert
A házamhoz nem tartozik 
Kert,
S igy kertemben nincs is persze 
Pad.
Babájának csókot hát min 
Ad?
Hétről-hétre. igy megy persze 
Ez,
Isten tudja, a vége mi 
Lesz.
A cselédem egyre-másra 
Megy,
Hol mindkettő, hol pedig csak

Egy.
Múltkor elment szobalányom
Hej,
Mert a cselédszobában nincs 
Hely.
Csak két szekrényt talált benne 
És
Ruhájának két szekrény ke- 
Vés.
No meg benne zongora sem 
A l l .
Pedig neki a zongora 
Jár.
Egyszer elment szakácsném is, 
Mert,
Lányom a konyhába nyitni 
Mert,
S az ajtót nem kopogtatta 
Meg.
Azt mondta, hogy ez már mégse 
Megy.
Julcsa elment, mutatván, hogy: 
Ni!
Az úr cipőm nem puczolta 
Ki.
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Végül megemlítjük, hogy a negyven
két virilista közül 17 szerb.

Az igazoló választmány üléséről egyéb
ként a következőkben számol be tudósítónk:

Kedden délelőtt 11 órakor nyitotta meg 
az ülést Molnár Hugó elnök.

Előadó volt dr. Marczekovich Imre 
főjegyző.

A jegyzőkönyvet l.ákics János városi 
aljegyző vezette.

Jelen voltak: dr. Kemény Soma, Dietzgen 
Gábor, Königstádtlcr Ottó. Brunner Ede, 
Grossinger János.

Marczekovich főjegyző előadja, hogy dr. 
Géza Imre ügyvéd felszólalt Rainer Simonnak 
a legtöbb adót fizetők névjegyzékébe való 
fölvétele ellen, mert nem Rainer Simon fizeti 
az alapul felvett adót, hanem a Rainer Simon 
cég, a melynek az újvidéki törvényszéknél 
megtekintett cégjegyzéke szerint három bel
tagja van és igy Rainer Simon nem sorozható 
a legtöbb adót fizetők közé.

A bizottság a dr. Géza Imre által kifejtett 
álláspont helyességét elismerte és Rainer Si
mont nem vette fel a virilisták névjegyzékébe.

Dr. Lóránd Samu szintén felszólalt azon 
a címen, hogy ö dr. Keménytől megvette 
ennek a házát s igy most a virilistaság őt 
illeti. Dr. Kemény az ellenkezőt vitatta, hogy 
tudniillik ez évben a ház után ő fizetett adót, 
s igy neki van jussa ahhoz, hogy virilis jogon 
a törvényhatósági bizottság tagja legyen. Az 
igazoló vátasztmány dr. Keményt vette fel a 
virilisták névjegyzékébe.

Georgievics Jánost szintén nem vették j 
fel a virilisták közé, mert az adófizetők között I 
„Georgievics János és társai11 együttes adója . 
éri csak el a szükségelt mértéket.

A virilisták jövő évre szóló névjegyzé
kébe tehát, az oklevéllel bitóknak adója két
szeresen számíttatván, az igazoló választmány 
által a következők vétettek fel:

Dungyerszky Lázár földbirtokos, dr. Kun- 
dorossy Demeter ügyvéd, Aáamovics István 
ügyvéd, Adamovics Sándor borkereskedő, dr. ' 
Csirics A. Milán ügyvéd, dr. Dungyerszky 
Gedeon földbirtokos, Nikolics István földbir
tokos, Dietzgen Gábor kereskedő, Guttmann 
Alfréd vállalkozó, Frank Lipót vállalkozó, 
Bauer Gyula sörkereskedő, dr. Gavanszki 
Tivadar ügyvéd, dr. Kassowitz Ármin orvos, 
Peics Péter földbirtokos, Macsvanszki Pál 
nyugalmazott törvényszéki elnök, Krón Károly ;

bankigazgató, Ernszl József kereskedő, dr. 
Leitner Benő, orvos, dr. Kleiszner Gusztáv 
ügyvéd, Máyer Imre háztulajdonos, Je/lils 
Döme földbirtokos, Róth Vilmos fakereskedő, 
dr. Anion Pál plébános, Fischer Sándor keres
kedő, Szlávi János közjegyző, Plavsics Gábor 
gyógyszerész, Miroszavlyevics Koszta kereskedő, 
Fllrsl J. János bankigazgató, dr. Kubinyi Károly 
ügyvéd, Krón Richárd kereskedő, Brunner 
Ede ;őzmalomtulajdonos, dr. Polith Mihály 
ügyvéd, dr. Kemény Soma orvos, Schubert 
Rezső kereskedő, dr. Ofner Mór orvos, Faith 
Ferenc gőzmalomtulajdonos, Miatovits Milos 
földbirtokos, dr. Sziezák Lajos ügyvéd, Jan- 
kovics Dusán háztulajdonos, Winkle István 
sörgyáros, Moga Tósa földbirtokos, Dietzgen 
Imre kereskedő.

Uj városi szab á ly ren d e le tek .
A keddi közgyűlés.

(Saját tudósítónktól.)

Szomorú ürességtől tátongott kedden 
délután a közgyűlési terem. Valóban meg
döbbentő az a közöny, a melylyel a bizottsági 
tagok nagy része a közügyek iránt viseltetik. 
Minek vállalnak akkor mandátumot? Mit kap
kodnak úgy a törvényhatósági bizottsági tag
ság után a választások idején? Csak nem az 
önérdek, a hiúság mozgatja őket? Az ilyen 
gyanúsítás ellen bizonyára tiltakoznának. És 
mégis, mikor ki kellene mutatni, hogy a város 
ügyeivel törődnek, akkor távollétükkel tüntet
nek és minden észrevétel, hozzászólás nélkül 
engednek jogerőre emelkedni szabályrendele
teket, javaslatokat, a melyek pedig a város 
egész jövő fejlődésének alapjául fognak 
szolgálni.

Csak a tanács helyes belátásának 
köszönhető, hogy olyan fontos kérdésekben, 
mint a városrendezési terv és építési szabály- 
rendelet, nem hoztak határozatot. Mert a tanács 
is resteite volna, hogy 5, azaz öt bizottsági 
tag jelenlétében történjék dön és a város 
jövője felett. Bizony, mindössze öten voltak 
jelen a városatyák közül, mikor a főispán az 
ülést megnyitotta, úgy, hogy dr. Sziezák kény
telen volt indítványozni az imént említett 
nagyfontosságu javaslatnak a napirendről való 
levételét.

Az akkor két taggal képviselt „ellenzék" 
vérszemet kapva, az összes javaslatokat le 
akarta vétetni a napirendről, időközben azon

ban több városatya is ellátogatván a közgyű
lésre, az ellenzék indítványának semmi célja 
nem volt.

Tehetetlen bosszúságukban obstruálni 
akartak és a javaslatokat, szabályrendeleteket 
felolvastatták. A felolvasásokat azonban ők 
maguk unták meg legelőbb és simán ment 
keresztül minden tanácsi javaslat.

A kórházi szabályrendelet módosítása 
tárgyában előterjesztett tanácsi javaslatnál 
magas színvonalú vitát provokált dr. Szvinyarev 
Miladin, egyike azon városatyáknak, a kik a 
legbehatóbban foglalkoznak a város ügyeivel 
és legjobban ismerik is azokat. Mikor szólásra 
emelkedett, mindenki kíváncsian várta, vájjon 
magyarul vagy szerbül fog-e beszélni, mert 
szerb bizottsági tag egyetlen-egy sem volt 
jelen. És Szvinyarev magyarul beszélt, mert, 
úgymond; meg akarja magát a közgyűléssel 
értetni. Meglehetős élesen támadta a kórházat 
és az idevonatkozólag hozott közgyűlési hatá
rozatot megfelebbezte.

A gyűlés lefolyásáról egyébként a követ
kező tudósításunk számol be részletesen:

Elnökölt: Matkovits Béla főispán,
Jelen voltak a tanács tagjai közül: Dr. 

Demetrovics Vladimír, Profuma Béla, ti,. 
Marczekovich Imre, dr. Tapavicza György, dr. 
Szabó Lajos, Orbán Ignác, Forster Géza dr. 
Jahn Róbert. Profuma Róbert, dr. Wiesinger 
Jenő, dr. Ofner Mór, Lákics János, Paitz József.

A törvényhatósági bizottság tagjai közül: 
Dr. Átnon Pál, Bauer Gyula, Erns/.t József, 
Gály József, Grossinger János, dr. Kassowitz 
Ármin, dr. Kemény Svma, dr. Königstádtier 
Ottó, Krón Károly, dr. Kubinyi Károly, Luchvig 
József, Mayer József, Paul Keresztély, Pekló 
Béla, Róth Vilmos, dr. Sziezák Lajos. dr. 
Szvinyarev Miladin, Winkle István. A kórházi 
szabályrendeletnél szükséges felvilágosítások 
adása céljából jelen volt továbbá dr. Schoss- 
berger Sándor kórházi igazgató főorvos.

fi városrendezés.
Orbán lgnácz műszaki tanácsos előter

jeszti a Palóczi Antal és Szcsztay László meg
bízott szakértők által kidolgozott városrende
zési terv és az építési szabályrendelet tárgyú
ban előterjesztett tanácsi javaslatot, Kéri annak 
elfogadását.

Dr. Sziezák Lajos tekintettel a tárgy 
nagy fontosságára, indítványozza annak a 
napirendből való levételét és esetleg rendkívüli 
közgyűlésre való kitűzését, mert nem tartja 
helyesnek, hogy olyan közgyűlésen, a melyen 
a városi képviselők olyan gyér számban jelen
tek meg, döntessék el e nagy horderejű 
javaslatok sorsa.

Dr. Demetrovics polgármester dr. Sziezák 
indítványához hozzájárulván, a közgyűlés e 
tanácsi javaslatokat leveszi a napirendről.

S mert vacsora vala máma 
Rizs,
Persze íögtön itt hagyott Ma- 
Ris.
Szerkesztő úr, ha szive nem 
Kü,
Írja ki, hogy nekem cseléd 
Kő.
Engedelmes asszony vagyok 
Én,
Az uram is csinos és nem 
Vén.
Gyerekekkel törődni nem 
Kell.
(Hogy kilenc van, azt hallgassa 
El.)
Cseléd úgy él nálam, mint a 
Pinty,
Ily jó hely a világon több 
Nincs.
Avagy nem a legjobb volna 
Rám,
Ha cselédnek én állnék be
Tán? . . . (p. gy)

A tré fa  a babonában.
(Az. Újvidéki Hírlap eredeti tarcúja.)

Irta: l’ilcz Mór.

Hát még az ilyen rémitö komoly dologban 
5 is rejlik tréfa, minő a babona, mely többet 

pusztított, több nyomort okozott, mint akár 
háború vagy pestis? Hát még ezt, az emberi
ség szellemét beborongó sötét ködkérget is 
áttörheti a kedély jótékony veröfénye? Miért 
ne, hisz nem minden jelensége a babonának 
pokoli, nem mindegyik tüneménye iszonytkeltö.

Sok, igen sok apró babonában, mely 
i apáról-fiúra származott at, egy-egy mákszemnyi 
! erkölcsi szikrára könnyen reá akad az ember, 

vagy ha nem is, akkor bizonynyal valamely 
fraus-piából vette eredetét a babona, mely által 
fel- vagy kitalálója holmi erkölcsös nemes célt 
szándékolt.

Sok efféle babonás monda vagy csoda- 
| gyógyszer, mely századokat élt már és szent 

ereklyeként őriztetik még mai napság is az 
i együgyű nép szivében, úgy az Alpesek hóta- 
: kart felhőt hasitó tetőin, mint lent a szénégető 

szurtos odújában, vagy a tiszaparti halászlegény 
kunyhójában — sok efféle monda, mese s 
babonával, annak szerzője tán nem is szándé- 

j költ se jót, se rosszat, hanem egyszerűen meg 
I akarta tréfálni a hiszékeny népet, ártatlan

módon rászedni azokat, kik tőle valami isten
csudáját óhajtottak látni vagv nyerni.

Magam is emlékszem még gyermekko
romból — régen volt már nagyon— nemegy 
ilyen esetre.

Így szülővárosom őszhajú, de örökifjú 
lelkipásztora számtalanszor volt kénytelen a 
babona hókusz-pókuszához nyúlni, hogy nemes 
lelkipásztori célját elérje.

Nagyon veszélyes vendég érkezett volt a 
faluba. Be se kopogtatva, tűzhelyről tűzhelyre 
járt lábatlanul, de nem nyomtalanul: betegség 
s halai jelzék végzetes lépteit. Minden házban, 
hová a vendég átkos öldöklő lehellete elhatott, 
vagy kiterített szemfödélre, vagy iszonyú 
kínokban jajgató beteg sápadt arcára esett az 
ablakokon átszürődö napsugár,

A babonás falusi nép felé se járt az 
orvosnak, ki még itt-ott segíthetett volna.

Ki-kijá tak a „cigány-sorra" a falu végén, 
hol a „Selypes Panna", a vén boszorkány 
rongyos kötényében magával hordozta kiapad
hatatlan patikáját. Mikor aztán se „nénim 
asszony" szalonéban siót vörös hagymája, sem 
a cigányasszony ördög tudja miből sziirt-kevert 
csudaszere nem használt a betegnek, akkor a 
„tiszteletes" nyakára jártak, hogy imasz.óval, 
vagy szent képpel gyógyítsa a már-már hal
dokló beteget.

Ha ilyenkor azt találta volna mondani a
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Csatornázás, árvédelem.
Orbán Ignác/, előadja a csatornázási 

szabályrendeletre vonatkozó tanácsi javaslatot, 
a melyet lapunk olvasói az Újvidéki Hírlap 
közleményeiből részletesen ismernek.

Ludwig József kéri a javaslatnak a napi
rendről való levételét.

Pulii Keresztély és Pckló Béla ezt az 
indítványt pártolják.

Dr. Königstüdtler Ottó a javaslat letár- 
gyalását kiváltja. Pártolja a tanács javaslatát.

A többség elfogadta a tanács javaslatát 
a csatornázásra vonatkozólag, úgyszintén az 
árvédelmi szabályrendelet tárgyában előter
jesztettet is.

Gyalogjárók.
Orbán tanácsos bemutatja a gyalogjárók 

epitése és fenntartása tárgyában készült sza
bályrendelet-tervezetet. E szerint a kocsi Útbur
kolat egy harmad szélességének megfelelő 
járda építendő a házak mentén.

Ludwig József kéri a szabályrendeletnek 
egész terjedelmében való felolvasását.

/. javaslat felolvasása után:
üály bizottsági tag indítványozza, hogy 

a szabályrendeletek; e vonatkozó javaslatok 
kinyomattassanak, mert máskülönben a bizott
ság; tagok nem isme kedhetnek meg velők. 
Kéri a szóbaníorgó javaslatnak a napirendről 
való levételét.

Pckló Béla, Paul Keresztély. Ludwig 
József a javaslat ellen szólalnak fel.

Dr. Szlezük a tanácsi előterjesztést pár
tolja, mert az uj szabályrendelet a réginek 
módosítása, javítása és a réginek terheivel 
szemben a közönség javára szolgáló enyhítések 
vannak benne.

Dcnietruvics polgármester es Orbán taná
csos felvilágosításai után a közgyűlés a tanács
nak a gyalogjáróit építése és fenntartására 
vonatkozó szabályrendelet tárgyában előterjesz
tett javaslatát elfogadta.

fi itórnázi szabálijrendeiet.
rorstcr Géza tanácsnok ismerteti a köz

kórházi szabályrendelet módosítása tárgyában 
készitei: javaslatot. A tanacs nevében kéri 
annak elfogadását.

Dr. Szvinyarev Miladin : Szerb véreim 
nincsenek jelen, magyarul szólok tehát, mert 
szeretném, ha a tisztelt Urak megértenének. — 
Mikor Manojlovics Lázár még szabadon járt
kelt, lépten-nyomon suttogás támadt a nyo
mában; honnéí veszi azt a töméntelen énzt, 
hiszen csak ezer forint a fizetése és tízezreket 
költ? Aztán, hogy kiderült a titok és Aáanoj- 
lovicsot lecsukták, mindenki mondogatta: Lám, 
én tudtam! Lám, lám, én mindig mondtam!... 
Mindenki mondta, és senki sem mondott 
semmit. Akkor senki se mert szólani.

Ez az ese> ismétlődik meg a városi kór
ház esetében is. Én „sine ira et stúdió" szó
lok e kérdéshez, ám nem hallgathatok el egyes 
dolgokat, mert a szenvedő emberiség érdeke

pap rimánkodó híveinek, hogy ne zabáljanak 
zöld, éretlen gyümölcsöt, ne falják a dinnyének 
még a héját is, ne egyenek döglött halat, 
már-mar rothadozó avas szalonnát, vagy ha 
inti őket, hogy ne hagyják az éveken át nem 
tisztított, büzölgö iszappal telt árkokban a 
kutya- és macska-dögöket, — mondom: ha 
ilyeténképen igyekszik vala a híveit a járvány 
főokairól felvilágosítani, a falu népe bizonyára 
bolondnak mondja vala a jámbor papot, vagy 
pláne Isten es Krisztustól megfeledkezett pogány 
gyanánt ott helyben ledorongolja.

E tekintetben nagyon b jól ismervén a 
nép indulatát, esze járását, egész másként 
látott papunk a gyógyításhoz, t. i. a babonás 
népen babonás formákkal törekedett segíteni.

Kenetteües szavak kíséretében osztogatta 
a csodatevő szentséges gyógyszereket. Az 
egyiknek szűz Mária képével ellátott zacskót 
akasztott nyakába, ráparancsolván, hogy három 
„niiatyánk" ahitatos elimádkozása mellett 
illessze azt a szoba gerendájára, vagy a 
gyermekek nyakába. A zacskót pedig tele takta 
az áldott lelkű plébános uram különféle fer- 
tözlelenitő szerekkel. Egy másiknak „szent" 
füstölőt adott azzal az. utasítással, hogy vala
mely szentnek illő fohásszal történendő meg
említése mellett, nyitott ajtó és ablakoknál 
égesse el a végre, hogy „a szent szagtól pusz
tuljon az ördög".

(Folyt, köv.)

megkívánja, hogy azok itt köztudomásra 
jussanak. A kórházban olyan dolgok fordulnak 
elő, a milyeneknek elöfordulniok nem volna 
szabad. Ez okozza azt, hogy lépten-nyomon 
ellenszenvvel találkozunk a kórházzal szemben, 
az emberek suttognak, kell tehát, hogy előbb- 
utóbb a nyilvánosság is foglalkozzék a kórház 
ügyével. Én mint betegsegélyzö pénztári orvos, 
minduntalan hallom betegeim ajkáról, hogy 
irtóznak a kórháztól.

Elmondja azután, hogy nagyon helytelen 
dolognak tartja, hogy az igazgató főorvos 
boncoló orvos, vezetője a bujakóros, az 
urológiai és a szülészeti osztályoknak. Semmel- 
weisz Ignácz, a híres magyar, tudós, 1846-ban 
kimutatta, hogy a genny és piszok, a melyet a 
bo coló orvosok kezeikben magukkal hurcol
nak. okozza a szülő nők gyermekágyi lázát és 
eredményezte azt, hogy a szülő nők ütvén 
százaléka a szülésbe belepusztult. Semmelweis/, 
felfedezése óta a helyzet annyira javult, hogy 
ma már kétezer szülő nőre esik legrosszabb 
esetben egy haláleset. És az újvidéki kórház
ban, most, ötven évvel Semmelweis/ után, a 
régi siralmas állapotok uralkodnak. A boncoló 
orvos, a ki a nemi betegeket is kezeli, áll a 
szülészeti osztály élén, a mi megengedhetetlen 
dolog. Forduljon a tanács Bársony és Tauffer 
tanárokhoz, a kik ha a mai állapot fenntartását 
helyesnek találják, ö a maga részéről meg
nyugszik. Ám ö úgy tudja, mert úgy tanulta, j 
hogy ez lehetetlen állapot és legjobb lelki
ismerete szerint követeli, hogy ez a helyzet j 
szüutcttessék meg.

Az utológiai osztály vezetései dr. Bre- 
zavszky Nándorra, a kórház kiváló sebész- | 
főorvosára kell biztii.

Javasolja, hogy ti kórház kötelékébe nem 
tartozó orvosok is járhassanak a betegek vagy 
hozzátartozóik kívánságára a kórházba egyes 
betegekhez., a mint ez másutt is, kórházakban, 
szanatóriumokban szokásos. A betegnek nem 
mindenkihez van egyforma bizalma, régi, meg
hitt orvosában bízik meg leginkább. Ettől 
nem szabad a beteget erőszakkal elszakítani.

A mi a kórházi ápolást illeti, az sem 
megfelelő; apácák kellenének, ezek a legjobb 
ápolónők.

Végűi nem tartja szükségesnek, hogy a 
főorvosok nyolctól tízig legyenek kinn a kór
házban. Elég egy óra. Ha szükséges, az. orvos 
saját lelkiismerete sugallatát követve, minden 
.,'abályr ndeleti parancs nélkül is, ott marad 
a kórházban, a meddig dolgát el nem végezte.

Dr. Kcissowitz, mint a törvényhatósági 
bizottságnak egyik orvos tagja, szintén szót 
kér e kérdésnél. A tanács javaslatát pártolja 
és túlzottnak tartja Szvinyarev dr. aggályait. 
Magánorvos is kezel gennyes sebeket és köz
vetlen utána megesik, hogy szülő nőhöz hívják.
A mai állapot fenntartását pártolja, mert hiszen 
50 szülés közül a kórházban egy sem végző- j 
dött rosszul. Az orvosok időbeosztását illető- [ 
lég a mellett van, hogy délelőtt és délután 
egy-egy órát időzzenek a főorvosok a kórházban.

Dr. Szvinyarev: Való az, hogy a rendes 
szüléseknél nem fordult elő semmi baj. De itt 
nincs is szükség orvosi beavatkozásokra. 
Ámde, a hol mütő orvosi beavatkozásra volt 
szükség, az esetek mind a legszerencsétle
nebbül végződtek. Erről a törvényhatóság 
esetleg bizottság kiküldetése utján is meggyő
ződést szerezhet. Fenntartja javaslatát.

Schossberger dr. felvilágosítása és dr. í 
Kubinyi Károly hozzászólása után a közgyűlés | 
a tanács javaslatát fogadta el.

Szvinyarev dr, a határozatot megfelebbezte. !

fi gyűlés bezárása.

Javasolta végül a tanács, hogy egy ne- 
gyedik kéményseprési kerület szerveztessék. j 
Az idevonatkozó tanácsi előterjesztést Paul \ 
Keresztély és Profimul Béla felszólalása után 
elfogadta a közgyűlés, A határozatot Paul 
Keresztély nu gfelebbezte.

Ezután a főispán a közgyűlést bezárta, 
felkérvén a jegyzőkönyvnek nov. 4-én délután 
4 órakor történendő hitelesítésére dr Kemény 
Somát, Krón Károlyt és Paul Keresztélyt.

Wagner Testvérek 5-ös számú 
pörkölt kávéja a legfinomabb.

Tanítók küldöttsége a főispánnál.
(Süjat tudósítónktól.)

Kedden, október hó 31-én a helybeli 
tanítók mintegy harminc tagból álló küldött
sége, mint Újvidék városa egész tanítóságának 
képviselete dr. Szlezák Lajos országgyűlési 
képviselő vezetése mellett Matkovits Béla főis
pánnál tisztelgett, kérvén, hogy anyagi hely
zetük javítása tárgyában előterjesztett kérel
müket tekintettel a n gy drágaság folytán 
előállott rendkívüli szükségleteikre, támogassa.

A küldöttség szónoka dr. Szlezák Lajos, 
országgyűlési képviselő meggyőző és lelkes 
beszédben ecsetelte a tanítótestület kérelmének 
jogosságát és méltányosságát; Matkovits Béla 
főispán pedig készseggel mutatkozott hajlan
dónak arra, hogy a tanítóság kívánalmainak 
szószólója és támogatója leend.

Dr.' Szlezák Lajos orsz. képviselő a követ
kező beszédet intézte Matkovits Béla főis
pánhoz :

Méltóságos Főispán Ur!
A kiket it: magad előtt látsz, az újvi

déki tanítói testület összességét képezik, 
ama testületét, amely az állami feladatok
nak egyik legnehezebb és legfontosabb 
részét: a nép nevelését vallja kötelessé
gének.

Régen elismert és követett kormányzati 
elv, hogy a közhivatalnok csak akkor 
teljesítheti teljes odaadással feladatát, ha 
részére az állásához mért gondtalan ellá
tás biztosítva van. Az a közhivatalnok, a 
ki saját hibáján kívül is, anyagi gondokkal 
kénytelen küzdeni, nem viheti bele mun
kájába egész lelkét, már pedig a fél 
leiekkel teljesített kötelesség a fél siker, 
vagy a teljes sikertelelenség veszélyét 
hordja magában.

Az állam fokozatosan gondoskodik a 
maga alkalmazottjainak a változott viszo
nyoknak megfelelő jobb ellátásáról és 
megélhetéséről, sőt amint tudni méltóz- 
tatol, a törvényhatósági tisztviselők állami 
segélyezése is fokozatosan halad előre és 
a midőn minden társadalmi és gazdasági 
osztály sikerrel iparkodik a maga anyagi 
helyzetén javítani, úgyszólván a tanitói 
testület az egyedüli, a mely a szinte napról- 
napra emelkedő drágasággal és nehezebb 
megélhetési viszonyokkal szemben segély- 
telenül és tehetetlenül nézett eddig a 
jövendők elé.

Bizonyára nem szerénytelenség, ha 
végre e testület is megmozdul és jogos 
igényeivel bekopogtat azok ajtaján, kik 
sorsáról gondoskodni hivatva és kötelezve 
vannak.

Azért, mint Újvidék városának ország- 
gyűlési képv selője nemcsak kötelesség
tudásból, de az ügy iránti szeretettel 
fogadtam a tanítótestület megbízását, hogy 
őket te hozzád vezessem és előtted szó
szólója legyek ama kérelmüknek, hogy 
döntő szavaddal siess segítségükre ama 
törekvésükben, hogy e város törvényható
sági bizottsága mielőbb határozzon jogos 
és méltányos mozgalmunk tárgyában, a 
mely a tanitói fizetések megfelelő emelé
sét célozza.

A mily erős a meggyőződésem e ké
relem jogossága iránt, ép oly erős a 
hitem és bizalmam, hogy a te jóakaratu 
támogatásoddal az njvidéki tanítótestület 
e mozgalma mielőbb sikerre fog vezetni.

A legnagyobb szeretettel ajánlom e 
kiválóan fontos ügyet pártfogó jóindula
todba.
Az éljenzéssel fogadott beszédre a főispán 

következőleg válaszolt:
Nagyságos Képviselő Ur!
Tisztelt Hölgyeim cs Uraim!

Mai megjelenésük fényéből és a kép
viselő úr Önagysága hozzám intézett sza
vadtól jól esik tapasztalnom, hogy biza
lommal vannak hozzám. És ezt helyesen 
teszik. Mert ismervén magamat, tudom, 
hogy nálam mindenki, egyesek és testü
letek egyaránt, nyitott ajtót találnak, vala
hányszor igazságos és méltányos üggyel 
járulnak elém. De azt is tudom, hogy ily 
ügyek sikeréért — hacsak hatalmi kö
römbe esnek — tőlem telhetőén mindent 
megteszek.
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Ismerem a tanítóság nehéz és fontos 
hivhtását. Ismerem továbbá azt az aggasz
tóan nehéz terhet, melyet az általános 
drágaság közepette mindenkire, de talán 
leginkább a tanítóság vállaira rak az élet. 
Végre és főleg azt is tödom, hogy ez a 
derék testület, az Önöké, a kikre egy 
egész ország jövő fejlődésének alapköve- 
zési munkája van bízva, ezt az életbe 
vágóan fontos missziót igazi sikerre! csak 
akkor töltheti be, ha a megélhetés nehéz 
gondjaitól — amennyire csak lehetséges — 
felszabadítjuk, hogy igy bénitatlan kedv
vel, kedélylyel és mindig friss lélekkel 
léphessen arra a katedrára, a honnan 
ezren várják szellemi táplálékukat.

És, amikor kijelentem, hogy mind ezt 
tudom és átérzem, — talán felesleges a 
bevezető szavaim után megismételnem, 
hogy ügyüket magáévá teszem, azt beha
tóan megfontolom és — noha az elhatá
rozás más fórum kezében van — a 
magam részéről is mindent elkövetek, 
hogy reményeik teljesedhessenek.

Megnyugtatásuk végett még csak 
annyit jelentek ki, hogy már első lépé
süknél nagyon bölcsen választották meg 
szószólójukat, Önagysága, a képviselő ur 
személyében. Mert — ismerve Önagysága 
agilitását és ambícióját minden igaz, jó 
ügy felkarolásában — az ő kezében is 
jó kezekbe tették le kívánságaikat. És ezt 
a körülményt magában is már fél sikernek 
tekintsék.

A M aticza  kö zg yű lése .
A sikkasztás tárgyalása.

(Saját tudósítónktól.)

Szerdán, november hó 1-én, tar
totta a Maticza ezidei rendes évi köz
gyűlését, amelyet eddig még sohasem 
tapasztalt érdeklődés kisért, mert a köz
gyűlésen tárgyaltatott a már országos 
hírhedtségre szert tett Manojlovits-féle 
négyszázezer koronás sikkasztás és ugyan
ott történt határozat az igazgatóság és 
felügyelő bizottság anyagi felelősségéről, 
nem kevésbbé fontos tárgya volt a köz
gyűlésnek a tisztikar leköszönése és az 
uj tisztikar megválasztása, amelynél ki
emelendőnek tartjuk, hogy a régi elnök
ség még csak nem is jelöltetett.

Előzmények.
Már a közgyűlés előtt való napon 

feltűnő volt az a sok idegen, aki a 
városba érkezett. A szállodák zsúfolásig 
tömve voltak a „Maticza" környék-, sőt 
messze vidékbeli idesereglett tagjaival, 
az utcán mint valami nagy esemény elő
estéjén csoportokba verődve vitatkoztak 
a tagok és szemmellátható volt az a 
rendkívüli érdeklődés, amely a Maticza 
szerdai közgyűlése iránt mutatkozott. Az 
idegenek között feltűnő sok papot lehe
tett látni, de eljöttek az összes vidéki 
vezető emberek is, igy többek között dr. 
Kraszojevits György, a szerb radikális 
párt vezére, dr. MilciciinovUs Zsárkó, dr. 
Lalosevits János, dr. Manojlovits János 
stb. A tagok pártállásuk szerint csopor
tosulva már kedden este előértekezletet 
tartottak, ahol a közgyűlésen követendő 
eljárásuk tekintetében állapodtak meg, 
hogy minden párt kellőleg felkészülve 
vonulhasson fel a közgyűlésre.

Szerdán már a reggeli órákban 
nagy volt az élénkség. A kávéházak asz
talait a vidékiek egészen okkupálták, 
közöttük élénk eszmecsere indult meg és 
a hangulat rendkívül izgatottnak mutat
kozott.

A közgyűlés lefolyása.
A közgyűlés iránti rendkívüli érdek

lődésnek legnagyobb bizonyítéka az,

hogy azon rendszerint még a legfonto
sabb eseményeknél is legfeljebb 80— 100 
tag szokott résztvenni, inig a szerdai 
közgyűlésen a résztvevők száma 564 
volt, ezenfelül a „Grand Hotel" vigadó- 
jánaK tágas karzata is zsúfolásig megtelt 
érdeklődő közönséggel.

A közgyűlési teremben a tagok párt
állásuk szerint csoportosultak, külön 
helyezkedtek el a liberálisok, külön az 
iíju-radikáüsok és isiWt külön az óradi
kálisok. A színpadon elhelyezett emel
vényen foglalt helyet a tisztikar, az 
elnöktől jobbra külön e célra fenntartott 
helyen ült Matkovits Béla főispán, mint 
a magyar kir. kormány képviselője, mig 
a városi hatóságot dr. Demeiiovics j 
Vladimír polgármester képviselte, aki az 
elnöktől balra foglalt helyet.

A közgyűlés lefolyásáról a következőket ; 
jelenti tudósitónk:

Megbízó levelek igazolása.
Már 9 óra is rég elmúlt, amidőn a zsúfo

lásig megtelt nagy teremben H a d zsits Antal 
udvari tanácsos, elnök megnyitotta az ülést és 
mindenekelőtt a megjelent tagok igazolására 1 
bizottság kiküldetését kérte. Á bizottság tagjai' 
lettek dr. S zv in ya rev  Miladin, dr. Lalosevics  
János és dr. M ilad inovits Zsarkó. A bizottság 
félrevonult, hogy megbízatásának eleget tegyen.

Mintegy félórai munka után tértek vissza, 
avval a jelentéssel, hogy a közgyűlésen össze
sen 564 igazolt tag jelent meg.

Az elnök megnyitója.
Elnök ezek után megállapítván, hogy a i 

tagok határozatképes számban jelentek meg, 
üdvözli elsősorban , M atkovits Béla főispánt, ' 
mint a kormány képviselőjét, továbbá dr. 
ü cm etro v ics  Vladimírt, aki a városi hatóság 
megbízásából jelent meg. Mindkét képviselő 
nevének említésével lelkes éljen nyilvánítás 
hangzott el. Erre elnök kéri a megjelenteket, 
hogy tekintettel a szőnyegen levő igen fontos 
tárgyakra, higgadtan, komolyan és minden 
személyeskedéstől tartózkodva vegyenek részt j 
a vitában. Ezen kijelentés élénk tetszésnyilvá
nítással találkozott.

A sikkasztás.
Először is dr. C sirics A. Milán kér szót 

és előterjeszti az igazgató-választmánynak már 
lapunk hasábjain is ismertetett jelentését a í 
Maticat ért sikkasztásról. Indítványozza az 
igazgató-választmány többsége nevében, hogy 
a közgyűlés minden tagja legyen felelős a j 
kárért és Röíeleziessék a megtérítésre. Ezek 
után dr. D avidovácz Milán abbeli nézetének 
ad kifejezést, hogy az igazgatóság kezeskedjék 
az okozott kárért. Ezzel szemben dr. R adics  
Dusán a következő indítványt terjeszti elő: A 
közgyűlés jelenleg a jelentés részletes és érdem
leges tárgyalásához nem fog, azt az uj igaz
gató-választmányra bizza, a mely meg fogja 
tenni a szükséges lépéseket a kárnak teljes 
pontossággal való megállapitliatása céljából'és 
egy újabban összehívandó rendkívüli közgyű
lés elé fog javaslattal lépni. A felelősség azokat 
éri, akik a sikkasztás idején az igazgató- 1 
választmány tagjai voltak.

Hosszabb vita után dr. Radics D sán 
javaslata fogadtatott el. Nem fogadta cl a 
közgyűlés az igazgató-választmány által meg
állapított költségvetést sem. hanem az uj igaz
gató-választmánynak tette kötelességévé, hogy 
javaslattal álljon elő a részletes vizsgalat be- ; 
fejezése után.

Körülbelül 1 órakor az elnök az ülés 
folytatását délután 3 órára tűzte ki.

« ueiutani uies.
Három orakor az elnök újból megnyitja 

az ülést és napirendre tűzi ki az elnöki szék
nek választás utján leendő betöltését. J a ks its  
Milutin dr. D u n g y c rszk y  Gedeon országgyűlési 
képviselőnek megválasztását ajánlja, amihez 
az összes pártok hozzájárulnak. Dr. G avrila  
Emil kötelességének tartja, hogy Hadzsits 
Antalnak a Maticza érdekében kifejtett fárad
hatatlan tevékenységéért köszönetét fejezze ki 
amire Hadzsits kijelenti, hogy továbbra is a 
Maticzát fogja támogatni. Dr. S zv inyarev  
javaslatára azután határozatba megy hogv 
Dungycrszky elnökért küldöttség ni egy, Imey 
öt a közgyűlési terembe hívja.

Az alelnöki állás betöltésénél dr. Pét rövid; 
Milán ajánlja dr. B o ksá n  Milos ügyvéd meg
választását, mig dr. M ilad inovits Zsárkó javas
latba hozza dr. M a rko v its Lázár orvost. Az 
elnök elrendeli a titkos szavazást, amire dr. 
M arkovits Lázár a jelöltségtől visszalép, ami
nek folytán dr. B oksán  Milos! egyhangúlag 
megválasztott alelnöknek je enti ki.

Közben megjelent az uj elnök, dr. D n n -  
g y e r s z k y  Gedeon, akit nagy lelkesedéssel 
fogadtak. Úgy í, mint dr. B o ksá n  Milos 
hosszabb beszédben Ígérik, hogy a Maticza 
érdekében legjobb tehetségükkel fognak min
denkor dolgozni.

Az igazgató-választmányba választattak 
Újvidékről: dr. Radits Dusán, Mijatovits Atilos, 
dr. Afarkovits Lázár, Bajnzetov Zsivkó, Dun- 
gyerszky Jakab, Vukoviís Árkádia, Stratimiro- 
vits Vladimír, Popndits Péter, Tyosziís Gy. 
Milán, Molyacz György, Milits Ti vadar, dr. 
Trifkovits György, Milovanovits Szvetozár, 
Stojkovits Száva, Dobanovacski István és 
Szlepcsevits Zsárkó. A vidékről: dr. PelrovltB 
János, Dr. Novak Szvetiszláv, Petrovits Miklós, 
dr. Manojlovits János, dr. Lalosevits János es 
Vujits János.

Hosszabb vitát produkált a tisztviselők 
választása, amelynek folyamán az óradikalisok 
nagy része a Miletits-nóta hangjai melleit 
kivonult. Beadatott 220 szavazat. Főtitkár leit 
dr. O szto its  Tihamér 218, másodtitkár dr. 
P ro d a n o v its Miklós 212, pénztáros SlaVdts 
Dusán 214, főkönyvelő S ilits  György 215, 
másodkönyvelő T y á sz its  Sándor 2Í5. könyv- 
és levéltáros S zrg ya n o v  Vojin 214 és ügyész 
dr. M alesevits István 216 szavazattal.

Az ülés bezárása.
Erre felvétetett 251 uj tag, kiosztattak az 

ösztöndíjak, amelynek végeztével 10 tag válasz
tatott a jegyzőkönyv hitelesítésére. Este 9 
órakor elnök azután bezárta az ülést.

Tőzsde Újvidéken.
A Lloyd ülése.
(Saját tudósítónktól.)

Az újvidéki Lloyd múlt héten tartott vá
lasztmányi ülésén érdekes és a város fejlődé
sére nagy jelentőségű tervvel foglalkozott. 
Arról volt tudniillik szá, hogy Újvidéken léte
sítendő árutőzsde tárgyában tegyen lépéseket 
a Lloyd, s ha tényleg sikerrel végződne a 
Lloydnak ez a törekvése, Újvidék gazdasági 
élete mérföldé,- lépésekkel haladna előre. Az 
életrevaló eszmére, melyet E rn s t József vetett 
fel, alkalomadtán még visszatérünk.

Foglalkozott továbbá a Lloyd az éjjeli 
telefonszolgálatnak az Újvidéki Hírlapban 
megpendített eszméjével és azt sürgetni fogja.

Az ülés lefolyásáról különben a követ
kezőkben számol be tudósítónk:

Az „Újvidéki Lloyd" választmánya októ
ber 29-iken ülést tartott, amelyen Die tzgen  
Gábor elnök, majd később K önigstüd tler bu
sám alelnök elnököltek, Napirend előtt a vá
lasztmány elhatározta, hogy Beöthy László 
kereskedelemügyi minisztert hivatalbalépése 
alkalmából sürgönyileg üdvözli.

Egy vonatkozó átirat kapcsán foglalkozott 
az állandó tűzoltóság létesítésének kérdésévé!, 
majd sajnálattal vette tudomásul a kereske
delmi és iparkamara értesítését, hogy a minisz
ter a Lloydnak azon kérelmét, me.y a telefon- 
dijáradásnak az Újvidék Zombor, Baja, Zenta, 
Qbecse és Zimony közötti viszonylatban 1 
koronára való leszállítására vonatkozott, tekin
tettel a forgalomnak várható nagyobbodására, 
ezidő szerint nem engedélyezheti. Elhatározta 
továbbá, hogy a helyi telefonszolgálatnak az 
éjjeli órákra való kiterjesztése érdekében ille
tékes helyre felterjesztést intéz.

Az ünnepnapokon való egyöntetű üzlet
zárás rendezése céljából a legközelebb szükebb- 
kőrü bizottságot hiv egybe, melynek javaslata 
kötelező hozzájárulás céljából az érdekeltek 
összesége elé fog terjesztetni. A titkár jelentést 
ett a Bacska számára Újvidék székhelylyel 

kérelmezendő kereskedelmi és iparkamara 
érdekében szükséges adatok gyűjtése tárgyában 
eddig tett lépéseiről.
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Végül Ernst József indítványára elhatá
rozta a választmány, hogy egy Temesvár és 
Miskolc mintájára Újvidéken létesítendő áru
tőzsde intézményének ügyét tanulmány tárgyává 
teszi és oda.fog törekedni, hogy Újvidéken 
mielőbb létessitessék ilyen tőzsde.

h í r e k .
Személyi hír. Matkovits Béla főispán f. 

hó 2-á.n Budapestre utazott. A főispán buda
pesti tartózkodása néhány napra terjed.

Küldöttség a képviselőnél. A polgári 
iskola gondnoksága a napokban Dletzgen 
Imre gondnoksági elnök vezetésével dr. Szle- ' 
zák Lajos, városunk országgyűlési képviselő
jénél tisztelgett. A küldöttség szónoka köszö
netét fejezte ki a képviselőnek a polgári j 
iskola harmadik osztályának párhuzamosítása j 
érdekében kifejtett közbenjárásáért. Képvise
lőnk megköszönve a tisztelgést, kijelentette 
hogy minden Újvidéket érdeklő közügyben í 
mindenkor a legnagyobb készséggel áll a I 
polgárság rendelkezésére.

Éitekezlet a vízvezeték ügyében. Dr. 
Demetrovits Vladimír polgármester szombatra 
e hó 4-ére értekezletre hívta össze a törvény- 
hatósági bizottság több tagját; az értekezleten 
a tanács tagjai, valamint több orvos és mérnök 
szakértő is vett részt. Az értekezlet a vízveze
ték céljára szolgáló kutak vizének használha
tósága és alkalmas volta felett tanácskozott. 
Természetesen a tanácskozásnak csak infor
matív jellege volt, de minden esetre már ez is 
egy újabb lépés ebben a város közönségére 
nézve nagy horderejű kérdésben.

Jogászértekezlet. Zoliiin Sándor dr., 
kir. törvényszéki bitó pénteken e hó 3-án 
délután 4 órakor a királyi törvényszék per- 
tári termében szépszámú jogászközönség 
előtt tartott előadást az új polgári perrendtar
tásról. A nagy készültséget és alapos jogi 
tudást eláruló előadás mindvégig lekötötte a 
hallgatóság figyelmét. Az előadást hosszasabb 
eszmecsere követte. Itt emli jiik meg, hogy a 
perrendtartás ismertetése tárgyában tartandó 
jogász összejövetelek ezentúl a Kaszinó helyi
ségeiben tartatnak meg, még pedig minden 
hétfőn este nyolctól tiz óráig. Mos! hétfőn, 
nov. 6-án, Zoltán Sándor dr. tart előadást.

Uj jegyzők a törvényszéknél. Gébcll 
Dániel joggyakornok az újvidéki kir. törvény
székhez jegyzővé neveztetett ki, ugyancsak 
jegyzője lett a törvényszéknek dr. Apczy 
Ernő zombori ioggyakornok is.

Katalin-táncfüzér. Az „Újvidéki Katho- 
likus Olvasókör" ma vasárnap este7 és félóra
kor a céliövészegyesület helyiségeiben Katalin 
táncfüzért rendez. A rendezőség élén dr. Piu- 
kovich Sándor köri elnök áll.

Kulturelöadás. Az „Újvidéki Katholikus 
Olvasókör" ben vasárnap délután 4 órakor 
tartja dr. Piukovich Sándor fögimn. tanár har
madik előadását. Ez az erdélyrészi nevezetes
ségekről fog szólni.

Csőd. Az újvidéki törvényszék ti szerb 
kereskedelmi egylet ellen ennek saját kérelmére 
a csődöt elrendelte. Tömeggondnokká dr. 
Jankovics Pál, helyettesévé dr. Fischer Henrik 
ügyvéd neveztetett ki.

Szerenád a dalárdái elnöknek. Szom
baton este az „Újvidéki Dalárda" tagjai elnö
kük, Szabó Imre törvényszéki biró tiszteletére 
névnapja előestéjén szerenádot adtak. Az elő
adott három kart Hollós Lipót karnagy diri
gálta. Szabó Imre szép szavakban köszönte 
meg az ünnepeltctést.

Sirköszentelés. B. emlékű Piukovich 
Ferenc hajózási felügyelő nyugvó'.elyét sírkő
vel jelölte meg a család. A sirköfelszentelés 
november 1 -én délután volt, amelyet nagy
számú közönség jelenlétében Páth Ferenc 
segédlelkész végzeti.

A hamis megbízott. Furfangos módját 
eszelte ki a csalásnak Kis József hajóács se
géd, aki a Ferenc József csatorna igazgató
ságának megbízottjaként adta ki magát és 
ezen álminőségben a hajóhidnál alkalmazott 
munkásoktól 30—50 K. összegeket csalt ki. 
Kis József rovott előéletű és pénzhamisítás kísér
letéért már 1 évi börtön büntetést is kiállott.
A csalót a rendőrség letartóztata.

Az elfogott újvidéki Eulenburg. Wild- 
liammer György borbély segéd, akiről lapunk
ban mar szó esett és aki ellen t.rinészetelleni

fajtalanság miatt köröző levél bocsájtatott ki, 
a rendőrség kezébe került. Wildhammert az 
uj.idéki rendőrség elfogta és előzetes letar
tóztatásba helyezte.

Sötét utcák. Valahol Mucsán a kalen
dárium szerint igazodik a világítás és Így 
megesik, hogy a legsötétebb esti órákban sem 
világítanak az utcán, mert a kalendárium sze
rint a holdnak kellene világítania. Mucsán 
még csak megjárja ez a dolog, de olyan város
ban, mint Újvidék a kalendárium nenr pótol
hatja a világosságot, pedig akárhányszor 
megesik, hogy már este 10—11 tájban nem
csak a mellékutcákban, hanem még a főut
cákban is koromsöiétség uralkodik és ha 
ehhez a sötétséghez még az őszi köd is hozzá 
járul, akkor még a főutca lakója is bizony 
csak botorkálva talál haza. Talán helyénvaló 
lenne, ha legalább a főutcán, ahol még az 
éjjeli órákban is van gyakori közlekedés, min
den második gázlámpa egész a reggeli órákig 
égve maradna, mert hisz jói tudjuk, hogy a 
késő esti és éjjeli órákban is több vonat köz
lekedik, és sok utast visz ki a sorsa a vasút
állomáshoz, valamint sokan érkeznek a vasúttal, 
a kik a városba iparkodnak. Már ezek ked-. j 
véért is legalább a vasutig a főúton a világí
tást egész éjjel fenn kellene tartani.

A kézrekerült bortolvaj. Hadinger And- ; 
rás újvidéki szőllősgazda telepi pincéjéből egy 
hordó bort elloptak. A rendőrség most kinyo- ■ 
mozta a tetest Mészáros Antal személyében. A 
lopott bort Mészárosnál istállójában elásva 
megtalálták, hordóstól együtt.

Késelés szerelemféltésböl. Kis Mari 
hajadon Csányi Verona társnöjé az izr. temp
lom udvarában megtámadta és késével annak 
testén jelentékeny sérülést is okozott. A táma
dás t a két leány közötti heves szóváltás előzte 
meg, aminek oka szerelemféltés volt, mert 
mind a ketten egy legénybe voltak szerel
ni essek.

Sport. Jövő héten városunk egy újabb 
látványossággal szaporodik. Megnyílik az uj 
kerekeskorcsolya műpálya. A külföldön már 
jól bevezetett sport nálunk csak most kezd 
divatba jönni, s városunk erős fejlődéséről 
tesz tanúságot, hogy az egész országban még 
Budapestet is megelőzve, városunkban létesült 
legelőször a kerekeskorcsolya műpálya.

Köztudomású, hogy köhögés, rekedtség, 
és elnyálkásodásnál legbiztosabban hatnak a 
világhírű EGQER-íéle MELLPASZTILLÁK, 
melyek a gyomrot nem rontják és kitűnő 
izüek. Kaphatók minden gzógyszertárban és 
drogériában. Doboza 1 K és 2 korona. Pró
badoboz 50 fill. Főraktár: Nádor gyógyszertár 
Budapest, VI., Váczi-körut 17.

November hó 11-én megnyílik
az új

E r z s é b e t - t é r  4 .  s z á m .
□  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ C J D C ID I D D C I I D D Q D O D

Nyitva egész napon át - p l  
este villanyvilágítás mellett. 

Mérsékolt árak. -----  Kellemes buffet.

Korcsolyák olcsón bérelhetők.
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Jegyek kaphatók

K A S S O V 1 T Z  Z S IG M O N D
i rodájában, II. Rákóczi Ferenc-út 2. szám.

vagy
a pályán a pénztárnál.

Kerestetik
ellenőr, nős, maximális 40 éves korig, kezdő 
fizetéssel, 1—2 hónap mnlva fizetésemeléssel, j 
kellő óvadék mellett. Cim: Rosenzweig Emil 

bérkocsi-vállalkozó Runta.

20790 tkv. 1911 szám.

Á rve ré s i h ird e tm é n y i k ivo n a t.
Dr. Qavanszky Tivadar újvidéki lakos 

és társai végrehajtatónak Borisav Gyokáné 
szül. Jelics Anna kátyi lakós végrehajtást szen
vedett elleni végrehajtási ügyében a kérelem 
következtében a végrehajtási árverés 400 kor. 
2400 K. 600 K. és 2100 K. tőkekövetelés, és 
kielégítése végett az 1881. LX. t.-cz. 144. §-a 
alapján és a 146. §-a és az 1908. évi LXI. 
t.-cz. 27. §-a értelmében az újvidéki kir. já
rásbíróság mint telekkönyvi hatóság területén 
levő a kátyi 113. sz. betétben Borisén Gyó- 
káné szül. Jelity Anna nevén felvett A I. 1—2 
sor, 1095, 1096. hrsz. 1122 négyszögöl kert a 
beltelekben és 358 négyszögöl udvarai biró 
212 ö. i. számú ház a szépligeti takarékpénz
tár részvénytársaság szépligeti cég utóajánlat
tevő által megajánlott 1662 K. 10 f. árban 
mint ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendeltetik.

Ezen árverés megtartására határnapul 
1911. évi november hó 13. napjának d. u. 3 
órája Káty község házához tűzetik ki.

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

anok a kikiáltási áron alul eladatni nem 
fog, hanem amennyiken annál magasabb ígé
ret nem téteti az ingatlan az utóajánlattevő 
által megvernek fog kijelenteni.

2. Az utóajánlat akkor is kötelező, ha 
utóajánlattevő az árverésnél meg nem jelent.

3. Az újabb árverés költségeit a vevő az 
ígért vételáron felöl kötel.-s fizetni.

4. Az árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan kikiáltási árának 10'Vát készpénz
ben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1. napján 3333. sz. a. kelt 
1. M. R. 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 
1881. évi 170. §-a értelmében a bánatpénzek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről szabály- 
szerű elismervényt átszolgáltatni kötelesek.

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

Köteles a vevő, ha magasabb Ígéretet tett 
a becsárnál, az 1908 évi XLI. t.-c. 21 §-a 
értelmében a letett bánatpénzt az általa ígért 
ár ugyannyi százalékáig kiegészíteni, ellenkező 
esetben Ígérete figyelmen kívül marad és az 
árverésben, mely haladéktalanul folytattatik 
részt nem vehet.

5. A vevő köteles az árverési vétetárat 2 
egyenlő részletben és pedig az elsőt a árve- 
résjogeröre emelkedésétől számított 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanezen naptól számított 
45 nap alatt minden egyes vételári részlet 
után az árverés napjától számított 5 százalé
kos kamatokkal együtt az 1881. évi december 
hó 6. napján 39525 1. M. szám alatt kelt ren- 
deletban elóirt módon a titeli kir. adóhivatal, 
mint bírói letétpénztárnál lefizetni.

Titelen,
napján.

1911. évi szeptember hó 22.

Petrovics, s. k. 
kir. jbiró.

K ö n y v / e lő
(mérlegképes), magyar, német levelező 
elfogad órai könyvelést, valamint köny
vek megfektetését és alapos rendbehozásat. 
Szives érkeklődők kéretnek b. Cimiiket 
a kiadóhivatalban leadni.. 1—1

AKI
házát eladni óhajtja 

AKI
ingatlant vagy ingót venni óhajt 

A Z  F O R D U L J O N
bizalommal az „Újvidéki Hirlap“ 
kiadóhivatalához, mert hirdetése 
:: eredménnyel fog járni. ::
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1|29 ó ra k o r  

kezdődnek az előadások 

az APOLLO SZINHÁZ-ban.

U tc a i n a g y  la k á s .
1!. Rákóczy Ferenc-út 28. I. em.
Modern kényelemmel (gáz- és vízvezeték 
villanyos világítás) berendezett előszoba, 2 
utcai — 3 udvari — für.iöszoba és mellék- 
helviségek. — Bővebbet az építésvezetőnél 
vagy Dr. LORÁNDNÁL. 3—3

Öt liter
rendelésnél házhoz szállít

M
M

DIRI
M
H  K e to T i - u i c a  ö . s z á m

S I Z Z I I S

Eredeti 
Szerémi 
Hegyi

Wachtl Imre kádár 
=  Újvidék, =
Petöfi-utca 8. szám.

M
M

Természetes hazai gyógyvíz.
Biztos gyógyszer: gyomor- és cukorbete
geknek, köszvény, hólyag- és vés.bajok 
•: ellen

Félpohár VITA-for ás a gyomor- 
égetést azonnal ni g s z i i n t e t i .

A vállalat tulajdonosa a CONSUM Keresk R.-t.
Budapest V II., Teréz-körut 4.

Raktár: Wagner Testű, cégnél Ujuidék.
Kaphatti  mlnder jobb tüszeri iz le tb en  i s  g y i g y d r l n n .

Hz újvidéki jég- és kerekeskorcsolya müpálya vállalat
azonnali belépésre keres egy

a g i l i s  f i a t a l  e m b e r t
ki a magyar, szerb és német nyelvben jártas. 
Ajánlatok KASSOVITZ ZSIÜMOND Újvidék, 
II. Rákóczy Ferenc-út 2. nynjtandók be.

7302. szám. tkv. 1911

Á rve rés i h irde tm ény k ivona t.
Heinberger Mátyás sajkásszentiványi 

lakósnak Morgenthaler Jakab tiszaistvánfalvai 
lakos végrehajtatónak szenvedett elleni végre
hajtási ügyében a kérelem következtében a 
végrehajtási árverés 600 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1910. évi január hó 26-tól járó 8°.. 
kamatai, 108 kor. 70 fii!, perbeli és végre
hajtási, már megállapított, valamint a jelenlegi 
23 kor. és a "még felmerülendő költségek 
kielégítése végeit az 1881. LX. t.-cz. !44. 
§-a alapján és a 146. §-a értelmében az 
újvidéki kir. törvényszék, mint telekkönyvi 
hatóság területén levő tiszaistvánfalvai 646. 
sz. betétben f  I. sorsz. Morgenthaler Jakab 
tulajdonául felvett 1221 6. rsz. 436 ö. i. sz. 
ház'2140 korban ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendeltetik.

Ezen árverés megtartására határidőül 
1911. évi november hó 29-ik napjának d. e. 
11 órája Tiszaistvánfalva községházához tűze
tik ki s foganatosításával Horváth Gusztáv 
bir. végrehajtó 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-án alul eladatni nem 
fognak.

2. Az árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárnak 10 százalékát vagyis 
214 kor. készpénzben vagy az 1881. LX. t-cz. 
42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. nov. 1. 3333. sz. a. kelt igazságmin. rend. 
8 §-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. I. 
ez. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Újvidék, 191!. évi oktob. hó 18. napján.
Vékey Zoltán s. k. 

kir. törvényszéki biró.

Gyors- ős gépiró iskola.
A budapesti „Gyakorló Gyorsírók Társa

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

szeptember hó 15-én megnyitottam.
Tanfolyamaimon a magyar-német leve

lező és vita-gyorsiráson kivid magyar-német 
levelezés, helyesírás és minden rendszerű gépen 
való Írást mérsékelt tandíj mellett tanitok.
A budapesti „Gyakorló Gyorsírók T ársa
sága" vizsgáztat, bizonyítványok ál ani- 
érvényesek.

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

Prospektussal szívesen szolgál.
K O H N  S Á R I .

oki. gyorsirástan. II. Rákóczy Ferenc-út 15, 
1. emelet.

STOCK-COGNAC
MEDICINAL

szavatolt valódi bor-
párlat

Camis és Sínek
gözpároló telepéből,

B a rc o la .
C O G N A  C -g ő z fö z d í , 
állandó hivatalos vegyi
:: ellenőrzés alatt. ::

Kapható minden jobb üzletben!

Ó H JAJ
É L J E N !

K öhögés, rekedtség
i T i és elnyálkásodás ellen r í  ^  W -
vL. (3 gyors és biztos hatásúak

Egger mellpasztillái
az évtágyat nem rontják és kitűnő Ízűek. 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50  fii!. í

Fő- és szétküldési raktár:
Megfő t ez az átkozott 

köhögés! „N Á D O R " gyógyszertár BU0‘ P£|7T' ,ícl' “ r“t Egger m ellpasztillá ja 
csakhamar m eggyógyított.

nr\V\n\ r\ I I i \ / iH  ó l /  o n  ■ ürossinger K. örök. Herzog István, Küchler Béla, Lukács 
r x d p r i d l U  v J J V I U “ r \ O l l  . Zsigmond, Nenadovits VI., Vuits János gyógyszertárakban, 
Klein Oszkár drogériájában, B ács-Szentam áson: Barakovich L., Jasnits Cs. István. T lte le n : 

Markov.ts János. P éterváradon: Brotzky Sándor gyógyszertárakban.

f Z
M nacrv

= -------------------- J ----------------------------------------------
P o s t a d o b o z o k b a n  3 0  f . - tö l .  R u h a d o b o r o k b a n  4 0  f.-töl, N ő i  k a l a p d o b o z o k b a n  7 0  f . - tö l  f e l je b b .  Á l l a n d ó  \ |  
n a g y  ra k tá r .  D o b o z o k  m é r té k  u tán  g y o rs a n  és  o l c s o n .  É k s z e r d o b o z o k  a l e g m o d e r n e b b  k i v i t e lb e n .  L

Nagy könyvkötészet é s  dobozárugyár
t Í B A R T H  D O M O N K O S ,  Z r ín y i  l lo n a - u tc a  15. s zá m T E L E F O N  314. J
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Divatos kéz imunkák és 
a hozzávaló anyagok

W I R T H  R Ó Z S A
kcziiminka-iizletében

II. RÁKOCZY FERENC-ÚT 6.
Állandóan nagy 

választékban kaphatók.

=  ELÖNYOMDA. =

Keressük mindenütt a legjobbat!
Legyünk óvatosak az egészséges ivóvíz 

választásánál.
Igyunk és kérjünk mindenütt.

S z á n tó i
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 izü, 
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.

4 ° o - o s — 5 ° 0-o s
alapon

törlesztéses-kölcsönökért a felek
közvetlenül fordulhatnak hozzánk 
=  25 - 65 évi időtartamra =  

tőke-kamat törlesztésre beosztva 
Földbirtokra városi házakra.

Parcellázásokat financirozunk.
Ificnnrlál/ által m egvásáro lt nagy füld- AloydZUdlv birtokot szétparcellázuk, ahhoz
sz ükségelte tő  pén z t ese tleg  előre  folyó- 

sitta tju k .

Eladósodott birtokot fs, r én

bf)

-QJ
a
N‘Cd
N
C/5
in oo

lancirozunk,

ll-od lli-ad helyű 
„Agrária Kereskedelmi'1
=  Részvénytársaság =====

Budapest, VII., Erzsébet-körut 2. szám.
Telefon és interurbán 4b—67.

inr>-

■<u
u'V

O

£>
SO
ü.

E la d ó .
Üt szobából álló úri lakás, 1 és fél hold 

szöllővei, külön gszdasádi házzal a futaki 
országút mellett. Bővebbet Szalkay Sándor 
kár. adótisztnél.

Eladó ház.
A Szent lstván-utea 8 a. sz. alatt levő 

házam előnyös fettélekkel eladom.
Gály József

1—3 Szent rókusi róni. kath kántortanitó.

vidék . = =
Csemege-üzlet és kávékereskedés.

¥L e g o lcsó b b  bevásárlási forrás .  ^

m

~S&u. j i  .-a .

Eredeti „OTTO“ motorok

i > 

i i 

i > 

C I 

<

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- 
telepesek részére.

< I

< I

OTTO“
benzinlokotnobilok nélkülözhetetlenek minden gazdának, Gép 

motor- és Hengerolajok Hajtószíjak stb. stb.

lángén és N ull motorgyár Budopest— Wien
Fióktelep: Újvidék, Temerini-utca 7. 
Kérjen árjegyzéket és költségvetést!

wJh* m = s = s =

ALAPITTATOTT 1830 ALAPITTATOTT 1830

W E I S Z  H E R M I N A
ezelőtt: SZÉViN KÁROLY.

Ú J V I D É K ,  II., K E N Y É R - U T C A  51. S Z Á M
Fest és vegyileg tisztit f é r f i - ,  n ő i -  é s  g y e r m e k  r u h á k a t ,  c s i p k é t ,  h ím z é s t  s z t ó r  é s  t u n is z  
:: f ü g g ö n y ö k e t ,  s t r u c z -  é s  d i s z t o l l a k a t ,  n a p e r n y ő k e t ,  k e z t y ü k e t  s tb .  e fé lé t .  ::

A legolcsóbb árak! Elismert jó munka!
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A legolcsóbb és a legjobb világilás az,
melyet earbitfejlesztéssel létrehozott acety- 
len' égővel teremt az u. n. Mignon 
készülék. Ennek előállítási költsége óran- 
kint 30 gyertyaerősségü 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. ::
Vezér, épviselő és egyedárusitó a Bácska részére

Bernhart Ferenc
Szilberek (Bács-Bodrog vmegye.)

Kínálok ezenfelül 10—100 lángerős re
form készüléke; a legolcsóbb áron. Mon
ti rozási 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
éi kovács műhelyben szükségesek és 
kovács műhelyben szükségesek és ame
lyek nálam állandóan raktáron vannak. 
Vevők nálam díjmentesen praktikus he- 
gesztöberendezésre szóló oktatásban ré

szesülnek.
Bernhart Ferenc

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

EZ j  □  t Z H  C Z 3  □  C Z 3  c m  
Úri lakás

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

ber 1-ére kiadó.
Bővebbet Farkas Lajos tulajdonosnál 

ugyanott. 9—10

L IT T K E  L .
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Főraktár: BUDAPEST Szép-utca 3. sz.
Frigyes Főherceg Ö Császá r é- királyi 
Fensége, Salvátor Lipót Főherceg ö 
császár és királyi Fenség.- és a Nem
zetközi Hálókocsi és

vonat Társaság szállítója.

Pezsgőfajok:
Sport Grand Vin Sec, Crémant 
Kosé, Casino Extra Sec, Fór 
England (savanykás), Britannia 

Extra Dry (cukor nélkül). ::

Mentőkocsik,
B eteg  s z á ll ító 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. . ..
01

fíA

S te fanov its

Kávé.
© @ @ © © @ © © © © @ © @ © © © © @ © ( 2 ) © © ©

ÓVADÉKKÉPESEK ÓVADEKKEPESEK

T ő k e b e f e k t e t é s r e
különösen alkalmassak

—  a P e s ti M a g y a r  K e re s k e d e lm i B a n k  . ..-----
4 '2% -os

A d ó m e n t e s  z á l o g l e v e l e i  =====
(Árvapénzek elhelyezésére igen alkalmas)

10.000, 2000, 1000 és 200 koronáról szóló czimleteknek melyek 50 év alatt, félévi 
kisorsolás utján, teljes névértékben visszafizettetnek és félévi, február 1-én és augusz
tus 1 - é n  esedékes, Budapesten, valamint Bécsben minden levonás nélküi beváltandó 

szelvények utján kamatoztatnak.
F/.en zalogh-.elek a cs. es kir. közös hadügyminisztérium 18S3. szept. 14-iki 2057. sz. és az 

1VU. március 3-iki l'JÓ. sz. rendeleté értelmében a cs. es kir. hadsereg es a hadi -tengerészet 
a magy. kir. honvédelmi m ln lstcrium  1883. október 12-iki 45,581. sz, rendeleté érteiméi),in a m. kir. 

endői íg rí zére házassági biztosítókul elfegadtafnak.
A fer.temlitett záloglevelek külön bi/.tositékáu1 szolgainak:
1 Az alapszabályok 112-ik §-a értelmében, a banknak lekötött ossszes ingatlanok. \ kibocsa- 

J "  záloglevelek alapját képező földbirtokok es egyéb ingatlanok összértéke jelenlej 630,352.427 
Koron.i, rr. ;» a forgalomban lévő záloglevelek összege 288,01-8.000 korona : kölcsönök átlag tehát
a lekötött fez vosegc-k értékének csak körülbelül 35" „-át képezi

2. Az 1876. VVV,M ‘ ..................... .... —
doncsok biztosítására e 
szolgálnál::

'• 50. n illlió  koronával teljesen befizetett alaptőke
4 fi rendes. valamint a redkivül tartalékalap 71.8 m illió korona osszertében.
•\/ 1880. XXX. t.-cikk erte mellen a Pesti Magyar Kereskedelmi i; u zalm'levrlci ■

a fa^ttván^f oónzek6? i i m  n OV;ulukk,c,,esc*k' s / o | í ' ;‘ l;*,i ^  ü z le ti biztositekokra fordíthatok? árva- ás apttvanyl pénzeit clhelv ezcsere alkalmasak, valamint katonai házassági biztosítékul elfogadtatnak.
^.zen zálogleveleknek az 1 8 8 0 . XXX. t.-cikk értelmeken teljes adómentesseg biztosíttatott.
A záloglevelek teljes nevértékben kerülnek kisorsolás esetén beváltásra-

.... .. irrv!\!!0rut), aS,<’k ev inniinr es julius havában Budapesleti királyi jelenlétében
ts  a törvény áltál előirt módozatok figyelembe vételével történnék me- 1

A kisorsolt kötvények ti hó elteltével váltatnak be.
és amsterdam M I ^ #K.ercskVdc 1 ni' , 1 11 k záloglevelei a budapesti, becsi, berlini, hamburgi, brüsszelies amsteraami tőzsde hivatalos árjegyzékeiben jegyeztetnek.
folyamon kaphatók* U ' ' * ^ ' a^ a r  Kereskedelmi Bank fiókjánál í ívidcken a m inderkori napi ár

7 n ■ M min. i III , -d l « v | H. /. I.
2 . Az 1S76. évi XXXVI. t.-cik s az alapszabályok K»7. í?-a értelmében: a záloglevél-tulajdo- 

elkülámtve kezeit külön biztosítéki alap 11.945 0G0 kor. összegűén ..vabba 1 i/t.isitekül

2 ti

Nyom utóit Friedmann Sándor villanyeröre berendezett rmüntézetúbtn, Újvidéken.


