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LEGÚJABB.
Megvan a parlamenti béke.

N’ávay a parlament elnöke.
Az ország* tekintete láza. érdeklődéssel 

foróíd . parlament fejé. A helyzet, a mely 
Bchíe$lidzfa 'íb^ondásaval a legválságosabbra 
fordidt, ionra váratlanul megváltozott.

Az itt következő sürgönyben az Újvidéki 
Hírlap ad legelső sorban hirt a politikában 
beállott eme nagyfontossági! változásról, amely 
bizonyára közmegnyugvást kell az országban.

Dr. Szlczák Lajos, városunk képviselőj •> 
a ki e válságos napokban szintén részt vett a 
parlament ülésein, volt szives az Újvidéki 
Hírlapot erről a fontos eseményről értesíteni.

Sürgönyét itt adjuk szószerint:
P a r l a m e n t i  b é k e  m e g k ö t v e ,  

e l l e n z é k  k ö l t s é g v e t é s n e k  t ö r 
v é n y e s  i d ő b e n  v a l ó  l e t á r g y a -  
l á s á t  g a r a n t á l t a .  K ö z b e n  v é d 
e r ő  j  a v a s l a t  t e c h n i k á z á s  n é l k ü l  
t á r g y a l a n d ó .  Ú j é v  u t á n  s z a b a d  
k é z  m i n d e n k i n e k .  E l n ö k  N á v a y  
l e s z .

S z 1e z á k .

Veszélyben az újvidéki kamara.
A szegedi kereskedelmi és ipar

kamara kettéválasztásának eszméjét az 
ujvidéki Lloyd még 1910. év tavaszán 
megpendítette és azt azóta az Ujvidéki 
Hírlap, ahányszor csak erre alkalom kínál
kozott, igy legutóbb is az iparkamarai 
tagválasztás alkalmával is propagálta.

Az ujvidéki Lloyd már serényen 
hozzá is látott az előmunkálatokhoz, 
szorgalmasan összehordja a statisztikai 
adatokat és csoportosítja érveit ezen 
eszme megvalósítása éidekében.

Természetesen az Ujvidéki Lloydot 
eme törekvésében az a szándék vezéreli, 
hogy a szegedi kamara kettéválasztásából 
létesítendő és Bácsmegye területére kiter
jedő uj ipar és kereskedelmi kamara 
székhelye Újvidék legyen.

Az Ujvidéki Hírlap a Lloydnak 
mindenkor iparkodott a nyilvánosság 
fegyverével ebben a kérdésben is fegy
vertársául szegődni, mert Újvidék mint a 
Bácska legelső kereskedelmi városa 
joggal követelheti, hogy az uj kamara 
székhelye itt legyen. Amidőn a közvéle
mény már-már abban az illúzióban rin- 
gajta magát, hogy a többi bácskai váro
sok is hallgatásukkal hozzájárultak ehhez 
a tervhez, egész váratlanul ér bennünket 
a szabadkai kereskedők egyesületének 
akciója, mely ugyancsak a szegedi ka

mara kettéválasztását, uj bácskai kamara 
létesítését, de nem Újvidék, hanem Sza
badka székhellyel célozza.

Nem nézhetjük és meg vagyunk 
róla győződve, hogy az ujvidéki Lloyd 
sem fogja közönyös szemmel nézni a 
szabadkai kereskedők eme akcióját, mert j 
mivel sem volna indokolható az, hogy ! 
egy uj bácskai kamara létesítésénél a 
székhely kérdésénél Újvidék mellőztessék, 
hiszen Szabadka a kormány részéről már 
annyi kedvezményben és támogatásban 
részesült, hogy Újvidéknek csak nagy 
és jogos sérelmével történhetnék meg az, 
hogy Újvidék, mely soha semmiféle 
Szabadkához hasonló támogatást nem 
élvezett, ezúttal is elesnék egy uj és a 
város és kereskedelem fejlődése érdeké
ben nagy horderejű intézménytől.

Ha az ujvidéki Lloyd felveszi a har
cot a szabadkai kereskedők egyesületével ' 
az ujvidéki székhely kiküzdéséért, akkor 1 
bizonyos, hogy ebben a kérdésben az | 
egész város polgárságát maga mellett 1 
fogja találni.

A zsablyai tagosítás .
Büntető fö tá rgya lás  Lábas Gyula ügyében.

(Saját tudósítónktól).

A zsablyai tagositási ügy már jogérvé- 
nyesen be van fejezve, az érdekelt birtokosok 
kiosztás szerinti illetményeiket megkapták és . 
birtokolják is.

Ennek a tagositási ügynek van azonban 
egy epizódja, amely a büntetőbíróságot is 
foglalkoztat a, sőt még foglalkoztatni is fogja.

Lábas Gyula szabadkai lakos volt ugyanis 
a tagositási ügy végrehajtásához kinevezett 
működő mérnök, akinek működése ellen több 
rendbeli panasz érkezett a bírósághoz, amely 
azután ezen ügyben vizsgálatot rendelt, annak 
folyamán Lábas Gyulát vizsgálati fogságba is 
helyezte, majd ezt a vizsgálati fogságot rövid 
idő múlva megszüntette.

Az eset annak idején országos feltűnést j 
keltett, mert Lábas Gyula több rendbeli meg
vesztegetéssel volt vádolva es vele együtt 
vádoltatott Vukov Gergely és Francus Sima is.

A büntető ügy évekig húzódott, míg nem 
az ujvidéki kir. törvényszék novet|]ber hó 7-ére 
ezen ügyben a főtárgyalást kitűzhette. Az ügy 
méreteiről fogalmat alkothatunk magunknak 
arról, hogy a kir. ügyészség 53 tanút kért 
megidéztetni, ehhez a vádlottak is bejelen
tettek mintegy 10 tanút, ezenkívül szakértők is 
voltak a főtárgyalásra megidézve, úgy hogy 
kilátás volt arra, hogy a fötárgyalás 4—5 napig 
fog tartani, mégis azon oknál fogva, hogy a 
szakértők kijelentették, miszerint a rendelkezé
sükre bocsájtott anyag szerfölött nagy térié- í 
delménél fogva kénytelenek néhány nap alatt, 
a meddig a főtárgyalás tartana, véleményt 
nyilvánítani, a törvényszék kénytelen volt a 
főtárgyalást bizonytalan időre elhalasztani:

A fötárgyalás lefolyásáról következőkben 
számol be kiküldött tudósítónk:

A főtárgyalás d. e. 9 órakor vette kez
detét. A biróság ekként alakult: Elnök : Csarsch 
Dezső törvényszéki elnök, szavazó bírák dr. 
Zoltán Sándor és Juhász Jenő törvényszéki 
bírák, jegyző Gébell Dániel, tolmács Popovits 
Mihály, a’ vádhatóságot dr. Konyovits György 
kir. ügyész képviselte, Lábas Gyulát dr, Edvi 
Illés Károly budapesti, Vukov Gergelyt és 
Francus Simát dr. Grigorijevits Milivoj ujvidéki 
ügyvéd védte, szakértőként Pillmann János kát. 
főmérnök es Berceller Lipót mérnök voltak 
megidézve.

A kir. ügyészség vádja Lábas Gyula ellen 
a következő: Vádolja a kir. ügyészség Lábas 
Gyulát tizenegy rendbeli a btk. 483. §-ába 
ütköző és e szakasz első büntetési tétele 
szerint büntetendő megvesztegetés vétsége 
miatt, a melyet az által követett el, hogy Sza
badkán az 1909. év folyamán mint a zsablyai 
tagositási ügy végrehajtásához kinevezett föld
mérő, tehát közhivatalnok Gosztoits Milostól 
200 kor., Milosev Milostól 400 kor., Pusztaity 
Nováktól 1000 korona, Tatarszki Szávától 
200 korona, Ugrinov Zsivántól 400 korona, 
Bozsin Mikától 100 korona, Sztojsin Nikolától 
400 korona, Krajnov Ráclától 400 korona és 
Radojcsin Kuzmantól 600 korona ajándékot 
fogadott el, Placskity Vazultól pedig 100 kor. 
és" Csonkity Diától 600 korona ajándékot kö
vetelt a hivatalánál fogva teljesítendő, hivatali 
kötelességszegéssel nem járó azon cselekmé
nyeiért, hogy a nevezett birtokosokat az álta
luk kivánt elhelyezésben részesítse.

Továbbá vádolja Lábas Gyulát 7 rend
beli, a btk. 463. §-ába ütköző megvesztegetés 
vétsége miatt, melyet azáltal követett el, hogy 
Szabadkán 1909. év folyamán mint a zsablyai 
tagositási ügy végrehajtásához kirendelt föld
mérő Cseslyák Milostól 1000 kor., Cseslyák 
Vászótól 800 kor., Csonkits Nooáktól 700 kor., 
Mirjanin Lázártój 600 kor, és Vajdics Vászátóí 
1000 kor. ajándékot fogadott el a hivatalánál 
fogva teljesítendő, hivatali kötelességszegéssel 
járó azon cselekményeiért, hogy a nevezett 
birtokosokat az úrbéri Ítélet rendelkezései 
ellenére kedvezőbb elhelyezésben részesítse.

Végül vádolja Lábas Gyulát a btk. 465. 
§-ába ütköző és 467. §. szerint minősülő meg
vesztegetés büntette miatt, a melyet ez által 
követett el, hogy Szabadkán az 1909. év 
folyamán mint a zsablyai tagositási ügy végre
hajtásához kinevezett földmérő, tehát közhiva- 
taínok a hivatásánál fogva teljesítendő cselek
ményekért Apity Gyókától körülbelül 600 kor., 
Apity Páltól 400 korona, Jurisin Sztevántól 
100 korona, Tapavicza Gyókától 600 korona, 
Uzelacz Vládától 800 korona, Uzelacz Lázártól 
700 korona, Uzelacz Alexától 700 korona, 
Mihajlov Jovántól 400 korona, Csonkity Szve- 
tozártól 400 korona és Bozsin Arszenlöl 860 
korona ajándékot fogadott el és a kapoti aján
dékért hivatali kötelességét megszegte azáltal, 
hogy a nevezett birtokosokat az úrbéri Ítélet 
redelkezéset ellenére kedvezőbb elhelyezésben 
részesítette.

Vádolja Vukov G.-t és Francus Sz.-t a btk. 
465. §-ába ütköző és e szakasz második bün
tetési tétele szerint büntetendő megvesztegetés 
vétsége miatt, a melyet azáltal követtek el, 
hogy Francus Szima, Cseslyár Rádával a Lábas 
Gyulának adandó ajándék összegére alkudo
zott és úgy ebben az esetben mint akkor, a 
mikor Dics György és Cseslár Vásza Lábas 
Gyulának fizettek, mint tolmács szerepelt és 
Dics Györgyöt, valamint Csesfyár Vászát a 
fizetésre buzdította és biztatta.
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A fötárgyalás megnyitása után elnök 
megállapítja, hogy a beidézett tanuk közül 7 
tanú nem jelent.

Dr. Konyovits György kir. ügyész indít
ványozta a fötárgyalás megtartását, dr. Edvi 
illés Károly a tárgyalás megkezdése előtt 
annak a megállapítását kivauja, hogy a szak
értők képesek-e a főtá gyalásra szánt 2—3 
napi idő alatt a Lábasra vonatkozó vádak 
második és harmadik csoportjára véleményt 
adni. Védő ezen indítványához a kir. ügyész 
is hozzájárulván, a kir. törvényszék ez irány
ban a szakértőkhöz kérdést intézett, akik fél | 
órai tanácskozás után kijelentették, hogy az. 
anyag nagyságára való tekintettel rövid idő 
alatt nem képesek véleményt nyilvánítani 
arról, hogy Lábas a földek kiosztása tekinte
tében hivatali kötelességét megszegte-e vagy 
nem, mert ehhez az összes előiratok, térké ek, 
földkönyvek beható tanulmányozása szükséges, 
ami hetekig tartó munka.

A vád és védelem egyező indítványa \ 
folytán a törvényszék a főtárgyalást elnapolta, 
elrendelte az összes iratoknak a szakértők i 
részére való kiadatását, ezeket utasította véle
ményük írásban való beterjesztésére azzal, 
hogy a vélemény a kir. ügyészséghez további 
indítványtétel végett fog át,etetni és ennek I 
beérkezte után fog újabb főtárgyalási határ
nap kitüzetni.

Egy nagykereskedő fogságban.
Kárpát Géza letartóztatása.

(Saját tudósítónktól.)

Még élénk emlékezetében van az újvi
dékieknek Kárpát Géza hirtelen és váratlan 
eltűnése, melynek nyomán csakhamar köztudo
másúvá lett. hogy ezen jó hírnévnek és nagy 
hitelnek örvendő szorgalmas és törekvő keres
kedő a tőzsdén nagy összeget veszített, hogy 
több hitelezőjét érzékenyen megkárosította, s 
hogy — legalább mindenki Így beszélte — 
vagyonának roncsaival Amerika felé vette útját, j

Alig terjedt el Kárpát szökésének Ilire, 
már is seregestöl érkeztek ellette a büntető | 
feljelentések, Így Barmait és Novakovics cég 
azt panaszolta, hogy Kárpát tőle ti vaggon 
sertés szállítására 15 ezer K előleget kapott, 
de a sertéseket neki nem szállította, hanem a 
pénzzel megszökött. Kovács Mihályt panasza 
szerint 3000 koronával károsította meg Kárpát, 
mert tőle 2 napra egy 3000 koronás váltót 
kért kölcsön, de a váltót értékesítette és a 
pénzt magával vitte. Baisev Markó pedig 
uzsora miatt tett ellene feljelentést. Ezenkívül 
Kárpát szökése egy egész légió polgári pert 
vont maga után, sőt csőd is volt kérelmezve.

A kir. ügyészség 1909. november 19-én 
bocsátotta ki Kárpát ellen a nyomozó levelet. 
Azóta sokszor hallatszott, hogy Kárpát Ameri
kában, majd, hogy Londonban él, de a ható
ságok nem tudtak nyomára akadni.

Egy véletlen most, tehát 2 év múlva 
mégis az igazságszolgáltatás karjaiba kergette 
a szerencsétlen és jobb sorsra érdemes embert, 
ugyanis a honvágy haza hajtotta. Budapestre 
erkezett október hó 28-án ; Márkus Orbánnénál 
VI. Csengeri-utca 55. szám alatt lakást bérelt 
s szállásadója mint uj lakóját a bejelentési 
hivatalnál bejelentette; a bejelentés adataiból 
és a budapesti rendőrség által nyilvántartott 
köröző levélből nyomban kitűnt személyazo
nossága, miért is a budapesti rendőrség egyik 
detektivje által előállította, majd a mikor az 
azonosság kétségtelenné vált, a helybeli kir. 
ügyészséghez átutalta s így Kárpát Géza jelenleg 
az ügyészség fogházában várja további sorsát.

HÍ REK.

Wagner Testvérek 5-ös számú 
pörkölt kávéja a legfinomabb.

Halálozás. Megrendítő veszteség érte dr. 
Detnetrovics Vladimírt, városunk közbecsülés- 
ben álló, polgármesterét, midőn vasárnap 
reggel édes atyja Demrtrovics Is tvá n  nyug. 
tirszenliváni jegyző rövid szenvedés titán éle
tének 79. éveben az örökléibe költözött. Te
metése hétfőn délután volt. A gyászbaborult 
család iránt varosunk minden rétegében őszinte 
részvét mutatkozik.

Érlekez et a vízvezeték ügyében.
Szombaton délután a vízvezeték tárgyában 
értekezlet volt a városházán. Jelen voltak 
dr. Demetrovics Vladimír polgármester elnökön 
kivül: Profínná Béla alpolgármester, Orbán 
Ignác műszaki tanácsos, dr. Decsy az újvidéki 
vegyvizsgáló állomás vezetője, Kürti János 
városi segédmérnök, Grossinger János, Plavsics 
Gábor, dr. Lcitner Benő, dr. Kemény Soma, 
dr. Kassovitz Ármin, dr. Kubinyi Károly, dr. 
Ktínigstadtler Ottó, Britnner Ede, Pekló Béla, 
Mayer József, Molnár Hugó. Orbán Ignác 
ismertette a vízvezeték dolgában eszközölt 
előmunkálatokat és kéri a bizottság vélemé
nyét arra vonatkozólag, hogy mely módot tart 
a legcélravezetőbbnek a városnak vizzel való 
ellátására. A rajzok megtekintése, valamint 
geológiai felvilágosítások után, továbbá a 
budapesti országos élelmiszer vegyvizsgáló 
állomás szakvéleménye alapján a bizottság 
meggyőződött, hogy a Csette utón talált viz 
úgy mennyiség, mint minőség tekintetében 
teljesen megfelelő és belátható ideig alkalmas 
a város szükségleténe - kielégítésére. Ennek 
alapján elhatározta a bizottság, hogy a Csenei 
úti forrást felhasználja ti vízvezeték céljaira, 
végleges döntés előtt azonban neves szakér
tők véleményét ké ik ki arra nézve, vájjon a 
talajvíz esetleg nem fertözi-e meg a Csenei- 
forrás vízmedencéjét? Elénk vita volt a felett 
is, vájjon Zarka Elemér pályázat kiirása nélkül 
bizassék-e meg a tervek elkészítésével. Sok 
érv hangzott el a pályázat mellett. Véglegesen 
a vízvezeték ügyében az e tárgyban összehí
vandó városi közgyűlés fog dönteni, amely elé 
akkor kerül ez ügy, ha a fennebb említett 
szakértői vélemények visszaérkeztek. — Itt em
lítjük meg azt a furcsa körülményt, hogy mig 
a város minduntalan idegen szakértők véle
ménye után érdeklődik, saját szakközegei má
séin törődnek a város eme fontos ügyével, 
így most, h gy a vízvezeték, ügye iránt érdek
lődtünk a város mérnöki hivatalában, Orbán 
műszaki tanácsos — a ki mindenkor szívesen 
szolgál szakszerű felvdágositással — távol 
lévén, a hivatal egyik főemberéhez fordultunk, 
a ki legnagyobb csodálkozásunkra azzal az 
indokolással tagadta meg a felvilágosítást, 
hogy ö nem ismeri a vízvezeték ügyét! Nagyon 
igaza volt tihát di. Szlezáknak. mikor a 
múltkor egy közgyűlésen azt mondotta: Minek 
kell a mérnöki hivatalnak olyan nagy sze
mélyzet, a mikor műszaki ügyekben mindig 
masokhoz kell fordulnunk felvilágosításért.

A plébános estélye. Dr. Állton Pál az 
„Újvidéki Beltéri Katliolikus Kör" elnöke a 
szombaton tartott theaestély sikere alkalmából 
a köri helyiségben barátságos vacsorára látta 
vendégül az agilis rendezőség tagjait. Meghí
vást nyertek: Grossinger János, Paitz József, 
Schubert Márton, dr. Piukovich Sándor, 
Obermüller Ferenc, Rang! Endre. Hodo- 
ványi Andor, Wolf Lajos, Gyenizse Károly, 
Seidl Rezső, Ochsenfeld Fülöp, Dzttbay 
István. Lovrekovich József, Gőgös Árpád, ifj. 
Bállá Árpád, dr. Engelberger Ágoston, Gttlo- 
vits László, Regényi Kálmán, ifj. Bezzegh János, 
Zahorecz Károly, Schilly István, Prokopetz 
József, Ho.váth Lajos és Stefan Ferenc.

Kirakatverseny. A fővárosi Kereskedők 
Egyesületének kezdeményezésére Budapesten 
november 11-ikén újabb kirakatverseny veszi 
kezdetét, mely bezárólag november 15-ikéig 
tart. A külföldön már régóta rendeztetnek ily 
kirakatversenyek, melyek midőn egyrészt a 
modern üzletvétel iránt érzékkel biró kereske
dőknek alkalmid szolgálnak, hogy nemes 
becsvágvgyal, célszerű és művészi kir kaink
kal versenyezzenek a vevő közönség érdeklő
désének és vételkedvének felkeltésére másrészt 
nagyban hozzájárulnak az utcák képének szé
pítéséhez is. I léses kirakatokban nyer kifeje

zést, hogy valamely város kereskedői a modern 
űz!véle! szükségességének szellemétől mennyire 
vannak áthatva, A művészi érzék elöbbrevi- 
telét célozza a fentemlitett ll-ik budapesti 
kinikatverseuy, amelyben az üzletek 4 csoport
ban vesznek részt: 1. Ruházati csoport (divat
árú, fehérnemű, konfekció, cipő, kalap, keztyii, 
fűző, szabó, szűcs, ruhatisztító, kézimunka és 
csipke üzletek) 2. Élelmiszer és vegyész cso
port (hentes, csemege, fűszer, gyarmata™, 
illatszer, festék drogtta üzlet.) 3. Disznni játék- 
árú, papirnemii és műipari csoport (ékszer, 
ehinaeziist, üveg, porcellán, diszmti, játékarú, 
optikus, órás, lámpa, papír, könyv, szőnyeg, 
bútorüzletek.) 4. Vas- műszaki és egyébfaji,: 
üzletek (vas-, konyhasze -, fémárú-, műszaki- 
virág- és fényképészeti üzletek. A kirakatver
seny rend.zö bizottsága a kirakatok tanulmá
nyozására Budapestre felráitdulni szándékozó 
kereskedők és iparosok budapesti tartózicoda 
sáttak anyagi oldalát kiváltságra 30 koronáért 
lebonyolítani hajlandó. A résztvevők 11-ikén 
érkeznének Bpestre é-. 13-ikán utaznat ak el. 
Ezen 30 koronában következő szolgáltatások 
foglaltatnak benn: Két éjjel szállodai elhelye
zés szállodában, az első ismerkedési vacsora 
költségei, Budapest látványosságainak megte
kintése, elsősorban a versenyző kirakatok 
bemutatása kocsikon két félnapon át és a 
vezetők költségei. Nagyon kívánatos vol- a. ha 
Újvidéknek a modern üzletvétel követelmé
nyei iránt mindenkor nagy fogékonyságot 
tanusitó kereskedői és iparosai minél nagyobb 
számban megragadnák az alkalmat a kirakat
verseny tanulmányozására. Felvilágositásókat 
az érdeklődőknek az Újvidéki Lloyd ad.

A „Beltéri Katholikus Kör" theaestelye. 
Ritkán láttunk oly sikerült estét, mint amilyen 
szombaton volt a Beltéri Katholikus Körben, 
melynek helyiségei ez alkalommal szűknek bizo
nyultak. A rendezőség igazán sikerült műsorról 
gondoskodott, amely a nagyszámú közönségnek 
osztatlan tetszését vonta magára. Először is egy 
négykezesben volt részünk, Auber „Portién 
néma"-jának nyitányát játszották sikerülteit 
Szedlacsek Maliid és Gódor Nelly úrleányok. 
Ezután megkezdette működését a conferencter, 
akinek szerepét nagy ügyességgel Obermüller 
Ferenc töltötte be. Igen elmésen vezette be az 
egyes müsorszámokat és idézett .elő tetszés
nyilvánításokat. Majd Regényi Kálmán lépett 
az emelvényre. Ezúttal mint sólista mutatkozott 
be. Drdla két kompozícióját és Petié román
cát játszotta mély bensöséggel, ritka érzéssel 
és a technikai nehézségek könnyed érvényesí
tésével. Ritkán hallottunk ily játékot, amely 
büszkeségére szolgálhat az előadónak. Kilőni 
keretet szolgáltatott hozzá dr. Katiyó Gyula 
ügyes zongorakisérete. Farkas Esztike egy 
monológot, a „Csipkerózsáit igen kedvesen 
adta elő. Két humoros szánt következett ezután, 
az első volt dr. Kardos László kupléja a „Poldi 
gyerek", a másik egy humoros kettős, a 
„Kutyatrngédia", amelyet Kardos Lászl > es 
Gyenizse Károly adtak elő nagy elismerés 
mellett. Kardos László kitűnő maszkja, eleven 
játéka, csinos hangja tetszést keltett, amihez 
még a szerephez szükséges jellegzetesség 
ügyes ervényesitése is járult. Az utóbbi műsor- 
számhoz a sikerült rajzokat is ö szolgáltatta. 
A két számot Szedlacsek Matild kísérte zon
gorán. Kis szünet után Schubert Marton sólója 
következett Kitűnő tenorjával ezúttal is nagy 
hatást ért el. Cttrlis dalát a „Jer várlak, vár- 
!ak“-ot, majd a „Hej cigány hallod-e" uj szer
zeményt, végül a Sorrentói emléket énekelte 
igen szépen. A sikerült kísérel dr. Kanyó 
Gyula ügyességét dicséri. Kardos László és 
Gyenizse Karó y tetszést keltett kettőse (A hara
miák) után egy nagy elismerést aratott számmal 
nyert befejezést a műsor. Városunk arany ifjúsága 
Legov egy humoros karát mutatta be az 
„Auguszta-szerenádot", amelyet Lelt Jakab és 
Obermüller Ferenc tanítottak be és amelyben 
a tenorsólót Schubert Márton énekelte. Most 
szolgálták fel előkelő társadalmunk úrasszonyai 
es urleányai a theát, amely Gulovits László 
készítménye volt, majd pedig a Terpsichorénak 
szánt áldozatról is történt a legvidámabb han
gulatban gondoskodás. A siker érdekében dr. 
Átnőtt Pál elnök és Grossinger János alelnök 

; igen sokat fáradoztak.
Templomi gyűjtés. Ismeretes, hogy a 

József főherceg szanatórium egyesület helybeli 
i fiókja Mindenszentek ünnepén és Halottak
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napján a tüdőbetegek javára úgy a beltéri 
róni. kath. templomban, mint a temetői kápol
nában gyűjtést rendezett. A gyűjtés, amelyet 
Piukovich Ferencné vezetett, 92 koronát jöve
delmezett.

Gyógyfürdő Temerinben. Temerinböl 
Írják nekünk: A napokban villámgyorsan ter
jedt el egy kellemes liir az egész faluban. 
Ugyanis Koltanecz István itteni téglagyáros 
fürdő létésitése céljából tetemes összeg árán 
árlézi kutat furatot! és 294' i méter mélységben 
sikerült neki 1 * a méter magasra felszökő 
kitűnő ár'ézi vizet nyerni. Dr. Jeszenszky 
Béla községünk orvosa, tb. járásorvorvos 
vegyi elemzés véget próbát küldött a vegytani 
intézetbe. Szakértők véleménye szerint a víz
nek gyógy hatás szempontjából nagy jövője van.

Footballmérközés. Vasárnap délután az 
„Újvidéki Atiiletikai Club" football csapata a 
sportpályán az Aradi Athlétikai Club bajnoki 
csapatával mérkőzött. A verseny 8: 0 ered
ménnyel végződött az aradiak javára.

Műkedvelői előadás. Az „Újvidéki Ath- 
letikai Club“ november 19-én a Kovács-féle 
vigadóban műkedvelői előadást rendez. Színre 
kerül Gerönek már majdnem feledésbe ment 
népszínműve, a „Próbaházasság". Az előadást 
tánc követi. —• December első napjaiban 
pedig az „Újvidéki Polgári Magyar Daloskor" 
adatja elő Gaál kitűnő életképét „A peleskei 
nótáriust."

Kaszinó estély. Szombaton e hó 11-én 
fogja az „Újvidéki Magyar Kaszinó" ez idény
ben második háziestélyét megtartani. Az estélyt 
Mészáros Mihály fögimn. tanárnak a léghajó- 
zásról és repülésről szóló előadása vezeti be. 
Az előadó Budapest ről  szerzett eredeti fel
vételek vetítésével tarkítja előadását. A Magyar 
Kas. inó progranitnjába vette fel nemcsak a 
művészet, hanem a tudomány kultiválását is 
és házi estélyeit akként iparkodik változatossá 
tenni, hogy azokat felváltva művészeti és tudo
mányos előadások vezetik be. Tekintettel arra, 
hogy Mészáros Mihály tanár felolvasása, mert 
épen az aviatikával foglalkozik, bizonyára 
mindenkit érdekel, előrelátható, hogy ezt az 
estélyt sokan fogják látogatni.

Szerb színtársulat városunkban. Nov. 
1-én kezdette meg a szerb szintársu at három 
hónapon tervezett előadásainak sorozatát, 
amelyen a kibocsátott jelentés szerint igen 
sok magyarból fordított színdarab is szerepel. 
Az eddigi előadásokat nagyszámú közönség 
látogatta. Szerdán Nusicsttak megrázó jellene
tekben gazdag színműve az „Őszi eső" volt 
a műsoron, csütörtökön Földes Imrének nagy
sikerű szindaiabja „A kuruzsló" képezt. az 
előadás tárgyát Spasicsal a címszerepben 
mig pénteken a magyar tárg'ú „Tatárjárás" 
keretén belől az operetteszemélyzet mutatkozott 
be. Szombaton a „Becsület", vasárnap ,,Djidó“, 
kedden „Parasztbecsület" ment. Az igazgatói 
állásnál is változás állott • e, amennyiben ezt 
jelenleg Dobranovits helyett Savits Zsárkó 
tölti be.

Uj vonatok. A gombosi Ilid megnyíltával 
mától kezdve uj vonatpár helyeztetik forga
lomba Budapest és Zintony között és megfor
dítva. Budapes'röl Újvidékre ez a vonat 4 
óra 00 perckor érkezik és Zimonyba indul 
4 óra 20 perckor, Zimonyból Újvidékre érke- 
éjjel 11 óra 30 perckor és tovább indul Bu
dapestre 11 óra 3b perckor. A reggel 4 óra 
23 perckor Újvidékről Budapestre eddig indult 
vonat csak Szabadkáig fog közlekedni. Ezen
felül egy közvetlen gyorsvonatpár helyeztetik 
forgalomba Budapest és Bosznabród között 
Szabadkán át.

A topolyai főbíró installációja. Topolya 
községe folyó hó 9-én akarta Frat-icsevics 
István föszolgabirój installálni, Miután azonban 
az uj gombosi hidat 8-án adták át a forga
lomnak és Így sokan a hivatalos személyek 
közül akadályoztatva lennének az installáción 
való megjelenésben, a rendezőbizottság az 
installáció napját elhalasztotta 9-röl f. hó 
19-ikére.

A gombosi hid megnyitása. A gombosi 
uj vasúti hidat, e hó 8-án adták át a forgalom
nak. Eredetileg úgy volt tervezve, hogy a 
megnyitással kapcsolatos ünnepségnél a mi
niszterelnök és a kereskedelmi miniszter is 
jelen lesznek. A poli 'kai he.yzel azonban

megakadályozta a minisztereket eme szándékuk 
végrehajtásában, de képviseltetésükröl gondos
kodtak. A megnyitásnál a kormányon kivid 
vármegyénk, a megyebeli városok, a szegedi 
keresk. és iparkamara és számos hatóság is 
képviselve volt.

Törvénykezés.
Érdekes határozat. A szegedi kir. Ítélő

tábla, mint felülvizsgálati bíróság olyan érde
kes határozatot hozott a héten, amely keres
kedelmi körökben méltó feltűnést fog kelteni, 
főként pedig az utazók közt, mint egy rájuk 
nézve fontos jogeset eldöntése, megbeszélés 
tárgya lesz. A felülvizsgálati bíróság Vén 
András Ítélőtáblái tanácselnök elnöklésével 
tartott tárgyalásán az újvidéki kir. törvény
széknek mint felebbezési bíróságnak, Kopasz 
Mór utazónak W e i n f e I d Fiilöp Vilmos 
elleni ügyében hozott ítéletét Dr. M a y e r 
Oszkár ügyvéd felülvizsgálati kérelme folytán 
megváltoztatta. A per tárgya az volt, hogy az 
utazó a felmondási időre nemcsak fizetését, 
hanem utazási illetményeit, nevezetesen napi
dijait és útiköltségeit is követelte. Eddig az 
volt a szokás, hogy a felmondási időre meg
kapja ugyan a fizetését az utazó, de egyéb 
illetményeit nem, melyek pedig három hó alatt 
elég nagy összegre rúghatnak, hiszen napidi- 

' jakat és ezenkívül fizetéseket is teljesítenek 
■ kereskedelmi cégeink az utazók részére. Így 
; gondolkozott a törvényszék is, amikor csak 
j az utazó fizetésének megfizetésére kötelezte a 
j céget. Az ítélőtábla azonban az utazó jogi 

képviselőjének, M a y e r Oszkár dr. ügyvédnek 
jogi álláspontjára helyezkedve, kimondotta, 
hogy a felmondási időre nemcsak a fizetés, 
hanem a fizetés természetével biró egyéb 
illetmény is, így az utazói napidij káitalanitási 
összege is jár a cégtől az utazónak, akár 
utazott a felmondási idő alatt, akár nem. Az 
ügy iratait visszaküldték Újvidékre és a tör
vényszéket utasították ennek a megállapítására. 
Olyan precedens ez a táblai döntés, amely 
peres ügyekben a kereskedelmi utazók régi 
óhaja szerint a jövőben az ő javukra billenti 
a felmondási időre járó követelések mérlegét.

Jogászértekeziet. Hétfőn e hó 5-én 
este 8 órakor a magyar Kaszinó helyiségeiben 
Zoltán Sándor dr. törvényszéki biró folytatta 
előadását az uj perrendtartásról. Az előadást 
széles körű és alapos vita követte.

’|26 órakor 

kezdődnek az előadások 

az APOLLO SZINHÁZ-ban.

6376. tkvi 1911. sz.

Á rve ré s i h irde tm ény.
Dr. Balázs Ignác újvidéki ügyvéd végre- 

hajtatónak özv. Gajdobranszki Miláné újvidéki 
lakos végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási 
ügyében a kérelem következtében a végrehaj
tási árverés 411 k. 50 fii. perköltség és a még 
felmerülendő költségek kielégítése végett az 
1881. évi LX. t. ez. 144 §-a alapján és a 
146. §-a értelmében az újvidéki kir. törvény
szék mint telekkönyvi hatóság területén levő 
az újvidéki 2798. sz. betétben A. 1. 2—6 sor
szám a. 6802 2, 6803 1, 6803 2, 7803. és 
6802 2 b. hisz. a. özv. Gajdobranszki Milánné

tulajdonául felvett jószágtestre 1930 kor.-ban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren* 
deltik.

Ezen árverés megtartására határidőül 
1911. évii november hó 29. napjának ti. u. 3 
órája a kir. törvényszék árverési termében 
kitüzetik 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 ingatla

nok a kikiáltási fele áron alól eladatni nem 
fognak.

2. Az árverezni szándékozók, tartoznak 
az ingatlan becsárnak 10%-át, vagyis 193 
koronát készpénzben vagy az 1881 LX. tcz. 
42 §-ban jelzett árfolyammal számított es az 
1881 nov. 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyin, 
rend. 8-ában kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 
1881 LX. tcz. 170 §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál eiőleges elhelyezéséről 
kiálitott szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Kelt Újvidéken, 1911. szeptember hó 14.
Vékey Zo*tán s. k. 

kir. törvényszéki biró.

1408. szám. 1911. végrh.

Á r v e ré s i  h ir d e tm é n y .
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy az újvidéki kir. járásbíróságnak 
1910. évi Sp. I. 1075. sz. végzése következ
tében Dr. Rózsa Miksa újvidéki ügyvéd által 
képviselt Újvidék szab. kir. város közönsége 
javára 738 kor. s jár. erejéig 1911. évi már
cius hó 31-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 740 kor.-ra 
becsült következő ingóságok, u. m .: 2 ló, 
2 kocsi és 14 malac nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járás
bíróság 1911-ik évi V. 4 8 1 2 . sz. végzése 
folytán 551 korona 46 fillér tökeköveteles, és 
eddig biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Újvidéken alperes kliszai 56. számit 
házánál leendő megtartására 1911. évi novem
ber hó 14-ik napján d. e. 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 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 október hó 30-ik 
napján.

Basch Sándor
kir. bir. végrehajtó.

Kiadó
azonnal Petőfi-utca 77. szám alatt egy nagy 

műhely esetleg raktárnak is. 
Bővebbet Petőfi-utca 48. szám alatt.

AKI
olcsó bevásárlási forrást keres

AKI
bútorozott szobát keres vagy kiadni

akar
AKI

olcsó pénzkölcsönt óhajt felvenni,
AKI

házát eladni óhajtja 
AKI

ingatlant vagy ingót venni óhajt 
AZ FORDULJON

bizalommal az „Újvidéki Hírlap" 
kiadóhivatalához, mert hirdetése 
:: eredménnyel fog járni.
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H legolcsóbb és a legjobb világítás az,
melyet carbitfejlesztéssel létrehozott acety- 
len égővel teremt az u. n. Mignon 
készülék. Ennek előállítási költsége óran- 
kint 30 gyertyaerősségű 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. ::
Vefér.épviSBlö és egyedárusild a Bácska részére

Bernhart Ferenc
Szilberek (Bács-Bodrog vmegye.)

Kínálok ezenfelül 10—100 lángerős re
form készüléket a legolcsóbb áron. Mon- 
tirozási költség egy lámpa részére 3. k. j

—  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- 
gesztöberendezésre szóló oktatásban ré

szesülnek.
Bernhart Ferenc

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

Divatos kézimunkák és 
a hozzávaló anyagok

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

II. RÁKOCZY FERENC-ÚT 6.
:: Állandóan nagy :: 
választékban kaphatók.

: ELÖNYOMDA.

E lad ó .
Öt szobából álló úri lakás, 1 és fel hold 

szőllővei, külön gazdasádi házzal a futaki 
országút mellett. Bővebbet Szalkay Sándor 
kár. adótisztnél.

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

házam előnyös fettélekkel eladom.
Gály József

2—3 Szent rókusi róm. kath kántortanitó.

F ran c iá t
társalgás utján tanít perfekt francia. Szives 
ajánlatokat „Progrés" alatt továbbit a kiadó

hivatal.

H ird e tm é n y .
Urszentiváni jegyzői irodába azonnali 

belépésre néhány hónapra kisegítő kerestetik 
4 korona napi dij mellett. Szerb nyelv bírása 
megkívántaiig Jegyzői oklevéllel bírók előny
ben részesülnek; kik közül a megválasztott 
azonnalhelyettes segédjegyzönek lesz kinevezve. 

Urszentiván, 1911. évi november hó 6-án.
Milutinovity Milán

1—2 jegyző.
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Ú jvidék.
Csemege-üzlet és kávékereskedés.

L eg o lcsóbb  bevásárlási forrás.

X
X
X
X
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ÓVADÉKKÉPESEK. ÓVADÉKKÉPESEK.

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 % -O S

- —  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-én esedékes, Budapesten, valamint Becsben minden levonás nélkül beváltandó 

szelvények utján kamatoztatnak.
A budapesti „Gyakorló Gyorsírók Tarsa- I 

ságá“-nak 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 kivül magyar-német i 
levelezés, helyesírás és minden rendszerű gépen 
való Írást mérsékelt tandíj mellett tanítok.
A bndapesti „Gyakorló Gyorsírók Társa
sága" vizsgáztat, bizonyítványok áram - 
érvényesek.

A magyar levelezés és helyesírási tanfo
lyam ok 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.
I. emelet.

Ezen záloglevelek a cs. és kir. közös hadügyminisztérium 1883. szept. 14-iki 2057. sz. es az 
1894. március 3-iki 199. sz. rendelete értelmében a cs. es kir. hadsereg es a hadi - tengerészet 
es a magy. kir. honvédelmi mlnlsterium 1883. október 12-iki 45,581. sz, rendelete értelmeban a m. kir. 
honvédség es csendörseg reszere házassági biztosítékul ellegadtatnak.

A fentemlitett záloglevelek külön biztosítékául szolgainak:
1. Az alapszabályok 112-ik §-a értelmében, a banknak lekötött össszes ingatlanok. A kibocsá

tott záloglevelek alapját képező földbirtokok es egyeli ingatlanok összeiteke jelenleg 030,352.427 
korona, míg a forgalomban levő záloglevelek összege 238,028.000 korona; a kölcsönök átlag tehát 
a lekötött fekvőségek értékének csak körülbelül 35" „-át kepezi.

2. Az 1876. évi XXXVI. t.-cik s az alapszabályok 107. S-a értelmében ■ a zálonlevél.bila idn 
d -o s o k  biztosítására elkülönítve kezelt külön biztosítéki alap 11.945 000 kor. összegben Továbbá^biztosítékul

3. Az 50. m illió  koronával teljesen belizetell alaptőke
4. A rendes, valamint a redklvül tartalékalap 71.8 m illió  korona ősszértében.
Az 1889. XXX. t.-cikk érteimében a Pesti Magyar Kereskedelmi K-.nL 

közigazgatás minden ágában óvadekkepesek, szolgálati es üzleti biztosítékokra fordíthatók! árva- és 
alapítványi pénzek elhelyezesere alkalmasak, valamint katonai házassági biztosítékul elfogadtatnak.

Ezen zálogleveleknek az 1889. XXX. t.-cikk értelmeken teljes adómentesség biztosíttatott
A záloglevelek teljes névértekben kerülnek kisorsolás esetén beváltásra-
Á sorsolások minden ev január és julius havában Budapesten királyi kő/icgvző ielenlélében 

es a törvény áltál előirt módozatok figyelembe vételével történnek meg 1 W lelenlettbcn
A kisorsolt kötvények b hó elteltével váltatnak be
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank záloglevelei a budapesti 

qs amslerdami tőzsde hivatalos árjegyzékeiben jegyeztetnek
lolgamon kapháWke,Ck " P<' , ' i MaKVar Kerenkedelml Bank'fiókjánál

bécsi, berlini, hamburgi, brüsszeli

Újvidékén a m lnderkorl napi ar-
3 - 6

Nyomatott Friedmann Sándor villanyeröre berendezett műintézetében, Újvidéken.


