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Újvidék és az állami iparfejlesztés.
Az 1912. évi állami költségvetésben 

a kereskedelmi kormányzat iparfejlesztési 
célokra egy millió koronával többet irá
nyozott elő, mint amennyi az 1911. évben 
ugyanerre a célra törvényhozásilag enge
délyezve volt. Az ipar és kereskedelem 
céljaira engedélyezett összeg nyolc és 
fél millió korona. Az iparfejlesztés címén 
felvett összegből a kereskedelmi minisz
térium erőteljesebben támogatja a kis
ipart, fedezi az ipari kísérleti állomás 
létesítésének költségeit, az erre vonatkozó 
építési és berendezési kiadásokat, továbbá 
hozzájárul a vizierök ipari értékesítését 
célzó akciók költségeihez is.

A kereskedelmi kormány segélyez 
üvegáru, fagomb, len és kenderszövő, 
bútor, képkeret és léc, gyapjufonal, 
szövő, pamut, nyulszőrkalap és egyéb 
gyárakat, nemkülönben adó és illeték- 
mentességekkel, gépekkel segélyez egyes 
nagyobb ipari vállalatokat.

A magyar ipar ezzel, nem mondunk 
újat, még kezdő korszakát éli és hatha
tós támogatás nélkül semmiesetre sem 
képes arra a nívóra emelkedni, hogy 
csak némileg is megközelíthesse a nyu
gateurópai államok megizmosodott és 
fejlett iparát.

Nálunk alig van vállalkozási szellem 
és ha meg is volna az emberanyag, 
elenyésző csekély az iparilag képzett 
munkások száma, de különösen nagy a 
hiány vezető munkásokban, akiket még 
mindig kénytelenek vagyunk a külföldről 
importálni.

Még egy más körülmény is járul 
althoz, hogy ipari fejlettségünk alig moz
dul előre, az pedig a közönség bizal
matlansága a magyar ipari vállalatok 
iránt, ami tekintve az ezek révén elért 
gazdasági előnyöket, nem is mondható 
egészen indokolatlannak, minthogy az 
ilyen ipari vállalkozások rendszerint 
nálunk nagy személyi kiadásokkal és 
szinekurás állások kreálásával kezdődnek.

Újvidék városa, ezt már több ízben 
hangoztattuk, egyenesen predesztinálva 
volna, hogy egy virágzó és hatalmas 
gyárvárossá legyen, vizmenti fekvésénél 
es alsóbácskai vezető kereskedelmi sze
repénél fogva kétségkívül a leghálásabb 
talaj lenne ipari vállalkozásra. A városi 
hatóságot sem lehet e tekintetben sziik- 
keblűséggel vádolni, mert olcsó telkek 
engedelyezésével megannyiszor siet ipari 
vállalatok támogatására. De úgy látszik 
mind ez nem elég, itt szükséges lenne, 
hogy az állami költségvetésben iparfej
lesztés céljára felvett milliókból városunk
nak is jutna valami, avagy az állami 
iparvállalatokból egyik-másik Újvidéken 
helyeztetnék el, akkor a magánvállal
kozás is nagyobb kedvet kapna és a 
Duna mentén csakhamar kibontakoznának 
egy nagy és virágzó gyárváros körvonalai.

A múlt hó közigazgatása.
A közigazgatási bizottság ülése.

(Saját tudósítónktól.)

Kedden folyó tió 14-én tartotta városunk 
közigazgatasi bizottsága rendes havi ülését 
Matkovits Béla főispán elnöklete alatt. Az 
ülésen megjelentek: tudor Mihály kír. tanácsos, 
pénzügyigazgató, Faragó János, Bacs-Bodrog 
vármegye tanfelügyelője, Stankovits György 
műszaki tanácsos, az áílamépitészeti hivatal 
vezetője, dr. Demetrovics Vladimír polgármes
ter, Profimul Béla alpolgármester, Forster Géza, 
dr. Júlia Róbert, Profuma Róbert tanácsnokok, j 
dr. Szabó Lajos tiszti főügyész, dr. Tapavicza 
György árvaszéki elnökhelyettes, dr. 0/ner 
Mór városi főorvos, ürbau Ignác műszaki 
tanácsos, d . Kunyovics György kir. ügyész, 
dr. Marczekovich Imre főjegyző, a bizottság 
tagjai közül: dr. Szlezúk Lajos, Pálossá Hen
rik, dr. Leitner Benő és dr. Szvinyarev Miladin.
A jegyzőkönyvet Lúkics János aljegyző vezette, 
távollétét kimentette llly Ferenc tóállatorvos. 
Az ülés lefolyása egyébként a kővetkező volt:

A pénzügyigazgató jelentése.
A főispán megnyitván az ülést, felkéri 

tudor Mihály pénzügyigazgatót a város adó
jövedelmeit feltüntető és a múlt hóra vonat
kozó jelentésének előterjesztésére. Lszeriiit 
egyenes adóban befolyt 37028 kor. 39 tiller, 
a múlt év októberében 48294 kor. 31 fillér, 
tehát ebben az évben 11285 kor. 92 fillérrel 
kevesebb, 1911. január 1 -töl október végéig 
befolyt ugyanezen címen 567499 kor. 75 fillér, 
u múlt év hasonló időszakában 435684 kor. 
43 fillér, tehát az idén 131815 kor. 32 fillérrel 
több. Hadmentességi díjban befolyt a múlt 
hóban 590 korona 95 fillér, a múlt év októ
berében 671 korona 94 fillér, tehát a jelen 
évben 80 korona 99 fillérrel kevesebb, folyó 
év január 1 -töl október végéig befolyt 6225 
korona 69 fillér, mig a múlt év hasonló idő
szakában 2136 korona 44 fillér, tehát most 
4089 korona 85 fillérrel több. Bélyeg- és jog- ! 
illeték fejében befolyt folyó év októberében 
11091 korona 46 fillér, a múlt év hasonló 
hónapjában 17441 korona 76 fillér, tehát az j 
idén 6450 korona 30 fillérrel kevesebb, folyó 
év január 1 - töl október végéig e tétel alatt 
befolyt 148714 k. 90 fillér, a múlt év hasonló 
időszakában 139557 korona 11 fillér, tehát az \ 
idén 9157 korona 79 fillérrel főbb. Fogyasz
tási és boritaladó címén befolyt 1911. októ
berében 10750 korona 1 fillér, a múlt évben 
9999 korona 99 fillér, az idén 750 korona 
2 fillérrel több, az év elejétől befolyt 107500 
korona 10 fillér, a múlt évben 100000 korona j 
2 fillér, tehát 7500 korona 10 fillérrel több. i 
Tanítói nyugnijban bevétel volt 1911. év 
októberében 501 korona 99 fillér, a múlt év 
hasonló hónapjában 987 korona 31 fillér, tehát 
az idén 485 korona 42 fillérrel kevesebb, az | 
év elejétől október végéig 9966 k. 28 fillér, a ; 
múlt évbnn 6513 korona 61 fillér, tehát ; 
3452 korona 77 fillér, országos betegápolási 
pótadó fejében befolyt 1911. októberében | 
1466 korona 84 fillér, január 1-től október i 
végéig 20107 korona 20 fillér, a múlt évben 
18309 korona 93 fillér, tehát az idén 1767 k.
27 fillérrel több. Halasztást a múlt hó folyamán 
senki sem kapott, házadómentesség egy eset
ben adatott.

Kitüntetett tanító.
Ezután tarapú János kir. tanfelügyelő 

jelenti, hogy a múlt hó folyamán az újvidéki 
tanítóság egy igen derék tagja, Pummer 
Sándor, aki már három évtized óta lankadatlan 
szorgalommal működik fárasztó pályáján, az 
1907. XXV11. tcikk 4. § alapján 20Ó korona 
fizetésszerü jutalomban részesült. A tntifel-

ügyelő jelentését, igaz érdem jutalmazásáról 
lévén szó, a bizottság örvendetes tudomá
sul veszi.

A közigazgatás városunkban.
Erre dr. Demetrovics Vladimír polgár- 

mester a vátos közigazgatásának múlt havi 
menetéről a következő jelentést terjeszti elő:

Tartatott október folyamán 2 közgyűlés, 
9 tanácsülés, 4 árvaszéki ülés, 2 előkészítő 

_ tanácsülés, 1 csatornázási és vízvezetéki bizott
sági ülés, I közigazgatási bizottsági ülés, 1 
kórházi szabályrendeletet tárgyaló ülés, 1 gaz
dasági bizottsági, 1 jogügyi bizottsági, 1 
nyugdijválasztmányi és 1 igazolóválasztmányi 
ülés. Iparigazolvány adatott 28, iparengedély 
28, munkakönyv 18, zeneengedély 149, marha
levél 1272. szállási utalvány 6, külhoni útlevél 
11, cselédkönyv 26. igazolási jegy 3, kereskedő 
tanonc szerződés 12 esetben. Eltoloncoltatott 
16, továbbittatolt 8 egyén.

Egészségügy.
Dr. Ufner Mór városi főorvos jelentésé

ből vesszük a következőket:
Városunkban az egészségi állapota lefolyt 

hóban kedvezőnek mondható. Ragályo., beteg
ség csak elszórva fordult elő, még pedig 
vörheny 4, diphteria 2, hasihagymáz 1 esetben. 
Elhalt 56 egyén, ebből tüdőgümőkórban 5, 
hagymázban 1. Az elhaltak közül: róm. kath. 
23, gör. kel. 17, ág. ev. 6, ref. 5, izraelita 5. 
Október elején a városi kórházban a betegek 
száma 149 volt, október folyamán felvétetett 
161, úgyhogy kezelés alatt a hó folyamán össze
sen 310 állott. Ebből egészségesen elbocsátta- 
totl 89, javultan 64, gyógyultan 11, meghalt 19. 
November 1-én ápolás alatt állott 137 és pedig 
69 férfi és 68 nő. A jelentés tudomásul szolgál.

Állategészségügy.
llly Ferenc megyei főállatorvos a meg

jelenésben akadályozva lévén, Írásban terjeszti 
elő jelentését, amelyből kitűnik, hogy az állat- 
egészség a lefolyt hónapban városunkban ked
vező volt és ragályos betegség egyáltalában 
nem fordult elő.

Börtönügy.
Dr. Konyovics György, a kir. ügyészség 

vezetője az újvidéki fogházról tesz jelentést. 
Volt a fogházban 1911. október 1-én 72 egyén 
és pedig 62 férfi és 10 nő. Ezek közül előze
tes letartóztatásban állott 3 férfi, 1 nő, vizsgá
lati fogságban volt 11 férfi, felebbezés alatt 3 
férfi. Az elhelyezett rabok közöl jogerősen 
elítélve volt 45 férfi és 9 nő és pedig fogházra 
9 férfi és 3 nő, börtönre 20 férfi és 6 nő, 
fegyházra II férfi. Ebből egészséges volt 55 
férfi, 9 nő, beteg 7 férfi és 1 nő. Október 
végén a fogházban volt 88 egyén és pedig 
79 férfi és 9 nő, Ebből előzetes letartóztatás
ban 8 férfi és 1 nő, vizsgálati fogságban 14 
férfi és I nő, felebbezés alatt 4 férfi. Jogerősen 
elítéltetett 53 férfi és 7 nő és pedig fogházra 
19 férfi, I nő, börtönre 24 férfi és 6 nő, fegy
házra 10 férfi. Egészséges 71 férfi és 7 nő, 
beteg 8 férfi és 2 nő.

Felebbezés tárgyalása.
Miután még dr. Tapavicza György jelen

tette, hogy az árvaügy rendesen bonyolittatik 
le, tárgyaltatott mim a tárgysorozat utolsó 
pontja Máyer Imre háztulajdonos felebbezése. 
Kovács József szállodás, ugyanis át akart töretni 
egy falat az általa bérelt és Mayer Imre tulaj
donát képező szállodában. Az elsőfokú hatóság 
az építési engedélyt, dacára hogy Mayer Imre 
az. átterelésről előzetesen nem tudott, meg
engedte. Ezt a határozatot a közigazgatási bizott
ság feloldotta, egyben kijelentvén, hogy Mayer 
Imre tudta és engedélye nélkül a tervezett 
építés meg nem ejthető.

Egyéb tárgy hiányában háromnegyed órai 
tanácskozás után a főispán az ülést bezárta.
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A falusi fülgyógyász.
Egy katonaszabadüó azöveikeza* ugye.

(Saját tudósítónktól.)

Az újvidéki kir ügyészség már régen 
folytatott nyomozást egy katonaszábaditó sző- j 
vetkezet ellen.

Érdekes és a népnek a katonai szolgálat 
terhei alól való kibúvás! hajlamára élénk vilá
got vető körülmény, hogy a katonasznbaditó 
.társaságnak nem valami előkelő vagy hivatal
ban levő urak, hanem egyszerű közönséges 
parasztemberek voltak a tagjai. A főkolompos , 
Szubotin Szvetozár akként űzte a szabaditást, 
hogy a sorozás alá kerülő legényeknek a 
fülébe választóvizet csöpögtetett, amely a dob
hártyát átmarva ideiglenes siketséget okozott, 
tehát a sorozás alá került legény az operáció : 
után tényleg a sorozó bizottság előtt olyan 
siket volt mint egy ágyú. A besorozott pedig 
a Szubotintól szerzett süketsége révéit meg 
szabadult a katonai szolgálattól.

A falusi fülspecialista egy-egy ilyen ope
rációért 200-000 K-t kapott, majd midőn az ■ 
üzlet virágzani kezdett, Batosz Ráda szemé
lyében ügynököt is tartott, aki felkereste a 
vagyonosabb gazdák katonasor alá kerülő 
fiait es biztosította őket, hogy Szubotin orvosi 
tudományának segítségével megszabadítja őket 
a gyöngyélettől. Batosz közvetítő az orvosi 
hono árium 20 százalékát kapta díjazásul. 
Majd midőn a prakszis még jobban megerő
södött, Szubotin Vuica személyében „Szvetozár 
dr.“ asszisztensre is tett szert. Nem utolsó 
dolog, hogy maga Szubotin Szvetozár is 1901. 
évben az általa gyakorolt műtét segélyével 
szabadult meg a katonaságtól, ekkor Vukelits 
Milán volt állítása szerint az operatőr, akinek 
ö maga is 200 K-t fizetett, de ennek ellenében 
tőle az operáció titkát is eltanulta és azt 
1908-tól 1910-ig gyakorolta, miglen rajta
veszett és az egész társaság a vádlottak pad
jára került.

Ezen ügyben az újvidéki kir. törvényszék 
november hó 11-én tartotta meg a fötárgyalást, 
melyről kiküldött tudósítónk az alábbiakban 
számol be:

Fegyveres erő elleni bűncselekmény el
követésével vádolt Szubotin Szvetozár és társai 
elleni büntető ügybnn megtartott főtárgyaláson 
a bíróság ekként alakult: elnök Juhász Jenő 
törvényszéki bíró, szavazók Sánlhn Ármin es 
Polgár Sándor törvényszéki biráic, jegyző 
Gcbcll Dániel törvényszéki jegyző, tolmács 
Popovits Mihály. A vádhatóságot Karácsonyi 
István kir. ügyész képviselte, inig a védelmet 
dr. Színák Lajos, dr. Gavanszki Tivadar, dr. 
Boksán Milos es dr. Maros Károly ügyvédek 
látták el. A vádlottak padján helyet foglaltak : 
Szubotin Szvetozár fővádlóit, Szubotin Vuica, 
Batosz Rádo és a megoperált legények u. m. 
Malctics Gyóka, Horicsárszki üyóka, Radisits 
Tósa, Alckszits Bogolyub, Ivkov Milán, Dolo- 
vatz Brankó, Batosz Zsárkó, Drágíts Péter, : 
Csurcsin Zsárkó.

Vádlottak ellen két rendbeli vádiratot 
adott be a kir. ügyészség es pedig az első 
szerint Szubotin Vuica vádoltatik azzal, hogy 
Mozsoron 1908. évben Maletint, Loncsarszkit 
és Radisksel a fülükön választó viz becsepeg- 
tetésével előidézett időleges süketséggel kato
nai szolgálatra képtelenné tette, ez utóbbi 3 
pedig vádoltatik azzal, hogy a fenti műtétnek 
szándékosan alávetve magukat oly állapotba 
hozták, hogy védkötclezettségük teljesítésére 
képtelenek voltak.

A második vádirat szerint Szubotin 
Szvetozár Alekszic.t, Ivkovot, Dolovácot, 
Batoszt, Drágicsot és Csurcsicsot ugyancsak a

fenti módon tette katonai szó’> d .• , képte
lenné, míg ur-rbi) nevezettek ennek a mű
tétnek szándékosan, de oly célból, hogy a 
szolgálattól szabad ,Ijanak magukat alávetették, 
Batosz Rád,-', pedig a cselekményt díjazás 
ellenében el (.segítette.

A tótárgyalás során annak dacára, hogy 
Szubotin Szvetozár a vizsgálat alkalmával a 
(elinti ténye--." adta elő és hogy a többi 
vádlottak is he - . .l esben voltak, valamennyien 
tagadták íerhükre : cselekmény elköveté
sei és min:!; gy vizsg, • beismerésük folytán 
tanuk a fötárgyalásra idézve sem voltak, a kir. 
ügyész Inditva-.yozta a nyomozást teljesítő 
Milics szolgabiró és Vráda községi intők 
tanúként: megidézését, nemkülönben a vonat
kozó állítat: lajstromok beszerzését is. A 
törvényszék az ügyész indítványa értelmében 
határozott es a tanuk kihallgatása, valamint az 
állítási lajstromok beszerzése céljából a főtár
gyai,is: biz nytalan időre elnapolta.

Joneszku Bazil ieiaríoztatása.
Az ál- Qbreiiovits barátja a rendőrség fogházában.

(Saját tudósítónktól.)

Az újvidéki társaságban néhány héttel 
ezelőtt egy mindenki előtt ismeretlen fiatal 
ember fordult meg, akinek származása és ere
dete felöl nem volt tájékozva senki. Mindenki 
kérdezte, hogy ki az a borotváltképü, barna 
fiatal ember, akit sen i sem ismer. Ez a fiatal 
ember joneszku Bazil néven mutatkozott be 
a társaságnak; néhány napig Újvidéken tar
tózkodott és a legelőkelőbb helyeken fordult 
meg. Elegáns fellépése, úri modora sejtetni 
sem engedte a nagystílű szélhámost.

Alig, hogy joneszku kitette lábát váro
sunkból, rögtön kiderült, hogy tulajdonképen 
kivel is volt dolgunk. Joneszku ugyanis állandó 
kísérője volt egy Rajcsevits nevű egyénnek, 
aki miként ez a fővárosi lapokból köztudo
mású, Milán király törvénytelen fiának adta ki 
magát és ezen minőségben többrendbeli szél
hámosságot követett el, amelyeknél úgy látszik 
Joneszkunak is fontos szerepe volt.

A budapesti rendőrség az ál-Obrenovicsot 
és annak immár általunk is ismert barátját, 
Joneszku Bazil! letartóztatta. A rendőrségi 
nyomozásból kiderült, ángy Joneszku előkelő 
román család sarja, de szülei kitagadták és 
teljesen elzüllött, továbbá, hogy rovottmultu, 
Belgáidban kémkedéséit el volt Ítélve és mint 
közveszélyes zsebtolvaj a fővárosi rendőrség
nél nyilvántartva. Állítólag ö követte volna el 
ezelőtt két évvel a Bodenbacb és Prága kö
zöld vasúti vonalon ama rablást, melyet ugv 
vitt véghez, hogy egy alvó utastól 3000 mái
kat ellopott, mint notórius vasúti tolvaj sem 
ismeretlen a rendőrség előtt.

E sorok írójának egy előkelő mulatságon 
mutatkozott be Joneszku, akit azonban a tár
saságban nem ismervén senki, a helyiség 
elhagyására szólítottak fel. Úgy látszik tehát, 
hogy az a bizalm itlnnság. amellyel Joneszkut 
az újvidéki társaságban fogadták, alaposan 
indokolva volt.

H Í R E K .

Péter király Újvidéken.
(Saját tudósítónktól.)

Vasarnap este téltizenkettukor átutazott 
Újvidéken Péter sze. b király. A szerb uralkodó 
tudvalevőleg már ez év nyarán elindult Parisba, 
Falliéres francia köztársasági elnök látogatá
sára. hogy ezzel megkezdje az európai udva
roknál rég tervezett és óhajtott látogatásainak 
sorozatát. Akkor — amint emlékezetes — 
Berteaux francia hadügyminisztert egy acroplán 
a repülőversenytéren megölte es ennek folytán 
Péter király kénytelen volt Baselból visszafor
dulni. mert a francia nemzeti gyász lehetetlenné 
tette a tervezett fogadtatás! ünnepségeket. 
Most vasárnap azután a francia kormány ismételt 
meghívására újból elutazott a szerbek királya 
Udvari különvonatját Ofner budapesti üzlet

vezető vezette Ziritonytól kezdve. Újvidéken 
kevesen tudtak az átutazásról és ■ hivatalos 
fogadtatás sem vol*. A király már aludt, mikor 
külön vonatja ideérkezett. Vonatja, valóban 
fejedelmi volt, de mindössze két szalonkocsi 
képezte a szerb király tulajdonát; a többit, 
meg három szalonkocsit, egy étkező és egy 
hálókocsit a magyar államvasut boc.-átotta 
előzékenyen a kiséret rendelkezésére*. A kiséret 
Milovánovies szerb miniszterelnökből, a 
király kél magántitkárából, hadsegédeiből és 
nagyszámú magasrangú katonatisztből állott. 
Hir szerint az osztrák-magyar és a szerb 
külügyminisztérium már régebben tárgyal afelől, 
hogy a szerb király Parisból visszajőve!, vagy 
valamivel később meglátogassa Ftrencz Józseíet 
is. A látogatás alkalmasint Budapesten fog 
megtörténni.

Kaszinó est. A szombati kaszinóest 
már valóságos estély utániba megy: a kis. 
házias kaszinóestékre mind löbben es többen 
vágyakoznak és szombaton z. uíolásig megtel
tek a termek úgy, hogv kis bálnak b e i l l - a  
szombati mulatság. A tánc reggelig tartott es 
mint máskor, úgy most nem hiányzott a han
gos jókedv, sőt talán : >k->zott mértékben volt 
jelen. A láncot megelö-.óleg Mészáros Mili ő, 
gimnáziumi tanár tartott érdekes .elol
vasást a repülőgépekről, vetített kepékben is 
bemutatván annak különböző formáit. A jelen  
volt hölgyek névsorát a következőkben adjuk: 
Asszonyok: Orbán Ignácne. dr. Zolii/ S.at- 
dorné. M;irton Sándorné, Giossinger janostte, 
dr. Pálmai Dezsőné. dr. Súly Máty.isiu , dr. 
Kuhinyi Károivné, dr. Kussowitz .Vauimé, 
Z.ikmund Beimé, Deutsch Adolfin. I.engyet 
Heiirikné. Gábor Zsigmondné, dr. Ofner 
Ferencné, Rath Kárplyné. Leányok : Márton 
Marcsa és Borcsa, Vojnich Lenke, Pálma: 
Böskc, Kolozsvári Lentika (Baja), Kubinyi 
Zseniké, Kussowitz Aranci, Zikmund Mártiié, 
Dentscli Annuska.

Kulturgyülés. A „Délmagyarországi Ma
gyar Közművelődési Egylet" vasárnap tartotta. 
Szegeden délelőtt a városháza nagy termében 
báró Dániel Ernő v. b. t. t. elnöklete alatt 
évi rendes köz yülését, amelyen az. újvidéki 
osztály képviseletében Reliák Ferenc felügyelő- 
bizottsági tag és dr. Piukovich Sándor osz
tálytitkár jelentek meg mindketten egyszer
smind mint a központi igazgatóság tagjai. Az 
ügyvezető elnök évi jelentésében különösen 
kiemelte azt az eredményes munkásságot, 
amelyet ép az. újvidéki osztály kifejt. Jóváha
gyást nyert az. 1911 12. évi munkaprogramul is, 
amelynek Újvidékre vonatkozó részéből kie
meljük, hogy fenti osztálytitkár újólag megbí
zatást nyert az analfabéta tanfolyam további 
vezetésévél, azonfelül ugyancsak ö az. idén 
is megtartja a horvátországi máv. iskolákban, 
a Julián iskolákban, továbbá a Bácskában 
előadásait és irányítani fogja az. idegenajkunk
nak múlt évben is fennálló magyar tanfolya
mát. Rövidesen meg fog nyílni ezenfelül a 
háziipari tanfolyam városunkban, még pedig 
szintén az újvidéki osztály kedvezményezésére. 
Végül az osztálytitkár gazdasági előadásai 
ugyancsak fenn fognak tartatni.

Szerenád. Az „Újvidéki Dalárda" kar
nagyának, Hollós Lipótnak kedden este, 
névnapja előestéién szerenádot adott. A 
karokat Dr. Kanyó Gyula vezette, az ütni - 
peitet pedig Szabó Imre köszöntötte fel. A 
szerenád után baráts; gos összejövetel volt a 
Winkle-féle sörcsarnokban.

Amikor tűz van a faluban. Azt hinné az 
ember, hogy amikor tűz van a faluban, akkor 
a falu népének a legsürgősebb dolga a tüzet 
oltani. Nem egészen Így van. Petröcön is tűz 
volt folyo hó 12-én, kigyulladt egy kis házikó, 
szép szélcsendes időben. A falúban azonban 
meg van az az ősrégi szokás, hogy ha tűz 
van. puskalövésekkel adjak Iliiül az. emberek 
egymásnak |a veszedelmet. Minden épkézláb 
ember, a kinek fegyvere van siel azt vállára 
kapni és háza elé allva több lövéssel felhívni 
a falu népének a figyelmet arra, hogy tűz van 
a faluban. A jámbor idegen, aki ilyenkor vélet- 
leuiil ott tartózkodik azt hiszi, hogy betört az 
ellenség vagy a farkasok vérszomjas hada 
rontott a falura. Az ilyen lövöldözések termé
szetesen a levegőbe történnek és ha ezektől
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a tűz nem is el, de ilyen formában jobb tűz
jelző hiányában a figyelem (elköltésire tényleg 
alkalmasak. A fenti tűzeset alkalmá 'al is gy 
lövöldöztek a megrémült petrőciek csak az 
volt a baj, hogy nem mindenki lőtt a levegőbe, 
mert már Szivaczki János lefelé tartotta a 
puskacsövet, a golyó pedig úgy szokták mon
dani ostoba. Nos ezúttal is ostoba volt, nem 
a tüzet oltotta, hanem három szegény asszonyt 
talált el, Hritz Annát hasán és térdén, Czin- 
korszki Örzsit fülén és fején, Kisgeczi Julist 
bordáján még pedig olyan szerencsétlenül, 
hogy azok testén oly súlyos sérülést okozott, 
a melyet ti boldogtalanok aligha fognak kihe
verni. Enyhíti az esetet, hogy sötét volt az 
utcán és Szivaczki nem látott senkit arra járni. 
A balkezes Nimród ellen egyelőre gondatlan- 
ságitól eredő súlyos testi sértés miatt folyik 
az eljárás.

Végzetes pajtabeomlás. Kiszácson Ku
lik Pál jómódú gazda kukoricapajtája, mert 
annak alapzatát az esővíz alámosta éppen 
akkor, amikor a gazda benne tartózkodott, 
bedőlt és a szerencsétlen Kulikot maga alá 
temette. Kulik súlyos sérüléseket szenvedett, 
balkarja eltört és belső vérzése is támadt úgy, 
hogy életben maradásához nagyon kevés a 
remény. Az eset alkalmával Kulik háznépe is 
a pajta körül foglalatoskodott, közülök is Kulik 
felesege és leánya könnyebb sérülést szen
vedtek.

Az agyonvert rendőr. Hogy mennyire 
kockázatos, sőt veszedelmes hivatás a rendőri 
foglalkozás, különösen a községekben, annak 
bizonyítékául szolgáljon a következő eset, 
amely folyó hó 13-án történt Kiszácson ezen 
különben jámbor tót lakosairól ismert falu
ban. Mulatság volt a nagy korcsmában és 
ezen alkalommal Tordai  András községi 
rendőr teljesíteti szolgálatot; felügyelt a rendre, 
amely az ilyen falusi mulatságok alkalmával 
nem mindig a legpéldásabb; miközben a 
rendőr az udvarra kiment, utána lopódzoit egy 
Pixides Strelia nevű sulianc és egy lőcs- 
csel ugv fejbe ütötte, hogy a szerencsétlen 
rendőr halva terült el a földön, Pixiades pedig 
egész nyugodtan visszament a táncosokhoz, 
mintha mi sem történt volna. A rendőr holt
testére csakhamar ráakadtak a korcsma pitva
rában és kutatni kezdtek a tettes után, akire 
csakhamar rá is akadtak, mert Pixiádes keze 
tele volt vérrel és ezenkívül kocsiketiöcscsel 
is be volt mázolva, amely a lőcstől tapadt 
rá. A tettes rövid vallatás után be is ismerte 
a gyilkosságot. A szegény falusi rendőr, aki a 
havi 40 korona fizetésért szolgálta a községet, 
áldozatául esett hivatásának. Pixiádes a cse
lekmény elkövetése alkalmával még csak ittas 
sem volt, a rendőrrel előzőleg szóváltásba 
sem keveredett >is véres cselekedetét minden 
komoly indok nélkül, pusztán csak afféle le
gényvirtusból követte el. Van olyan verzió is, 
hogy Tordai jóval ezen eset előtt egy alka
lommal Pixiades! megverte, s az azért állott 
rajta bosszút.

Ki volt Attila? Kire a kérdésre körülbelül 
minden ember gondolkodás nélkül meg tud felelni. 
Különösen Bácsmegyeben, ahol van egy derek régész, 
aki vagy ti/, ev óta minden esztendőben megtalálja 
Atilla sírját, persze mindig más helyen.

Torontáliam azonban már nem ily tájékozottak 
az emberek. Példa rá az a csókái iskolás gyerek is, 
akitől a minapában azt kérdi a tanítója:

— Ki volt Attila?
A gyerek bámészan nézi azt a haldokló legyet, 

aki végrendeletet tesz az ablak üvegen.
— Nem érted? Ki volt Attila?
A gyerek egyre hallgat.
— fiún király — súgták neki hátulról.
Ki re aztán fölragyog a képe a kis csókái történet 

tudósnak es diadalmasan vágja ki:
— Attila hun  király volt, h u n  nem . . .

Meglopott raktár. Az óbecsei vasúti 
raktárakat meglopta valaki. Az eddig még 
ismeretlen tettes, valószínűleg nappal behatolt 
a raktárba és ott az egyes árúcsomagokat 
inegdézsmálta. Zsákok, csomagok föl lettek 
vágva és inegdézsmálta. Az értesített rendöiség 
azt hiszi, hogy vásott gyermekek követhették el.

Csempészet, A bácsi vásár előtt f. évi 
október hó 27—28-án a palánkai ismert 
csempészeket megfigyelte a határrendőrség. 
Minthogy pedig éjjel tényleg hangok hallat
szottak Opalánka felöl a Dunáról, a nyomozat

tovább folyt s meglepő eredtneiim.el végződött, 
mert a határrendőrség közegei a Spitzer Sán
dor és Miskov Steván ópalankai lakosok által 
csempészett 25 darab, mintegy 3000 korona 
értékű sertést a bácsi vásáron elkobozták. 
Két heti szorgos nyomozás után megállapították 
a határrendőrség kiküldöttei azt is, hogy 
a sertése re a hamis [áriatokat Kulán szerez
ték mer a csempészek 100 koronáért Vuity 
Rádától és Vuity Qavrától. — A büntető eljárást, 
a sertések elárvereztetését a hatóság folya
matba tette. A sertések árából Hódság község 
szegényalapja legalább 10000 koronát fog 
kapni.

Elütötte a vonat. Katerle János, szépli
geti lakos a Schneider-féle téglaégető telepen 
téglát vásárolt s a téglaégetőmestertől kölcsö
nözött lóval s kocsin akarta a téglát Palánkéra 
szállítani. Midőn a kocsival a Szőllőskertnél 
levő vasúti átjárónál át akart haladni, abban 
a pillanatban robogott át a Palánkéról 8' i óra 
tájban Szépligetre haladó 5513 sz. vonat s a 
kocsit elütötte. Az összeütközés következtében 
a ló teljesen tönkrement s a kocsi dara
bokra törött, tnig Katerle, kit az összeütközés 
a kocsiból kidobott, csak könnyebb sérülése
ket szenvedett. A nyomozás kiderítette, hogy 
úgy a mozdonyvezető, mint a többi személyzet 
teljesen szabályszerűen járt el, a vészjelt kellő 
időben adták meg, de fékezés és ellengőz ellenére 
is a vonat nem volt kellő időben megállítható.
A szerencsétlenség okozója maga Katerle volt, 
ki jobb szemére teljesen vak, s miután bal 
szemén tiályog van, azzal is csak keveset lát, 
azonkívül mindkét fiilére nagyot hall. így a 
vonat érkezését nem láthatta s a füttyjelzést 
sem hallotta. Az összeütközés nagy pánikot 
idézett elő az utazó közönségben s a vonat 
csak hosszabb késéssel folytathatta utj it.

Felszámoló pénzintézet. A cservenkai 
mezőgazdasági népbank elhatározta, hogy fel 
fog számolni. Ezen elhatározást a betevők 
bizalmatlansága idézte elő. A múlt héten 
ugyanis az a hir kelt szárnyra, hogy a bank 
Zsablyátt nagy veszteségeket szenvedett. E 
hírre a betevők megrohanták az intézetet és 
az összes betéteket felmondták. A bank erre 
megbízottakat küldött ki Zsablyára veszélyez
tetett érdekeinek megállapítása és megvédése 
végett és e bizottság konstatálta, hogy az 
intézet vesztesége nem is oly nagy, mint azt 
eleinte hiresztelték. A betevők mindazonáltal 
ragaszkodtak betéteik visszafizetéséhez, amit 
az intézet szépen teljesít is, de a nagy töke 
megvonása folytán kénytelen volt a felszámo
lást kimondani. Hallomás szerint veszteséget , 
senki sem fog szenvedni.

Vasárnap november hó 19-én 
az Újvidéki Kerekes-Korcsolya Müpálya

ünnepélyes megnyitása
Erzsébet-tér 4. sz. alatt.

Este 5 7-ig katonazene. Buffet.

Kiadó
egy úri lakás (Duna-utca 9.) 2 utcai, több ; 
udvari szobával, parkett padlózattal, villany- 

és gázvifágitással, központi fűtéssel. 
Bővebbet Singer József fényképésznél.

Divatos kéz imunkák 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. =

------------------------------------ .

Keresek
2, esetleg 3 tőtlen utazót, kik a pálinka 
szakmában már dolgoztak és jól be vannak 

vezetve.
Ajánlatok; a vidék, hogy dolgoztak, továbbá 
a fizetési igény megjelölésével és bizonyít
vány másolatokkal felszerelve Krishaber 
Lajos tor- és pálinka nagykereskedőhöz 

Kiskunhalasra küldendők. 1—5

6578. tkv. 191 i. szám.

Á rve ré s i h irde tm é ny k iv o n a t
Dr. Szentiványi Ármin újvidéki lakos 

végrehajtatnak Orták Fülöpné Konrád Margit 
urszentiványi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni végrehajtási ügyében a kérelem követ
keztében a végrehajtási árverés 600 kor. tőke- 
követelés, ennek 1911. évi junius hó 17-től 
járó 6"« kamatai, 99 kor. 50 fill. perbeli és 
végrehajtási, inár megállapított, valamint a je
lenlegi 27 kor. és a még felmerülendő költsé
gek kielégítése végett az 1881. LX. t.-cz. 
144. §-a alapján és a 146. §-a értelmében az 
újvidéki kir. törvényszék, mint telekkönyvi 
hatóság területén levő az urszentiváni 755. 
sz. betétben Orták Fülöpné szül. Konrád 
Margit nevén álló A. I. 2. 4—5 sor 1990 2, 
1992, 1993 , tsz. jószágtestre 737 korona az 
urszentiváni 875 sz. betétben A. I. 1—2. sor.
u. a. nevén álló 413, 414 hisz. ház és kertre 
633 kor, és az urszentiváni 1211 sz. hetében 
A. I. 1—2 sor. u. a. nevén álló 1989 2, 1991. 
hrsz. jószágtestre 96 kor. 60 fill. ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendeltetik.

Ezen árverés megtartására határidőül 
1911. évi december hó ff-ik napjának d. u. 
2 órája Urszentiván községházához 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

lanok a kikiáltási ár felén alul eladatni nem 
fognak.

2. Áz árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárnak 10 százalékát vagyis 
73 korona 70 fillér. 63 korona 30 fill. 9 kor. 
66 fillér készpénzben vagy az 1881. LX. t-cz, 
42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. nov. 1. 3333. sz. a. kelt igazságmin. rend. 
8 §-batt kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. 
ez. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Újvidék, 1911. évi szept. hó 25. napján.
Uékey Zoltán s. k. 

kir. törvényszéki biró.

Gyors- és gépíró íé o Io.
A budapesti „Gyakorló Gyorsírók Társa

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

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

lező és vita-gyorsiráson kiviil magyar-német 
levelezés, helyesírás és minden rendszerit gépen 
való írást mérsékelt tandíj mellett tanítok.
A bndapesti „Gyakorló Gyorsírók Társa- 
sága“ vizsgáztat, bizonyítványok áPam- 
érvényesek.

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

Prospektussal szívesen szolgál.
KOHN S ÁRI ,

oki. gyorsirástan. II. Rákóczy Ferenc-út 15.
I. emelet.
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W lego lcsóbb  és a legjobb viláyitás az,
melyet carbitfejlesztéssel létrehozott acety- 
len égővel teremt az u. n. Mignon 
készülék. Ennek előállítási költsége órán- 
kint 30 gyertyaerösségű világításnál 21 ’i 
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. ::

Vezérképviselö is  egyedárusitó 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.
===== Ú J D O N S Á G .  =

Ajánlok
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).

Baromfivész-Ellenszer!
a szab. és törv. védett „Tyukin" baromfi
vész elleni szer 1 nap alatt megszüntet 
mindenféle vészt. Számos elismerés és hála- ! 
iratunk van; ott, a hol ezen szert állandóan 
használják, nincsen baromfivész. A szer feltét
lenül használhatóságáért felelünk és a kinél 
nemválik be készségesen visszaadjuk aszer árát.
A szesz kapható 0 literes palackokban 
4 kor, fél liter 2.2 és negyed liter 1.30 

fillérért a készítőnél
Szántó és Társa

vegyész, labor. GYULAFEHÉRVÁR (Erdély). 
Ragon képviselőket és viszont eladókat 
—...........—  a lk a lm a z u n k . ----------

Egy nap a la tt megszüntet mindenféle baromfi vészt!

□  □ □ □ □  e d  e d
G yakornok

kezdő fizetéssel azonnali belépésre felvétetik 
Botz és Friedmann gabonanagykereskedő cég- : 
nél Indián. Ajánlatok közvetlenül a céghez 

küldendők. 1—3

□  □  C Z D  □  □  □  □

Tudom ásul!
Figyelmeztetem minden üzletfelemet és 

kereskedőket, hogy Piroson lakó fiam Kolarszkl 
Isza részére sem árut, sem pénzt ne adjanak, 
mert azokat el nem ismerem és nem fizetem.
1—2 Özv. Kolarszki Oanica.

ED ED ED ED ED ED ED
Eladó.

Öt szobából álló úri lakás. 1 és fél hold 
szöllövei, külön gazdasádi házzal a futaki 
országút mellett. Bővebbet Szalkay Sándor 
kár. adótisztnél.

ED ED ED EDI ED ED ED

< >
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Eredeti „OTTO“ motorok

■.■ :!! i!Ü ; | j j | T  |«

A eredeti „o t t o “
benzinlokomobilok nélkülözhetetlenek minden gazdának, Gép 

motor- és Hengerolajok, Hajtószíjak stb. stb.

Lángén és Holt motorgyár Budapest— Wien
Fióktelep: Újvidék, Temerini-utca 7.
Kérjen árjegyzéket és költségvetést!

( 1

1 1

< 1

1 >

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 famegnuinkáló gépek, asztalosok és fűrész- < y 
telepesek részére.
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T ő k e b e f e k t e t é s r e
különösen alkalmassak

= —■ a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ..
4‘1%-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-én esedékes, Budapesten, valamint Bécsben minden levonás nélküi beváltandó 

szelvények utján kamatoztatnak.
Ezen záloglevelek a cs. és kir. közös hadügym inisztérium  I8S3. szept. M-iki 20,r>7. sz. es az 

1894. március 3-iki 199. sz. rendelete értelmében a cs. és kir. hadserei? es a hadi '-tengerészet 
es a inagy. kir. honvédelmi m lnlsíerium 1883. október 12-iki 45,581. sz, rendelete értelméban a in. kir. 
honvédség es csendőrség részére házassági biztosítékul elfogadtatnak.

A fentemlitett záloglevelek külön biztosítékául szolgálnak:
1. Az alapszabályok ! 12-ik §-a értelmében, a banknak lekötött össszes Ingatlanok. A kibocsá

tott záloglevelek alapját képező földbirtokok és egyel) ingatlanok összértéke jelenleg ('>30,352.427 
korona, mig a forgalomban lévő záloglevelek összege 238,028.000 korona; a kölcsönök átlag tehát 
a lekötött fekvőségek értékének csak körülbelül 35%-át képezi.

2. Az 1876. évi X X X V I.  t.-cik s az alapszabályok 107. §-a értelmében: a záloglevél-tulaldo 
donosok biztosítására elkülönítve kezeit külön biztosítéki alap n  .945 000 kor. összegben Továbbá biztosítékul 
szolgálnak:

3. Az 50. m illió  koronával teljesen befizetett alaptőke
4. A rendes, valamint a redklvül tartalékalap 71.8 m illió korona ósszértében.
Az 1889. XXX. t.-cikk érteimében a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank záloglevelei a 

közigazgatás minden ágában ovadekképesek, szolgálati és üzleti biztosítékokra fordíthatók, árva. és 
alap ítványi'péntek elhelyezésére alkalmasak, valamint katonai házassági biztosítékul elfogadtatnak.

Ezen zálogleveleknek az 1889, XXX. t.-cikk értelmeken teljes adómentesség biztosíttatott 
A záloglevelek teljes nevérlékben kerülnek kisorsolás esetén beváltásra- 

... A sorsolások minden év január és julius havában Budapesten királyi közjegyző jelenlétében 
es a törvény áltál előirt módozatok figyelembe vételével történnek meg.

A kisorsolt kötvények ti hó elteltével váltatnak be.
. . I' A'akyar Kereskedelmi Bank záloglevelei a budapesti, bécsi, berlini, hamburgi, brüsszeli
és amsterdaml tőzsde hivatalos árjegyzékeiben jegyeztetnek.
folyamon kaphatúkCtel< '' PtS,i MaRyar Kereskedelmi Bank fiókjánál Újvidéken a m lnderkorl napi ár-

Nyomatott Friedmann Sándor villanyeröre berendezett müintézetében, Újvidéken.


