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Az tij párialakiiíás.
A városi törvényhatósági életben 

az utóbbi időben az a feltűnő jelenség 
mutatkozott, hogy a városi ellenzék 
lényegesen közeledni iparkodott az ural
kodó párthoz és erősen mérsékelte az 
ellenzéki szellemet, a munkapárt szónoka
inak tüntetőleg helyeseli és azok indít
ványait nagy lelkesedéssel tette a ma
gáévá.

Ezt a közeledést már akkor egy 
bizonyos czéltudatos taktika irányította.
E közeledésnek nevezetesen az volt az 
ika, hogy a közelgő választásokra való 

tekintettel az ellenzék mintegy tüntetni 
akart azzal, hogy városi ügyekben 
nem csinál pártpolitikát; de a háttérben 
az a czél lebegett, hogy a választások 
idején táborába sorakoztassa a más párt- : 
állású egyéneket is.

A városi ellenzék belátta, hogy mint 
függetlenségi párt nem is veheti fel a 
küzdelmet a nála sokszorosan erősebb 
nemzeti munkapárttal, hanem más cégér 
alatt könnyebben maga köré gyüjtheti a 
más pártáílásúak közül is legalább azo
kat, akik sértett ambícióból, vagy egyéni 
hiúságból mint közkatonák nem akarják 
támogatni a nemzeti munkapártot, hanem 
vezérszerepre törekszenek, ha mindjárt 
az ellenzéknél is.

Megindult a szervezkedés és úgy f 
halljuk, hogy már meg is alakult az uj 
cég városi polgári párt hangzatos néven. 
De ez a cég nem is annyira uj, mert a 
szabadelvű korszak alatt is volt már 
egyszer egy városi polgári párt, amely 
azonban rövid fennállás után szétmállott

és a zöme átalakult függetlenségi párttá. 
Az eszme nem is életrevaló, mert mi 
szükség van itt Újvidéken egy külön 
városi polgári pártra? még értenők ezt 
a nevet, ha ezzel szemben volna egy 
aristokrata párt, de hát ebben a demok
ratikus városban nincsenek aristokraták, 
itt csak polgárok vannak. Itt minden 
párt polgári párt, ezt a cimet külön 
magának egy párt sem sajátíthatja ki, a 
vagy már ezzel is úgy leszünk mint a- 
koaliciós korszakban a hazafisággal, ame
lyet a koalíciósok kizárólag magukénak 
vallottak, mert csak az volt a tizenhá- 
rompróbás hazafi, aki velük volt.

Mit is akar voltaképen ez az u. n. 
polgári párt? A város vezetése oly 
kezekben van, hogy ennek a nagy szer
vezkedésnek nincs tárgyi indoka, célja 
az lehet, sőt van is, és pedig az, hogy 
a különben harcra képtelen függetlenségi 
pártba uj életet öntsön. A terv egészen 
átlátszó, a választási harc idejére félre
tenni a függetlenségi jelszót, győzelem 
esetében pedig újra felvenni a levetett 
köntöst.

A közérdek, a városi érdek követeli 
ezt az alakulást? Hát ugyan a nemzeti 
munkapárt talán nem a városi közérdeket 
tartja szem előtt?

Ez az uj szervezkedés a független
ségi párt alkonyát jelenti, mert az a 
párt, amely szövetségeseket keres, már 
többé nem képes megállni a maga lábán. 
Miért nem tartotta meg a függetlenségi 
párt ebben a küzdelemben is a nevét? 
mert azt hiszi, hogy igy több a kilátás 
arra, hogy jelöltjei, mert hisz csak erről 
és nem másról van szó, könnyebben

bekerülnek a törvényhatósági bizottságba 
Hiába! a gyerek nem fog hamarabb 
megnőni azzal, ha más nevet adnak 
neki.

Ha a függetlenségi párt mint ilyen 
veszi fel a harcot, akkor még a bukását 
sem lehetett volna kudarcnak nevezni, 
mert a küzdelem a zászló becsületéért 
folyt volna, de most úgy látszik a zászló 
becsületénél fontosabb bejutni a torony 
alá mindenáron.

Úgy halljuk, hogy a hamvaiból fel
támadt polgári párt azt hangoztatja, hogy 
a nemzeti munkapárt Újvidéken semmi 
újat nem alkotott, hanem minden eszme, 
amelyet megvalósított, a függetlenségi 
párttól ered. Itt álljunk meg egy pilla
natra! mert a polgári párt nem részletezi 
azokat a városboldogitó eszméket, ame
lyek a függetlenségi párttól eredtek, igy 
mft ÍKána jártunk ennek a dolognak, 
megvizsgáltak a koalíciós korszak idején 
felszínen volt ideákat, de biz’azokban 
semmi újat vagy eredetit felfedezni nem 
tudtunk, mert azokat az eszméket még a 
régi szabadelvű párt vetette fel, sőt 
aktaszertileg kimutatható, hogy mindazok 
az ideák, melyek a koalíciós korszakbeli 
városi politikát irányították, már a libe
rális régim alatt egytől egyig rég meg
voltak, a különbség csak az, hogy a 
liberális párt azokat úgy akarta megva
lósítani, hogy azokból a városnak is 
jelentékeny anyagi haszna legyen, addig 
a koalíciósok azokat úgy oldották meg, 
hogy beláthatlan hosszú időre megfosz
tották a várost ezen anyagi előnyöktől. 
Csak egy példát ragadtunk ki a sok 
közül, a liberális korszakban is már szó

A hétről

i.
Most van sok estély s van sok bál is: 
E vers hát szörnyen aktuális.
Van lányom nyolc s kilenc fiam: 
Báloznak most mindannyian.

És mindnek báli ruha kell,
Kell tizenhét pár cipő, lakk.
A nőknek keli tiz kiló púder 
És a fiuknak kilenc frakk.

Vagy tiz varrónő var ma nálunk 
Készülnek ruhák, cifra blúzok 
S bár jégcsap lóg az ereszen, kint,
Én izzadok, akár egy túzok.

Ezalatt meg üres a has,
S gyakran meglátogat a Baseli,
Öröm nézni, hogy foglal nálam, 
Tanulhatnának foglalást 
A jó olaszok tőle bátran.

Szóval itt a báli szezon 
Mikor mulatni kell bezon,

S a régi közmondás szerint 
Mint a leghonfibb magyarok: 
Én mindig sírva vigadok . . . .

A csengő pengővel 
Fogadott egy embert,
A ki éjjel, nappal
Nem font mást, mint kendert.

2' . Kenderből font spárgát,„. . . A városi polgári part elő- , , ,  , ,  °  7 
készítő bizottsága: dr. Ada- Hálót cl SpárgclDOr. 
movics István, Loyrekovics Kihalászta mind a 
Ferenc, dr. Lustig N ándor.." , ,  , , r-x .,Halat a Dunából.

Ez a vers, ez a vers 
Miről szólhat másról ? 
Mint a vá-, mint a vá- 
Rosi atyuskákról.

Eladta a halat,
I Sok ezüst pengőért, 

Sok ezüst pengőért, 
Még pedig csengőért.

A szerkesztő bácsi 
Nem tűrné, hogy élnék, 
Ha nektek, gyerekek, 
Róluk nem mesélnék.

Ennyi pénzzel lehet már 
Valamit csinálni:
Mától kezdve Újvidéken 
Ő fog dirigálni.

Egyszer volt, hol nem volt 
Volt egy kis halacska, 
Halász bácsi hálójába 
Beugrott a csacska.

Lovrekovich bácsi 
így lett vezérférfi, 
Gyerekek-berekek 
Van-e ki nem érti?

Halász bácsi szépen 
Eladta pengőért 
Eladta pengőért,
Még pedig csengőért.

De mese, meskete,
Itt még nincsen vége, 
Van már nagy hatalma, 
Mit csináljon véle?
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volt a villamos vasút és világításról, de 
úgy, hogy a villamos városi kezelésbe 
kerüljön, mert köztudomású, hogy az 
igen haszonhajtó vállalat és ép ezért a 
városok mindenütt iparkodtak is azt sa
ját kezelésükbe venni; a koalíciós kor
mányzat pedig kiengedte ezt a jövedel
mező vállalatot a város kezéből és a 
villamos magánvállalkozóké lett, amelytől 
azt a város ma már csak nagyon drága 
pénzen válthatná meg. Hogy ez mennyire 
nem lekicsinyelendő dolog, utalunk Te
mesvár példájára, ahol a város kezelésé
ben levő villanyos a pótadó egyharmadát 
fedezi.

Ezek után kérdezzük, hogy a városi 
polgári párt milyen uj jövedelmi forrá
sokat nyújtana a városnak, ha mint füg
getlenségi párt újból kezébe venné a 
város vezetését?

Ne engedje tehát senki se félre 
vezettetni magát hangzatos jelszavaktól, 
mert, ha egy községi választásnál kikü
szöböljük a politikát, akkor nem éppen 
azokat kell megválasztani, akiket a pol
gári párt akar, hanem azokat, akik a 
város érdekeinek képviseletére a leghi- 
vatottabak.

A város szabályozása.
Építési szabályrendelet.

(Saját tudósítónktól.)

Szabályozási tervünket kiegészítő építési 
szabályrendeletünk tárgyalás alatt áll. Pontról 
pontra tárgyalja egy adhoc bizottság és mond
hatjuk fáradságot és időt nem kímélve mun
kálkodik azon, hogy ez a szabályrendelet, 
amellett, hogy a haladó kor fokozódó igényeit 
kielégíti, a közönség, az építtető, érdekeit is 
megvédelmezze.

Ép úgy, miként városépitési terv nélkül 
az épitési szabályrendeletnek nincs kellő tar
talma, azonképen szabályrendelet nélkül a leg
szebb városszabályozási terv csupán élettelen 
kép marad.

Szabályozás.
Palóczi szabályrendelet-tervezete e tekin

tetben nagyon is radikális volt. Érthető, hogy 
a művész minden eszközt jónak talált a mii 
érdekében és a német példák után indult, hol 
a városépitési tervek keresztülvitelét minden
áron biztosítják. Nekünk azonban sz imolnunk 
kell a helyi viszonyokkal és azért csak helye
selnünk lehet a bizottság javaslatát, mely a 
szabályozási teiv keresztülvitelét csak oly 
mértékben biztosítja, amint azt a magántulajdon 
sérelme nélkül elérhetjük.

Mert a hatalomhoz 
Tudomány is kell ám, 
Nem eheti azt az ember 
Kanál, kés és vellán.

Nosza sebbel-lobbal 
Irkái is, firkál is,
Végtére akadt két 
Jogtudós fiskális.

És Így szól hozzájuk 
Zengőn, mint egy kántor: 
„Álljatok én mellém 
István, meg te Nándor.

Te István, mindenkor 
A nép pártján álltái,
Önző önérdeket 
Soha nem szolgáltál.

Tégedet is, Nándor, 
Megáld a padisah,
Ha veled hozzám jön 
A Chevra Kadisa."

Palóczi tervezete ugyanis az utcanyitá
sok költségeit az érdekelt háztulajdonosokra 
háritja. A bizottság javaslata szerint, ha az 

í utcanyitást a város kezdeményezi, a város 
viseli is annak költségeit és csupán azt a jogot 
tartja fönn a városnak, hogy az uj utcában 
keletkező uj épitési telkeket is megszerezhesse; 
ha pedig magánosok kezdeményezik az utca
nyitást, azok viselik a költségeket is. Volenti I 

! non fit injurin.
Palóczi tervezete szerint továbbá egyál

talán nem volna szabad építkezni szabályozás 
által érintett területeken; ezzel szemben a 
bizottság ismét a magántulajdonra tekintettel 
azt javasolja, hogy ily esetekben az épitési ; 
hatóság csupán egy évig függőben tarthatja az ' 
építkezést és ha ez időn belül az utca kinyi
tását a város közönsége el nem határozza, a 
fél szabadon építhet.

Nem lesz tehát a szabályozási terv'üzzel- 
vassal keresztülhajtva, hanem fokozatosan 
akkor és olyan mértékben, amikor és amennyire j 
azt a város közönsége indokoltnak, szüksé
gesnek, célszerűnek és gazdasági szempontból 1 
is megvalósíthatónak találja.

Azért a szabályozási terv még nem lett 
! elejtve, mert ha egy-két uj építkezés érinteni 

is lógja a szabályozás cirkulusait, ez még nem 
j zárja ki a terv keresztülvitelét, akkor amikor 

arra sor kerül. De remélhető, hogy az érdekelt 
tulajdonosok is számolni fognak a város fejlő
désével és iparkodni fognak már saját érde
kükben is építkezéseiket úgy elrendezni, hogy 
az a szabályozás későbbi keresztülvitelét lehe
tőleg ne akadályozza.

Építési övék.
A szabályrendelet a várost 6 épitési övre 

osztja; a tervezett körúton beiül fekszik az I. 
és 11. öv, a körúton kívül a III., a villanegyed 
a IV. öv, a gyárnegyed az V. és a külső részek 
a VI. öv. Az I. és II. öv főbb útvonalain csu
pán emeletes házak építhetők. A tervezett 
körúton kívül fekvő építési övékben az úgy
nevezett könnyebb épitési modor is meg van , 
engedve

Udvarok.
Igen íonlos rendelkezése a szabályrende

letnek az az előírás, hogy az udvarok úgy 
rendezendök el, hogy a szomszédos udvarok
kal összefüggjenek. Éz egy igen üdvös intéz
kedés, mert — amint azt mindnyájan tapasz
talhattuk — a zárt udvarok stagnáló levegője 
a lakásokat egészségtelenné teszi és a régi 
szabályrendelet sem nyújtott módot a zárt 
udvarok kiküszöbölésére, de üdvös ez a ren
delkezés azért is, mert az egyes telkek is 
jobban kihasználhatók lesznek anélkül, hogy 
ez a higiénia rovására történjék. Ezek az össze
függő udvarok ugyanis mintegy belső teret 
képeznek, mely tér télé egészséges helyiségek 
rendezhetők el, amit az egyes zárt udvarok szűk 
méretein nem engedtek meg.

Elképzelhetők ugyan egyes esetek, ahol 
ez az összefüggése az udvaroknak egyáltalán

Hajlott a szép szóra 
Nándor is, meg István. 
Üzletet kötöttek,
A mint itt áll, tisztán:

Népgyíílésen majd a 
Tiszteket kiosztik: 
Diszelnök lesz Ferenc, 
Ügyvezető Füstig.

Zászlótartó lesz majd 
Adamovics István,
(Bár még nincs zászlójuk, 
Á rúd van meg pusztán.)

Hanem oszt’e rúddal, 
Olykép dorongolnak 
Vélnéd valamennyit 
Jó Toldi Miklósnak.

........... Ilyképen jött létre
A polgárok pártja,
A ki el nem hiszi,
Az járjon utána. . . .

nem, vagy csak nagy áldozatok árán volna 
biztosítható. Ezzel az eshetőséggel is számolt 
a bizottság: amennyiben ily kivételes esetekre 
kivételes eljárás statuálásnt javasolja.

Épitési szabályok.
Az. épitési szabályokat a szabályrendelet 

a műszaki követelményeknek és a helyi viszo
nyoknak megfelelően szabatosan körülírja. Min
denki tudhatja, hogy mint szabad építenie és 
Így senki sincs kitéve annak, hogy az ellen
őrző közegek egyéni fölfogása az építtető ro
vására érvényesülhessen. A mi mérnöki hiva
talunk tagjai ugyan magángyakorlatot nem 
folytatnak és ennélfogva a magánépitkezések 
elbírálásánál teljesen érdektelenek, ludtunkkal 
nem is merültek föl ily panaszok, mégis nagyon 
helyes intézkedés, hogy az épitési szabályren
delet minden tekintetben kimerítő, szabatos 
rendelkezéseket tartaimaz.

Ellenőrzés.
Hasonlóan precíze szabja meg a szabály- 

rendelet az ellenőrzés módját. És pedig ellen
őrizendő az utcai vonal kitűzése, relülvizsgá- 
landó az építkezés nyers állapotban és hasz
nálatba vétel előtt. Az ellenőrzés és építkezés 
kezdetén, közepén es végén, vagyis az épít
kezés föíázisain egyfelől biztosítja az épitisi 
engedély betartását, másfelől megvédi úgy az 
építtetőt, mint az építőiparost azoktói a kelle
metlenségektől, melyekkel az épitési ; ngedély- 
töl való önkényes eltérés járhat.

Építési dijak.
Az épitési dijakat illetőleg Palóczi java

solja a térdijak behozatalát, amint az a tova 
rosban. Miskolcon, Temesvárt, Sátoraljaújhe
lyen cs más városokban már regen gyakorlatban 
van, hogy abban az esetben, ha a város egy 
ilyen újabb adónemet hoz be, akkor legalább 
mentesítse az épittetöket a ma fizetendő eljá
rási dijak alól. Az ad hoc bizottság e kérdést 
illetőleg még nem foglalt álláspontot. Nézetünk 
szerint az egész kérdés nem érdemli meg azt 
a fontosságot, melyet annak egyesek tulajdo
nítanak. A javaslat szerint ugyanis az épitési 
és használati engedélyért nagyszögméterenkint 
mintegy 10 fillér járna a városnak, mely összeg 
az épitési költségnek alig 1 500 része, vagyis 
500 k< ironás égitkezés után alig 1 korona és 
igazán az építtetőié és épitési kedvre nagyon 
közömbös lehet, hogy egy építkezés 500 koro
nába kerül, vagz csupán 499 kor-ba. Drágább 
építkezéseknél ez a térdij csaknem 1 1000 
részre szállna alá, vagyis- 1000 kor. után 1 
kor.-ára. Igaz, hogy ez 10000 K-ás építkezés
nél 100 koronát tenne ki. De az; hisszük, 
hogy 100000 koronánál 100 korona még talán 
kevesebb, mint 500 koronánál ! kor. Viszont 
a városnak ezek a térdijfillerek évenkint néhány 
ezer koronát jelentenének.

Mindenképen mzgnyugvással fogadhatjuk 
tehát az ad hoc bizottság elöntését.

A városi polgári párt meghívója. A
városi polgári párt meghívókat bocsátott ki, 
amelyekben nagygyűlésére meghívja állítólagos 
pártszinezet nélkül mindazokat, akik a város- 
házás most uralkodó rendszerrel elégedetlenek. 
Számos munkapárti válsztó is kapott ilyen 
meghívót, mert a polgári párt úgy látszik 
mindenkiről aki törvényhatósági bizottsági 
tagként jelölve nincs, azt tételezi fel, hogy a 
mostani rendszerrnl elégedetlen. A nemzeti 
munkapárt tagjai azonban tántorithatlanul ki
tartanak elveik mellett, már annyival is inkább, 
mert a most uralkodó rendszer ellen semmi 
panaszuk nincs. Hogy kik a polgári párt je
löltjei, azt nem tudjuk, de a pártpolitikai szi- 
nezetnélkiiliséget előre is merjük állítani azzal 
fogják elsősorban demonst nini, hogy egyetlen
egy munkapártit sem fognak jelölni.

Erszébet királyné, emlékünnepély. Hét
főn reggel 9 órakor, a beltéri róni. kath. 
templomban tartandó istentisztelet után a 
helybeli középiskolákban Erzsébet király 
asszonyunk emlékére ünnepélyek lesznek. A 
kir. katli. magyar főgimnáziumban az ünnepi 
beszédet 1‘rokopetz József tanár mondja.
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Az elveszett szövetkezeti vagyon.
Az újvidéki leánykiházasitási egylet bűnügye.

(Saját tudósítónktól).

Ma már szinte országos jelenségszámba 
megy az, hogy gombamúdr.t keletkeznek a 
kisebb szövetkezetek, amelyek ideig-óráig 
különféle hangzatos címek alatt ossz .szedik a 
kis emberek megtakarított filléreit és rövid 
fennállás után a tönk szélére jutnak, amennyi
ben a tagok befizetett pénzeiket az utolsó 
fillérig elveszítik. Az ilyen szövetkezetek rend
szerint nagy aparátussal kezdik meg működé
seiket és habár egyedüli és kizárólagos jőve- í 
delmüket a tagsági dijak kamatai képezik, jól 
díjazott igazgatóság, jogtanácsos és a taggyüj- 
test erősen forszírozó ügynökök aránytalanul 
magas jutalékai kimerítik csakhamar a szövet
kezet pénztárát úgy, hogy egy szép napon a 
tagok arra ébrednek, hogy a szövetkezet egész 
vagyona elúszott, sőt befizetett tőkéjükből sem 
fognak egy fillért sem viszontlátni.

özek a jelenségek már csak azért is 
nagyon elszomorítók és lesújtok, mert az ál
dozatok mindig szegény emberek, akik véres 
verejtékkel szerzett filléreik befizetése ellenében 
abban a reményben ringatják magukat, 
hogy a szövetkezet busásan meg fogja jutal
mazni takarékosságukat, mert ha elérkezik a 
fizetés ideje, a szövetkezet eleget fog tenni 
kötelezettségének.

Szegény cselédleányok 15—20 K havi 
béreikből félreraknak 1—2 K-t, azt hűségesen 
befizetik a szövetkezet pénztáriba, mert a 
szövetkezet arra kötelezte magát, hogy férjhez- 
menetelűk esetére nekik tagsági dijaik ará
nyában és az ő viszonyaikhoz képest hozo
mánykép egy elég tekintélyes összeget fog , 
kifizetni.

Sajnálatos dolog, hogy az i yen szövet
kezetek nagyobb hatósági felügyelet és ellen- j 
őrzés nélkül, de hatósági jóváhagyás mellett 
folytathatják működéseiket, még sajnálatosabb, 
hogy oly szövetkezeti alapszabályok is jóvá
hagyatnak, amelyek a szövetkezet vezetőségé
nek könnyű alkalmat is adnak a visszaélésekre, 
hogy egyebet ne említsünk, nem-e egyenesen 
képtelen állapot az, hogy szövetkezeti tagokul 
bárki bejelenthető az illető tudta és beleegye
zése nélkül avagy az az alapszabályszerü intéz
kedés, hogy a nem fizető tag tagsági diját 
ugyancsak az illetö beleegyezése nélkül is 
bárki fizetheti, de sőt fizetheti maga az igaz
gatóság is. Az ilyen szövetkezeteknek a baját 
még az is szokta tetőzni, hogy rendszerint a 
vezetőség nem áll szakemberekből, az ellen
őrzés pedig laza és hiányos, avagy egyáltalán í 
nincs is meg. így történik meg azután, hogy 
maga az igazgatóság sem ismeri a szövetkezet 
helyzetét és csak akkor eszmél fel, amikor 
annak tudatára jut, hogy a tagnak fizetendő 
lenne a dij, de a pénztárban nincs pénz.

Közgazdasági jele..tősége az ilyen szövet
kezeteknek minimális ugyan, de szociális hord- 
erejét éppenséggel nem szabad lebecsülni, 
már csak azért sem, mert szegény munkás j 
emberek pénzéről van szó.

Újvidéken is alakult a fentihez hasonló . 
szövetkezet. Az újvidéki i. kiházasitási kölcsö
nös segélyegylet mint szövetkezet 1903. évi 
május havában alakult meg oly célból, hogy 
a társaságba belépő tagok házasság vagy 
elhalálozás esetén a befizetett dijak arányában 
megfelelő jutalékban részesüljenek. A beiratási 
dij eleinte 4 K, 1908. év óta pedig 2 l< volt, 
a dij ezen leszállítása már azon célból történt, !

hogy még több tagot lehessen szerezni. Az j 
üzletmenetre és a vezetésre világot vet az a 
körülmény, hogy a nagy számban alkalmazott 
ügynökök a tagok beiratási dijának felét j 
azonnal jutalékkép zsebrevágták.

Minden tag havonkint 1 K tagsági dijat 
fizetett, ezenkívül ha a szövetkezet valamely 
tagja házasságra lépett, vagy elhalálozott, a 
tagok még kiitön 30 fillérből 1 i< 20 fillérig 
menő összeget tartoznak befizetni. A befizetés i 
nyugtázása az ügynök által a tagsági könyvre 
beragasztott külön bélyeggel történt. Már ez a 
nyugtázási mód is egyik oka volt a szövet
kezei bukásának, mert az ügynökök nyaláb- 
számra cipelték el a bélyegeket és senkisem 
ellenőrizte, hogy azokból mennyit használtak fel.

Mint érdekes jelenséget említjük fel, hogy
e.mek a szövetkezetnek 1909. évig 4034 tagja 
volt, aminek az a magyarázata, hogy az alap
szabályok negyedik pontja szerint bárkinek 
szabadságában volt egész idegen egyéneket 
tagokul felvétetni és azokért a tagsági dijak 
fizetésére magát kötelezni. Az alapszabály ezen 
abszurd intézkedése volt a szövetkezet buká
sának második oka, mert tagokat az illetők 
tudta és hozzájárulása nélkül és pedig 50—100- 
ként Írattak be, kiválasztván természetesen 
az olyanokat, akikről tudták, hogy közel be
következendő időben házasságra lépnek, tellát 
pár havi tagsági dij ellenében, ami néhány k-t 
tett ki, pár száz koronát kapnak a szövetke
zettől, de az ellenőrzés oly hiányos volt, hogy 
még ezenfelül is oly tagoknak is fizettek 
jutalékot, akik tagsági dijaikat nem is fizették.

Már most, minthogy az ilyen tagokat 
bárki beírathatta és jutalékaiul, aki beíratta, 
fel is vehete, könnyen elképzelhető, hogy 
milyen gazdálkodás ment végbe érméi a szö
vetkezetnél. Ugyanis a tag, ha nem fizetett két 
hónapig, az alapszabály 11. pontjaszerint tör
lendő lett volna és befizetett dijai a szövet
kezet javára irathatók lettek volna, de ha ez a 
tag közeli házasság előtt állott, akkor a köre- i 
lezettségét átvette más valaki, befizette a hát
ralékos néhány koronát és felszedte a tagot 
illető jutalékot.

A tagsági dijak inkasszálása sem volta j 
legkönnyebb feladat es ép ezért az ügynökök 
magas inkasszó jutalékban részesültek, mint
hogy pedig a behajtási dij jóval többet tett ki, 
mint a tag által fizetett dijaknak a kamatai, 
természetes, hogy a szövetkezetnek, amelynek 
eme kamatok képezték egyedüli nyereségét, j 
már ezen okból is tönkre kellett mennie. Mind- j 
azonáltal mert újabb és újabb tagokat sze
reztek, a szövetkezet 1907. év elejéig még 
felszínen tartotta magát, mert az uj tagsági 
dijakból fedezhette régebbi kötelezettségét, de 
1907-től kezdve a tagsági dijak mind gyéreb
ben folytak be, aminek az volt az oka, hogy 
ezen időtől kezdve lejárt jutalékok kifizetése j 
mindig késedelmesebb lett és a tagok körében 
a szövetkezet irányában a bizalmatlanság egyre 
fokozódott.

A szövetkezet ekkor szerződtette Kálmán 
Mihály nevű állítólagos ügyvédjelöltet jogtaná
csosként, aki, mert már egymást érték a perek, 
a szövetkezetét a bíróságnál képviselte. A szö
vetkezel tekintélyét utóbb azzal akarta emelni, : 
hogy Kálmánra ráfogta, hogy ez letette az ' 
ügyvédi vizsgát és igy kvalifikált ember kezé
ben van a szövetkezet ügye.

Kálmán tényieg hirdette a helyi lapokban, 
hogy ügyvédi irodát nyitott valahol a Futtaki- 
utca végén, egyideig künn is volt ügyvédi 
táblája, de tényleg irodája nem volt, hanem 
csak a szövetkezet él fejtett ki „jogi tevé
kenységet.'1

Kálmánt mindenki ügyvédnek is tartotta, 
habár az ügyvédek vele nem érintkeztek, — 
nehéz gúny nélkül megírni, — de igaz, hogy 
Kálmán még ügygondnokságot is kapott egyik 
járásbirótól, anélkül, hogy az ügyvédi kamara 
értesítette volna a bíróságot, hogy felvette 
tagjai névsorába. Külön hangsúlyozzuk, hogy 
dr. Krná Milos ügyvédé az érdem, hogy Kár- 
mánt leleplezte, ö volt az, aki vett magának 
annyi fáradságot és hivatalosan megkérdezte 
a kamarát, hogy Kálmán fel van-e véve az 
ügyvédek lajstromába, amire az a válasz érke
zett, hogy Kálmán sem az ügyvédek, sem az 
ügyvédjelöltek lajstromában felvéve nincs, de 
mire ez a válasz megérkezett, már Kálmánnak 
hűit helye volt, eltűnt Újvidékről. Egyébként 
Kálmán tanító volt és cimbitorlásérí büntetve 
is volt már.

Ezen kis incidens még inkább fokozta a 
szövetkezet iránti bizalmatlanságot, mert 1907. 
év végén már egymást érték a szövetkezet 
elleni végrehajtások is. 1909. évben a szövet
kezet kimondotta a fölszámolást, de nem iévén 
mivel felszámolni, 1909. év május 8-án a 
szövetkezet ellen a csőd megnyittatott, de a 
tömeggondnokká kinevezett dr. Bruck Géza 
ügyvéd, akinek csak a nagy fáradságos munka 
jutott osztályrészül, csakhamar jelentette a 
bíróságnak, hogy az egész csődvagyon nem 
tesz ki 400 K-t sem, minek folytán a csőd 
csődvagyon hiányában 1909. évi december 
havában meg is szüntetíetett. Természetes, 
hogy a tagok utolsó fillérig elvesztették pénzüket.

Ezen szövetkezet bűnügyét tárgyalta az 
újvidéki kir. törvényszék a november hó 14-én 
megtartott főtárgyaláson; a fötárgyaiási terem 
zsúfolásig megtelt az érdekeit kárvallottakkal. 
Három nagy asztal görnyedezeit a rajta elhe
lyezett könyvek és iratcsomók súlya alatt, mig 
külön nyitott ládákban voltak elhelyezve a 
szövetkezet tagsági könyvecskéi és levelei. A 
felhalmozott anyag oly szokatlan nagyterje- 
delmii volt. hogy első pillanatra úgy látszott, 
hogy ezen a rengeteg aktahalmazon senki 
sem fog tudni eligazodni. Csarscli Dezső tör
vényszéki elnök mesteri módon uralta az egész 
anyagot és a tárgyalás menetén meglátszott, 
hogy annak legkisebb részleteit is ismeri. 
Energikusan bogozta ki ezen össze-vissza 
kuszáit ügynek minden fázisát, úgy hogy a 
tárgyalás végén mindenki tisztán beláthatott a 
szövetkezet egész ügykezelésébe. A tárgyalás 
lefolyásáról kiküldött tudósitónk az alábbiak
ban számol be:

Csalárd bukás bűntettével vádolt Belo- 
horszky Károly, Szűcs Ferenc és Mamusits 
István elleni büntető ügyben tartott főtárgya
láson a bíróság ekként alakult: elnök Csarsch 
Dezső törvényszéki elnök, szavazók Sántha 
Ármin és Polgár Sándor törvényszéki bírák, 
jegyző Beleszlijin Stanimir törvényszéki jegyző. A 
vádhatóságot dr. Berlin Lajos kir. alügyész kép
viselte, mig a vallottakat dr. Bcluliorszky 
János és dr. Kovács Bódog ügyvédek védték. 
A főtárgyalásra Eckert János és Mitterling 
Rezső könyvszakértők és még 53 tanú volt 
megidézve.

A kir. ügyészség Bclohorszky Károly 'ér
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társai ellen azon vádat emelte, hogy ezek az 
ügynökük utján beszedett 1504 kor. 60 fillért, 
46 korona 3 fillért, 4864 korona 2 fillért, ezen 
felül Belohorszky Károly 10448 kor. 89 fillért 
és Szilcs Ferenc 70841 korona 80 fillért, mely I 
összegek a szövetkezetei illették, elrejtették, i 
továbbá, hogy több tag részére az alapszabá
lyok szerint őket megillető jutalékot meghaladó 
összeget fizetvén ki, e különbözetet Messzig 
Péter ügynöknek 3024 korona 23 fillér tartó- j 
zását elengedvén, elajándékozták es hogy Lénáid 
Róza, Bauer Erzsébet, Argálás Rozi, " Argalás 
Teréz és Argalá Hozsanna tagok kibpése | 
dacára 500 kor., 528 kor. 64 fii!, és 499 kor. 
31 fillér nászajándék gyanánt kifizettetvén valót- , 
lan követelést fizettek ki és hogy több hitelezőt 
kielégítettek azáltal, hogy a már esedékessé j 
vált nászjutalékokra igényt tartó tagok mellű- j 
zésével más tagok később szerzett követelését i 
kifizették, végül hogy a kereskedelmi könyveket 
hamisan vezették.

Belohorszky Károly elsőrendű vádlott előadja, 
hogy bűnösnek nem érzi magát. Az elöljáróság 
utján a minisztériumtól kapott felhívást egy ! 
jótékonycélu egyesület alapítására. A szövet
kezet 1903-ban alakult és 600 taggal megkezdte 
működését. A bizottság összehívta az alakuló 
közgyűlést, amely elnökké ' Gillming Károlyt 
pénztárossá öt és ellenőrré Szilcs Ferencet 
választotta meg. Az alakuló közgyűlés után 
Gillming nyomban leköszönt, minek folytán 
elnökké ő és pénztárossá Mamusits István 
választatott meg, inig Szilcs Ferenc megmaradt 
ellenőrnek. Főkönyvet, pénztári könyvet és 
napiót mind a hárman vezették, habár Mamu- ' 
sits a könyveléshez mit sem értett, de azért 
annál segédkezett.

Így ment az ügyvezetés 1909. évvégéig, 
amikor Kálmán Mihály jogtanácsosa lett a j 
szövetkezetnek és mint ilyen a könyvek veze- i 
tését is elvállalta.

Kálmán megnyerte az igazgatóság bizai- I 
mát ügyességével és okosságával. Alaptőke az 
volt, ami az év végén mint pénzkészlet meg
maradt. 1903. év végén néhány száz korona, j 
1904-ben 1000 korona, 1906-ban 6000 korona j 
volt a tartaléktöke, de már 1907-ben a tar- 1 
talékhoz kellett nyúlni, mert kevés tag volt, a 
tagok nem fizettek és a jutalékok esedékesek 
voltak, majd midőn a tartaléktöke is elfogyott, 
perekkel és végrehajtásokkal támadták meg a 
szövetkezetét. Kálmán félrevezette az igazgató
ságot, azéit az nem mert csődöt kérni. Neki 
mint elnöknek kezdetben 400 korona, később 
1200 korona, utóbb 2400 korona évi fizetése 
volt. Szűcsnek pedig eleinte 1000 korona, 
később 1800 korona, Mámusitsnak eleinte 300 
korona, később 600 korona volt az évi fizetése, ' 
inig Kálmán mint jogtanácsos havi 200 korona 
fizetést húzott, de mig ö és igazgatótársai csak 
1904-ig vették fel a fizetést, addig Kálmán 
mindaddig húzta azt. amig a szövetkezet 
pénztárában pénz volt.

A szövetkezet szerinte azért bukott meg, 
mert minden tag annyit Írathatott be és annyi
ért fizethetett, mint ahogy neki tetszett, nem 
tudták, hogy oly tagokat is felvettek, akik 
rövid idő alatt férhez mentek és jutalékaik 
ezáltal esedékessé váltak. Előadja, hogy nem 
könyvellek hamisan, hogy ö maga megvette a 
kereskedelmi törvényt, ezt tanulmányozta is, j 
de bizony abból a könyvvezetést nem tudta 
megtanulni. Vallja még, hogy Galdnta ügynök | 
egymaga 400 tag után fizetett tagsági dijakat, 
hogy ö és társai semmilyen összeget meg nem 
tajtottak, hogy az esedékes tagsági dijakat 
azért nem hajtották be, mert ettől őket az 
alapszabály eltiltotta, és hogy a könyvek veze
tésére kevés munkaerő állott rendelkezésére.

Ha valaki azok közül, akik helyett ő vagy 
társai fizettek, jutalékot kapott volna, ezt a I 
jutalékot felvették, de a szövetkezet adóssá
gainak törlesztésére fordították. A bukás előtt 
néhány hónappal is vettek fel ttj tagokat. 
Minden év végén elszámoltak az ügynökökkel, 
de a következő évben az ügynököktől járó 
összeggel önmagukat terhelté., meg. Midőn 
fizetésképtelenek lettek, annak fizetlek előbb, 
aki jobban szorította őket. A szövetkezet tar
tozása bukása idején mint.gy 150000 koronára 
rúgott, mellyel szemben nem volt semmi . 
vagyon. Ök pénzt el nem rejtettek, de lehet, 
hogy bélyegek hiányoznak, ugyanis a tagok 
fizetéseinek nyugtatványozása bélyegekkel tör
tént és ami értékű bélyeget valaki magához I

vett olyan összeggel lett megterhelve, tekintet 
nélkül arra, hogy a bélyegekért a pénz be
folyt-e. így ö tízezer korona, Szilcs Ferenc 
50000 koronával volt ezen a címen megter
helve, anélkül, hogy ezek az összegek befoly
tak volna. A törzskönyvet Kálmán Mihály 
vezette, annak egyes lapjai azért maradtak 
üresen, mert Kálmán a tagsági könyvecskék 
számait a törzskönyv lapszámaival egyeztette 
össze. Végül előadja, itogy ő semmit meg nem 
tartott és kellő szakismeret hiányában és mert 
Kálmánban megbízott, az ügykezelésről tnitsem 
tudóit.

Szilcs Ferenc il-ik vádlott előadja, hogy 
1800 korona fizetése volt. de jól Írni sem tud, 
azért a pénztári és főkönyvet, hol Belohorszky, 
hol annak fia vagy leánya vezette. Ő nem 
tartott meg 79000 koronát, mert ennyi pénze 
a szövetkezetnek sohasem volt, de lehet hogy 
ennyi bélyeg hiányzik. A bukás előtt egy évvel 
a szövetkezet fizetésképtelen lett, de senkinek 
jogtalanul nem fizettek, hanem ha egv tag 
kilépett, annak diját tovább fizették és esedé
kes jutalékát felvették, amihez alapszabályszerü 
joguk volt. A bukásnak nézete szerint Kálmán 
Mihály volt az oka.

Mamusits István lil-ik vádlott Belohorszky- 
val ellentétben azt vallja, hogy neki csak tisz
teletbeli állása volt, ő csak aláírta a könyvecs
kéket és váltókat, amely utóbbiakért még ma 
is fizet. Semmit el nem rejtett, semmit meg 
nem tartott és az ügyvezetésről semmit setn tud.

A bíróság ezután az ügyben megidézett 
tanukat hallgatta ki, akik körülbelül egyezően 
arról tanúskodtak, hogy tudomásuk szerint 
vádlottak a szövetkezet vagyonából mitsem 
rejtettek el és hogy az üzletvezetéshez nem 
értettek es hogy rosszhiszeműséggel nem vá
dolhatok.

Bekért és Mitterling könyvszakértők elő
adják, hogy a könyvek oly szabálytalanul, 
hiányosan és hézagosait vannak vezetve, hogy 
azok alapján teljesen lehetetlen megállapítani 
a vádbeli tényállást, igy hát a maguk részé
ről sem tartják kizártnak azt. hogy vádlottak 
vallomása a valóságnak megfelel.

Majd elnöki felhívásra a károsultak fel
számították kárigényeiket, mire a bizonyítási 
eljárást az ehlök befejezettnek nyilvánította.

A kir. ügyész vádját módosította és vád
lottakat csupán vétkes bukás vétségében kérte 
vétkeseknek kimondani, mert terhűkre ha 
rosszhiszeműséget ugyan nem, de azt igazolva 
látja, hogy az üzletvezetés körül hanyagul és 
gondatlanul jártak el.

Védők felmentést esetleg az enyhítő sza
kasz alkalmazását kérték.

A kir. törvényszék rövid tanácskozás után 
meghirdette a kővetkező ítéletet:

Bűnösnek mondotta ki Belohorszky Károlyt, 
Szilcs Ferencet és Mamusits Istvánt a vétkes 
bukás vétségében és azért a két elsőt egyen
ként 200 korona, Mamusitsot pedig 100 korona 
bénzbüntetésre ítélte és valamennyi a károsul
tak kárigényeinek inegiér tésére kötelezte.

Belohorszky és Szűcs az ítéletben meg- 
nyugontak, Mamusits elitéltetése miatt a kir. 
ügyész pedig a büntetés súlyosbítása végett.

H S R E K .
Meghívó.

A nemzeti munkapárt intéző bizott
ságának tagjait vasárnap, f. hó 19-én 
d. e. 11 órakor az Erzsébet szálló 
emeleti kistermében tartandó értekezletre 
tisztelettel kérjük.

Tárgy: a decemberi törvény b a ló- 
sági bizottsági tag választási a megejtendő 
Jelölés. /Íz elnökség.

Csernoch János - titkos tanácsos.
A király Csernoch János kalocsai érseknek a 
titkos tanácsosi méltóságot adományozta.

Kitüntetések. Pus ibrk Vazult nyug 
főgimnázium igazgató és Plavsics Gábor 
gyógyszerész, a montenegrói III, osztályú Jo-

vanovics Milán tanár a IV. osztályú Datiiló 
l renddel lettek kitüntetve. A kihintetteknek 

Matkovics  Béla főispán már át is adta 
j rendjeleiket.

A bajai közkórház alorvosává dr.
Szatler Miklós újvidéki orvost nevezte ki 
Szemző Gyula bajai főispán.

Kaszinó est. Az újvidéki magyar kaszinó 
legközelebbi estélye december másodikán lesz. 
Bár a kaszinó-esték amúgy is a közönség 

1 nagy kegyében állnak, ez az est bizonyára 
felül fogja múlni az eddigieket úgy látogatoti- 

I ság, ntittf a műsor vonzóereje és érdekessége 
tekintetében. A vigalmi bizottság felkérésére 
tudniillik dr. Máyer Oszkárné korral Ferike 
lép a dobogóra, a ki a legszebb énekszámai
val fogja gyönyörködtetni a közönséget, a 
mely már öt oly régen nem hallotta.

Újvidék népessége. A hivatalos lap no\.
16-i száma közli a népszámlálás eredményét 
a városokban. Ezen közleményekből azt látjuk, 
hogy népesség tekintetében városunk az or
szág városai között a 23-ik helyet foglalja el 
33.509 lélekszámmal. Városunknál nagyobb 
népességei bírnak a köv. városok: Budapest 
880.371, Szeged 118.328, Szabadka 94.610, 
Debrecen 92.729, Pozsony 78.223, Temesvár 
72.555, Kecskemét 66A34, Nagyvárad 64.169. 
Arad 63.166, Hódmezővásárhely 62.445, Pécs 
49.822, Fiúm; 49.806, Győr 44.300, Kassa 
44.211, Békéscsaba 42.599, Brassó 41.056, 
3S.198, Székesfehérvár 36.625, Kiskunfélegy
háza 34.924, Makó 34.918, Szatmárnémeti 
34.892. Czegléd 33.942, Sopron 33.932, 
Újvidék után Nagyszeben következik 33.489 
lakossal.

A fögeológus szakvéleménye a Cse- 
nei kút vizéről. Dr. Pál fi Mór főgeológus 
szakvéleménye leérkezett a városi tanácshoz. 
Ezen véle ény szerint a vízvezeték céljára 
szolgáló Csetiei luit vize minden tekintetben 
kifogástalan és bármely fertőzés is ennél a 
víznél ki van zárva.

Újabb vatélytárs a kereskedelmi és 
iparkamaránál. Az Újvidéki Hírlap foglalkozott 
először a szegedi kereskedelmi és iparkamara 
kettéválasztásának és egy uj újvidéki kamarai 
székhely felállításának kérdésével. Szabadka 
csakhamar felkapta az eszmét és magának 
vindikálta az uj székhelyet. Most beállt a ver
senybe harmadiknak Zombor városa is. A 
„Bácska" ugyanis erről a versenyről a követ
kezőket közli: A szegedi kereskedelmi és ipar
kamara kettéválasztása. A szabadkai kereske
dők testületé, a Lioyd, mozgalmat indított, 
hogy a szegedi kamara kettéválasztássék s 
Bácsmegyére külön kamara állítassák Szabadka 
székhellyel. Ez a mozgalom városunkban 
élénk feltűnést keltett s városunkban máris 
mozgalom indult meg, hogy amennyiben a 
vármegye külön kamarát kapna, annak szék
helye Zombor legyen, hiszen ezt követeli 
nemcsak Zombor természetes központi fekvése, 
hanem mint a vármegye székhelye is, joggal 
igényt tarthat ezen kívánságának érvényesíté
sére. Ez a vetélkedés eszünkbe juttatja annak 
a vadásznak a meséjét, a ki előre ivott a 
medve bőrére; előbb csak legyen meg a 
szétválasztás, azután van időnk még civakodni 
azon, hogy kié legyen az uj kamara.

Ma lesz a meseszert! sportpálya ünne
pélyes megnyitása. Hogy a kerekeskorcsolya 
sport mai már mily népszerűségnek örvend, 
bizonyítja legjobban a tömegesen érkező elő
jegyzés. Ma este 5 órától 7 óráig az ünnepé
lyes megnyitás alkalmával katonazene lesz.

Műkedvelői előadás. Az „Újvidéki Atli- 
letikai Club" ma vasárnap este t irccal egy
bekötött műkedvelői előadást rendez a Kovács 
nagytermében. Szinrekerii! Gerő életképe: 
„A próbaházasság".

Esküvö- Holc/.ingcr József kereskedő 
Iimesváiról szombaton vezette oltárhoz 
b arkas Lajos vaskereskedö kedves és sze
letet! emélto leányát Jolánkát, a belvárosi róm. 
kídli. templomban.
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I s m e r e t te r je s z t ő  e lő a d á s .  A vasutas
szövetség újvidéki kerülete ezúton tudatja, 
hogy ma vasárnap d. u. 4 órakor dr. Piuko- 
vich Sándor a „Napközi Otthon" nagy ter
mében (Petőfi u. 74.) vetített képekkel kisért 
ismeretterjesztő előadást tart. Az előadás tár
gya az Északnyugati fekföld nevezetességeinek 
bemutatása lesz.

S z la v ó n ia  A g r á r - T a k a r é k p é n z t á r  R é s z 
v é n y tá rs a s á g .  A Magyar Agrár- és Járadék
bank Részvénytársaság a Bácsmegyei Agrár- 
Takarékpénztár Részvénytársasággal együtt 
„Szlavóniai Agrár-Takarékpénztár Részvény- 
társaság" czéggel és Eszék széklielylyel a 
Horvát- és Szlavonországok mezőgazdasággal 
foglalkozó lakossága gazdasági érdekeinek 
előmozdítására és jelzáloghitel-szükségletének 
kielégítésére egy millió korona alaptőkével 
pénzintézetet alapított. Az alakuló közgyűlés 
az igazgatóságba Cseh Ervin v. b. t. taná
csost, Barta Arnold udv. taná.sost, a Magyar 
Agrár- és Járadékbank Rt. vezérigazgatóját, 
Cscrney Károly orsz. képviselőt, Dungyerszky 
Gedeon dr. orsz. képviselőt, Fischer Sándo. 
dr. kir. közjegyzőt, Frank József nagyvállal
kozót, Hideghéthy Imre ny. főispánt, Kelecsé- 
uyi Zádor kir. közjegyzőt, Maximovits Milán 
dr.-t, Molnár Károly dr. udv. tanácsost, a 
Bácsmegyei Agrár-Takarékpénztár Rt. vezér- 
igazgatóját, Schober Béla dr.-t, a Magyar 
Agrár- és Járadékbank Rt. igazgatóját, Szántó 
Frigyest, a Magyar Agrár- és Járadékbank 
Rt. igazgatóját, Tószeghylmre nagyvállalkozót 
és Ungár Simon nagykereskedőt; inig a fel
ügyelő-bizottságba Ágoston Sándort, Balta 
Hugót, Lendvai Vilmost, Szabó Lajost. Weisz 
Józsefet és Zsitvay Jenő dr.-t választotta meg. 
Az alakuló közgyűlést követő igazgatósági 
ülésen elnökké Cseh Ervin v. b. t. t. alelnökké 
Barta Arnoldot és Hideghéty Imrét, jogtaná
csossá Winter Vilmos dr.-t, ügyvezető-igaz
gatóvá lovag Karwinsky Gusztávot, helyettes 
ügyvezető-igazgatóvá Kellner Dezsőt válasz
tották m.-g.

Az újvidék - sajkásszentivánni út hen
gerelése. A zombori m. kir. építési htvatal 
értesítette a városi tanácsot, hogy az ujvidék- 
sajkásszentivánni közút hengerelését megkez
dette. Ez a közút ezideig meglehetössen ro
zoga állapotban volt és a rajta levő nagy for
galom nagyon is indokolttá tette ezt a javítást.

K ato n a  s z ö k e v é n y .  A katonai hatóság 
a városi tanácsnak jelentette, hogy Vesz el i- 
novics Dávid hadköteles megszökött. Körö
zése el van rendelve.

Az e l fo g o t t  t i te l i  to lv a j .  Mátics Mla- 
den titeli munkáslegény Rankovics Aleksza 
titeli lakos pénzét ellopta és azzal Titelröl 
megszökött. Az újvidéki rendőrség a vele 
közölt személyleirás alapján a tolvajt elfogta 
és letartóztatta.

A to lv a j  sü tö inas .  Dobroszávl yevi t s  
Nikola Schiiffer Fülöp sütőmesternél tanon- 
coskodott és a sütemény kihordással is meg
volt bízva, de összejátszott tanonctársaival és 
gazdáját több ízben megdézsmálta. A gazda 
panaszára a rendőrség a tolvaj fiút letartóz
tatta.

A m e g lo p o t t  c u k o r k a e lá r u s i tó .  Miliáj- 
lovicsjefta cukorkaelárusitótól Varga György 
rovott előéletű legény mintegy 50 K. értékű 
cukorkát ellopott, azt értékesítette és a pénzt 
elköltötte.

T o lv a j  k o r e s k e d ö s e g é d .  |Vláehovics 
Milos segéd gazdájának, Petrovics Miklósnak 
dézsmálta meg a raktárát, mert onnan külön
féle szöveteket ellopott. A rendőrség előállí
totta.

A z  a g y o n s z u r t  inas. Véres verekedés volt 
Obecsén az iparos iskolából hazatérő inasfiuk 
között, a mely emberhallállal végződött. Az 
inasok esti 7 órakor hagyták el az iskolát és 
a szokásos lárma és duhajkodás közepette 
vonultak végig az utcán. A szétoszló inas
seregben Brezdicska Sándor pék egész gya
nútlanul haladt hazafelé társaival, mikor az 
utcasarkon elöugrott Kovacsev Bránkó cipész
inas segítő társaival és lábszijjal ütlegelni 
kezdték a meglepett Brezdicskát. A megtáma

dott fiú visszafelé futott az iskola felé, hogy 
az iskolaszolga oltalmát vegye igénybe, de 
támadói útját állták és tovább ütlegelték. Erre 
a falhoz szorított Brezdicska kivette bicskáját 
és a neki ugró Kovacsevbe döfte oly szeren
csétlenül, hogy a szivén talált cipészinas 
rögtön összeesett. Brezdicska a szúrás után, 
megrémülve saját cselekedetétől és a zavarban 
egérutat nyerve, futásnak eredt és egyenesen 
a rendőrségre ment, a hol jelentette, hogy 
egy inastársát, a ki orvul megtámadta, meg
szúrta. Még el sem mondhatta részletesen 
mint történt a dolog, futva jött néhány gyerek 
jelenteni, hogy a megszúrt Bránkó meghalt. A 
zaj és lárma hallatára ugyanis az iskolaszol
ga, a tanító, a szomszédok a helyszínére 
futottak, segélyére iparkodtak lenni az össze
esett gyereknek, orvost is hívtak, de a rögtön 
odaérkezett dr. Popovi ts már csak az élet 
megszűntét állapíthatta meg és csak aziránt 
intézkedhetett, hogy a hullát elszállítsák. A 
megtámadott Brezdicska csendes, higgadt fiú 
s bizonyára csak a rémület adta kezébe a 
bicskát, a mellyel vaktában halált osztott. A 
bíróság Brezdicskát kihallgatása után szabad
lábra helyezte.

Bácskai l a k o d a lo m .  Hogy Bácskában 
még tudnak mulatni az emberek, annak bizony
sága egy kuiai lakodalom, mely 3 napig tartott. 
Haha Vendel és Zimmermann Anna kuiai 
lakodaloma volt ez, a melyen a díszes ven- 
dégkoszoru elfogyasztott 2 borjút, 2 sertést, 
300 csirkét, 25 kacsát, 20 libát, 28 pulykát, 
150 kg. halat, félmétermázsa cukrot, 1 q. lisz
tet 90 kenyeret és 3b tortát. Mindezen ételekre 
pedig felöntődött 20 1. pálinka; 6 hordó sör, 
és 662 1. bor. — Az elfogyasztott ételek — 
és italok hozzávezetöieges értéke min'egy 
2000 korona. Hát mondja még valaki, hogy 
Bácsország nem valóságos Eldoradó.

Törvénykezés.
A z  e s k ü d te k  k i s o r s o lá s a .  E hó 17-én 

soroltattak ki azok az esküdtek, akik a decem
beri esküdtszéki ciklusban ítélkezni fognak. Az 
esküdtek kisorsolásánál a bíróság részéről 
Csarsch Dezső törvényszéki elnök juhász Jenő 
és Sántha Ármin törvényszéki bírák dr. Pethö 
Tibor törvényszéki jegyző voltak jelen, a kir. 
ügyészséget dr. Konyovits György ügyész,az 
ügyvédi kamarát pedig d:. Maver Oszkár 
ügyvéd képviselte. A kisorsolt rendes esküd
tek névsora a következii; Csóré Mihály kerék
gyártó, Schönberger Henrik könyvelő, Orosz 
János háztulajdonos, idsb. Zanbauer Ágoston 
nyug. tanár, Márer józsef mészáros, Nyíri 
András szatócs, Nagy Lajos pénztáros, Csorba 
Ferenc, Endröci Mihály ügyvéd, Balaton Ilés 
szabó, Malcsics András szabó, Lapicz Imre 
bádogos, Juhász Gergely cipész, Futó Imre 
földmi vés, Hofftnann Lajos magánhivatalnok, 
Léderer Lajos kereskedő, Fodor Lajos hentes, 
Ninkov Pál mérnök, Bulics Pál kereskedő, 
Szondi Gábor nyug. Írnok, Dr. Wagner Vilmos 
ügyvéd, Mikics Józ-.ef háztulajdonos. Vajda 
Dezső fényképész, Török József gépész, 
Moser József nyug. tanár, Profuma Vilmos 
bankhivatalnok. Dietzgen Gábor kereskedő, 
Fiirst Miksa kereskedő, Fejős Márton korcs- 
máros. Helyettes esküdtek lettek: Braun Péter 
sütő, Weisz Ádám borbély, Erdős Lajos föld
műves, Tóth Dávid háztulajdonos, Metzger 
Lőrinc szabó, Klein Vilmos kereskedő, Ábrá
nyi Józsel kereskedő, Bogdánovitcs József 
kádár, Kiss István korcsmáros és Wahl János 
kereskedő.

A büntetötörvénykönyv alkalmazása. Wertheim 
bírónál a minap összezördült egy hevesvérű fiskális 
egy tüzes ügyvédjelölttel. A sértések csak ügy röp
ködtek a levegőben. Mikor mar a puskaporos hangulat 
elült, megkezdődtek a „hozzászólások" az esethez.

Az egyik ügyvéd odafordul kollegájához:
— Hogyan alkalmazná Ön a büntető törvény- 

könyvet ha Ont sértene meg Így valaki?
— Egyszerűen a fejéhez vágnám — válaszolta 

az ifjú jogtudós.

A t e le k k ö n y v  h ivata la los  ó r á i .  A telek
könyv eddig délelőtt kilencztöl tizenegy óráig 
állott a közönség rendelkezésére. Most e hi
vatalos órák változást szenvedtek, a mennyi
ben a felek délelőtt tíztől tizenkettőig nyer
hetnek értesítéseket.

K ö lc s ö n  h e tv e n k é t  s z á z a lé k r a .  Or s zág
Péterné jószivü nő volt, szívesen adott köl
csönt megszorult embernek, mégis-mégis meg
vádolta öt az ügyészség ezért a kölcsönökéirt. 
Mert az ügyészség sokalta, hogy 10 korona 
után hetenkint 1, 100 korona után pedig 
havonkint 6 korona kamatot szedett. Ország 
Péterné a bíróság elé került hát és csütörtökön 
Ítélkezett felette a törvényszék büntető tanácsa, 
A tárgyaláson Juhász Jenő elnökölt szava- 
zóbirák Sánta Ármin és Vékey Zoltán tör
vényszéki bírák voltak. A jegyzőkönyvet 
Moravszky jegyző vezette. A vádat Kará
csonyi  ügyész képviselte, a vádlottal dr. 
Máyer  Oszkár helyettese, dr. Pálmai  Gyula 
védte. Ország Péterné elmondotta, hogy 
mindössze sikkasztásért ült egy keveset és 
nem bánt vele igazságosan a tekintetes ügyész 
úr, a miKor most azzal vádolja, hogy hetven
két percentre ad kölcsön pénzt. Ezt senki 
rá nem bizonyíthatja, mert ő mindig harcminc- 
hat percentre dolgozott és 100 forint  után 
szedett havonkint hat koronát. A tanuk bei
gazolták, hogy csakugyan a vádlottnak van 
igaza; mindig harminchat százalékra ad ki 
pénzt. Ezek után a bíróság meghallgatta az 
ügyészt és a védőt, és a kedves asszonyságot 
elitélte uzsora vétsége miatt hat heti fogházra, 
mint főbüntetésre, 200 K. mellékbüntetésre és 
kötelezte, hogy az uzsorakamatokat áldozatainak 
fizesse vissza. Az ügyész súlyosbításért, a 
vádlott és védője enyhítésért felebbeztek.

Színház.
A múlt heti e l ő a d á s o k  A múlt hét mű

sorát legtöbbnyire szerb eredeti újdonságok 
foglalták le. Különösen kiemelendőnek tartjuk 
ezek sorából Mrgud népszínművét a „Leány
szökevényt", amelya sajkás népéletből dolgoz 
fel egy megkapó történetet és amely annál 
közvetlenebb hatást tudott elérni, minek a 
zenét Baics Izidor helybeli szerb főgimnáziumi 
zene tanár irta. A zeneszámok mindegyike az 
ismert componista ügyességét décséri. Ezen
felül a„Homér és Merima" című dráma továb
bá a „Kostana" cimű énekes bnhózat szere
pelt, mig pénteken Strauss ismeretes. „Varázs- 
keringö“-jét elevenítették fel. Sajnálatos, hogy 
ezt a jó előadást oly üres ház nézte végig.

P a r a s z tb e c s ü le t .  A múlt hét előadásai 
közül külön kiemelendő a Parasztbecsülei, a 
melyet kedden este játszottak a szerb színé
szek. A Mascagni világhírét megszerző egy 
felvonásos dalműve mindenki ismeri már, 
mégis zsúfolva volt a szinház a keddi elő
adáson, mintegy bizonyítékául annak, hogy a 
közönség vá .yik a klaszikus muzsika után, a 
melyben itt Újvidéken soha sem lehet része. 
S igy kapva-kap egy-egy opera alöadáson, és 
e tekintetben is némileg kielégíteni próbálja 
szükségleteit. A Parasztbecsületben a színészek 
tőlük telhetőleg iparkodtak is megfelelni a 
közönség igényeinek a mi nagy részben sike
rült nekik. Santuzza szerepében Szávicsné 
akármelyik elsőrendű Santuzzával felveheti a 
versenyt és a tapsok, a melyeket nyílt színen 
kapott, tanúsítják, hogy a közönség elismerte 
művészetét. Nem mondhatjuk már ezt a tár
sulat szubrettjéről Jovánovity Lyubicáról, a ki 
Lola szerepében hideg és (temperamentum 
nélküli játékával nagyon letompitotta különben 
szép énekének hatását. Szóról-szóra ez áll 
Turidu szeméiyesitöjére, Krancsevicsre is. Az 
ö hangja megjehetösen meleg és főleg a ma
gasabb regiszterekben csengő, azonban moz
dulatai olyan szögletesek, mint egy gyakor
lottabb műkedvelőé. A legnagyobb elismerés 
hangján kell azonbam szólanunk Szrívicsró\ 
a ki úgy játékával, mint búgó orgonahang
jával meghódította a közönséget és osztozott 
azokban a tapsokban, a melyeket feleségével 
együtt kapott. A zenekar jó volt, úgyszintén 
ügyesek a kórusok, a mi Vanyek karmestet 
dicséretére szolgái. — Az előadást a legelő
kelőbb közönség nézte végig, köztük volt 
Újvidék város főispánja is.



Újvidéki Hírlap 1911. november hó 19.6. oldal

P o s t a d o b o z o k b a n  3 0  f . - tő l .  R u h a d o b o z o k b a n  4 0  f . - tö l ,  N ő i  k a l a p d o b o z o k b a n  7 0  f . - t ö 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 t é k  u tán  g y o r s a n  és  o l c s ó 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 .

Nagy könyvkötészet és dobozárugyár
B A R T H  D O M O N K O S ,  Z r i n y i  l l o n a - u t c a  15. s zá m T E L E F O N  314.

Divatos kézimunkák és 
a hozzávaló anyagok

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

11. RÁKOCZY FERENC-ÚT 6.
Állandóan nagy 

választékban kaphatók.

=  ELÖNYOMDA. =

1246. szám. 1911. végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy az újvidéki kir. törvényszék
nek 1911. évi 12132. sz. végzése következ
tében Dr. Tibor Dezső ügyvéd által képviselt 
Bruckner Lipót javára 277 kor. 96 fillér s jár. 
erejéig 1911. évi szept. hó 7-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 3258 kor.-ra becsült következő ingóságok,
и. in.: különféle bútordarabok, szőnyegek, 
gramophonok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járás- 
bíróság 1911 -ik évi V. 1477 3. sz. végzése 
folytán 277 kor. 96 fill. tőkeköveteles, ennek 
1911. évi aug. hó lO.napjától járó 6"« 
kamatai, 1 T’n váltódij és eddig összesen 89
к. 98 filiérbenbiróilag már megállapított költ
ségek erejéig, Újvidéken Temerini-utca 12-ik 
szám alatt leendő megtartására 1911. évi nov. 
hó 21-ik napján délelőtti 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 novemb. hó 5-ik 
napján. Horváth

kir bir. végrehajtó.
t —  — ............— -  ---------------------- ---------------------------------------

Éltes úrinő,
hogy főként éjjel ne lakjon egyedül, 
tisztességes izr. nőnek, vagy leánynak 

ingyen adna lakást. ::
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Irodai gyakornok
kezdőfizetéssel azonnal felvétetik.

Reich és Lebherz
kocsigyár Újvidék.

Term észetes hazai gyógyvíz.
Biztos gyógyszer: gyomor- és cukorbete
geknek, köszvény, hólyag- és vés bajok 
:: elien ::

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

fi vállalat tulajdonosa a CONSUM Keresk R.-t.
Budapest VII., Teréz-körut 4.

Raktár: Wagner Testű, cégnél Újvidék.
Kapható minden jtbli lűszeriizlettien 6s p í j í t í r l ia n .

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

ünnepélyes megnyílása
Erzsébet-tér 4. sz. alatt.

Este 5 7-ig katonazene. Buffet.

1315. szám 1911. végh.

Á rve rés i h irde tm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az újvidéki kir. járásbíróságnak 
1911. évi V. 873. és 1012. számú végzése követ
keztében Dr. Balázs Ignác újvidéki ügyvéd 
által képviselt Gutmann Mór budepesti lakós 
javára 1200 k. és 600 kor. s jár. erejéig Új
vidéken foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le és felülfoglalt és 1550kor.-ra becsült 
következő ingóságok, u. m.: Szobabútor és 
egy Írógép nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járás- 
bíróság 1911-ik évi V. 873. és 1012, számú 
végzése folytán 388 kor. 16 fill. hátralék tő
kekövetelés, 1911. évi november hó 14. n. 
járó 6"" kamatai,1 -% váltódij erejéig Újvidéken 
alkeres lakásán leendő megtartására 1911. évi 
novemb. 30-án 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 azokia 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Újvidék, 1911. évi november hó 14 
nap ián.

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 es rendkívül szerencsés vegyi
összetételénél fogva igen kellemes ízű, 
az egészségre nézze hasznos, elsőratigu

asztali és g y ó g y v í z .
Bornak: fűszer 
Betegnek : gyógyszer 
Egészségének: óvszer

Főraktár: Újvidéken Wagner Testvérek 
füszerkereskedőnél.

4° 0 - Q 3 ------5° o - O S
alapon

törlesztéses-kölcsönökért a felek ~
- r o

közvetlenül fordulhatnak hozzánk 
=  25 -  65 évi időtartamra =  —

tőke-kamat törlesztésre beosztva £ 
Földbirtokra városi házakra. X

Parcellázásokat financirozunk. 00
KkriíT'llÓL áh31 m egvásáro lt nagy töld- in  nioyotUflá birtokot szetparcellázuk, althoz r— 
szükségelte tő  pén z t e se tleg  előre  folyő- ^

s itta tju k . -4>

Eladósodóit birtokol $}*£lr0IU„k, £
ll-od lll-ad helyű 1

„flgrária Kereskedelmi" €
=  Rószuénytársaság ===== £

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

Keresek
2, esetleg 3 nőtlen utazót, kik a pálinka 
szakmában már dolgoztak es jól be vannak 

vezetve.
Ajánlatok: a vidék, hogy dolgoztak, továbbá 
a fizetési igény megjelölésével es bizonyít
vány másolatokkal felszerelve Krishaber 
Lajos nr- is pálinka nagykereskedőhöz 

Kiskunhalasra küldendők. 3—5Baseli Sándor
kir. bir. végrehajtó.

Szlovák bank részvénytársaság Újvidéken
a betétek után fizet 4 és fél százalékos kamatot.
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Kiadóegy úri lakás (Duna-ulca 9.) 2 utcai, több udvari szobával, parkett padi ázatta!, villany- és gázvilágitással, központi fűtéssel. Bővebbet Singer J ózsbí fényképésznél. A budapesti  „Gyakorló Gyorsírók Társa
s á g á é n a k  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 ki vili magyar-német 
levelezés, helyesírás és minden rendszerű gépen 
való Írást mérsékelt tandíj mellett tanítok.
A budapesti „Gyakorló Gyorsírók Társa
sága" vizsgáztat, bizonyítványok ál am- 
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. 11. Rákóczy Ferenc-út 15.
I. emelet.

S T0C K -C O Q N A CM ED lCm A L
szavatolt valódi bor-

párlatf  i vp G i i i s  és StoEk
gőzpároló telepéből,g!

Barcola.

WVL r -UÜ-'rieávyP'!,. COGNA C-gőzfőzde,
7̂ ':, BARCOi> 'y állandó hivatalos vegyi 

:: ellenőrzés alatt. ::l i J I Kapható niinilsn jobb üzletben!

ÓH JAJ

Megfog ez az átkozott 
köhögés!

K öhög és, reked tségés elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásúak
=  Egger meüpaszíiüái =
az évtágyat nem ron t ják  é s  kitűnő izüek.

Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.
Fő- és szétküldési raktár:

„NÁDOR" y y ó y y s z B r t á r  b u d a p e ? / á ! 1 ;  m ' kí ral

E L jE N !

Egger meitpcisztillála 
csakhamar meggyógyított.

Kapható Újvidéken: Grossinger K. örök. Herzog István, Küchler Béla, Lukács 
Zsigmond, Nenadovits VI., Vuits János gyógyszertárakban, 

Klein Oszkár drogériájában, Bács-Szentam áson: Barakovich L., Jasnits Cs. István. T i t e l e n : 
Markovits János. P é te rv á ra d o n : Brotzky Sándor gyógyszertárakban.Stefanovits

AL AP1TT ATOTT 1830 AL APITT ATOTT 1830

W E 1 S Z  H E R M I N A
ezelőtt: S Z É V iN  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 tisz tit fé r f i - ,  n ő i-  é s  g y e rm e k  ru h á k a t,  c s ip k é t ,  h ím z é s t s z tó r  é s  tu n is z  
:: fü g g ö n y ö k e t ,  s t r u c z -  é s  d is z to l la k a t ,  n a p e rn y ő k e t ,  k e z ty ü k e t  s tb . e fé lé t .  ::

A legolcsóbb árak! Elismert jó munka!
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II legolcsóbb és a legjobb világítás az,
melyet carbilfejlesztéssel létrehozott acety- 
len égővel teremt az u. n. Mignon 
készülék. Ennek előállítási költsége óran- 
kint 30 gyertyaerösségü világításnál 2' « 
fillér. Minden világítási zavar nélkül 
könynyen utántölthető. A töltés alig 3—4 
percet vesz igénybe, nem esik semmi
féle törvényes ellenőrzés alá és nem 
jár veszéllyel. Esetleges bevezetéseknél 
a legolcsóbb költségelőirányzattal szol- 
:: gálok. — Legjobb referenciák. ::
Vezérkápviselö és egyedárusitó a Bácska résiére

Bernhart Ferenc
Szilberek (Bács-Bodrog vmegye.)

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

= = = = =  Ú J D O N S Á G .  ■ ■
Ajánl k

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

szesülnek.

Bernhart Ferenc
a Lakos és Székely cég képviselője. 

(Budapest VI., Lehel-utca).

Baromfivész-Ellenszer!
a szab. és törv. védett „Tyukin“ baromfi
vész elleni szer 1 nap alatt megszüntet 
mindenféle vészt. Számos elismerés és háia- 
iratunk van; ott, a hol ezen szert állandóan 
használják, nincsen baromfivész. A szer feltét
lenül használhatóságáéit 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 Társavegyész, labor. GYULAFEHÉRVÁR (Erdély). Rayon képviselőket és viszont eladókat ===== alkalmazunk.

Egy nap ala tt megszüntet mindenféle baromfi vészt!

□  □ □ □ □ □ C D  
Gyakornok

kezdő fizetéssel azonnali belépésre felvétetik Botz és Friedmann gabonanagykereskedő cégnél Indián. Ajánlatok közvetlenül a céghez 
küldendők. 3— 3

□ □ □ □ □ □ □

E  E H  E E B  E S H E S S  H H H Q E E H G ] ®  E H  H E H

Lakás változás!
Dr. D e á k  Im re fogorvosi műtermét 

Ferencz József-tér 1. szám alá
(Kron-féle ház) helyezte át. 3 - 3

E H E Q H H H H E H E H E H E H E H E H E ® H E H E

□  □  □  □  □  □  C D  

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

[ = □  C D  C D  C D  C D  C D  □

■w*

5 1 

I I 

< I

Eredeti „OTTO“ motorok
benzin, benzol, petrolin, szivógáz és nyersolaj üzemre 
malmok és ipargépek hajtására a legalkalmasabb és 
legolcsóbb üzemerő.

Biztos , nyugodt üzem!

Kiessling E. és Társa, Leipzig-Plagwitz
‘ U i 'p í 'nw  gyártmányú famegmunkáló gépek, asztalosok és fürész- 

' I telepesek részére.

” ”  II ig á n  iárá eredeti „o tto “
benzinlokomobilok nélkülözhetetlenek minden gazdának, Gép 

motor- és Kengerolajok, Hajtószíjak stb. stb.

L a lié n  és K el! m otorgyár B n ilip e s í— Wien
Fióktelep: Újvidék, Tenierini-utca 7.
Kérjen árjegyzéket és költségvetést!

►

»

___n_ ■*■■■ , ___*»____n __ > ,
- g — '- o r —f

© © © © © © @ © @ © @ @ © © @ @ © © @ © @ © ©

ÓVADÉKKÉPESEK. ÓVADÉKKÉPESEKT ő k e b e f e k t e t é s r e
különösen alkalniassak

—- a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank =====
4.'i%-os

-----... -  A d ó m e n t e s  z á t 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 augusztus 1-én esedékes, Budapesten, valamint Bécsbcn minden levonás nélküi beváltandó szelvények utján kamatoztatnak.
Ezen záloglevelek a cs. és kir. közös hadügyminisztérium 1SS3. szept. 14-iki 2057. sz. es az. 

1394. március 3-iki 199. sz. rendeleté értelmében a cs. cs kir. hadsereg es a hadi tengerészet 
és a magy. k ir .  honvédelmi m lnlsterium 1383. október 12-iki 45,531. sz, rendeleté értelincbait a m. kir. 
honvédség es csendőrség részére házassági biztosítékul elfogadtatnak.

A fentemlitett záloglevelek külön biztosítékán! szolgálnak:
I. Az. alapszabályok 112-ik §-a értelmében, a banknak lekötött össszes ingatlanok. A kibocsá

tott záloglevelek alapját képező földbirtokok es egyéb ingatlanok összértéke lelenleg 630,352.427 
korona, inig a forgalomban levő záloglevelek összege 233,023.000 korona; .1 kölcsönök átlag lehal 
a lekötött fekvöségek értekének csak körülbelül 35" „-át képezi.
a b .Á  *.4 ! s76- „ l2 i  Í X!) VI' '- c ik  s az alaiiszabályok IU7. §-a értelmében: a záloglevél-tulaldo- 
donosok^biztosítására elkfilomtvo kezeli külön biztosítéki alap t t . 945.000 kor. összegben i maliba biztosítékul

3. fiz 50. m illió  koronával teljesen hefizetett alaptőke.
4. A rendes, valamint a redkivül tartalékalap 71.3 m illió korona összértéken.
Az 1339. XXX. t.-cikk érteimében a Pesti Mae var Keresk.,leinti li-mk >_.

,,vadS!,V ,H'S,-;kl s''o te 'l',li ' ^ ' t  »ÍZtosjü-k«;i.ra fürdi.h^olT árva.- ÉSalapítványi pen.ek viliéitezesére alkalmasak, valamint katonai házassági biztosítékul elfogadtatnak.
Ezen z á lo g le v e le k n e k  az 1889. X X X . t . - c ik k  é r te im é k e n  teljes adómenlesstg b iz to s ít ta to t t  
A Zuloglevclck teljes névértékűén kerülnek kisorsolas esetén beváltásra-
A sorsolások minden ev január ésjuliushavában liudapesleu királyi kö/jet-vzö jelenlétében 

es a törvény altat előirt módozatuk figyelembe velelevel történnék meg 1
a u kötvények (i hó elteltével váltatnak be.

é s ------■ -a -J .  ®f&:l i r , KIcrcs .k ?d e l, ' l .i, z á lo g le v e le i a budapesti, bécsi, berlini, hamburgi, brüsszelies amsterdami tőzsde hivatalos árjegyzékeiben jegyeztetnek.
folyamon kaphatok1 '* * ts l ' Kereskedelmi ltunk fiókjánál I'jvidéken a m inderkori n a p tá r-

tnyerörc berendezett müiiitczetében, Újvidéken.Nyon alolt Friedmann Sándor villa


