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Sérelmeit, i  melyeit nincsenek.
Elült a harci zaj, a kedélyek meg

nyugodtak. A választás eredménye kie
légíti a polgárságot. Sérelmekről, erő
szakról, törvénytelenségről egy két érde
kelt kivételével nem beszél senki, mert 
mindenki saját szemével meggyőződött 
arról, hogy az egész választási actus a 
jog és törvény jegyében folyt le. Talán 
nem is volna szükséges foglalkozni 
azokkal a néhány érdekeltek által han
goztatott sérelmekkel, melyek csak az 
illetők képzeletében létezhetnek, de va
lójában soha meg nem voltak, mindazon
által, hogy ezek a vádak czáfolatlanul 
ne maradjanak, röviden foglalkoznunk 
kell velők.

Az első vélt sérelem az volna, hogy j 
az első és második negyedhez tartozott 1 
választók az ötödik negyedhez csatokat- j 
tak. Eltekintve, hogy csak néhány válasz
tóról van szó, akiknek száma az ered
ményt nem befolyásolhatta volna és elte
kintve attól, hogy igen valószínű, hogy 
ezen elcsatolt választók, jórészben hi
vatalnokok, csak növelték volna a mun
kapárt többségét, ez a sérelem nem 
választási sérelem, mert hiszen a válasz
tásnak a végleg összeállított névjegyzék 
alapján kellett megejtetnie, tehát az lett 
volna szabálytalan, ha ötödik kerületi 
választók az első vagy második negyed
ben szavaztak volna.

A második vélt sérelem, hogy 
Dietzgen Gábor és Vilics Márk elnökök 
az ellenzék által bejelentett bizalmi fér
fiakat állítólag visszautasították; eltekintve 
attól, hogy ez az állitás valótlanság, 
mert az első kerületben a választási 
elnök és vele egyetértőleg a megjelentek 
többsége az ellenzék által megjelölt 
bizalmi férfiakat elfogadta és azok egyi
két, amikor az szavazás közben eltávo- ; 
zott, a törvény értelmében helyettesítette, ! 
illetőleg helyébe mást nevezett ki, ez a 1 
sérelem már csak azért is alaptalan, 
mert ilyen választásnál nem lehet külön 
ellenzéki pártról beszélni, és mert az ! 
1886. évi XXI. törvényezikk 38. §. ér
telmében nem a pártok jelölik ki a 
bizalmi férfiakat, hanem a választók a 
választás megnyitásakor az elnök mellé ' 
4 bizalmi férfiút jelölnek ki maguk 
közül, vagy ha a joggal nem élnek, 
azokat az elnök nevezi ki. Már pedig j 
daczára, hogy a választás megnyitásakor 1 
munkapárti választók voltak többségben, 
mindamellett az elnök Is elfogadott 2 
ellenzéki bizalmi férfiút. Természetesen, 
ha azok egyike eltávozott, a 44. szakasz 
értelmében helyette másikat az elnöknek 
kellett kijelölni.

A harmadik állítólagos nagy sére
lem, hogy az ellenzék egyik kerületben ; 
sem kapott passe-partout. Ez a sérelem 
sem bir megállható alappal, mert újból 
is hangsúlyozva, hogy nem képviselő- 
választásról lévén szó, pártokról beszélni 
egyáltalán nem lehet, a passe-partout 
kiadása tisztán elnöki jog, mert az elnök 
a rend fentartásáért felelős lévén, ter
mészetesen csak azoknak állít ki passe- 
partout, akikről meg van győződve, 
hogy a választási rendet zavarni nem : 
fogják. Ez az elnöknek annyival is inkább 
kötelessége, mert az 1874. évi XXXUi. 
t. ez. 67. szakasza szerint a választás 
vezetése, a rend fenntartása és e célból 
teendő minden előleges intézkedés (tehát 
a passe-partout mikénti kiosztása is) a 
választási elnök feladata és kötelessége, 
tehát az elnök csak annak ad passe- 
partout, akiről felteszi, hogy a választási 
rendet, amelyért ő felelős, megzavarni 
nem fogja. Sem törvény, sem gyakorlat 1 
az elnököt arra nem kötelezi, hogy kinek j 
adja azokat a passe-partoukat.

A negyedik állítólagos sérelem, hogy \ 
állítólag dr. Szlezák Lajos választási ! 
elnök megsértene :: *itkosságot. Ez a ] 
vád alaptalan, és a jegyzőkönyvet aláirt j 
küldöttség és bizalmi férfiak tanúsítvá
nyával meg van cáfolva. Valótlan az is, 
hogy az elnök a névjegyzékben feljegy
zéseket készített, de ha ezt tette volna 
is, ehhez éppen olyan joga van, mint 
akármit a nem hivatalos névjegyzékbe 
beleírni és ezzel a titkosságon sérelmet 
annyival kevésbbé ejthetett, mert nem 
is állítják, hogy tudta volna, hogy a sza
vazólapok milyen neveket tartalmaznak.
A rendőrségre rótt intézkedés pedig az 
elnöknek nem csak joga, hanem köteles
sége is.

Az ötödik sérelem is valótlan és 1 
alaptalan, mert dr. Szlezák választási , 
elnök a szavazatok összeszámlálásához j 
annyi választót bocsájtott be, amennyi | 
a terembe befért, sőt dr. Adamovich 
István ellenzéki bizalmi férfiú indítva- ' 
nyára arról is gondoskodott, hogy a j 
bebocsátott választók fele a polgári párt 
híveiből kerüljön ki.

A további sérelmek, hogyaharmadik 
kerületben 72 járeki szavazott, akik azonban 
a kerület választói névjegyzékébe felvéve 
voltak és mint ilyenek szavazati joggal 
birtak és hogy a választási helyiség előtt j 
kik tartózkodtak és végül hogy a válasz- ! 
tói névjegyzékbe a felvételek helyesen 
vagy helytelenül történtek-e, mind olyan 
sérelmek, amelyeknek komoly cáfolatába 
még csak belebocsátkozni sem érdemes.

Ezeknek a vádaknak nyugodtan tekin
tünk elé, mert meg vagyunk győződve 
arról, hogy azokkal a közigazgatási bí
róság érdemük szerint fog elbánni és 
nem fogja a választást ilyen erőszakosan

és valósággal a hajánál fogva előrántott 
vádaskodások alapján megsemmisíteni.

De ha aj választás következnék, 
ami ugyan ki van zárva, akkor a mun
kapárt győzelme még a mostaninál is 
fényesebb és nagyobb lenne.

A z e lle n z é k  tám ad ása i.
Alaptalan vádaskodás.

(Sajat tudósítónktól.)

Egváüalában nem áll szándékunkban az 
ellenzéki kirohanásokat cáfolhatni, mert hisz 
ezzel elismernők, hogy a justh párt támadá
sainak komolyság;: tulajdonítunk és alapot, a 
mellyel szemben védekeznie kellene a munka
pártnak. Mert a munkapárt természetesen 
teljesen azonosítja magát a pártvezetőséggel 
s igy persze dr. Szlezákkal is, azokat 
a gyanúsításokat tehát, a melyek ellene irá
nyulnak, magának a pártnak kellene elfojtania, 
ha egyáltalában hinné, hogy akad ember, a 
ki a Justh párt folytonos félrevezetésének felül.

Köztudomású azonban, hogy a Justh 
párt a választási harcok kezdetén azzal amitá 
Újvidék város közönségét, hogy ö többé nem 
Justh párt, hanem „városi polgári párt“. Poli
tikai pártonkivüliségének bizonyítására elnökévé 
választott egy néppárti politikust, dr. Actamovics 
isrv.hu. a kit épen hétfőn választottak meg 
Horvátországban tartománygyülési képviselővé, 
természetesen kormánypárti programmal, mert 
itt sem a Justh páríiság, sem a néppártiság, 
de meg kevésbbe a városi polgári pártiság 
nem juttathatta volna öt mandátumhoz. Maga 
ez a tény is bizonyítja, mennyire megtévesz- 
tetett Újvidék polgá/sága akkor, a mikor a 
mai kormányzat ellen küzdő városi párt 
elnökévé olyan embert tesznek, a ki ugyan
ennek a támadott kormányzatnak hivévé sze
gődött csak azért, hogy ezáltal magának 
előmenetelt biztosíthasson. Mert mégis csak 
furcsa, hogy valaki egyidejűleg kormánypárti 
képviselő és ellenzéki vezéríérfiu legyen!

Hangoztatjuk továbbá ellenzéki felebará
taink, hogy a munkapártban forronganak, 
beállott a munkapártban a szakadás. S migök 
ezzel a rájuk nézve örvendetes gondolattal 
foglalkoznak, azalatt a munkapárt, mint egy 
ember, áll jelöltjei mellé és azokat fényes 
győzelemhez segíti. Ugyanekkor lemond ajusth- 
párt elnöke dr. Lusztig Nándor, mert nincs 
megelégedve pártja magatartásával, nem tetszik 
neki az a politika, a melyet az újvidéki 
egyesült városi, justh és demokrata párt folytat 
és átengedi a helyét másoknak. Előállott tehát 
az az érdekes es nem kevés humort tartalmazó 
helyzet, hogy a radikális Justh párt — mint a 
városi polgári párt beltagja — élen olyan 
ember áll, a ki szerb nemzetiségű, konzervatív 
néppárti politikus, kormánypárti tartománygyü
lési képviselő és magyar állampolgár, a mennyi
ben a horvát sabor tagja.

Ez a — eh! mit teketóriázzunk — fej 
nélküli párt próbál küzdeni a munkapárt hatal
mas, egységes es jól szervezett táborával és 
ez a párt mer fenyegetni! Hát szabad az ilyet 
komolyan venni?

Térjünk azonban vissza az érvekhez. A 
polgári párt azzal vádolja meg a polgármestert, 
iiogy a december 14-én a városházán a víz
vezeték tárgyában tartott ankétra meghívta a 
törvényhatósági bizottság most választott tag
jait is. A potgárraester csak hivatása magas
latán állott, a mikor ezt tette, mert hiszen a
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14-i gyűlés nem szakbizottsági ülés volt, 
hanem informationalis jellegű ankét a melyre 
a polgármester az érdeklődőket hívta meg és 
a melyen én, vagy te nyájas olvasó, ép oly 
joggal részt vehettünk volna, mint a város 
legöregebb atyja, ha az ügy iránt érdeklődtünk 
volna. Hogy az uj városatyák érdeklődtek leg
inkább, az csak természetes, mert hisz a leg
nagyobb valószínűség szerint ők fognak dönteni 
a vízvezeték jövendő sorsa fölött. S az uj 
városatyákban még nem aludt ki annyira az 
ambitió, hogy a város ilyen fontos ügyével 
szemben mindjárt kezdetben merev közönyt 
tanúsítsanak!

De mi sem jellemzi az ellenzék gyenge
ségét és igaztalanságának tudatát jobban, mint 
az a tény, hogy a vasárnapi „népgyülést" nem 
is tarthatták meg, mert azon „nép“ jelen nem 
volt. S az a két-három úr, a ki ott megjelent, 
csendes pikkolózás mellett várta-várta a pol
gárokat, a kik ép úgy késtek a megjelenésben, 
mintafelebbezés, az ellenzéki mumus, a mellyel 
a munkapártot akarják ijeszteni, de a melytől 
maguk félnek leginkább,

HÍ REK.
Karácsony és a honi ipar.

A karácsony, a szeretet napja nemcsak 
ünnepet, hanem világvásárt is jelent, mert a 
nagyközönség karácsony előtt vásárolja meg 
ajándéktárgyait, sőt egyéb szükségleteit is. 
És senki sem gondolna ,mennyi pénz ván
dorol ki ilyenkor tőlünk a gazdag külföldre. 
Ha e tömérdek pénz bent maradna az or
szágban, rendén volna minden. De amikor 
azt kell tapasztalnunk, hogy e roppant 
összeg legnagyobb részben külföldre ván
dorol, meg kell döbbennünk közönségünknek 
öngyilkossággal határos közömbösségén. 
Panaszkodunk, jajgatunk az elviselhetetlen 
drágaság miatt, mindenkiben bűnbakot ke
resünk, csak magunkban nem látjuk a hibát. 
Pedig az elviselhetetlen drágaságnak egyik 
föoka a külföldi iparcikkek vásárlása s a 
rettenetes fényűzés. Hazánk ezernyolcszáz- 
harminckét millió korona értékű árut hozott 
be az elmúlt évben. Ha nem akarunk 
tönkremenni, az egész társadalomnak szer
vezkednie kell. A közönség csakis magyar 
gyártmányt vásároljon, iparosok, kereskedők 
karácsonyi ajándékul honi tárgyakat árusít
sanak. Inkább semmiféle ajándéktárgyat ne 
vásároljunk, mintsem hogy külföldre dobjuk 
a pénzünket! Legyen már egyszer egy igazi 
magyar karácsony!

Felruházási ünnepség. Az .1. Újvidéki 
Nöegylet" az idén karácsonykor 70 gyermeket 
ruház fel. A felruházási ünnepség szombaton 
folyó hó 23-án délután lesz a róni. kath. bel
téri fiuiskolajegyik földszinti tantermében. Ven
dégeket és érdeklődőket szívesen lát az egyleti 
elnökség.

Jótékony ünnepély. Vasárnap délután 
tartotta az „Újvidéki Gyermekbarátok Egylete" 
karácsonyi felruházását a Kovács szálló nagy 
termében, amely alkalommal 110 gyermek ka
pott teljes ruházatot. A karácsonyfa felgyuj- 
tása után Niedermayer  Gyula egyesületi 
elnök a közönséghez, mig Dr. Piukovich 
Sándor a gyermekekhez intézett beszédet, 
akiknek nevében egy fiúcska és egy leányka 
mondott köszönetét. Ezután Kovács vendéglős 
a gyermekeket megvendégelte.

Az újvidéki Justh-párt elnökválsága.
Az újvidéki 48-as Justh párt elnöke, dr. Lüs
tig Nándor, közölte a párt tagjaival, hogy az 
elnökségről legközelebb lemond. A lemondás 
oka az, hogy a párt az elnök háta mögött 
politizál, és a párt harcmodora is olyan, a 
melylye! jóizlésíi ember nem azonosíthatja 
magát.

Fogházvizsgálat. Dr. Konyovics György 
ujvidéki királyi ügyész december hó 12. és
13-án Titelen tartózkodott, megvizsgálta a 
kir. járásbíróság fogházát és az ügyészségi 
megbízott működését. A tapasztalt rendről 
diesérőleg nyilatkozott.

A választók jövő évi névjegyzéke.
Most készült el Újvidék szab. kir. város vá
lasztóinak az 1912. évre szóló névjegyzéke. E 
szerint 1912-ben a választók száma 3225 lesz. 
Kerületek szerint megosztva tartozik: az 1. 
negyedhez 846, a 11. negyedhez 749, a III. 
negyedhez 569, a IV. negyedhez 547, az V. 
negyedhez 514 válaszló.

A villamosok karácsonya. Az Ujvidéki 
Villamos Vasút iizletvezetösége ez utón is 
tudatja a közönséggel, hogy a rendes vasúti ' 
forgalom karácsony előestéjén esti 7 és fél j 
óráig fog fenntartatni, s ezentúl csak egy 
kocsi lesz továbbra is üzemben.

Szilveszterestély. Az Ujvidéki Dalárda j 
Szilveszterestélyére felhívjuk a közönség figyel
mét. Úgy az estély programmja, mint maga az i 
egyesület is megérdemli a közönség legnagyobb 
mérvű anyagi és erkölcsi támogatását.

A kaszinó közgyűlése. Az ujvidéki 
magyar kaszinó január 7-én délután 3 órakor 
közgyűlést tart. Amennyiben a tagok nem j 
jelennének meg határozatképes számban, január
14- én újabb közgyűlés lesz, amely tekintet 
nélkül a mejelent tagok számára íog határo
zatokat hozni.

Késelés. Kiripovszki József szegedi lakost
15- én az ujvidéki Őrirnt-korcsmában megszur- 
kálták. A rendőrség Varnyú István ujvidéki 
lakos személyében kinyomozta a tettest, neve
zettet elfogta és megindította az eljárást.

A rendjeles tolvaj. Már régebben történt, 
hogy Novakovics Áca volt szerb miniszter 
jelenleg belgrádi ügyvéd lakásába betörtek és 
onnan sok értékes holmit elloptak. Az érték
tárgyak közt volt vagy 8 rendjrl is, amelyeket 
Novakovics még bizonyára abban az időben 
kapott, amikor miniszter volt. Sajnálta persze 
a nemcsak anyagi, de még inkább erkölcsi 
értékkel biró rendjeleket, kerestette is azokat 
mindenfelé. Az újvidéki íendőrség most elfogta 
a rendjeltolvajt, aki nem más, mint Rsumovits 
Radisa a károsult exminiszter volt inasa. Az 
eljárást ellene folyamatba tette a rendőrség.

Öngyilkosság a telepeken. Vasárnap 
délelőtt féltiz nkettökor agyonlőtte magát az 
ujvidéki szölőtelepeken Gombár Mihály, 58 
éves szőlőbirtokos. Mire a rendőrség [részéről 
Vasdinnyey kapitány és dr. Koda kiérkeztek, 
Gombár Mihály már halott volt. Az öngyil
kosságra már régen készülhetett Gombár, ez 
tűnik ki hátrahagyott leveleiből és abból a 
a tényből, hogy feleségét bevásárlás ürügye 
alatt bekíildütte a városba és az ő távollétét 
használta fel az öngyilkosságra. A golyó jobb 
halántékán hatolt be, s keresztülfurva az agyot, 
a bal halántékon jött ki. Négy levelet hagyott 
hátra, három hozzátartozóinak, egy pedig a 
rendőrségnek szólott. Az utóbbiban azt kéri, 
hogy ne boncolják fel és otthonról temessék, 
mert önkezével vetett véget életének, s oka 
ennek az, hogy mindig attól félt, hogy üldözik 
és üldözőinek lesz áldozata. Ezt akarta meg
előzni oly módon, hogy önkezével vet véget 
életének.

Halálozás. Vasárnap délután elhunyt 
özv. Sztratimirovitv Radivojné, Stratimirovits 
László ügyvéd édes anyja, életének 90-ik 
évében. Az elhunyt özvegye volt Sztratimiro- 
vits Radiv >jnak, aki több magyar népszín
művet, igy „A szökött katoná“t is szerbre fordí
totta. Temetése nagy részvét mellett hétfőn ment 
végbe.

A szocialismus és a jovö irányzatai.
Ily címen dr. Kardos László könyvet irt, mely j 
társadalmi problémákkal foglalkozik. A könyv 
megrendelhető a szerzőnél.

Láöas Gyula ügye. Lábas Gyula és 
társai büntetőügyében az ujvidéki törvényszék 
a íötárgyaiást január 15-re tűzte ki. A tárgya
lás, amennyiben arra Lábas Gyula megidézhető, 
vagy előállítható lesz, bizonyára több napig 
fog eltartani, mert a nagy halmaz bizonyíték 
hosszúra szabja a bizonyítási eljárást. A tár
gyalás iránt nagy érdeklődés muta'kozik

Betörés a piiyaud záron. Az újvidék, 
állomás gyorsárú és teherpénztárát a szerdára1 
virradó éjjel betörök akarták megdézsmálni. A 
pénztárak kulcsait ellopták, azonban a Wertheiin 
zárakat felnyitni nem tudtak. Az ismeretlen 
tetteseket nyomozza a rendőrség.

Sertésvász Újvidéken. Újvidéken a 
sertésvész szórványosan fellépett. Ez oknál 
fogva Újvidékről tilos sertéseket országos vagy 
hetivásárokra felhajtani.

Újvidék szenzációja. Rendkívül érdek- 
feszitő előadásokban vehet részt Újvidék 
közönsége, ha a Kossuth Lajos utca 47 szám 
alatti bolthelyiségben meghallgatja Elvira goti- 
dolatolvasónö csodálatra méltó művészetét, 
Az ember el sem hinné, hogy mily páratlan 
ügyességei vívja ki Elvira a közönség elismerő 
véleményét. Előtte nincs semmi féle titok, 
mert egy pillanat alatt földerít mindent, képes 
bárkinek megmondani a vezeték és kereszt 
nevét, sőt még azt is hogy hány eves az 
illető s mennyi pénz van az illetőnek a zse
bében, azonkívül bármit elolvas bekötött sze
mekkel. Rendkívül kiemelő művészetében az, 
amidőn nagy tudással visszaemlékezteti min
denkit a múltra, megmondja a jelent, és infor
mál a jövőről. Csak rövid ideig lesz itt, tehát 
ne mulassza el senki őt fölkeresni.

„Mit veszek az uramnak". Legcélszerűbb 
ajándék minden dohányzónak egy 40 in in 
magas sziuarkaiádikában, fából, 1000 drb. 
,.A3A9íE' hüvely. Így marad még a dohány
zónak állandó?.:: egy kegyes bútordarab, külön 
kiadások nélkül. Minden dohánijtőzsdéhan 
kapható!

Űrmös kedvelőinek. A bortörvénynek 
megfelelően készült valódi karlócai ürmös 
kapható VVachtl Imre kádármesternél (Petőfi 
utca 5) még pedig Újvidéken I. és fél literes 
üvegekben vagy pedig 50 litertől felfelé Kar
lócai.:! szállítsa. Az iirinös jó minőségéről 
eladó annál is inkább kezeskedik, mivel valódi 
karlócai, burgundi vörös borból készült. Az 
arak mérsékeltek.

8594 tkv. 1911 szám.

P ő íh ird e tm é n y .
Az ujvidéki kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, miszerint a 
Maticza Szrbszka végrehajtatónak Manojlovics 
K. Lazár ujvidéki lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 420000 kor. s jár. iránti végrehajtási 
ügyében 6526 1911 sz. a. kibocsátott árverési 
hirdetményben az ujvidéki 1969 sz. betétben 
A. f. I. sor. 859 lirsz. ingatlanra 56100 kor. 
kikiáltási árban a kir. törvényszék árverési 
termébe 1911. évi deczember hó 27. nap
jának d. u. 3. órájára a kitűzött árverés az 
1881. évi LX. t. ez. 167 §-a alapján a szerb 
kölcsönös segélyző és takarék egylet végre
hajtató érdekében 1000 kor. tőke követelés s 
jár. kielégítése véget meg fog tartatni.

Újvidék, 1911. évi deczember hó 7-én.
Vékey Zoltán s. k.

kir. törvényszéki bíró.

T. C.
Vau szerencsénk értesíteni, hogy 

az U jv id é k i  N é p b a n k  R é s z v é n y -  
tá rs a s á g  Újvidéken Kossuth Lajos- 
utca 50. sz. 1912. január elsejétől 
kezdve 3  és 6  é v re  s z ó ló  het i  ta k a 
ré k b e té tk ö n y v e c s k é k e t  bocsájtott ki.

Egy részletre befizetendő h e te n k in t  
1 k o ro n a .

A három éves heti takarékbetétek 
5% , a hat éves betétek 5 ' ,%  mellett 
kamatoztatnak.

Heti takarékbetétkönyvecskék a 
hivatalos órákban az Ujvidéki népbank 
részvénytársaság üzleti helyiségeiben 
válthatók.

Kiváló tisztelettel
Ui»i<tti Mépöark Részvénytársaság Igazgatósága.
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Újvidék város legjobban ajánlható cégei. 

Fehérneműjét

Van szerencsénk a nagyérdemű • 
közönség szives figyelmét felhívni, hogy

Vajda D ezső  és fiai
külföldi útjáról visszaérkezett és az í
E rzsébet Szálló É tterm ében

esténkint hírneves zenekarával

H A N G V E R S E N Y E Z .
A csütörtöki hangverseny műsora a következő: i

1. Popularite American Marscli v. Savasta
2. Magyar népdalok.
3. Rákóczy nyitány.
4. Szép Risette.
5. Szerb népdalok.
6. Teli Vilmos nyitány.
7. Hoffmann meséi.
8. Faust opera.
9. Magyar népdalok.

10. La Traviata.
11. Angol induló.

Szives pártfogásért esedez tisztelettel
KOZMA és KOVÁCS.

Kitűnő ételek és Ízletes i t a lo k ró l  gondoskodunk.
Pontos és figyelmes kiszolgálás.
!! Minden este változó műsor !!

500 koronás

=============== csakis

Scheer Fülöpnél
szerezze be. ==================

A Bresslauer-téie női divat-szalon
decem ber hó 1-től kezdve — 

Kossuth Lajos-u. 29. sz. házba költözik.
(K uborczy-cukrázda  épület)

!! Számos érdemmel kitüntetve !!

Balasits András divííSbó:
=  Ú jv idék , Duna-utca 11. szám. =

ELISZEK FANNY
DIVATTERME

Újvidék, Jenő herceg=utca 2.

REGÉNYI  ISTVÁN
Dé Imagyarország 
:: l e g r é g i b b  :: 
é s  l e g o l c s ó b b

=  ékszer és órás üzlete. =

A GROSSINGER-féle
L ili créme a legszebb bifrszépitő és bórfinomitó készítmény,

Or. Lelimann-féle szappan nagyon kedvelt pipere-cikk,

Horosko István
*=  kárpitos és diszitő-m ester ■=*

Újvidék, Buza-téz 18. szám.

SÍNGERCa
VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÚJVIDÉK- KOSSUTH LAJOS-UTCA 4 6 —48. 
A 66. számú v ar rógép  a  legszebb és 
lega lka lm asabb  karácsonyi  ajándék.

perzsa kabát 300 koronáért azonal eladó. 
Bővebbet Kovács Katinál, Alkotmány-u. 22.

Divatos kézimunkák és 
a hozzávaló anyagok

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

II. RÁKOCZY FERENC-ÚT 6.
Ál landóan nagy 

vá la sz tékban kapha tók .

=  ELÖNYOMDA. =

Van szerencsénk tudomásul adni, hogy

az Anker
élet- és járadékbiztositó-társaság

Bácsmegyei főügynökségét
átvettük.

Az Anker több mint öl évtized alatt 
kiterjedt üzleti körében a népesség minden 
rétegében barátokat és jóakarókat tudott 
magának szerezni. Ezen tény legvilágosabb 
kifejezést nyer abban, hogy a társaság 1909. 
év végén 87,825 kötvénynyel 572.938,766 
korona biztosított tökéből és 1.311,979 K 
életjáradékból álló biztosítási állományra 
mutathatott rá es ,,Anker“ -kötvények alap
ján több mint 380 millió koronát fizetett ki.

Ezen örvendetes fejlődéshez hozzá
járult :

a tá rs a sá g  kiváló vagyoni helyzete
(összes vagyon 1909. ev végén több mint 
185 millió korona),

célszerű, a modern követelményekhez 
alkalmazkodó biztosítási módozatok,

a biztosítottaknak a tá rsa sá g  nye
reségében való széleskörű részesítése (az 
1909. évben a biztosítottak részére a t á r 
saság i nyereségből körülbelül 2.000,000 K 
utaltatott ki készpénzben, illetőleg helyez
tetett tartalékba) es nem utolsó helyen

Előnyős, világos biztosítási fel
tételek.

Újvidéki Népbank
8 — 24 r é s z v é n y t á r s a s á g .

D iv a t á r u h á z .  D iv a tá r u h á z .

L ö w y M átyás és T ársa
Újvidék, F e re n c z  J ó z s e f - té r  4 .  sz.

Ifj. Schom ann János
s irkő rak tá ra

~---- Ú j v i d é k .  :

Kiadó!

Telefon 272. Telefon 272.

R o sen b au m  S im o n
Ú J V ID É K ,  (L im án). = = *

S z e r s z á m f a ,  t ű z i f a  és  s z é n  te le p e .

Stojkovits és Babits
szerb és m o nte ne gró i  k i r .  u d va r i  fényképészek

Újvidék, Kossuth Lajos=utca.
Alapítva 1860. Telefon 9 9 . sz.

K R A U S Z  D Á V I D
ÚRI SZABÓ

Ú J V I D É K ,  F E R E N C Z  J Ó Z S E F - T É R  2 .
K izáró lag  ango l és franc ia  ke lm ék dús vá lasztéka.

6 R Ó S Z
ÉS

KRAUSZ
BÚTOR- ÉS szőnyeg-
:: NAGYÁRUHÁZA ;

ÚJVIDÉK.
TELEFON 24. SZ

Kiadó! Kiadó £

S I N G E R  J Ó Z S E F
M o n t e n e g r ó  k i r .  f é n y k é p é s z

Ú J V ID É K ,  D U N A - U T C A  9. S Z Á M .

Legolcsóbb és legjobb bevásárlási forrás

Párisi nagy áruház
ÚJVIDÉK, II. Rákóczi Ferencz=út 13

Kiadó!

ÚJVIDÉK, II. RÁKÓCZI FERENCZ-ÚT 4. SZ.
D R O G É R I A

A V Ö R Ö S  KERESZT HEZ,

KLEIN OSZKÁR
ÚJ VI DÉK,  KOSSUTH LAJOS-UTCA.

K iadó!
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935. sz. 
kig. 1911.

Bács-Bogrog vármegye. 
Zsablya járás.
Zsablya község.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Zsablya politikai község által Zsab

lya községben emelendő kir. járásbiró- 
sági épület, továbbá kir. járásbirói lak
épület és kir járásbirósági fogház épület 
építésének biztosítására alólirt községi 
elöljáróság nyilvános Írásbeli verseny- 
tárgyalást hirdet; melyre százalékos ár
engedménynyel ellátott ajánlatok be
adhatók.

Az egyes munkálatokra és az 
azokkal kapcsolatos szállításokra u. m.:
1. föld és kőműves, 2. kőfaragó, 3. ács, 
4. vas, 5. tetőfedő, 6. bádogos, 7. asz- < 
talos, lakatos, mázoló stb. 8. kárpitos 
és 9. burkolati munkálatokra külön-külön 1 
is lehet ajánlatokat tenni, azonban óhaj
tandó az összes munkálatra szóló ajánlat 
benyújtása.

Az építkezés a munka átadás nap
jától számított 6 (hat) hónap alatt telje
sen befejezendő. November hó 15-töl 
április hó 15-ike közti időszak munka
szünet gyanánt fog vétetni.

Csak a 83000111—1907. B. M. sz. 
szabályrendelet 18. §-hoz kiadott minta 
szerint kiállított, 1 koronás bélyeggel 
ellátott és pecséttel lezárt, sértetlen 
borítékban elhelyezett és közvetlenül, 
vagy posta utján beadott ajánlatok fognak 
tárgyalás alá vétetni. Az ajánlat boríté
kának mintája ez:

A KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁGNAK
ZSABLYA.

Ajánlat a kig. 191
szánni versenytárgyalási hirdetésben kiirt 
építési munkálatokra.

Az ajánlat, ha nem postán, hanem 
közvetlenül adatik be, úgy az a hivata
los órák alatt a községi jegyzőnél, 
postán érkező ajánlat pedig az elöljáróság 
címére — mindkét esetben 1912. évi 
január hó 15-ig adandók be.

Ajánlattevő köteles ugyancsak az 
ajánlat beadására kitűzött határidőre 
164.833 k. 14 fill. előirányzati összeg 
5 százalékát bánatpénz fejében a községi 
pénztári helyiségben a közpénztárnok 
kezeihez a versenytárgyalási hirdetés 
számára való hivatkozással készpénzben 
vagy biztositékképes értékpapírokban 
letenni. A készpénz után a község ka
matot nem fizet; a készpénzt aznnban 
megfelelő értékű biztositékképes érték
papírokkal a község bármikor kicserél
heti. Az értékpapírok kamatszelvényei 
pedig esedékességük időpontjában kívá
natra kiadandók, feltéve, hogy a letét 
letiltva nincs. A bánatpénzt az ajánlat
hoz csatolni nem szabad, hanem a bá
natpénz letételét igazoló nyugta, vagy 
annak közjegyzőileg hitelesített másolata 
(esetleg a bánatpénz összegéről szóló 
postai feladó vevény) csatolandó az 
ajánlathoz. A versenytárgyalás Zsablya 
község tanácstermében 1912. évi január 
hó 20-án d. u. 3 órakor fog megtartani, 
illetőleg az ajánlatok fel fognak bontatni, ; 
mely versenytárgyaláson az ajánlattevők, 
vagy azok igazolt képviselői jelen lehet- | 
nek.

A hirdetés, a munka (és szállítási) 
feltételek, részlettervek, költségvetések, 
rajzok és ajánlati minta a közigazgatási , 
jegyzői irodában mindennap d. e. 9—11 | 
óráig megtekinthetők, esetleg a jegyzői

magánmunkálatokért szedhető dijakról 
1906. évben alkotott vármegyei szabály- 
rendeletben megállapított díjon meg is 
szerezhetők.

Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges 
döntésig kötelezettségben maradnak.

Azok pályázók, kik a szóban levő 
ipari munkálat teljesítésére törvényes 
képesítéssel nem bírnak, kötelesek már 
ajánlatukban ily képesítéssel biró meg
bízottat megnevezni és annak képesítését 
igazolni.

A 83000111. 1907. B. M. sz. sza
bályrendelet 16. §-ának 11. és 14. pont
jaiban foglalt határozmányok és rendel
kezések a munkafeltételekben foglaltatnak.

Azok a pályázók, akik ajánlatuk be
nyújtásakor alulirt hatósággal üzleti 
összeköttetésben még nem állottak, ille
tőleg itt ismeretlenek, tartoznak szállító

képességüket és megbízhatóságukat a 
lakhelyük, cégük, vagy vállalatuk szék
helye szerint illetékes kereskedelmi és 
iparkamara által 1 évi időtartamra és 
csakis a szóban levő konkrét építkezésre 
szóló érvénynyel kiállított bizonyitvány- 
nyal igazolni, mely bizonylat az ipar
kamara által zárt borítékban közvetlenül 
ide lesz elküldendő.

Alulirt községi elöljáróság fentartja 
a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok 
között az ajánlott árakra tekintet nélkül 
szabadon választhasson, esetleg pedig 
egyet se fogadhasson el.

Zsablyán, 1911. évi december hó 
10-én.
Nikolits Endre s. k.

jegyző.
3—3

Jurisin Gynka s. k.
biró.

(P. H.)

Megkezdődött a karácsonyi ékszer vásár!! 
K R A U S Z  S A M U

ÚJVIDÉKEN, KOSSUTH LAJOS (FÖ)-UTCA 23. SZÁM ALATT.

!! Meglepően olcsó árak !!
1 4  karátos arany és úkszerárukban, mint gyűrűk, fülbevalók, órák, láncok, 
briliáns, gyémánt es egyébb kövekkel, karcsattok, lógók, amulettek, dohány 

és cigaretta-szelencék, szivar és cigarettaszipkák különféle 
kivitelben, saját készitményű ezüst masslv kulcstartók, 
kézelő és inggombok, botok stb. stb. a legszebb kivitelben 
és a képzelhető legolcsóbb árak mellett.

Dús raktár valódi flrgentor-ezüst és China-ezüst 
árukban. Compotierek, virágvázák, állványok, kosarak, 
kávé. íiquer és thea készletek, szivardobozok, virág
kosarak, cukor és vajdobozok, tálcák mindenféle facon 
és nagyságban stb. stb. a legmodernebb kivitelben és a 
legszolidabb árak mellett.

Evőeszközök I á, II á, és III minőségben a 
legolcsóbb gyári árak és jótállás mellett.

Divatos arany, ezüst és gyöngyház lorgnettek stb.

in: kis haszon mellett nagy forgalom!

j j j ú ű a s i ü ^ x

Legalkalmasabb karácsonyi 
és újévi ajándékok kaphatók:

Újvidéken,
1L R ákó czi Ferencz-út 12. szám alatt.

Nyo: atoti Friedmann Sándor viilanwörc bi-rcniiuü b i ; : ,  l ’j v l . l t


