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1915.
Minden hegy távolból tekintve kék

nek látszik. így a távol jövő. Rózsás 
szemüvegen keresztül nézzük a világ 
fordulatait mert van reményünk- A jövő 
távolában minden égi színnek tűnik fel. 
És ez jó hogy Így van 1 Reménykedünk, 
bízunk! Várjuk az események jobbrafor- 
dulását.

Kishitüek néznek csak csüggedve a 
jövőbe. Számukra nagyon nehéz báto
rítást, vigaszt találni. Ezért félre ezekkel! 
Ne nedvesítsék könyeikkel a bátrak, a 
lelkes férfiak útjait. Mert akkor az a 
talaj is, melyen 1915-ben haladni akar
nak, süppedékes lesz.

Félre minden rossz sejtelemmel. Félre 
minden csüggedéssel! Él a magyarok 
Istene! Hisz most segíti a hős magyar 
nemzetnek újabb ezredéves jövőjét meg
alapozni. E nemzet bebizonyította, hogy 
az európai nemzetek között az elsőkkel 
egy sorba helyezhető. Az ilyen nemzet 
becsülést érdemel. Kiérdemelte harcban, 
békében egyaránt. Kell, hogy babér ko- 
szoruzza e dicső nemzetet.

így hát reménnyel nézhetünk a jö
v ő b e . Nyugodtan, föl c. fővel! Brőc kar
ral, bátor szívvel! A történelem arany- 
lapjain a magyar méltó helyet, foglal 
kiben a lelkesedés nem csökkent egy 
szeinérnyit sem. Aki mást állit az ellen
sége a magyarnak és nem méltó a 
becsülésre.

Közeledünk a befejezéshez. Édes 
magyar nemzetem most légy és maradj 
hű az annyiszor kipróbált vitézségedhez, 
hősi erényeidhez és akkor a győzelem 
a mienk lesz és szövetséges társainké, 
kik igazán méltók testvéri szeretetünkre.

Velük együtt, vállvetve küzdjünk még 
tovább és akkor bebizonyítjuk, hogy 
Árpád nemzedéke a hazáért él, érte küzd.

Sziklaszilárdan áll a mi seregünk. 
Katonáinkat nem a kancsuka, hanem a 
hősi _ lelkesedés hajtja a csatára.

És ha mégis akadnak kishitüek, eze
ket ki kell tagadni ebből a szent kö
zösségből. melynek kapcsai színtiszta 
becsületből kovácsoltatok. Ezt a kapcsot 
a rozsda nem marja . .  . *

Jó reménnyel nézzünk t-zer kilenc száz 
tizenöt elé! Ez az esztendő hozza meg 
számunkra a győzelmet. E győzelemben 
domborodik ki a magyar erény, hősies
ség és igazság!

Bizva bizzunk!
A magyarok Istene velünk van és 

velünk lesz! Csernyei.

A végső szükség esete az 
é le lm ezés terén.

A Városok Lapja folyton sürgette az eré
lyes fellépést az élelmiszerek uzsorája ellen. 
Nem mai keletű ez a közgazdaságilag véve 
érthetetlen és elszomorító állapot, hogy a föld
művelő Magyarországon sokkal drágábbak a 
megélhetésre szükséges anyagok, élelmicikkek 
és lakóhelyiségek, mint bárhol a világon. Ezt

eddig csak azért panaszolták fel a statisztikusok 
és a társadalmi tudománnyal is foglalkozó po
litikusok a közjogászok érzéketlenségével, vak
ságával szemben, mert a kivándorlás főokát 
ebben látta mindenki.

Azonban ma kétszeres oka van mindenki
nek az elkeseredésre, mert azt tapasztaljuk, 
hogy ma is, a végsőkig megfeszített küzdelem 
idején érzéketlen közjogászi szemmel tekintik 
ezt a kérdést az intézőkörök. Fájdalom, ennek 
az lett az eredménye, hogy amikor a magyar 
nemzet a legvéksőkig megfeszíti erejét s a 
végső szükség esetében, éiet-halálharcának leg
kritikusabb pillanataiban kér védelmet a testét 
pusztító vérszopók ellen: — a védelem messze 
alatta marad annak a halvány reménynek, ame
lyet a pesszimisták is tápláltak. De mennyivel 
alatta marad annak az intézkedésnek, amelyben 
a szövetséges német birodalom részesíti a né
met társadalmat.

A törvényhozásnak határozottan vissza kell 
utasítani az élelmiszerek uzsorásainak jelenlegi 
jelszavát, eljárását: — Pénzt, vagy életedet! 
Ez nem a szabadkereskedelem elve. Ez nem a 
kereskedelem elve, hanem a rablók eljárása. 
Ezt nem szabad eítürni egy jogállamban.

Mennyivel bölcsebb volt a középkori vá
rosok eljárása, amelyeket félre nem vezettek a 
kereskedelmi szabadság elvei az uzsora ünnep
léséig, mint Deák Ferenc közjogászi bölcsessé
gét, aki Séchenyit rossz embernek és ábrándozó 
bolondnak tartotta, mert már akkor hirdette a 
magyar faj védelmét az uzsora és a politikai 
kalandorok ellen, atr.etyeJ-V,* ; rengeteg vagyon
tól és vértől* fosztottak meg ünnepeit szónokai 
a szerencsétlen és könnyen hivő magyar nem
zetet, miután nagy prófétájától, Széchenyitől 
elfordult.

A régi magyar városok tanácsai nem ültek 
fel a jelszavaknak, az uzsora-szabadságnak, 
hanem meghatározták a piaci árakat. A pallós 
jelvény elrettentő intelem gyanánt figyelmeztette 
a megtorlásra az uzsorásokat, akiket irgalom 
nélkül lefejeztek, ha a nép pusztításából akart 
meggazdagodni.

A középkori városok durva eljárása ma is 
nemesebb felfogást mutat, mint a városok mai 
alázatos megalkuvása a pártérdekekkel.

Deliát nem szükséges ma pallossal sújtani 
a piócákra. A városoknak van más módjuk is 
arra, hogy túljárjanak az uzs rások eszén és 
a piócák testére egy kis sót hintsenek. Ezt a 
kis sót nem a sóhivatalban, hanem a polgár- 
mesterek és pénzügyi hatóságok, adókivetőbi
zottságok leleményességében kell keresnünk. 
Az egész eljárás abból állana, hogy, aki na
gyobb jövedelemhez jutott az élelmicikkekkel 
való szabad uzsora által, az több kereseti és 
jövedelmi adót fizessen. Meg kell állapítani, 
hogy mennyit adott el, mennyit vásárolt, meny
nyit termelt valaki — és amennyi százalékkal 
emelte a piaci árakat, annyi százalékkal emel
jék fel a városok az illetőnek községi adóját is.

Meg vagyok győződve, hogy egy nap alatt 
az illető városban ezzel a szabályrendelettel 
megszűnik az uzsorának legveszedelmesebb 
fajtája — örökre. Ezt a szabályrendeletet az 
összes városoknak egyöntetűen kellene megal
kotni és a háború után is fenntartani. Ez si
mább, könnyebb és mégis hatalmasabb fegyver 
lenne a pallosjognál a városok kezében.

Hollósi István dr.

Népfölkelők behívása.
A 24—36 éves népfelkelők bemutató szem

léjén fegyveres szolgálatra alkalmasoknak talált 
népfölkelők első négy évfolyamát a hivatalos 
lap karácsonyi számában megjelent honvédelmi 
miniszteri rendelettel tényleges szolgálatra be
hívták. A rendelet szerint az 1887., 1888.,
1881*. és 1890. évben születtek, valamint azok 
az 1891., 1893. és 1892. évben születtek, akik

alkalmasnak találtattak, de eddig bármi okból 
be nem vonultak, 1915. évi január hó 16-án 
bevonulni tartoznak.

A rendelet nem vonatkozik Bereg, Sza
bolcs, Zemplén, Ung, Liptó, Sáros, Szepes, 
Máramaros és Ugocsa vármegyékre, ahol a 
népfölkelők ez évfolyamait már megelőzőleg 
behívták.

Maga a rendelet a következő:
A népfölkelésre kötelezetteknek általános 

behívása folytán az 1914. évi 20.000/eln. szám 
alatt kibocsátott hirdetménnyel mindazok a 
népfelkelésre kötelezettek, akik az 1887., 1888., 
1889. és 1890. évben születtek és az 1914. évi 
november hó 16-tól december hó 31-ig terjedő 
időben megtartott népfelkelési bemutató szem
lén vagy a későbbi utóbemutató szemlén nép
felkelési fegyveres szolgálatra alkalmasaknak 
találtattak, felhivalnak, hogy a népfelkelési 
igazolványi lapon feltüntetett magy. kir. hon- 
védkiegészitő, illetőleg cs. és kir. kiegészítési 
kerületi parancsnokság székhelyére 1915. évi 
január hó 16-án népfelkelési tényleges szol
gálatra bevonuljanak.

Ugyancsak 1915. évi január hó 16-án be
vonulni tartoznak a népfelkelési igazolványi 
lapon feltüntetett honvédkiegészitő, illetőleg 
kiegészítési kerületi parancsnokság székhe
lyére azok a fel nem mentett 1894., 1893. és 
1892. évi születésű népfelkelésre kötelezettek is, 
akik a népfelkelési bemutató szemlén alkalma
saknak osztályoztattak és bármely okból ed
dig be nem vonultak. A népfelkelési igazol
ványi lappal el nem látott ezen népfelkelésre 
kötelezettek Közül a magyar honosok a tartóz
kodási hely szerinti honvédkiegészitő parancs
nokság, az osztrák honosok pedig a tartózko
dási hely szerinti cs. és kir. kiegészítési kerü
leti parancsnokság székhelyére tartoznak be
vonulni.

Az 1915 évi január hó 25-én és 26-án 
tartandó népfelkelési bemutató szemlén meg
vizsgált és alkalmasnak talált népfelkelésre kö
telezettek közül azok, akik az 1915. évi január 
hó 16-án bevonuló népfelkelésre kötelezettek 
évfolyamába tartoznak, népfelkelési tényleges 
szolgálatra azonnal visszatartatnak.

Azok a behívott népfelkelésre kötelezettek, 
akik a kitűzött határidőre és helyre be nem 
vonulnak, karhatalommal vezettetnek elő és a 
katonai behívás iránt tanúsítóit engedetlenség 
megbüntetéséről szóló 1890. évi XXI. törvény
cikk 4. §-a értelmében két évig terjedő bör
tönnel büntettetnek.

A népfelkelésre kötelezettek bevonulására 
vonatkozólag kibocsátott és idemellékelt hir
detményt megfelelő számban a járási tisztvise
lőknek egyidejűleg közvetlenül és oly meg
hagyással küldöttem meg, hogy azt folyó évi 
december hó 29-én a községekben függesztes- 
sék ki és annak tartalmát a községben, ille
tőleg városban divó más szokásos módon is 
tegyék közhírré.

Jjtasctjkó fo g m ű v e s  rendet Kossuth Lajos 
utca 28. Elsőrangú kezelés.

Egy belgrádi szerb aki 
hazát cserélt.

Praktikus ember ez a Veliszavlyev János. 
Kilőtték a lába alól eddigi lakóhelyét Belgrádot 
és a jó ember fogta magát és átjött Magyar- 
országba. Nem idegenbe és idegen emberek 
közé jött, hanem fiához, egyetlen nagy legény
fiához, aki egy kis torontáli faluban tanitóskodik 
évek hosszú sora óta. Veliszávlyev János meg
tette uj felfedező útját uj hazát és uj otthont 
keresni. Beszélgettünk az érdekes emberrel és 
megállapítottuk, hogy Veliszavlyev örömet talál 
az uj hazában, tetszik neki minden: a városok, 
a faluk, sőt még az emberek is. Régi hazájából 
és a szerb fővárosról: Belgrádról is meg van
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emberünknek a maga veit . ye. Hogy milyen 
ez, arról az alábbiak számolnak be:

— Rossz a világ, nagyon rossz! — Ezzel 
a bölcselkedéssel kezdte a beszédét Veliszavlyev 
János. Azt hiszem, hogy ennek Szerbia adta és 
adja meg a legnagyobb árát. Az a sok ugratás, 
és biztatás elvette néhány emberünknek az eszét 
és belementek a világ egyik legnagyobb bűnébe. 
Legyilkolták a monarchia trónörökösét és annak 
hitvesét. Ocsmány dolog volt, ez tagadhatatlan. 
A háborút, a nyílt ellenségeskedést máskép is 
meg lehetett volna kezdeni, ha már olyan na
gyon akarta az orosz cár. Pedig elhiheti, hogy 
nagyon akarta, mert Szerbiát már évek óta 
ösztökéli.

— A háború kitört és a szerb hadsereg 
lelkesedéssel ment bele az élet-halál harcba. Ele
inte ment is valahogyan a dolog. Valjevó el- 
estével azonban egy időre megakadtunk min 
riennel. Elfogyott a katonák türelme és lelke
sedése is. Pasics miniszterelnök rendkívül kri
tikus helyzetbe került és hogy valamiképpen 
könnyítsen magán, bekopogtatott egynéhányszor 
az atyúska ájtaján. Sok kérlelés után használt 
is a dolog. Égy ködös reggelen valami öt hajó 
érkezett meg, telve munícióval és élelmiszerek
kel. Ugyanekkor egy magasrangú orosz tiszt is 
megjött Szerbiába, aki Ígéretet tett, hogy nem
sokára orosz katonákat is küld segítségünkre 
a cár. Mondanom sem kell, hogy milyen nagy 
öröm támadt erre Szerbiában. Elfeledte min
denki a macsvai és váljevói veszteségeket és 
csak a közeli jövőnek, az orosz segítségnek ör
vendett. jpasics miniszterelnökkel is megbarát
kozott újból a közvélemény. Ez a barátkozás 
azonban nem sokáig tartott.

Belgrad elestével újabb baj szakadt 
ránk. Tény az, hogy amig Belgrád a mienk 
volt, addig volt valami morális hatás, valami 
morális erő és bizonyság, amely a szerb had
seregben a lelkesedést és önbizalmat valaho
gyan fentartotta. Fokozta ezt az állapotot az 
is, hogy György herceg, akit az önök sajtója 
Gyorgyenak „becéz“, állandóan a belgrádi 
helyőrség között tartózkodott. Csodás fanatizáló 
ereje van ennek az embernek. Sok liszt meg 
van szive mélyéből győződve, hogy ez a herceg 
fogja Szerbiát a teljes megsemmisülésbe juttat
ni, de azért parancsainak mégis örömmel vetik 
alá magukat.

A november végi napok rettenetes esemé
nyeket jelentettek nekünk, belgrádiaknak. cKi
mondhatatlan az, hogy mennyit szenvedtünk, A 
szakadatlan ágyúzás már úgy égetett, perzselt 
bennünket, hogy szinte örültünk, amikor a 
helyőrség parancsnoka végre felhívásban tu
datta velünk, hogy a lakosság kímélése végett 
katonailag kiüríti a fővárost.

— Nagy figyelemmel kisértük a további 
eseményeket. Tudtuk, hogy az osztrák-magyar 
csapatoknak rendkívül ügyes és megbízható kém
jeik vannak és tudtuk, hogy a helyőrség elhá- 
tározásával másnapra már feltétlenül értesülést 
fog szerezni a monarchia hadserege. Úgy is 
volt. Alighogy a helyőrség elvonult a városból, 
megjelentek nagy óvatosan az önök előőrsei, 
majd később bevonult az egész ostromló sereg. 
Mondhatom önnek, bármennyire is rosszul esett 
a dolog a lakosságnak, mégis szinte őrömmel 
látta a csapatok felvonulását, amivel egyúttal 
visszatér a városba a nyugalom is.

Akadtak ugyan egyesek, akik botrányosan 
és aljasan viselkedtek a bevonult katonákkal 
szemben, de azok el is vették megérdemelt 
büntetésüket.

Én számoltam az eseményekkel. Elha
tároztam magam és végleg otthagytam Szerbiát. 
Elmegyek a fiamhoz, aki egy Nagybccskerek 
melletti községben tanitóskodik. 0  jó  magyar 
és én mini apa, szintén az leszek. Isten meg 
fog segíteni bennünket. Éljenek a magyarok !

Ki tudja nem változott-e meg Veliszavlyev 
terve amikor meghallotta, hogy Belgrádot ki
ürítették csapataink?

Háborús aforizmák.
Azt szeretném, ha az európai béke egye

dül az én kezemben volna letéve. Gondom len
ne rá, hogy sohase zavarja meg semmi

II. Vilmos.

Két müveit nemzet háborúja árulás a civi
lizáció ellen.

Carmen Sylva.
*

A sajtónak még kell győznie a közvéleményt 
arról, hogy a béke eszméje nem utópia, hanem 
praktikusan megvalósitható s hogy minden nem
zet helyesebben cselekszik, ha ügyének védelmét 
a jogra bízza, semint ha a háború kockajátékával 
akarja elintézni.

Apponyi Albert.
*

Túlságos barátja voltam a háborúnak.
XIV. Lajos.

A háborúban mindent föl szabad áldozni, 
csak a becsületet nem. A békét semmiért sem 
szabad feláldozni, csak a becsületért.

Berzeviczy Albert.

A leszerelés 
kell akarni.

lehetséges, csak komolyan 

Bebel.

Nincs magasztosabb, mint a béke gondolata. 
De a gondolat nem elég; cselekedni kell; az 
akaratnak kell életre kelni bennünk, hogy a 
békét a civilizáció javára megmentsük.

Jaures.
*

A béka fölfalja a legyet, a kígyó a békát, 
a sas a kígyót: ime a politika!

*
Két kutya eszik egy tálból: ime a háború 

előzménye. *
Palotákat építenek a gonosztevők számára 

és ágyukat a becsületesek ellen.
*

Mikor egy anya kiállott már minden aggo
dalmat, minden remegést és minden fáradságot

megölik a fiait a csatatéren.
Carmen Sylva.

*
El fog következni az aranykor, amikor 

csak egyesek, de nem népek fognak vétkezni, 
s amikor ágyug'.-ljóf csak néha-néha szórt föl 
az eke.

Jean Faul.
*

A háború olyan mint az állvány, amelyre 
szükség van, mig aházat épitik, amelyet azon
ban, bár akadályozza az épület használatát, 
később sem akarnak elhordani.

Tolsztoj.

JENŐ FŐHERCEG KÖSZÖNETÉ,
Hess Rudolf altábornagy, a temesvári ka

tonai parancsnokság parancsnoka, úgy a maga, 
mint a katonai parancsnokság nevében távi
ratilag üdvözölte Jenő királyi herceg lovassági 
tábornokot, a balkáni haderő főparancsnokává 
történt kinevezése alkalmából. A táviratra a 
következő sürgünyválaszok érkeztek 

Katonai parancsnokság,
Temesvár.

Ö cs. és apostoli kir. Felsége által a Bal
kán haderő főparancsnokává leltem kinevezve, 
ma átvettem a parancsnokságot. Szivből üdvöz
löm az alám rendelt hőslelkü csapatokat.

Jenő főherceg 
lovassági tábornok.

Hess altábornagy
Temesvár.

Fogadja legbensőbb köszönetemet a Ra- 
yonkommandó nevében hozzám eljuttatott sze- 
rencsekivánatokérf.

Jenő főherceg.

Halálra íté lt kom itácsi titka.
Szabadkai fiú, Slovák Iszó haza küldte a 

Szerbiában irt naplóját a právniki sebesült kór
házból. A naplóban a következő érdekes rész
letek foglaltatnak.... Az úttól meggyötörve 
érkeztünk Hán-Szcmencsre. A kapitány ur azon
nal elrendelte, hogy minden ember bizonyos 
távolságokban sátort épitsen. A tizenhat em- 
bernyi őrség külön sátorban várta két óriási

szolgálatának megkezdését. Négyen szabadkaiak 
egy sátorban laktunk. A sátort szénával kibé
leltük, ráheveredtiink a szénára és kártyázni 
kezdtünk. De nem dm a közönséges ördög
bibliát lapozgattuk, hanem harminckét tábori 
levelezőlapot kerítettünk s a lapokat kellőkép 
megjelöltük.

Éjjeli egy óra tájt még javában .kártyáztunk, 
amikor mind erősebb fegyverropogás és zugó 
sortüz zaja riasztott ránk. Megrettentem ugrál
tunk föl és futottunk gulyába rakott fegyve
reinkhez és amikorra kapitányunk megfuvatta a 
riadó nár harcra készen fölállottunk. Halk 
vezényszó — és hasoncsuszva indultunk az 
erdő felé ahonnét a lövések jöttek. Jó félórát 
harcoltunk az erdőben, amig az erdő elcsön- 
desült a szerb puskák zajától. A sivitó golyók 
zaját a haldoklók és sebesültek jajongása és 
hörgése követte. A kapitány úr kiválasztott egy 
szakaszt és elindult vele az erdőt átkutatni. Mi 
többiek, addig egy hevenyészett sánc mögé 
feküdtünk. Kapitány urék nemsokára visszatér
tek, nyolc szerb sebesültet és egy eleven, sér
tetlen komitácsi-foglyot hozott. A sebesültek és 
a komitácsi tört ránk. A komitácsik most meg
ijedve a mi heves tüzeléseinktől, visszahúzód
tak. Csak ez az egy komitácsi a mi foglyunk 
nem menekült, hanem fölmászott egy fára, hogy 
onnan lövöldözzön a magyarokra. A komitácsit 
holnap reggel fölakasztják — mondta a kapi
tány. Azután az őrséget megkettőzve, álomra 
tértünk. A fáradságos nap után reggel öt órakor 
már talpon volt a legénység. A szél már len
gene az áldozatra váró kötelet egy vastag fe
nyőfa kinyúló ágán. Erre kötik fül majd a 
szerb komitácsit. Egyszerre feltűnt a komitácsi 
alakja, mögötte négy szuronyos katonával. Fe
jét lehorgasztva. Fiatal ember volt, allig 20 
éves. Remegve, támolyogva a négy szuronyos 
katona között. Olykor megfogják, hogy ne essen 
el. Amikor meglátja a kötelet, össze esik, arcát 
a fűbe temeti és görcsösen zokog. Fölemelik 
a szerencsétlent és karjaikon viszik az akasztó
fáig. Ötven lépésnyi távolságból nézi a kapi
tány a végrehajtását. Folyton a komitácsit nézi, 
de amikor ez a kötelet a nyakán érezve eltor
zult arccal könyörög kegyeleméit, nem untja 
tovább figyelni, elfordult. A komitácsi görcsösen 
szorongatta a nyaka körül a kötelet és tört 
hangokat hallatva kért kegyelmet. Már a végsőt 
akarták huzni a kötélen, amikor a komitácsi 
minden erejét összeszedve kiáltott: Százados 
úr, akarok valamit mondani! A kapitány előbbre 
lépett és megkérdezte tőle, mit kíván.

Ha nem akasztat föl — mondta a komi
tácsi siró hangon — elárulom, hogy hol van
nak a többiek. A kapitány elrendelte ne akasz- 
szuk föl a komitácsit. — Rendes szerb kato
nával szemben mondotta a kapitány 
nem járnék Így el, mert az áruló katona nem 
kegyelmet, de halált érdemel, azonban, ha ez 
a gyilkos másikra vall, ez mindannyiunk tisz
tességes érdeke. Az ő útmutatása nyomán még 
aznap délig 185 komitácsit fogtunk el és vé
geztünk ki. Az áruló komitácsinak az volt a 
büntetése, hogy az orgyilkos társai nyakába 
neki kellett a kötelet akasztani. De legalább a 
hitvány életét meghagytuk.

Ü/asc/ikó fo g m ű v e s  rendel Kossuth Lajos 
utca 28. Elsőrangú kezelés.

HÍREK.
H a lá lo z á s .  Kugler Ede városunk szám

vevője f. hó 26-án elhalálozott. A 81 éves öreg 
úr városunk köztiszteletnek örvendő polgára 
volt, a ki késő öregségében is állandó egész
ségnek örvendett, s különösen nevezetes volt 
arról, hogy a vadászat fáradalmaiban versenyre 
kelt a fiatalokkal. Az öreg úr egy napig sem 
betegeskedett, hirtelen szivszélhüdésben hunyt 
el. Temetése közrészvét mellet ment végbe.

z e r k ^ s z t ö  v á l to z á s .  Az Újvidéki 
Hirlap főszerkesztője dr. Königstädler Ottó lett. 
Dr. Mayer Oszkár a volt főszerkesztő megvált 
a laptól. Mayor József mint felelős szerkesztő 
megmaradt.

G y á s z j e l e n t é s .  Az újvidéki kerületi 
munkásbiztositó pénztár igazgatósága, felügyelő

Borszéki természetes szénsavas ásványvíz! asztali viz páratlan! Főlerakat:
N. Dini cégnél Újvidék.
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bizottsága, tisztviselő- és orvosi kara mély 
megilletődéssel tudatja, hogy S te fin  Jerencz 
számtiszt, mint a 30. honvédgyalogezred 1. 
kerékpáros századának kötelességét lelkesedés
sel teljesítő vitéz katonája az északi harctéren 
f. év oktőber 30-án a Podkucz melletti csatá
ban ellenséges golyótól találva 26 éves korában 
hősi halált halt. Bármennyire fájlaljuk is el
vesztőt, fájdalmunkat enyhíti az a tudat, hogy 
abban a titáni harczban, — amelyet Közép- 
Europa saját létéért és a kultúrájáért vív a 
keleti barbársággal s a nyugati kapzsisággal és 
bosszúvágygyal szemben becsületes kötelesség 
teljesítés közben érte a hősi halál. Kelt Újvi
dék, 1914. évi december hó 21-én. Az újvidé
ki kerületi munkásbiztositó pénztár önkormány
zata, tisztviselői és orvosi kara nevében: Mayor 
József elnök; Dr. Saly Mátyás főorvos, Jócsák 
Kálmán igazgató.

A p o s t a i  m iz é r iá k  m e g s z ü n t e 
t é s é r e  hívjuk fel a postafönökség b. figyel
mét mert a mostani állapőiok már larthatatla- 
tatlanok. Ha ajánlott levetet sürgöny vagy pénzt 
kell feladni, akkor búcsút kell az illetőnek, 
mondania hozzátartozóitól, mert kitudja élve 
kerül-e haza. A postacsomagosztályról nem is 
merünk szólni, mert oda karácsony előtt ván
doroltak sokan és még ma sem tértek haza. 
Lehetetlen, hogy rájuk kerüljön a sor. Ilyen 
szép nagy város melynek forgalma a legnagyobb 
városéval vetetekedik, más postai kezelést ér
demel.

Ef?y j ó t e k o n y c é l ú  a y i i j t e s  e r e d 
m é n y e .  Franck Ferencz közkatona számára 
ürosspriseni lakós (Aussig mellett), kinek jobb 
lába térd alatt amputálva lett. (Fekszik a város 
közkórkáz vöröskereszt osztályában). Dr. Kleinné 
úrasszony a következő gyűjtést eredményezte: 
özv. Trostlerné 2 K, Kovács Józsefné 10 K, 
Dr. Kleinné 10 K, Trostlerné 4 K, Katona 
Gyuláné 10 K, Dr. Gál Ödönné 5 K, H. B. 
1, K, Dr. Lusztig 5 K, Dr. Kovács 5 K, Dr. 
Ámon 5 K, B. B. 2 K, Weiszné 3 K. A ne- 
messzivű adakozóknak hálás köszönetét mond 
a szerencsétlen nevében a gyűjtő.

A k ö z é p i s k o la i  t a n á r o k  a  h á b o 
r ú b a n .  Az Órszágos Középiskolai Tanáregye
sületi Közlöny legutóbbi számában az intéze
tektől eddig beérkezett adatok alapján kimuta
tást telt közzé a középiskolai tanároknak a 
háborúban való szerepéről. E kimutatás szerint 
december 18 ig 121 intézet és 1 tank. főigaz
gatóság f>64 hadbavonult és ti internált közép
iskolai tanárról ad hirt. Közülök a harctéren 
küzd 224; belső területen van állandóan 197 
tanár, nem ad fölvilágositást az intézetekből 
érkezett kimutatás 43 tanár hollétéről. A csa
tatéren küzdők közül elesett 23, megsebesült 
Ü7, hadifogságba esett (jórészt súlyos sebesü
léssel) 18, eltűnt 6 középiskolai tanár (ezek 
nagyobb részben a halottak, kisebb részben a 
hadifoglyok számát növelik majd). Kitünte
tésben részesült 8 (1 hadi érem, 3 legfelsőbb 
elismerés, 1 arany, 3 ezüst vitézségi érem; 
azonkívül nagyszámú hadseregparancsnoki el
ismerés.) Megjegyzi a Közlöny, hogy ezek az 
adatok korántsem teljesek, mert sok intézettől 
még nem érkezett be a jelentés.

F e l m e n t é s e k  a  n é p f e lk e lő i  s z o l 
g a l a t  a ló l .  A vármegyék főispánjaihoz Ghi- 
lányi Imre báró földmivelésügyi miniszter hi
vatalos leiratot intézett, mellyel lehetővé teszi, 
hogy a gazdák és gazdasági alkalmazottak 
egyes indokolt esetekben mentesittethessenek 
a népfelkelői szolgálat alól. Az érdekes rende
let a következőképp szól: Hogy az 1873—90 
években született B) osztályú népfelkelésre kö
telezettek bemutatásánál alkalmasnak talált 
egyének közül azok, a kik a mezőgazdaságban 
s általában a földmivelésügyi tárcza keretébe 
tartozó közérdekből fontos intézmények, válla
latok és üzemeknél nélkülözhetetlenek, a nép
felkelési szolgálat alól felmenthetők legyenek, 
felkérem t. czimet, hogy járásonként külön- 
külön felmentési javaslatot szerkesszen s azt 
a felmentésre javaslatba hozott egyének által 
a népfelkelési bemutató szemlénél üapott nép
felkelői igazolványi lapoknak a községi elöljá
róság által hitelesített másolatával együtt hozzám 
a bemutató szemlének egy-egy járás területére 
való befejezése után azonnal s az utoljára ma
radt járásra nézve legkésőbb január 5-ig ter
jessze fel. E haláridőn túl beérkező javaslatok 
figyelembe nem vétetnek. Felmentésre csak

olyan egyént lehet javaslatba hozni, a kinek 
elvonulása által valamely gazdaságban az üzem 
egészen, vagy tartósan szünetelni volna kény
telen, vagy az illető gazdasági üzem súlyos, 
esetleg pótolhatatlan károsodást szenvedne. A 
felmentési javaslatok megtételénél különös súlyt 
kell helyezni a kisebb gazdaságokra, a hol a 
gazda, vagy a még otthon lévő családtag elvo
násának kérdése különösen beható megfonto
lást igényel.

© sa k šs
p r e c íz
jjó
ó r á t  veasyeíi!

Bárminő választék és árban kaphat

SEIDL1NG PÁLNÁL
ÚJVIDÉK, Kossuth Lajos u. 14.

Ugyanitt ékszereket, arany és ezüst tárgyakat 
legnagyobb választékban minden megfelelő 
árban, pompás kivitelben kaphat. Ajándék- 

emiéktárgyaknak a legalkalmasabb.

Az in g a t l a n  b i r t o k o k r a  telekköny
v iig  biztotott kamatterhek az adókivetésnél fi
gyelembe vétel végett a városi tanács adóügyi 
osztályánál (közp. városháy fsz. 13. ajtó) ja
nuár hó végéig bejelenthetök.

H i r d e tm é n y .  A nagyméltóságú m. kir. 
9129/M. E. I. számú rendetében foglalt felha
talmazás alapján a legszükségesebb emberi és 
állati élelmicikkek legmagasabb árait a követ
kezőkben állapítom meg:Keveréklisztből készült 
kenyér 1 kg. 48 f. Zsemlye darabonként 7 dkgr. 
6 f. Kifli vagy császárzsemlye darabonként 
3 dkgr. 4 f. Tej 1 lt. 28 f. Tejföl 1 lt. 1 k 60 f.
Fözővaj 1 kg. 3 k Túró 1 kg. 76 f. Tojás da
rabonként 14 f. Fehér burgonya 1 kg. 12 f. 
Rózsa burgonya 1 kg. 14 f. Vörös hagyma 1 
kg. 50 f. Száraz bab 1 lt. 70 f. Cukor 1 kg.
1 k 12 f. Vágómarha 1 kg. 90 f. Vágó borjú
1 kg. 1 k. 40 f. Vágó sertés 120 kg.-ig 1 kg. 
1 k 20 f. Vágó sertés 120 kg.-on felül 1 kg. 
1 k. 40 f. Vágó juh I kg. 80 f. Marhahús eleje 
1 kg. 1 k 60 f. Mahahus hátulja 1 kg. 1 k 80 f. 
Marha-pecsenychús 1 kg. 2 k Borjúhús eleje
1 kg. 2 k Borjúhús hátulja 1 kg. 2 k 20 f. 
Sertéshús I. rendű 1 kg. 2 k. Sertéshús II. ren
dű 1 kg. 1 k 60 Kolbász 1 kg. 2 k 40 f. 
Hurka 1 kg. 1 k 50 f. Disznósajt 1 kg. [ 70 
f. Pacalból és marhavérböl hurka 1 kg. 70 f. 
Olvasztani való szalonna 1 kg. 2 k. Füstölt 
szalonna 1 kg. 2 k 20 f. Háj 1 kg. 2 k Disz
nózsír 1 kg. 2 k 20 f. Füstölt sertéshús 1 kg.
2 k 30 f. Juhhús eleje 1 kg. 1 k Juhhús hátulja 
1 kg. 1 10 Uj tengeri március végéig 1 mm. 
16 k Sz^na 1 mm 10 k Szalma i mm. 6 k 
Kukoricaszár (2 méter kerületű) kévénként 10 f 
Buzakorpa 1 mm. 16 k Rozskorpa 1 mm. 16 
Árpakorpa 1 mm 18 k Tengerikorpa 1 mm. 12 k. 
Ezen árak 1915. évi január hó 3-án kezdődő- 
hatállyal lépnek életbe. Aki pacalból és marha- 
vérből készült hurkát árusít, ezt az árusító he
lyen kiírni köteles. Aki a fenti rendelkezések 
ellen vét, az-az 5600/1914. B. M. körrendelet 
értelmében kihágást követ el és tizenöt napig 
terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhe
tő pénzbüntetéssel büntetendő. Jelen határozat 
ellen ennek kifüggesztésétől számított 8 nap 
alatt hozzám benyújtandó birtokon kívüli feleb- 
bezésnek van helye. Újvidéken, 1914. évi de
cember hó 29-én. Profuma Béla s. k., alpol
gármester.

H e ü o s  műszerészed és elektrotechnikai 
vállalat hirdetésére felhívjuk a közönség figyel
mét. Hézagpótló ezen vállalat, mert igazi szak
emberek társultak itt, kik a külföld legnagyobb 
vállalataiban voltak tevékenyek.

V o n a to k  é r k e z é s e  é s  i n d u lá s a .  
Jjudapeströl érkezik: reggel 3 ó. 54 p., délben 
gyors, esti 8 ó. 9 p., személy, gyors esti 8 ó. 
37 p. Zombor felé indul d. u. 1 ó. 30 p. Zi- 
mony felé indul d. u. 1 ó. 31 p. Óbecse felé 
indul d. u. 4 ó. 44 p. Budapest felé indul : 
reggel 4 ó. 27 p., gyors reggel 7 ó. 55 p., 
személy este 9 ó. 26 p. A teherárúforgalom is 
megindult már és lehetőleg rövid idő alatt a 
sok összetorlódott áru rendeltetési helyére juthat.

F ö l m e n t e t t  s z e r k e s z t ő .  Klicin Dö
mét a „Zasztava“ volt szerkesztőjét háromrend
beli sajtóvétség miatt helyezték vád alá. Az

első inkriminált cikk hatóság elleni izgatás 
vétsége miatt: „A felfüggesztett autonómia“ 
címén jelent meg; a második nemzetiségi iz
gatás „Az osztrákok délszláv politikája“ címen; 
a harmadik szintén nemzetiségi izgatás miatt 
helyezte vád alá „A szárájevói merénylet után“ 
cimen. Mind a három esetben fölmentő Ítélet 
hozatott. Az első és harmadik elsőfokú, mig a 
második jogerős kir. Ítélőtáblái ítélet, melynek 
indokolásából kiemeljük a következő szakaszt: 
„cét cikk megvédte a magyar törvényes állapotot. 
(A magyarországi szerbeket kitanitotta, hogy ez 
az d érdekük is.u

A h a d ié k i tm é n y e s  v ö r ö s  k e r e s z t  
— d í s z je lv é n y .  A magyar szent korona or
szágai vörös kereszt egyletének királyi biztosa: 
Gróf Csekonics Endre ur miheztartás végett 
közli, hogy a hadiékitményes vörös-kereszt dísz
jelvény illetőleg diszérem elnyerése iránt mint 
ez önként értetődő is, magánosok egyéni
leg egyáltalán nem is folyamodhatnak. A hadi
ékitményes vörös- kereszt díszjelvénnyel, ille
tőleg diszéremmel leendő kitüntetés iránt hiva
talos helyről történő javaslatba hozatalhoz pe
dig csupán azoknak van jogcímük, akik az 
egészségápolás terén az ellenség előtt szereztek 
érdemeket. Ennélfogva betegek vagy sebesül
tek kórházi ápolása vagy más hasonló termé
szetű tevékenység a hadiékitményes vörös-ke
reszt díszjelvény, illetőleg diszérem elnyerésé
hez magában véve igényjogot nem támaszt.

H i r d e tm é n y .  Tekintettel arra, hogy 
Újvidéken eddig már 62 esetben állapíttatott 
meg az ázsiai kolera s 32 eset halállal végző
dött a legszigorúbban elrendelem, hogy a la- 
kósság minden házban a félreeső helyeket, 
pöcegödröket, szemétgödröket s általában min
den beszennyezett helyet sürgősen mésztejjel 
fertőtlenítsen s általában mindenki igyekezzék 
a legnagyobb tisztaságot fenntartani. Megemlí
tem egyidejűleg, hogy a város rendelt kolera 
elleni védőoltásra alkalmas szérumot s ennek 
kipróbált hatása folytán ajánlatos, miszerint 
minél többen jelentkezzenek az oltás eszközlé
se céljából. Újvidék szab. kir. város rendőrfő- 
kapitányi hivatala, 1914. évi december hó 29. 
Payerle Nándor, főkapitány.

ß ta sc h kö  fo g m ű v e s  rendet Kossuth Lajos 
utca 28. Elsőrangú kezelés.

H irdetm ény a lovak* és málhásállat-fel- 
szerelések bejelentése, valamint a lovak osz
tályozása tárgyában.

A honvédelmi miniszter az 1912. évi LXIX. 
törvénycikk 4. §-a alapján Újvidék szab. kir. 
város lovainak osztályozását rendelte el.

Felhívom ennélfogva mindazokat, kiknek 
birtokában ló* vagy málhásállatfelszerelés van, 
hogy 1914. évi december hó 25-től 1915. évi 
január hó 1-ig terjedő 8 napi határidőn belül 
lovaikat*, valamint a lovaikhoz tartozó málhás- 
állat- felszereléseket a városi tanács katona
ügyosztályánál (Városháza II. emelet 43. ajtó
szám) jelentsék be.

A bejelentést Írásban a katonaügyosztályban 
ingyen kiszolgáltatandó bejelentő lapon kell 
megtenni. írni nem tudók a bejelentést szóval 
is megtehetik.

Nem kell bejelenteni a következő lovakat 
és málhásállat-felszereléseket:

a) az Ö Felsége és a királyi ház tagjainak 
udvartartásához tartozó lovakat és málhásállat- 
felszereléseket,

b) a nemzetközi jog értelmében területen
kívüliséget élvezők személyes használatára szol
gáló lovakat és málhásállat-felszereléseket;

c) a fegyveres erőhöz tartozó egyének 
annyi lovát, ahányat mozgósításkor tartani kö
telesek;

d) a csendőrséghez tartozóknak szolgála
tuk teljesítéséhez szükségelt lovait;

e) az udvari és állami ménesintézeteknek, 
állami méneseknek, mén- és csikótelepeknek, 
tenyész- és gazdasági lovait és málhásállat- 
felszereléseit;

f) a kincstár tulajdonában levő lovakat és 
málhásállatfelszereléseket.

Újvidék szab. kir. város lovai kerületenként 
fognak osztályoztatni később közhírré teendő 
napokon, mindenesetre azonban 1915. évi fe
bruár hó 15-ike után.

A lovakat* kézen és egyenként kell előve
zetni és egyúttal a lovakhoz tartozó málhás- 
állatfelszereléseket is be kell mutatni. Nyilván-
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tartó lappal ellátott lovakkal a nyilvántartó 
lapokat is el kell hozni. , , ,

A lóbehivás esetére szabványos árak ké
sőbb fognak közzététtetni.

A lóosztályozó bizottság katonai kepvise- 
lője a szerszámokat és a málhásállatfelszerelé- 
seket a birtokosnál megtekintheti. A megte
kintéssel megbízott katonai képviselő nyílt 
paranccsal fogja magát igazolni.

Aki a lovak, málhásállatok felszerelése, a 
lovaknak az osztályozáshoz vezetése és a mál- 
hásállat-felszerelések bemutatása tekintetében 
fennálló törvényes rendelkezéseknek nem tesz 
eleget, kihágást követ el és 200 koronáig ter
jedő pénzbüntetéssel büntettetik. Profínná Béla, 
s. k., alpolgármester.

• Megjegyzés. Mindazok a rendelkezések ame
lyeket a hirdetmény a lovakra vonatkozólag tártál- 
máz, az öszvérekre, öszvérszamarakra és szamarakra 
is kiterjednek. _____

B laschkó  fo g m ű ves  rerjdel Kossuth Lajos 
utca 28. Elsőrangú kezelés.

Meghaltak a hazáért.
Mind hősök ők, kik az újvidéki temetőben 

nyugosznak, mert meghaltak a hazáért. Tartsuk 
emléküket kegyeletben.

Neveik a következők, VII. kimutatás:
1914. XI./29. Grund Antal, 92/3. sz. gy. ezr. gya

logos, Kiss Vincze, 3/4. sz. népfelk. ezr. gyalogos.
1914. XI./30. Fehér József, 3/3. sz. népfelk. ezr. 

gyalogos, Kasol Adolf, 21/3. sz. gy. ezr. gyalogos.
1914. X1I./1. Szluka András, train-civ. kocsis, 

Jakucs Sándor, 3/2. sz. népfelk. ezr. gyalogos, Csiz
madia József, 3/7. sz. hidász zaljb. hidász, Lestyán- 
goda János, 4/4. sz. népfelk. ezr. gyalogos, Pohl Fe- 
rencz, 74/8. sz. gy. ezr. gyalogos.

1914. X1I./3. Baumgártner Mátyás, 38/3. sz. gy. 
ezr. gyalogos, Juhász Károly, 68/1. sz. gy. ezr. tizedes.

1914. X1I./4. Kastiak József, 74/6. sz. gy. ezr. 
gyalogos, dr. Erdélyi András, 3/2. sz. gy. ezr. népfelk. 
hadnagy, Pappert Ottó, 94/10. sz. gy. ezr. szakaszv.

1914. XII./5. Resler Arnold, 74/6. sz. gy. ezr. 
gyalogos, Oppelt Károly, 6/4. sz. gy. ezr. gyalogos.

1914. X1I./6. Hoffmann Lajos, 6/7. sz. gy. ezr. 
gyalogos, Ktlhnl Raimund, 92/13. sz. gy. ezr. gyalogos.

1914. X1I./8. Krausz Lajos, 68/13. sz. gy. ezr. 
gyaiogos, Tóth Sándor, 3/2. sz. népfelk. ezr. tizedes, 
Kiss Demeter, 5. sz. gy. ezr. 4/4. sz. menetszázadbeli, 
Zatrok Endre, 38/14. sz. gy. ezr. őrvezetö.

1914. XII./9. Vészeli Antal. 28, sz. osztr. honv. 
ezr. gyalogos, Deák Gábor, 37/2. sz. gy. ezr. gyalo
gos, Szántó János, 1. sz. népfelk. ezr. huszár.

1914. XII. 10. Stejskal Károly, 74/13. sz. gy. ezr. 
gyaiogos, Gasics Cseda, szerb katona-fogoly, Péter 
János, 86. sz. gy. ezr. tizedes, Sütő Sándor, 3/2. sz. 
népfelk. ezr. gyalogos.

1914. XII. 11. Csikó Pál, 1/11. sz. népfelk. ezr. 
gyalogos, Trejkovics Mita, szerb katona-fogoly.

1914. XII. 12. Pavlik János, 13 4. sz. tüzérezr. 
tüzér, Mezei János, train civil-kocsis, Demeter János, 
3/4. sz. népfelk. ezr. gyalogos, állítólagos Tomaso 
Bonacsa, 5/V. sz. gy. ezr. gyalogos, Dorer recte Turner 
József, 29. sz. osztr. népfelk. ezr. menetzaljb. őrvezetö.

1914. XII./13. Csejnár Oszvald, 94/12. sz. gy. ezr. 
szakaszvezető, Filip István, 16/11. mcnetszázbeii gya
logos, Markusz István, 27/0. sz. népfelk. ezr. gyalogos, 
Kurucz István, 37/4. sz. gy. ezr. gyalogos, Polák Jó
zsef, 42/6. sz. gy. ezr. őrvezetö, Bodás Sándor, 19 1. 
sz. honv. ezr. gyalogos, Ismeretlen liosnyák civil

kocsis, Vuksánovics János, 53'1. sz. gy. ezr. gyalogos, 
Madjer Mijó, 13. sz. távirda ezr., Pauzenbeck Antal, 
5/7. sz. osztr. mun. coll., Bodács Lajos, 76/11. sz. gy. 
ezr. gyalogos, Ismeretlen szerb katona-fogoly. Telje
sen ismeretlen civil katona-munkás hullája, Milyáno- 
vics Szilveszter, 5. sz. Gebirgs-Brig. niun. park-train, 
Soós Sándor, 21/11. sz. honv. gy. ezr. gyalogos.

1914. X1I./14. Sauer Gusztáv, 6/4. sz. osztr. honv. 
ezr., Lulics Antal, tizedes, Plotina Iván, 23/2. vadász 
zaljbeli vadász. Sánta Ferencz, 68/8. sz. gy. ezr. gya
logos, Loos József, 92/1. sz. gy. ezr. gyalogos, Kreiser 
György. 1/13. sz. Etappen-train, Colenicki Márkó, 
53/9. sz. gy. ezr. őrvezetö.

1914. XI1./15. Hippmann Venczel, 92/1. Er. R. A4, 
gyalogos, Hylan Antal, 92/15. sz. gy. ezr. gyalogos, 
Reitspies Adalbert, 35/111. sz. gy. ezr. gyalogos.

1914. X1I./16. Jung József, 8. sz. feldhaub. tüzér, 
Krisztics István, civil-kocsis, Nagy Imre, népfelk. gy. 
ezr. gyalogos, Spitics Mátó, népfelk. ezr. gyalogos, 
Prade József, 92/12. sz. gy. ezr. gyalogos, Scháffer 
János, 52/1V. sz. gy. ezr. gyalogos, Pavlovits Mátó, 
civil-kocsis, Les Iván, 25/1. sz. népfelk. ezr. tizedes.

1914. XII./17. Marosán János, 23/1. sz. vadász 
zaljb. vadász, Timó Péter, 6. sz. népfelk. gy. ezr. gya
logos, Banki József, 5/11. sz. hidász zaljb. kürtös, 
Cserny Antal, 8/1. tábori tarack, ezr. H. M. K. 2/1. 
sz. tüzér, Gyokics Sztankó, 2/13. sz. mozgó tart. kór
házé., Grant József, 21/10. sz. vadász zaljb. vadász, 
Marusa Illés, 38. sz. törzs ezr.

1914. XII./18. Kamaryt Ferencz, 2811. sz. osztr. 
honv. gy. ezr., Kiss Lajos, 68/12. sz. gy. ezr. gyalogos, 
Bürgin Ádám, 52/2. sz. gy. ezr. gyalogos, Pataki Sán
dor, 13. sz. train-div. tizedes, Gergics Ferencz, 5/5. 
sz. népfelk. ezr. gyalogos, Zavretnik György, 25/12. 
sz. népfelk. gy. ezr. gyalogos, Nagy Sándor, 52/11. 
sz. gy. ezr. gyalogos, Felbert Márton, 32. sz. népfelk. 
gy. ezr. gyalogos, Fischer Mihály. 6. sz. honv. gy. 
ezr. tiszti szolga, Martinié József, 16/9. sz. gy. ezr. 
gyaiogos, Hopp János, 27/11. sz. gy. ezr. gyalogos, 
Wrasek Mihály, 91/8. sz. gy. ezr. gyalogos.

1914. XII,'19. Margovics Antal, 6. sz. népfelk. 
ezr. gyalogos, Kiszticski Dusán, Medrics Márton, 25. 
sz. honv. gy. ezr. gyalogos, Cselka István, 28,18. sz. 
népfelk. gy. ezr. gyalogos, Örtl János, 7313. sz. gy. 
ezr. gyalogos.

1914. XII./20. éleim, katona, Furuglás István, 
16/15. sz. gy. ezr. gyalogos, Szilágyi Gábor, 3/9. sz. 
népfelk. gy. ezr. gyalogos, Ocsovai András, Brig. train 
abt. 19.

1914. XII./21. Létics Marton, 1/1. sz. munkáscsa- 
patbeli, Sztarcsevics György, B. H. 3/2. sz. gy. ezr 
őrvezetö, Dumenics Nikola, Etappen-mag. munkás 
Kovács Imre, 5. sz. Armee-Etapp. train 3. gendarme- 
rie, Gömkl János, 3/3. sz. munkás-csapatbeli, Cindrics 
Péró, Ullmann György, 12/13. sz. ulánus-ezr. ulánus.

1914. XII./22. Pecze Simon, 68/15. sz. gy. ezr. 
gyalogos, Gere János, 6/2. sz. honv. gy. ezr. gyalogos, 
Tzrnai András, T. B. esk. 2/13. 7/12. gyalogos, Jun- 
kenhauser Lajos, 12/2, sz. népfelk. gy. ezr. gyalogos 
Steinhausl József, 21. sz. tábori tíizér ezr. tüzér.

(A kimutatást folytatjuk.)

f HIRDETÉSEK.
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M enjen ma este az A p o llób a!
Sok szép, érdekeset lát, mert most mulatják a 

kinemalografia csodáit.

1915. január 3,

T anuljon  
m agyar és ném et 
gyorsírást

Csernyei Mór
gyorsírás-tanárnál 
Rákóczi F. u. 35. I. em.

Mit vásá ro l junk ,  
mivel kedveskedjünk

hozzánktarto-
zóinknak ?

Elég bőséges választék 
kínálkozik a legragyo
góbb, a legszebb éksze-

az am erikai óráshoz
cimzett

É r t i  és C sasztsii
ékszerész  és ó rás üzletében

■..—  ÚJVIDÉK —
Duna-utca 21. szám.

Jó és olcsó ékszerek és órák nálunk kaphatók. 
Bárminemű szakmánkbavágó javításokat olcsó 

ár mellett pontosan készítünk.

Hézagpótló vállalat indult nteg.
Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor

lattal biró szakemberek társultak.

„HELIOS“
müszerészeti és elektrotechnikai 

vállalat
Ú jvid ék , Duna u t c a  5 . a f c t t

megkezdette működését.
Vállalatunk a következőket öleli fel: 
Mindennemű erős és gyengeáramú sze

relések. Az összes müszerészeti (finomlech- 
nikai) munkák és javítások szakszerű el
végzése, mint pl. phisikai, mérnöki és orvosi 
műszerek, Írógépek, számológépek, tachomé- 
terek, monométcrck és mindennemű mérő 
műszerek, Röntgen és elektromedikai készü
lékek készítése és javítása.

Fényképezőgépek javítása.
Nagy választékos raktár kézi lámpákban és 

száraz elemekben.

W o lf Lajos
Kőbányai Fővárosi Sorrsarnaka

Winkle udvar.
Naponta friss csapolás, reggeli, 
ebéd és vacsora nagy választék.

«Mm j, • . .  p  pt te B/•g varost sorfala  r.~t.
J(öbáni/c.

Vezérképviselet Bácska és Szeréin m. részére 

KASSOWITZ ZSIGMOND, ÚJVIDÉK.

S ó ik k a l  c é t s z c r d k h  
ha a női pongyolát, teljes nöí gyer

mekruhát, kötényeket stb. 
k é s z e n  v á s á r o l j a ,

mintha a kelmét külön vásárolná. 
Elég nagy szép választék áll rendel

kezésére

A ln b u ries  M ária
üzletében. Szücs-utca 30. szám.

SPEIER ILLÉS
órás- és ékszer-üzlete

U-J VIDÉK, P etőfi-u . 55.
JAVÍTÁSOKAT

pontosan és olcsón eszközöl. 
Becserélek régi aranyat és ezüstöt, 
Beváltok törött aranyat és ezüstöt.

Kitűnő fajborok eladók.
H ol?

megmondja a kiadóhivatal.

Fűszer- és cseinegeáruk, 
t e a ,  r u m,  c s o k o l á d é
legfinomabb minőségek kaphatók ki

csinyben és nagyban

D1MOVICS N.
füszerkercskedésében 

Kossuth Lajos-utca 33. szám. 
Előnyös árak a hadsereg részére!

Jólesik egy ízletes, jó falat, amit

H auser Lázár
Kávé- és eliteéltermében

Rákóczi Ferenc ut 9. szám alatt 
január elsejétől sütemény, étel és 

kávéban kaphat.
Ízlelje meg! Valami remek!

Valami nagyszerű!

Nyomatott a *Gutenberg“-féle villanyerőre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.
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