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A becsületes béke.
Gróf Tisza István újévi beszédében 

a becsületes béke megkötésének remé
nyét csillogtatta meg szemeink előtt. 
Tisza elég komoly, nagytekintélyű, sú
lyos ember ahhoz, hogy szavai ebben a 
monarchiában megnyugtatólag hassanak 
és hogy önbizalmat öntsön mindenki 
szivébe.

Gróf Tisza István újévi beszédében 
azt a reményét fejezte ki, In gy még 
ebben az évben be fogjuk fejezni és 
pedig egy becsületes békével a háborút. 
Szebb újévi ajándékot a magyar nem
zetnek senki nem adhatott volna ennél 
a mondatnál és ennél a bízható Ígéretnél. 
Oly szépen hangzik ez a kijelentés: 
„Remélem, még ez évben befejezzük a 
háborút!“ és annyira felemelő ez a hoz
zátétel : „Még pedig egy becsületes bé
kével!“ hogy az uj év szebb akkordban 
nem is kezdődhetek

Tiszának ez a kijelentése az első 
szó, amely lá!határunkra festi ennek a 
rettenetes összeomlásnak, a háborúnak 
a végét, a belátható időben való befe
jezését. Mindenki azt kérdi már, hogy 
mikor lesz vége a háborúnak és bár
mennyire tudjuk is, hogy egy iiyen nagy 
kataklizmának nem lehet vége oly rövid 
idő alatt, mint egy kis lokális összecsa
pásnak és mégis úgy érezzük, — ide
geink, erőink a végsőkig vannak feszítve, 
és az egész világ szinte remegve várja 
már ennek az istenítéletnek a végét.

Tudjuk, hogy győzelem lesz. a vége 
ennek az igazságos, becsületes harcnak. 
Tudjuk, hogy a végén a mi lobogónk, 
az igazság lobogója fog fennen lobogni 
és mégis... mégis türelmetlenek voltunk 
és 'agyunk, az utolsó pillanatot várjuk 
már, amikor a sok öldöklés a hivatalos 
jelentésből kimarad és helyébe egyetlen 
egy szó lép, ez a ragyogó, tiszta fehér 
szó: „Béke!“

A béke szó hivatalos helyről most, 
Tisza beszédében szerepelt először. Ed
dig a békét csak a közönség és a hi
vatalos helyektől távol álló sajtóorgánu
mok állították, csak ők említették, de 
hivatalos helyről sem a békét, mint re
ményt, vagy lehetőséget, sem a háború 
végének időpontját, nem tudtuk meg, 
nem hallottuk.

Most végre Tisza határozott kijelen
tést tett erről a mindnyájunkat, az egész 
monarchiát egyaránt nagyon érdeklő do
logról. Az az önbizalom, hadseregünkben 
és magunkban is való egyforma bizako
dás, még megsokszorozódik, megerősö
dik, most Tisza István szavainak hatása 
alatt.

Most már el kell némulniok a pesszi
mistáknak, el kell hallgatniok a kétel
kedőknek és mindenkinek bíznia kell a 
becsületes békében, mert ezt látja a há
ború végén Magyarország miniszter- 
elnöke.

A becsületes béke címe alatt csak 
egy olyan békét képzelhetünk el, amely 
a mi diadalunkat, a mi győzelmünket 
számitolja le. Nem akarunk mi hóditani, 
nem akarunk mi népeket leigázni és 
rabszolgákká tenni, csak a jogunkat, 
igazságunkat akarjuk és a becsületes 
békének kell lehetővé tennie, hogy ez 
a mi igazságunk győzzön. Ezt a győ
zelmet várjuk és reméljük a becsületes 
békétől és ha a béke nem többet, csak 
ennyit hoz nekünk, már meg leszünk 
elégedve és már mondhatjuk, hogy a 
háborút és az áldozatokat érdemes volt 
elviselni.

Ha az uj év egy becsületes béke 
áldásait fogja ránk hozni, már meg le
hetünk elégedve ez uj esztendővel.

A városi tanács,
hatóság megtette kötelességét. A közön
ség érdekében minden lehetőt elkövetett, 
hogy a rohamosan fölszökött drágaság
nak és élelemuzsorának kiszedhesse a 
méregfogát.

A közönségünk azonban oly gyá
moltalan és hiszékeny, hogy odaáll az 
uzsorások mellé és pénzével tömi fene
ketlen zsákjaikat. Magadja amit kémek, 
sőt még túllicitálják egymást. Természe
tesen itt se maxi se taxi nem jő tekin
tetbe. Egyetlen konkrét esetet nem je
lentettek be ; csak úgy suttomban zúgo
lódnak: „Milyen borzasztó a drágaság!“ 
Irgalmatlanul föl kell jelenteni azt, aki 
nem respektálja az élelmiszerek maxi
mális árszabását. Ha a közönség még 
továbbra is igy jár el, hogy saját pén
zének ellensége, akkor a hatóság, mint 
illetékes helyen kijelentették, — hatályon 
kívül helyezj a megállapított legmagasabb 
árszabást. És ekkor hadd szüreteljenek 
az uzsorások, hadd szivják ki a legutolsó 
csöpp vérünket!

Ez a város, ahol a legrosszabb vi
szonyok mellett is mindig tűrhető volt 
a megélhetés, most a legdrágább az 
égés:: országban.

Ne ámítson bennünket senki azzal, 
hogy itt a katonaság, ennek sok kell, 
mert ez mesebeszéd. Ami a katonaság
nak kell, azzal bőségesen el van látva 
és jutányos áron jut mindenhez. Hogy 
ilyen drága minden, annak csak a kö
zönség az oka, mert elhiszi, hogy kevés 
az élelmicikk. Ne higyje el ezt senki. 
Van itt bőven minden! Csak nem akar
ják a spekulánsok a karmaikból kiadni 
és számítanak a közönség hiszékenysé
gére. „Nincs áru, nincs ez, nincs az! 
Ismételve mondjuk ne higyjük e l!

Jelentsük fel azt, aki uzsoráskodik, 
aki kiszipolyozza a közönséget. Ne ve
gyünk egy-két napig semmit. Majd meg
látjuk, hogy mennyire megjtihászkodnak 
ezek az éhesek Ekkor tudódik majd ki, 
hogy nem kell oly rémsok a katonáéknak.

Hazug mesterséges trükk az egész.
És ha újra birkatürelemmel türjük a

lelkentlenséget, akkor az Isten sem segít 
rajtunk.

Ha a piacon vagy üzletben azt vesz- 
szük észre, hogy valaki túllicitálja a má
sikat, akkor, ha a maximális áron túl 
kínál, jelentsük föl a vevőt, mert ez még 
sokkal rosszabb, mint az árusító. És 
azután meglehet az is, hogy összejátszik 
az elárusító vagy termelővel.

Minden esetre álljunk már egyszer 
a talpunkra és mutassuk meg, hogy nem 
vagyunk ellenségei önönmagunknak.

Csernyei.

A hadi célokra szükséges  
lovak  és szekerek.

A bácsmegyei gazdák részéröl igen sok 
panasz érkezett Purgly főispánhoz és Scultéty 
alispánhoz a hadi célokra szükségelt lovak és 
szekerek, valamint takarmányok igénybevétele 
körüli eljárások ellen. Az alispán a panaszokat 
vizsgálat tárgyává tette s mivel sok esetben 
azoknak jogosultságáról győződött meg, orvos
lásuk iránt és a bajoknak a jövőben való meg
ismétlődése ellen a saját hatáskörében mindent 
elkövetetett. Purgly főispán pedig személyesen 
járt el a miszterelnöknél és a honvédelmi mi
niszternél. Minden jel arra vall, hogy eljárásá
nak meglesz az eredménye.

Az alispán erről a dologról hazafias érzü
letétől áthatva, dicséreíreméltó őszinteséggel 
számolt be a vármgye közgyűlésén a követ
kező jelentésében:

„A coinbattans célokra szánt embereken 
kivül igen nagy azoknak száma, kik hadi mű
veletekkel kapcsolatos egyéb pl. utépitési, 
föld stb. — munkákra vétetnek igénybe; va
lamint aggasztóan emelkedik a hadi célokra 
szükségelt szekerek, lovak, fogatok vágómarhák 
száma is.

A vágómarha állomány ugyan még nincs 
teljesen kimerítve, azonban a még béke idején 
előirányzott egyéb hadiszolgáltatás máris telje
sen igénybe vétetett.

Ennek folytán és tekintettel arra,, hogy 
immár harmadizben lett lóosztályozák elrendelve, 
egyes helyeken pedig idegen hatalmak javára 
lóvásárlások eszközöltettek, nem habozhatom 
annak kijelentésével, hogy a hadiszolgáltatások 
további igénybevétele a közérdeket dönti ve
szélybe.

Áll pedig ez első sorban a hadviselés ér
dekeire is.

Vármegyénk ugyanis -hazánk Kánaánja— 
búzatermő rónáival egyik legnagyobb és legje- 
ientőségteljesebb éléstára az egész országnak.

Nagy érdeke tehát a hadseregnek is, hogy 
a munkáskezek és gazdazági fogatok elvonásá
val ne tegyük lehetetlénné a föld bevetését és 
megmunkálását.

Éppen ezen okból, valahányszor tehettem, 
óvást emeltem a túlzott igényléssekkel szemben, 
legutóbb pedig a főispán ur Önagyméltósága 
volt szives illetékes helyen előterjesztést tenni, 
hogy a vármegye közönségének szolgáltatási 
képessége teljesen ki ne merittessék.

Reményiem, hogy ezen lépésnek meg is 
lesz a kívánt hatása.

Hiszen tudomásom szerint egyes szomszéd 
vármegyék majdnem teljesen érintetlenek; az a 
csekély időveszteség és többlet kiadás pedig, 
mely a szükségleteknek távolabbi vidékekről 
való beszerzéséből esetleg előáll, bőségesen 
megtérül majd akkor, mikor vármegyénk jól 
megmunkált kövér földje ontani fogja a legkü
lönfélébb terményeket.

Ki kell itt emelnem, hogy itt szó sem le
het arról, mintha vármegyénk áldozatkész lakos
sága nem teljesítené készséggel kötelességét,
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ellenkezőleg, nemzetiségére való tekintet nélkül 
mindenki, mindenkor helyén áll, mikor hadi 
szolgáltatásokra kirendeltetik.

Az itt ott felmerült panaszok azonban ko
moly aggodalom kifolyásai és éppen ezért a ha 
tóságnak lehetetlen elzárkóznia előlük. A mun
káskéz és lovak hiánya a földnrivelés terén má
ris érezteti hálását. Az előbbinek ellensúlyozá
sára készséggel állok rendelkezésére minden 
gazdának, aki hozzám fordult, hogy megkísé
reljem a munkás hiánynak máshonnan való 
fedezését.

Ezen iparkodtam segíteni olyképpen, hogy 
a katonai hatóságok a lehetőséghez képest 
hozzám forduljanak, igényléseikkel, ama esetben 
módom van a kivetéseket szolgáltatási képes
ség arányában több járásra vagy községre 
eszközölni.

Meg kell itt említenem egy másik bajt is, 
amely — habár más természetű — mégis szo
ros kapcsolatban áll a hadiszolgáltatásokkal 
és sok panaszra adott alkalmat.

Ennek lényege az, hogy a hadiszolgálta
tásokért törvény szerint járó térítéseket különö
sen a kocsis szolgálatokat teljesítő és a foga
tok tulajdonosai nem kapják meg vagy nem 
kapták meg idejében.

El kell ismérnem, hogy ezen panaszok 
igen sok esetben alaposoknak bizonyultak. 
Egyik okuk mindenesetre az, hogy a hadiszol
gáltatásról szóló 1912. LXVI1I. t. c.-nelt nincsen 
meg a részletes végrehajtási rendelete, minél
fogva az igénybevett jármüvek sokszor a szük
séges hatósági becslés nélkül kerültek a had
sereg birtokába.

Részemről valahányszor erre vonatkozó 
concret panasz elém került, mindig megtettem 
a szükséges intézkedéseket, hogy panaszlók 
jogos igényeikhez jussanak.

A dolgon lényegesebben segíteni az idő
közben kiadott 18889- 1914. sz. H. M. rende
led van hivatva, mely az idézett t. c. 33. §-ának 
végrehajtását szabályozza, s megállapittatja azo
kat a bizottságokat, melyek a térítéssel vagy 
kártérítéssel meg nem elégedő fél panasza te
kintetben dönteni fognak.

Leggyökeresebben azonban a 19000 számú 
H. M. rendelet fogja kiirtani, a mely redelet 
maga is elismervén, hogy a térítések kifizetése 
körül nehézségek merültek fel, elrendelte, hogy 
a hadiszolgáltatásként igénybe vett jármüvek és 
állatok sürgősen összeirassanak és az igénylők 
igényeiknek bejelentésére szükség esetén hir
detmény utján felhivassanak.

Ez az eljárás folyamatban van és eredmé
nye azonnal közöltetni fog az illetékes katonai 
parancsnoksággal.

Részemről addig is mindenkinek rendelke
zésére állok, aki ilynemű jogos igényét érvé
nyesíteni óhajtja.

Sok panasz merült amiatt is, hogy az igénybe 
vett jármüvek és állatok tekintélyes értékcsök
kenéssel kerültek vissza tulajdonosaikhoz. Eze
ket is szanálni fogja a honvédelmi miniszter 
urnák 20,/B. sz. rendelete, mely arról intézkedik 
hogy a tulajdonosoknak vissza adott jármüvek 
és állatok a viszaadás alkalmával hatóságilag 
újból megbecsültessenek és az értékcsökkenés 
vagy kár összege megtérhessék.“

P u r g ly  v á n d o r  főispán az alispán be
jelentése után kijelenti, hogy a sérelmek or
voslása és a bajok megismétlésének meggátlása 
érdekében illetékes helyen mielőbb újból fog 
eljárni. (Éljenzés,) Az egyes gazdák ellen el
követett jogtalanságok és károk mérvének meg
állapítása végett az alispán társaságában kiu
tazik az érdekelt községekbe, hopy személyes 
tapasztalata alapján tehesse meg az orvoslás 
iránti intézkedéseket. (Lelkes éljenzés.)

HÍREK.
F ő i s p á n u n k  a ty a i  g o n d o s k o d á 

s a  mindenre kiterjed. Látva a nagy áruhiányt 
és hogy a vasúton absolut lehetetlen árut szál
lítani, Öméltósága kezébe vette ezen ügyet is és 
úgy a kereskedők, mint a fogyasztók teljes 
megelégedésére megoldotta e nehéz problémát. 
Az árukészlet rettenetesen megcsappant és már- 
már ki lettünk volna téve annak a veszélynek, 
hogy a jövő héten nem kaphattunk volna sem

mi pénzen árút, mert teljesen fogytán van min
den. Főispánunk hatalmas befolyása lehetővé 
tette, hogy ez a nagy gondunk is eloszlott. E 
hó 8-án Újvidék összes kereskedőit, árusait 
stb. a nagy tanácsteremben fogadta. Jóindulatú 
közvetlenséggel megnyugtatta a jelenlevőket. 
Beszéde jótékony hatással volt mindenkire és 
megéljenezte azt a férfiút, ki képes még most 
is ebben a legválságosabb időben is, vigaszt 
nyújtani. — Szükségesnek láttam Uraim — 
igy kezdé beszédét, a beállott nehéz helyzetben, 
hogy az ügy ne stagnáljon, gondoskodni kí
vántam arról, hogy önök a vevő-fogyasztó kö
zönséget kielégíthessék, a nagy áruhiány ex
portálására, illetőleg beszerzésére a módozatokat 
megtalálni. Evégből érintkezésbe léptem a ke
reskedelemügyi miniszter őnagyméltóságával, 
ki, miután a vasúton a szállítás jelenleg lehe
tetlen és hogy városunk, e nagy gócpont és 
környéke kellőleg tápláltathassék, a hajós tár
saságokat utasította, hogy ezekkel lépjek érint
kezésbe. Tegnap telefonon véglegesen elintéz
tem a M. F. T. hajózási r. társasággal, hogy 
addig, mig a jégzajlás be nem áll, hetenkint 
egy gőzöst uszályhajóval bocsát az újvidéki 
kereskedők rendelkezésére, mely az árukat Buda
pestről az újpesti rakpartról egyenesen, minden 
mellékállomást érintetlenül hagyva, Újvidékre 
hozza az árukat. A Duna Gőzhajózási Társa
sággal táviratváltásom volt, de miután ennek 
lebonyolítása sokkal késedelmesebb, még ed
dig pozitivet nem mondhatok. Azonban, ha a 
magyar társaság ilyen előzékeny, akkor úgy 
hiszem a Duna Gőzh. Társaság is eleget tesz 
kívánalmainknak. Ha az áruforgalom szükségessé 
teszi több hajó indítását, akkor ez sem ütközik 
akadályokba, mert hazafias kötelességének fogja 
ismerni annyi járatot indítani, amennyire szük
ség lesz. Szükségesnek láttam önöket összehívni, 
midőn az ügy már perfektté vált. Mindenki, 
kinek árura szüksége van, utasítsa sürgönyileg 
budapesti bizományosát, hogy az árut azonnal 
adja fel. Egy kérdésre megjegyzi Öméltósága, 
hogy a Bécsböl indítandó áruk szállítására vonat
kozólag még nem tárgyalt, de hiszi, hogy a 
D. G. T. ezt is készségesen lebonyolítja. Dietz- 
gen Gábor kér. tanácsos hálás köszönetét mond 
a főispánnak atyai gondoskodásáról és biztosítja 
a közönség állandó ragaszkodásáról. Éljenzéssel 
köszönte meg a jelenlevők mindegyike főispá
nunk fáradozását, ki kötelességének teljesítésére 
hivatkozva, búcsút vett a jelenlevőktől.

K in e v e z é s e k .  A m. kir. igazságügy- 
miniszter az újvidéki kir. törvényszék területére 
alügyésszé Eckert Lászlót, az újvidéki kir. járás
bírósághoz pedig Beleszlijin Sztanimirt albiróvá 
nevezte ki.

V iz s fg á lő b irá k . Az újvidéki kir. törvény- 
széki területén ez évben a vizsgálóbírói teendőket 
továbbra is Dr. Koreny-Scheck Vilmos végzi. 
Helyettese Vékey Zoltán; a politikai ügyek 
vizsgálóbirája: Dr. Zoltán Sándor.

A tö r v é n y s z é k  t a n á c s a i n a k  m e g 
a l a k u l á s a .  Az uj polgári perrendtartás életbe
léptetésével a törvényszék már megalakította 
egyes tanácsait. Az elsőfokú polgári tanács el
nöke: dr. Kállai Béla kir. táblabiró, tagiai: dr. 
Zoltán Sándor és Vékey Zoltán, vagv dr. Ko
reny-Scheck Vilmos. A polgári fellebbviteli tanács 
elnöke: Molnár István, tagjai: Szabó Imre és 
Török Miklós. Az esküdtszéki, büntető-főtárgya- 
lási, büntető felebbezési és vádtanácsok elnöke: 
Csarsch Dezső, helyettes elnöke: dr. Fischer 
Frigyes, tagjai: dr. Ráth Ágoston és Sántha 
Ármin, vagy Juhász Jenő.

E lő l é p t e t e t t  h o n v é d t i s z t e k .  |anuár 
1-től kezdődő ranggal Szász Ágoston fi', hon- 
védgyalogezredbeli százados, aki néhány évvel 
ezelőtt több éven át volt Újvidéken, őrnaggyá, 
Rátvay József. Wizinger Győző és Erii Ferenc 
újvidéki főhadnagyok századosokká léptek elő.

K e z b e s i th e t e t l e n  k ü ld e m é n y e k .  
A Máv. igazgatósága közli, hogy a kézbesit- 
hetetetlen küldemények Újvidék állomás teher- 
áruraktárában f. hó 25-én délelőtt 9 órakor 
azonnali készpénzfizetés mellett nyilvánosan el 
fognak adatni.

A z o k a t  a z  a s s z o n y o k a t ,  kikaSzerém- 
ségbe óhajtottak hadbavonult férjeik után men
ni a kolerajárvány miatt nem bocsátották Új

vidéknél tovább, de itt sem maradhattak. Haza 
kellett utazniok. A rohamosan fölszökött árak
hoz ők is hozzájárultak. E helyen jegyezzük 
meg, hogy a személyvonatok beszüntetéséről 
terjesztet hírek nem felelnek meg a valóságnak. 
A vonatok úgy közlekednek mint múlt szá
munkban közölfük. A teherárúlorgalom is né
hány nap múlva megindul és akkor minden 
áru bőségesen lesz, ezért most csak a leg
szükségesebbet vásároljuk, nehogy elősegítsük 
a drágaság fokozását.

2 ú j d o n s á g  b e m u t a t ó  e l ő a d á s a  
a vörös kereszt egylet javára. Január 9-én 
szombaton este a Dungycrszky színházban és 
másodszor 10-én vasárnap délután 4 órakor 
leszállított lielyárak mellett a Dungyerszky szín
házban színre kerül: „A zászló becsülete“. Elő
játék, irta Lövvenberg Jenő. Ezt követi: „Nagy 
dolog a háború“. Énekes játék 4 képben, irta: 
Vágó Géza. Zenéjét Írták: Zerkovitz, Nádor, 
Bertha, Heidelberg és Kondor.

G o n d n o k s á g .  Az újvidéki törvsz. Csípő 
György, Hem István, Szántai István és Döme 
Ferencz újvidéki lakosokat gondnokság alá 
helyezte.

A d r á g a s á g  e l l e n s ú l y o z á s á r a  a 
főkapitány az újvidéki sertéshizlalók sertésállo
mányát összeiratta és a henteseket értekezletre 
hívta össze, melyen megállapították a jelenlegi 
szükségletet. Csütörtökön reggel a hentesek a 
megszabott árban szükségletüket át is vették. 
Akadt olyan hizlaló is, ki a megszabott leg
magasabb árban állományát eladni nem akarta. 
Mikor a rendőrség lépett közbe, akkor meg az 
árát vonakodott elfogadni. De nagyon kurtán 
bánt vele a rendőrség, mert a visszautasított 
pénzt a városi pénztárba letétbe helyezték. 
Itt is olyan szabálytalan dolognak jutott nyo
mára a főkapitány, mely amellett bizonyít, hogy 
a vevő rontja el a megszabott árakat. A sertés 
kilója L40 K árban van megszabva es mégis 
az egyik hentes 1'fiO K árban vette meg. Payerle 
főkapitány nagyon szigorúan megbüntette a 
rendbontót.

M in d e n  é r z e lm e s n e k  e l  k e ll  n é m u l -  
n ia !  A hadbavonult harcosaink otthon hagyták 
a családi tűzhelyet, az asszonyt és gyermeke
ket. A vágy, a szeretet férjet látni, kergeti a 
messze távolba az otthonmaradottakat. De saj
nos még nem engedhetik az asssonyokat a 
harctérre; még türelemmel kell lenniük. Meg 
kell gondolniok. hogy a katona hazaszeretete 
az első és csak azután szabad a szeretett hit
vest és családot ölelő karjaiba fogadnia. Ennek 
a helyét most a fegyver foglalja el. Hisz annál 
fényesebb, annál szebb, annál édesebb lesz a 
fogadtatás a kedves otthonban, amennél na
gyobb dicsőséges eredménnyel tér haza a férj, 
az apa. Szivén az érdemkereszt, melynek ra
gyogását éleszti a boldog családi otthon, ahol 
elregélheti, hogy a magyar milyen hősiesen 
küzdött és csakis ezért tudta a szép eredményt 
kivívni, mert legszentebb volt előtte mindig: 
a  H a z a !

8 8 3  d a r a b  e l s ő r e n d ű  h í z o t t  s e r 
t é s  van az újvidéki Óborokban. A hentesek 
másfélhétre elegendőnek tartják a szükséglet 
kielégítésére.

A k o l e r a j á r v á n y r a  való tekintetből 
ismételten figyelmeztetjük a közönséget, hogy 
minden lehetőt kövessen el a tisztaság fönn
tartására. A főkapitány szigorúan megrendsza- 
bályozza a vendéglősöket, kávésokat és korcs- 
márosokat. Csak egy jelszavunk lehet: „tiszta
ság“. A vendéglőkben tiszta abroszt, nem 
használt asztalkendőt, papírba burkolt cukrot 
és süteményt szabad föltálalni. Ha a vendég 
a kenyérkosárból kiveszi a süteményt vagy 
kenyeret, azt oda vissza nem teheti. A hatósá
got ebben a munkájában is támogatnunk épp 
oly hazafias, polgári kötelességünk, mint bár
minő másban. Nem kell megijednünk, a ko
lera szünőfélben van és ha az óvintézkedések
hez szigorúan alkalmazkodunk, akkor hama
rosan megszűnnék. Aki magát védeni akarja 
és teljesen koleramentessé akarja tenni, az 
beolthatja magát a koleraelleni szérummal, mely 
megfelelő mennyiségben áll a közönség ren
delkezésére.

Borszéki természetes szénsavas ásványvíz! » ä ä ä
^ N .  Dimovié cégnél Újvidék.
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H e ly e s b í t é s .  Az 1914. dec. 25-érőI 
keltezett „Meghivó“-ba sajtóhiba csúszott be, 
az .Újvidéki Magyar Kaszinó“ elnöksége tisz
telettel értesíti tagjait, hogy közgyűlésük a kö
zölt tárgysorozattal nem február, hanem január 
17-én 4 órakor lesz.

T e r s t y á n s z k i  l e v e le  a  h a r c t é r r ő l .  
A budapesti Newyork-kávéház egyik falát a mi 
és a német hadsereg győzelmes vezéreinek 
arcképeivel diszitették föl, közöttük van Ter- 
styánszky Károly lovassági tábornok képe is. 
A kávéház tulajdonosai az arcképcsoportról 
fényképfölvételt készítettek és elktlldötték Ters- 
tyánszky tábornoknak, aki erre a kővetkező 
sajátkezűén irt levélben válaszolt:

Tekintetes Bánó Dezső és Szabó Lajos 
uraknak, a Newyork-kávéház tulajdonosainak 
Budapest. A szívesen megküldött tableaut há
lásan köszönöm, csak sajnálom hogy a körül
mények következtében nem nézhetem meg az 
eredetijét. A többi hozzám érkezett példányt 
tábori p stán juttattam el a címzetteknek, mert 
inás alkalmatosság nem állt rendelkezésemre. 
A karácsonyestét azonban mégis karácsonyfa 
alatt ünnepeltük meg és fájó érzéssel gondol
tunk otthonunkra, amelytől oly messze eltávo
lodtunk és amelytől még hosszú időre el va
gyunk szakítva. Végleges, döntő győzelem és 
az ezen alapuló megbízható békekötés előtt 
nem akarunk hazatérni; aki á-t mondott, annak 
b-t is kell mondania s végre ellenségeink lé- 
lekzete elfogy, ha most még olyan számosán 
vannak is. A nehéz küzdelmet német szövet
ségeseinkkel együtt győzelmesen fogjuk befe
jezni, ez egy percig sem kétséges; csak szikla- 
szilárdan kell hinnie népünknek és nem szabad 
kishitünek lenni, ha egyszer-egyszer kikerülhe
tetlen visszaesésről hall hirt. Az Úristen nem 
hagy el bennünket, mert az igazság a mi ol
dalunkon van és az igazság mindig igazság 
marad. Néhány nap óta egy kis faluban va
gyunk, ahol mindössze tizenkilenc ház van. Az 
éjszakát természetesen egy üres paraszt fahá
zikóban, szalmán töltjük; de ez nem szegi 
kedvünket. Majd jó lesz megint, a harctéren 
mindent úgy kell venni, ahogyan jön, csak 
mindent jó oldaláról kell felfogni. Az eljövendő 
békeesztendöre a legjobb kívánságokat küldöm 
önöknek, uraim, és az önök hazafias törzskö
zönségének. Tisztelőjük Tcrstyánszky lovassági 
tábornok.

R u t i ic s f é le  ö s z tö n d í j .  Bács-Bodrog 
vármegye törvényhatósága által kezelt ifjabb 
báró Rudics József-féle ösztöndíjalapból egy 
ösztöndíj az 1914./1915. tanév elejétől kezdő
d ő ig  leánytanulóknak fog erre illetékes bizott
ság által a nagyméltóságú ni. kir. vallás és 
közoktatásügyi minister ur jóváhagyásának fen- 
tartása mellett adományoztatni. Az ösztöndíjak 
Bács Bodrog megyei születésű, illetőségű vagy 
a vármegye szolgálatában álló szülőktől szár
mazó, kifogástalan erkölcsű, példás magavise
l e t  és jó. illetve kitűnő előmenetelt tanúsító 
olyan tanulóknak vallás és nemzetiségre való 
tekintet nélkül adományozhatók, akik valamely 
fő- vagy algimnázium, fő- vagy alreál tanodá
ban, felsőbb vagy alsófoku kereskedelmi isko
lában, közép ipariskolában, elemi iskolai taní
tónői képző intézetben, felső nép- és polgári 
iskolai tanítónő képző intézetben (pedagogium), 
tudományos egyetemen, mi; './etemen, jogaka
démián, országos inintarajz-tanodában, vagy 
bármely más magasabb, illetőleg az előbb fel
sorolt iskolákkal egyenlő fokú, de minden eset
ben csakis a magyar állam területén levő tan
intézetben folytatják tanulmányaikat. Az ösz
töndíjasok külföldi tanintézetekben tanulmá
nyaikat csak a bizottságnak a m. kir. vallás 
és közoktatásügyi minister által jóváhagyott 
határozata alapján folytathatják. Az ösztöndíjak 
adományozásánál báró Rudits József oldalági 
rokonaitól leszármazó, példás magaviseletfi, és 
jól tanuló leányoknak, másodsorban Almás és 
Kunbaja község lakói példás magaviseletfi és 
kitünően tanuló gyermekeinek a <übbi pályá
zókkal szemben mindenkor elsőbbség adandó. 
A felszerelt kérvények 1915. évi január hó 26-ig 
Bács Bodrog vármegye és Zombor szab. kir. 
város főisnánjához nyújtandók be.

H i r d e tm é n y .  Az alábbi 3 csoport vala
melyikébe tartozó honvéd tartalékos és pót- 
tartalékos legénységi egyének bemutatás 
végett tartoznak haladéktalanul a m. kir. sza
badkai 6. honvéd gyalogezred pótzászlóalj pa

rancsnokságnál (Szabadka, hnnvédgyalogsági 
laktanya) jelentkezni. 1. Mindazok, kik 1914. 
évi julius hó 27-től 1914. évi december hó 
16-ig terjedő idő alatt a hadi szolgálatra történt 
bemutatásuk alkalmával felülvizsgáltatásukig 
szabadságoltattak, de felülvizsgáltatásuk megej- 
tése végett még be nem vonultak és e címen 
még jelenleg is a nemtényleges viszonyban 
vannak. 2. Mindazok, kik az 1914. évi julius 
hó 27-től 1914. évi december hó 16-ig terjedő 
idő alatt a hadi szolgálatra történt bemutatásuk 
alkalmával vagy bemutatásuk után később be
tegség miatt szabadságoltattak és e címen még 
jelenleg is a nemtényleges viszonyban vannak. 
3. Mindazok, kik az 1914. évi julius hó 27-től 
1914. évi december hó 16-ig 'erjedő idő alatt 
a hadi szolgálatra történt bemutatásuk alkalmá
val, mint fölösszámuak szabadságoltattak és e 
címen még jelenleg is a nemtényleges viszony
ban vannak. E három csoportba nem tartoznak 
azok az egyének, kik már felülvizsgáltattak és 
6 hónapra, illetve egy évre szabadságoltattak 
vagy mint rokkantak elbocsájtattak. Újvidék vá
rosi tanács katonaügyosztálya.

H i r d e tm é n y .  A déli harctéren fellépett 
járványos betegségek terjedését előmozdította 
az, hogy az ott levő sebesült katonákat hozzá
tartozóik tömegesen látogatják. A járvány el
hurcolásának megakadályozása céljából a m. 
kir. beltlgyminister ur elrendelte, hogy a vasu
tak igénybevételére jogosító igazolványok to
vábbi intézkedésig Bács Bodrog, Torontál és 
Temes vármegyék nem fertőzötr városaiba és 
községeibe csak kivételes, méltánylást érdemlő 
okokból, Horvát-Szlavon országok községeibe 
és városaiba, valamint az előbb nevezett vár
megyék fertőzött városaiba és községeibe pedig
— az ott állandó lakhellyel biró és oda vissza
térni akarók kivételével — egyáltalán nem 
állítható ki. A közönséget figyelmeztetem, hogy 
Újvidéken túl Horvátországba nem bocsájtható, 
miért is saját érdekében cselekszik, ha a hiá
bavaló utazástól tartózkodik. Profuma Béla 
s. k., alpolgármester.

H i r d e tm é n y .  Közhírré teszem, hogy a 
Balkán haderők egész területén rögtönitélő el
járás alá tartoznak: 1.) a jogosulatlan toborzás 
büntette (K. B. T. 306. §.) 2.) az esküvel fo
gadott katonai szolgálati kötelesség megszegé
sére való csábítás vagy segély nyújtás büntette 
(K. B. T. 314. 316. §§.) 3.) a kémkedés és 
az állam hadiereje ellen intézett más cselekmé
nyek büntette (K. B. T. 321. 327. §§.) Azok 
a személyek, akik ezen büntettek valamelyikét 
elkövetik, halállal büntettetnek. Profuma Béla 
s. k., alpolgármester.

Az Uj N e m z e d e k  cimü hetilapot senki 
se nélkülözheti, akit a világháború politikai, 
gazdasági és hadügyi jelentősége érdekel. Az 
Uj Nemzedék az újabb magyar szépirodalom 
és publicisztika legkitűnőbb képviselőit sorolja 
munkatársai közé s a legkiválóbb elméleti és 
gyakorlati szakférfiakat szólaltatja meg hasáb
jain a világháború nagy kérdéseiről. A decem
ber 24-iki szám tartalma a kővetkező: gróf 
Andrássy G yula: Az entente felelőssége. — 
Marco: Föl jegyzések. Németek és magyarok. —■ 
A rémhírek és a cenzura. Karácsonyi tűnő
dés. — A japánok. — A. J. dr.: Take Jonescu.
— dr. Cholnoky Jenő: Belgrád földrajzi hely
zete. — tiszaujhelyi Újhelyi Péter: A két íő- 
hadszintér eseményei. Irodalom. Lendvai 
István: Szekfük a Shrapnellben. (Vers.) — 
Kárpáti Aurél: A tábornok. — Mindszenti 
István: Karácsonyi ének. (Vers.) — Móricz 
Pál: Magyarok sorsa. — Lendvai István: Há
ború és művészet. — Közgazdaság. Csetényi 
József: A nagyhatalmi törekvések sodrában. — 
A Jegybank rajongói. - A hétről. A jegybank 
elmaradt közgyűlése. — Pékháboru. — Mező- 
gazdasági szociálpolitika. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal Budapest, V., Csáky-u. 49. Előfize
tési ár egy félévre: 8 K.

f  HIRDETÉSEK. ]
M enjen ma e ste  az Apollóba!

Sok szép, érdekeset Iát, mert most mutatják a 
kinematográfia csodáit.

F n n s a k  és ,elies fogsorok, arany ko- 
■ IP  y  Ct rónák, arany fogak, arany- és 

platinhidak amerikai módszer szerint és 
minden különlegességek fogakban. Fog
húzás érzéstelenítve, tartós fogtömések, 
(plombák) készülnek Blaschkó Ede fog- 
technikai műtermében és laboratóriumában 
Újvidék Kossuth Lajos utca 28. szám. 
Vidékiek 1 nap alatt kielégittetnek.

Hadbavtinuíóknak s z ü k s é g e s  
keSiékek éri m e le g  a lsó ru h á k

K ovács S. Gólyaarnházában
Ú J V I D É K

Kossuth Lajos utca 25. szám alatt 
n a g y  v á la s z té k b a n  k a p h a tó k .

Újvidék é s  ke (n y é k e  
legnagyobb vállalatainál 

a m ű- é s  é p ü le t la k a to s  mun
k á la t o k a t  v é g e z te m .

Mindenütt a legnagyobb elismeréssel tel
jesítettem az elvállalt munkálatokat, ezért szives 
figyelmébe ajánlom a t. közönségnek

ahol a szakmábavágó minden megrendelést 
szakszerűen és előírás vagy terv szerint a leg
pontosabban végzem.

F ra n szk y  Vilmos,
Andrássy u. 9. sz.
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Csakis precíz jó órát vegyen!
Bárminő választék és árban kaphat

SEIDLING PÁLNÁL
ÚJVIDÉK, Kossuth Lajos u. 14. 

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

emléktárgyaknak a legalkalmasabb.

Hézagpótló vállalat indult meg.
Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor

lattal biró szakemberek társultak.

„HELIOS“
műszerészed és elektrotechnikai 

vállalat
Újvidék, Duna u tc a  5 .  a la t t

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

relések. Az összes műszerészed (finomtech
nikai) munkák és javilások szakszerű el
végzése, mint pl. phisikai, mérnöki és orvosi 
műszerek, Írógépek, számológépek, tachomé- 
terek, monométerek és mindennemű mérő 
műszerek. Röntgen és eleklromedikai készü
lékek készítése és javítása.

Fényképezőgépek javítása.
Nagy választékos raktár kézi lámpákban és 

száraz elemekben.
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A jelzés

idejét

múlta!

Ezért szükségtelen jelezni, hogy

Weiz@B* Benő
E za b ó ü z letéb e  

(Újvidék, Ounautca 21. sz.)
a legjobb katonai egyenruhaszöve
tek megérkeztek. 24 óra alatt előírá
sos szabású egyenruhák készülnek

Eladó üzlet.
Elhalt férjem Koszovác Szvetozár

helyszerző üzletét,
miután a jól bevezetett üzletet egyedül 
vezetni nem tudom,

jutányosán eladni óhajtom.
özv. Koszovác Szvetozárné,
Újvidék, Kossuth Lajos u. 29. sz.

Thierry A. gyógyszerész 
balzsama

Utolérhetetlen hatású tíidö- 
és mellbetegségeknél, enyhíti 
a katarust, megszünteti a fáj
dalmat okozó köhögést. To
rokgyulladást, rekedtséget és 
gégebajokat megszüntet, va
lamint lázt, különösen jó 
hatású gyomorgörcs és kolika 
ellen. Gyógyhatású aranyér 
és altesti bántalmaknál, tisz
títja a veséket, étvágyger
jesztő, elősegíti az emésztést. 
Kitünően bevált fogfájásnál, 
odvas fogak, szájbűznél, vala
mint az összes száj- és fog
betegségek, büffögés ellen, 
megszünteti a száj vagy 

gyomortól eredő btizt. Jó hatású pántlikagilisztánál. 
Meggyógyít minden sebet, sebhelyt, orbáncot, láz
tól eredő hólyagot, kelést, szemölcsöt, égési sebe
ket, megfagyott testrészeket, vart és kiütést. Fül- 
bántalmak ellen kitűnő hatású. Minden háznál 
különösen influenza, kolera vagy rás járványoknál 

kéznél legyen.
írjunk : Thierry A. Őrangyalgyőgytárának 

Pregrada, Rohitsch mellett.
Nagyban: Thallmayer & Seitz és Kochmeister 

utóda drógériákban.
12 kis vagy 6 dupla vagy 1 nagy specialüveg 

5 60 korona.
Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény!

Tanuljon  
m agyar és ném et 
gyorsírást

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

Menjünk

Kovácsevics Zorka
vendéglőjébe és kávémérésébe.

Itt kapható mindenféle hideg, Ízletes 
étel és kitűnő kávé, thea és sütemény.

Hol van? mert már szeretném 
megizlelni:

O u n a -u ic a  10. steámra állott.

Mit vásá ro l junk ,  
mivei kedveskedjünk

hozzánktarto-
zóinknak?

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

rek, órák, ezüst- és aranyneműekből

az am erikai óráshoz
címzett

ErtS és Csasztfii
ékszerész és órásüzletében

— ===== ÚJVIDÉK -------
Duna-utca 21. szám.

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

ár mellett pontosan készítünk.

u g r a t s z
•fo rrii. 8zén8avdús, di&tetikus. 
Ildit« asztali ital. -  Elősegíti 
az em észtést és anyagcserét.

Lagtslltettsbb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyom orhurut
nál, székrekedésnél. Bright- 
fö le1* vesebajnál, lépdaganat- 
nál, m ájbajoknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a. 
légutak hurutos bánhalmainál.

.Donáti
maga nemiben a leggazda

gabb tartalmú gyógyforrás leg
erélyesebb hatassal. Főképeu 
indikálva: idolt bálhurutnál, 
obstipatiónál, epekőnél, elbizási , 
hajlamnál, csínnál és cukor-^ 
betegségnél.

í

Legdusabb, 
természetes magnézium* 

glaubersósForrások.
F őraktár M agyarország részére: r

^offjjaann^Józaof^B r̂tapeii^VyJBithory-uitoalUJ

^ v p r T A H  1

mijj WvjírfKSCá;

Iliin Dusán
gyógytára

Újvidéken, E rzseb et-tér
a z  S l la ls z e r é s z e t  ő s  
h y jj íe a iíiu s  ó v ó s z e re k

minden különiegességével 
d ú s a  ä5

föl vsu szerelve.

W olf Lajos
Kőbányai Föudrosi Sörrsarnoka

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

fő vá ro s i sörfőzö r.~i.
) { ő  b á n y a .

Vezérképviselet c'Bácska és Szerén: m. részére

KASSOWITZ ZSIGMOND, ÚJVIDÉK.

Sckkaä GÓLzeriibb
ha a női pongyolát, teljes női gyer

mekruhát, kötényeket stb. 
k o sz o n  v i s á r o S ja ,

mintha a kelmét külön vásárolná. 
Elég nagy szép ' jzték áll rendel- 

ke/wáére

A la b u r ifts  f&Sát’ia
üzletében. Szücs-utca 30. szám.

$ród i Sándor
*ao 9 *fe h e r

1 korona a  h á b o r ú r ó l

Kitűnő fajborok eladók.
H ol?

megmondja a kiadóhivatal.

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

csinyben és nagyban

DIMOVICS N.
füszerkereskedésében 

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

Jólesik egy ízletes, jó falat, amit

H auser Lázár
Kávé- és eliteé termében

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

kávéban kaphat.
ízlelje meg! Valami remek 1

Valami nagyszerű!

Nyomatott a „Gutenberg“-félc villanyeröre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.
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