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Távirat.
Főispánnak Újvidék.

Jdudapect, 1 j)l5  január 17. Őfelsége 
elhatározta, hogy a hadifogságba került 
katonák családjainak illetményeit föleme
li. A királyi elhatározás, amely a Rende
leti Közlöny vasárnapi számában jelent 
meg, következő pontokból á ll:

Jj hadifogságba került havidíjas lisz
tek és tisztjelöltök családjának illetékei a 
normális összeg kétszeresére emelkednek;

2) a fogságba került aktiv állományú 
altisztek családjai segéíydijuk kiegészíté
sére havonta harminc koronát kapnak;

3) elveszett havidíjas tisztek és liszt- 
jelöltek családjai számára rendelt illetmé
nyek további folyósítását és

%) elveszett állományi altiszisztek fe
leségei, gyermekei és családai illeté
kének, valamint világítási és fűtési pót
lékának további folyósítását engedélyezik.

Ugyanígy intézkedett Őfelsége a hon
védségre nézve. Nemcsak katonai körök
ben, hanem az egész közvélemény öröm
mel fogja üdvözölni ezt a legfelsőbb 
rendelkezést. Jogos és szükséges támo
gatását jelenti ez azoknak a családoknak, 
amelyeknek hozzátartozói a harctéren 
fogságba kerültek vagy elvesztek■ Ezzel 
eredményesen kezdődött meg az állami 
támogatás szervezése és kiépítése, amely
re ezen a téren olyan nagy szükség van.

Miniszterelnökség sajtóosztálya.

A kereskedők és a mora
tórium.

Magyarország kereskedő világa a 
háboru kitörése óta olyan tapasztalato
kon ment keresztül, amilyeneket soha 
életében még képzeletben sem látott 
még kevésbbé érzett a gyakorlati élet
ben. Nagyon természetes, hogy az or
szág minden hatóságát ilyen meglepeté
sek érik, hogy előre jól elkészített rend
szabályok, mélyek a lehető legjobbaknak 
és iegcélszerűbbeknek látszanak, a gya
korlatban be nem válnak és ha sietve 
nem reparáltatnak, közgazdasági életünk
ben nagy pusztítást végezhetnek. A há
boru kitörése után a kormány általános 
moratóriumot rendelt el. Ez a rendsza
bály, mint a gyakorlatban látjuk, meg
tette a kívánt hatást; a nyugalom ugy- 
annyira — mint ilyen időkben lehetsé
ges — helyreállt. A kereskedők kezdtek 
az uj életbe beleszokni: mindent kész
pénzért fizetni és mindent csak igy el
érni. Vevő, eladó azonnal pénzéhez jutva, 
abba a helyzetbe került, hogy üzletét 
óráról-órára áruval elláthatja s személy
zetét képes volt fizetni. Bízva a jobb 
jövőben, dolgozott olyan keretekben, a- 
milyenekben a viszonyok megengedték. 
A kormány, nagyon helyesen, attól az 
elvtől vezettetve, hogy nemcsak az adó
sokat tartozik védeni, hanem a hitele
zőket is egyformán, hogy visszaélések 
ne történhessenek —■ el sem képzelve,

hogy a háboru félévnél is tovább tart
son, de amitől Isten óvjon, talán még 
egy évnél is tovább tarthat — elrendelte, 
hogy az árutartozásokra, akár nyílt 
számlán, akár azok váltó fedezetet nyer
tek, havonként az eredeti összeget alapul 
véve, 10 százalékkal csökkentessenek. 
Ha ez a háboru már véget ért volna és 
eljutottunk volna oda, hogy a normális 
idők felé haladunk, szükségtelen volna 
ennek a rendeletnek bárminő korlátozása 
vagy módosítása. De miután, — sajnos, 
a moratórium lejártáig, 1915. január 
31-ig erre nézve semmi remény nincs, 
és az újabb moratórium sem ad reményt, 
okvetlen szükséges ennek a módosítása, 
mert a veszedelem, amit ezen intézkedés 
további fenntartása okozna az egész 
kereskedő világra, illetőleg azokra, akik 
tartoznak, kézenfekvő. Mert vegyük, hogy 
már január 15-ig, a tartozásoknak 40 szá
zaléka volt esedékes. Ha ez még hat hóig 
fenntartatik, minden adós abba a kelle
mes helyzetbe jutna, hogy a háborús 
világban minden adósságától megszaba
dul, mert kell, hogy azt teljesen kifizesse. 
Lehetséges ez? Lehetségesnek tartja ezt 
Magyarországnak bármely ehhez értő 
faktora? Ha tehát a kormány nem in
tézkedik, mi történik? Az ország minden 
kereskedőjét kiteszik állandó pereknek, 
zaklatásoknak ugyannyira, hogy mikor 
már derengeni kezdene s Isten segítsé
gével jobb idők következnének, minden 
cég hírneve teljesen tönkretéve s mint 
oly cég szerepelne a világ előtt, mely 
agyon van perelve, ki nem fizet senki
nek s kötelességével nem törődik. Mert, 
hogy a háboru közepette csak fehér 
hollóként szereplő cég lehetne, ki tarto
zását 100 százalék erejéig ki tudja fi
zetni, az bizonyos. Hiszen uj árut hi
telbe nem kap; amit bevesz, azt teljesen 
lekötik az áruk beszerzésére szükséges 
összegek, az üzlet egyéb költségei s a 
megélhetés. Még fennmarad az az ok, 
hogy ő is jogosítva van künnlevőségeit 
behajtani, de azt hiszem, azt felesleges 
bizonyítani, hogy az ő adósára is ugyan
az az eset áll fenn, s azoknak behajtása 
is lehetetlen. Minthogy minden tényező
nek egyformán kötelessége oda hatni, 
hogy állami életünkben, a nagy csapások 
ellenére, melybe a háboru folytán so
dortattunk, semmiféle rázkódtatások ne 
forduljanak elő és senki se szerezhessen 
előnyt másnak a károsodásával, felszó
lalásomat az illetékes körök jóindulatába 
ajánlom. Keressen és találjon rá módot, 
hogy a magyar kereskedő világ, mely 
mindenkor igyekezett tisztességes utakon 
jó hírnevét megtartani, ne sodortasson 
alkalmatlan és elviselhetetlen terhek ál
tal válságba.

Thomée hadnagy bravourja.
A déli harctéren csendesség van. Az el

múlt napok, hetek, sőt hónapok harcaiban is 
sok hősies legendaszerü eseményt örökítettünk 
meg. Mulasztást követnénk el, ha Thomée

hadnagy hőstettét meg nem örökitenők, hogy 
lássa majdan az ifjúság minő hősök szerepel
tek ebben a világháborúban.

Minden cikornya nélkül leadjuk az ese
ményt. Eléggé beszédes ez.

November 30-án Zuber ezredes fölszólítja 
Thomée hadnagyot, hogy próbálja meg, ha 
lehetséges följutnia a zimony-belgrádi hidra, 
nézze, vizsgálja meg alaposan, hogy nincs-e 
robbanásra előkészítve?

500 lépésnyire voltak a hídtól. A túlsó 
oldalon a szerbek borzalmas tüzeléssel lövöl
döztek felénk. Thomée vállalkozott e nehéz 
missióra. Hasoncsúszva négykézláb jutott el a 
hidig. Észrevétlenül fölkuszott, ekkor ment 
utána Klaniczay László 6-ik gylgezr. hadnagy. 
Nagy távolságban egymásután kúsztak át a hídon. 
Alaposan megvizsgálta ezt. Egynéhány sodronyt 
átvágott és igy jutottak át a túlsó partra. To
vább mennie nem volt célszerű, mert napos idő 
volt. A célt elérte: a hidat végig megvizsgálta.

Ugyanaznap éjjelén két órakor hűséges 
Franci szolgája és Huszti István a hidig kisér
ték urukat ott a lövészárokban lesték, lövésre 
készen, hogy Thoméet nem fenyegeti-e veszély? 
— Figyelemmel kisérte Thomée minden moz
dulatát Speiser Ferenc őrmester is, ki folyton 
lövésre készen lesett minden pillanatot. Aggódva 
nézett hős parancsnoka után.

Parancs nélkül éjjel még 6 önként jelentke
ző bakával újra átmentek a belgrádi oldalra, 
anélkül, hogy szerbek észrevették volna őket. 
A vezetékeket elvágták és egészen a belgrádi 
partra jutottak. A hídtól jobbra fekvő házikóig 
juthattak csak, mert a közelben két gyár égett. 
A tűz bevilágította az egész terepet, fk  eilt eiér- 
te: a hidat egész végig átvizsgálta, a robbantó 
készüléket megsemmisítette. Annak jeléül, hogy 
odaát voltak, egy nagy lámpát és egy nagy 
sodronyt hoztak magukkal. Ezeket leadták a 
zimonyi Abschnittkommandónál.

Thomée hős és ritka önfeláldozó, csele
kedetéért nagy elismerésben részesült. Cs.

fl várparancsnokság köszöneté.
A petrovaradin - újvidéki várparancsnokság 

köszönetét nyilvánít Csernyel Mór úrnak, mint az 
„Újvidéki Napló“ szerkesztő-tulajdonosának, az 
itt elhelyezett legénységnek több Ízben, saját 
ösztönzéséből küldött nagyobbszámú ujságpél- 
dányokért.

GRZYWINSK1 s. k., vezérőrnagy, várparancsnok.

É lelm iszerham isitás.
Irta: Tóth Ede, vegyészmérnök.

Garofalo nemzetközi büntetőjogrendszeré
ben a hamisításokat a csalárdos büntettek közé 
sorolja. A bűntett neme mindjárt a hamisítás 
meghatározását is megadja, hogy a bűntett 
elkövetése csalárd szándékból történt legyen. 
A hamisítás evvel oly régivé lesz mint maga 
a társas ember. A kezdetleges államformák ke
letkezéséből sarjadt már, magából a tulajdon 
jogából. A tulajdon gyors és könnyű meg
szerzéséből eredt s mivel a hamisítás legelsőid) 
azokra a használati eszközökre terjedt ki, me
lyek legközvetlenebbül mindenkit érintettek, az 
élelmiszerhamisitás a hamisítások legelseje le
hetett. Legrégibb följegyzésekben is nyomát 
találjuk már, hiszen már Kr. e. 50 évvel Lios- 
korides hamisilásokról és azoknak fölismerésé
ről ad számot. Idősb Plinius már azon sopán
kodik, hogy a bort már hova-tova csak a cím
kéje után mérik ki, valójában pedig a leszü- 
retelt szöllöt már a kádban hamisítják. A kül
földi irodalom sok adatot jegyzett fel a közép
korból, melyek csak azt bizonyítják, hogy min
dennemű szigor, elégetés, elevenen való elte
metés dacára is, az élelmiszerhamisitás nem 
szűnt m eg; legföljebb csak finomodott, raffi- 
náltabbá vált, aszerint amint a hamisítást föl
ismerő módszerek tökéletesbültek. Tudományos 
élelmiszerellenőrzésről a kémia bölcsőkorában 
szó sem lehetett. Ezek csak látszaton alapuló
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vizsgálatok voltak. A ma hamisítója már nem 
téglaporral keveri a paprikát, hanem ehelyett, 
hogy színe tetszetősebb legyen és nehezebb, 
olajozza vagy ami még nagyobb körültekintést 
igényel: lakkfestéket őröl bele s igy súlyosabbá 
s az elsőrangú rózsapaprikához közelállóbbá 
teszi. A sáfrányt sem hamisítják már úgy, amint 
azt az árúismerete tankönyvek, gondosan leír
ják: szárított húsrostial és calendulával, hanem 
a kukorica-bajuszt, a tengeri bibéit sáfrány
nagyságúra összemetélik, kátrányfestékkel meg
festik, salétrommal és finomra oszlott sűlypát- 
tal megnehezítik, glicerinnal vagy zsírral be
dörzsölik.

Az igazán oly ritkán használt majonára 
sem kerülte ki a hamisítók figyelmét, mert 
gyommagvakkal, dudvák levelével stb.-vel ke
verik össze; komlóherével cistusszal és a cho- 
riaria levéltörmelékével.

Régente a vajat úgy hamisították, hogy 
faggyút sáfránnyal megfestették; manapság 
margarint árulnak vaj helyett. Azelőtt a tejfölbe 
lisztet, keményítőt habartak, hogy sűrűn, ne
hezen folyó legyen, hogy a nagy zsírtartalom
mal biró tejföl látszatával bírjon. Ez régen 
volt, ma durva hamisításnak minősíti ezt az 
élelmiszer-vegyész. Ma már körmönfontabb a 
hamisítása. A tejet megakasztják, aztán vá
szonba teszik, függve állni hagyják, mig a savó 
javarésze kicsorog, kicsepeg belőle, azután ki
teregetik, hogy az olvadék megszikkadjon, szi
tán „átpaszírozzák“, és hig, silány, kevés zsírt 
tartalmazó tejfölbe egyenletesen elkeverik. Ez 
az eljárás némileg kedvez is a hamisítónak 
mert a magyar élelmiszertörvény csak azt kö
veteli, hogy a tejföl legalább 10n/„ zsírtarta
lommal bírjon, tekintet nélkül annak kémiai 
összetételére. Ha most hozzávesszük azt, hogy 
bivaly tejeknél a 12“/» zsírtartalom sem ritka, 
úgy belátjuk, hogy nem lehet olyan rossz tej
fölt árusítani, mely a törvény követelményeinek 
eleget ne tenne. De eleget, lesz a maliciának 
is! Mert a gyékényen szárított aludttej nem 
nem tartozik többé, egyes furcsa falvak karak- 
terisztikumához, mert a gyékényen szárított 
aludtejet megtalálhatjuk ma a piaci tejfölben!

A tudomány haladásával a hamisító is 
lépést tart. A betörő is gummikeztyüvel dol
gozik, nehogy megmaradjon a megfogott tár
gyakon az újj lenyomata, a kasszafúró se fúrja 
már vagy töri be a kasszapáncélt, hanem ha 
elektromos áram van kéznél, úgy Ívfénnyel 
vagy ennek hiányában Goldtschmidt-féle ke
verékkel — thermittel olvaszlja ki a kasszát.

Csak a tej és a bor hamisításában áll 
egy fokon a ma hamisítója a múlt hamisítójá
val, mert legnagyobbrészt vizezik, előbbit lefö
lözik, vagy kombinálják: vizezik és fölözik. A 
vaj maga is azok közé az élelmiszerek közé 
tartozik, melyeknél a hamisítás legprimitívebb 
módszereit alkalmazzák: a vizezést. Bármeny
nyire képtelennek lássék is a vaj vizezése, a 
a valóságban tényleg meg van. A frissen ki- 
köpült vajat irósan darabokba alakítják s hideg 
helyen tartják. A vaj megkeményedésével ma
gába zárja a vizet és igy lesz vizezelté. Télen a 
piaci vajak között a 40—60"„-os víztartalom
mal biró vajak sem ritkák. De csinálják mes
terségesen is úgy, hogy a meleg vajba bele- 
köpülik, belegyúrják a vizet. Egy vajgyúró 
gépgyár, avval csinált magának reklámot, hogy 
„Gépié a vizet nem gyúrja ki a vajból, sőt 
ellenkezőleg, ahol megkívánják és megengedik, 
egy percnél kevesebb idő alatt a vizet tetszés
szerinti mennyiségben gyúrja a vajba és pedig 
olyformán, hogy az a vajon — meg se látszik“. 
(Milch-Zeitung 1902. 88.) Folytatjuk.

Hogy ,a a közlegény a 
sztratégiai helyzetet.

A szerbiai hadjárat fegyvertényei örökké hirdet
ni fogják a magyar katona haláltmegvetö bátor
ságát és leleményességét. A régi vezetés hibája 
a mi katonáink dicsőségét nem hotnáiyositja 
el, kedvüket nem szegi, nem csüggeszli, hanem 
pihenésben várják az uj offenzivát, amely Szer
biát meg fogja semmisíteni. A hadvezetőség 
mindennel ellátja a katonákat, jó étellel, meleg 
ruhával és dupla zsolddal, A mi vitéz katonáink

legutóbbi napjairól nagyon érdekesen számol 
he az alábbi levél, melynek írója egyszerű 
főldmíves ember, aki nem filozofál és nem kö
vetkeztet, hanem a maga őszinteségével azt 
irja meg, amit látott, hallott és érzett, Ép ezért 
értékes és érdekes levele, melyet egész terje
delmében közlünk.
Kelt, 1914. dec. 28.

Kedves Erzsi nővérem, húgom Verka!
1914. december 12. óta nem harcoltunk. 

Kilyötlünk szerbijéből. Nem azért, hogy kivertek 
volna, hanem egy nem jól intézkedési ügyből, 
sajnos, hogy kikellett jönni, mikor én olyan 
jókedvei lőttem a szerbet mintha odahaza a 
a babám karlya közé mentem volna.

Kedves nővérem Erzsi, húgom Vera! A 
leveled megkaptam december 28-án, hétfőn és 
hála istennek egészséges vagyok, amit minnyá- 
jatoknak kívánok kedves testvér erzsi és tisz
telem minden ismerősöm és kérdezem levelem 
által tőled, hogy tyutottam ezredben eben a 
gyászos világban, Írod, hogy a Jóska és pista 
együt van a közösöknél, szeretem, ha ő is védi 
a" drága szent hazánkat, mert ezt védi minden 
jót akaró férfi, irod hogy te is szívesen harcol
nál; de mint gyenge nők nem harcolhattok, 
szégyen és gyalázat volna ránk férfiakra nézve, 
ha még (érátok is volna szükség, nem az az 
időben élünk már, mint régen volt, mikor eger 
várát a nők védték meg.

Harc-harc után jött, kedves testvér, hála 
a jó istenek mán 16 ütközetben vetem részt és 
ntég idáig meg mentett a mindenható jóisten, 
csakegy szerbgojó a fejen ért, de nemtett kárt 
egy kissé megszédültem, de 2 nap alat rendbe 
jötem és mikor szurony roham volt, akor utána 
4 nap gyengélkedő voltam, de nem a szerb 
szuronytól, hanem a patak vizéből, mert a 
szerbek megmérgezték és még ezenfelül egy 
Slapnel gojó érte lábom térdben de elötem 
volt lábonmá! a puska és elsőbb aztat érte és 
azt mikor el törte és úgy esett az én lábamhoz 
és csak gyéren ütötte meg néhány óráig nem 
bírtam rálápni, de azután muszáj volt, mert 
jött a parancs, hogy előre roham ! és sikerült.

De hát most pihenőben vagyunk és most 
karácsonyi ajándékot kaptam, és több grófok 
és bárók küttek csomagot énnekem, a szent 
istván társulattól jött megért 10 vagy 20 kor. 
Isten veled kedves testvér erzsi.

K. Varga Ferenc.

Csanády altábornagy a front 
élén.

A Rendeleti Közlöny most közölte, hogy 
őfelsége a katonai érdemkereszt ll-ik osztályá
val tüntette ki Csanády Frigyes altábornagyot. 
Csanády a kitüntetést a következőkért kapta:

Egy honvédezrednek Komarno közelében 
volt az első nagy csatája. Öt napon és öt éjje
len ál tartott az ütközet. Az ellenség folyton 
újabb és újabb csapatokat dobott a tüzvonalba. 
Előőrseink jelentése szerint két oldalról olyan 
szélességben terjeszkedett ki az orosz front, 
hogy a körülkerítés veszedelme fenyegetett. A 
katonák az öt napos tüztől ki voltak merülve. 
Menekülésre már nem igen lehetett gondolni. 
Ha az ellenség támadásba megy át, súlyos ve
reségre számíthatunk. Meg kell előzni! így ha
tározott Csanády Frigyes altábornagy és ve
zérkara.

Éjjel tiz órakor Csanády altábornagy ki
húzta a kardját, a front élére állott és elindult 
az oroszok felé. A közelben két oldalról égig 
világított két falu lángolása, melyeket az orosz 
gránátok gyújtottak föl. A világitás fedezett 
minket, mert megvilágította az oroszok szár
nyait. Minden katona tisztában volt vele. hogy 
élet-hatál küzdelemről van szó. Lassan halad
tak Csanády altábornagy után, aki az oroszok 
közelében el kiáltotta magát:

— Utánam fiuk! Előre!
Nyomban megszólaltak a kürtök és a le

génység mint a héjjá csapott le az oroszok 
lövészárkaiba, ahol a váratlan támadásra ret
tenetes pánik keletkezett. Az orosz front köze
pét benyomtuk, a két szárny megszalad!. Teljes 
volt a győzelmünk.

Csanády altábornagy a Beszkidek tetején, 
a bcszkidi csárda közelében megsebesült. Az 
altábornagy közvetlen környezetének egyik 
tagja a hős katona megsebesüléséről ezeket 
mondja e l :

Az altábornagy általában a tüzvonalban 
szeretet tartózkodni. Katonától katonához ment, 
kérdezősködött, sokszor félnapokon át maga is 
tüzelt a lövészárokból, együtt koplalt katonái
val. Szerencsére nem találta srapnel. De a go
lyót még sem tudta elkerülni. A Beszkidekben 
megsebesült. Lágyék táján fúródott be egy 
orosz golyó Csanády altábornagy testébe és a 
medencecsontban akadt meg. Egy vezérkari 
ezredes volt vele. Az első bekötözés után hord
ágyra tétette és elindította az orvosok felé. Két 
szanitész vitte az altábornagyot, vele ment hű
séges szolgája is, a Mihály. De nem tudtak 
vele messzire menni.

— Vigyetek gyorsan vissza!
A szanitészek nem hallgattak rá.
— Nem hallottátok, mit parancsoltam?! 

Azonnal forduljatok vissza I
A szanitészek könyörögni kezdtek:

Excellenciás úr, nem lehet, nem sza
bad I Előbb az orvos urakhoz szállítjuk.

Ne okoskodjatok, fiaim, csak fordulja - 
tok vissza.

A két szanitész azonban tudta, mit csinál, 
felkapták a hordágyat és vitték előre. Erre már 
dühbe jött az altábornagy.

— Én altábornagy vagyok és parancsolok 
nektek, én nagyobb úr vagyok mint az ezredes 
úr és parancsolom, hogy azonnal forduljatok 
vissza.

De a két szanitész süket maradt: meg- 
szaporázták a lépéseiket. Ekkor látta az altá
bornagy, hogy az excellenciásnál nagyobb úr 
a szanitész. Taktikát változtatott és szolgájá
hoz fordult:-

— Mihály fiam, te szeretsz engem, vigyél 
vissza fiam. Ott van az én helyem, ahol az én 
fiaim vannak. Te érted ezt. Fordulj vissza. 
Ne okozz nekem fájdalmat.

Mihály sirt, küzdött magával. Ura jóságo- 
szavainak nem tudott ellentállni. Megpróbálkos 
zott ugyan ellenvetésekkel, de végre is ur- 
pártjára állott és a szanitészek, mit tehettea 
egyebet, visszafordultak. No hiszen volt fogadk 
tatásuk a tüzvonalban. A vezérkari ezredes 
olyan méregbe jött, hogy majd megette a sza- 
nitészeket. De nem kímélte a korholástól az 
altábornagyot, hogy ennyi gondatlan és ilyen 
súlyos sebesüléssel is a harctéren akar ma
radni. Csanády egyre csak ezt hajtogatta:

Ahol a katonáim vannak, ott van az 
én helyem is Az eszem ép, tudok dolgozni.

A földalatti kunyhóban dolgozó vezérkar 
csak uagynehezen tudta rábeszélni a táborno
kot, hogy vitesse magát a kötözöhelyre. Re
megtek az életéért. Azt mondották neki, hogy 
munkájukban feltartóztatja őket a jelenlétével. 
Végre maga Csanády szólalt meg:

— Látom, tényleg zavarom a munkátokat. 
A beteg ember sorsa az enyém. Nem bánom, 
vigyetek a kötözöhelyre.

Érzékeny búcsú után ismét elindult a két 
szanitész és Mihály. Vitték Csanády altáborna- 
gyoi a kötözőhelyre. Innét Budapestre szállí
tották. Most egyik szanatóriumban kezelik a 
hős katonát. Sebesülése nem veszélyes, de el
telik néhány hét. mig felgyógyul. t>. M )

Hogyan fogott a huszár 
ellenséget.

Magyar anekdotából osztrák ezrcdparancs.
Az északi hadszíntérről sebesülten érkezett 

L. J. honvédhuszár őrmester, aki a magyar 
népiélekre és katonáink vitézségére jellemző 
esetet mondott el munkatársunknak.

Az őrmester igen érdekes elbeszélése ez :
A huszárok az egyik galíciai falu határá

ban egy este rőzsetiizön szalonnát perzseltek 
és mivelhogy az ellenségtől nem kellett tar - 
taniok, el tereferéllek; népies adomákat beszél
tek el egymásnak. Az egyik káplár, aki igen 
derék katona és civiléletben a szabadkai ha
tárban fogja szántáskor az ekeszarvát, szintén

Borszéki természetes szénsavas ásványvíz! Bornak, pezsgőnek fűszere ! Mim 
asztali v íz  páratlan! Főlerakat: 
N. Dimovié cégnél Újvidék. :-:
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elmondott egy történetet zamatos m a g a sá g 
gal, amit valamikor még az iskolában hallott 
a tanítójától.

Az anekdota szerint a huszárok elöörsön 
voltak, amikor ellenséggel találkoztak. Tana
kodtak azon, hogy mitévők legyenek. Végre 
elhatározták, hogy a lovaikat kikötik a patak
menti tűzifákhoz, ők pedig távolabb elrejtőztek 
a bokrok mögé és vártak Nem hiába. Az ellen
séges katonák közeledtek és megpillantották a 
lovakat. Óvatosan körülnéztek és abban a Íri
szemben, hogy jófajta magyar lovakat zsák
mányolnak. elkötötték a nemes paripákat, az
után felültek rájuk, hogy gyors iramban a csa
patukhoz kerüljenek. Igen ám, de a derék ma
gyar huszár elővette a trombitáját és takarodót 
fújt. Amikor a ló meghallotta a takarodót, hát 
„forschriflmässig“ a hang irányába szaladt, há
tán a kétségbeesett ellenséggel, akit csak a 
magyar táborban tudtak leszedni a ló hátáról 
és a félelemtől egy kis sziverősitővel kellett 
magához teríteni.

Az annekdota nagyon tetszett a Galíciában 
táborozó huszároknak. Úgy hogy alig telt bele 
egy hét, csaknem, minden huszár tudta ezt az 
igazán érdekes népies történetet.

Elmondotta, hogy a huszártisztek az utóbbi 
időben csak azon nevettek, hogy a derék legé
nyek mennyire sikerrel alkalmazták ezt az 
annekdotát. Nem múlt el nap, hogy a tüzes ma
gyar ló néhány megrémült muszkával ne sza
ladt volna be' táborunkba.

És az annekdota annyira túlterjedt a hu
szárok között, hogy egyebet sem csináltak a 
„muszkafogásnál“. Van olyan is köztük, aki 
egymaga ilyen módon összesen huszonhetet 
fogolt el.

■ Végeredményben is ez a régi magyar bra
vúr bevált, olyannyira, hogy amikor egy osz
trák ulános tiszt a magyarok cselét elbeszélte 
az egyik főtisztnek, az összes osztrák Land
wehr és közös ulánus és dragonyos ezredeknél 
ezredparancsban adták ki a magyar annekdo
tát, amelynek minden egyszerű volta mellett 
mégis igen fortélyosságán, a tisztek egészen a 
tábornokig, jóízűen kacagtak és azóta sikerrel 
alkalmazzák a régi bravúrt, amelyet az őrmes
ter beszélt el.

Napoleon p m fo la ta š  a habom ról.
A támadásban szokott lenni egy pillanat, 

amely fényes előnyt jelenthet a támadó fél 
részére... A vízcsepp akármily kicsiny, a vég
telen víz cseppjét jelenti.

*
Jó sorgyalogság csupán az lehet, amelynek 

jók a szakácsai. *
Hadvezetésben az üsszjáték ép oly szük

séges, mint a zongoránál. Ha az egyik állan
dóan a pedált nyomja s a másik folyton só
hajt, de elfelejt játszani a billentyűkön — az 
e-tude-ből siralmas hangkáosz lesz. Szükség 
esetén a hadvezér se resteljen közkatona len
ni, mert minden közlegény a tarsolyában vi
seli a marsall-botot.

A háború művészete: egy jól vezetett de
fenzívában és egy okosan és gyorsan keresz
tül vitt offenzivában áll

*
A kalona legelső érléke, hogy ne fárad

jon és ne éhezzen. A bátorság az már csak 
másodrangú dolog. *

Egy jó hadvezér s ennek jó iskolája — a 
kitűnő vezetés bizonyosan jó hadsereget visz 
győzelemre, függetlenül attól, hogy a katonák 
miért harcolnak.

HÍREK.
S á n d o r  J á n o s  b e lü g y m in i s z t e r  

Ú jv id é k é n . A belügyminiszter kedden esti 7 
órakor fia: ifj Sárdor János társaságában váro
sunkba érkezett. A pályaudvari állomásnál. 
Tallián Béla báró kormánybiztos, Matkovits 
Béla főispán, Proíuma Béla alpolgármester, 
Payerle Nándor főkapitány, Pamlényi Gábor 
határszéli rendörtanácsos és Stoltzenberg Vilmos 
csendörfőhadnagy fogadták. Este a főispán, 
tiszteletére vacsorát rendezett, melyen: Tallián 
Béla báró kormánybiztos, Krausz Alfréd altábor
nagy, a délihaderö vezérkari főnöke, Grziwinsky

Szaniló vezér őrnagy, várparancsnok, Steinitzer 
Lajos dr. vezér törzsorvos, Ivánovich Pál min. ta
nácsos, PurglySándormegyei főispán Dellimanich 
Lajos dr. kormánybiztos főispán, Hideghéty 
Imre korm bizt. főisp. Landwehr Ottokár vezér
kari ezr, hadtáppar. Szlezák Lajos dr. orsz. 
képviselő, Miskolczy Imre orsz. képv. min. bizt. 
Horváth Elek min. oszt. tan. Scultéty Ferencz 
alisp. Profuma Béla alpolgárm. Bartha Albert 
vezérkari őrnagy, ifj. Sándor János, Grossinger 
János az ujvid. munkap.elnöke, Baky Elek fószol- 
gabiró, Payerle Nándor főkapitány. Pamlényi 
Gábor határszéli rendőr tanácsnok, Förster Géza 
tan., Wagner Károly dr. főorvos, és Ribiczey 
Kálmán dr. tanácsnok főisp. titkár. A miniszter 
örömének adott kifejezést, hogy szép városun
kat megtekinthette megismerhette. Egyedülálló 
az országban ez a város, mely a háború alatt a 
sebesültek ápolása körül, annyit tett mint egyik 
vidéki város sem. Másnap autón bejárta a város 
összes kórházait, betegápoló helyeit és minden
nel meg volt elégedve.

— Igazán nem vártam — szólt kíséreté
hez dordulva — azok után, amiken Újvidék a 
háboró óta keresztülment, hogy mindent ennyire 
tökéletesen kifogástalanul; a legpéldásabb rendben 
találok. Annyira örvendek ennek, hogy azzal a 
megnyugvással távozom, hogy Újvidéken sike
rült hála a hatóságok lelkiismeretességének, 
ilyen nehéz körülmények közt is, a kolera to
vábbterjedését megakadályozni. —

Majd Péterváradra, azután Karlóczára uta
zott és ez utóbbi helyen is. meg volt elégedve 
az egészségi intézkedésekkel. Ilyen kellemes 
benyomással hagyta el a belügyminiszter vá
rosunkat.

V á r o s i  k ö z g y ű lé s  e hó 28-án lesz. 
Ekkor alakítják meg a különféle bizottságokat.

B r u c k  F e r e n c z  halálával nagy vesz
teség érte Újvidék társadalmát. Az elhunyt az 
újvidéki polgáriyal, kapcsolatos közép-, később 
felső kereskedelmi iskola igazgatója volt. Áldá
sos tevékenységének köszönhető, hogy a felső 
kereskedelmi iskola, egyike a leghíresebb szak
iskolákká fejlődött.. Az újvidéki Dalárda életét, 
tevékenységét szervezte, a bortermelők egyletét, 
szőlőtelepek létesítését főleg neki köszönhetjük. 
Bruck mindenből kivette részét, ami a magyar
ság megizmosodására vezetett. Buzgó törekvé
sének megvolt az eredménye. Nyugalomba 
vonulása után nehéz betegsége tevékenységét 
megakadályozta és nem igen foglalkozhatott a 
közügyekkel. Jó kolléga, derék puritánjellemü, 
egyeneslelkületü magyar ember volt. Magyar 
társadalmunknak nagy veszteséget okozott el
hunyta. A gyászoló család a következő gyász- 
jelentést adta k i : ifj. Bruck Ferencz és Dr. 
Bruck Géza, mint a megboldogult fiai, Özv. 
Schmidt Józscfné és Özv. Grünwald Terézia 
mint testvérei a maguk, valamint az összes 
rokonság nevében is fájdalomtelt szívvel jelen
tik, hogy felejthetlen jó édes atyjuk, fivérük, 
apósuk, nagyapjuk és rokonuk Jdruck Jerencz, 
az újvidéki állami felső kereskedelmi iskola 
nyugalmazott igazgatója folyó évi január hó 
18-án délután 4 órakor életének 63. évében a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után az Urban 
csendesen elhunyt. Áldás és béke poraira! — 
A felső keresk. iskola gyászjelentése: Mélyen 
szomorodott szívvel jelentjük, hogy szeretett 
volt kartársunk Jdruck ferencz ír, nyugalmazott 
állami felső kereskedelmi iskolai igazgató éle
iének 63-ik, nyugdíjba vonulásának 6-ik évé
ben 1915. évi január hó. 18-án jobblétre szen- 
derült. Intézetünk megalapítóját, 26 éven át 
fáradhatatlan vezetőjét, a kitűnő pedagógust, a 
tanulóifjúság lelkes nevelőjét és a legjobb 
kartársat siratjuk az elhunytban. Legyen áldott 
emlékei Az Újvidéki m. kir. állami-felső ke
reskedelmi iskola tanári testületé. Temetése 
általános részvét mellett 29-án d. u. */,4 óra
kor volt.

S e h o l  a z  o r s z á g b a n  nem kellett 
annyi elővigyázat, körültekintés, mint éppen 
nálunk. Ide hurcolták be a kolerát legerőseb
ben. De mint a belügyminiszter személyesen 
kijelentette, a hatósági intézkedések teljesen 
jók és hatékonyak: a kolera terjedése meggá
toltatott. A rendőrség emberei nap-nap után 
fáradhatatlanul működtek. 5 napon át a kato
nai bizottsággal közösen; ekkor földerítettek 
minden kifogásolnivalót és sürgősen utasították 
azokat, kik mulasztást követtek el, hogy a 

• hiányokat azonnal szüntessék meg. Később a.

rendőrség tisztviselői sorrajárták az összes há
zakat és az ovóintézkedések megtételét a la- 
kósságra ráparancsolták. A főkapitány még 
ezzel sem elégedett meg; hanem az összes 
vendéglősöket kis és nagy korcsmárosokat ma
gához idézte és lelkűkre kötötte a tisztaság 
figyelembevételét. Utasította őket, hogy mész- 
tejjel fertőtlenítsenek. Reméljük, hogy ezen 
rendkívül erélyes intézkedéseknek meg lesz a 
kívánt eredményük. Azok, akik még most is 
mulasztást követnek el és közönyösséget tanú
sítanak, szigorúan meg lesznek büntetve. Ne
veiket közöljük.

L e s z  iisz t. Megnyugtathatjuk a közön
séget, hogy már a jövő héten lesz elegendő 
liszt. Most még a vonatok torlódása miatt egy
előre lehetetlen. Ha másképpen nem, akkor 
kocsikon kapunk elegendő lisztet a környékből. 
Az áruval rakodott hajók egyszer már Bpestről 
megérkeztek, de ezek csak nagyon csekély 
mértékben enyhítették az óriási szükségletet.

P a r a s z t  f u r f a n g .  Hoznak az újvidéki 
piacra egy kevés tengerit is. A maximális ára
kat azonban nem akarják respektálni. Ha mégis 
rákényszerítik a termelőt, hogy a törvényes árat 
fogadja el, akkor belenyugszik, de — itt van a 
furfang — két korona fuvardijat kér métermá
zsája után.

E lg á z o l t a  a  k a to n a i  a u t ó  Morénó 
Navilla 12 éves iskolás leányt. A súlyosan 
megsérültét lakásán ápolják. Azonnal katonai 
orvost küldöttek a szerencsétlen gyermekhez, 
kit később Koda dr. városi orvos is ápolás alá 
vett. A sérülése nem veszélyes.

F ö ld r e n g é s ,  p u s z t í t á s .  Nemcsak 
Olaszországban, hanem nálunk is volt földren
gés. Egy vidéki városban, ahol a magyarság 
egy kis szigetet alkot, beékelve a nemzetiségek 
közé, földrengés volt. Megrázta ezt a magyar
ságot és pusztulással fenyegeti. A magyarság 
legnagyobb támasza, a város érdekeinek leg- 
hathatósabb erejét: a magyar sajtótj annak a 
városnak egyik magyar lapját, mely tisztessé
gesen dolgozik, küzd és fárad a magyarsággal 
a magyarságért: a magyar kaszinóban elhatároz
ták, hogy ennek a lapnak előfizetéséről lemondanak. 
Úgy-e bár hasonló ez is a földrengésszerű pusz
tuláshoz?! — Egy maroknyi a magyarság eb
ben a városban és ez sem becsüli meg önön
magát. Hogy melyik ez a város? Nem mond
hatjuk, tán nincsenek is ott magyarok és még 
pirulnunk kellene, hogy nem mondottunk iga
zat. Azzal indokolja a választmány e vétkes 
határozatát, hogy háborúban takarékoskodni 
kell. Nem hisszük, hogy akad majd követője 
ilyen takarékoskodásban, ahol napi 9—3 fil
lérről van szó.

S e g í t s ü n k  e g y  s z e g é n y  c s a l á 
d o n !  Á férj Amerikában, az asszony itt él 
Újvidéken 5 kiskorú gyermekével. Sokat szen
ved a szegény család. Kérjük városunk neme
sen gondolkodó, jószivü közönségét, segítsen 
e szegény családon. Lakása szerkesztőségünk
ben megtudható.

K a la n d o s  fiú . Az apja katona. B. Z. 
13 éves III. oszt. gimnazista annyira szivére 
vette, hogy atyja elhagyta őket! Kedden eltá
vozott hazulról azzal a szándékkal, hogy föl
keresi katonáskodó atyját és ő is mellette 

. marad, mint cserkész. A megrémült anya hasz
talan várta haza fiát. Sürgönyöztetett minden
felé. Szerdán d u, Futakon elfogták a fiút és 
hazahozták.

V e g y v iz s g á ló  á l l o m á s  Ú jv id é k e n .  
Decsy Dezső dr. vegyész 1910-ben a földmi- 
velésügyi miniszter engedélyével Újvidéken 
vegyvizsgáló állomást létesített, melyet Újvidék 
városa évi 2200 korona segélyben részesített. 
A vegyvizsgáló állomás Decsy vezetése alatt 
nagyfontosságú hivatását mind eredményeseb
ben töltötte be és ez arra indította Újvidék 
vezetőségét, hogy az állomás kérdését a város 
és az állomástvezető vegyész érdekeit is szem 
előtt tartva, véglegesen megoldja és az ideigle
nes jellegű intézmény fennállását nemcsak biz
tosítsa, de annak hatáskörét ki is bövitse. E 
célból a város a szakértők által megállapított 
6400 korona értékben átvette az állomás leltá
rát. A földmivelési miniszter ennek tudomásul 
vétele mellett arról értesítette a város közön
ségét, hogy 9 járást kapcsol a vegyvizsgáló 
állomásba és igy az állomás hatáskörét ezzel 
tetemesen kiböviti és az adminisztrációt égé-



szén Újvidékre bízza, a vezetővegyészt pedig 
a belügyminiszterrel egyetértőleg az állami 
tisztviselők statusába veszi fel és melléje segí
tőül egy másodvegyészt rendel ki, aki ugyan
csak az állami hivatalnokok statusába jut. Ilyen 
vegyvizsgáló állomás az ujvidékin kívül még 
kettő van a vármegye területén: az egyik Sza
badkán, a másik a megye székhelyén, Zom- 
borban. Az utóbbinak létesítése dr. Spitzer 
István megyei tiszti főorvos érdeme s különö
sen most a kolerajárvány idején nagy szolgá
latot tesz a közegészségügynek.

Az ú jv id é k i  V ö r ö s k e r e s z t  f ió k ja  
tgy tartalmas és csinos kiállítású könyvben 
közhasznú ismertetésen kivitl, naptárt és az 
újvidéki kórházakat, a Vöröskereszt intézmé
nyeit teszi közzé. Fogéi J. polg. isk. tanár 
müve ez. Érdemes munkát bocsátott közre. 
Maradandó emléke lesz ez a háborús világnak. 
Kitűnik belőle, hogy Újvidék mennyire kivette 
részét ezen nagy munkából. Segítő társa Pi- 
lischer S. volt, ki nagy szaktudással rendezte 
a sikerült müvet sajtó alá. Adatokat e hasznos 
könyvből nem szedegetünk, mert akkor az 
egész müvet teljes egészében kellene ismertet
nünk, azonban az egyik kiemelendő részét 
leszegezzük mégis. Jontsr Séza tanácsos ér
demei azok, melyekről szólnunk kell. Ó, mint 
az újvidéki Vöröskereszt lelke, fáradhatatlan 
ambícióval egész lényét ennek szenteli. Buzgó- 
sága páratlan! Fölülmúl minden dicséretet! 
Neki köszönhető főleg e szép és párját ritkító 
eredmény, amit az újvidéki Vöröskereszt pro
dukál.

A 2. o s z t .  v i té z s é g i  é r e m  p ó td i 
ja . A m. kir. honvédelmi minister ur múlt évi 
156101/6. számú rendelete értelmében a 2. 
osztályú vitézségi érem tulajdonosai, kiknek 
eddigi határozványok szerint pótdijra igényük 
egyáltalán nem volt, a most már rendszeresí
tett havi 7 kor. 50 fillér pőtdijért folyamodhat
nak. A folyamodványok a pontos lakcím (leadó 
póstahivatal) feltüntetésével és a vitézségi érem 
adományozását igazoló okmányokkal felszerelve 
a városi tanács utján a m. kir. honvédkiegé- 
szitő parancsnoksághoz nyújtandók be. Újvidék 
szab. kir. város tanácsa katonaügyi osztálya, 
1915. évi január hó 13-án. Dr. Szántó, vár. 
aljegyző, tb. tanácsnok.

H a n g f e lv é te l i  m ű te r e m .  Uj talál
mányok uj ideákat és modern fogalmakat te
remtenek. A repülőgépek korszakának talál
mánycsodája mellé méltóan sorakozik századunk 
legfrissebb szenzációja a hangfelvételi műterem 
létesítése. Fővárosunk legforgalmasabb pontján, 
a Sternberg Ármin és Testvére cs. és kir. 
udvari hangszergyár Rákóczy-út 60. szám ze
nepalotájában most a nagyközönség számára uj 
rendszerű hanglemez-felvételi géppel berende
zett műterem nyilt meg, ahol .. nap bármely 
szakában épp oly egyszerűséggel, mint egy 
fényképfelvételt — akárkinek hangjáról gra- 
mophon-lemezfelvételt eszközölnek. Ezen gra- 
mophonikus hangfelvételek a pietas körül is 
hivatva lesznek uj szokást teremteni, amennyi 
ben minden egyébb emléknél közvetlenebbek. 
Sőt közel jár az idő az örökösödési törvények 
egy uj cikkellyel való kibővítésére, mely a 
hanglemezen megrőgzitett végakaratot jogerőre 
emeli.

A z o m b o r i  á l l a m é p i tó s z e t i  h iv a 
ta l  u j v e z e tő je .  A kereskedelemügyi minisz
ter a zombori államépitészeti hivatal további 
vezetésével és a közlekedési érdekeknek Bács- 
Bodrog vármegye, Zombor, Szabadka, Újvidék 
szabad kir. és Baja törvényhatósági joggal fel
ruházott városok közigazgatási bizottságaiban 
leendő képviseletével Fuchs István műszaki 
tanácsost az alsókubini államépitészeti hivatal 
eddigi főnőkét bízta meg.

A z ó b e c s e i  p é n z p ia c .  Az Óbecsei 
Első Takarékpénztár és Hitelbank 1914. 43. 
üzleti zárszámadása — mint minden évben 
ezúttal is elsőnek jelent meg a megyei intéze
tek mérlegei közül. Nagy megnyugvással és 
örömmel olvasuk az igazgatóság kimerítő jelen
tősét, mely Bácsmegye egyik legnagyobb, leg
fontosabb kerületének közgazdasági életéről ad 
megbízható pontos számadást a mai kétszeresen 
jelentős időkben. Az intézet két kéf milliót 
meghaladó saját tőkéivel 347.000 K. tiszta nye
reséget mutat ki érrtékpapir állagának jelenté
keny leírása után. Kölcsön állománya 15 milli
óra emelkedett, mig betétei ma is maghaladják
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az 5 millió koronát. Önérzettel hivatkozik az 
igazgatósági jelentés a megalkuvást nem isme
rő soliditással és vas-szorgalommal teljesített 
közgazdasági tevékenységre, mely a legkritiku
sabb időkben sem zárkózott el a jogos igények 
elől és a mely minden korlátozás nélkül bocsáj- 
totta betéteinek tőkéit rendelkezésükre. Külö
nösen jelentékeny hazafias és erkölcsi sikert 
ért el az intézet a hadi kölcsön jegyzése körül, 
midőn ügyfelei körében 3,806.000 K. hadi köl
csön jegyzést ért el. Ily hatalmas eredményt 
alig mutat föl megyénk más intézete. Érdemes 
és megbecsülendő az intézet igazgatósági jelen
tésének ama kiemelkedő pontja, mely szerint 
hozzátartozóiból huszonhármán teljesítenek hadi 
szolgálatot. A becsületes munka, a jól teljesí
tett hivatás megnyugvást költő örömeit élvez
heti az intézetnek hivatása teljes magaslatán 
álló vezetősége, élén megyei életünk egyik leg
kiválóbb tagjával, dr. Olambos Pál vezérigaz
gatóval, ki munkás életének legszebb eredmé
nyei közé sorolhatja intézete, az Óbecsei Első 
takarékpénztár és Hitelbank — megyénk egyik 
legrégibb, 42 éves intézetének — felvirágozta
tását és egyik legnagyobb kerületünk közgaz
daságának céltudatos irányítását.

Az é le lm i  p i a c o k  e l l e n ő r z é s e .  
Többször megemlékeztünk arról lapunkban, 
hogy a piac rendészetnek csak akkor lehet 
gyakorlati értéke, ha a panaszosoknak ott a 
helyszínén nyújthat jogvédelmet a rendőrhatóság 
a részéről kirendelt tisztviselője által. Egyéb 
nem kell ide, mint egy utasítás a közgyűléstől, 
hogy valamelyik rendőrtisztviselő a heti piaco
kon tartózkodjék és ott rögtön meghallgassa a 
panaszokat, a tanukat hallgassa ki és nyomban 
intézkedjék, ha pedig az eset bonyolult, akkor 
a panaszosokat, tanuk és vádlottak neveit je
gyezze fel jegyzőkönyvébe s a tettenérés bizo
nyítékait nyomban szerezze be. Hogy mily ége
tő szükség volna a hatóságok részéről ilyen 
intézkedésre amelynek díjazását szívesen meg
szavazná minden város képviselőtestülete, mu
tatja az alábbi eset is, amelyhez hasonló 
majdnem valamennyi hetipiac alkalmával elő
fordul. Aradon ugyanis Szilvester napján egy 
kurticsi paraszt 23 darab malacot hozott Arad
ra, hogy a hetipiacon eladja, két kofa azonban 
két koronával lefoglalózta a 22 darab malacot 
és kezdték eladogatni a malacokat tiz koroná
ért darabonként, mielőtt kifizették volna a kial
kudott 80 korona összeget. A paraszt látva, 
hogy utcai botrány lett a vásárból s őt a kofák 
rászedték, panasszal fordult egy rendőrhöz, A 
rendőr azonban tájékozatlan lévén a bíráskodás 
elemi ismereteiben nem tudott dönteni a botrá
nyos ügyben s igy rászedett parasztnak várni 
kellett addig, amig az erőszakos kofák büntet
lenül uzsoráskodhattak a szegény paraszt áru
jával.

T u d a k o z ó i r o d a  a  h a d i f o g s á g b a  
j u t o t t a k r ó l .  Mindazoknak, akiknek hozzá
tartozói hadifogságba kerültek, fontos tudniok, 
hogy már a háború kitörése óta müködtk Bécs- 
ben (Wien, I., Jasomirgott-Strasse 6.) egy hi
vatalos központi tudakozóiroda, a melynek 
egyebek közt az is feladata, hogy a hadifog
lyainknak szánt, vagy tőlük érkező levelezést 
megbízható módon közvetítse. Ez az intézmény 
hivatalos jellegű, ennélfogva a külföldön a 
Vöröskereszt és más egyletek égisze alatt mű
ködő hasonló intézményekkel szemben a föl- 
tétlen megbízhatóság különbözteti meg. Mig a 
külföldi intézmények igénybevétele költséggel, 
még pedig aránylag tetemes költséggel jár, 
addig, a bécsi központi tudakozóiroda utján 
való közvetítése igen egyszerű dolog s a leve
lek, egyéb küldemények száz grammig teljes 
portómentességet élveznek. Az eljárás módja a 
következő: A hadifoglyoknak szánt küldemény 
borítékára (vagy a megfelelő postakártyára rá 
kell írni a hadifogoly nevét, ezredének számát, 
tartózkodása helyét és annak az országnak ne
vét, melynek hadifoglya. Mindezt latin betűkkel 
kell Írni. A cim fölé olvasható módon a „ha- 
difogolyküldemény“ jelzés (Prisonnierdeguerre) 
jegyzendő, a boríték hátsó felére pedig a feladó 
nevét és címét szükséges fölirni. A leveleket 
leragasztatlan borítékban, közönséges levélgyüj- 
tőszekrénybe kell dobni. Megesik, hogy itthon
él«"' emberek a hadadifoglyokkal való levelezés 
közvetítésére ajánlkoznak, még pedig rendsze
rint jó pénzért. A közönséget figyelmeztetjük, 
hogy az ilyen közvetítés nem megbízható és 
legjobb nem igénybe venni.
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S z á z  v e s z te s e g i  l a i j s t r o m  s t a t i s z 
t ik á j a .  Hadvezetőségünk a múlt év augusztus 
12-ikén adta ki az első veszteségi listát azóta 
immár eljutottunk a századikig. Az első száz 
lajstrom adatait összehasonlítva ellenfeleink lis
táival, megállapíthatjuk, hogy a mi hadvezető
ségünk sokkal bölcsebb, ember kimélőbb, mert 
ellenségeink között nincsen egy sem, amelynek 
az óriási harcokhoz mérten, ilyen csekély lenne 
a vesztesége. Az első száz veszteségi lajstrom 
adatai szerint megsebesült összesen 3980 tiszt 
és 231.160 főnyi legénység. Elesett 2263 tiszt 
és 40.827 közlegény fogságba került 628 tiszt 
és 9502 főnyi legénység. A sebesültek látszó
lag nagy száma korántsem olyan veszedelmes, 
mint azt a nagy szám mutatja. A modern fegy
ver, különösen a puska szinte azt lehet monda
ni, humánus sebet ejt A hegyes lövedék, ha be 
is hatol az emberi testbe, nem szakit sebet, 
hanem simán keresztül furodik és a legritkább 
eset, hogy nyomában infekció áll be. A száz 
veszteségi lajstromba kimutatott sebesültek túl
nyomó nagy része már régen egészségesen 
visszaatért a harctérre. A súlyosabban sebesül
tek természetesen hosszab ideig állanak kezelés 
alatt, de remélhető, hogy ezek is mind teljesít
hetik kötelességüket.

A v a s ú t i  b é r l e t j e g y e k  á t í r a t á s a .  
A kereskedelemügyi miniszter úr megengedte, 
hogy azok, akik az általános mozgósítás elren
delése előtt váltották meg bérletjegyüket vagy 
félárú igazolványukat és tényleges katonai szol
gálatra bevonultak, ha e körülményt a katonai 
parancsnokságok, vagy polgári hatóságok va
lamelyike által hitelesen igazoltatják, a háború 
tartama alatt a 2 kor. kiállítási illeték változat
lan hagyás mellett a dijszabásszerű illeték fe
lének megfizetése ellenében a bérletjegyet avagy 
a félárú igazolványukat más személyre átír
hassák

A h á b o r ú  é s  a z  o lv a s ó k ö z ö n s é g .  
Szinte fölösleges munkát végzünk, mikor az 
évforduló alkalmából felhívjuk a t. olvasókö
zönség figyelmét az előfizetés megújítására. Ki 
lehetne ma el csak egy napig is újság nélkül ?l 
A Pesti H írlap kiadóhivatala egyszerűen utal 
arra, hogy amit a háború okozta nehézségek 
mellett és szigorított cenzura korlátái közt meg
tehetett, mindent megtett, hogy folyton bő tar
talmú lapot és hiteles értesítéseket nyújthasson 
előfizetőinek. A Pesti Hírlap előfizetői az uj év 
alkalmával abban a kedvezményben részesül
nek, hogy ingyen és teljesen bérmentve, vagyis 
minden postai dij beküldése nélkül megkapják 
a Pesti Hírlap 1915. évi nagy képes naptárát, 
mely immár 25-ik évfolyamába lépett s az idén 
különösen gazdag tartalommal és pompás 
mélynyomásu képekkel jelent meg. De egyéb 
kedvezményt is élveznek a Pesti Hírlap előfi
zetői, mert kedvezményes áron rendelhetik meg 
a Divat Salont. Az Érdekes Újság cimü nagy
szabású és gyönyörű kiállítású képes hetilapot, 
valamint a Kis Érdekes Újságot is. A Pesti 
Hírlap előfizetési ára egy hóra 2 korona 80 
fillér, két hóra 5 korona 60 fillér, negyedévre 
8 korona. A Divat-Szalon-nal együtt negyed
évre 10 korona 50 fillér. Az Érdekes Újság 
cimü képes hetilappal együtt negyedévre lü 
korona 80 fillér, félévre 21 korona 60 fillér. 
A Kis Érdekes-sel együtt: negyedévrz 9 koro
na 80 fillér, félévre 19 korona 60 fillér. A négy 
lap együtt negyedévre 15 korona 10 fillér. Az 
előfizetési összegeket legcélszerűbb postautal
ványon megküldeni a kiadóhivatalnak: Buda
pest, V., Vilmos császár-ut 78. sz.

Ú jv id é k  s z a b .  k ir . v á r o s  k ö z ö n 
s é g é  által a hadbavonult katonák részére a 
föispáni hivatal utján ajándékozott különféle 
hadfelszerelési ruhanentűek folytatólagos (8) 
kimutatása: Hósapka 76 drb. Érmelegitő 52 
pár. Térdvédö 22 pár. Keztyü 3 pár. Harisnya 
3 pár. Trikónadrág 3 drb. Szörmedarab 2. 
Kapca 2 pár. Hasmelegitő 4 drb.

H i r d e tm é n y .  1. Nyilt piacokon csakis 
narancsot, citromot és csonthéju gyümölcsöt 
szabad árusítani; minden más gyümölcs áru
sítása büntetés és elkobzás terhe mellett tilos. 
Az üzletekben a jelenleg raktáron lévő gyü
mölcs a polgári lakosság s tiszti személyek 
részére kiárusítható, de tilos legénységi vagy 
egyéb a katonasághoz beosztott egyének ré
szére szóló árusítás. Újabb szállítmány nem 
rendelhető és a készletek elfogyása után az 
üzletekben is csak narancs, citrom és csonthéju
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gyümölcs árusítható. Általában ajánlom a kö
zönség figyelmébe, hogy a nyers gyümölcsöt 
ne fogyassza.

lí. Tekintettel arra, hogy főleg a hadsereg 
mellé beosztott kocsisok és munkások a vá
ros területén és határában igen sok kihágást 
követtek el, sok kárt okoztuk a Várparancsnok

á ig  hat csendőrkülönitményt állított fel, miért 
is felkérem mindazokat, akik katonai szemé
lyek által okozott károkat szenvednek vagy ezek 
által elk övett kihágásokról szereznek tudomást, 
hogy a legközelebbi őrségen sürgősen tegyenek 
panaszt s ezzel segítsék elő az azonnali orvos
lást. A különítmények következő helyeken van
nak : 1) A városházán.*' 2) A vasútnál a Pleti- 
koszics-íéle vendéglőben. 3) A tisztviselőtele
pen az Orbán villában. 4) Az Óborokon a 
Linarics-házban. 5) A Temerini ut 2. szám 
alatt a Herczog-házban. 6) A Temerini utón a 
városi ménistáílónál. Payerle s. k„ főkapitány.HIRDETÉSEK. j

M enjen ma e ste  az Apoltűhal
Sok szép, érdekeset lát, mert most mutatják a 

kinematográfia csodáit,

IT f lí iK U 'a lk  és ,cl)es f°gsorok> arany ko- ® űri 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.

E g y e d ü l i  k é p v is e l e t  Ú jv id é k é n ,

„VOLIN“
szab. csengösó egyedüli elárusitó helye 

Újvidéken:

a „HELIOS“
cégnél: Duna utca 5. száma. Szalmiaksó egy
általában nem kapható és Így rendkívül fontos, 
hogy a „Volin“ szab. csengősó, mely jobb 
és sokkal olcsóbb mint a szalmiaksó, nálunk 

bőségesen kapható.

Csakis precíz jó órát vegyen!
Bárminő választék és árban kaphat

SEIBLING PÁLNÁL
ÚJVIDÉK, Kossuth Lajos u. 14. 

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

emléktárgyaknak a legalkalmasabb.

E l a d ó  ü z l e t .
Elhalt férjem Koszovác Szvetozár

h e ly sze rző  üzletét,
miután a jói bevezetett üzletet egyedül 
vezetni nem tudom,

jutányosán eladni óhajtóin.
Özv. Koszovác Szvetozárné, 
Újvidék, Kossuth Lajos u. 29. sz.

MEGHÍVÓ.
A Péterrévei K eresztény Fogyasztási Szövetkezet

XII. évi rendes közgyűlését
1915. évi február hó 7-én vasárnap délután 2 órakor

Hajdú András tanító úr tantermében fogja megtartani, melyre a tag urak 
tisztelettel meghivatnak.

T á r g y a k :
1. Alelnöki jelentés az 1914. üzletév lefolyásáról 

és eredményéről.
2. A felügyelő bizottság'veteményes jelentése az 

1914. évi forgalmi számla és vagyon mérlegről.
3. A számadó tisztikar felmentése.
4. Igazgatósági elnök választása az elhalt Tri- 

polszky Ágoston tir helyett.
5. Napibiztosok és ezékből felügyelő bizottság 

választása.

6. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes 
(üzletrészes) kiküldése.

7. Indítványok.
Pétcrrévén, 1915. évi január hó 10-én tartott 

Keresztény Fogyasztási Szövetkezet igazgatósági és 
felügyelő bizottsági együttes üléséből.

Az évi vagyon mérleg veszteség nyereség szám
la kimutatás a gyűlést megelőző 8 napon át a szövet
kezét üzleti helyiségében megtekintés végett kifüg- 
gesztetik.

Bevétel Pénztár  forgalmi  számla 1914. évben. Kiadás
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12001—

26 10
1

1

1 j Árúkért......................................
2 Osztalékért üzletrészek után .
3 A d ó k é r t ..................................
4 Személyzet fizetésért . . . .
5 Szállítási költségekért . . .
6 i Üzleti k ia d á sé r t .....................
7 Kölcsön visszafizetés . . . .
8 :: Kölcsön után “/„-ért . . . .
9 Készpénz mint egyenleg . .

72238
1698
979

3949
1843
626

7200
46

3654

32

57
53
57 
61

40
58

92236 58
I

92236 58
'

Péterrévén, 1915. január 10.
Galusz András, pénztárnok. Árpás Mihály, üzletvezető.

Vagyon Mérleg számla 1914. évben. Teher

1 K Sor- K fszám ' szám

i Készpénz . . . , ................. 3654

1 
00 
vO i 892 ü. r. á 10 K 28ö tag . . 8920

2 Tartalék a l a p ......................... 13425 44
2 Árukészlet leltár szerint . . . 15027 72 3 Folyó s z á m la ......................... 789 80

4 Ó vadék...................................... 500 _
3 M. kér. banknál sóra előleg . 1946 — 5 Fel nem vett osztalék . . . 393 50

8 Üzletvezető jutaléka . . . . 965 95
4 Felszerelésből 10° „ . . 327 81 7 Ez évi nyereség ..................... 5473 75

5 É r té k p a p ír ............................. 100 — : ; Tiszta haszon javasolt felosztása: 
1. Tartalék alaphoz . . 3574 56

(i Adósok ...................................... 1769 53 2. Jótékonyczélra . . . 115.19
3. 892 ü. r. után á 2 K . 1784.—

7 H á z ..................... : ................... 7642 80 5473.75

30468 44 30468 44

Péterréve, 1915. január hó 10.
Pecze Imre, ig. alelnöki Árpás Mihály, űzlelvezető, helyettes jegyző.

Igazgatósági tagok: Horváth Mihály, Buzogány Pál, Bálizs Illés, Seress András.

Veszteség______ Veszteség és nyereség  számla 1914. évben. Nyereség
Sor
szám K f s°r- 1 ll Kszám jj ^ f

i Adóban ................................. 979 57 1 Betét utáni % .....................  25 10
2 Személyzet fizetésben . . . . 3949 53
3 Szállítási költségben . . . . 1843 57 2 87186 kor. 12 fillér forgalom
4 Kölcsön utáni ",,,-ban . . . 46 40
5 Üzleti k ö lts é g b e n ................. 626 61 után nyersbevétel . . . . 12930 75
6 Felszerelésben ................. 3B 42 II 1
/ Egyenleg mint nyereség . . 5473 75 I

12955 So
i 12955

1!
85

I

Ezen mérleg, veszt- és nyereség számla a felügyelő-bizottság által megvizsgáltatván a kereskedelmi 
törvényekkel megegyezőnek találtatott.

1914. évben kilépett 2 üzletrész. 1914. évben belépett 2 üzletrész.
P é t c r r é v é n ,  1915. évi január hó 10-én.

Trlpolszky Sándor, felügy. biz. elnök. Horváth András, Hajdú István, Kulcsár István, Balassa János, 
Mráz Szilveszter, felügyelő bizottsági tagok.



6. oldal ÚJVIDÉKI NAPLÓ

Meghívó.
A bulkeszí ön ssgélyzöszövetk ezet

tisztelt tagjai
a z  1915 év i f e b r u a r  h ó  8 - a n  

d. u. 1 órakor a Weisenbach János úr 
helyiségeiben tartandó

18. rendes közgyűlésére
tisztelettel meghivatnak.

T á r g y s o r o z a t :
1. ) Egy elnök választása.
2. ) Egy jegyző és három jegyzö- 

könyvhitelesitő választása.
3. ) Az igazgatóság és a felügyelőbi

zottság jelentése.
4. ) A mérleg, veszteség és nyereség

számla előterjesztése és a tiszta nyere
ség elosztása.

5. ) Az igazgatóság és a fölügyelő
bizottság fölmentésének megadása az 
1914. évre.

6. ) Indítványok.
A z ig a z g a tó s á g

Thierry A. gyógyszerész 
balzsama

Utolérhetetlen hatású tüdő- 
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,

‘Aileín echtorBateam odvas fogak, szájbűznél, vala- 
mint az összes száj- és fog
betegségek, büffögés ellen, 
megszünteti a száj vagy 

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

kéznél legyen.
írjunk: Thierry A. Őrangyalgyógytárának 

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

utóda drógérlákban.
12 kis vagy 6 dupla vagy 1 nagy specialüvcg 

5 60 korona.
Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény!

Hézagpótló vállalat indult meg.
Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor

lattal bíró szakemberek társultak.

HELIOS“
müszerészeti és elektrotechnikai 

vállalat
Ú jv id ék , O una u tc a  5 .  a J a tt

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

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

Fényképezőgépek javítása.
Nagy választékos raktár kézi lámpákban és 

száraz elemekben.

Gépápoló és fűtő
k e r e s t e t i k  a selyemfonodába.

Fizetési feltételek a fonoda igazgató
ságánál tudhatok meg.

- V  t ű
íüe ta n a k o d ju n k  so ká ig  £

Menjünk

K ovácsev ics Z orka
vendéglőjébe és kávémérésébe.

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

Hol van? mert már szeretném 
megizlelni:

Duma-utca 1 0 . szá m  a la t t .

Ajánlat csak kereskedők  ré szére !
Raktáron van nagymennyiségű kato

nai téli alsóruházat
T r íc o tá r ú k  H a r isn y á k  
K e z ty ü k  — L á b s z á r v o t iő k  
S w e u t o r e k  Shew Jolk  
H ó sa p k á k  stb. stb» 

legénység és tisztek részére, eredeti, 
olcsó gyári árakban.

Guttmann és Fekete
kötött és szövött árúk nagykereskedése

Ü Sudapest
VI. A n k e r p a l o t a .

1915. január 24.

Mit vásá ro l junk ,  
mivel kedveskedjünk

hozzánktarto- 
zóinknak?

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

rek, órák, ezüst- és aranyneműekből

az am erikai óráshoz
cimzett

ErtS és C sa sz tn i
ékszerész és órásüzletében

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

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

ár melleit pontosan készítünk.

•forrta. Rzénsavdúa, d iite tikue . 
üdítő asztali ital. -  Elősegíti 
az em észtést és anyagcserét.

.dilialva: idült gyom om urut- 
nál, székrekedésnél. Brfght* 
féle vese hajit ól, lépdaganat- 
n&l, m ájbajoknáí, sá rgaságon , 
anyagcsere betegségeknél, a 
légutak huruton b&ntalniain&L

Donáti
a maga némában a leggazda
gabb tartalma gyógyforrás leg-
erélveeebb hatással. Föképen 
indikálva: idillt bélhuru tnál, 
obstipatiónál,epekőnél, elhízási i 
hajlamnál, csúanál és c u k o r - /  
betegségnél.

Kóraktar M agyarország részére: .
H o f t n a n n  J ó z s e f ,  B u ó a p o a t  V .,  I P á t h o r y - o t o *  8 .

W o lf Lajof,
Kőbányai Fővárosi börcarnoka

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

fő vá ro s i sörfőze r.~L
} { ö b á n y a .

Vezérképviselet cBacska és Szerém m, részére

KASSOWITZ ZSIGMOND, ÚJVIDÉK.

S o k k a i  c á l s z e rü h b  
ha a női pongyolát, teljes női gyer

mekruhát, kötényeket stb. 
k í i s í c n  v á s á r o l j a ,  

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

kezésére

A la b u r ic s  M ária
üzletében Szücs-utca 30. szám.

T anu ljo n
m a g y a r  é s  ném át  
g y o r s í r á s t

C se rn y e i  B é r  
gyorsírás-tanárnál 
Rákóczi F. u. 35. 1. ein.

Kitűnő fajborok eladók.
H ol?

megmondja a kiadóhivatal.

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

csinyben és nagyban

D1MOVICS N.
fűszerkereskedésében 

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

Tisztelettel értesítem t vevőkö
zönségemet, hogy

p ó fo n iü ie ly o m e t
Szt. István király-utca 3. szám alá 

helyeztem át.
Az egész szabályainak megfelelő- 

leg óhajtottam a t közönséget kiszol
gálni, hogy pékmühelyem kifogás alá 
ne essék.

Kaufmann S., pékmester.

Nyomatott a „GutenbergMéle villanyerőre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.
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