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Tájékoztató.
Közönségünk tájékoztatására, hogy 

a mindenféle rémhíreket csirájában kiirt
suk, szükségesnek tartjuk a mai meg
jelenésünket.

Sorátejljilk az összes szőnyegen leve 
napikérdéseknek, melyek leginkább váro
sunkéi érdeklik:

1. Várparancsnoksági rendelet.
Katonai hatóságunk, a már ismert 

rendelete az emberi gondosság alapjából 
sarjadt. Csak hálát érdemel ezért, mert 
rendre, előrelátásra serkent, hogy bár
milyen körülmények között is a lakósság, 
mely a vár körzethez tartozik, ne legyen 
soha abba a helyzetbe sodortatva, hogy- 
az élelmiszerek hiányát érezze. Szemé
lyesen győződtünk meg arról, hogy e 
rendelet csakis a polgári lakósság érde
kében adatott ki és nem egyéb ez mint 
a már hónapokkal ezelőtt nyilvánosan 
ismertetett „hirdetmény“ szövege. Most 
fölujitást nyert és csak a dátum változott.

Kár erről bővebb magyarázatot ad
nunk. Minden szószaporitás fölösleges 
Elég beszédes maga a rendelet és a 
hozzáfűzött várparancsnoksági, hivatalos 
és minden tekintetben megnyugtató ki
jelentés.

D e l
— Hát honnan szerezzük be a szük

séges holmit? Itt nem kapunk, — mond
ják nagyon sokan.

íMegfelelilnk erre is !

2. Árubeszerzés.
A kocsiút megjavult. A szomszédos 

falvakból jön élelmiszer; azonkívül na
ponkint érkezik egy tehervonat. Itt is 
hangoztatjuk, hogy a katonai hatóság 
az áru szállításra vonatkozólag is igen 
előzékenyen támogat bennünket, állan
dóan. így tehát elég alkalom kínálko
zik, azon árukat, melyeket esetleg Újvi
déken be nem szerezhetünk, máshol 
vásárolhatjuk. Ha valamelyik kereskedő, 
ki a közönség oknélküli idegességét, 
esetleges félelmét, aggodalmát még azzal 
is fokozza, hogy a vevőnek a hiányzó 
áru keresése alkalmával odavágja: 
„M ncs és nem is lesz“ vagy ha külö
nösen fölsrófolja a megcsappant áru 
árát, akkor forrassza a torkára a szót, 
ennek a kútárnak, hogy lesz rá gon
dunk, majd indexre fektetjük ezeket a 
lelketlen embereket. Most egyelőre, a 
háborúban is békét akarunk teremteni 
és nem fokozzuk az izgalmakat. Mi is 
egy hatalmas „ * “-veI apostrofáljuk ér
veléseinket: „de“ eljön ennek is az ideje■ 
Sorátejtjük ennek is

3. Azonban liszt nincs sehol.
Ma nincs még, igaz; holnap és a 

következő napokban lesz. Iljvidék 250 
vagyon búzái kap, melyből ügy hisszük

molnáraink elegendő mennyiségű lisztet 
Őrölhetnek, úgy hogy junius végéig bő
ven elláthatja magát mindenki liszttel. 
Kormányunk bölcs intézkedését a had
vezetőség mindenben a legelőzékenyeb- 
ben támogatja.

Jlggodalomrc nincs ok- Eddig a vag- 
gonhiány is nagyon érezhető volt, de 
ezen is már segítettek. Minden nap ér
kezik Újvidékre egy tehervonat.

4. Fölösmennyiségfi lisztet senki 
nem tartogathat,

mert a mai lapunkban más helyen em
lített kormányrendelet erélyesen intézke
dik és igy teljesen megnyugodhatunk.

5. Iparigazolványok
csakis arra az iparra adatnak ki, melyet 
a cég eddig gyakorolt. Ha például egy 
bazáros, üvegkereskedő vagy bádogos
lakatos élelmiszerrel is akar kereskedni, 
akkor egészen uj üzletet kell nyitnia, 
melyben semmi egyebet nem szabad el
árusítania, mint kifogástalan minőségű 
friss árut. Akkor nem fordul elő olyan 
eset, mint a közelmúltban, hogy a rend
őrségnek: ruha, porcellán, bazár stb. 
kereskedésekben a romlott húsárut le 
kellett foglalnia és a megsemmisítésén 
kivtil, még érzékenyen meg is büntette 
az illetőket.

6. Takarékoskodjunk.
Lapunk mai számában a főkapitány 

bölcs rendeletét olvashatjuk, mely a pékek
hez szól, de értsünk mi is belőle. Taka
rékoskodjunk és akkor bárminő válságos 
idők következnek, mi újvidékiek akkor 
is a legnagyobb nyugalommal dacolhatunk 
minden rosszal.

Nyugodtság! Okos előrelátás! Taka
rékosság ! Cs. M.

Rendelet a lisz t  m axim ális árai
nak betartásáról.

A hivatalos lap közli Tisza István gróf 
miniszterelnöknek az üsszkorinány nevében ki
adott 42ü 1915. M. E. sz. rendeletét az összes
lisztfajokból meglevő készleteknek lefoglalásá
ról, valamint a lisztnemiiek eladása körül ta
pasztalt visszaélések megtorlása tárgyában.

A rendelet elrendeli, hogy a gabonanemiiek 
lefoglalására vonatkozólag kiadott kormányin
tézkedések azonnal kiterjesztessenek a búza-, 
rozs-, árpa-, tengeri-, burgonya- és rizslisztből 
meglevő készleteknek bejelentésére, feltárására 
és az országos gazdasági bizottság részére való 
átengedésére.

Ez intézkedés következtében nyilvántartják 
és hatósági ellenőrzés alá veszik az országban 
levő összes lisztkészleteket és a földinivelésügyi 
miniszter fel van jogosítva bármilyen pillanat
ban bárhol található lisztkészletet lefoglaltatni.

A kormányrendelet második szakasza ki
mondja, hogy aki gabonanemüért vagy lisztért 
„a követelhető legmagasabb árnál magasabb 
árai vagy a legmagasabb áron felül ebbe be
számítandó bármilyen mellékszolgáltatási köve
tel, elfogad, adat vagy ígértet, a maga vagy

harmadik személy javára, az a mennyiben 
cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik kihágást követ el és két hónapig 
terjedhető elzárással, valamint 600 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntethető.

Ugyanígy büntetendő az is, aki akár szán
dékosan, akár a köteles gondosság elmulasztá
sával bármely módon közreműködik abban, 
hogy az árusítással megbízott alkalmazottja, 
vagy az eladást közvetítő más személy a ga
bonanemüért vagy a lisztért követelhető legma
gasabb árak megállapított korlátozását kijátssza 
vagy meghiúsítja vagy a ki bárkinek e korlá
tozás kijátszására vagy meghiúsítására irányuló 
eljárást bármely módon elősegíti vagy eltitkolja.

A megtorló intézkedés módot ád az összes 
rendőrhatóságoknak, hogy a legmesszebbmenő 
hatáskörben nyomozhassák ki azokat a szemé
lyeket, akik mint ügynökök, meghatalmazottak, 
bizalmi személyek vagy mint úgynevezett ba
rátok lépnek föl a kereskedőkkel szemben és 
lisztet kínálnak, ha a kereskedő bizonyos ár
drágító föltételek teljesítésébe hajlandó bele
menni.

A rendelet azonnal életbelépett.

HÍREK.
H ir d e tm é n y .  Sajnosán tapasztalom, 

hogy a mai súlyos viszonyok dacára sokan még 
mindig nem takarékoskodnak eléggé a liszttel, 
kenyérrel és péksüteménnyel. Ezen okból: 1) 
Megtiltom a pékeknek, hogy éjjelen át süsse
nek. Sütni csak reggel 6 óra és esti 1U óra 
között szabad akként, hogy a reggelihez szük
séges sütemény és a napközben fogyasztásra 
kerülő kenyér egyeránt előtte való nap legyen 
már kisütve; aznap készült süteményt vagy 
kenyeret árusítani nem szabad, minek folytán 
bizonyára kisebb inenyiség fog fogyni ezen 
cikkekből s a készletek tovább fognak tartani. 
2) Megtiltom a pékeknek, hogy 0-os lisztből 
kiflinél s zsemlyénél egyebet süssenek; tejes- 
kenyér, kuglóf, fehér cipó stb. stb. sütése szi
gorúan tilos. 2) Megtiltom a pékeknek s egyéb 
sütőknek, hogy a magánosok által hozott olyan 
tésztát, amely nincs a törvényesen előirt keve
réklisztből dagasztva, bárki részére is kisüsse
nek. Aki rendelkezéseim ellen vél szigorúan 
fog büntettetni. Újvidék, sz. kir. város rendőr- 
főkapitányi hivatala, Payerle Nándor főkapitány.

M a lm o k  v i s s z a é l é s e i .  Temesvárról 
jelentik: A temesvári szolgabirói hivatal Breuer 
Miklóst, az ujbessenyői hengergőzmalom vezér- 
igazgatóját a kivételes intézkedésekről szóló 
törvény alapján, a liszt maximális árának ki
játszása miatt S napi elzárása és 100 korona 
pénzbírságra Ítélte. Ez már a második ilyen eset 
Temesvárod, nemrég Prohaszka Edét, a temes
vári mümalom társtulajdonosát 14 napi elzárásra 
és 200 korona pénzbírságra Ítélte a rendőrfő
kapitányság azért, mert malomlisztet csak kor
pával együtt adott el és a korpát az illető keres
kedővel tetemesen a napi áron felül fizettette 
meg, hogy azután olcsóbb áron visszavásár Ija. 
A kereskedő ilyképpen a lisztet a megállapított 
árnál sokkal drágábban vásárolhatta csak.

A c u k o r i p a r  a  h á b o r ú b a n .  Az idei 
cukorkampány véget ért. úgy hogy a gyárak 
most már végleges eredményeket tehetnek 
közzé. A most kiadott harmadik közlés szerint 
Ausztria Magyarország cukortermelése 1,619,000 
tonna, ami 40,000 tonnával kevesebb mint a 
második közlés becslése. Németország terme
lése 20,ö64,000 tonna. Az össze« konvenciós 
államok termelése 4.631.000 tonna. Franciaor- 
szágbah és Belgiumban az idei termelés mind
össze 400000 tonna, szemben az 1,400,000 
tonnával a múlt évben. Oroszország cukorter
melése magánjelentések szerint 1.900.000 tonna.

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