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H áborús közélelm ezés.
Irta: d r. Csuhay Sándor.

Az élelmezés folytonossága a hadvi
selés egyik legfontosabb tényezője. Ezért 
akarnak ellenségeink bennünket kiéhez- 
tetéssel letörni, jól tudván azt. hogy az 
éhség sok bajnak, zavarnak lehet szülő- 
oka. Fontos érdekünk tehát, hogy az 
éhség sem a táborban, sem itthon senkit 
meg ne környékezzen. A háború diadal
mas végződése életfeltételünk; az ezt 
mozgató élelmezés tehát fennmaradásunk 
megbecsülhetetlen eszköze. Ez okból 
nincs ma izgatóbb kérdés, mint a köz
élelmezés megoldása, rendezése és biz
tosítása.

Ez képezi gondját a kormánytól le
felé minden hatóságnak. Mindeddig a- 
zonban még nem kellő eredménnyel, 
mert az üzérek minden üdvös intézke
dést kijátszottak. A haza gondja ezeket 
nem ihleti meg; a háborús idők terhét 
megosztani nem akarják; az általános 
veszteségben ők csak nyerni akarnak. 
A pénznek, bár nincs szaga, most mégis 
könnye van; s hogy ez a könny hogy 
fog erjedni, nem tudjuk! Szárítsuk most 
e könnyeket s ne gyűjtsük a háború 
utánra a keserűségeket. Ha az üzéreket 
a közös baj, szenvedés nem indítja meg, 
oly szigorú intézkedések szükségesek, 
melyek a közös szenvedések osztályosai 
közé helyezzék őket is, hogy emberek 
legyenek és mint emberek keresetüktől 
megfosztva, vagy keresetükben csökkent
ve érezzék *a közös nyomort.

A közélelmezés nehézsége ipari és 
egyoldalii kultúrával (pl. szőlőművelés
sel) foglalkozó vidéki városokban már 
teljességében mutatkozik. Ennek a ne
hézségnek az eloszlatására az eddig ki
adott rendeletek nem elegendők. A maxi
mális árra és a lisztkeverésre vonatkozó 
rendeletek mellett ma már liszthez nem 
juthatunk. S ha a hatóság ezen rende
leteket, amint kell is, vasszigorral akarja 
érvényesíteni: az üzletesek az üzletüket 
becsukják, vagy pedig lisztet egyáltalán 
nem árusíthatnak.

Itt gyökerezik a legfőbb baj. A ha
tóság szigorának ezen következményeit 
előrelátja. Fontolóra kell vennie, hogy 
a helyzet nem rosszabodik-e, ha erélye
sen intézkedik, mert egy város lakossá
gát mindennapi élelmétől elzárni, nagy 
felelősség. S tudja azt is, hogy a kö
zönség inkább uzsorázni hagyja magát, 
de nélkülözni nem akar. S a közönség 
még örü1, ha túlfizetéssel is élelmiszer
hez jut Azért, hogy a hatóság eljárásá
nak célzott eredménye legyen, kell, hogy 
a hatóság abba a helyzetbe is hozassák, 
hogy a lisztüzérek működésének beszün
tetésekor a lisztszükségletet maga elé
gíthesse ki, esetleg hathatós eszközökkel 
a liszt forgalomba juttatását elrendelhesse.

A segítés egyetlen módju az élelmi
szerek feltárása és kötelező forgalomba 
adása lehet csak.

Vizsgáljuk e szempontból először az 
érvényes rendeletek gyakorlati eredmé
nyeit; azután pedig a vizsgálódás alapján 
keressük a javítás módozatait.

Ami a maximális árak eredményét 
illeti, a gabonaforgalom oda gravitál, 
ahol magasabb az ár s igy ez a vidéki 
városokból a gabonaféléket elvonja.

Ennek oka az egyes helyek közötti 
magas árkülönbözet. Ez az árkülönbözet 
nemcsak a fuvartöbblet megtérítését 
eredményezi, de még külön haszonhoz 
is juttatja az eladót. Oly egyszerű szá
mítás, aminek hazafiságra apellálással 
elejét venni nem lehet. Hogy mégis 
búzához jusson valaki, hát mit tesz? 
Kimegy a faluba: megveszi maximális 
áron a búzái, azonban az eladónak a 
beszállításért fizet 10—20 koronát. Vagy 
megveszi a helyi piacon, szintén csak a 
maximális áron, azonban a mázsához 
szállításért, a mázsára rakásért, a ko
csira visszarakásért és haza szállításért 
fizet küiön-külön, de mindig az eladó
nak, úgy, hogy a maximális áron felül 
rendszerint 10 koronát fizet. A gabona
ügynök pedig kimegy a falura s ott 10 
korona felpénzzel veszi össze a búzát.

A gyakorlat teszi a mestert s a fo
gyasztóközönség zsebére minden eladó 
— mester. Ámde a szegény fogyasztó 
még igy is örül; mert hogy most búzá
hoz jusson, az rá nézve élet, megfizet
hetetlen előny. S a hatóság sújtó karja 
az ily eseteket el nem érheti, mert 
minden „szűr alatt“ történik s még maga 
a vevő tartja azt, hogy „jól járt“, mert 
maradhatott volna búza nélkül is.

Ezen anomáliák megszüntetése csak 
akként volna elérhető, ha a kereskede
lem korlátoztatik. A háborúban minden 
szenved, a kereskedelem szabadsága is 
elbírhatja a korlátozást, mert most kivé
tel nem lehet.

Ezen korlátozásnak módozatai vol
nának:

1. megállapítása annak, hogy az egy 
járáshoz tartozó községek gabonaféléiket 
csak a járási székhelyen értékesíthessék;

2. ezen központi eladási piacon ke
reskedők, mindaddig ne vásárolhassanak, 
mig a közvetetlen fogyasztók minimális 
szükséglete fedezetet nem nyert;

3. a gabona-ügynökök a községekbe 
való járástól s ott a gabonafélék össze
harácsolásától tiltassanak el;

4. a maximális árak újból egysége
sen szabályoztassanak a lehetőségig a 
szállítási költségek közötti különbözet 
alapján;

5. a maximális árban a központi 
piacról az itt lakó vevő házához szállítás 
dija s az átadással járó egyéb költségek 
is bennfoglaltassanak.

Az általános reguirálással a kereske
delem e cikkekben meg fog szűnni. 
Azonban ennek megtörténtéig ezen mó
dozatok a helyzet szanálására s a köz
élelmezés megkönnyítésére alkalmasok
nak mutatkoznak; s igy, ha a célt

akarjuk, a célra vezető eszközöket is 
akarnunk kell.

A liszttel még különben vagyunk.
Itt két részre osztjuk a kérdést. Első 

illesse a közönséget. A közönség sem 
fogja fel teljesen, hogy mily nemzeti 
érdek most a takarékosság. A hadike
nyeret nem szokja meg, pedig ennek 
fogyasztása ma egy-egy láncszem a 
nemzet életében. A sütőipar tehát alkal
mazkodik a közönség Ízléséhez, főző
lisztből süt és árusít kenyeret. Mily 
megtakarítást jelent tehát az, ha szigo
rúan kimondatik, hogy kenyeret másból, 
mint kevert kenyérlisztből sütni és áru
sítani tilos!*)

A kérdés másik része a malmokat 
és lisztárusokat illeti. A sütők és árusok 
itt a fogyasztóval együtt áldozatai a 
malmok szívtelen telhetetlenségének. 
Élni akarnak s az élethez való görcsös 
ragaszkodás a malmok karjaiba dobja 
őket. Panaszkodnak, de tenni, a malmo
kat feljelenteni nem merik.

A malmok és egyes nagykereskedők 
most már számlát sem adnak, nehogy 
eilenök bizonyíték legyen. Vagy adnak 
számlát, de abban a maximális árat 
tüntetik fel; ellenben a túlfizetést vagy 
elszámlázzák „árukért“ megjelöléssel, 
vagy pedig, ami leggyakoribb, a maxi
mális áron felüli többletet nyugtatás 
nélkül előre lefizettetik s igy a számlát 
a maximális áron állítják ki.

További módja a maximális árak 
kijátszásának az, hogy a malmok főző
lisztet számláznak, azonban csak kenyér
lisztet szállítanak. Azután az, hogy a 
malmok részleteladást űznek; a pék által 
megveti egy zsák lisztet 2—3 részben 
adják ki s ez által a kiskereskedőt meg
illető 10% hasznot a maguk javára ütik 
s a maximális áron felüli hasznot szednek.

Végül a maximális árak kijátszását 
képezik még a szállítási és zsákdijak. 
Felszámítják a helyi szállítás diját. A 
zsákokért felszámítanak legalább 1 kor. 
80 fill.-t. A zsákokat nem veszik vissza, 
hanem megveszik 1 korona áron s igy 
is nyernek 80 fill. hasznot.

A gyakorlat létesítette ezen visszaé
léseket. Hogy ezek kiküszöböltessenok 
s a takarékosság érvényesüljön, módo
sítani szükséges és pótolni az eddigi 
rendeleteket.

Ezen kiegészítések a következők:
1. A 0 liszt őrlésének eltiltása. Ezen 

minőség beszüntetésével javítható a főző 
és kenyérliszt minősége. A 80%-os ki- 
örlés mellett lenne 20%-os főzőliszt és 
60%-os kenyérliszt. A főzőliszt kever- 
tetnék 30%. árpaliszttel; ellenben a ke
nyérliszt 50% árpa- vagy kukorica liszttel.

2. Kenyeret árusításra sütni csak 
kevert kenyérlisztből szabad.

3. Helyi vételnél a vasúti állomás 
helyett a házhoz szállítás felvétele.

4. A zsák ára külön felszámítás tár
*) Nálunk hatósági intézkedés alapján már meg

történt. (Saerkesztö.)
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gyát képezheti, azonban azt az eladó 8 
napon belül természetben visszavenni 
köteles.

5 A malmok korlátlan kivitelének 
korlátozása akként, hogy napi termelésük 
50%-át a helyi piacra kötelesek adni; a 
másik 50“/o-ka! azonban rendelkeznek, de 
részleteladást nem űzhetnek.

6. Kihágásnak minősítendő a malmok 
és lisztárusok azon ténykedése, ha a 
liszt kiszolgáltatását, eladását megta
gadják vagy pedig üzletüket becsukják. 
Valamint kihágást képezzen az oly vevő 
magatartása is, ki a közérdek kárára 
van az által, hogy a megállapított áron 
felüli vásárlását nem jelenti fel.

Közélelmezésünk biztosítása a leg
erélyesebb rendszabályokat kívánja meg, 
hogy a közönség ne mondhatja azt, hogy 
a hatóság csak félrendszabályokkal dol
gozik. Ha még nem volt idő, a háború 
ideje most az, hogy tökéletes legyen a 
hatósági védelem.

Az Ipar és Kereskedelmi ta
karékpénztár közgyűlése.

Az Ipar és Kereskedelmi takarékpénztár
r. t. folyó hó 21-én vasárnap tartotta meg évi 
rendes közgyűlését melyen a részvényesek kö
zül igen sokan voltak jelen. Ott volt többek 
között: Szlezák Lajos dr. városunk képviselője, 
Szlávy János kir. közjegyző, Jahn Róbert dr. 
főszámvevő, Orbán Ignác műszaki tanácsos, 
jurkovies Óttmár törvényszéki biró, Kassowitz 
Ármin dr., Bállá Árpád, Weisz József, Fenyő 
Győző dr., Pekló Béla, Derner Lipót, Freund 
Ede dr., Matkovics Rókus, Mayer Oszkár dr., 
Tausch Lajos, Mannheim Ede, Balog Dezső, 
Kovács János nyug. tanár, Forgács Benő, Brüll 
Ede, Kocsi Sándor, Vogel Henrik, Kovács Bó
dog dr., Förster Géza városi tanácsos, Hirschl 
Sámuel, Heim Lipót, Lustig Nándor dr., Burg 
Dániel, Fischer Adolf, Schattelesz Fülöp és az 
iparos valamint kereskedői osztályunk több más 
tagja. Az „Újvidéki Napió“ képviseletében 
Csernyei Mór szerkesztő.

Az előterjesztett évi jelentésből, valamint 
a vezérigazgató Kassovitz Miksa értelmes, 
szakszerű előadásából mindenki tiszta meggyő
ződést menthetett, hogy az újvidéki Ipar és 
Kesesk. takarékpénztár működését a világhábo
rú nem bénította meg, sőt sértetlenül és meg
erősödve halad. Becsülnünk kell különösen 
ezt a körülményt, már azért Is, mert ezen inté
zet egyes-egyedül csakis saját erejére van 
utalva A teherpróbát sikeresen állotta ki és 
ezért fényes bizonyságát adta annak, hogy a 
polgári társadalmunk teljes bizalmát élvezi.

A kezünkbevett évi jelentés azt mutatja, 
hogy a háborús évben is kiemelkedhetünk a 
sablon megszokott korlátáiból. Elsősorban az 
teszi ezen évi jelentést érdemessé, mert kitűnik 
belőle, hogy ezen intézet hivatása magaslatán 
áll. Újvidék városa és környékének kereskedői 
érdekeit szolgálja és bizhatunk benne, hogy e 
kiváló előnyös elvéhez a jövőben is ragasz
kodni fog.

Az előterjesztett mérleget, valamint az 
igazgatósig összes javaslatait a közgyűlés, mint 
ezt már ezen intézetnél megszoktuk —, teljes 
egészében elfogadta. A háborús dividenda 11 
koronában nyert megállapítást, ámbár a tavalyi 
13 koronás osztalék is beállítható lett volna. 
Dicsérendő ezen előrelátás, mert itt tűnik ki a 
tulajdonképpeni pénzügyi szakértelem, mert a
70.000 koronányi haszonból 38.500 koronát 
osztanak ki és Így 25 000 koronával gyarapo
dik a tartalékalap. Ezen okos és praktikus el
járás következtében az intézet tartalékalapja
175.000 koronára emelkedett.

Egyhangúlag újították meg további három
évre a régi feliigyelőbizottság mandátumát is; 
eszerint a bizottság tagjai: König S. Mihály 
malomigazgató, Derner Lipót kereskedő és 
Frank Miksa, a Guttman és Frank cég dis- 
ponense.

Az intézet zárszámadását múlt heti szá
munkban ismertettük és ezért a jelen alkalom
mal még csak azon örvendetes jelenséget fűzzük

hozzá, hogy az intézet az elmúlt év végével 
elszámolt betétemelkedésen felül a 1915-ös uj 
üzletévben is már félmilliónyi betétszaporulatra 
tett szert. Ebből kimagyarázhatjuk az általános 
vagyoni gyarapodást és erős hitünk, hogy Új
vidék városa a háború alatt vagyonilag telte- 
mesen gyarapodni fog.

A kitűnő gazdasági felfogásról tanúskodó 
vezérigazgatói fejtegetéseket a jelenvoltak mind 
végig nagy érdeklődéssel hallgatták, mert min
den szava a szakember egészséges véleményét 
konstatálta. Ezen intézet ilyen szakszerű veze
tésben a kipróbált elvek keretében, hatalmasan 
fog fejlődni. Van reményünk hogy e jogos 
föltevésünk beigazolást nyer.

HÍREK.
M ily en  h a t a l m a s a n  f o g l a l t u n k  

á l l á s t !  Szép és hazafias volt a magyar sajtó 
hősi küzdelme az élelmiszeruzsora ellen. Dönt- 
hetetlen érvekkel bizonyitódott be, hogy aki 
most a mi nehéz helyzetünkből bűnös hasznot 
akar harácsolni, az akasztófáravaló és okvet
lenül kerékbe kell törni minden lelketlen kufárt, 
aki a csatatéren vérző magyarok itthonmara- 
dottjait lelketlenül sanyargatja. Az uzsora min
dig ronda, de halálos bűn és ezenkívül haza
árulás most, amikor nagy próbáltatást állunk ki 
és a legvadabb szenvedély is elsimult a közös 
szenvedés emberi testvériségében. Aki tehát 
most nehezíti amúgy is keserves életünket és 
a szenvedő hősök családjaitól elveszi a nyo
morult kenyeret, az nemcsak tisztességtelen 
üzletember, hanem minden muszkánál gono
szabb ellenségünk nekünk. Így beszélt a magyar 
sajtó feladata és hivatása teljes magaslatán és 
nem riadt vissza a pénz és a születés hatal
masainak vakmerő szembetámadásától sem.

De mit tapasztalunk ma?
Szalmaláng volt az egész I
G y á s z .  Id. Spirka József vízvezetéki vál

lalkozó f. hó 23-án életének 62. évében hosz- 
szas szenvedés után jobblétre szenderült. A 
megboldogultat f. hó 24-én d. u. 5 órakor nagy 
részvéttel temették. Kitűnő szakértelmű iparost 
veszítettünk, mert Spirka az elvállalt legnagyobb 
munkálatokat is precízen és teljes megelége
désre készítette el.

T a k a r é k o s k o d j u n k !  Úgy szeretnek 
e sorokat megírni, hogy még a toliunk perce- 
gése se legyen hallható. Szelídek, barátságosan 
csevegők szeretnénk lenni. Szeretnök Újvidék 
minden polgárának fülébe súgni: takarékoskod
junk! De nem beszélhetünk ilyen nyájasan, mert 
lelkünk tele keserűséggel, mikor látjuk azt az 
irtóztató bűnös pazarlást, melyet véghezviszünk. 
Fehér kalácsot eszünk. Sokan azon panaszkod
nak, hogy megunták már a „milchbrotot“, 
mert bizony ők kukoricás kenyeret nem esznek.
Ezt a milchbrotot otthon sü tik .------- Kedves
polgármesterem, főkapitányom csinálhatnak önök 
rendeleteket, bölcs előrelátással megírhatják a 
tilalomkönyvet, meddő munka ez. A mi közön
ségünk nem hiszi, hogyha ilyen könnyedén 
veszi a dolgot, akkor májusban már kukorica- 
lisztje sem lesz. Igen kimondjuk a mi lelkűnk
ben van: Újvidék polgárságának hályog nőtt a 
szemén, nem látja, hogy ilyen élelmiszerpazar
lás mellett éhségnek nézünk elébe. Payerle 
főkapitány éjjel-nappal ankettezik, értekezik: 
molnárok, lisztkereskedők, pékek, fuvarosok, 
fa- és szénkereskedők, hentesek, és mészá
rosokkal és jó ég tudja még kivel! És ha ma 
már nagynehezen megállapodásra viszi az ü- 
gyet, mely csak a javunkat célozza, akkor ez a 
kanaáni nép tovább eszi a fehér lisztből ké
szült süteményeket. Lapunk más helyén megem
lékezünk Payerle főkapitánynak a pékekkel való 
megállapodásáról. Láthatjuk ebből, hogy ez a 
fáradhatatlan férfiú mennyit tesz a köz érde
kében, de elenyésző csekély lesz az eredmény, 
ha a közönség nem támogatja. Minden törek
vésünk csak az legyen, hogy niennéljobban ta
karékoskodjunk.

P a y e r l e  f ő k a p i t á n y  a z  ú jv id é k i  
p e k e k  é s  a  k ö z ö n s é g .  Az újvidéki kö
zönséget is érdekli, hogy főkapitányunk a pé
keknek kiadta a szigorú utasítást, hogy zsöm- 
lyén kívül semmi egyéb „fehéret" sütniök nem 
szabad. Kenyeret az 50%-os keverékből, de 
friss állapotban eladni nem szabad. Óva intjük 
a közönséget, hogy az úgynevezett nulláslisztet 
csakis tésztás ételre használja, mert nemcsak a

pékek, hanem a közönség is szigorúan meg 
lesz büntetve, ha nem tartja magát szigorúan 
a rendeletekhez. Saját jólfelfogott érdekünkben 
helyénvaló volna már, ha követnők szövetsége
seink példáit. Németországban azért lehet oly 
gyönyörű eredményeket elérni, mert minden 
rendeletet, mely a polgárság érdekeiben adatik 
ki, szentnek tartanak. A közönség a hatóság in
tézkedéseit támogatja és megérti a szükség 
által teremtett helyzetet és szigorúan, minden 
zsörtölődés nélkül, alkalmazkodik hozzá. Bár
csak már megközelitenők ebben az erényben 
is szövetségeseinket.

P ó t h i r d e t m é n y t  adtak ki 1878—1882. 
évben született népfölkelésre kötelezett magyar 
polgárok számára, hogy f. é. március hó 15-én 
kell bevonulniok. Behivólapjukon feltüntetett 
utasításokat szigorúan tartsák szemelőtt.

E lő l é p te té s .  Stoltzenberg Vilmos újvi
déki m. kir. csendőr főhadnagy századossá 
léptetett elő. Stoltzenberg egyike azon kiváló 
katonai tehetségeknek, kinek a felderítő szolgá
latokban fölötte nagy hasznát vette és veszi a 
hadvezetőség. Éleslátása sok akadályt hárított 
el a hadvezetőség utjából; ott, ahol hazánk 
belellenségei hálót szőttek Stoltzenberg hirtelen 
rájuk csapott és sok gonosz tervet hiúsított 
meg. A jólmegérdemelt kitüntetéshez minden 
hazafi szerencsekivánataival hozzájárul, hogy 
még továbbra is serkentse e derék katonát, ki 
semmi fáradságot nem sokalva, önzetlenül áll 
a haza védelmének szolgálatában, E nehéz na
pokban és e súlyos helyzetben kellenek a 
Stoltzenbergek. Rendkívül nagy szükség van 
rájuk. Isten áldása kisérje hősies, önfeláldozó 
működését. Acélozza erélyét, hogy még több 
dicsőséget szerezzen a magyar hadseregnek!

A z u j r e n d e z ő  p á ly a u d v a r .  A re
pülőtér és a futaki út között Újvidék vasúti 
forgalmának könnyebb lebonyolítása végett, 
rendező pályaudvar létesül a legközelebbi jövő
ben. Szerdán volt a hatósági bejárás, melyen 
teljes megelégedéssel konstatálhatta a bizott
ság, hogy e fontos állomás Újvidékre nagy 
előnnyel fog járni, mert a sok teherszállítmány 
igy könnyebben kezelhető és ilyen nag/forgalmu 
városban mint Újvidék, hézagpótló lesz.

A d u n a g ő z h a jó z á s i  s z e m é ly f o r 
g a lo m  ha az előkészületek és építkezési javí
tások március hó elsejére elkészülnek, akkor 
március elején a személyforgalom megindul. 
Egyelőre Budapest—Újvidék Titel és retour. 
Valóságos áldás lesz reánk, ha a hajóforgalom 
ismét életbelép.

A z u j v a s ú t i  m e n e t r e n d .
Budapest felé: reggeli 4'27 szem. von.

reggeli 7'55 gyors von.
d. e. 10 40 szem. von. 
d. u. 4-26 gyors von. 
este 925 személy vonat.

Érkezés: reggel 7-15 szem. von. 
d. e. 11 58 gyors von. 
d. u. 423 szem. von. 
este 8 37 gyors von. 
este 8’09 (csirkés) szem. v.

M in d e n k i k ö t e l e s  m a g a t  a r c k é 
p e s  ig a z o lv á n n y a l  e l lá tn i .  A balkáni 
haderők parancsnoksága szigorúan elrendelte, 
hogy nemcsak a polgári lakosságnak, mely a 
parancsnokság területére lép, számozott arcké
pes igazolvánnyal kell magát ellátnia, hanem 
minden rendőri közegnek, titkos rendőröknek, 
határszéli rendőröknek, csendőrségnek, mezei 
és erdöőrnek slb. kötelessége ezen említett 
igazolványt magánál hordania és kívánatra iga
zolásul felmutatni. Továbbá a szolgálatban ál
lók nemzetiszinfi karszalagot kötelesek hordani, 
melyen a hatósági pecsét látható legyen. Az 
arcképes igazolványokat Haimann fényképész 
Petőfi-utca 5. szám alatt a legrövidebb idő 
alatt készíti el. Felvételek reggeli 9-től d. u. 
3 óráig.

Az e l l e n s é g tő l  z s á k m á n y o l t  f e g y 
v e r e k ,  s tb .  k i r a k a t o k b a n  v a ló  k iá ll í
t á s á n a k  m e g n z ú n te t e s e .  Valamennyi 
törvényhatóság elsőtisztviselőjének 1914. évi 
november hó !4-én 8076/res. szám alatt kiadott 
körrendeletemmel a katonai kincstár érdekeinek 
megóvása végett utasítottam Címedet, hogy a 
harcszintéren, valamint a harcszintér mögötti 
területen talált katonai felszerelési cikkeknek a 
legközelebbi katonai parancsnoksághoz vagy a
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legközelebbi közigazgatási hatósághoz (községi 
elöljárósághoz, járási tisztviselőhöz:) való be
szolgáltatása iránt intézkedjék. Utóbbi időben 
többször előfordult, hogy egyes kereskedők s 
ezek között különösen fegyver-és lőszerkeres
kedők, kirakataikban ellenségtől zsákmányolt 
fegyvereket és felszerelési cikkeket állítottak ki. 
Minthogy ez az eljárás úgy az üzlettulajdono
sok, mint a nagyközönség körében is kétség
kívül azt a hitet kelthetné, hogy ezek a cikkek 
az üzleti forgalom tárgyai, holott e tárgyak fe
letti rendelkezésre a katonai szolgálati szabály
zat értelmében a katonaikincstár tart igényt, 
felhívom Címedet, tétesse széleskörben közhírré 
és figyelmeztesse különösen a kereskedői üzle
tek tulajdonosait, hogy ellenségtől zsákmányolt 
fegyvereket és felszerelési cikkeket sem kiraka
tokban kiállítani, sem pedig egyébként forga
lomba hozni nem szabad, hanem azokat is a 
fentebb megjelölt hatóságokhoz be kell szol
gáltatni.

H i r d e tm é n y .  A m. kir. honvédelmi 
ministernek folyó évi február 17-én kelt 1923. 
ein. B. 1915. számú rendelete értelmében az 
1895. és 1896. évi születést! hadkötelesek az 
egyévi tényleges szolgálat kedvezményében „fel
tételesen“ a következő módozatok mellett része
síthetők:

Az 1895. évben született ifjaknak igazolni- 
ok kell azt, hogy a folyó 1914/1915. tanévben 
valamely az egyévi tényleges szolgálatra jogo
sító tanintézetnek utolsó vagy utolsóelőtti év
folyamát látogatják.

Az 1896. évben született ifjaknak azt kell 
igazolniok, hogy ugyanebben a tanévben ugyan
ilyen tanintézetnek ugyanezen évfolyamai egyi
két, vagy pedig egy olyan évfolyamát látogatják, 
amelynek rendes elvégzése alapján a véderőről 
szóló 1912. évi XXX. törvénycikk 21. §-a 1. 
pontja harmadik bekezdése értelmében a kie
gészítő vizsgálatra való bocsátásra igényt sze
reznének, (Tehát legalább is főgymnazium, fő- 
reáliskola polgári iskola VI. osztályát, vagy 
más ezekkel a véderőtörvény végrehajtására 
vonatkozó utasítás 1. része VII. melléklete sze
rint egyenértékű tanintézet egyenrangú vagyis 
ll-ik évfolyamát látogatják).

Ezek a kadkötelesek abban az esetben, ha 
a maguk számára a csapattest választásának 
jogát biztosítani kívánják, kötelesek önkéntes 
belépés iránti s megfelelőleg felszerelt kérvényü
ket a szerint, vájjon a közös hadseregbe vagy 
a honvédségbe kivánnak-e belépni, az illetékes 
kiegészítési kerületi, vagy honvéd kiegészítő 
parancsnokságnál a lehető leggyorsabban, még 
pedig az 1895. évben születtek legkésőbb már
cius 31-ig, az 1896. évben születtek pedig leg
később április 30-ig benyújtani, hogy felavat- 
tásuk idejekorán, legkésőbb egy nappal a szü
letésüknek megfelelő évfolyamba tartozó népföl
kelő kötelesek bevonulására nézve megállapí
tott határidő előtt, eszközölhető legyen.

Az önkéntes belépés ezen határidő eltelte 
után is hehetséges ugyan, de ebben az esetben 
az önkéntes belépés csak ahhoz a csapattesthez 
van megengengedve, a melybe a folyamodó 
mint népfülkelökötcles már beosztást nyert.

Az egyévi ünkéntesi kedvezményben fel
tételesen részesített a kedvezményben történt 
végleges részesítésükig az „egyévi önkéntes
jelölt“ elnevezés illeti meg. szolgálatuk tekinte
tében azonban az egyévi önkéntesekkel teljesen 
azonos elbánásban részesülnek.

Az egyévi ünköntes jelöltek az egyévi ön- 
kéntesi kedvezményre jogosító tanulmányok be
fejezését s igy az egyévi tényleges szolgálatra 
való teljes igény végleges megszerzését egy 
később meghatározandó időpontig tartoznak 
majd igazolni.

A kérvények okmányolását, a fegyvernem 
és a csapattest választhatóra tekintetében fenn
álló korlátozásokat valamint a szabadságolás 
módját a rendelet szintén ismerteti, és ezeket 
az érdeklődők a városi tanács katonaügyiosz- 
tályában (Városháza II. cm. 43. ajtó) a hivata- 
los órák alatt megtekinthetik. Profuma Béla s. k., 
alpolgármester.

A k a to n a i  s z á l l í tó k  f ig y e lm é b e .  
Ismeretes, hogy a hadsereg szükségletének be
szerzése körüli egységes és a közérdekeknek 
is megfelelő eljárás rendszeresítése érdekében 
..Hadügyi központi nyilvántartás“ czimmmel uj 
szervezet létesült, mely ezentúl az összes szük
ségletek beszerzése dolgában előkelő szakfér
fiak közreműködésével tesz intézkedéseket. A

hadügyminisztérium ez osztálya fogja ezentúl 
kiírni az árlejtéseket és tárgyal alkalmi ajánla
tok elfogadása dolgában is. Az uj eljárás sze- 
szerint csak azon szállítók ajánlata vétetik fi
gyelembe. akik mint megbízható cégek, a ke
reskedelmi és iparkamarák részéről a központ
hoz felküldött jegyzékben benfoglaltatnak. Köz
vetítők s olyanok, akik nem a szakmájukra 
vonatkozó cikkekre tesznek ajánlatot, a jövőben 
kiírandó pályázatból ki lesznek zárva. A szege
di kereskedelmi és iparkamara most állítja össze 
kerületének szállitóképes iparvállalatai és jelen
tősebb kereskedőcégei jegyzékét azon adatok 
alapján, melyek rendelkezésére állanak. Cégek 
melyek igényt tartanak, hogy a jegyzékbe be
kerüljenek, forduljanak a kívánságuk jogossá
gát igazoló adatokkal és okmányokkal sürgősen 
a szegedi kereskedelmi és iparkamarához.

H a d ifo g ly o k  a lk a l m a z á s á n a k  f e l 
t é t e le i .  A hadügyiminiszterium egyrészt az 
esetleges munkahiány megszüntetése, másrészt 
a hadifoglyok foglalkoztatása céljából, mező- 
gazdasági és földmunkák végzésére, az arra 
igényt tartó munkaadóknak szerződés mellett 
hadifoglyokat bocsát rendelkezésére. A hadi
foglyok alkalmazásának feltételei a következők: 
A hadifoglyok kizárólag csak a szerződésben 
kikötött mezőgazdasági vagy földmunkák vég
zésére alkalmazhatók. Helyszínre szállításuk 
előtt orvosilag megvizsgáltatnak és csak teljesen 
egészséges foglyok rendeltetnek ki a munkához. 
Az orvosi vizsgálat munkábaállitásuk első két 
hetében 5 naponként a munkaadó költségére 
megismétlendő. A foglyok valamint az őrzésükre 
kirendelt őrszemélyzet elhelyezéséről és élelme
zéséről a munkaadó saját költségére köteles 
gondoskodni. A hadügyminisztérium a foglyok 
élelmezését is pontosan meghatározza. Reggelire 
fejenként egy tányér rántott levest, ebédre leg
alább 100 gramm húst és főzeléket, vacsorára 
pedig ugyancsak főzeléket kapnak, ezenkívül 
fejenként és étkezésenként legalább 400 gramm 
kenyér is jár. A hadifoglyok részére továbbá 
naponként 2—3-szor rumnélküli tea is kiszol
gáltatandó. Szeszes italokat adni tilos. A munka
adó köteles továbbá az őrszemélyzet ellátásáról 
a részükre mindenkor megállapított élelmezési 
költségek ellenében is gondoskodni. A hadi
foglyok munkájáért a munkaadó minden fogoly 
részére fejenként és naponként 50 fillért fizet. 
A munkaadót terheli a felügyetre kirendelt őr- 
személyzet tagjainak és foglyoknak orvosi, gyógy- 
kezeltetési és ápolási költsége is. A hadifoglyok 
munkaideje, a szokásos pihenőket beleértve, 
12 óra, a vasárnap pihenő nap. A munkabér 
szombaton fizetendő. A hadifoglyokat rendel
kezésre bocsátó katonai parancsnokság és a 
munkaadó között létrejött szerződés felbontására 
mindkét részről 8 napi felmondási idő van meg
állapítva, esetleges viták eldöntése pedig az 
illető katonai parancsnokság székhelyén illetékes 
rendes bíróság hatáskörébe tartozik. Egyébként 
a hadügyministerium feltételeit a hadifoglyok 
alkalmazása tárgyában a földművelésügyi igaz
gatás szervei már országszerte tudatták a gazda
közönséggel.

R e n d ő r k a p i t á n y  a  s z e g e d i  í té lő 
t á b l a  e lő t t .  A szegedi királyi Ítélőtábla 
foglalkozott Fratricsevics János magyarkanizsai 
rendőrkapitány ügyével, akit a szabadkai tör
vényszék 14 napi fogházra Ítélt, mert nyilt 
közgyűlésen arcul ütött egy városatyát. Az 
Ítélőtábla megváltoztatta a szabadkai törvény
szék ítéletét és felmentő Ítéletet hozott.

T á j é k o z t a t á s u l .  Azon valótlan, rész
ben pedig mindenesetre rosszakaratú híreszte
lések megcáfolására, melyek szerint a Kárpátok
ba több helyen betört volt ellenség a szinye 
lipoczi Salvatorforrás-telepet is meglátogatta és 
tönkre tette volna és, hogy ez az oka a Salva- 
tor-gyógyviz ideiglenes hiányának a követke
zők szolgálnak tájékoztatásul: A Salvatorforrás 
telepet, amely minden katonai országúitól félre 
esik a szétküldési helyétől, Eperjestől 28 kiló
méternyire nyugatra fekszik az ellenség soha 
sem érintette. A forrás tökéletesen rendben van 
üzeme soha sem szünetelt és nem is fog szü
netelni. De mert a forrás szétküldési helye 
Eperjes, az északi hareztérre vezető vasutak 
egyik legfontosabb tápállomása, amely a had
járat alatt teljesen a hadvezetőségnek van alá
rendelve és első sorban ennek céljait szolgálja 
innen a polgári teherszállítás tehát a Salvator
forrás szétküldése is fölötte nehézkes, többször 
heteken át pedig egyáltalában lehetetlenné van

téve. Ez az oka annak, hogy a Salvatorforrás 
készlet legtöbb helyen kifogyott és egy 
időre hiány állott be ezen gyógyvízben. A vál
lalat azonban nam kiméivé semminemű áldo
zatot és fáradságot mindenkor azon iparkodik, 
hogy a hadihelyzethez képest a Salvatorvizet 
minden nehézség dacára is szállíthassa. Schuttes 
Ágost Szinye-lidoczi Salvatorforrás vállalat Bu
dapest, Rudolf rakpart 8.

F ö l d b i r to k o s a i n k  figyelmébe ajánljuk 
Dr. Keleti és Murányi cégnek mai hirdetését, 
mely a tavaszi vetés és az idei aratás érdeké
ben fontossággal bir.

H a m is k á r t y á s .  S i p i s t a  s z o b a f e s 
tő .  A színek „keverésében“ nagymester Häfler 
József szobafestő. A színárnyalatokat azonban 
a négy „alapszínből“ tudta legjobban össze
állítani, ezt a módszerét a harminckétlevelű 
bibliából tanulta. Szóval az üzlet ment, jól 
festett. Egy hangulatos napon megismerkedik 
Kalmár Sándor temerini gazdag téglagyárossal, 
ki diletáns volt a festés és „rajz“-ban. Betérnek 
a Petőfi-utca 16. számú törökkávéházba. Ez 
most pénteken, (szerencsétlen nap) volt. Mint 
jó keresztényhez illő a bibliát kezdik lapozgat
ni; egy kis „endő“-vel ütik agyon az időt. A 
„dárdli“ unalmas, blattra tesznek. Kalmár nyer... 
szép kocsisjáték fejlődik ki. Fordul a kocka 
Kalmár vészit, vissza akarja nyerni, de mindig 
jobban úszik; már ezresek vándoroltak ki a 
pruclikzsebbőt. Rendkívül ügyesen operált vá
rosunk érdemes szülöttje Häfler szinbűvész ur. 
De miért is van ma péntek és miért dugja 
Balázs István titkos rendőr a szimatját minden
hova?! Tetszik tudni most már mi történt. 
Elbeszélésünk hőse Häfler szinbűvész megle
petve konstatálja, hogy Balázs t. rendőr egy 
rendőri testőrrel mutatja be tiszteletét. Csodál
kozását fejezi ki a „művész“ tehetsége fölött, 
de miután nagyon kiváncsi ez a Balázs-bácsi, 
magához vette a kártyát, Häfler szinbüvészt és 
a bankban talált 1211 K 60 fillért és arra 
kérte a mestert, hogy a rendőrségen tartson 
előadást szép tudományából. A vesztesfél, a 
károsult Kalmár váltig azt hajtogatta, hogy a 
mester még ezer K-ját emelte el, de Häfler 
erről tudni nem akart, ekkor Balázs, mintha 
mágnes lett volna a keze, kihúzta a mester 
kabátjának zugából a hiányzó ezerkoronás 
bankjegyet. így tehát összesen a 2211 K 60 
fillér elhuszonegyezett pénz megkerült. Mélysé
ges csend uralja Häfler celláját. Nem zavarják; 
tán újabb hasznos stúdiumok foglalkoztatják. 
Lehet, hogy csak hónap múlva engedik a mestert 
a szabad kék ég alá. 4 szin és mégis mennyi 
művészet kell hozzá, hogy sikerrel keverhessük! 
Ennek Häfler a megmondhatója! Gs.

H ir d e tm é n y .  Közhírré teszem, misze
rint az 1879: XXXVI. ill. 8 §-értelmében az 
egyénenkénti elszálásolásnál egy ló elhelyezés 
után alomszalmával együtt napi 3 fillér, kato
nai legénység elszállásolás alkalmával naponként 
és fejenként 3 fillér jár. Payerle főkapitány.

H i r d e tm é n y .  Utalással a m. kir. minis- 
teriumnak 504/915. M. E. számú rendeletére 
közhírré teszem, hogy mindazok, akik fémek 
és ötvözetek birtokába vannak a városházán 6 
szám alatt haladéktalanul jelentkezzenek, ahol 
a szükséges felvilágosítások és bejelentő lapok 
megszerezhetők. Payerle főkapitány.

I HIRDETÉSEK. |
V . . I - ............i  /

M enjen ma este  az A pollóba!
Sok szép, érdekeset lát, mert most mutatják a 

kinematográfia csodáit.

Grandiózus műsor!

Az aszfaltbetyárok,
nagy vígjáték 3 felvonásban.

A HALÁLUGRÁS,
(SALTO MORTALE)

nagyszabású szerelmi dráma földrengéssel t  
kapcsolatban, 3 felvonásban.
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Újvidék
Erzsébet-tér 7. szám

tisztelettel értesíti a nagyérdemű hölgyközön
séget, hogy a tavaszi idényre igen sok divatos, 
ízléses nőikalapárú érkezett, melyeket tekintettel 
a háborús állapotra, igen jutányosán árusít. 
Elfogad átalakításokat és díszítéseket is. Készít 

mintaszerinti megrendelést.

4. oldal

A Fuchsféle r.tSil’. 'iíí
mely 15 éu óta áll fönn eddigi helyiségében 

ugyanabban a házban
(Kossuth Lajos utca 13. sz. most az 

udvarban jobbra) folytatja üzemét.
Fokozott igyekezettel azon lesz, ezen újvi

déki elsőrangú vegytisztító intézet, hogy az 
eddigi bizalomra továbbra is érdemessé tegye 
magát. A legkisebb munkát is a legnagyobb 
pontossággal és a megrendelő teljes megelé
gedésére, jutányosán készíti.

Eladó.
Elsőrendű egészséges

k e n d e k k o r ©
1600 mm., 1914. évi termés. Szállítható 
vasúton vagy viziúton a Dráván. Érdek
lődőn forduljanak

Honig J a k a b  é s  J ó z s e f
cim alatt Erzsébet-pusztára u. p. Baranya- 

Sellye.

Előkelő női divatterem.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni,
hogy

női kalap divattermemet
a tavaszi idényre dúsan fölszereltem.

Igyekezni fogok, hogy a nagyrabe- 
csült hölgyközönség bizalmát, úgy mint 
eddig is, részemre biztosítsam. Most a 
háború alatt főleg arra ügyelek, hogy t. 
vevőim olcsón jussanak divatos, Ízléses 
kalapjaikhoz.

Kiváló tisztelettel 
WINKLE VALLY, 

Kossuth Lajos utca 30. szám 
róm. kath. hitk. épület.

■ U g l u l S /
•forrás. 9zéns&vdúi, diatetiku«, 
Üdítő Asztali ital. -  Elősegíti 
az em észtést és anyagcserét.

: Idillt gyomorhurut
nál, székrekedésnél, Bright- 
félo vesebajnál, lópdag&nat- 
nál, máj bajoknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a 
légutak hurutos hántalmaináL

i Donáti
_ maga nemében a leggazda
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erélyeeebb hatassal. Féképen 
indiKálva: Idolt bélhurutnál, 
obstipatiónál,epekőnél,elhízási i 
hajlamnál, osúznál és cukor-A 
betegségnél.

Legdusabb, természetes magnézium- 
g laube rsósForrá sok.

( Főraktár Magyarország réeaére: ,  ■^oftaftBnJóxMfBndep^

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

„VOLXN“
szab. csengősó egyedüli elárusító helye 

Újvidéken:

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

bőségesen kapható.

Teljesen igaza van
a rendőrségnek!

Megparancsolta, hogy az élelmiszereket 
nem szabad másutt elárusítani, mint e célra 
alkalmas, tiszta helyen, ahol k izárólag

élelmiszereket árusítanak.
Ilyen szép, tiszta helyisége van

Újvidék elsőrangú
csem ege és élelm iszer  
árucsarnokának.

Tekintse meg a Kossuth Lajos u. 10. sz.
alatti csemege különlegességi üzletet.

C a m o I ?  ćs ,el)es fogsorok> arany ko- 
r  O y d K  rónák, arany fogak, arany- és 

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

Hézagpótló vállalat indult meg.
Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor

lattal biró szakemberek társultak.

„HELIOS“
müszerészeti 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 müszerészeti (finomtecli- 
nikai) munkák és javítások szakszerű el
végzése, mint pl. phisikai, 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.

Országos
érdek

hogy az idei termés fényesen sikerüljön, kötelessége tehát minden földbirtokosnak 
a tavaszi vetést idejekorán kártevések ellen megvédeni. A vetőmagnak ellenségei: 
a varjuk, egerek, hangyák és az üszők, melyek ellen biztos védelmet nyújt a kitűnő

G O R S I N
csávázó-szer, mely 8 év óta bevált, miként azt tudományos intézetek, valamint gya
korlati gazdák alapos kísérletei hitelesen bizonyítják. A Corbin nem befolyásolja a 
vetőmag csírázó képességét! Búza, rozs, árpa, zab, kukorica, répa, kender, konyha- 
veteménystb. magjainál alkalmazható egyaránt kitűnő eredménnyel. A jelenleg drága 
kékkövei való csávázás, mely csak üszők ellen véd, teljesen elmaradhat.

Megrendelések idejekorán lehetőleg azonnal eszközlendők, mert a vasúti 
szállítás számos vonalon akadállyal jár.

Rögtön küldünk árajánlatot, igen egyszerű használati utasítást és bizonyit- 
ványmásolatokat érdeklődőknek.

Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyára Újpesten,
valamint a főelárusitó: D ietzgen  Imre é s  f ia i ,  Újvidék.

a z  i i i a t s z e r é s z e t  é s  
hytjienikus ó v ó s z e r e k

minden különlegességével 
dúsan

föl van szerelve.

Il i in Dusán
gyógytáa

Újvidéken. E rzséb et-tér

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