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K özélelm ezés ügye.
Ma a háború mellett az elsőrendű, 

a megélhetésre vonatkozó szükségletek 
ellátása, kielégitésöknek biztosítása fon
tos gondja az egész országnak Az an
golok háborús politikájának kétségtele
nül helyes alapgondolata, hogy a hábo
rút nemcsak fegyverrel lehet győzelme
sen befejezni, hanem gazdasági ténye
zők hatása alatt el is lehet veszíteni. Éppen 
azért minden erővel azon kell lennünk, 
hogy az angol törekvéseket a gazdasági 
téren nemcsak ellensúlyozhassuk, hanem 
egyúttal a saját gazdasági fegyvereikkel 
is kiizdhesstink ellenük. A közélelmezés 
biztosítása terén éppen a most lefolyt hé
ten minden irányban már a legszigorúbb 
háborús rendszabályokkal találkoztunk, 
amelyek világosan rámutatnak e téren 
arra a fokozatos előrehaladásra, mely 
a közélelmezés biztosítása érdekében és 
a gazdasági év második felének bekövet
keztével mindinkább szükségessé vált. 
Legjellenzőbbek ebben a tekintetben a 
német birodalom részéről életbeléptetett 
rendszabályok. Nem sokkal a háború 
kitörése után a gabonavámok felfüggesz
tésével a német birodalom megnyitotta 
a maga határait a külföldi gabona szá
mára és ennek az intézkedésnek a se
gítségével jelentékeny külföldi gabona 
mennyiséget vont magához. Az angolok 
részéről a hadi dugáru fogalmának ki- 
terjesztésével alkalmazott korlátozások ezt 
a rendelkezést azonban csakhamar ha
tástalanná tették, úgy, hogy a német bi
rodalom a bekövetkezett áremelkedésnek 
a múlt év szeptember hónapjában a 
maximális árak megállapításával volt 
kénytelen gátat vetni. Ezt követte a ga- 
bonanemtiek takarmányozási célokra va
ló felhasználásának korlátozása, a szesz- 
termelésre alkalmazott korlátozó rend
szabályok, a pékipar körében az éjjeli 
sütés megtiltása, amelyek azonban a 
nagy cél minél tökéletesebb megvalósí
tása érdekében csak részleges intézke
désnek bizonyultak. A német birodalom 
a legutóbbi napokban a gabonamono- 
polium behozatalával, tehát az egész 
gabona- és lisztforgalomnak az állam 
kezében való összpontosításával kívánta 
egyrészt a közélelmezés biztosítását az 
uj Campagne kezdetéig lehetővé tenni, 
másfelől az ebből szükségképpen követ
kező biztositékokot elvállalni.

A gabona és a liszt egyedáruságának 
életbeléptetése kétségtelenül a legjelen
tősebb gazdasági természetű intézkedés 
a háború eddigi folyamán, mert azzal az 
intézkedéssel a német birodalom úgy
szólván korlátlan rendelkezési jogot nyert 
a monopólium tárgyát képező búzára és 
rozsra, valamint a búza-, árpa- és zab
lisztre. Természetesen ezzel a jelentős 
intézkedéssel a német birodalom egyúttal 
stilyos felelőséget vállal, mert azzal, hogy 
a liszttel való ellátást maga vette a kezébe, 
gondoskodnia is kell arról, hogy a lakos

ságnak liszttel való éllátása tényleg sike
rülhessen is. De az egyedáruság alakja 
kétségtelenül lehetővé teszi az országos 
érdekek érvényesítését és ezeknek az ér
dekeknek egyedüli szemmeltartását más 
érdekek felett és esetleg azoknak ellenére. 
A német gabonamonopólium jelentékenyen 
korlátozza, de nem szünteti meg teljesen 
az egyéni tulajdont a gabonában és a 
lisztben, de ez a tulajdonjog már csak 
arra jó, hogy az állam részére átenge
dendő gabonáért és lisztért a maximális 
áraknak megfelelő kártérítést biztosítson.

Nálunk is tovább volt kénytelen menni 
a kormány a maximális árak megállapí
tásánál és a rekvirálási jognak rendeleti 
szabályozását nyomon követte a rekvirálás 
valóságos alkalmazása. Körülbelül nyolc
van járásban élt a kormány ezzel a tör
vényben biztosított jogával, hogy a maxi
mális áraknak érvényt szerezhessen. Mi 
tehát egyelőre a gabonamonopoliumtól 
még távol vagyunk és a lefoglalási jog 
alkalmazásával járó tapasztalatok lesznek 
hivatva felvilágosítást nyújtani a további 
teendők szükségessége felől. Nálunk a 
közvetlen cél az volt, hogy a malmok 
a szükséges nyersanyag birtokába jut
hassanak. végső eredményben azonban, 
hogy a liszt a fogyasztóknak a maximális 
áraknak megfelelő áron rendelkezésre 
állhasson.

Az élelmezési kérdések sorában az 
utóbbi időben a cukorkérdés is jelentő
séget nyert, amelyre nézve a német bi
rodalomban már a háború elején kiviteli 
tilalmat léptettek életbe, nem annyira a 
lakósság ellátása, mint inkább az ellen
séges államok ellátásának megakadályo
zása céljából. A cukorkérdés az utóbbi 
szempontból nálunk is aktuális lett, más
felől azért is, mert a mai viszonyok 
mellett egyetlen élelmezési cikk kivitele 
is megfontolandó. Cukorból, főleg nyers
cukorból a belföldi fogyasztást jelenté
kenyen meghaladó készletekkel rendel
kezünk ugyan, de számítani keli azzal, 
hogy a gabonatermelés kiterjesztése és 
a háborúval járó egyéb átalakulások kö
vetkeztében ez a fölösleg az év folyamán 
jelentékenyen le fog apadni akkor is, ha 
az év folyamán a háború befejezést 
nyerne. Nem állhat tehát érdekünkben a 
cukorkivitelnek egészen korlátlan fenn
tartása, hanem előreláthatóan gondos
kodni kell arról, hogy cukorfölöslegünk 
lehetőleg rendelkezésünkre maradjon és 
a szükséghez képest fel legyen használ
ható a lakósság élelmezésének javítására. 
Utóbbi időben ebben az irányban kísér
letezések is folytak, de akár szükség lesz 
a cukor nagyobb arányú belföldi fel- 
használására, akár nem, annyi kétségte
len, hogy e jelentős élelmezési cikk 
birtokában jóval erősebbek leszünk gaz
daságilag, mint akkor, ha azt esetleg 
igen jó áron a külföldnek eladhatjuk. A 
kormány mindenesetre módot fog találni, 
hogy a hazai cukoripar, amely egészében 
véve az utóbbi években, sőt a háború

folyamán is, keayezőtlen viszonyok köj 
jutott, az ilyen természetű intézkedések 
mellett is megfelelő aton órtéfrgSíthesse 
termékeit.

Az érdem  jutalm a.
Elismerés, kitüntetés, jutalmazás, dicséret 

egész özöne érte a hadi tengerészeink leg
nagyobb részét, mondhatnék majd valamennyit, 
azért az önfeláldozó, vitéz magatartásért, mellyel 
a szerbek ellen vivőit harcainkban különösen 
kitüntették magukat. A tengerészeink mellé sora
koznak hajóstársaságaink alkalmazott hajósai, 
úgy a tisztikar mint a legénység. A legnagyobb 
golyózáporban szedték össze sebesültjeinket és 
vitték a biztos menhelyre, különösen a „Traisen“ 
hajóra.

E hó 4-én diszitették fel az itteni Duna- 
gözhajózási Társaság két igen érdemes tiszt
viselőjét a koronás aranyérdemkereszttel a vi- 
tézségi szalagon. Zuber JCiroly kapitány és 
JCönich Syula. gépkezelőt érte a kitüntetés. 
Haláltmegvető bátorsággal mentette meg ez a 
két férfin sebesültjeink sok százát. Fütyült a 
golyó körülöttük, felettük, mellettük, mindenütt 
a halál ordított és tátotta a torkát hogy elnyelje 
őket, de ők semmivel sem törődtek, hanem 
mentettek, vitték a sebesülteket; sokszor egész 
éjjel, egész nap. Majdnem 6 hónapig teljesítették 
ezen vitéz, humánus szolgálatot. A királyi ki
tüntetés a legérdemesebbeket érte.

A szépen feldiszitett „Traisen“ födélzetén 
ment végbe az egyszerű, de mégis lelketemelő 
ünnepély. Barcsai Ábris dr. sorhajóorvos mint 
hajóparancsnok, megható érzéssel telített beszéd 
kíséretében tűzte a két kitüntetett mellére az 
érdemkeresztet. Tengerészeinknek egy különít
ménye sorfalat képezett és tisztelegve lépdelt 
a két kitüntetett előtt. Meghatóan köszönte meg 
Zuber Károly kapitány a kitüntetést, midőn 
ünnepélyes fogadalmat tesz, hogy mindketten 
érdemessé teszik magukat, a jövőben is ezen 
érdemkereszt viselésére.

Az .ünneplő társaság tagjainak sorában 
láttuk: Őfelsége kórházi hajója a „Traisen“-en 
jelen voltak: A tengerészek közül: Őnagysága 
Rodinis Amália, mint a hajó főnöke, Barcsai 
Abris dr. a hajó parancsnoka, Stock tengerész
hadnagy, Stadler dr. rend. fog. a város kép
viseletében, Königstadtler Otló dr. és Csernyei 
Mór a meghívóit sajtó képviseletében. A D. O. 
T. tisztviselői karából: Dreger Frigyes hajó
felügyelő nejével, Muntyan Maurius flotta
parancsnok, Szalay András főgépész, Termatsits 
Imre újvidéki hajóállomási főnök nejével, 
Schneider Károly kapitány, Jelacsa András 
másodkapitány, Tetref György hivatalnok nejé
vel, Zimmer Lipót gépész. A M. F. T. R. részé
ről: Kormos Dömötör kapitány, Miklós J. fő
gépész. A „Széchenyi“ hajóról: Schneider 
Károly parancsnok, Jelacsa András másod- 
kapitány, Gödöllős M. ellenőr, továbbá Landa 
Géza tengerész-hadapród, kinek mellét szintén 
az arany érdemkereszt díszíti.

Este az ünnepeltek tiszteletére családias 
jellegű társasvacsora volt a Széchenyi hajó 
társalgó termében. A köszöntök sorát egy 
édes csöppség Dréger Hedvig nyitotta meg, ki 
nagyon kedvesen szőtte mondókájába őfelsége 
éltetését, a két ünnepelt dicsőítését és azután a 
jelenvolt Rodinis Amália úrasszonyt, a hajó 
elöljáró főnökét, kinek mellét szintén kitüntetés 
díszítette. A kisleány oly bájosan tudta mondó- 
káját csoportosítani, hogy szónoklatának szép
sége vetekedett a kezében tartott virágcsokorral, 
mert szavainak bája olyan volt, mint a virág
illat. Ezután Csernyei Mór szerkesztő méltatta 
a két ünnepelt érdemeit, továbbá csinos, mag
vas beszédben Stock tengerésztiszt is hozzá
járult az estély nívójának emeléséhez.

Ami jó, ami ízletes volt, (pedig egy hajó 
konyhájában sok van) azt mind föltálaltatták.
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Hogy a vacsora még kedélyesebb legyen, 
cigányok is megjelentek. Ahol cigány, szép 
asszony, jó bor, kedves házigazda van, olt a 
vig kedély sem hiányozhat és Így éjfélig még 
a ropogós csárdásnak, keringőnek, de még a 
kólónak is voltak képviselői. A legjobb hangu
latban távozod az előkelő társaság és egy ked
ves emlékkel gazdagodott a mi világháborúnk 
krónikájának aranykönyve. Cs. M.

H Í R E K .
V a r o s o k  k ö z e le lm e z é a e .  Mindenütt az 

egész orszában gondoskaduak a polgárság köz- 
élelmezéséről. Mutatóul egy két város intézke
dését bemutatjuk, Szegeden a husdrágitás és 
az élelmiszeruzsora megakadályozására Koczor 
János tanácsnok azt ajánlotta a tanácsnak hogy 
hatósági mészárszéket állítsanak föl és hogy 
szerezzen be maga a hatoság a lakosság ellá
tására nagyabb élelmiszerkészletet: burgonyát, 
főzelékfélét, zsirt, stb. A tánács Bokor Pál pol
gármester-helyettest, Koczor János adóügyi ta
nácsnokot és Szalay József főkapitányt bizta 
meg, hogy ezzel az ügygyei foglalkozzanak. 
Szegeden már egy hete tart a rekvirálás. A bi
zottság és a kormány megbízottja, Lória Hen
rik nem járnak házról-házra a városban, hanem 
csak azokat a helyeket keresik föl a gabona 
és liszt összeírására, amelyeken nagyabb nieny- 
nyiségü készletek vannak. A bizottságot mun
kájában több albizottság támogatatja. A tanács 
be akarja várni az eredményt, s csak ahhoz 
képest szándékozik véglegesen dönteni a ható
sági liszt- és élelmiszerkereskedés fölállítása 
ügyében. Back Bernát és fiai cég azt ajánlotta, 
hogy ha a város nagyobb gabonamennyiséget 
szerez be a lakosság számára, úgy teljesen 
vámmentesen és ingyen vállalná a gabona őr
lését. Egyúttal kijelentette, a cég hogy a polgá
ri lakosság számára való rekvirálás céljaira 
kamatmentes kölcsönt bocsájt a város rendel
kezésére. Pozsonyban múlt hó 20-ig a pálya
udvarokon, kereskedőknél, pékeknél, slb. 2418 
métermázsa különféle liszt Íratott össze. Az ösz- 
szeirás tartama alatt a pályaudvarokra érkező 
s ott feladott, valamint a kereskedőknél, pékek
nél, stb. levő lisztmennyiségek zár alá helyez
tettek. A hatósági összeírás befejeztével a kor
mánybiztos elrendelte a zár alól való feloldást 
s ennek következtében mindenki szabadon ren
delkezik a címére vasúton érkezett, vagy rak
tárában levő lisztmennyiséggel. Az a rendelkezés 
azonban továbbra is fennáll, hogy lisztet Po
zsony területéről sem vasúton, sem pedig ten
gelyen elszállítani nem szabad.

K in e k  j á r  s e g e ly ?  A belrivottak hoz
zátartozóinak segélyezése, a rokkantak járandó
ságai és az elesettek özvegyeinek és árváinak 
ellátása az egész társadalom egyik égető gond
ját képezi. Mindenkit a lehető leggyorsabb utón 
kell állami segélyben részesíteni! ez a főcél. 
Sajnos csak nagy erőfeszítéssel valósítható meg, 
mert az érdekeltek nagy tömege a már meg
állapított segélyek mértékét és azt a módot, 
amellyel a segélyek megkaphatok sem ismeri. 
Ezt a tájékozatlanságot lesz hivatva megszün
tetni a „Kinek jár segély?“ cimü füzet, amely 
most jelent meg a könyvpiacon. A kis füzet 
valóban hézagpótló szerepet tölt be, amennyi
ben könnyen áttekinthetően rövid fejezetekben 
magyarázza meg, hogy kinek mily cinren, mily 
mértékben jár segély, s az miként szerezhető 
meg, Külön tárgyalja a füzet a belrivottak hoz
zátartozói segélyezésére vonatkozó szabályokat, 
a rokkantak járandóságaira és az elesettek 
özvegyeinek és árváinak ellátására vonatkozó 
rendelkezéseket. Egyszerű és világos példákkal 
magyarázza meg a segélyösszeg nagyságát, 
megtanit bennünket arra, mikor kezdődik és 
meddig tart a segélyezés, hogy jelentkezzünk 
a segélyért, hogy fizetik a segélyt. Elénk tárja, 
hogyan állapítják meg a rokantak ellátására 
való igényt, táblázatosán bemutatja a rokkant
sági nyugdíj összegét, a sebesülési pótdijat 
s megmagyarázza az elesettek hátramaradottjai
ról szóló intézkedéseket. Megtaláljuk a köny
vecskében özvegyi nyugdijösszeg kimutatását, 
külön a legénységre, altisztekre és tisztekre vo
natkozóan. Az ügyesen szerkesztett könyvecs
két a törvények és rendelek alapján dr. Pong- 
rácz Jenő ismert fővárosi jogi Író állította össze, 
rendkívül áttekinthetően és világos népszerű 
magyarázatokkal. A könyvecske legfőbb érdeme, 
hogy olcsó, mindenki által könnyen megszerez

hető. Példányonként ára 20 fillér. Kapható min
den könykereskedésben.

M a g y a r  k i rá ly i  á l l a m v a s u t a k  sza
badkai üzletvezetösége a következő értesítést 
küldötte: (A nagyfény-csantavéri vonal meg
nyitása.) Értesítjük, hogy, az elzárt nagyfény- 
csantavéri vonalt folyó évi február hó 25.-én 
az 5913 sz. vonattal az összes forgalom részé
re megnyitottuk. Nevezett vonalrészen az 5911. 
5912. 5913 és 5914 sz. vonatok közlekednek. 
Szabadka, 1915. február hó 28.-án Reiner s. k. 
üzletvezető.

M a g y a r  k irá ly i  á l l a m v a s u t a k  üz - 
le tv e z e tő s e g f : S z a b a d k a .  A főispáni hi
vatalt a következőkben értesítette: Értesítjük, 
hogy a szond-hodsági vonal szond-hodság- 
kálváriai része folyó évi március hó 2-ről 3-ra 
éjjeli 12 órától kezdve az összes forgalom ré
szére bizonytalan időre elzáratik.

Továbbá: Tisztelettel van szerencsénk kö
zölni. hogy folyó évi március hó 3-tól kezdő
d ő ig  a 913. sz. vonatnak Erzsébetfalva m. h. 
Dunaharaszti, Dunakisvarsány m. h. Sándor, 
Verusics, Zannatica, Kukuriki, Cscngetyüs, Kis
kér, Máriamajori Piros rendes és feltételes meg
állóhelyeken a megállást, illetve megállítást 
megszüntetjük. Rainer s. k. üzletvezető.

F e lh iv a s .  Felhívom a város lakosságát, 
hogy a katonaság által okozott károknál a ha
diszolgáltatási törvény 39 §-a értelmében a kárt 
okozó csapattól azonnal kérje a kár igazolta
tását és csak amennyiben ez megtagadtatnék 
forduljon nyomban, jelenleg a Ferencz József 
laktanyában elhelyezett csendörségi portyázó 
különítményhez. Payerle főkapitány.

L o p á s .  Még a múlt évi piros pünkösd 
hajnalán történt, hogy Bállá Árpád sertéshizlaló 
tulajdonából 6 drb. hízott sertést loptak el, 900 
korona értékben, azután szeptember 1-én Rich
ter Dánieltől szintén 6 darabot 732 K értékben. 
Az elsőizben lopottakat Csorba újvidéki hen
tesnek, a másik prédát a piacon értékesítették. 
A tetteseket az újvidéki rendőrség Tomics 
Lázár és Popovics Ignác személyében kinyo
mozta. December hó 23-án 9—2 évi fegyházra 
ítélte őket az újvidéki törvényszék, melyet a 
tábla most helybenhagyott.

A h a d s e r e g h e z  b e o s z to t t  p o lg . 
e g y é n e k n e k  c s a lá d ja ik r ó l  v a ló  g o n 
d o s k o d á s .  Bácsbodrog és Torontói várme
gyék stb. kormán) biztosának f. év 299. K. B. 
számú rendelete folytán az alábbiakban teszem 
közhírré a Balkán Hadsereg főparancsnoksá
gának I. 3900 sz. a. kibocsájtott hirdetmé
nyét. A harctéren levő hadsereghez beosztott 
polgári kocsisok, nrálhás állatvezetők, és mun
kások családjai ismételten panaszt emeltek, hogy 
a családfentartó megélhetésükről nem gondos
kodik. — Miután ily családok államsegélyre 
igénynyel nem birnak, egy nagy része azoknak 
nélkülözésnek van kitéve és az illetőségi község 
terhére esik. Az alosztályok parancsnokai a jö
vőben gondoskodni tartoznak, hogy minden 
kocsis stb. családjának havonkint legalább mun
kabérének a felét küldje haza. k  pénzösszeg 
elküldése két példányban kiállított jegyzékalap
ján minden hó elején a legközelebbi kát. pos
tahivatalnál cszközlendő, megbízott (kalauz) által 
feladandó. A postahivatal által a pénzfeladását 
igazoló jegyzék a legközelebbi számadáshoz csa
tolandó. Profimra Béla s. k., alpolgármester.

9 0 0  t a n a r  a  h á b o r ú b a n .  Érdekes 
statisztikai adatokat hoz a Tanáregyesületi Köz
löny most megjelent száma a magyar középis
kolai tanárság részvételéről a háborúban. Ezek 
szerint a most bevonuló B) osztályú nép- 
fölkelőket nem számítva - 900 középiskolai 
tanár van a hadrakelt seregben, nyolcán pedig 
külföldön (Fanciaország, Anglia és Japán) van
nak internálva. Közülök eddigelé elesett 21, ha
difogoly 24, eltűnt 7, kitüntetésben részesült 
27 tanár. — Ugyancsak a „Tanáregyesületi 
Közlöny“ értesít a németországi középiskolai 
tanárság megfelelő számadatairól. Ott éppen 
(1000 tanár vonult be eddigelé; az elesettek 
száma 601 (11" „); vaskeresztet január közepéig 
1199 (20%!) kapott. A magyar tanárság hiva
talos lapja felpanaszolja, hogy mig a németek 
minden emberről pontosan beszámolnak, addig 
nálunk főleg a kitüntetésekéi s a hadbavo- 
nultak számát illetően csak megközelítő 
adatokat ál! módjában közölni.

S z ib é r ia i  f o g s á g b ó l  irt László Lajos 
zászlós újvidéki földink. Szüleihez írott leve
lének kivonatos tartalma a következő: Szep

tember elején orosz fogságba jutottam. Barná
idból irtani, de mindezideig választ nem kap
tam. Ott október 20-ig voltunk. Onnan Novo- 
Nikolajevsk- Irkuc—Bajkai- Mandzsura Kar
óin (Kina)—Vladivostok Chabarovoskba ér
tünk. Barnáidig 3 hétig, onnét ismét idáig 3 
hétig utaztunk. Ilyen távol vagyok most ha
zulról I 10.000 Km! Innen csak most irhatok, 
mert az alkalom csak most adatott meg. Ha
zámból ezekben a napokban nagyon sok levél 
érkezett. Fogolytársaim közül mindenki kapott 
levelet, éppen én nem. Miért? Kérlek benne
teket k. szüleim Írjatok nekem is egy kimerítő 
levelet. (Itt a család tagjairól kérdezősködik). 
A levelet németül Írjátok. Hogy miképpen megy 
sorom, azt annélkül, hogy megírnám, úgy is 
tudjátok, — Dolgoznom nem kell. Hogy mit 
kapunk e n n i ------- az ennivaló. Isme
rősök a foglyok között nincsenek. Chabarovosk 
Kelet-Szibériában fekszik Transzibériai szárny- 
vasút végállomásán. 600 Km.-re éjszakra Vla- 
divosztoktól, 200 Km. nyugatra a Csendesóce- 
ántól. Innen Budapestig az utazás vasúton 6 
hétig tart, vagy Fiúméig a hajóval 7 hétig. 
Remélhetőleg nemsokára utrakelünk. Többet 
nem irhatok. Ismerőseimet s z í v . üdv. Címét 
közli és érzékenyen búcsúzik kedveseitől.

N a g y  b a jo k  v a n n a k  m o s t  m in 
d e n f e l e  a  k é k k ö v e i ,  mert a készletek ki
csinyek és ami kapható az rendkívül drága. A 
kékgálicot szőlőpermetezésnél nem lehet helyet
tesíteni, ellenben a tavaszi vetésnél a mag 
csávázására igen jól helyettesíthető Corbin mag
védő szerrel, mely a mai viszonyok között ol
csóbb, mint a kékgálic és alkalmazásának egy
szerűsége, valamint üszők elleni megbízhatósá
ga miatt, a legnagyobb figyelmet érdemli. A 
gazdaközönség jól teszi, ha már idejekorán el
látja magát Corbin magcsávázó szerrel, mert a 
vasúti szállítás nehézségei úgyis meglassítják a 
szállítást. Tudomásunk szerint a Corbin hasz
nálható tavaszi és őszi vetésnél, búza, árpa, 
rozs, zab és kukorika csávázásához. A Corbin 
nemcsak iiszök ellen védi a magot, hanem 
egyszersmind megóvja a gazdát varjuk, galam
bok, egerek kártevésétől is az elvetett magnál, 
mert a Corbinnal csávázott magot ezek az 
állatok utálják. Ezen kiváló szert már Magyar- 
országon is gyártják, még pedig Újpesten Dr. 
Keleti és Murányi vegyészeti gyárában. Neve
zett gyár már eddigi cikkeivel is pl. a lysoform- 
mal országos hírre tett szert.

H ű t le n  f e le s é g .  Máriássi János újvidéki 
villamos kalauz az északi harctéren megsebe
sült. Az újvidéki kórházban ápolták. Csinos fe
lesége szorgalmasan ellátogatott hozzá. A gon
dos ápolás következtében Máriássi csakhamar 
fölépült és mint üdülő a korház szolgálatában- 
maradt. Nagyon boldogok voltak férj “ és fele
ség, de a boldogságuk nem tartott sokáig, mert 
szép Juliska fejét Bresztatits Mihály káplár el- 
bolonditotta. A megcsalt férj a hűtlen asszonyt 
a pásztorórán tetlenérte és oldalfegyverével 
halálosan szivenszúrta; most a csábitót, a bol
dogságuk megrontóját akarta megölni, de ez 
mindenét otthagyva elszökött. Máriassit a ka
tonai hatóság letartóztatta.

T a lá lt , c s o m a g .  Február hó 24-én a vá
ros területén egy csómag találtatott, melyben 
képes levelezőlapok, harisnyák, gyufa, cérna, 
lakatok, cigaretta papiros stb. volt. Igazolt tu
lajdonosa e. hó 26-ig. a rendőrségen átveheti 
mert különben nyilvános árverésen fog értéke
síttetni.

Ó b e c s é n  T o k o d i  I s tv á n  kamráját 
ismeretlen tettesek föltörték és abból körülbelül 
100 K értékű élelmiszert loptak el.

N e m z e t i s é g  e lle n i i z g a t á s  miatt 
Kovácsev Novák péterrévei temetőcsőszt tör
vényszékünk 2 havi fogházra Ítélte.

S ú ly o s  t e s t i  s é r t é s .  A csurogi köz
ségháza folyosóján Tapavicza Emil és Welzl 
István összevesztek. A szóváltásból verekedés 
lett. Welzl a ballábát eltörte, Tapavicza a jobb 
lábát kificamította. Tapaviczát 8 napi fogházra 
ítélték. B

A c u k o r  á r a k  a l l a n d ó s i t a s a .  Az 
osztrák és magyar cukorfinomitók elhatározták, 
hogy az árakat nem emelik és hogy a jelenlegi 
kampányban a most érvényben levő árakhoz 
ragaszkodni fognak. Miután a finomítók a szük
séges nyerscukormennyiséget a maguk részére 
biztosították, a gyűlés melyen csaknem az összes
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finomítók delegáltjai resztvettek, egyhangúlag 
elhatározta, hogy a gyárak legközelebb a kor
mány előtt kötelező nyilatkozatot tesznek arra 
nézve, hogy az idei kampány a belföldi fino- 
mitványkontingesnek, legalább a száz százalékát 
fogják előállítani és hogy az uj termésig a 
cukrot változatlan árban fogják a kereskede
lemnek és a fogyasztóknak rendelkezésére bo
csátani. Végül elhatározta a gyűlés, hogy a fi
nomítók mihelyt lehetséges lesz száz százalé
kon felül még további öt százalék cukrot fog
nak készíteni és a belföldi fogyasztás részére 
rezerválni abból a célból, hogy az szükség 
esetén a sütő-liszttel kevertessék. A cukorfino- 
mitóknak ez az állásfoglalása felmenti a két 
kormányt attól, hogy a cukorra nézve mint 
ahogyan a tervbe volt véve — maximális ára
kat állapítson meg. Így az alapár Ausztriában 
7 9 — K marad, a kontingensen felül pedig 
5»/0-ot őrlési célokra a malmoknak átenged
nek. Nálunk az alapár, dacára hogy Magyaror
szágon elég cukor van, teljes nyolc koronával 
magasabb mint Ausztrában. Azt hisszük, hogy 
erre a teljesen indokolaltlan árkülönbségre 
szükség nncsen és legfőbb ideje lenne, hogy 
már a mai drágaságra való tekintettel is, ez 
megszűnjék. Nagysüveg mai ára 87 - kocka 
90.50 kristály 85.- nyers 83.-K.

F e lh ív á s .  A m. kir. honvédelmi minister 
ur folyó évi február hó 23-án kelt 1322/eln.
4— 1915. számú rendelete alapján ezennel a 
törvényes következmények terhe alatt, kötelezek 
minden háztu la jdonost (intézeti vezetőséget, 
s ahol ezek nem a házban laknak, a házfel
ügyelőt, házmestert, illetőleg közvetlenül magu
kat a bérlőket), hogy a házukban lakó mind
azon po lgári férfiegyénekre  vonatkozólag, 
kik 1865—1897. évek között születtek, 48 óra 
alatt a következő adatokat gyűjtsék össze:

1. A megfelelő koru férfi családi és utó
nevét. (Vezeték és keresztnév).

2. Születési évét, hónapját és napját.
3. Születési helyét (járás, megye).
4. Foglalkozását. Ez utóbbit a legnagyobb 

pontossággal; tisztviselőknél és munkásoknál 
azt is fel kell említeni, hogy az illető mely 
cégnél, illetőleg milyen gyárban van alkalma
zásban.

5. Az 1878—1896. évbeliekre vonatkozólag 
azt is, hogy hol vett részt a népfelkelési be
mutató szemlén és alkalmasnak, vagy alkal
matlannak találtatott-e ?

6. Ezen adatokhoz csatolni kell minden 
egyes ilyen koru férfiegyén személyazonossá
gára vonatkozó valamely okmányt, azonfelül az 
1878—1896. évbelieknél a népfelkelési bemu
tató szemlén nyert igazolványt is.

Az írni nem tudás senkit ezen kötelezettség 
teljesítése alól nem mentesít.

Mindezen adatokat a háztu lajdonos (in
tézeti vezetőség, házfelügyelő, házmester, ille
tőleg a bérlő) összegyűjtve a házban megjelenő 
és magát a városi tanács által nevére szóló 
megbízással igazoló összeirónak átadja, ki 
azokat betekinti, az adatokat ellenőrzi és fel
jegyzi, az okmányokat pedig visszaadja. Ameny- 
nyiben rendellenességet észlel, az okmányokat 
magánál visszatartja a városi tanácsnak leendő 
bemutatás végett.

Az összeíró jogosítva van minden lakásba 
bemenni és a szükséges ellenőrzést gyakorolni.

Végül mindenkit figyelmeztetek, hogy az 
összeíró e minőségében hatósági közeg, s en
nélfogva minden rajtaeső sérelmet ilyen érte
lemben fogok a legszigorúbban inegtoroltatni. 
Mindenkitől elvárom ennélfogva, hogy az ösz- 
szeirót a legnagyobb jóindulattal fogja támo
gatni e felette fontos munkájában. Profuma 
Béla s. k., alpolgármester.

F a j t a l a n s á g .  Titelen egy szerencsétlen 
leányt Tivó János kömüvessegéd megbecstele- 
nitett. Az újvidéki törvényszék az állatias em
bert 1 évi börtön- és 3 évi hivatalvesztésre 
Ítélte.

M e g r ö g z ö t t  ö r e g  b ű n ö s .  Sok bűn 
terheli a lelkét Kovácsev Miklós csurogi lakós 
— örömtanyatulajdonosnak. Egy szuszra alig 
tudjuk elmondani, hogy hányszor és miért bün
tették már. Vegyük elő bünlajstromát és olvas
suk ki ebből: 1888-ba kell visszamennünk, 
ekkor lopás miatt 1 évi börtönre, 1895-ben 
lopás miatt 2 hónapi fogházra, 1896-ban súlyos 
testisértés miatt 1 hónapi fogház, ugyancsak 
1896-ban haláltokozott súlyos testisértés miatt

3 évi és 6 hónapi fegyház, tiz évvel később 
1906-ban lopás büntette miatt 1 évi és 3 hó
napi börtönre lett ítélve. Így összevetve az 
egész bünlajstromot, megállapíthatjuk, hogy 
gyönyörű rekordod ért el. De nem elégedett 
meg, hanem tovább haladt a bűnös útján. Most 
meg Szabó Páltól 60 K-t zsebelt el. Ezért 2 
évi börtönnel gyarapította büntetéseinek amúgy 
is tekintélyes számát.

B e c s ü le t s é r t é s .  Dunabökény „érde
mes“ 3 polgára: Hemlingen Miklós, Márton és 
Mutsch János a községi elöljáróságra azt mon
dották, hogy a község elöljárósága a hadba- 
vonulandó kocsik beosztásánál „pofára“ dol
gozik, hogy a közs. biró és elöljáróság az 
semmi, a tagjai semmirekellők, szemtelenség, 
amit csináltak! 80 K fő- és 20 K mellék bün
tetéssel büntette őket törvényszékünk. Nevezet
tek ellen még külön izgatás miatt is folyamat
ban van az eljárás.

A m a g y a r  k ir . m in i s t e r iu m n a k
721./M. E. 1915. számú rendelete a tengeriliszt 
legmagasabb árának újból való megállapítása 
tárgyában.

H A T Á R O Z A T :
Újvidék szabad királyi város tanácsa, mint 

árt megállapító bizottság a tengeriliszt leg
magasabb árát Újvidék szab. kir. város területére 
nézve a tengeri beszerzése, szárítása és fel
őrlése körül tekintetbe jövő összes ártbefolyásoló 
körülmények figyelembevételével métermázsán
ként 33 (Harminchárom) koronában állapítja 
meg. A tengeríliszt árának ezen újabb megál
lapítása következtében a kevert kenyérliszt ára 
a folyó évi február hó 4-én kelt 2893/ kig. 1915. 
számú határozattal megállapított legmagasabb 
árakkal szemben következőkép módosul: kenyér
liszt (50% búza 50% tengeri) 22’90 16'50 
3940 K. kenyérliszt (50 % rozs 50% tengeri) 
21'31 1650 37'81 K. Ezen határozat ellen folyó 
hó 28-ától számított 3 nap alatt birtokon kívül 
felebbezésnek van helye a kereskedelemügyi 
magyar királyi minister úrhoz. A határozat fo
lyó évi március hó 1-én lép hatályba, a mely 
napon túl tengeri lisztet az újonnan megállapí
tott legmagasabb árnál drágábban árusítani bün
tetés terhe alatt tilos. Újvidék szab. kir. város 
tanácsának mint árt megállapító bizottságnak 
1915. évi február hó 26-án tartott üléséből. 
Matkovits, főispán, mint ármegállapitó bizottság 
elnöke.

A s e r t e s o b o r o k  r é m e ir ő l .  Tomics 
Lázár és Popovics Ignác sertéstolvajokról már 
hirt hoztunk, most újabb bűncselekménnyel 
tetőzték tolvajlásaikat, ugyanis Czoczek Lőrinc 
sertéshizlalótól is négy drb. sertést loptak el. 
Az előbb említett és jelenlegi tolvajlásukért 
összbüntetésképpen 2—2 évi és 8 hónapi 
fegyházbüntetéssel sújtották őket.

F e l a k a s z t o t t a  m a g á t .  Oszvald Já
nos palánkai lakós lakásán fölakasztotta magát. 
Tettének oka eddig ismeretlen.

N e m  b íz ik  a  t a k a r é k p é n z t á r b a n ,  
i n k á b b  a  m é h k a s b a n .  A takarékpénztá
rak szimbóluma a méhkas, ezért nagy tiszte
letben tartotta Kapitánov Márk zsablyai szállá
si lakós. A megtakarított 820 K készpénzét 
nem a takarékba, hanem a padlásán elhelyezett 
üres méhkasba tette „gyümölcsöztető“ kama
tozás végett. Fiatalkorú cselédje négy drb. szá
zast elemeit belőle. A gazda észrevette és a 
tolvajt elcsípték ki a pénzt hiány nélkül visz- 
szaadta.

G y ú j t o g a t á s s a l  v á d o l t  Csányi An
drás petrőczi lakóst 5 évi fegyházra Ítélte a 
törvényszékünk. Ezen Ítélet jogerőssé vált. Ol
vasóink emlékeznek még arra az esetre, mikor 
a múlt évi augusztus hó 12-én Petrőczön Vizi 
Sámuel, nagyobb mennyiségű terménykészletét 
ismeretlen tettesek fölgyujtották. Keresték a 
tetteseket, de nem tudták kipuhatolni, mig 
végre egy levél árulójuk lett. Ebben azt írják 
a károsultnak, hogy azok, kik a gyújtogatást 
elkövették, ma már Amerikában vannak. Tény
leg az egyik tettes Csányi János kiszökött, de 
testvérét Andrást letartóztatták és az ítélet meg
hozataláig az újvidéki fogházban volt, mig most 
a fegyházba zárták.

Az é g ő  l á m p á t  magára rántotta Jánosi 
Imre 2 éves péterrévei gyermek, ki ennek kö
vetkeztében meghalt. Szüleit gondatlanságuk 
miatt törvény elé állították.

V a s ú t i  s z e r e n c s é t l e n s é g .  Bácstó- 
városon Pivarszki Miklós hadi munkás saját 
vigyázatlansága következtében a vasúti kocsi 
ütközője közé került, mely összelapitotta és 
azonnal szörnyethalt.

„ N a g y o n  s z e r e t t e  a z  a n y ó s á t “. 
Harcias némber Girin Viktor zsablyai menyecs
ke. Tóth János volt a férje, de ez elhidegült 
tőle. A menyecske sehogy sem tudott sorsába 
belenyugodni. Szerette volna, ha férje ismét 
szeretettel környékezné, de ebben az anyós 
útját állotta. Bosszút forralt, a piacon, világos 
nappal, az anyósra tört és revolverrel súlyosan, 
de nem halálosan megsebezte. A golyó a há
tán jött ki.

L ó r u g á s  k ö v e t k e z t é b e n  Damjano- 
vics Velykó óbecsei lakós meghalt.

A « V a s á r n a p i  Ú jsá g «  február 28-iki 
száma kifogástalan gazdagságban mutatja a 
harcztéri képeket: egyre új érdekességeket tud 
felmutatni s egyre teljesebben és részletesebben 
mutatja be az eseményeket. Szépirodalmi olvas
mányok: Szemere György új eredeti regénye, 
Strug András szenzációs lengyel regénye az 
1905-iki lengyel forradalomból, Szöllősi Zsig- 
mond tárcája, cikk a hóról, mint természeti 
akadályról a hadseregek útjában. Egyéb köz
lemények: lovag Hoen Miksa tábornok, Velits 
Antal, Lázár György elhúnyt szegedi polgár- 
mester arcképe, a háború napjai s a rendes 
heti rovatok: Irodalom és művészet, Sakkjáték, 
Halálozás stb. A Vasárnapi Újság előfizetési 
ára negyedévre öt korona, a Világkróniká-val 
együtt hat korona. Megendelhető a Vasárnapi 
Újság kiadóhivatalában (Budapest, IV.. Egyetem- 
utcza 4.) Ugyanitt megrendelhető a Képes Nép
lap, a legolcsóbb újság a magyar nép számá
ra, félévre 2 korona 4U fillér.

A n d rá s s y  G yula  g ró f  a következőket irta 
az Uj Nemzedék febr. 28-iki számában: „A magyar 
közönség figyelmét a kölpolitikára, a külföld gazda
sági áramlataira és helyzetére kell terelnünk. Minél 
kisebb az organikus és hivatalos összefüggés külföld 
és belföld között, annál nagyobb szerepe van az iro
dalomnak és a sajtónak s annál nagyabb szükségünk 
van olyan orgánumokra, amelyek európai nivón, eu
rópai kérdéseket törekszenen megismerni, és megis
mertetni. Mivel az Uj Nemzedék ezeket a tendenciákat 
szolgálja s mivel egyik főeélja euróhai nivón a világ- 
eseméményekkel foglalkozni, melegen ajánlom a kö
zönség figyelmébe. Az Uj Nemzedék február 28-iki 
száma az eddigieknél is érdekesebb és változatosabb 
tartalommal jelent meg. Thuri Béla: A mandátumok 
meghosszabbításáról ir. Marco immár hiressé vált Föl
jegyzéseiben a liszt-mizériákkal s az Ántánt belső 
konfúziójával foglalkozik. Igen érdekes Szakács Andor 
tanulmánya Anglia viselkedéséről a magyar nemzeti 
törekvésekkel szemben. Pethő Sándor: A német-orosz 
közeledés lehetőségét és jelenségeit ismerteti. Lendvai 
István: Amerikanizmus cimü cikke, Carpacjo színházi 
kritikája. Censor Közgazdasági tanulmánya s a köz- 
gazdasági hétről szóló aktuális jegyzetek egészítik ki 
a lap változatos tartalmát, Az Uj Nemzedék szerkesz
tősége és kiadóhivatala: Budapest, V., Csáky-utca 49 
Előfizetés negyedévre 5 K.

Szót kérek!
Tisztelt Szerkesztő Ur!

Hallotta? Bizonyára hallotta már, hogy a 
polgármester ur a maximális árakat beszüntette, 
illetőleg fölfüggesztette. Mirevaló volt az a sok 
rendelkezés, utasítás, ármegállapítás?! — Sza
bad prédája vagyunk ismét az élelmiszer uzso
rának. Legjobb lesz, ha mindannyian bevonu
lunk, mert itthon megélni úgy sem tudunk. 
Mondhatom, keserves állapot! Most nem te
hetünk egyebet, mint feljajdulunk, hogy köny- 
nyitsük az agyongyötört lelkünket. Úgy teszünk, 
mint a jámbor zsidók, kik a jeruzsalemi templo
muknak megmaradt tálánál siránkoznak, — 
hogy mennyi eredménnyel volt a panaszuk, azt 
legjobban bizonyítja a zsidóság sok szenvedése 
és évezredes üldöztetése. Azt mondják, menjünk 
máshova vásárolni. Hát ez nem kerül többe? 
Kinek a költségén szállítják az árut ? Hisz 
akkor ott vagyunk ahol a m ád i. . . .

A gondviselés is azt akarta, hogy a né
metekkel szövetkezzünk, mert ezektől majd 
megtanuljuk, hogy alapos megfontolással szabad 
csak ilyen fontos, életbevágó rendelkezéseket 
életbeléptetni, nehogy azután vissza kelljen 
mindent szívni.

Szerkesztő Urnák nagyrabecsülésemet ki
fejezve, maradok és vagyok egy agyonszipolyá- 
zott szegény nagycsaládú hivatalnok. (Déu mel
lékes mert sokan uagyunk ilyen teljesen 
egyenlők).
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S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t .
G. F. A küldöttség fölmegy a legrövidebb 

idő alatt, hogy a miniszterelnök és belügymi
niszternek élő szóval adja elő az újvidéki si
ralmas állapotokat. Csak azt várják, hogy mikor 
lesz fogadtatásuk.

M eghaltak a hazáért.
Mind hősök ők, kik az újvidéki temetőben 

nyugosznak, mert meghaltak a hazáért. Tartsuk 
emléküket kegyeletben.

Neveik a következők. Vili. kimutatás:
1915. I. 1. Garai Mihály, 34. sz. tábori tüzérezr. 

tüzér, Balogh József, 6/2. sz. honv. ezr. gyal. Major 
Pál, 623. sz. uszálybajó-hormányosa, Plecsas Péter. 
26/9. sz. honv. ezr. gyal. Fábián Károly, 1/8. sz. tábo- 
rí-kórhbeli, Holpek Lajos, Militär Dorp. Magazin Res, 
Trautmann János, H, I. R. 10. sz. Zimmermann János, 
6/10. sz. osztr. honv. ezr. gyal. Schneider József, 52'2. 
sz. gy. ezr, őrvezető. Geigl Vincze, 7 7. sz. osztr. honv. 
gy. ezr. gyalogos, Tóth András, 6. sz. vártüzérezr. tü
zér, Tasnel Gábriel, 5/6. sz. hidász zljb. hidász.

1915. I./2. Becslin Luká, 23. sz. träin div. träin, 
Obre9ky András, 1 ’6. sz. vártüzérezr. civil kocsis, 
Racsavacz Milán, 27 10. sz. honv. gy. ezr. gyalogos, 
Beranek Lipót, 6 5. sz. osztr. honv. ezr. gyal. Rauch 
József, 6 5. sz. osztr. honv. ezr. gyal. Grezsa Ferencz, 
36/8. sz. gy. ezr. gyal. Kranjecz Vincze, 16 4. sz. gy. 
ezr. gyalogos.

1915. I./3. Jercsinovics Iván, 25 1. sz. honv. gy. 
ezr. tizedes, Zeffer József 15. sz. träin div. träin, Mu- 
sinszki István, 20 sz. träin col. kocsis, Klein Károly. 
21/2. sz. tábori tüzérezr. tüzér.

1915. I. 4. Matorisek János, 28/2 sz. osztr. honv. 
gy. ezr. gyal. Kiss János, IV/19. sz. hádtáp zljb. gyal. 
Friedl Frigyes. 28 1. sz. gy. ezr. gyal. Szabó Imre, 38. 
sz. gy. ezr. gyal. Bedö Imre, 67 4. sz. gy. ezr. gyal. 
Mileukovics Péter szerb katona-fogoly, Nagy Károly.
5. sz. hadtáp-zljbeli csendőr-szakaszvez. Poselt Gusz
táv, hegyi tart. ezr. tüzér, Földi Gábor, 29. sz. honv. 
gépfegyver oszt. beli gyal. Kasatszki Márton, 1/9. sz. 
népfelk. ezr. gyal.

1915. 1. 5. Mayer János, 21 1. sz. vadász zljbeli, 
vadász, Schuck József, 45. sz. népfelk. ezr. gyal. Wagner 
Antal, 2. sz. ulánus ezr. hidász-zljbeli hidász, Sautek 
Iván, 53 14. sz. gy. ezr. gyal. Raics Péter B. H. 1/3. 
p. sz. 1/5. Szabó Máté, Lajos, 52/3. sz. gy. ezr. gyal.

1915. I./6. Werner Dániel, 23 r  sz. tábori tüzér
ezr. tüzér, Piros Lajos. 17'2. sz. honv. gy. ezr. gyal. 
Märzes Hamza 37, sz. gy. ezr. gyal. André Ferencz,
6. sz. vártüzérezr. tüzér. Smotschuck János, 24 15. sz. 
gy. ezr. gyal. Györfi István, 6/13. sz. tábori kórházb. 
szanitéc, Pospisl Károly. 1/6. sz. vasúti-és táv. ezrbeli,

1915. I. 7. Zwitsch Lázár II sz. träin-kocsis, Dub- 
rovcsics Ottiló, 19 2. sz. népfelk. hadtáp-zljseli hanagy 
Wendrák Ferencz, 15. sz. träin div. őrvezető, György 
Ágoston 2±. sz, szanitéc-osztbeli ápoló, Ivusics Ivó, 
3. sz. éleim, osztgbeli civ. kocsis,

1915. I. 8. Loncsárevics Mátyás, 25. sz. hadtáp 
zljbeli träin-kocsis, Khaine János, 13 2. sz. hegyi-tüzér, 
Marosevics Pétér, 607. sz. gy. ezr. gyal. Schlosser 
Venczel, 2/2. sz. vártüzér ezr. tüzér, Bencsics Antal 
civil-kocsis, Huchietner Ferencz, 4 14. sz. träin div. 
träin, Soldó Ferencz, 63. sz. népfelk. zljbeli gyal.

1915 I. 9AVindheim Ferencz. 52’9. sz. gy. ezr. gyal. 
Vlahek Péter, civil-munkás, Horák Venczel, 9. sz. träin. 
div. träin. Baldigh Géza, 1/2. sz. népfelk. gy. ezr. gyal. 
Doskoschil Károly, 28 4. sz. honv. gyal. Gábor István, 
civil-munkás, Jelacsics Márkó, 13/8. sz. träin div. träin,

1915. 1./10. Rolcz József, 12 '3. sz. népfelk. gy. 
ezr. civil-munkás, Görgner Antal, 6. sz. osztr. honv. 
ezr. cimz. őrmester. Schwartz Miklós, népfelk. szani
téc, Lőbl Venczel, 73/5. sz. gy. ezr. gyal.

1915.1. 11. Horváth János, 25. sz. osztbeli szanitéc, 
Simon Mihály, 5. sz. gy. ezr. beoszva az 52. sz. gy. 
ezr. Pekás György, civil-munkás, Schubert Mihály, 
7/5. sz. osztr. honv. ezr. gyal. Pema István, Art. Zugse- 
Com. No 4. Schicker György, Landw. Haub. Div. 21 1. 
sz. Bőhm Péter, 6/8. sz. honv. gy. ezr. gyal.

1915 I./12. Sauerwein Róbert, 5/2. sz. hidász 
zljbeli hidász, Weisz József. 6/7. sz. gy. ezr. gyal. 
Horváth Antal, 3/8. sz. Verplegs-brig. träin, Dimics 
Jakab, 79/16. sz. gy. ezr, gyal. Miskolczy István, 1 4. 
sz. népfelk. gy. ezr. gyal.

1915. I./13. Svašta Ferencz, 23 sz. tábori tüzérezr- 
tüzér, Kaslyovics Illés, 40. sz. nonv. gy. ezred oszt. 
civil-kocsis. Bükkös János, 52 I. sz. gy. ezr. gyal. 
Krebsz József, 68 12. sz. gy. ezr zászlós, Panduiovics 
Miklós, 12/2. sz. hegyi tüzérezr. zászlós, Vosatka Jószef, 
102/16. sz. gy. ezr. gyal. Smetana József 287. sz. gy. 
ezr. gyal. Koszta József, 9/3. sz. osztr. honv. ezr. gyal

1915. 1./14. Rődl Károly Antal, 6 1. sz. osztr. honv. 
ezr. gyal. Marcsinké Mátyás, „Zláta“ uszályhajón be

osztott munkás Kozsesnlk Venczel, 9 4. sz. tábori 
tüzérezr. tüzér,

1915. 1.15. Friedl Ferencz, 6 4. sz. osztr. honv. 
ezr. gyal. Fokomandi József, 1 4. sz. népfelk. munkás, 
Soukup Antal, 7. sz. gy. ezr. gyal. Botschen Brúnó, 
11/9. sz, tábori tarack ezr. hadnagy, Rosics Milivoj, 
szerb katona-fogoly, Bermanec András, 27 2. sz. nép
felk. ezr. gyl.

(A kimutatást folytatjuk.)

HIRDETÉSEK.
M enjen ma este  az Apollóba!

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

A hadnagy kisasszony,
vígjáték 3 felvonásban.

A világitó torony,
dráma 2 felvonásban.

17137. 24826. 26937/kig. 1914. szám.
4588;ki. 1915. kig. szám.

V er senytárgy alási 
hirdetmény.

Újvidék szab. kir. város tanácsa a 
városnál alkalmazott rendőrségi és hiva
talszolgai és egyéb személyzetének egy 
esetleg három éviegyenruházatának biz
tosítása céljából 1915. évi március hó 
26-án délután 3 órakor a városház kis
tanácstermében nyilvános Írásbeli ver
senytárgyalást tart.

Csak a hivatalosan megállapított aján
lati nnnta és ennek mellékletét képező 
jegyzék kitöltésével szabályszerűen kiál
lított és pecséttel lezárt, sértetlen borí
tékban és közvetlenül vagy posta utján 
beadott ajánlatok fognak tárgyalás alá 
vétetni.

Az ajánlatok boritéka következő fel
írással látandó el: „Újvidék szab. kir. 
város tanácsának Újvidék. Ajánlat a 
4588 kig. 1915. számú versenytárgyalási 
hirdetéssel kiirt egyenruházat szállítása 
ügyében“.

Felhivatnak vállalkozni szándékozók, 
hogy a város házi pénztáránál készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban 
előzőleg már bánatpénzül letett 300 
(háromszáz) koronás nyugtával vagy pos
tai feladó vevénnyel felszerelt zárt 
ajánlataikat legkésőbb 1915. évi március 
hó 26. napjának déli 12 órájáig a városi 
iktató hivatalnál nyújtsák be.

A bánatpénzt az ajánlathoz csatolni 
nem szabad.

A versenytárgyaláson az ajánlattevők 
és azok igazolt képviselői jelen lehetnek.

A hirdetés a szállítási feltételek, az 
ajánlati minta és ennek mellékletét ké
pező jegyzék a hivatalos órák alatt a 
városi gazdasági ügyosztályában megte
kinthetők és érdeklődőknek meg is 
küldetnek.

Azon pályázók, akik a városi ható
sággal üzleti összeköttetésben még nem 
állottak, illetőleg előtte ismeretlenek, tar
toznak száilitóképességüket és megbíz
hatóságukat azon kereskedelmi és ipar
kamara bizonylatával igazolni, melyhez 
vállalatuk telepe szerint tartoznak.

Az ajánlattevők ajánlataikkal a városi 
tanács döntéséig kötelezettségben ma
radnak.

A városi tanács fenntartja magának 
a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok 
között az ajánlott árakra tekintet nélkül, 
szabadon választhasson.

Az egyenruha szükséglet körülbelül 
évi 12.000—13.000 koronát tesz ki és 
a szállítási feltélelekben van részletezve.

Újvidék szab. kir. város tanácsának 
1915. évi február hó 27. napján tartott 
üléséből.

Profum a B éla s. k.,
alpolgármester.

I F f t m í l I c  ,e^es fogsorok, arany ko- 
■ U § J « B &  rónák, arany fogak, arany- és 

plalinhidak 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.

S o k k a l  c é lsze rű b b
ha a női pongyolát, teljes női gyer- 

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

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

kezésére

ftHiíísurics Mária
üzletében. Szücs-utca 30. szám.

Köszönetnyilvánitás.
Idősb Spirka József ur el

halálozása alkalmával megnyilvá
nult jóleső részvétért nincs mó
dunkban mindenkinek külön köszö- 
netiinket kifejezni, ezért fogadják 
mindazok, kik részvétükkel enylii- 
tetették mélységes fájdalmunkat, 
e helyen szívélyes köszönetünket.

A gyászoló Spirka család.

Az újvidéki selyem fonodához
gyakorolt irosiistanő kerestetik, ki 
esetleg a német nyelvet is bírja, 70 K. 
kezdöfizetéssel.

Üzletátvétel.
Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy 

Kernaszt Alajos ur Magyar ulca 25. szám alatt 
levő üzletét a mai napon átvettem és saját 
kezelésemben tovább vezetem. Felszólítom mind
azon hitelezőket, kiknek ezen üzletből kifolyó
lag valami követelésük van, hogy azt nálam e 
hó 8-ig jelentsék be. Később érkező igényeket 
figyelembe nem vehetek.

Újvidéken, 1915. március 5-én.

Boskovics Róza,
Könyök-utca 9.

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

„VOLIN“
szab. csengősó egyedüli elárusító helye 

Újvidéken:

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

bőségesen kapható.
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3899. sz. 1915.

Temesvári vásár-hirdetés.
Az idei S z í  J ó z s e f

országos vásár
folyó évi március hó 18-ától bezá

rólag március hó 22-éig
fog megtartatni.

mindenféle dllat felhajtása az országos uásárra 
március há 18-átől, csütörtökön reggeli 5 órá

tól kezóue meg uan engedne.
Temesvárod, 1915. évi február hó 15-én.

A városi főkapitányságtól: 
Béé Ferenc, főkapitány.

Hézagpótló vállalat indult meg.
Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor

lattal biró szakemberek társultak.

HELIOSÍ 6

műszerészed és elektrotechnikai 
vállalat

Újvidék, Duna u ic a  5 . a la t t
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. phisikai, mérnöki és orvosi 
műszerek, Írógépek, számológépek, tachomé- 
terck, monométerek és mindennemű mérő 
műszerek, Röntgen és elektromedikai készü
lékek készítése és javítása.

Fényképezőgépek javítása.
Nagy választékos raktár kézi lámpákban és 

száraz elemekben.

1 Előkelő női divatterem. \

$ Van szerencsém tisztelettel értesíteni, j
• hogy I

női kalap divattermemet |
I a tavaszi idényre dúsan fölszereltem.

Igyekezni fogok, hogy a nagyrabe- 
1 csült hölgyközönség bizalmát, úgy mint 
|  eddig is, részemre biztosítsam. Most a 
I háború alatt főleg arra ügyelek, hogy t. 

vevőim olcsón jussanak divatos, Ízléses 
kalapjaikhoz.

Kiváló tisztelettel 
WINKLE VALLY,

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

-forrás. Rzénsavdúe, diUtetlkus.I PmnPl nd>u* a-ztali ital. -  Elősegíti
I U ll lf J U l az emésztést éa anyagcserét.

Lagtelltettebb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyom orhurut- 

u l  * , székrekedésnél. Bright-
lY l VH H í( e vesebaju&I, lópdaganat- 
V l J I  liU uni, m ájbajoknál, sárgaságnál, 

a ivagosere betegségeknél, a 
légutak hurutoa bántalm&inál.
t* magé nemében a leggazda
gabb tartalm ú gyógyforrás leg-

n « w n l !  erélyesebb halassal. Fökópen 
llflHflTI indikálva: idült bulhurutiiál. 

i U U Í I U I I  obhtipatiónál,epekőnél,elhízási i 
haj laut nál, csftznál ée c u k o r-J  
betegségnél.

| F ő rak tár M agyarország részére: (^Hotmiann Jóntf, B u d a p e a t  V ,,  B á t h c r y - q t c »  > .

A Fuchsféie
mely 15 éu óta áll fönn eőöigi helyisedében 

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.

p . J(iss jViargii
NŐI K A L A P  D I V A T T E R M E

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 áfalakitásokat és díszítéseket is. Készít 

mintaszerinti megrendelést.

Minden
ragályos betegségnél fontos szerepet játszik a fertőtlenítés, mert vele emberi számítás szerint a 
betegség terjedését meg lebet akadályozni. Ezért kötelessége a gondos családapának, hogy ott
honában fertőtlenítőszert (pl. egy üveg Lysoformot) tartson készletben. De nem elég, hogy az

e m b e r
megvegye a lysoformot, érdeklődni is kell annak használati módja iránt, el kell olvasni alaposan 
a minden üveghez mellékelt használati utasítást és ki kell próbálni a lysoformot a háztartásban, 
meg kell győződni annak hasznáról. A ki csak megvásárolja az üveg

lysoformot
és aztán addig vár, mig egyik családtag ragályos betegséget kap, az éppen olyan szellemes mint az 
a b izonyos gazdag ember, ki télen addig várt a betütéssel, mig valakije meg nem fagyott. Most 
mi ndenféle sok ragályos belegség lappang, pl. himlő, tifusz, kolera, vérhas stb. tehát ilyenkor

használ
igazán a feríőtlenités. Tanuljunk meg mindnyájan fertőtleníteni, miként az az E gészség és 
F e rtő tlen ítés cimü könyvben érdekesen meg van Írva. Aki e könyvet ingyen és bérm entve
óhajtja, az kérje rögtön

Dr. Keleti és M urányi vegyészeti gyárától Újpesten.

Országos
érdek

hogy az idei (érmés 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 K É I N
csávázó-szer, mely 8 év óta bevált, miként azt tudományos intézetek, valamint gya
korlati gazdák alapos kísérletei hitelesen bizonyítják. Ä Corbin nem befolyásolja a 
vetőmag csírázó képességét! Búza, rozs, árpa, zab, kukorica, répa, kender, konyha- 
vetemény stb. magjainál alkalmazható egyaránt kitűnő eredménnyel. A jelenleg drága 
kékkövei való csávázás, mely csak üszők ellen véd, teljesen elmaradhat.

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

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

Dr. Keleti és M urányi vegyészeti gyára Újpesten,
valamint a főelárusitó: O ietzg en  ?mro é s  fsai, Újvidék.

Nyomatott a „Outenberg“-féle villanyerőre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.
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A  B u d a p e s t —T i t e i
közt közlekedő póstahajók menetrendje

Érvényes
1915. március 1-től a további intézkedésig.

Naponta
1200
1205
1230
1250
115
120
155
235
315
345
420

500
525
545
610
655
805
855
825

i Budapest (Petőfi-tér) . . é 
- Budapest (Tabán) . . . .

B u d a fo k ............................. '
N agytétény.........................
Százhalom batta.................
T ö k ö l .................................
Ercsi .................................
Adony .................................
D u n a p en te le .....................
Dunavecse .........................
D u n a fö ld v á r.....................

M a r t a .................................
O r d a s .................................
Paks .................................
Kalocsa (Ú szód).................
Tolna (Dombori) . . . .  
B a ja ......................................
Dunaszekcső .....................  -
M o h á c s .............................

1205 
1200 
1125 
1 HO 
1030 
1025 
940 
83(1 
920 
640 
550 
535 
435 
405 
335 
300 
150 

1205 
1045 
1000

450
600
705
805

í

=
Bezdán .............................
A pafin .................................
A ljm ás................................. ■

e.

=

840
725
605
450

700
800
810
940

=

-  O szjek .........................  ~
Aljmás (Drávatorok) . !“5S
Aljm ás......................... “ -f
O szjek .........................> S -

620
450
440
340

840
1010
1140
1150
1255
135
145
200
235
415
445
450

• G o m b o s .............................
= V u k o v á r.............................

I l o k .....................................
P a lá n k a .............................
Čerević .............................
K a m e n ic a .........................
Ú jv id é k .............................

Srijemski Karlovci . . . .
Stari Slankamen.................

V Rezsőháza ......................... -
i. T ite l......................................

4 400
205

1200
1150
1020
930
910
850
815
635
605
600

A póstahajók egyelőre csak Újvidékig köz
lekednek.

Első menet Budapestről március 1-én és 
Újvidékről március 3-án.
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