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Jenő főherceg 
és a hajóőr.

(Főhadiszállás engedeltnével.)
A hadvezetőség nehéz, fáradságos, 

felelősségteljes munkájából az egyik 
oroszlánrész Jenő főhercegnek is kijutott.

Ezt a nagy munkát fáradhatatlanul 
végzi a királyi főherceg. Éleslátása he
lyesen irányit, bölcs gondolkozása oko
san tervez, nemes szive érez. Érzi az 
örömöt, áthatja lelkét a bánat is ; de 
megőrzi mindig és mindenkor az igazi 
katona jellemét.

Sokszor bejárja csapatainak állomá
sait. Ekkor a legapróbb részletek iránt 
is érdeklődik. Többször megtörténik ilyen 
szemleutak alkalmával, hogy a polgári 
egyéneket is megszólítással kitünteti, 
kiknek valami különös vagy fontos meg
bízatásuk van.

A napokban történt, hogy egyik ha
jóstársaság őrét, Babarczy Istvánt, ki 
már 28 év óta a hajójeizés mesterségét 
folytatja, megszólítással tüntette ki. A 
megszólított öreg, katonaviselt ember 
bátran a királyi főherceg elé lépett és 
magyarul üdvözölte.

—• Boldog vagyok császári, királyi 
fenség, hogy őrhelyemen üdvözölhetem. 
Isten kisérje szerencsével áldásos műkö
dését, azon a harctéren, hol fenséged a 
vezér a siker nem maradhat el, mert 
fenséged bölcsen irányítja. — Ezek vol
tak az őr keresetlen, egyszerű szavai, 
melyek eléggé jellemzik, hogy nemcsak 
a katonaság, hanem a polgárok is fel
tétlenül bíznak őfensége nagy katonai 
tehetségében, ki dicsőséget szerez had
seregünknek.

A főherceget kellemesen lepték meg 
az őr szavai, jóságos mosollyal válaszol: 
„Köszönöm kedves öregem jó kívánsá
gait“ — szólt tiszta, csengő magyarság
gal. „Mióta van itt?“ — „Már 28 éve 
királyi fenség. Sokat láttam ezalatt az 
idő alatt, de legboldogabb napom e 
mai, mert fenségedet tisztelhetem“.

És mikor az őr mpgkérte, hogy a 
vendégkönyvbe Írja nevét, igen szivesen 
megtette és vezérkarát is felszólította, 
hogy irja be a nevét

— De most nekem is van egy ké
résem kedves üregem — szólt a fenség 
— mutassa meg hol van ezen a vidéken 
a „királyok — kútja“?

— Éenség ne kérjen, hanem paran
csoljon velem! — És megmutatta a 
„királyok — kútját“ amelynek kristály- 
tiszta vizéből annyisok királyi fenség 
üdítette már szomját.

E kis jelenet is eléggé jellemzi a 
főherceg leereszkedő nyájasságát. Ilyen 
és hozzáhasonló számtalan eset is azt 
bizonyítja, hogy Jenő királyi herceg a 
déli hadsereg 'elke, melynek nemes ér
zelme telítve van az emberi erények 
minden kellékével. Ezért szeretik, ezért

tisztelik, nagyrabecsüiik Jenő királyi fő
herceget.

J C í s z  ahol a szerete t láncolata fű z i  
össze a katonát a vezérrel, ott győzni k e ll!

Csernyei M.

Főispánunk Újvidékért.
Miután rendíthetetlenül bízunk főispánunk 

jóakaratában, ki Újvidékért annyitokat tett, 
most a drágaság idejében felkerestük Öméltó
ságát, ki tudósítónkat igen szivesen fogadta és 
megígérte, hogy amennyire csak módjában lesz 
a városi hatóságnak, minden lehetőt megtesz a 
drágaság enyhítésére. Takarékosságot ajál az 
egész vonalon — Mindenben takarékoskod
nunk kell — úgymond, — mert a háború után 
még súlyosabb idő következhetik. Különben 
segítségére leszünk a polgárságnak, legyen tü
relemmel, afölött tanácskozunk, hogy a legkö
zelebbi napokban a legszükségesebb gátakat 
fölállítjuk, melyek az élelmicikkek drágulásának 
gátatvetnek. Mi meg akarjuk könnyíteni a 
megélhetést és ezért nyugtassa meg a közön
séget, hogy az élelmicikkekke! való uzsorát 
megszüntetjük.

A szót tett követte.
Főispánunk a polgármesterhez, illetőleg a 

tanácshoz sürgős leiratot intézett. Abban a sze
rencsés helyzetben vagyunk, hogy ezen leiratot 
egész terjedelmében közölhetjük. Kiviláglik 
ebből, hogy főispánunk a tett embere.

A leirat igy szól:
„Fölösleges bővebben indokolnom, hogy a 

háború sikere mily szoros kapcsolatban ál! az
zal a mindenkitől elvárt hazafias kötességérzet- 
tel, mely azt parancsolja hatóságoknak és egye
seknek egyaránt, hogy az elsőrendű élelmicik
kekben, főleg a kenyérterményekben való kész 
léteink felhasználásánál — áldozatkészséggel 
bár -  a leglelkiismeretesebb és legszigorúbb, 
előrelátó takarékosság vezéreljen mindenkit. A 
harc mezején vitézül küzdő és vérző honfitár
saink mellett, nem ugyan fegyverrel a kezünk
ben, hanem bölcs takarékossággal és igényeink 
minimumra redukálásával nekünk is, itthonma- 
radottaknak küzdenünk kell szent ügyünk sike
réért. Ezért buzdít és ezért agitál nap-nap után 
a sajtó, ezért igyekszik ébren tartani a nemzet 
lelkiismeretét.

Már volt alkalom a takarékosság érdeké
ben nemrég felhívni Polgármester úr. illetőleg 
a városi Tanács figyelmét. Ezen felhívásomat 
megismételem Egyúttal azonban a fenti nagy 
érdek szolgálatában az alábbiakat is különösen 
éber és szigorú figyelmébe ajánlom:

1. ) A takarékosság előmozdítása és a ke 
nyértermények fokozottabb kímélése céljából 
szükségesnek tartom intézkedését kérni arra 
nézve, hogy a kenyérliszlkeverék előállításánál 
eddig alkalmazott keverési arány helyett alkal
masabb arányt kövessünk. Legcélszerűbb azon 
eljárás, hogy 20% búzához vagy rozshoz 30% 
árpa és 50% tengeri liszt keverendő. Ilyen 
keverék igen jó kenyérlisztet szolgáltat.

2. ) Szíveskedjék a requirálási eljárást — 
a mennyiben az itt szükségesnek mutatkoznék, 
példás szigorral el'enörizni, az elrejtnk ellen a 
megtorló intézkedéseket kíméletlenül elrendelni 
és szükség esetén a requirálási megismételni.

3 )  Akik fölös tengeri készletüket eddig 
önként be nem jelentetlek, azt az érvénves 
maximális áron requirálni kell Ez iránt is ha
ladéktalan és erélves eljárást kérek.

4.) Végül felhívom legkörültekintőbb elő
relátását és gondos figyelmét azon körülményre 
is. hogy cgvéb elsőrendű élelmicikkekben, mint 
burgonya, hüvelyesek, zsiradékok s tb . napról- 
napra nagvobb a kereslet. És épen ezért elér
kezett az ideje annak, hogy az itteni szükséglet 
mielőbb hatósági vétel u'ján biz.iosittassék, an
nál inkább, mert mind hangosabban nyilatkozik 
meg a közóhíj is hatósági vásárcsarnok és

élelmiszerraktár, valamint az árak tűrhető ha
tósági nivelálása és megszorító szabályozása 
iránt. Ez a hatósági vétel vagy a rendelkezésre 
álló lapok igénybevétele mellett, vagy pedig az 
itteni pénzintézetek és kereskedelmi körök köz
reműködésével eszközölhető. A közélelmezési 
kérdés egész komplexumának rendezését és 
miként megoldási módját egyrészt a fogyasztók 
érdekeinek képviseletét hivataluknál, vagy tár
sadalmi pozíciójuknál, de mindenképpen szociá
lis érzékjüknél fogva rátermett egyének, más
részt a termelői és kereskedelmi körök elfogu
latlanságra képes tényezőinek bevonásával (a 
törvényhatósági bizottsági tagságra is termé
szetesen figyelemmel) tegye a városi Tanács 
sürgős és beható megvitatás tárgyává. E kon
ferencián részt venni óhajtok.

S mihelyst a kérdés szigorúan objektiv, 
rendszeres közmegnyugvást kelteni alkalmas 
megoldásának módja kialakul, azonnal hozzá 
kell fogni a gyors és erélyes megvalósításhoz 
s ha szükségesnek mutatkoznék az ügy ilyetén 
előkészítése után sürgős törvényhatósági bizott
sági közgyűlés összehívása iránt kérem elő
terjesztését.

Természetes, hogy az ily módon, rendsze
res, előrelátó tervszerűséggel a jövő szükség
leteire előteremtendő készletek, valamint a 
földmivelésügyi miniszter ur által esetleg ide 
irányítandó gabona és lisztmennyiségek taka
rékos és szigorúan szabályszerű felhasználása 
fokozottabb felügyeletet és ellenőrzést fog 
kívánni.

E részben a közélelmezési adminisztráció 
menetéről, a készletek, valamint a szükségletek 
(comparativ) mérvéről és általában a közélel
mezést érdeklő minden jelentő körülményről 
időközönként (hetenkint) jelentést várok és 
magam személyesen is gyakorolni szándékozom 
ellenőrzési jogomat.

Ezen jelentések megtételére már most fel
hívom Polgármester ur figyelmét.

Hogy pedig az élelmezési kérdésben a leg- 
közvetetlenebbül érdekeltek, maga a lakósság 
bátran és nyíltan és könnyű szerrel beleszól
hasson és ezáltal a netáni bajok elhárítása vé
gett a hatóságnak segítségére lehessen, közhírré 
teendő, hogy megjelölendő alkalmas helyen és 
időben naponként bárki előadhatja panaszait 
Írásban, vagy szóval a közigazgatási hatóság 
megbízott közegének Az igy beérkezendő pa
naszok mibenlétéről pedig esetről-esetre hala
déktalan tájékoztatást várok.

felkérem Polgármester urat, illetőleg a vá
rosi Tanácsot, hogy az ennek szellemében teen
dő szükséges intézkedései tekintetében javasla
tait mielőbb hozza tudomásomra és azt is je
lentse be hozzám, hogy a 2. és 3. pontban 
adott felhívásom folytán minő intézkedéseket 
és milyen eredménnyel eszközölt, vagy a mennyi
ben ily intézkedéseket mellőzött volna, mily ok
ból történt az?

Hadi emlékérem orosz 
ágyúból.

Az oroszokkal vívott heroikus küzdelmünk 
első nagy diadalát a krasniki csatában arattuk. 
Legendás hírű huszárjainkat itt nevezték el 
ellenségeink vörös ördögöknek, itt esett birto
kunkba először nagyobb mennyiségű hadi 
zsákmány, itt kezdtük meg a hatalmas túlerővel 
szemben győzelmes csalá nk egész sorát.

A krasniki csatát a világtörténelem nagy 
és örök emlékezetű csatái közé sorozzák majd 
a histórikusok, és mig a történelem fóliánsain 
arauv belükkel ragyog a magyar dicsőség, a 
jövőkor népei emléket is kapnak belőle.
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Emléket, amelyet a vas elpusztithatatlan- 
ságával, a bronz örökkévalóságával őriz meg 
uj koroknak évezredekig.

A krasniki diadal trofeumából egy orosz 
ágyút Őfelsége a király az Auguszta-alapnak 
ajándékozott, hogy veressen belőle „JCadi em
lékérmeket“ ■ Az elzsákmányolt ágyút azóta a 
zólyombrezói magy. kir. állami vasművek ön
tödéje érmek verésére alkalmas formában fel
dolgozta, lemezelte, bronz alkatrészeiből pedig 
a körmöczbányai magy. kir. pénzverő hivatal 
már veri; a vaslemezekből is nemsokára elké
szül az első magyar győzelmi érem.

Pheidon Argos királya verette az első ér
met még Krisztus előtt 700 évvel és azóta a 
történelemirás legbecsesebb segítő forrása lett 
az érem. Piramisok mélyén, görög és római 
temetkező helyeken, eltemetett világok romjai 
között talált érmek vezették a történelem irót 
helyes nyomra és a nagy érem gyűjtemények 
még ma is élőszóval hirdetik rég múlt idők 
nagy eseményeit.

A krasniki diadal érme is méltó helyet 
követel ebben a gyűjteményben, hogy majd 
akkor, amikor utódaink előtt az idő ködéből 
a mai nagy élet-halálharcnak csak kontúrjai 
látszanak, ott legyen az emléket felidéző vasba, 
bronzba öntött Írás „A krasniki diadalmas 
csatában az oroszoktól elvett ágyúból verette 
az Auguszta-alap 1914 -1 9 1 5 “.

Az érem egyik oldalának ugyanis ez a 
felírása, fölötte a megrettithetetlen erő félelme
tes szimbóluma, az oroszlánfej.

Az érem másik oldala gyönyörű művészi 
relief, mely Hurányi Gyula hírneves szobrász 
művészünk ihletett alkotása, csata jelenetet áb
rázol. Egy orosz ágyút honvédek, huszárok 
hősi rohammal elfoglalnak, miután elűzték az 
ellenséget.

Szemléltető, plasztikus a művészi kivitel, 
meggyőző, örök becsű, a művészi elgondolás, 
mert történelmi eseményt hirdet, bizonyító 
erejű, mert az ellenség halált osztó szörnyete
géből készült, nekünk magyaroknak pedig di
csőséges. mert kizárólag magyar hősök ragyogó 
haditettét, kizárólag magyar érem alakjában 
őrzi meg a jövő nemzedékeknek.

Az Auguszta-alap bronzból és vasból két
féle érmet veretett. A nagy érem egy forintos 
nagyságú, a kicsi olyan, mint a húsz koronás 
arany pénz. Azért választotta ezeket a kis for
mákat, hogy az orosz ágyúból lehetőleg minél 
több érem kerüljön ki és minél többen meg
szerezhessék. Bizottság ellenőrzi, hogy csak 
annyi érmet verjenek, amennyit az ágyú anyaga 
szolgáltat. A bronzból való nagy érem ára 10 
K, a kicsié 5 K. A vasból való nagy érem 2 
K, a kicsi 1 K.

Úgy értesülünk, hogy az érmeket már 
ebban a hónapban forgalomba hozzák és vá
rosunkban is vásárolható lesz, az Augusta-alap 
megbízottjainál, akiket annak idején meg is 
nevezünk.

Aki a győzelmi érmet, melyet az. Auguszta- 
alap „cKadi emlékéremnek“ nevez megszerzi, 
ritka becsű történelmi emlékhez jut. De ezen
kívül részt vesz a nagy nemzeti küzdelemben 
itthon. Elősegíti azoknair a munkáját, akik az 
ország belső izgalmát igyekeznek fenntartani, 
filléreivel enyhíti a nyomort, értünk küzdő, ér
tünk vérző, értünk hősi halálba rohanó testvé
reink itthon hagyott hozzátartozóikról gon
doskodik.

Az ágyúból készült győzelmi érmek teljes 
jövedelme ugyanis a harctéren küzdő hőseink 
családjaié; a háború következtében itthon Ín
séggel küzdő asszonyoké, gyermekeké. A jö
vedelem 15%-át helyi hadi jótékony bizottsá
gunk kapja meg kizárólagosan hadi segély 
céljaira, a többit az Auguszta-alap országos 
segély akciójában használja fel, az eddig már 
oly sok elismerést érdemlő hazafias formában.

így megy át egy nemes metamorfózison 
az orosz-ágyú Az-az ágyú, amely eddig annyi 
életet ontott, annyi nyomort, szenvedést, okozott 
most expiálja szörnyű bűnét, mejt úgy lesz 
rendjén, hogy ugyan annyi életet mentsen meg, 
könnyet törüljön, fájdalmat enyhítsen.

HÍREK. '
Az ú jv id é k i  „ C h e v r a  — K ac lisa“ izr. 

szent-egylet most ejtette megtisztujilását. Elnöke 
lett: Freund Ede dr, alelnöke Lustig Nándor 
dr., ki már régóta viseli e tisztséget. A bizalom

két érdemes férfi mellé sorakozott. Különösen 
most a háborúban teljesít a Chevra — Kadisa 
igen fontos missiót, mert ezen egyesület legfőbb 
hivatása a sebesüllek és betegek ápolása, bár
mily felekezetüek is és a holtaknak a végtisztes
ség megadása. Nem kérdezi, hogy micsoda 
felekezetben imádta az Istent, hanem csak azt 
nézi, hogy ember volt és így emberileg kell 
vele bánni. Akik ezen egyesület élén állanak 
átérzik a humanizmus parancsoló, kötelező sza
vát. A legnagyobb tiszteletet és becsülést az 
érdemli, ki a felebaráti szereidet az egyházi és 
emberi törvényekkel összeegyezletően gyakorolja.

N e g y v e n e v e s  s z o lg á la t i  ju b i l e u m .  
Kevés kiváltságosnak adatott meg az a jó sze
rencse, hogy egészségben, közbecsülésben 40 
hosszú esztendőt tölthessen a hivatalnoki pá
lyán. Ilyen kiváltságos a Dunagözhajózási 
Társaság újvidéki főnöke, birdai Jermasits Imre. 
Holnap ünnepük Termasits szolgálati jubileu
mát. Az ünnepélyhez fonott koszorúnak egyik 
levélkéjét mi is lefoglaljuk. Odafonjuk az ér
demjegy köré, hogy övezze az ünnepelt férfiú 
páratlan ügybuzgalmát a közönség elismerése is.

K i t ü n te t é s e k .  A balkánhadsereg cs. és
k. parancsnoksága a kiváló harcképesség és 
az ellenség előtti vitéz magatartásért az első- 
osztályú ezüst vi.ézségiéremmel kitüntette: ZDehrl 
Majos tűzmestert, JCatjek Ceö és Jticmer Józsej 
szakaszvezetőket, Joslpisabil Jgnác és ZDondrák 
Jiichard tüzéreket, továbbá a dunai flotillához 
beosztott Zettinig éFerenc soffört. Dicsérendő el
ismerésben részesültek, szintén kiváló harcké
pességük és az ellenséggel szemben tanúsított 
vitéz magatartásért: Zihrer Cajos tűzmester, 
Jriedberger Ferenc szakaszvezető, cfinim Moritz, 
JCovács János tizedesek, JCalbmayer JCároly, 
éPl.hnta János, Jcchmann Vencel, Zeilinger <An- 
tal őrvezetök, cKutscher Jlntal, Jager Vencel, 
Gldarik Gajos és Odrasc/ika Je  re ne tüzérek.

A h a z a f i s s g  n e m e s  p é ld á ja .  Ott 
lakozik a kunyhóban, ott magaslik a nagyok
nál, mindenütt ahol igazi magyar ember szive 
lüktet: a hazafiség erénye kidomborodik. Egy 
szegény kocsisról, Molnár Jánosról van szó, 
kit gazdája nem akart kielégíteni, pernyertes 
lett. Gazdája kifizette a 180 K járandóságát. 
Az egyszerű parasztember első gondolata az 
volt, hogy vannak akik még szegényebbek, 
mint ő és 20 K-t adott át ebből a pénzből 
Rehák Ferenc táblabirónak, hogy juttassa a 
háború által sújtott árván maradtak családtag
jai számára. Ilyen nemzet, ilyen tisztaer- 
kölcsü fiaival, kikben ennyi hazaszeretet é l: 
az örökké él I

M e g n y ílt  a  m a g y a r  h a jó  f o r g a l 
m a  is. A Magyar Királyi Folyam- és Ten
gerhajózási Rsztsg. közhírré teszi, hogy vegyes 
hajójáratait Vukovár Újvidék közt március 1-én 
megkezdette. Ezzel egyidejűleg megnyílott a Re
gensburg—Újvidék vonalain, nemkülönben a 
Tisza-menti állomásokon és Nagybecskerekkel 
való forgalomban az árufelvétel, a magyar átra
kási állomásokon át hajóról vasútra irányuló 
forgalom további intézkedésig még szünetel.

Az O rsz . Á l la tv é d ő  E g y e s ü le t  la 
p u n k h o z  in té z e t t  e l i s m e r é s e .  Igen 
tisztelt Szerkesztő Ur! Becses lapjának február 
7-iki számában Állatvédelem cim alatt megjent 
és elismerésre méltó állatvédő szellemben tar
tott közleményért t. Szerkesztő Urnák őszinte 
köszönetét mondunk. A békés idő helyre álltá
val szíveskedjék azzal az eszmével foglalkozni, 
hogy Újvidéken becses lapjának közreműködé
sével állatvédő egyesület alakilására irányuló 
mozgalom indittassék. Kiváló tisztelettel Fodor 
Árpád tanár, főtitkár. Mádai ny. min. tanácsos, 
elnök.

Gép- és lieng^r-oiajok, 
tovatte, benzin, vazelin, 
szerszámkenocs

és mindennemű festékek kaphatók:

K O M L Ó S  B É L A ,
„Unikum“ festákraktúrában

Újvidék, Kossuth Lftjos utca 45. sz.
Telefon 391.

Az o r o s z  f o g s á g b ó l  irt Csipő Ferenc 
pirosi lakós, asztalos, ki már november óta 
van távol. Decemberben esett fogságba. Újvi
déken lakó nagybátyját Csipő Mihály rendőrt 
értesíti, hogy orosz fogságba került, egészséges 
és a körülményekhez képest jól érzi magát, 
mit hozzátartozóitól is hallani kíván. Újságot 
nem irhát. Cime: Csipő F. Irkutsk Sibéria 
Oroszország Barak 238, 11. század. Csak né
metül lehet vele levelezni.

L o p o t t ,  m in t  a  s z a r k a .  Majd a 
nagybecskereki, majd az x-i, azután az y-i bí
róságok látták vendégül Petreszku Trifun nap
számost. Már 1901 ben kezdette meg működé
sét, ekkor 8 napot kapott, később 1905-ben 
ismét lopott, melyért 6 hónapot ül; nyugha
tatlan természete nem nyughatott és 1907-ben 
1 évi börtönt mértek rá lopás miatt. Mikor a 
délkeleti vidéken eléggé ismertté tette szemé
lyét, akkor Zsablyára rándult, ott az országos 
vásár holmijait csodálta meg. És mint ügyes 
szakértő a tárgyakat értékelte, sokat magához 
szedett, de elfeledte nagy szórakozottságában 
megfizetni. Most meg az újvidéki törvényszék 
vette pártfogásába és 1 évi börtönre Ítélte, 
melyet a tábla 1 év és 6 hónapra egészitet ki. 
De időközben ismét elitélte a nagybecskereki 
törvényszék 7 hónapra, igy az újvidéki tör
vényszék összbüntetéseül 2  évi börtönt sza
bott reá.

H a tó s á g i  k ö z e g  e lle n i  e r ő s z a k  
vétségét követte el Szokolov Milán óbecsei 
boltos segéd, mert Bárány György po'gári őrt 
megtámadta és szidalmazta, mikor őt és vele 
dorbézoló társait megintette. 14 napi fogház- 
és 20 K lett a büntetése.

S ú ly o s  t e s t i  s e r t é s .  Tizennégynapi 
fogházra ítélte az újvidéki törvényszék Miiicsics 
Alimpia újvidéki lakóst, mert Gainov Mikának 
sétapálcával az arcába szúrt és fejbevágta.

R á g a lm a z á s .  Sokszor eljár az ember
nek a szája. Különösen mikor haragszik. Pedig 
a harag a legrosszabb tanácsadó. Mitzki Mór 
óbecsei lakós a vasúti állomáson többek jelen
létében azzal a kijelentéssel, hogy Kovács Ist
ván vasúti váltókezelő a részére érkezett egy 
vagon bútort azért állította a nem megfelelő 
helyre, mert nem ad a váltókezelőnek 20 K. 
újévi ajándékot, a rágalmazás vétségét követte 
el. 100 K. pénzbüntetésre (vagy 5 napi elzárá
sai) Ítélte az ujvidkéi törvényszék, mely azon
ban egyelőre föl van fügesztve.

F e l a k a s z t o t t a  m a g a t ;  Schmidt Antal 
bácsujlaki 62 éves Pásztor Ferenc 57 éves te- 
merini lakós. Tettük oka ismeretlen.

S z á n d é k o s  e m b e r ö l é s  k í s é r le t e .  
Hangos volt a túrjai kocsma Trifunovics Pál 
uram vendéglője. Ott mulatott Zerenrszki Milán 
is, ki már előbb bebarangolta Túrja összes 
kocsmáit. Részeg fővel megsértette Trifunovics 
Pál nejét. Ekkor kiüldözte a vendéglős, de ké
sőbb ismét visszetért, amikor Trifunovics a 
fenyegető Zeremszkire lőtt. Igaz ugyan 25 lé
pésről, de mégis kilőtte a szemét. 3 havi fog
házra ítélték.

K ö z sé g i m é s z á r s z é k  A r a d o n .  Arad 
város törvényhatósága, mint közöltük, a tanács 
javaslatára az elviselhetetlen husdrágaság foly
tán kimondotta, hogy felállítja a hatósági mé
szárszéket. A városi húsüzlet folyó hó 1 én 
nyílt meg. A hatósági mészárszék húsárai lé
nyegesen olcsóbbak, mint a löbbbi mészárszé
kekben.

F ö ld 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 fontosággal bir.

Á l ta lá n o s  é le lm i s z e r  r e k v i r á la s .  
A magyar városok országos kongresszusa állan
dó bizottságának ülésén vetődött föl az az idea, 
hogy a városok élelelmezési szükségleteinek 
biztosítása megköveteli az általános élelmiszer 
rekvirálást; még pedig olyan módon, hogy min
den város a maga területén lefoglalhassa helyi 
termelvényeket, és akadályozza meg azoknak 
exportálását. Ezt az ideát komoly tárgyalásalap
jául vette Fehérvár tanácsa és azt, mint szük
ségeset és egyedül célravezető módot magáévá 
tette. A tanács véleménye szerint Fehérváron 
elsősorban a hús, tojás, főzeléknemüek revirá- 
lása és a fehérvári fogyasztás számára való 
biztosítása lenne keresztülviendő. A városi ta
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tács azon igyekszik, hogy kieszközölje a kor
mánytól a felhatalmazást a legfontosabb közé
lelmezési cikkeknek rekvirálására. A fogyasztó 
közönség teljes szimpátiája fogadja ezt a még 
embrióban levő ideát és őszintén kívánja, hogy 
azt a városi hatóság buzgalma mielőbb a meg
valósulás stádiumába juttassa.

H i r d e tm é n y  a tábori postai levelezőla
pok (levelek) díjmentességéről. Figyelmeztetem 
a közönséget, hogy az általa feladott tábori 
postai levelezőlapokat (leveleket) csak a követ
kező esetekben illeti meg a postai díjmentesség: 
Ha 1. valamely tábori vagy hadtáppostahivatal- 
hoz; 2. a működő hadsereg területén lévő erő
dített helyekre; 3. a hajóhadhoz (Pólába, Bu
dapestre) ; 4. Dalmácziába vagy Bosznia-Her- 
czegovinába katonai és a katonasághoz beosz
tott polgári egyénekhez (pl. csendőr, pénzügyőr, 
önkéntes betegápoló stb.) vannak czimezve; 5. 
ha valamely kórházba ott ápolt katonai egyé
nekhez vannak czimezve. Kórházban ápolt csen
dőr, pénzügyőr, polgári egyénekhez ily leve
lezés nem díjmentes és szintúgy portóköteles 
az a levelezés, amely a kórházhoz beosztott 
(nem ápolt) akár katonai-, akár polgári egyé
nekhez intézett tábori postai levelezőlapokat 
(leveleket) a postai díjmentesség nem illeti meg, 
miért is azokat a postára adáskor bérmentesí
teni kell, különben azok mint postadijkötelezett- 
ség alá eső bérmentetlen levelezőlapok (levelek) 
pótdijas postadijjal terheltetnek meg. Ha a kö
zönség a tábori postai levelezőlapokat egymás
közti levelezésre használja fel és azokat a pos- 
táraadáskor nem bérmentesíti, ez postajöve
déki kihágást képez, ami levelezőlaponkint — 
az 5 fillér postadijon felül — 2 korona jöve- 
kéki birság alá esik. Budapest, 1915. február 
hó 22-én. Kereskedelemügyi m. kir. minister.

H a d i  b e s z é d e k .  A honvédelmi minisz
térium Hadsegélyző Hivatala népszerű füzetek
ben kiadja azokat a tanulságos és lélekneme- 
sitő beszédeket, amelyeket a háború óta leg
kiválóbb államférfiaink, tudósaink. íróink és 
politikusaink tartottak a nyilvánosság előtt, az 
Országos Hadsegélyző Bizottság felolvasási so
rozatán. A hazafias, igaz magyar szellemtől 
áthatott beszédek retorikai szempontból is rend
kívül becsesek. Gondolatokban gazdag, gyö
nyörű munka valamennyi: a közönség jól te
szi, ha a tiz filléres füzeteket megvásárolja és 
összegyűjti. Nagyszerű és maradandó emlékei 
lesznek e füzetek annak a hazafias föllángolás
nak és együttérzésnek, amely a nemzet minden 
rétegét oly megható módon egyetlen táborba 
terelte a magyar nemzeti becsület és a magyar 
nagyság védelmére. Eddig: Apponyi Albert gróf, 
Csernoch János, Hazai Samu báró, Tisza István 
gróf, Andrássy Gyula gróf, Prohászka Ottokár 
és Rákosi Jenő hadibeszédei jelentek meg. A 
füzetek az Általános Beszerzési és Szállítási R. 
T. utján (Budapest, V. Kádár-utca 4 )  rendel
hetők meg. de kaphatók a dohánytözsdékben 
is. A befolyó tiszta jövedelmet a háborúban 
elesett vagy a kapott sebek következtében elhalt 
katonák özvegyei és árvái javára fordítják.

M e te o r  a  m á r c iu s i  id ő já r á s r ó l .  
Meteor a márciusi időjárásról legújabb jelen
tésében a következökezőket mondja: Március 
változási napjai: 1, 5, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 
24, 30 és 31-ikére esnek. Ezekből az 1-ső még 
hideg jellegű, az 5-ik erősen csapadékos, leg
valószínűbb, hogy hóval vegyest eső, a 8-ik 
változó, de már inkább enyhe, 12 határozottan 
enyhe, valamint a 13-ik is ilyen jellegű, mig a 
14-iki már hideg, széles, esetleg viharos, vagy 
csak kevéssé csapadékos, lö-iki változó 21-iki 
hűvös, száraz, 23-iki hideg, szeles esetleg csa
padékos, 31-iki hideg változó csapadékkal.

S z o m b a t h e l y  s e r t é s e k e t  h iz la l. 
Kiskos István polgármester előterjesztésére a 
pénzügyi bizottság azt javasolja a képviselőtes
tületnek, hogy adjon felhatalmazást a polgár- 
mesternek 400 darab sertés hizlalására a város 
közönsége részére. A bizottság e célra, ameny- 
nyiben a polgármester a hizlaláshoz szükséges 
kukoricát és egyéb hizlalási anyagot biztosítani 
tudja, 100,000 koronára javasol falhatalmazást 
a meglevő városi készletek és alapok jövedel
mei terhére. Addig is azonban, mig a 400 da
rab sertés meghizlaltatnék, javasolja a bizottság 
adassák a polgármesternek felhatalmazás, hogy 
hetenkint 8000 korona értékben hízott sertése
ket vásárolhasson a város közönsége részére.

HIRDETÉSEK. |
M enjen ma este  az Apollóba!

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

Rejtélyes látogató
detektivdráma 4 felvonásban, a detektivdrámák 

között utólérhetetlen!
STUART WEBBS legújabb kreációja!

TEDI A PAPUCS FÉRJ
kacagtató vigjáték 2 felvonásban.

A Fuchsféle
mely 15 éu óta óll fönn eddigi helyiségében 

ugyanabban a hózban

— ... ÚJVIDÉKEN =====
(Kossuth Lajos utca 13. sz. most az 

udvarban jobbra) folytatja üzemét. 

Első ujuidéki müuegyészeti tisztitó és helme- 
festőde FUCH5 1ÓZ5EF

Fuchs
f e s t . u .

t is z tü l
úri-, női és gyermekruhákat, függönyöket stb.

T a n u j c n  
m a g y a r  és  ném át  
g y o r s í r á s t

Q s e rn y e i  M ór 
gyorsirás-tanárnál
Rákóczi F. u. 35. I. em.

Az újvidéki se lyem fon a láh oz
gyakorolt iro d is ta » « »  kerestetik, ki 
esetleg a német nyelvet is bírja, 70 K. 
kezdőfizetéssel.

3899. sz. 1915.

Temesvári vásár-hirdetés.
Az idei 6 z t .  J ó z s e f

országos vásár
folyó évi március hó 18-ától bezá

rólag március hó 22-éig
fog megtartatni.

mindenféle állat felhajtása az orszdgos udsdrra 
március hd 18-átál, csütörtökön reggeli 5 órá

tól kezdue meg uan engedne.
Temesváron, 1915. évi február hó 15-én.

A városi főkapitányságtól: 
Béé Ferenc, főkapitány.

p . J(iss JVlargii
NŐI K A L A P  D SV A TTER M E  

Újvidék
Erzsébet-tér 7. szám

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

mintaszerinti megrendelést.

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 I 
róm. kath. hitk. épület. *

Mi lesz 
tavasszal?

ezen töri a fejét most sok ezer ember! Ha a közönség továbbra is olyan odaadással és ala
possággal fogja támogatni a hatóságokat egészségügyi intézkedéseiben, mint eddig, akkor ta
vasszal nem fogják felütni fejüket a ragályos járványok, a kolera, a küteges tífusz, a vérhas.

Ellenségeink hadseregében a kiütéses tífusz nagy számban található és a betegség terje
dését különösen a tetiik közvetítik, miért is ellenük védekezzünk alapos fertőtlenítéssel.

Kezünket és arcunkat L Y S O F O R M  S Z A P P A N - N A L  mossuk meg és a mosdó és 
fürdővízhez adjunk kevés L Y S O F O R M  fertőtlenítőszert. A bútorokat reggel töröljük át 3%-os 
L Y S O F O R M  oldatba mártott rongygyal, ugyanígy súroltassuk fel a puhafapadlókat. Piszkos 
fehérneműt ajánlatos zsákba összegyűjteni és azt 3%-os (olcsó) n y e r s ly s o f o r m -o ld a tb a  24 
óráig beáztatni s csak azután mosatni.

TaíMalJeink mefj fertőtlenÉtem
8 e c é lb ó l K é rjü k  in g yen  ós b ó rm e n tv o  a *  „E G E S Z S É C  ÉS FE R TŐ TLE N ÍTÉ S “ c im u

ta n u lsá g o s  k ö n y v e c .-k ó t

Dr. Keleti és M urányi vegyészeti gyárából Újpesten.
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11682. 20987. 26113/kig. 1914. szám.

Versenytárgyalási
hirdetmény.

Újvidék szab. kir. város tanácsa a 
közvágóhiddal kapcsolatos városi jég
gyárban 1915. 1916. és 1917. évben 
termelendő müjég értékesítése céljából 
nyilvános zárt ajánlati versenytárgyalást 
hirdet a következő feltételek alatt:

1. ) Ajánlattevőnek kötelezettséget kell 
vállalnia arra, hogy a városi jéggyárban 
1915. 1916. és 1917. években minden
kor május hó 1-től november hó 1-ig 
termelendő műjeget, mely naponként 
körülbelül 30 (harminc) métermázsát 
tesz ki, naponként a jéggyárban a szer
ződésben megállapítandó hajnali órában 
átveszi az ajánlatban számokkal és Írás
ban szavakkal kiteendő egységárban.

Amennyiben a városi tanács a vállal
kozó meghallgatása után szükségesnek 
találja, hogy a jéggyártást május hó 
1 -je előtt megkezdje és esetleg novem
ber 1. után folytassa, köteles lesz vál
lalkozó az igy gyártott miijeget is ugyan
azon egységárban átvenni.

A város azért, hogy a fent kitett 
mennyiséget tényleg termeli felelősséget 
nem vállal.

2. ) Ajánlattevő a város és intézmé
nyeinek jégszükségletét, ideszámítva az 
esetleges járványok idejében felmerülő 
jégszükségletet is önköltségen tartozik 
fedezni.

3-) A jéggyárnál előforduló bármi
nemű üzemzavarok felmentik a várost 
szállítási kötelezettsége alól, a vállalkozó 
e címen semminemű kártalanításra igényt 
nem tarthat.

4. ) A városi jegyzői ügyosztálynál 
átveendő ajánlati minta kitöltésével szer
kesztendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, 
pecséttel lezárt és sértetlen borítékban 
elhelyezett ajánlatok közvetlenül vagy 
posta utján 1915. március hó 22. nap
jának déli 12 órájáig nyújtandók be Új
vidék szab. kir. város polgármesteréhez 
ezen felírással: „N N. ajánlata Újvidék 
szab. kir. város jéggyárában termelendő 
műjég átvétele tárgyában “

5. ) Az ajánlathoz 300 (háromszáz) 
korona bánatpénznek készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírokban a városi 
pénztárához történt letételéről szóló nyug
ta csatolandó.

A készpénzben letett bánatpénz után 
kamat nem jár.

6. ) A bánatpénzt az ajánlathoz csa
tolni nem szabad.

7. ) A beérkezett ajánlatok 1915. évi 
március hó 22-én délután 3 órakor fog
nak a városház kis tanácstermében fel
bontatni s felbontásnál ajánlattevők vagy 
képviselőik jelen lehetnek.

8. ) Ajánlattevők a végleges döntésig 
ajánlataikkal kötelezettségben maradnak.

9. ) Elkésetten érkezett, nem szabály
szerűen felszerelt, továbbá utó ajánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

10. ) A városi tanács fenntartja ma
gának a jogot, hogy a beérkezett aján
latok között — tekintet nélkül az egy
ségárakra — szabadon választhasson.

Újvidék szab. kir. város tanácsának 
1915. évi március hó 6-án tartott üléséből.

Profum a Béla s. k.,
alpolgármester.

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

V erseny tárgy 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 minta 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 szállítóképességüket és megbíz
hatóságukat azon kereskedelmi és ipar
kamara bizonylatával igazolni, melyhez 
vállalatuk telepe szennt 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 feltétekben van részletezve.

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

Profum a B éla  s. k.,
alpolgármester.

Hézagpótló vállalat indult meg.
Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor

lattal biró szakemberek társultak.

HELIOS Í 6

műszerészed és elektrotechnikai 
vállalat

Ú jvidék, Otísia uí.ca 6 . a llett
megkezdette működését.

Vállalatunk a következőket öleli fel: 
Mindennemű erős és gyengeáramú sze

relések. Az összes műszerészen (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 kitűnőC O R B I N
csávázó-szer me y 8 év óta bevált, miként azt tudományos intézetek, valamint gya
korlati gazdák alapos kísérletei hitelesen bizonyítják. A Corbin nem befolyásolja a 
ve omag csírázó képességé ! Búza, rozs, árpa, zab, kukorica, répa, kender,' konyha- 
yetemény sth. mag] am ál alkalmazható egyaránt kitűnő eredménnyel. A jelenleg d rága  
kékkővel való csávázás, mely csak üszők ellen véd, teljesen elm aradhat.

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  ím r e  é*  f ia i ,  fj yidhsk.
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r n n f l k  ís  ,clíes f°gsorok> arany ko- 
I  U y  <«■» rónák, arany fogak, arany- és 

platinhidak amerikai módszer szerint és 
minden különlegességek fogakban. Fog
húzás érzéstelenitv’, tartós fogtömések, 
(plombák) készülnek Blasctikó Ede fog
technikái műtermében és laboratóriumában 
Ú jvidék Kossuth Lajos utca 28. szám. 
Vidékiek 1 nap alatt kielégittetnek.

u g n i j g ;

Styria

•forrás. Rr.énsavdüs, diK etikus, 
Uditó asztali ital. -  E lősegíti 
az emésztést és anyagcserét.

Leatelltettobb gyógyforrás. —
Indikálva: idült gyom orhurut- 
nál. székrekedésnél. Bright- 
félc vesebajnál, lépdaganat- 
nál, máj bajoknál, sárgaságnáJ, 
anyagcsere betegségeknél, & 
légutak huru tos bántalinainál.
a maga nemóben a leggazda
gabb tartalm ú gyógyforrás leg-
erélvesebb hatassal. Főképou 
Indikálva: idü lt bélhurutnál, 
obstipatiónál, epekőnél, elhízási i 
hajlam nál, csáznál és cukor-j 
betegségnél.

F ő rak tá r M agyarország részére:
H offtr n n n  J ó z s e f ,  B r .i in p o s t  V ,,  B á t h o r y - n t o a S Í

MEGHÍVÓ.
• AZ ÚJVIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁR

50. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE,
mely 1915. évi m árcius hó 21-én, vasárnap  délelőtt 10 ó rak o r fog az intézet he

lyiségében megtartatni s melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.
□ □ □

A közgyűlés napirendje:
1. Jegyzőkönyvi hitelesítők választása. '  '
2. Igazgatósági jelentés.
3. A mérleg előterjesztése a felügyelő-bizottsági jelentés kíséretében.
4. A mérleg megállapítása és a felmentvény megadása.
5. A tiszta nyereség felosztása feletti határozathozatal.
6. Elhalálozás és kisorsolás folytán megürült igazgatósági tagok helyének betöltése.
7. A felügyelő-bizottságba egy tagnak 2 évre való megválasztása.
8. Egy részvényes indítványa az alapszabályok 46. §-ának módosítása tárgyában.

A mérleg, veszteség és nyereség-számla, valamint az igazgatósági jelentés

1915. m árcius 14-étől kezdve
az intézet helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

ÚJVIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁR.
M érleg szám la 1914. decem ber hó 31-én.

Pénzkészlet...................................................  167.769
É rték p ap íro k ............................................... 1,007.488
V á l tó tá rc a ...................................................  6,870.760

Kölcsönök:
törlcsztéscs és kamatozó jelzá

log-kötvényekre ..................  6,529.947 39 j
községi kötvényekre . . .  772.31217 !
kezességi kötvényekre . . . .  30.852 80 ;

I

7,333.112 36j

Előlegek é rté k p a p íro k ra .........................  15.50420
Fedezett folyószámlái a d ó s o k .................i 2,743.612 73
intézeti h á z ...................................................j; 400.000!-
F e lszere lés...................................................  16.000 —
Petroszai erdővállalatbeli részesedés . . |j 45.000|-
Árverésen vett ingatlanok......................... 1 H2.538j<>’ 18,761.785 96

18,761.785196

Részvénytőke ..............................................
*Alapok:

T arta lékalap ...................... .... ......................
Intézeti házértékcsökkenési alap..................

Betétek:
Rendes b e t é t ..............................4,0I3.483'69
Heti b e t é t ...............................  126.35249
Folyószámlái betét . . . . .  236,21881

Engedményezett kölcsönök:
Törlesztéses és kamatozó köt

vényekre ................................   5,385.105'48
Községi kötvényekre . . . .  772.31217

Hitelezők.......................................................
Intézeti h á z k ö lc s ö n ..................................
Visszleszámitolt váltók:

Osztrák-Magyar Banknál . . . 344.857 42
Magyar leszámítoló és pénzvál

tó b a n k n á l.......................... 1,058.161'—
Egyéb intézeteknél..................1,574.540--

Átmeneti k am a to k ......................................
Tiszta n yereség ...............................   . . .

,165.260
23.155

4,376.054

i. 1

*Aí  idei dotációval K 1,218.681 88 koronára emelkedik.

,157.417
,489.088
207.872

!,977.558 
42.701

2 ,000 .

1,188,

,000

415

65 j 
56 
04

15,250,
322,

693
677

18,761.785 96

V eszteség és nyereség szám la.

K am atte rh e k ..............................................
Leírások:

a berendezésből ......................................
a váltóáliományból .........................

Hivatalnokok és szolgák fizetése és ke
zelési kö ltségek ......................................

Adók és i lle té k e k ......................................
Tiszta jö v e d e le m ......................................

2.216
4.393 47

741.238

6.609

105.832 
100.306 
322 677

52

47

87
13
31

Nyereség áthozat az 1913.-ik évről . . .
Kam atjövedelm ek......................................
Dijak és jutalékok......................................
Intézeti ingatlanok jövedelm e.................

40.013
1,109.757

100.621
26.270

99
71
67
93

1,276.664 30 1,276.664 30

Ujuiöék, 1914. december hó 31.-én. Gábor Zsigmonő s. k.,
h. főkönyvvezetö.Gillming Károly s. k..

h. penztárnok.
Az igazgatóság: Balassa Henrii? s. k., elnök vezérigazgató, Herger Égosfan s. k„ Brunner Eőe s. k., Hauas Emil s. k., Leitner Zsigmonő s. k,, 

Qr. Kann Sánőor s. k , űr. Kleiszner Gusztáu s. k„ S.hujarz Érmin s. k„ Schurarz Izidor s k., Rösler Hlbert s. k., fTlatkouits Béla s. k„
Dr. Kubinyi Károly s. k., Szalay Lajos s. k., Dr. Szlezák Lajos s. k.

leien mérleget a csatolt veszteség- és nvereségszámlát a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítottuk, azok egyes tételeit a megejtett leltározás 
„tán a főkönyvekkel és a tényleg meglevő értékekkel megegyezőnek, a törvény és alapszabályaink értelmében felállitottnak találtuk.

Felügyelő-bizottság: Qietzgen Gábor s. k„ elnök, Dr. Bruck Benő s. k., Póso Ernő s. k„ Golő Béla s. k„ Fejér Gábor s. k„ 5zepesi Sándor s. k„
Kouács 1. Kálmán s. k.

Nyomatott a „Outenberg“-féle villanyerőre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.
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Világos tehát, hogy az árucikkek 
árait mesterségesen korbácsolják fölfelé. 
E korbácsütések a mi hátunkat érik le
gelőbb.

Csak belé tudnám szuggerálni az 
újvidéki fogyasztó közönségbe, hogy 
tartson össze, ne vásároljon egy-két na
pig semmi olyan élelmicikket, amire 
nincs múlhatatlanul szüksége. Az áreme
lők karjai elzsibbadnának és lehanyatla- 
nának a normális színre.

Ha megtudjuk, hogy ki folytatja sze
mérmetlen módon, hazug kifogásokkal 
az élelmiszeruzsorát, azt könyörtetlenül 
leplezzük le. Olyan bírságot fizetne, ami
ből a fölállítandó vásárcsarnok alapját 
megvethetnők. Cs. ŐYi-

Pusztulás Szerbiában.
A cs. és k. petrovaradini és újvidéki várparancsnokság 

jóváhagyásával.
Szerbiát már nem kell megverni. Meg van 

az verve, jobban, mintha milliós seregek gá
zoltak volna rajta végig, a Szávától Üszkübig. 
A győztes seregek lábanyomán fakad még uj 
é le t; az elfoglalt falvakba, városokba bántala- 
nul visszatérhet a menekült lakosság és nem 
vigasztalan gyász azoknak halála, kik vitéz 
ellenséggel szemben, nyílt csatában, kezükben 
fegyverrel estek el. Szerbiát azonban, azt a vi- 
lággyujtogatót, nem földi hatalom veri és ahol 
a büntetés éri, ott nem támad uj élet és a ha
lottak sírjából nem kell életre vigasztaló bizta
tás, erkölcsi tanulság az utókor számára. Cgy 
nagy temető égésé Szerbia.

Lakói az úton és az út mentén dőlnek ki, 
szederjes ajkakkal hullanak rakásra. Szer
biát a saját bűnei ragadták torkon és beléie — 
foftják a lelket. Azok a gyilkos miazmák, me
lyeknek milliárdjai a háború testén nyernek 
életet, elsőnek a szerb földön tenyésztek ki, 
hol a háború magját elvetették És csakugyan, 
termő talajra találtak. A körülzárt kicsiny or
szágból nincsen menekvés. Déli szögleteibe 
összeterelt lakossága úgy van, mintha a fertő
zött levegőjű, zsúfolt szobába volna beszorítva. 
Az egész országban, melynek közegészségügye 
nem birkózhatott meg a modern háború vészé 
delmeivel, ma is nagy tömegben hevernek a 
temeden emberi holttestek, állati hullák és a 
lábrakapott kórságok leküzdésére nincs orvos, 
nincsen gyógyitószer. Csak piszok van, halálos 
nyavalyák vannak Szerbiában. Erről tudósítanak 
bennünket a Nisben, Belgrádban járó olasz uj- 
ságirók, a bolgár lapok és a szörnyűségek hírét 
most megerősíti egy holland orvos, ki Szerbi
ából érkezett. Az illető orvos Jionhoven dr., a 
hollandi Vörös Kereszt expedíció vezetője. Mint 
nekünk Írják tegnap érkezett Nisből Becsbe. 
Szerbiát azért kellett elhagynia, met az expe- 
ditió valamennyi tagja megbetegedett kiütéses tífusz
ban és váltólázban.

Tienhoven dr. gyógyította a mi fogoly ka
tonáinkat is. Előadása szerint számos orvosunk 
is van szerb fogságban, akik azért jutottak az 
ellenség kezébe, mert a harcok közepette is 
teljesítették kötelességüket. Valjevóban a mi 
orvosaink közül többen voltak beosztva a hol
landi expeditióhoz, és ezek közül kettő — mondja 
mély részvéttel Tienhoven dr. — Kovács dr. 
és Milotta dr. meghalt kiütéses tífuszban. Ez a 
szomorú sors érte Cook dr. is az amerikai 
Vörös Kereszt orvosát. Egy másik amerikai 
orvos Nisben pusztult el. Szerbiában az ősz 
óta főképpen a hastífusz, a kiütéses tífusz és 
a váltóláz pusztít. Az első két betegségnek 
már eddig is ezer meg ezer áldozata van. Fő
képpen a valjevói csaták után terjedtek el a 
betegségek rettentős mértékben, a milyen más 
el sem képzelhető. Ugyanis a holttestek és ál
lati hullák soká temelettlenül hevertek, a túl
zsúfolt kórházakban pedig a bajukra való t - 
kintet nélkül helyezték el az embereket, a se
besülteket, a tifuszosok mellé, és Így nem csoda 
hogy az ehhez járuló piszokban valamennyi kór
ház terjesztője lett a ragadós bajoknak. Néhány 
hét alatt negyven szerb és huszonhárom kül
földi orvos halt meg kiütéses tífuszban.

Nisben meglátogatta a hollandi orvos a 
fogságban levő osztrák és magyar tiszteket. Az 
ő helyzetük kedvezőbb, mert a termek, ame
lyekben laknak, tiszták és tágasak. Közöttük

nagyobb mértékben nem is pusztítottak a be
tegségek, azonban a többi foglyok sorában 
fájdalom nagy a pusztulás. Végül megjegyzi 
Tienhoven dr., hogy élelmet eleget kap Szer
bia Oroszországtól.

HÍREK.
N a g y le lk ű s é g .  Füredy Béla a pécsi 

színtársulat igazgatója tekintettel arra, hogy 
Nádasy a szabadkai színház leégése folytán 
Szabadkán nem játszhátik, előzékenyen 14 napra 
az újvidéki színházat átengedte. Izsó Miklós 
mint az igazgató megbízottja kijelentette a fő
ispán előtt, hogy Nádasyeknak, miután hajlék
talanok lettek 14 napra átengedi az újvidéki 
színházat. Igen szép humánus cselekedet ez. 
Különben FUredyék április 3-an köszöntének be 
hozzánk igen sok újdonsággal és kitünően szer
vezett, elsőrangú társulattal.

D o m b i S á n d o r  csendőrszázados hétfőn 
indult az északi harctérre mini a nagyváradi 4 
honvéd gyalogezred egyik zászlóaljának pa
rancsnoka. Önként jelentkezett a harctéri szol
gálatra, ami nagyon dicsérendő cselekedet.

S z ín tá r s u l a t  Ú jv id é k e n . A szabad
kai színház leégésekor az olt működő, Nádasy 
József igazgatása alatt álló színtársulat hajlék 
nélkül maradt. Ezen segítendő a városi tanács a 
színtársulatnak megengedte hogy 14 napig 
a városban működjék és már szombaton este 
működését meg is kezdette. Megnyitó előadásul 
színre került Eysler Ödönnek, a hírneves, ze
neszerzőnek nagyhatású operettéje a mely Bu
dapesten, Berlinben, Becsben 300 előadást ért 
el. Ezen előadáson felleped Albert Erzsi, Kellen 
Rózsi, Borbély Lili és Rét ész Ilonka aki. már 
négy év előtt dédelgeted, kedvence voll az új
vidéki közönségnek. A többi főszerepei játszotta: 
Sugár Gyula, Komlós Vilmos, Rónai Imre és 
Ujj Kálmán. Vasárnap d. u. színre kerül Gold
faden híres daljátéka Sulamilh címszerepben 
Albert Böskével. Absolont, illetve a többi fő
szerepeket Torma Zsiga, Ujj Kálmán, Komlós 
Vilmos, és Rozsai Imre jálszák. Vasárnap este 
bemutatóra kerül a Királyszinhaz ezidei nagy 
ujdonsága a Lengyelvér a mely a vidéken is 
óriási sikert aratott. A darab zenéje olyan gyö
nyörű, librettója olyan kedves, hogy az újvidé
ki közönségnek egyik legkedvesebb darabja 
lesz. Ebben a darabban mutatkozik be Albert 
Böske nadrág szerepben. A többi főszerepek is 
a legjobb kezekben vannak: Kellen Rózsi, Ná- 
dasyné, Borbély Lili, Komlós Rónai Torma, 
Kiss, stb.

A h a r c t é r e n  le v ö ^  s z a b a d s a g o -  
la s a .  Tudvalevőleg a hadsereg parancsnoksá
ga megengedte, hogy a mozgósítás kezdetétől 
fogva a harctéren lévő tisztek 10 napi szabad
ságot kapjanak. Értesülésünk szerint ezt a hu
mánus engedélyt kiterjesztik a legénységre is. 
Amennyiben a helyi viszonyok megengedik és 
a mögöttes területekkel való közlekedés külö
nösebb nehézségeket nem okoz, kisebb turnu
sokban a továbbszolgáló altiszteknek és a le
génységnek is engedélyezhető legfeljebb nyolc 
napi szabadság. Ebbe az időbe az. oda- és 
visszautazás időtartama is bele van értve. Ter
mészetesen azok, akik közvetlenül az ellenség 
által veszélyeztetett területen tartózkodnak, sza
badságot nem kérelmezhetnek.

H i r d e tm é n y .  Tekintettel az utóbbi két 
napon fellépett polgári himlömegbetegedésc-k- 
re, újból nyomatékosan felhívom a város lakós- 
ságát. hogy magát lehető hamar ujraoltassa. 
Payerle főkapitány.

T is z t is z o lg á k  jo g ta la n  s z a b a d s á 
g o lá s a .  A hadvezetöségnek tudomására jutott, 
hogy betegség folytán vagy üdülés okából sza
badságolt tisztek, nélkülözhető tiszti szolgáikat 
otthonukba szabadságolják. Miután szabadsá
golásokat csak a hadügyminisztérium engedé
lyezhet, az ilyen nemű szabadságolások azon
nal- beszüntetendők. Amennyiben tisztiszolgák 
hasonló körülmények közölt még szabadságon 
lennének, azonnal hevonultatandók tisztjeikhez 
vagy póttestükhöz.

Ü z é r k e d é s  h á b o r ú b a  v o n u l ta k  
é le tb iz to s í t á s a iv a l .  Ismételten előfordult 
esetekből életbiztosító társaságainak megállapí
tották, hogy lelkiismeretlen kufárok a hadbavo- 
nultak hozzátartozóitói különféle hazug ürügyek 
alatt az életbiztosítási kötvényeket olcsó áron

megvásárolni kisérik meg és ez több Ízben s - 
került is nekik. Az ilyen visszaélések meggátlá- 
sa végeit az életbiztosító társaságok elhatároz
ták, hogy bemutatóra szoló kötvényekre csak 
minden kétséget kizáró esetekben teljesítenek a 
háború alatt kifizetéseket és hogy kötvényátru 
bázisokra és kedvezményezettekre vonatkozó 
változásig bejelentéseket hadbavonultak kötve 
nyeire vonatkozólag nem vesznek tudomásul, 
illetve a szokásos átírási függelékeket nem ál
lítanak ki.

Az e l t ű n t e k e t  i l le tő le g  h a d i  f o g 
s á g b a  j u t o t t a k a t  h o l k e r e s s ü k ?  A 
háború tartama alatt gyakorta fordullak elő ese
tek, hogy az eltűnt illetőleg hadifogságba ju
tott katonák holléte iránt hozzátartozóik Erzsé
bet özvegy román királyné O Felségéhez inté
zett magánlevélben közvetlenül a román kirá
lyi udvarnál érdeklődtek. Minthogy ez az el
járás mivel sem indokolható és eredményre 
nem vezelhet, azért az ily irányú kísérletek mel
lőzendők s a felvilágásitást kérő levelek a jö
vőben Hadi foglyokat gyámolitó és tudakozó 
hivatal-hoz (Budapest Üllöi-ut 1. sz.) intézendök.

Iz g a tá s . Tyoszits György Pál 49 éves 
zombori lakos nyugalmazott tanítót nemzetiség 
elleni gyűlöletre való izgatás büntette miatt az 
újvidéki törvényszék 8 napi államfogházra Ítél
te. A vádlott az elitéltelése és az ügyész sú
lyosbításáért jelentetlek be felebbezését.

A V íz b e  f u l la d t .  Szenttamáson Sasics 
M. Márton ugyanottani lakos ittas állapotban a 
barába borult és megfulladt.

G y a s z je le n te s .  Fájdalmas szomorú gyá
szomat tudatom kedves Pinezér collégáimmal és 
ösmerőseintmel, hogy felejthetetetlen jó felesé
gem Doinsky Aladárné szül. Molnár Török Zsu
zsanna jan. hó 24-én 7 heti gyötrő betegsége 
után a kedves szülei háznál Szentesen meghalt 
1(5 évi boldog házasság után. Fájdalmam annál 
tragikusaid) miután az utolsó útjára sem kísér
hettem. Béke porai felett! Gyászolja : Domsky 
Aladár újvidéki főpincér t. örvezető K-K Land
sturm Bat. Wien No 1. 1. Komp. Thalerhof bei 
Graz. Domsky Mária Domsky Antal Molnár 
Törők Imre. (Hadbavonult és késön értesült fe
lesége elhalálozásáról. Ezért késett a gyász- 
jelentés. Szerkesztő)

H a r m in c  f i l l é r e s  e b ó d . Hogyan le
hetséges ez? kérdik olvasóink, Elmondjuk. Elő
ször is nem Újvidéken, hanem Szegeden adnak 
a kertészettel foglalkozó munkásoknak 30 fillé
res ebédet. Másodszor amit legeiül kell hangoz
tatnunk, hogy ott t. i. Szegeden kertészeti tele
pet létesítettek az ottani urissszonyok. Nálunk 
sírni, rimánkodni, szitkolódzhi tudnak, de vala
mit tenni, azt ne várjuk. A háború után még 
nagyobb lesz a drágaság és ha most idejében 
nem gondoskodunk a szükséges és nélkülöz
hetetlen főzelékfélék termesztéséről, akkor fur
csa, mondhatni elviselhetetlen idő következik. 
A várparanesnokság módját ejtette annak, hogy 
olyan termények, melyek alacsonyszáruak, Ul- 
lethetők, tehát a lamentaciók nem érnek sem
mit. Tenni kell valamit, még pedig gyorsan. 
Létesítsünk konyhakertészetet. Gyorsan igen 
sürgősen: azonnal. A szegedi minta szerint.

H a d i jo t é k o n y s á g .  Jiainer Simon újvi
déki nagykereskedő felerészben a „Vörös fél
hold“ és felerészben a „Vak katonák segély
alapja“ javára 50 koronát adományozottá főis- 
páni hivatalban.

M á r c iu s  15 e l  az újvidéki Magyar Ka
szinó kegyelettel megünnepelte. Tekintettel a 
háborús hangulatra Zoltán dr. alenök a Kaszi- 
ban minden külső pompa nélkül méltatta a na
pot. Elismerés illeti Zoltánt, mert szavainak ér
téke felülmúlt minden sallangós cifraságot. Antit 
mondott azt az igazi magyar szív sugalta és 
akik hallották, megértették e kornak füstfelle- 
ges, háborús hangulatában.

H a tv a n  tü z é r  a z  I s t e n h a z á b a  t a r t .  
Lélekemelő látványt nyújtott az újvidéki refor
mátus templom, ahol március 15-én tartott 
istentiszteleten a jelenvolt fin magyar tüzéreggvé- 
olvadt az ájtatos hívekkel. Együtt énekelték az 
„Istenálddmeg" — fohászunkat. Ez kell nekünk. 
Ne legyen különbség köztünk. Katona vagv 
polgár egyformán kérje: Isten áldd meg a ma
gyart és áldása el nem marad, mert, amit egy 
nemzet minden fia hőn óhajt, az teljesül. Hisz 
a nép akarata Isten akarata.
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A k a t o n a i  s z a b a d s á g o l á s r ó l  Írott 
közleményünkhöz a várparancsnokságtól érke
zett rendeletét fíizzük még, mely elrendeli, hogy 
a várparancsnoksághoz tartozó hadtestek le
génysége nem szabadságolható, ezért senki ne 
kérvényezzen, mert fölösleges munkát végez, 
kérvénye figyelembe nem vétetik.

A m a g y a r  h a jó  (F. T. H. R. T.) 
újvidéki állomás főnöksége lapunk utján érte
síti a közönséget, hogy haladéktalanul vitesse 
el az ideérkezett árukat, mert a nagy vízállás a 
rakodó helyre emelkedik föl és igy veszélyezteti 
az ott lerakott árucikkeket. Az esetleges kárért 
nem vállalja a felelőséget.

Az ú jv id é k i  e l s ő  M n n k a s e g y e s ü -  
le t 41. k ö z g y ű lé s é t  vasárnap tartották meg. 
Az évi jelentése a sablonosságot áthidalja és 
kellemesen, sőt meglepő hangulatossággal em- 
Ivkezig meg a háborús évről. Munkás tagjainak, 
kik hadbavonultak dicsőséget, kitartást kíván, az 
itthonmaradottakat buzditólag serkenti, hogy pár
tolják az egyesület humánus céljait. Az egye
sület a régi tisztikarból azokat választotta be 
ujra, kik itthon maradtak. Főleg a bizalom és 
szeretet ismét TDachtl Imre elnök köré csopor
tosult. Az Ipar és kér. takarékpénztárnak bőke
zű adományáért hálás köszönetét szavaztak. Ha 
módunkban lenne, az egész jelentést szóról-szó- 
ra közölnök, de a helyszűke nem engedi. Meg
érdemli az egyesület a közönség támogatását.

S z o lg a l a t i  ju b i l e u m .  Az első cs. kir. 
szab. Dunagőzhajózási Társaság újvidéki állo- 
másfőnöke hirdai Termasits Imre e hó 15-én 
töltötte be szolgálatának negyvenedik évét. E 
ritka nem mindennapi évfordulót a mostania 
nehéz idők közepette szerény, de mindamellett 
szép ünnepség keretében tartotta meg. Reggel 
9 órakor az állomás hivatalnoki kara a csinosan 
feldíszített főnöki szobában felkereste a jubilánst, 
akihez az összesek nevében Josipovich István 
főtiszt intézett gyönyörű tartalmas beszédet, 
aminek befejeztével átnyújtotta a hivatalnoki
kar remek ajándékát az ünnepednek. Josipovich 
érzéssel telitett szavai, valamint a hivatalno
koknak ez alkalommal megnyilatkozó figyelmes
sége és tisztelete láthatólag kellemesen eréntette 
az ünnepeltet: ki keresetlen meleg szavakban 
meghatóban köszönte meg az ünneplést. Biz
tosítván őket a további jóindulatáról. Lelkes 
éljenzések közepette az ünneplés ezek után a 
hivatalban befejeződött. Tizenkét órakor a tiszt
viselők felkeresték a jubiláns családját, ahol ma 
díszes társaság volt együtt Termasits lm- 
rénét mint a ház úrnőjét és mint, az ünnepség 
egyik részesét a tisztviselők nevében Rédei 
Ferenc tiszt egy rövidke beszédben üdvözölte. 
Kik adályozva voltak eljövetelükben azok rész
ben sürgönyileg, részben levélileg gratuláltak 
Igv többek közt a Társaság hivatalos gratu- 
látióján kívül, Sárvávi Oszkár I). G. T. felü
gyelő telefon utján adta le jókivánatait. Ott 
láttuk ti Folyammérnöki hivatal, Vogl Jánost az 
újvidéki osztrák magyar bank fönökhelyettessé, 
a gratulálok sorában. Azonkívül a nap folyamán 
még nagyon sokan keresték fel személyesen 
úgy a hivatalban, mint lakásán a jubilánst. * 
' égül meg kell emlékeznünk a felszolgált kitűnő 
ételekről és italokról, amelyeknek felszolgálásá
ban a jubiláus szép és bájos leánya Terma
sits Ida buzgólkodott különösen. Az ételek Íz
léses elkészítése szintén az ö keze munkáját 
dicsérik.

«Különben mint éltcsülünk útban van a miniszte- 
u . ‘ismerés is. A „diszérem a negyven évi hű szól
ít uért“ alakjában.

S z ig o ré i t i l a lo m . Tekintettel a súlyos 
' m yokra s a város élelmezési nehézségekre 
| - iiinel megtiltom, hogy bármilyen emberi vagy 
■mali élelmezésre alkalmas termék a városból 
'•■'KV határából engedelmem nélkül kivitessék.
I evidejüleg figyelmeztetek mindenkit azon su-

következményekre, melyekkel tilalmam ne- 
1 mi kijátszása járni fog. Payerle Nándor rfő- 
kipitány.

A f ö i s p á n i  h iv a ta l  h a c ls e g e ly z p s i  
a d o m á n y  k i m u t a t á s a ,  A hadsegélyzés 
k"lünbözö céljaira a katonák karácsonya, In 
‘ d’bá az újévi gratulációk megváltása alkalmá- 
b"l és később, folyó évi március hó lö-éig a 
b -H’áni hivatal utján a következő adományok 
folytak he Újvidékről. A karácsonyi „Adomány- 
b'P"k“ eladásából befolyt bruttó 2*48 K. 8b f.
1 bböl nyomtatványokra és egyéb számlákra 
k'-ulás 173 K. 65 f. Tiszta eredményként je

lentkezett 9575 K. 15 fill. A bruttó bevétel 
részletezése a következő: A „karácsonyi Ado- 
mánylapkészlet volt 98b db. lap á 5 kor., 
1975 db. lap á 1 kor. és 96250 db. á 2b fill. 
19195 kor. összértékben. Ebből a készletből 
értékesittelett a gyűjtök által 65. db. lap á 5 
K. 533 db. lap á 1 kor. és 9454 db. lap á 90 
fill. összértékben 2749 K. 80 fill. Az eladatla
nul maradt adománylapok értéküket veszitetlék 
és megőrzés végett levéltárba helyeztetlek. Az 
„adománylapok“ eladásra vállalkoztak és köz
vetlenül a föispáni hivatalból nyertek eladási 
megbízást és elszámolásaikat is közvetlenül 
a föispáni hivatallal eszközölték a következő 
(jobbára polgárőrök) és beszolgáltatták követke
ző összegeket: Bölcskey György (12kor. 2 0 fill.) 
Mondovics József (10 kor.) Harlikovics Lajos 
(12 kor ) Weisz Jakab (10 kor.) Wollberger 
Gábor (90 kor.) Schossberger Hermann (35 
kor.), Hauser Lázár és Jöckel János (82 kor. 
20 fill.), Bokor Arnold (2b kor.), ifj. Almásy 
József (399 kor.), dr. Bruck Géza (8 kor. 40 
fill.), Némedy Ferenc (3 kor. 60 fill.), Kovács 
József (3« kor.) Kolb Ottó (10 kor.), Szabó 
Béla (20 kor. 60 fill.), Pörge Pál (18 kor. 20 
(fill.), özv. Csipő Jánosné (10 kor.), Huber Ká
roly (5 kor.), Tóth Andrásné (2 kor. 80 fill), 
Militár Döme (52 kor. 60 fill ), Bábi Péter (14 
kor.), Nuszler Ottó (11 kor. 40 fill.), Brezovics 
Imre (23 kor. 60 fill.), Grünberger Mór (5 kor), 
Vadász Béla 20 kor.), Bukóján István (11 kor. 
20 fill.), Wack István (26 kor. 60 fill.), Czei- 
ner testvérek (10 kor.), Jung Henrik és Militár 
Döme (46 kor. 60 fill.), Anika Gyula (32 kor.), 
Czuczits Milos (6 kor.), Dobrenov Voin. 

folytatjuk.
A D a lo s k o r  m á r c iu s i  ü n n e p é ly e .  

Az elmúlt vasárnap a Daloskör itthonmaradt 
tagjai a körhelyiségben megtartották a március 
15-iki ünnepélyt. Wacht! Imre elnök hazafias 
beszéde mély hatással volt a megjelentekre és 
azt a nagy időkre való tekintettel jegyzőköny
vileg megörökítik.

í l  1 < |  I  1 F  » gőzgép, motor,

U1 Cl I UIV ■ aUt° és henger"
" kenésre —

továbbá tovatte, merev gépzsir, 
vaselin és szerszámkenőcs kapható

KOMLÓS BÉLA,
„Unikum “ festékraktárában

Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.
(1 1 6 ) 1 — 2 0  Telefon 391. sz.

Szót kérek!
Tiszteli Szerkesztő Ur!

Tegye szóvá kérem, hogy 
nagyobb gondot kellene fordítani az újvi

déki fürdőkben arra, hogy mielőtt a fürdöző a 
gőzfürdő bazénjába lép. magát alaposan meg
mossa. így elejét lehetne venni sok ragadós 
betegség terjedésének. Úgy hiszem a fürdöi- 
gazgatóságnal méltányolják felszólalásomat és 
szigorúan elrendelik, hogy ezen egészségi óvin
tézkedés betartassák.

Szerkesztő urnák 
kész szolgája 

H.
R i tk á n  k ín á lk o z ik  a lk a lo m ,  hogy 

sétálhatok. Március 15-én azonban a kíváncsi
ság mégis az utcára vitt. Megnéztem, hogy 
mennyi érzékünk van a történelmi emlékek 
iránt? — Mondhatom kedves Szerkesztő Ur 
meg voltam elégedve. A mai viszonyok mellett 
másképpen ünnepelni nem is szabad. A fő az, 
hogy a nemzeti tradíciók a lelkűnkben fejlesz
lelnek és állandóan megtartatnak Így soha fe
ledésbe nem mehetnek 1 — Ha nem egy dolog 
nagyon hántolta a telkemet. Pekló Béla építő
mester házán a 48-as kornak egyik ereklyéjét 
a Hergerféle zászlói láttam. Csapta — verte az 
eső . . . .  Nem lenne célszerűbb, ha e lobogó 
ez az egyetlen ereklyénk a városi levéltárba 
kerülne és ott a város megőrizné?! Ismerve 
Pekló ur hazafias érzületét ő sem lesz ellene 
kifogási ha ezen örökbecsű lobogó, Újvidék 
egyetlen ereklyéje a levéltárban őriztetnék.

Cs. Andor.

66. sz.
1915. végrh.

Árverési hirdetm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 103. §. értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az újvidéki kir. törvényszéknek 1915. 
évi P. 120. számú végzése köveztkeztében Dr. 
Mócs Sándor ügyvéd által képviselt Damjáno- 
vics János javára ellen
.9000 K s jár. erejéig 1915. évi január hó 5-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és 
felülfoglalt és 731 kor.-ára becsült következő 
ingóságok u. m. különféle férfi uj ruha dara
bok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járásbíró
ság 1915. évi Pk. 135/3. számú végzése foly
tán 2000 kor. tőkekövetelés, ennek 1914. évi 
november hó 1 napjától járó 6%  kamatai és 
eddig összesen 152 K 40 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Újvidéken Mikes 
Kelemen-utcza 8. szám alatt leendő megtartá
sára 1915. évi márczius hó 24-ik napjának dél 
előtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
l s 8 1. évi LX. t.-cz, 107. és 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglalták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1991. 
évi LX. t.-cz. 120, §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Újvidéken 1915. évi márczius hó 
21. napján.

H o r v á th  
kir. bir. végrehajtó.

|  HIRDETÉSEK. J
*

M enjen ma e ste  az Apollóba!
Sok szép, érdekeset lát, meri most mutatják a 

kinematográfia csodáit.

A szélhám os Trió
detektivtörténet 3 felvonásban

Pünkösdi milliárdos
„Nordisk“ vígjáték 3 felvonásban.

Csak a legszükségesebbre
adja ki a pénzét

é s
a k k o r  is csak  j ó t  v e g y e n !

Elég alkalma kínálkozik most a gondos taka
rékosnak, hogy megválogathatja divat és ruhá

zati cikketit,

Kovács S.
a G ó l y a a r u h a z b a n  

Újvidék Kossuth Lajos-utca 25 
érkezett sok szép tavaszi árucikkben,

Elsőrangú fogmüterembe

G Y A K O R N O K O T
(férfi vagy nő)
keresnek.

Hol? Megmondja a kiadóhivatal.

Az újvidéki selyem fonodához
gyakorolt i r o d is ta n ő  kerestetik, ki 
esetleg a német nyelvet is birja, 70 K. 
kezdőfizetéssel.
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Hézagpótló vállalat indult meg.
Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor

lattal bíró szakemberek társultak.

„HELIOS“
műszerészed és elektrotechnikai 

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

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

relések. Az összes műszerészed (finomtech- 
nikai) munkák és 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.

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

Újvidék
E rzsébet-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. Részit 

mintaszerinti megrendelést.

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
róni. kath. hitk. épület.

és teljes fogsorok, arany ko 
8" ö  5 |  « I I »  rónák, arany fogak, arany- é 

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 2S. szám. 
Vidékiek 1 nap alatt kielégittetnek.

Az újvidéki selyem fonodához

É J J E L I  Ő R
kerestetik havi 60 Kor. fizetéssel.

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 kitűnőC O R B 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- 
vetemény stb. magjainál alkalmazható egyaránt kitűnő eredménnyel. A jelenleg  drága 
kékkövei való csávázás, mely csak üszők ellen véd, teljesen elm aradhat.

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 Fuchsféle in t ü z e t  - W j
mely 15 e'u óta dll fönn eddigi helyiségében 

ugyanabban a házban

------— ÚJVIDÉKEN =
(Kossuth Lajos utca 13. sz. most az 

udvarban jobbra) folytatja üzemét. 
Első ujuidéki müuegyészeti tisztitó és kelme
festődé F lim s  1ÓZSEF

Fuchs
f e s t . . .

t is z t it !
úri-, női és gyermekruhákat, függönyöket stb.

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

ember
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 családlag ragályos betegséget kap, az éppen olyan szellemes mint az 
a bizonyos gazdag ember, ki télen addig várt a hefütéssel, mig valakije meg nem fagyott Most 
mindenféle sok ragályos betegség lappang, pl. himlő, tífusz, kolera, vérhas stb. tehát ilyenkoi

használ
igazán a fertőtlenítés. Tanuljunk meg mindnyájan fertőtleníteni, miként az az E gészség  és 
Fertőtlenítés címü könyvben érdekesen meg van írva. Aki e könyvet ingyen és bérm entve 
óhajtja, az kerje röglön

Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyárától Újpesten.
Nyomatott a „OutenbergMéle villanyerőre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.
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Tarthatatlan állapotok.
Van lisztünk, de nincs, van hús, de 

nincs. - És ha van miért nincs és ha 
nincs miért van? Egész láncolatátfesze- 
gethetnök a végtelen kérdéseknek, mig 
nagy bölcseséggel ráakadnának a nyitjára.

A petrovaradini, várparancsnokság 
előzékenysége folytán a liszt és egyéb 
élelmiszerből jutott sok újvidéki polgár
nak. Hogy mindenkinek nem jutott, azt 
nem is lehet kívánni. Hisz itt vannak az 
újvidéki malmok, ezek majd kielégítik a 
szükségletet. Csak türelem. Még nem 
koplalunk. . . .

Egészen másképpen áll a dolog a hús
sal. Erről beszéljünk.

A húst, vagyis a vágómarhát is rek- 
virálni kell és meg kell szabni ennek is 
a maximális árát.

Egyik előkelő nagy husszállitó cég
nél érdeklődtünk, hogy mi az oka an
nak, hogy egyszerre annyira fölszökött 
a hús ára? A felelet egyszerű és hihető.

<Meg kell tiltani, hogy a hajcsárok most 
fölburjánzott kupecek, kik soha marha vagy 
sertésvétellei nem foglalkoztak adót nem 
fizetnek, marhát vagy sertést, általában 
vágnivaló jószágot vehessenek.

Iparigazolványt csak olyan kereskedő 
és mészárosnak kell adni, ki mebizható 
és ezen ipart vagy kereskedést a hábo
rú előtt is űzte. Ha p. u. valamelyik 
községben, egy nagyobb kereskedő vagy 
mészáros vásárlás céljából megjelenik, 
akkor már körülrajzik a piac számtalan 
föcseperedett kereskedőtől és ezek mes
terségesen fölhajtják az árakat. Ezt a 
tarthatatlan állapotot be kell szüntetni és 
meg azt is el kell rendelni, hogy az új
vidéki járásból, továbbá az egész várme
gyéből vágómarhát, sertést kiszállítani 
nem szabad. Ez az itteni lakók szükség
letének fedezésére szolgáljon. Akkor nem 
történik majd az a furcsa eset, mint a 
napokban, hogy egy helybeli nagykeres
kedő és első mészároscég Kiszácson 
1000 és 2000 koronával túlfizette a vá
gómarhát. Most pedig szükségletét he- 
tenkint Budapestről fedezteti.

Meg kell szabni a baromfi maximális 
árát is, mert ha a közönség nagy része a 
drágaság miatt csak keveset vásárol, a 
vendéglősök fölhajtják a baromfi árát, 
mert nekik semmi sem drága. De ha 
meg van szabva a baromfi ára, akkor a 
középosztály is vehet valamelyest és igy 
az ő fazekában is lehet legalább heten
ként egyszer egy tyuk. Ilyenkor az is meg 
lenne büntetve, aki túlfizet.

A hús mellé egy kis káposzta is jó 
vagy jobban mondva a káposzta mellé 
hús is kellene. De miután a húsról elé- 
giáztunk már, igy jobban esik a szórend. 
(Ha máson nem rágódhatunk hát rágód
junk a szórenden) Jenát a káposzta\ Eb
ben a városban, ahol még káposztagyár 
is volt (igaz agyon préselték) ahol any- 
nyisok káposzta terem, termett és terem
ni fog, hallatlan vakmerőséggel felszök

tették a káposzta árát is. Ma a piacon 
1 kg. káposzta 80 fillér. Belekóstoltunk 
ebbe a savanyú kérdésbe is. És miután 
semmi indokolást nem találtunk, savanyú 
arccal mentünk haza. Útközben véletle
nül találkoztunk Bokor Arnold termény- 
kereskedővel, ki szerencsénkre a saványú 
kérdést is megédesítette. Ugyanis kijelen
tette hogy ö 38 fillérjével adja a sava
nyú káposzta kilóját.

Káposztánk van, mégpedig tűrhető 
árban, most a hatóságon a sor, hogy 
olcsó hús is jusson a káposztába. De 
tőled függ ám kedves háziasszony a meg
élhetés megkönnyítése. Mert ha te oko
san takarékoskodol, akkor nagyot könnyi- 
tesz a férjed, családod és magad megél
hetésén. A kukoricalisztből, tejfel és tej 
keverékekkel annyisokféle tápláló, egész
séges ételt lehet készíteni, hogy hetekig 
nélkülözhetjük a húst. Azután most jön 
a tavasz, mert még egészen be nem hur- 
colkodott, konyhakertészette foglalkoz
zunk. Még nem késő, lássunk hozzá! 
Akinek egy talpalatnyi földje van: ül
tesse be konyhaveteményekkel. Mondjunk 
le minden fölös kiadásról!

A takarékosságból épül az az erősség, 
melynek ereje a nyomortól megvéd.

Cs. M.

Polgármesterünk temetése.
A város első polgárát általános részvét 

mellett kisérték utolsó útjára. A temetése egy 
óriási gyászgyülekezet tábora volt, mert képvi
selve láttuk Újvidék minden rendű és rangu 
hatóságát, egyletét, és polgárát Demetrovicsot az 
igazi részvét búcsúztatta. A pompás egyházi szer- 
tartásonkivül, különösen kiemelendő az újvidéki 
munkapárt elnökének Grossinger Jánosnak mély
séges hatást keltett gyászbeszéde, továbbá a Pol
gári Daloskör éneke, mely Grossinger búcsúz
tatója után következett. „Csendes ölében a sír
nak" nyugszik immár a boldogult. Kegyelettel 
őrizzük meg emlékét annak a férfiúnak, ki Új
vidéknek első polgára volt. Emlékoszlopa, ha 
nem is köböl, ércből való, ezért örök időkre 
fönnáll, mert alkotásai megvannak és ezeket az 
idő vasfoga soha el nem pusztíthatja. Ami az 
ember szivében bevésődött az maradandóbb, 
mint az emléktábla, mert ott a szívben utód- 
ról-utódra megmarad.

Grossinger János pártelnök búcsúszavai 
ezek voltak:

Tisztelt Gyászoló Közönség:
A rövid földi lét és a végtelen örökkéva

lóság határán, ott áll a halál és kérlelhetetlen 
keze elszakít, elválaszt minket -indazoktól aki
ket az élet szeretettel összekötött, nem hagy
ván hátra egyebet, mint szivünkben a viszont
látás halavány, reménysugarát, lelkűnkben a 
visszaemlékezés vigaszát.

E kérlelhetetlen hatalom, mely most ha
zánk védelmére kelt hőseink sorai között bő 
aratást tart, közéletünk köréből országának csen
des lakói közé szólította azt a férfiút, akinek 
személyében városunk első polgárát tiszteltük 
és szerettük.

Polgármesterünk! Téged magához ölelt a 
halál. Örök nyugalomra hajtottad értünk gon
dolkozó fejedet. Nemes, jó szived, melynek 
minden dobbanása hazádnak és a rádbizott 
városnak szolgálatában állott, elmúlt örökre. És 
ez a sir, mely szorgalmas életednek végső ha
tára, fáradt testednek végső pihenője a Haza 
szent földjébe: elválaszt minket ezentúl, de

emlékezetünk követni fog Téged a síron túl is, 
mert gondos szorgalmadat követi hálánk, ön
zetlen fáradozásodat kiséri elismerésünk és hü 
barátságodat, törhetetlen ragaszkodásodat köve
ti szeretetünk.

Lelked eltávozott tőlünk a Mindenható ité- 
lőszéke elé, hogy életed eredményéről és földi 
működésedről beszámoljon. És ott megjelenvén: 
félelem és rettegés nélkül hivatkozhatol mind
azok tanúságára, akiknek sorsa és jóléte földi 
működéseddel össze volt forrva. Mert Te bátran 
hivatkozhatol tanuságtételünkre, hogy hü fia 
voltál e hazának, ügybuzgó tisztviselője váro
sunknak, szerető gondozója polgárságunknak.

Porladozó hanvaidnak könnyű takarója le
gyen szülőföldünk szent göröngye és lelkedet 
kövesse a magasba az a tudat, ez az elismerés, 
hogy mindazok, akiknek nevében, ime, elbú
csúzom Tőled: hogy Újvidék törvényhatóságá
nak és közönségének minden tagja szive mélyé
ben hálásan megfogja őrizni emlékedet! Amen !

Az Újvidék Takarékpénztár 
jubileuma.

Ötvenedik közgyűlését tartotta múlt vasár
nap az Újvidéki Takarékpénztár. A háború 
okozta helyzet megakadályozta a jubiláns 
közgyűlés méltó kibontakozását, de azért az 
egyszerű házi ünnepélyen ezen szilárdanálló, 
hatalmasan fejlődő intézet egész szervezetét 
láthattuk.

A jubiláns közgyűlésen, Szalay Lajos, kir. 
tanácsos nyug. polgármester, igazgatósági tag 
elnökölt, aki megnyitó szavaiban üdvözölte a 
jubiláns közgyűlésen megjelent 35 részvényest, 
akik 2105 drb. részvényt képviseltek és miután 
megállapította a közgyűlés határozatképességét, 
örömtelt szavakban emlékezett meg az ötven 
esztendő sikerekben gazdag főbb eseményeiről.

A közgyűlésen a következő részvényesek 
voltak jelen, részben pedig képviseltették 
magukat: Mátéházi Matkovits Bél* főis
pán, Pósa Ernő, dr. Kann Sándor, csabrendeki 
Balassa Henrik vezérigazgató, Schwartz Ármin, 
Schwartz Ignác, Deutsch Antal, a Magyar Le
számító- és Pénzváltóbank, Pollik és Rösler, 
dr. Kubinyi Károly, Temerini Takarékpénztár, 
(Göbel Ferenc igazgató által képviselve,) Kuhn 
Etel, Hlaváts Amália, özv. Geypek Józsefné, 
Brunner Ede, Korény-Scheck Mária, Budapesti 
Lipótvárosi Takarék, Teubner János, Dietzgen 
Gábor kér tan., Grossinger János, Schreiber 
Antal, dr. Bartha Félix, dr. Balázs Ignác, Rai
ner Gyula, dr. Kleiszner Gusztáv, Gold Béla, 
Händler Zsigmond, dr. Bruck Benő és mások. 
A jegyzőkönyvet Gábor Zsigmond a intézet 
főkönyvelője irta.

Csabrendeki Balassa Henrik vezérigazgató 
az összefoglaló jelentést terjeszti elő, mely 
maga főkönyve az intézetnek. Látjuk ebből az 
intézet rohamos fejlődését és hatalmas kibon
takozását. Ma az Újvidéki Takarékpénztár egyike 
a legtekintélyesebb pénzintézeteknek. Hogy ezzé 
fejlődött Balassa Henrik vezérigazgató fő érdeme. 
Csakis az ő kiváló pénzügyi tudása tndta a 
mankónjáró régi takarékpénztárát egészséges 
lábra állítani.

Szalay Cajcs kir. tan. elnök érdemes mun
kát végzett, midőn helyes tükörképben vázolja 
a múlt eseményeit összehasonlítva a beteg múl
tat a duzzasztóan egészséges jelennel. Jegyző- 
könyvi elismerésben részesül kitűnő munkájáért. 
A felmentvényt megadják, ezután 5 igazgatósá
gi tagot sorsolnak ki. A kisorolt Brunner Ede, 
dr. Kann, Leitner Zsigmond, Herger Ágoston 
és Rösler Albert újból egyhangúlag igazgatósági 
tagokká választattak, és az elhalt Winkle István 
helyére Dietzgen Gábor, keresk. tanácsos, ed
digi felUgyelőbizottsági elnök került az igazga
tóságba, mig a felügyelőbizoltságba Grossinger 
János választatott meg.
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