
Szerkesztőség és kiadóhivatal :
II. Rákóczi Ferencz-út 35. sz. 
I. em. ás Gutenberg-nyomóa 
=  Telefon 122. =

Főszerkesztő:
Dr. Elschléger Dezső.

Felelős szerkesztő : 
Csernyel Mór.

ÚJVIDÉKI NAPLÓ
Társadalmi és a városi közügyeket szolgáló hetilap.

Előfizetési á rak :

Egy évre . 
Fél évre

10 kor. 
5 kor.

Egyes szám 10 fillér.

VII. évfolyam. Újvidék, 1915. március 28. 15. szám.

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.

M eg kell tiltani, hogy a hajcsárok most 
fütburjánzott kupecek, kik soha marha vagy 
sertésvétellel 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) Jehát a káposztái 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 talpalattnyi 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 Qrossinger Jánosnak mély
séges hatást keltett gyászbeszéde, továbbá a Pol
gári Daloskör éneke, mely Qrossinger 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.

Qrossinger 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 mindazoktól 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. Ne.mes, 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, Ugybuzgó 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 1 Amen I

Az Újvidék Takarékpénztár 
jubileuma.

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

A jubiláris közgyűlésen, Szalay Lajos, kir. 
tanácsos nyug. polgármester, igazgatósági tag 
elnökölt, aki mejgnyitó szavaiban üdvözölte a 
jubiláris 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 Béla főis
pán, Pósa Ernő, dr. Kann Sándor, csabrendeki 
Balassa Henrik vezérigazgató, Schwartz Ármin, 
Schwartz Ignác, Deutsch Antal, a Magyar Le
számító- és Pénzváltóbank, Pollák és Rösler, 
dr. Kubinyi Károly, Temerini Takarékpénztár, 
(Oöbel 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 tákarékpénztárat egészséges 
lábra állítani.

Szalay Cajos kir. tan. elnök érdemes mun
kát végzett, midőn helyes tükörképben vázolja 
a múlt eseményeit összehasonlítva a beteg múl
tat a duzzasztóan egészséges jelennel. Jegyzó
könyvi elismerésben részesül kitönő 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 felügyelőbizottsági elnök került az igazga
tóságba, mig a felügyelőbizottságba Grossinger 
János választatott meg.
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Balázs Ignác dr. részvényes az alapszabá
lyok 46. §-ának oly módon történendő megvál
toztatását javasolta, hogy a tartalékalapra mind
addig 10% adassák a jövedelemből, a mig a 
tartalékalap az alaptőke 6 0 %-át el nem éri. Az 
indítványt elfogadták.

Majd Bartha Félix dr. részvényes kért szót 
és szép beszédben méltatta a jubiláris köz
gyűlés nagy morális és gazdasági jelentőségét. 
Rámutatott arra, hogy az intézetet sok egyéb 
érdemén felül impozánssá az a körülmény tette, 
hogy a hadikőlcsön jegyzésénél oly hatalmas 
mértékben vette ki a részét. Erre mobilitása, 
iránta megnyilvánuló határtalan bizalom képe
sítette. Az érdem oroszlánrészét csabrendeki 
Balassa Herik vezérigazgatónak tulajdonítja, a- 
kinek kiváló pénzügyi szakavatottsága, egyéni
sége a legteljesebb sikert jelentik. Neve össze
forrott az intézet sorsával, amelynek programmot 
adott, amelyet Iépésről-lépésre sikeresen valósit 
meg. Köszönetét mond Matkovits Béla főispán
nak, aki felismerte Balassa Henrik vezérigazgató 
érdemeit és őt királyi kitüntetésre terjesztette fel.

A lelkes éljenzéssel fogadott szép beszéd 
után Balassa Henrik emelkedett szólásra és a 
közgyűlés meleg szeretetteljes óvációja közt 
mondott köszönetét az igazgatóságot és őt ért ki
tüntető elismerésért, amely érdemben a tisztvi
selőkara is osztozik. Visszapillant 16 évi mű
ködésére és a legteljesebb bizalommal néz a 
Takarék jövöje elé.

Ezzel a közgyűlés, mely egy félszázad 
gazdag munkáját, eredményes kialakulását ter
jesztette elénk, befejezést nyert.

Cs.

Szerbia m ost járványok  
tanyája . . .

Egy előkelő bolgár diplomata, aki nemrég 
beutazta egész Szerbiát, a következő rendkívül 
érdekes tapasztalatokról számolt be a bolgár 
kormány hivatalos lapjában, az Utroban.

— A csatamező véres borzalma is elhal
ványul ahhoz képest, amit naponta lehet iátni 
annak, aki a szomszédos Szerbiát beutazza. 
Péter király országában a nyomor táboroz és 
a halál tartja dús aratását, anélkül, hogy dö
rögnének az osztrák-magyar ágyuk.

— Már Szalonikiben, mikor erre utaztam, 
elmesélték nekem, hogy egész Szerbia lassan- 
kint iszonyatos, hatalmas járványfészekké nö
vekszik. Sok városi és falusi családot láttam, 
amely rémes ijedelemmel menekült szerb hazá
jából, szalonikii kávéházakban és vendéglőkben 
hallottam szerb tisztektől, hogy sokkal nagyobb 
biztonságban érezték magukat azelőtt a lövész
árokban, mint most a ragályos országban, 
Ugyancsak ott hallottam, hogy a szalonikii ki
kötőben horgonyzó angol korházhajó, amelyet 
Lipton angol teakirály állított ki, további utasí
tásokat vár, minthogy a kórház angol személy
zetét nem akarták egyszerűen odadobni a szerb 
járványhalálnak.

Belgrádtól Üszkübig Mitrovicátói Pirótig 
manapság csak egy úr van, aki előtt megha
jolni kénytelen gazdag és szegény, kátona és 
polgárember, a könyörtelen járványhalál. — 
Már kora ősszel, a háború még alig hogy meg
kezdődött, a szerb táborok, kötözöhelyek, kór
házak, ugyancsak sok gondok okoztak a bel
földi és külföldi orvosoknak. Mig ugyanis Eu
rópa többi hadviselő államaiban — még Orosz
országban is — a sebesültek sebészeti kezelése 
különösebb nehézségek nélkül volt lebonyo
lítható és a küzdő csapatok általános egészségi 
állapota igen kielégítő volt, addig a szerb had
seregben olyan hivatlan vendégek jelentek meg, 
amelyeket a modern hadi sebészet és hadi 
higiénia már rég kiközösített: sebüszkösödés, 
vérhas, hastífusz fészkelték be magukat a tá
borokba és a lövészárkokba, borzalmas bőrbe
tegségek lepték el a háborús népet és a kole
raesetek sem tartoztak a ritkaságok közé. Kö
rülbelül igy tartott ez az elmúlt év végéig: az 
1915-ik esztendő azután magával hozta a leg
borzalmasabb és legkönyörtelenebb vendéget a 
kiütéses tífuszt.

— Az ember elfelejti, hogy a szerbek ellen
feleink, hogy csaknem egész Európában dúló 
véres harcnak közvetlen előidézői tisztára em- 
beries, minden haragtól, rossz indulattól mentes 
könyörületesség szállja meg, ha napról-napra uj 
híreket hall Szerbia pusztulásáról. Elhalnak a

tisztek és katonák, orvosok és ápolók, békés 
városi polgárok és a kiéhezett vidéki nép. Hogy 
csak néhány példát említsünk: Nisben január 
utolsó hetében 112 katona halt meg kiütéses 
tífuszban. Kragujevácnál vannak családok, ame
lyek negyedrészükre csökkentek le a járvány 
következtében, Belgrádnak nem túlságosan nagy 
helyőrségéből az utolsó hónapban 19 tiszt és 
200 katona halt meg kiütéses tífuszban, továbbá 
118 polgári férfi és asszony. Megjegyzem, hogy 
ezeket a számokat a szerb hivatalos jelentésből 
veszem — milyen lehet a helyzet a valóságban?

Az ember azt mondthatná, hogy ehhez a 
nyomorúsághoz csak Szerbiának van köze, ön
maga idézte fel ezt a sorsot. De olyan kérdés 
ez, amely az egész világot érinti: mi van azok
kal az osztrákokkal és magyarokkal, a kik szerb 
fogságba jutottak? Németországban és Magyar- 
országon, ahol a sok százezer fogoly erkölcsi 
s egészégiügyi tekintetben kitűnő bánásmódban 
részesül, a fogolytáborokat semleges állambeli 
diplomaták és bizalmiférfiak látogaják meg. 
Örömmel üdvözli mindenki, mert bizonyára 
nincs semmi tikolni valójuk ezeknek az álla
moknak. Azt kívánják, hogy a fogolytáboraikban 
levő állapotokról az egész világ tudomást sze
rezzen. De joguk van követelni, hogy ugyanezek 
a semleges férfiak érdeklődjenek a szerbiai 
fogolytáborok iránt is. Ez a legegyszerűbb és 
legtermészetesebb emberi kötelessége azoknak, 
amelyek a világháborúban semlegesek tudtak 
maradni.

H ol lehet tájékozódni 
a hadbavonultakról.
Hasznos dolgot miveit a Magyar Vörös 

Kereszt Egyesület Tudósitó Irodája, midőn tá
jékoztatót adott ki arról,, hogy a hadbavonuitakra 
vonatkozó különböző kórházakban hová kell 
fordulni felvilágosításért. E tájékoztató alapján 
adjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Felvilágosítást kaphatunk:
1. A pótkeret állomáshelyéről: a Magyar 

Vörös Kereszt Egyesület tudósitó irodájában 
Budapest, IV. Váci-u. 37. Csak levélbeli meg
keresésre.

2. A csapattestek tábori postaszámáról: 
ugyanott. Csak levélbeli megkeresésre.

3. Budapesten nem kórházban ápolt sebe
sült és beteg tisztek ciméről: Budapest, Tér
parancsnokság, IV. Veres Pálné-u. I., ha közös 
hadseregbeli vagy osztrák landwehr-tisztröl van 
szó és Budapest, Honvédkerületi parancsnok
ság, Vili. József-u. 48., ha honvédtisztröl 
van szó.

4. Sebesült és beteg tisztekről és legény
ségi állománybeliekről: budapesti tudósitó iroda, 
IV. Váci-u. 38. és Bécsi tudósitó iroda Becs, 
VI. Dreihnfeisengasse 4.

5. Halotti bizonyítványokról: Bécs, Feld- 
superioral, IX. Rossauern-Kaserne, Südtrakt.

6 Házi ápolásba vagy más kórházba való 
áthelyezésről: az ápolási hely kórházparancsnok
ságához intézendő kérvényre.

7. Hadifogoly tisztekről és katonákról, va
lamint a velük való levélbeli érintkezés módo
zatairól: Budapesten: Hadifoglyokat Gyámolifó 
Tudósító Hivatal, Budapest, Vili. Qllöi-ut I. 
Bécsben: Hilfs und Auskunfsstelle vom Roten 
Kreuze zu Gunsten der Kriegsgefangenen 1 
Graben 17.

8. Hadifoglyoknak szánt pénz- és csomag
küldeményekről: Mint fentebb.

9. Az elesettek ingóságairól: a csapat pót
kereténél vagy az illetőségi községnél.

10. A kórházban elhunytak ingóságairól: 
az illető kórház gondnokságánál.

11. A hadi számvevőségről: a közös had
sereg részére Budapesten, V., Fáik Miksa-utca 
9., Erzherzog Karls-Kaserne,

Bécsben, VI. Rahlgasse 2.,
a honvédség és népfelkelés részére: Buda

pest, m. kir. honvédelmi minisztérium számve
vőségi osztálya 1., Disz-tér 1.

12. A galíciai és bukovinai menekültekről: 
Zentralstelle für Flüchtlings-Fürsorge, Bécs II. 
Cikusgasse 5., Budapesten csakis a fővárosban 
tartózkodók számára: Vili., Csokonai-utca 6.

13. Díjtalan jövedelem dolgában a csata
téren elesettek hozzátartozói részére: Budapes
ten, Városi népsegitő iroda, Központi város
háza, II. em. 233. sz. Bécsben, Offiziers-u 
Militarbeamtenverein, Vili., Lerchenfelderstr. 
62—64.

14. Az özvegy- és árvaalapról: az összes 
fegyveres erő részére: Bécs, I., Schwartzenberg- 
Platz Militärkasino; a honvédségre nézve: Bu
dapest, Honvédelmi minisztérium, VI. Az ügy
osztály.

15. Ápolónői és ápolási ügyekben: Buda
pesten, Magyar Vörös-Kereszt Egylet 1., Tár
nok-utca 2.; Bécsben; Osztrák Vörös Kereszt 
Egylet IV., Kolschitzky-Gasse 15.

16. Postai küldeményekről és csomagokról 
hadbavonultak részére: valamenyi postahivatal 
továbbit a tabori postáknak postacsomagokat 
legfeljebb 5 kg. súlyig, 60 fillér postadij lefi
zetése mellett. (A csomag legfeljebb 60 cm. 
hosszú, széles és magas lehet, viaszkosvászonba 
vagy faládába csomagolva.)
A postacsomagok felvétele időnkint szünetel, az 
ujrafelvétel a napilapok utján közöltetik.

17. Veszteségi lajstromok hivatalos kiadá
sáról: megrendelhetők Bécsben, a Hof- und 
Staatsdruckereinél, I., Sailerstötte 24. és Buda
pesten az egyes napilapok kiadóhivatalában. A 
B) veszteségi lajstromokat közszemlére teszik 
minden községházán, ahol bárki megtekintheti

18. Postacsomagok megreklamálásáról: csa
kis a feladó postahivatalnál.

19. Lábbadozók gyüjtühelyéről: Magyaror
szágon minden csapot pótkereténél; Budapesten 
csak legénységiek számára, V., Fáik Miksa-utca 
9. Erzh. Karls-Kaserne; Bécsben tiszteknek, iX., 
Währinger-Strasse 25., legénységnek: II. kér.. 
Rotunde, Südtrakt.

20. Hadsegélyző hivatal a bevonultak csa
ládjai javára: Budapest, V., Országháza. Bécs, 
Neues Rathaus természetbeni adományokat 
elfogadnak Budapesten, IV. Váczi-utca 38. II., 
és Bécsben, IX., Bergasse 16’

21. Vörös Kereszt Egylet központja: Bu
dapest, I., Disz-tér I. — Bécs I., Milchgasse I.

22. Katonai tudakozó iroda csak katonai 
ügyekben tisztekre nézve: Budapesten, közös 
hadseregbeliek és osztrák Landwehr-tisztekre: 
Térparancsnokság, IV., Veres Pálné-utca 1., I. 
em. 31., honvédtisztekre nézve: Budapest1 Hon
védparancsnokság, VIII., József-utca 48. í z . 
Vidéken a honvédáílomásparancsnokságnál. Bécs
ben I. Bibergasse 11. legénységre is.

HÍREK.
« / . I I I C P í  C L  L U U C I 1  v. . „ „ j - u u , ,

elnézést kérünk az itt vedégszereplő színtársu
lattól, hogy úgy nem foglalkozhatunk vele, 
mint ahogy igazán megérdemli

Magyár színészetről van szó, ezért az első 
helyre illesztjük rövid bírálatunkat. Nádasyszin- 
társula elsőrangú. Csak elismeréssel méltathat
juk működését. Az eddig bemutatott előadá
sokról csakis jót mondhatunk.

A társulat művészei közül kitűnnek: Borbély 
Lili, Albert Erzsi, Konradt Ilona Dinnyési J., 
Pintér Irina, Ujj Kálmán, Komlós Vilmos, Hel- 
tai Hugó éí Torma Zsiga. Nádasy direktor nem 
csak mint igazgató, hanem mint főrendező, 
kitűnő színész érdemel külön elismerést, melléje 
sorakozik Ujj Kálmán, kinek rendkívül nagy 
érdemei vannak abban, hogy a közönség szeret 
színházba járni. Ha a bemutatott előadásokat 
kulön-külön nem is méltathatjuk, mégis a pén
tekesti „Jó éjt Muki. “ bohózoton nem surran- 
hatunk keresztül anélkül, hogy konstatáljuk, ez 
a kitűnő darab az eddig bemutatott előadások 
közül a legjobb volt. Lehet, hogy a darab tar- 
Z ™  1S sokban hozzájárult a fényes sikerhez. 
ŰUiaty Krumbauerje Ujj „Kálmán Tatárjárása, 
JComhz Menyhértje a képzelhető legjobb volt. 
MAdmyné Róza — szerepét igen helyesen ol- 
dotta meg Dinnyén Juliska nagyon igézőén 
szép volt. A közönség élvezetes estét töltött. 
haH • e rr l v a s ú to n ,  s e m  h a jó n n e m sz a -  
bad gazoIvány nélkül utazni. Vidékiek részére
a , hS “ ,.re,;daIséS állit ki igazolványokat, az újvidékiek részére pedig a városi rendőrség.

H ad i jó té k o n y s á g . Őszinte ha- 
za ias ehsmeréssel regisztráljuk, hogy a 
Brüll F. F újvidéki cég, mely a háború 
artama alatt már eddig is jelentékeny 

összegekkel járult a különféle hadi jóté
konysági mozgalmainkhoz, ujaban 3000 
koronát adományozott a főispánt' hivatal-
WnífinMiohezTbeli  Hadsegé|yzö Bizottság T e e é R t  és a város házi pénztárá
ban kezelt segélyalapja javára.



E g y  g y ű j té s  e r e d m é n y e :  A Berkolo- 
vits és Beck nővérek valamint Fabryci Irma 
k. a. által a m. kir. szabadkai 6. hónvéd gya
logezred 3. zászlóalj részére a harcztérre küldött 
selyem zászlóra, melyhez mielőbbi győzelmet 
kívánunk, a következő adományok folytak be: 
Bulics Pál, Bernhardt Lőrincz szkv. Qerich 
István lOK.-át. Sirsinger Viktor 6. Horváth Jó- 
zsefné Wetzlcr József M. Otfizial, Wachtl Imre, 
Müller Gyula Kaufman Abrahám, Neupauer 
Ödönné, N. & N. Urbán Ignácz, Dr. Vilt 
Vilmos 5 K-át. Pálfi Erzsébet, Sirsinger Vik- 
torné 4 K. Drever Dezső, Funták Gyuláné, 
Beck nővérek 3 K. Galatz Katica, Pethő Jó- 
zsefné, Wégel Antalné. Grundel Károly patikus, 
Dr. Mensik ezredorvos, Takács Mariska, Szen- 
tiványi Miklós. Abrahám Ignác fodrász, Engel 
Lipót, Grünberger Mór, Lukács Zsigmond, Kohn 
Gyula. Abrahám János, Bergmann Karolin, Ko- 
yáts Zsigmondné, 'N. N. -N. N. 3N. N Durgár 
Árpád, Beck Károlyné, N. N, Nagyfejes Endre, 
Busmagyar. 2. K. Berlekovics István, Berleko- 
vics istvánné, Rencsek Jánosné, Ránay Balázs, 
Kuzmányi Gyula, Haber Mihály, Vas János, 
Fekete Ferenczné, Spiller Lörinczné, Banor Ja- 
kabné, Viola Jánosné, Pecho Petemé, Csípő 
Istvánné, Tiringer Józsefné, Szedlacsek Lajos, 
Berlekovics Ilonka, Mariska, Holler Leopold, 
Czoczek Oszkárné, idősb. Keiser Ferencné, 
Lauterer Jakabné, Dr. Biheller segéd orvos, 
Christ hadnagy Czitter Dezső, Adolf Stefánia, 
Brezovatz Stefiké, Oyári Mariska, Racsmány 
Mihály őrmester, Jablanszky Kornél főhdgy, 
Schossberger Gyula örm. Kranz Ferencz nyilv. 
örm„ Dóra Mihály nyilv. örm. N. N. Fischer 
Adolf, Umschir József Hegedűs L., Wolf, Fáb- 
riczy István, Lengyel János, Fischer Istvánné, 
Főldy Károlyné, Rieger Antalné, Heinzl Rezső- 
né, Fauch János, Spirsitzki Antal, Simon Vil- 
mosné, Urbán Károlyné, Urbán Ilonka, Földvári 
Juliska, Saray Sándorné, és Griger Rózsi 1 K-át 
és még több 70 60 50 40 és 20 filléres ado
mány. A zászlótokót Földvári szíjgyártó és 700 
drb. emlékérmet Szirmai ref. lelkész adomá
nyozta Összesen begyült 215 K 40 f. A zászló 
költségeiből fönnmaradt összeget a háború
ban megvakult katonák részére küldik.

A k a t o n a i  r e n d é s z e t i  e s  n y o m o 
zó s z o l g á l a t o t  a z  ú jv id é k i  c s e n d ö r -  
p a r a n c s n o k s a g t e l j e s í t i  Közhírré teszem, 
hogy a cs. és kir. petrovaradini várparancsnok
ság folyó hó-20-ikán 236. szám alatt kelt pa
rancsával Újvidék város belterületén a kato
nai rendészeti és nyomozó szolgálat teljesítését 
az itteni csendörszárny-parancsnokság hatáskö
rébe utalta. Felhívom ennélfogva a város lakos
ságát, hogy a katonai személyek ellen irányuló 
minden panaszával a Bercsényi Miklós utca 8. 
szám alatt levő csendörszárny-parancsnokság- 
hoz forduljon. Payerle főkapitány.

F o ly ó  é v i m á r c iu s  h ó  21-tő l k e z 
d ő d ő i é i  S z a b a d k a - B á t a s z e k  k ö z ö t t  
az 5417. és 5418. számú személyvonatokat he
lyezték forgalomba.

E g y  f ö l d in k  h ő s i  h a lá la .  Deutsch 
Marcell a 6. honvéd gyalogezre 12. századának 
népfölkelö újonc katonája f. hó 9-én éjjel Ben- 
lowa galíciai községnél királyért és hazáért hősi 
halált halt. Bajtársai különös szeretetük jeléül, 
külön megjelölt sírba helyezték örök nyugalom
ra, amiről hozzátartozói értesítést kaptak. Az el
hunyt m. é. október hó végén vonult be mint 
20 éves népfölkelö újonc a saját kérelmére már 
december hó első felében került a harctérre ahol 
számos ütközetben vett részt.

Ö n g y i lk o s a g o k .  Farkas Mihály fütö 
újvidéki lakos Galamb u. 17-szám alatti laká
sán beteg állapota fölötti elkeseredésében 20-án 
este 10 órakot szivenszúrta magát és azonnal 
meghalt. — Szimity Zsófia 20 éves hajadon 
Obecsén a ház udvarán levő kútba ugrott. 
Trlaity Dina és Kruajacz Szima községi rendőr 
nyomban kihúzták, de már akkor halott volt, 
tettének oka ismeretlen,

E g y  g a z d á t l a n  ö k ö r  t a l á l t a t o t t .  
Igazolt tulajdonosa, átvétele végett a rendőrka
pitányságnál f. évi április 6-ig jelentkezzék, kü
lönben nyilvános árverésen fog eladatni 1915. 
évi április hó 6-án délelőtt 11 órakor a városi 
gazdasági major udvarán. Payerle főkapitány.

H a t ó s á g  e l le n i  e r ő s z a k o t  k ö v e 
te t t e l .  Szmilavity Ráda kátyi lakós. Hivatalos
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eljárásban a nála volt Paity István rendőrt torkon- 
ragadta, majd puskáját megfogta s a rendőrrel 
dulalkodott és ezáltal őt hátósága meghagyás- 
sának végrehajtásában akadályozta. 8 napi fog
házra és 20 Kor. pénzbüntetésre Ítélték.

G o n d a t la n s á g b ó l  s z á r m á z ó  e m 
b e r ö lé s  v é t s é g é .  Latov Gyuja csurogi la
kos kömivesmester gondatlanságból származó 
emberölés vétsége miatt állott a törvényszék előtt. 
Ugyanis Csurogon, egy magtár építése alkalmá
val az állvány leszakadt, mely régi korhadt anyag
ból volt összeállítva s az azon dolgozó Kanaczki 
Bránko napszámos halálát okozta. 8 napi fog
ház büntetésre Ítélték azonban a büntetés végre
hajtását egyelőre felfüggesztették.

T e t t e n e r t é k .  Szugyanov Milán szent
tamási lakos Szugyanov Szteván lopáson érte, 
a midőn a kukoricza göréjában egy kosárba 
csöves tengerit szedett, a hová egy ma
gas kerítés átmászása után jutott. Törvényszé
künk vádlottal 1 napi fogházra ítélte.

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 ő v e l ,  mert a készletek ki
csinyek és ami kapható az rendkívül drága. A 
kékgálisot szőlőpermetezésnél nem lehet helyet- 
tesitesiteni, ellenben a tüvaszi 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 megaizhatósá- 
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 üszők elleni védi a magot, hanem 
egyszersmind megóvja a gazdát varjuk, galam
bok, egerek kártevésétől is az elvetet megnál, 
mert a Corbinnal csávázott magott ezek az 
állattok utálják. Ezen kiváló szert már Magyar- 
onzágon 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.

E g y  B a n k á r  N o te s z é b ő l .  A magyar 
vidéki pénzintézetek kiteltek magukért az idént 
A balkáni háborút, a gazdagsági krízist átél. 
takarékok, pénzintézetek nyakára még egy 
világháború is szakadt, de mérlegükön ez nem 
hagyott különösebb nyomot. Csak nyugodtabb 
időben értékélhetjük a vidéki pénzintézetek ered
ményes működését és azt az ellentállási erőt, 
amelyet e válságos időkben tanúsítottak. — A 
vidéki tételélet organizációja a háború alatt 
kitűnőnek bizonyúlt. A jegybank a két központi 
szövetség, a fővárosi nagybankok tőlük telhe- 
tőleg támogatták a vidéki bankokat amelyek 
valóban kiérdemelték ezt a segítséget. A publi
kált mérlegek mind igen jók. Tartalékok dotá
lására nagy összeget fordítottak az intézetek, 
mobilitásuk meglepő, az osztalékot csak mér
sékelten reduktálták és a mérlegekből sok hon- 
valőr eltűnt. Az Aradi első, amely csak egy 
évvel „fiatalabb,, a 75 éves Pesti hazainál, 
fényes mérleget publikált. De a többi nagy vi
déki pénzintézet is sorra jobbnál — jobb mér
leget készített. A Békéscsabai takarékpénztár 
egyesület, a Székesfehérvári takarékpénztár, az 
Újvidéki Ipar és Kereskedelmi takarékpénztár 
szinte versenyeztek egymással abban, hogy a 
tárcájukban levő értékpapírokat melyikük szá
molja el alacsonyabb értékkel. A mai viszonyok 
közölt jól esik ilyesmit konstatálni. A vidéki 
pénzintézetek kiérdemelték az idén a gazdasági 
háború vitézségi érmétlA „ M a g y a r o r s z á g “ a háború kitörése 
óta a legtökéletesebb és legfrisebb tudósításokat 
nyújtja a világháború eseményeiről. A „Magyar- 
ország“ minden túlzást elkerülve, minden igye
kezetével azon van, hogy tárgyilagosan tájékoz
tassa a magyar közönséget Európa nagy vál
ságáról és a harctéri eseményekről. A „Ma
gyarország“ a külföldi semleges középpontokban 
állandó tudósítókat tart, s ezek segítségével 
mindig elsőnek közli a legfrisebb híreket. Amellett 
a lap tartalma igen élénk és változatos. Tárcáit 
— élükön Tömörkény Istvánnál és Krúdy Gyu
lával — a legjobb magyar irók írják. Krúdy 
Gyula minden vasárnap „Pesti levelet“ ir A 
„Magyarország” most folytatásokban közli J. 
H. Wells világhírű iró rendkívül érdekfeszitő

ÚJVIDÉKI NAPLÓ

regényét, „A szenvedélyes barátokat" A „Ma
gyarország“ a háborús hírszolgálatának meg
bízhatóságával, mint egyéb közleményeinek ma
gas nívója és érdekessége révén, mind pedig 
a lap szerencsés megjelenési ideje folytán a 
legelterjedtebb és legnépszerűbb magyar napi
lap. A „Magyarország“ előfizetési ára negyed
évre 8 korona, félévre 16 korona, egész évre 
32 korona.

A D a r d a n e l lá k  o s t r o m a  a világhá
ború legújabb és legérdekesebb eseménye. Erről 
ir pompás földrajzpolitikai tanulmányt az Uj 
Nemzedék március 21-iki számába Dr. Chol- 
noky Jenő egyetemi tanár, megvilágítva külö
nösen Oroszország szempontjából a Dardanel- 
la-kérdés jelentőségék. Pethő Sándor: Andrássy 
Gyula gróf könyvét ismerteti, mely most jelent 
meg a könyvpiacon s a háborúért való felelősség 
terhét Oroszországra hárítja. Boross László uj 
és érdekfeszitő összefoglalását adja a harctérek 
eddigi eseményeinek s azok stratégiai össze
függésének. Marco Főijegyzései Tisza István 
gróf és a kukorica kenyér viszonyárót s Papp 
Zoltán király himnuszáról szólnak éles gúnnyal 
és maró szellemességgel. Oláh Gábor szépiro
dalmi cikke, Censor közgazdasági tanulmánya 
a részvénytársasági mérlegekről s a Hét cimü 
aktuális közgazdagsági jegyzetek s posztó csa
lásokról, a gyáriparosok és a malmok dolgá
ról egészítik ki a március 21-iki szám tartalmát. 
Az Uj Nemzedék előfizetési ára negyedévre: 4 
korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
V., Csáky-utca 49.

A háborús-veszteségek statisztikája 1914. au
gusztus 1-től január 10-ig A nemzetközi Vöröskereszt 
egylet genfi központi irodája szerint a hadakozó álla
mok a következő veszteségeket szenvedték:

_ 3. oldal

Hadakozó
államok

Beteg s 
átmeneti 
sebesült

H arckép
telen

sebesült
Fogoly Halott Összes

veszteség

Oroszország
Franciaorsz.
Ausztr.Magy.
Németország
Anglia
Szerbia
Belgium
Montenegró
Japán

1490000
718000
760000
618000
185000
126000
62000
36000
36000

421000
439000
96500
83000
49500
19500
27500
12500
55000

769000
494500
232000
138000
82500
46000
49000
18500
2500

744000
464000
481500
341000
116500
87000
71500
22000
11000

3423000
2115500
1570500
1180000
430500
278500
212000
91000
55000

Összesen 4031000 115400011832500|2339000 93565001

V é g h a t á r o z a t .  A kolera, kiütéses ti- 
fus és egyébb súlyos járványok elleni védeke
zés hathatósabbá tétele céljából kötelezem az 
alábbiakban felsorolt szálloda, vendéglő és 
korcsmatulajdonosokat illetve bérlőket, hogy 
udvaraikat 45 nap alatt kövezzék ki s gondos
kodjanak az eső és szennyvizek megfelelő le
folyásáról. Kossuth L. u. 31. sz. Erzsébet szál
loda tulajdonosa: Dungyerszky Lázár bérlője: 
Kozma Rezső, Ferencz Józseftér 2 sz. Grand 
Hotel Mayer tulajdonosa: Mayer Imre bérlője: 
Tatár Gusztáv és Roos Márton, II. Rákocy F. 
út 56 sz. tulajdonos: Budosán Istvánné. II. 
Rákóczi f. ut 58 sz. tulajdonos: Schaffer Samu 
bérlője: Vágó András, II. Rákóczi F. ut 130 sz. 
tulajdonosa: Gerich István bérlője Staub Fe
rencz, Bercsényi M. u. 4 sz. tulajdonosa: Ni- 
kolits Tósa bérlője: Tikvicz Szima Bercsényi 
M. u. 14 sz. tulajdonosa: Hesz Frigyes Fatér 
8 sz. tulajdonosa: Sovlyanszky Gyóka, Pirosi 
ut 11 sz. tulajdonosa: Sztankovics Péra Pirosi 
ut 15 sz. tulajdonosa: Jovanovics Milán. Jenő- 
hercegut 41 sz. tulajdonosa: Szerb szövetkezeti 
bank bérlője: Miatovics Tósóné, Laktanya u. 
8 sz. tulajdonosa; Nikolits Nikola bérlője; Gei
ger Márton, Temerini út 22 sz. tulajdonosa: 
Meckov Gávra bérlője: Jegdics Szteván, Teme
rini ut 28 sz. tulajdonosa: Bállá Aladár bérlő
je: Milákov Gyóka, Temerini út 31 sz. tulaj
donosa: Rákity Gyura, Temerini ut 35 sz. tu
lajdonosa: Sility Márkó bérlője: Vidákovics 
Steván, Temerini ut 45 sz. tulajdonosa: Mila- 
kov Jócza, Temerini ut 46 sz. tulajdonosa: 
Szlankamenacz Gyóka, Temerini út 51 sz. tu
lajdonosa: Bocsanszki Péra,. Temerini ut 97 
sz. tulajdonosa: Szlovák Bank bérlője: Dotlity 
Mladen. A rendelkzezéseim ellen vétőkkel szem
ben az 1876 XIV. t. ez. 7 § alapján a kihá- 
gási eljárást fogom folyamatba tenni. Jelen ha
tározatom ellen 15 nap alatt birtokon kívül fe- 
lebbezés jelenthető be hivatalomnál. Újvidék, 
1915. évi március hó 20-án Payerle főkapitány.
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H a d ic é lo k r a  a  f ö is p á n i  h iv a t a l 
b a  b e f o ly t  a d o m á n y o k  f o l y t a t ó l a 
g o s  k i m u t a t á s a .  Voin (fi kor. 60 fill.), 
Regényi Kálmán (4 kor.), Milutinovits Lázár 
(60 fill.), Szimon János (2 kor. 60 fill.), Szűcs 
Mihály (10 kor.), Szügyi János és Polacsek 
Márkusz (132 kor. 40 fill.), Braun Sándor (16 
kor. 60 fill.), Barfusz Edéné (3 kor. 90 fill.), 
Dorjáth János (10 kor.), Takács Károly (56 kor. 
40 fill ), Gausz Károly (13 kor. 60 fill.), Szeitz 
és Fischer (95 kor. 80 fill), Singer Mihály (60 
kor.), Halász Ármin (5 kor.), ifj. Zanbauer 
Ágoston (10 kor.), Lőwy Adolf (9 kor. 60 fill), 
Manheim Simon (94 kor. 80 fill.), Grünwald 
Ede (11 kor. 20 fill.), Apolló projektógráf (35 
kor. 80 fill.), Holiczki Ferencné (2 kor. 60 fill ), 
Bartók József (6 kor. Ábrányi József (6 kor.), 
Fűry Gusztáv (2 kor.), Kohn Miksa (5 kor. 40 
fjll.), Hegedül Sándor (11 kor.), Flamann Péter 
(28 kor. 20 fill.), Fejős Márton (5 kor.). Vig 
és Katona (20 fill.), Bernhardt József, (28 kor.), 
Kozma Rezső (55 kor. 40 fill.), Butorszövetke- 
zet (1 kor. 20 fill.), Szerb Takarékpénztár (40 
kor.), Hajó« testvérek (13 kor. 20 fill.), Ábra
hám János (3 kor. 80 fill.), Ruzsicska József 
(10 kor.), Pollák Sándor (S kor. 20 fill.), Hu
szár Ede (65 kor. 40 fill.), Szentháromság gyógy
szertár (2 kor.), Metzger Lőrinc (10 kor.), For
tuna tőzsde (2 kor.), Lukács Zsigmond (3 kor.), 
Kuborczy Mihály (20 kor. 40 fill.), Klein Osz
kár (10 kor.), Mayer József (20 kor. 40 fill.). 
Polgármesteri hivatal (10 kor.), Föispáni hiva
tal (72 kor.), Schmiedl Antal (20 kor.), Wolff 
Lajos (20 kor.), Várady Lajos 35 kor.), Müller 
Gyula (20 kor.), Bruder István (20 kor.), Szeitz 
József (lO kor.), Szlankamenácz Ráda (20 kor.), 
Morgenthaler Ferenc (20 kor.), Vágó András 
(10 kor.), Niketics Tivadar (20 kor.), Borcsanszky 
Péra (10 kor.). Obernig József (10 kor.), Winer 
Pál (20 kor.), Zurkovics György (20 kor.), 
Szlávnics Dusán (10 kor.), Ivancsevics Gábor 
(10 kor.), Lukics Lázár (10 kor.), Szrcmcsevics 
János (20 kor.), Tiller Mátyás (10 kor.), Sov- 
lyanszki Gyóka (20 kor.), Strangarov Jován 
(10 kor.), Nélich Máhály (10 kor.), Szlanka
menácz Áca (10 kor.), Wittlinger Béla (20 kor.), 
Budosán Lázár (10 kor.), Lazisics Julianna (20 
kor.), Kott József (10 kor.), Hartmann Miklós 
(10 kor.), Lyuboja György (10 kor.), Zsárics 
Lázárné (10 kor.), Miatovics Tósa (10 kor.), 
Sztrangarov Mita (10 kor.), Rákits György (10 
kor.), Koleszár Sándor (10 kor.), Jamusakov 
Illés (10 kor.), Ipics Vásza (10 kor.), Fehér 
Antal (10 kor.), Hess Frigyes (10 kor.), Gacsu- 
lics Gyóka (10 kor.) Létics Arisko (10 kor.). 
Polyacski Péter (10 kor.), Czveits Sztevari (10 
kor.), Müller Gyula (20 kor.), Tikvics Szima 
(10 kor.). Folytatjuk.

tisztek, valamint a háborúban elesett tartalékos 
tisztek után maradt őzvegyek és leányárvák gon
dozására felépítendő „Erzsebet-Otthon“-t létesí
tő egyesületünk azzal a bizalmas kéréssel for
dul a hadi jóléti intézmények iránt kifogyhatat
lan bőkezüségü nagyközönséghez, hogy gyűjt
sék össze a birtokukba kerülő már elhasznált 
s felülbélyegzett, nekik értéktelen magyar hadi 
postabélyegeket s küldjék azokat a következő 
cint alá: A Budapest-budafoki Erzsébet-Otthon 
Egyesület irodájának, Budapest, I. Budafoki-ut 
41-a. Ha az igy címzett borítékok alsó részé
nek baloldalára ezt a záradékot Írják rá: „Az 
Erzsébet-Otthon ügyében bélyegmentes“, akkor 
a küldeményre nem kell pcstabélyeget alkal- 
mazniok. Csak arra keli ügyelniük, hogy a hadi 
bélyegeket teljesen épen vágják ki a borítékok
ból. Az igy hozzánk jutatott bélyegekkel ki-ki 
egy-egy téglával járulhat a napjainkban annyi
ra halaszthatlan Erzsébet-Otthon felépítéséhez. 
Egyben bizalommal ajánljuk mindenki meleg 
figyelmébe az ugyanazon fontos célt szolgáló 
egyesületi sorsjegy-akciónkat is, mely a katonai 
és polgári kormányhatóságok legéberebb ellen
őrzése alatt áll és szokatlan nagy nyeremény
esélyeivel páratlan a maga nemében. A nyere
mények összértéke 80,000 korona, a főnyere
mény 14 kiló finom arany, a második 85 kiló 
finom ezüst öntvény stb. Egy sorsjegy ára 1 
korona. A húzás visszavonhatlanul f. é, junius 
hó 5-én lesz. Budapest, 1915. március 1-én, 
hadusfalvi Ludmann Gyula és vértesi Weisz 
Ernő ny. cs. és kir. altábornagyok, az egyesü
let elnökei.

gőzgép, motor, 
auto és henger
kenésre — — 

továbbá tovatte, merev gépzsir, 
vaselin és szerszámkenőcs kapható

KOMLÓS BÉLA,
„Unikum“ festékraktárában

Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.
(ii6) 2 - 2 0  Telefon 391. sz.

Cs. és kir. petrovaradin—újvidéki 
várparancsnokság.

1547. szám/v. o.
Az a n g o l  k é k k ö n y v  második része, 

amely a brit külügyi hivatal táviratváltását tar
talmazza, szintén megjelent magyar fordításban. 
A mai háborús viszonyok között valóban el 
nem tudunk képzelni érdekesebb és aktuálisabb 
olvasmányt, mint a háború előzményeinek e 
hiteles dokumentumait. Külügyminiszterek és a 
különféle országok diplomatái sürü táviratváltás
ban állanak egymással, s mindezek középpont
jában Anglia boszorkánykonyháján, a brit kül
ügyi hivatalban főzik ki a háború borzalmas 
eszméjét. Bármennyire igyekszik a brit külügyi 
hivatal háború kezdeményezésének felelősségét 
Németországra hárítani, a diplomaták táviratvál
tás* világosan azt bizonyítja, hogy a háború 
okozója az angol diplomácia volt. Németország 
minden ajánlatát, amely Belgium semlegességére 
Franciaország területének sérthetetlenségére vo
natkozott, az angol külügyminiszter haszonta’an 
ürügyekkel és később minden ürügy nélkül 
egyszerűen viszautasitotta. A világtörténelem e 
nagy eseményeit és a hiteles okmányokat is
mertető, csinosan kiállitott kis füzet ára 60 fillér. 
Kapható minden könyvkereskedésben.

Az o r o s z  n a r a n c s s á r g a  k ö n y v . 
Az oiosz diplomáciának a háború előzményére 
vonatkozó okiratait tartalmazó orosz narancs- 
sárga könyv magyar fordítása is megjelent. Az 
osztrák-magyar vörös könyv, a német fehér 
könyv és az angol kékkönyv mellett az orosz 
narancssarga könyv kétségtelenül számot tarthat 
a közönség érdeklődésére. A füzet ára 40 fil
lér, kapható minden könyvkereskedésben.

H ssznáM . be ly ep ro k  jó té k o n y  c é l 
ra . A fegyveres haderőnkhöz tartozott kalona-

HIRDE.TES.
A katonai kincstár az erődítmények és a 

drótakadályok körül fekvő földeket, amennyiben 
azokat az erődítési munkálatok megrongálták, 
előreláthatólag meg fogja venni; e célból a 
jelzett területeket rövid időn belül körülcöve- 
keljük. A kieövekeit földterületeknek a tulajdo- 
sok vagy bérlők által való művelése tilos Az 
erődítmények közelében elterülő egyéb földek 
a következő korlátozásokkal müveihetök: a) A 
külső drótakadályoktól számított 500 méterig 
valamint az utak mindkét oldalán 20—20 mé
ternyire csak 50 cm. magas növényeket szabad 
vetni: tehát burgonyát, lóherét, répát, zöldséget 
bükkönyt, borsót és babot (karó nélkül), muhart 
és hasonlókat. A már beültetett szőlő az 
úgynevezett olasz termelési mód kivételével 
tovább művelhető, b) A külső drótakadályoktól 
számított 500 - 3000 méterig az előbb elsorolt 
növényeken kívül még gabonanemű is vethető. 
Kukorica és komló azonban nem. c) A külső 
drótakadályoktól számított 3000 méteren túl és 
d) minden csoport leghátsóbb erődítményei mö
gött a tulajdonos vagy bérlő bármit vethet A 
földek tulajdonosai, illetve bérlői és alkalmazot
taik arcképes igazolvánnyal lássák cl magukat. 
Az arckép Újvidéken a rendőri főkapitánynak 
a környékbeliek által a határrendőrségnek Pet- 
rovaradinban valamint Sr. Karlovcin a rendőr- 
biztosnak, Kamenicán a községi elöljárónak 
adandó at, aki a fénykép hátuljának felső felén 
magyarul vagy németül megjelöli a földet, eme- 
yen a munka folyni fog, igazolja az arckép 
tulajdonosának személyazonosságát és beküldi 
az arcképet záradékolás végeit a várparancs- 
nokságnak. Ezeket az igazolványokat a polgári 
hivatalok nyilvántartják. Görög-keleti szerb nem

zetiségű csak akkor kaphat arcképes igazol
ványt, ha tulajdonosa vagy bérlője a megmun
kálandó tőidnek. Az erődítmények megközelíté
se, valamint a katonai berendezések kíkémle- 
lése a hadi törvények szerint üldöztetik. Az 
őrségek és őrszemek utasításainak mindenki 
engedelmeskedni tartozik; az igazolvány felszó- 
lilásra előmutatandó.

Petrüvaradin, 1915 évi március hó 11-én.
GRZYW1NSKI s. k. 

vezérőrnagy, várparancsnok.

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

nyugosznak, mert meghaltak a hazáért. Tartsuk 
emléküket kegyeletben.

Neveik a következők, IX. kimutatás:
(A kimutatást folytatjuk.)

1914. I. 16. Cseh József, 17. sz. gy. ezr. gyal. 
Kysely József 28/3. sz. osztr. honv. ezr. gyal. Ürge 
Lajos, 72/9. sz. gy. ezr. gyal. Wollmann Fenencz, 23. 
sz. sanitée-oszt. ápoló,

1915. I. 17. Berger Oszkár, 13. sz. Tráin Div. 27. 
sz. honv. gy. ezr. Icádéit, Komarek János, 74/1. sz. 
gy. ezr. c. tizedes, Pap István, 4. sz. Art. Zeugs-Comp.

1915. 1.18. Satler Károly, 6/12. sz. osztr. honv. 
ezr. gyal. Pochnan Antal, -/2. sz. tábori-tarack-ezr. 
Nagy József, 51. sz. gy. ezr. gyal. Bochan Bektó 
Prisoje, B. H. 1 12. sz. népfelk. gy. ezr. gyal. Kucse- 
ra Antal, 10/8. sz. vártlizérzlbeli-tíizér.

1915. I 19. Svatos József, 21. sz. San. Anst. őr
mester-medikus, Jindra Venczel 74 1. sz. gy. ezr. 
szakaszvez. Havedics Ignácz, 1 6. sz. vártiizérezr. 
civil-kocsis, Migner Károly, 8/2. sz. osztr. honv. ezr 
gyalogos.

1915. I./20. Józsa Pál, 52/8. sz. gy. ezr. gyal. 
Brašna Vacslav, 24/5. sz. tábori-tüzér ezr. türér, 
Ruzsicska István, ii/6. sz. gyal. ezr. tiszti-szolga.

1915. I./21. Balogh Arnold, 6. sz. népfelk gy. 
ezr. főhadnagy, Szij István, Verpflegs Magazin Rés. 
Abt. örvezető, Bélics Jevrem, civil-munkás, Hecht 
Miklós, 6/5. sz. tráin Esk. Kriegs-Brig. No 3. sz. hidász, 
Jakobovics Pál, 25/11. sz. népfelk. gy. ezr. gyal.

1915. I./22. Lakatos Menyhért, 3/4. sz. tráin div. 
iráin, Schrődl Ferencz, 7/10. sz. népfelk. gy. ezr. gyal. 
Káló György, 37/3. sz. gy. ezr. gyai. Kobics Salkó, 
9. sz. civil-kocsis, Koletics György, 13. sz. tráin div. 
tráin.

1915. 1./23. Müller József, 5 3. sz. népfelk. gy. 
ezr. tizedes, Durfler András, 6 4. sz. osztr. honv. 
ezr. gyal. Winter Vendel, 19 2. sz. gy. ezr. gyal. Reindl 
Ferdinánd, 8. sz. hegyi-ttízérezr. tüzér.

1915. 1. 24. Lissnnk János, 23/8. sz. train, Haiduck 
Eochumet, Pion-Zeugs-Depot No 2. Fahrsoldat, Mama 
Benő, Art. Zeugs M. 4. Népfelk. Sinz Konrád, 14'!. 
sz hegyi tüzérezr. tüzér.

>915. I. 25. Péterfai József, 2 2. sz. tábori tüzér
ezr. civil-kocsis, Starek Lajos, 52/10. sz. gy. ezr. fir- 
vezető, Jáger József, 52 II. sz. gy. ezr. gyal.

1915. I..26. Csik Mátyás, 321. sz civl-munkás, 
Benkovics József, 25/7. sz. népfelk. gy. ezr. gyal. 
Wéber Richard, 1061. sz. vártiizérezr tüzér. Svetec 
János, 30/2. sz. tábori tüzérezrb. tüzér.

1915. 1.27. Hauch Henrik, 13. sz. tüzérezrb. tü
zér, Glocknitzer Vencel, 5/3. sz. hidász zatjb. hidász, 
Zimmermann József, 46/3. sz. népfelk. zatjbeli gyalo- 
logos, Javorszki Mihály, 4 10. sz. népfelk. ezrb tize
des, Markusz István, 29/1. sz, népfelk. ezr. gyalogos.

1915. I. 28. Maczonkai Kecskés János, 6 4. sz 
népfelk. ezr. gyal. Stein Adolf, 6. sz. népfelk. ezr. 
gyalogos,

1915. 1. 29. Plani Rudolf, 8. sz. hidász zatjb. 
hidász.

1915. I.'30. Barar János, 52. sz. gy. ezr. gyalogos. 
Marcseh János, train kocsis. Mórák József, tábori tü
zérezr. civil-kocsis, Nagy János, 28, sz. vadász zatjb. 
cimz. őrmester,

1915. I,'3t. Heilig Ferencz, 4' sz. vártiizérezr. 
tüzér, Meinweiler Sebestyén, 6. sz. vártüzérezr. tüzér, 
Tlesina József, 5. sz. train div. ezr. train, Meixner 
Hugó, 53. sz. gy, ezr. kapitány, Hoffmann József, 75. 
sz. népfetk. ezr. gyal.

|  T a n i i .J o í i  $ |
1 m a y y a r  ás néreioí j ;|  S y o s - s i r á s t  ; ;
ű Í J s e r n y t ü  ftSóv |  |
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2 Rákóczi F. u. 35. I. etn. g f
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Szót kérek!
E g y  k is  s z á m í t á s ,  m e ly  n e m  á -  

m itá s .  Az újvidéki hentes megveszi a senést 
mondjuk 524 K-ért, eladja; húsát 168 K-ért 
zsiradékát 450, hurkafélét 40, összesen tehát 
658 K.-t vesz be, marad 133 K‘— mindenegyes 
serlésnél, Leszámitra a fogyasztási adót, amit 
a bélzsir fedez, marad minden egyes sertésnél 
1 3 3 , K. tiszta haszna a szegény hentesnek ki 
annyira panaszkodik. Még ha 33 JC. kiadást 
számítunk minden egyes sertésre, minden adóval 
stb. még akkor is a tiszta haszon sertésenkint 
100 mondd: Egyszáz cKorona, Ha szabad kér
deznem: hány darabot vág le egy újvidéki hen
tes évenkint? — — — Minek is vesződik ilyen 
csekélységgel?! — Tetszik látni, honnan ered a 
horribilis drágaság! Es senki nein szól, csak 
tűri ezeket a vaskalapácsokat, melyekkel agyon- 
lapitják a szegény fogyasztót.

T. Szerkesztő Urnák 
hive

R. M.

Tisztelettel értesítem a nagy
érdemű közönséget, hogy a
Kopolovics-féle —

POLGÁRI VENDÉGLŐT
folyó évi április hó 1-én átveszem.

Mint a Winkle-féle sörcsarnok
nak volt vendéglőse, ki a kö
zönség teljes megelégedésére 
sok esztendeig ezen sörcsar
nokot vezettem, jó konyhát tar
tottam mindig és ezért bátran 
remélhetem hogy a t. közön
ség ezen uj vállalatomat is 
támogatni fogjak.
F U C H S  G Y Ö R G Y ,

vendéglős.

S o k k a l  c é l s z e r ű b b
ha a női pongyolát, teljes női gyer

mekruhát, 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
A la b u r ic s  M ária

üzletében. — Szücs-utca 30. szám.

Az újvidéki selyemfonodához

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

P A S T E U R I Z Á L T  TEJ.
Minden tejtermék: pasteurizált tej, sajt 
teavaj, tejfel stb., továbbá tojás, tiszta 
hamisítatlan állapotban jutányos áron 

az ujonan berendezett tejcsarnokomban 
—■ II. Rákóczi Ferenc út 27. szám ----

l r a n h s f n  Egészségi szempontból is 
A djJlld lU « igen fontos, hogy a közön
ség azt az üzletet keresse föl, ahol hami
sítatlan élelmicikkeket vásárolhat.
Tisztelettel B A C K  L Í D I A .

Csak a legszükségesebbre
adja ki a pénzét

é s
a k k o r  is c s a k  jó t  v e g y e n !

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

zati cikkctit,

Kovács S.
a G ó ly a a ru h á z b a n

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

A Fuchsféle ?Är2£S
mely 15 éu ófa dll fönn eddigi helyiségében 

ugyanabban a hózban
—  ÚJVIDÉKEN---------

(Kossuth Lajos utca 13. sz. most az 
udvarban jobbra) folytatja üzemét. 

Első ujuiöéki müuegyészeti tisztitó és kelme
festődé FUCHS 1ÓZ5EF

Fuchs
f e s t . . .

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

Fogak és teljes fogsorok, arany ko
ronák, arany fogak, arany- és 

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

•forrás. Szénsavdús, dietetikus, 
Uđi tő asztali ital. -  E lősegíti 
az em észtést és anyagcserét.

Styria
Indikálva: idillt gyom orhurut
nál, székrekedésnél, Bright- 
féle vesebajnál, lépdaganat- 
nál, máj bajoknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a  
légutak hurutos bántalm ainál.

i Donáti
a maga nemében a leggazda
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erólyesebb hatással. Föképen 
indikálva: idttlt bélhurutnál, 
obstipatiónál, epekőnél, elhízási i 
hajlamnál, csúsnál és cu k o r-J  
betegségnél.

természetes magnézium- 
gla u bersósForr ások.

I tföraktar Magyarország részére: t  ■
^ to £ o j£ n i^ J é z £ e f ^ i jn d a p e a M r j j J B 4 th o r y - t^ B » ^ ^ ^

Áz újvidéki selyem fonodához
gyakorolt it-odSstasriő kerestetik, ki 
esetleg a német nyelvet is bírja, 70 K. 
kezdőfizetéssel.

Hézagpótló vállalat indult meg.
Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor

lattal bíró szakemberek társultak.

„HELIOS“
műszerészed és elektrotechnikai 

vállalat
Ú jvidék, Duna u tc a  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.

Előkelő női divatterem.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni,
hogy

női kalap divattermemet
a tavaszi idényre dúsan fölszereltem.

Igyekezni fogok, hogy a nagyrabe- 
csült -hötgyközönség 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 VAl LY, 

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

Hí 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 tifusz, a vérhas.

Ellenségeink hadseregében a kiütéses tifusz nagy számban található és a betegség terje
dését különösen a tetük küzvedtik, miért is ellenük védekezzünk alapos fertőtlenítéssel.

Kezünket és arcunkat LY SO FO R H ! SZ A P P A N -H A L  mossuk meg és a mosdó és 
fürdővízhez adjunk kevés L Y SO FO R M  fertőtlenítőszert. A bútorokat reggel töröljük át 3%-os 
L Y SO FO R M  oldatba mártott rongygyal, ugyanígy súroltassnk 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.

Tanuljunk meg fertőtleníteni
s e cé lbó l k é r jü k  ingyen  ős b é rm e n tv e  a z  „EG É S ZS É C  ÉS F E R T Ő T L E N ÍT É S “ c ím ű

ta n u lsá g o s  k ö n y v e c s k é t

Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyárából Újpesten.
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A Budapest—Titel
közt közlekedő' póstahajók menetrendje

Érvényes
1915. március 1-től a további intézkedésig.

Naponta

1000
1005

1110

1135

1220
100
135
205
245

330
350
435
545
635
7)0
840

i

\

Budapest (Petöfi-tér) . . é 
Budapest (Tabán) . . . .
N agytétény.........................
Százhalom batta.................
T ö k ö l .................................
Ercsi .................................
Szigetu jfalu* .....................
Adony .................................
D u n ap en te le .....................
D unavecse .........................
D u n a fö ld v ár.....................
H a r t a .................................

O r d a s .................................
Paks .................................
Kalocsa (Úszód)................
Fadd T o ln a .........................
B a ja .....................................
D unaszekcsö .....................-
M o h á c s .............................

335
330
230
150
140

1255
1245
1145
1035
1000
910
815
740
715
645
535
355
245
200

1140

940
i
= Bezdán ............................. 1020

1045 , A pafin ................................. 855
1150 A ljm ás................................." 740

1000 = O szjek ........................ „-a 930
1100 Aljmás (Drávatorok) . 750
1200 , A ljm ás.........................Sfő 6«o
130 . O szjek.........................'  » - 500

1220 . G o m b o s ............................. 640
200 V u k o v á r............................. 440
325 I l o k ..................................... 235
340 P a lá n k a ............................. 225
445 Ćerević ............................. 1255
515 K a m e n ic a ......................... 1215
525 Ú jv id é k ............................. 1145
540 1140
620 Srijemski Karlovci . . . . 1100
750 Stari Slankamen................ 915

910
820 Rezsőháza ........................ 845

825 I  ™e l.............................. 1. 840
* Érvényes a megnyitás napjától, a mely

külön fog közzététetni
1 Csatlakozás a Pécsre menő és onnan 

jövő vonathoz.

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