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HUSVÉT
Szinte el is felejtettük, hogy ünne

pünk van. Ma nincs ünnepnap, ma nincs 
hétköznap, ma csak véres, irtóztatóan 
véres egyforma napok vannak, amelyek 
csak halottak és sebesültek számában, 
még a harc hevességében különböznek 
egymástól,

Ünnepnap? Munkaszünet, békesség, 
áhitat napja? Hol vannak ezek a napok? 
Hol lehet ma ünnep, mikor százezrek 
hullatnak könnyeket, mikor szünet nélkül 
dúl a vad, fékezhetetlen harc millió és 
millió ember között. Nehéz ezekben az 
időkben elvonatkoztatni magunkat az 
egyes napok véresnél-véresebb fordula
taitól és mozzanataitól, nehéz nem a 
harctéren küzdő és szenvedő rokonainkra 
gondolni, nehéz nem szenvedni, nem 
hallani az ágyudörgést, a fegyverropo
gást és nehéz ahitattal elmerülni a leg
szebb, magasztosabb hitregébe, igébe is 
elmerülni.

Pedig ma, ezekben a vérzivataros, 
búfelhős napokban még sokkal nagyobb 
jelentősége van éppen a husvét ünne
pének, mint bármikor máskor.

A husvét története, regéje sokkal ta
lálóbb a mai időkre, sokkal közelebb 
valónak érezzük magunkhoz, most, mint 
eddig bármikor.

Mi tudtuk, mi, a mai nemzedék 
könnyelmű, minden lelki szépséget fél
vállról vevő tagjai, hogy mi az a ke- 
resztrefeszités. Mit érezhetett Jézus a ke
resztfán, mit érezhetett isteni teste, isteni 
lelke, mikor levették a keresztfáról és 
milyen hatalmas erő kell ahhoz, hogy 
sírból kikeljen és feltámadjon valaki, még 
ha Isten fia is.

Ma mindnyájan keresztre vagyunk 
feszítve, ma mindnyájan lelkünk mélyéig 
érezzük a keresztrefeszitettség irtózatos 
fájdalmait. A nagypéntek, sötét, fekete 
szenvedései ma beborítják mindnyájunk 
lelkét, ma érezzük, tudjuk, mit szenvedett 
helyettünk, értünk Jézus Krisztus.

És ma tudjuk, miért néma, csöndes 
gyásznap, a Nagypéntek, amikor Jézust 
levették a keresztről, hogy nagy kő alá, 
hideg sírba betegyék. A keresztrefeszités 
szenvedései után, hideg sir, nagy kövei 
testünk felett, irtóztató szimbólummal 
tűnik fel. De a Nagypéntek fekete napja 
után ragyogó éji világosságként tűnik fel 
nekünk a Husvét rózsás napja.

Nagy erő, nagy lelkierő kell a fel
támadáshoz, talán még akkor is, ha nem 
fektetnek le bennünket hideg sírba, és 
ennek a nagy erőnek meg kell lennie, 
ez a nagy erő megvan bennünk.

A feltámadás ragyogó szimbólumából 
azt kell kiéreznünk ma, hogy minden 
erőnket össze kell szednünk, hogy min
den erőnket meg kell tartanunk arra az 
időre, amikor lekerülünk a keresztről és 
újra talpra kell állanunk. Mi úgy érezzük 
ma, hogy a megpróbáltatások, a szen

vedések, a kereszt mindig csak edzi a 
szivünket, gyűjti az erőnket ehhez a fel
támadáshoz.

Azok a nagy szimbólumok, azok a 
hatalmas érzések és példák, amelyek 
nagypéntek és husvét kettős ünnepéből 
kiáradnak, csak megerősítik bennünk azt 
a biztos tudatot, hogy lesz még egyszer 
ünnep a világon! cT. ß .

Törvényhatósági közgyűlés.
A folyó hó 1-én tartott városi közgyűlés 

lefolyásáról beszámolunk.
A tárgysorozat előtt Matkovits Béla főispán 

igen meleg szavakban búcsúzik el néhai De- 
metrovitspolgármestertől. Érdemeit jegyzőkönyv
ben megörökítik.

<A főispán beszéde!
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
A békés, csendes munkának, a közügyek 

feletti tanácskozásoknak ez a terme, végtele
nül szomorú aktusnak volt néhány nap előtt 
színhelye, a midőn városunk első polgárának, 
szeretett polgármesterünknek kihűlt tetemét innen 
adtuk át az örök enyészetnek. Ezzel a tény
nyel, hogy tudniilik e város közgyűlése dísz
termét engedte át utolsó útja előtt a megboldo
gultnak és hogy a temetésen koszorúval, kül
döttséggel és búcsúztató szónoklattal vett részt: 
eleget kivánt tenni annak a mélységes gyász
nak, melyet a nagy veszteség felett érzett és 
annak az őszinte kegyeletnek, mellyel a meg
boldogult iránt tartozott.

A legmélyebb szomorúság és részvét tölti 
el szivemet, a midőn ez alkalommal is meg
emlékezem dr. Demetrovits Vladimir, kir. ta
nácsos, polgármesterről a kiben e város évti
zedeken át legbuzgóbb munkásainak egyikét, 
hét éven keresztül volt legelső tisztviselőjét 
vesztette. De elvesztettük igen sokan a bizottság 
tagjai közül benne egyik legjobb barátunkat, 
kiben mindig nagyrabecsültük puritán, becsü
letes jellemét és példaadó, igaz magyar haza- 
fiságát.

Indítványozom, hogy a már megnyilvánult 
részvéten felül a szokásos felállással is fejezze 
ki a tekintetes Törvényhatósági Bizottság mély
séges gyászát, a megboldogult érdemeit iktassa 
jegyzőkönyvbe és erről az özvegyet kivonatilag 
értesítse. -

1. Az alpolgármester jelenti, hogy avárost 
a kormány a szükséges gobnafélékkel ellátta. 
Újvidék 7500 q. búzát, 650 q árpát, 41 q ro
zsot és a keveréshez szükséges kukoricameny- 
nyiséget megkapja. 29000 lakot véve fői és 
ezek szükséglete vétetett számításba. A szállás
beliek és a bevonultak, kik el vannak látva, 
számításba nem jöttek. Kilátásba helyeztetett, 
hogy kenyérutalványok és ki fognak adatni.

2. A régi gimnázium épületének átalakítására 
30000 K. szavaz meg.

3. Tekintettel a háborús viszonyokra az 
I. kér. óvodát most nem építik és ezért a költ
ségvetését a napirendről leveszik.

4. A polgármesteri jelentésből kivesszük, 
hogy az egészségi állapotok javultak és az Új
vidéki Takarékpénztárt 50 éves fönnállásának 
jubileumán a tanács üdvözölte.

5) Helleisz Miklósnak 4 n-öl terület kár
talanításáért 120 K. szavaz meg.

6. Az ávraszék elnöke a főjegyző lett.
7. A polgármesteri állásra április 20-iki 

lejárattal Írják ki a pályázatot.
8. A szükséges élelmiszerek beszerzésére 

450000 K. szavaz meg. Burgonyát, olajat, ser
tést stb. szerez be a város és egyéb szükségleti 
cikkeket. Felszólítják a helybeli pénzintézeteket, 
hogy ezen kölcsönre tegyenek ajánlatokat.

9. A pecegödrök tisztítási berendezésére 
szükséges 8000 koronának fele részét a belügy
minisztérium födözi.

10. és 11. A nyilvános illemhelyek javítása 
és jokarbahelyezésére pótlólag 1200 K. szavaz 
meg.

12. A drágasági pótlékot a belügyminiszteri 
rendelet értelmében nem szavazza meg, hanem 
esetröl-esesetre 1 havi előleget szavaz meg a 
az arra rászorult tisztviselőnek, ki a háború után 
köteles ezt törleszteni.

13. őzv. Demetrovitsnénak, mint a néhai 
polgármester özvegyének az 1250 K. fizetési 
előleget elengedni, mert a polgármester súlyos 
betegségének ideje alatt gyógykezeltetésére for
dította ezen összeget és tekintettel nagy érde
meire méltányosnak tartja, ha ezen összeg vissza
fizetését az özvegytől nem kéri:

14. 2800 K. temetkezési járulékot és 2400 
K nyugdijat állapit meg az özvegynek és mig 
az uj szabályrendelet életbelép 2416 K. kegy
dijat szavaz meg részére.

15. Mazány Mátyás 648 K. nyugdiját és 
200 K. lakbérpótlékot élvez.

16. Kapás Pálnak a 5 évi előző rendőri 
szolgálatát betudják.

17. özv. Guszmanné egyszersmindenkorra 
250 K. végkielégítést kap.

18. 19. Tudomásul vétettek: az igazoló 
választói, és a legtöbb adót fizetőkről szoló bí
ráló választmány jelentése.

20. Szabó József hódsági kir. közjegyző, 
mint Várnay Ernő dr újvidéki ' közjegyző he
lyettesének névaláírása meghirdettetett.

Altarac Ráfáel a község kötelékébe föl
vétetett.

A  D A R D A N E L L Á K .
A Dardanellák szorosán függ ma ismét a 

világ szeme. Két évezred óta már sokszor foly
tak ott le világtörténeti események és most is, 
a mai páratlan mérvű világháborúban is, ennek 
egyik legfontosabb küzdelmét vivják ott. Xerxes 
a Dardanelláknál akarta leigázni a hellén kul
túrát, a törökök Konstantinápoly bevétele által 
emelték hatalmukat világbirodalom polcára és 
Konstantinápolyból több mint négyszáz éven 
uralkodtak három földrész felett.

Most is világuralmi törekvésekért folyik 
ott a harc. Az angol hajóhad a török nemze
tet, mely a szuezi csatorna ellen intézett táma
dásával az angol birodalom legerősebb literét, 
legfontosabb forgalmi vonalát fenyegette, ott 
végleg le akarja törni, hogy Arábia és Mezopo- 
tánia meghódításával Egyiptomból szárazföldi 
utat biztosítson magának Indiáig. A franciák 
ott akarják biztosítani a Földközi tengeren való 
uralmukat. A két hajóhad utat akar törni a ren
geteg orosz gabonakészleteknek, melyek a vi
lágszerte uralkodó gabonainséget enyhíthetnék 
és módot akar találni arra, hogy a Nyugattól 
elzárt nagy orosz birodalmat a szövetségesei 
elláthassák a nagy háború folytatásához szük
séges hadiszerekkel.

Oroszország most még nem tud résztvenni 
a küzdelemben, mert fekete — tengeri haderejét 
megbénítja a török hajóhad, mely lehetetlenné 
teszi neki, hogy hadseregét áthozhassa a Bal
kánra. Oroszország abban bizik, hogy az angol
török hajóhad az ő számára vivja meg Darda
nellák érődéit és hogy a nyugati hatalmak, ha 
elfoglalják a török fővárost, ezt át fogják adni 
Oroszországnak, mely eddig már három millió 
embert áldozott a francia revanche-eszme és az 
angol világkereskedelmi hegemónia oltáraira 
Az oroszok birtokukba akarják ejteni nemcsak 
az Aja-Szofia mecsetet, amelyről már századok 
óta ábrándoznak és amelyből az egész Bal kán
félszigetet kormányozhatnák, de a Földközi ten
ger felé való szabad utat a hajóhaduk számára 
is törökök birodalmuk végső felosztása ellen vé
dekeznek félelmetesen fölszerelt erődeikben. A
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védelmet német tisztek szervezték és vezetik, 
akik a német birodalomnak óriási előázsiai gaz
dasági érdekeit védik.

A Dardanellák ellen intézett támadás meg
döbbenést keltett Olaszországban, mely a Föld
közi tengeren alárendelt helyzetbe jutna, ha az 
angol —francia hajóhad győzne, sőt orosz hadi
hajók is törhetnének be erre a tengerre. Meg
döbbent a görög nemzet, mely Byzánczra aspirált 
és amelyet szép álmaiból durván felrázott az 
orosz államférfiak kemény követelése. És a gö
rög állam, bár Anglia erős nyomása alatt áll, 
tagadó választ inért adni, mikor felszólították, 
hogy segítsen az Aranyszarvat megvívni Orosz
ország részére. Bulgáriát és Romániát, az utób
binak az exportjából 90“ „ Bosporuson át jut a 
Nyugatra, az a veszedelem fenyegeti, hogy a 
Bosporuson uralkodó orosz hatalom kénye- 
kedve szerint fogja őket fojtogathatni.

Mi magunk a keleti kereskedelmünk nagy 
jövőjébe vetett reményeinket féltjük. De bízunk 
abban, hogy a törökök diadalmasan fogják vé
deni fővárosukat és hogy ellenségeink vesze
delmes szándékait meg fogjuk hiúsítani az eu
rópai harctereken is, amelyeken most már nem 
a létükér de egy fényesebb jövőért küzdenek 
a középeurópai hatalmak.

A kiütéses tífuszról.
A kiütéses tífusz, vagy magyar néven hagy- 

máz (más nevei: kiütéses láz, éhtifusz, háboru- 
tifusz, hajó-, börtön-tifusz stb.) fertőző képes
ségét illetőleg a legveszedelmesebb betegségek 
közé tartozik. Alig van hevenyen fertőző ragá
lyos kór, mely az orvosi és ápoló személyzet 
egészségét, életét is olyan nagy mértékben fe
nyegetné, mint ez a megbetegedés. Hazánkban 
az 1809—10 évi pozsonyi járvány 75 orvos 
életét követelte áldozatul. 1846—47-ik években 
a pesti Rókus-kórházban a kiütéses tifuszos 
betegeket ápoló személyzetből kilencvenheten 
betegedtek meg.

M u rc h is o n  18,592 esetre vonatkozó 
statisztitikája szerint a halálozást 18'78%-ra 
teszi, vagyis szerinte öt kiütéses tifuszos beteg 
közül egy meghal; más kimutatások szerint is 
a halálozási százalék átlag 10—1:5 között in
gadozik. Poroszországban 1877—82-ig terjedő 
években 10,000 ember betegedett meg kiütéses 
tífuszban. Gyermekek és fiatalabb emberek 
25—30 évig aránylag ritkán halnak el benne, 
ezen kortól kezdve az előrehaladó évek szá
mával a halálozási százalék arányosan nő.

Ezt a betegséget sokáig a hasi hagymázzai 
azonos megbetegedésnek tartották. Még 1853-ban 
is akadtak orvosok, akik az azonosság mellett 
kardoskodtak.

Bizonnyal már az ókorban is ismeretes volt 
a betegség. A róla szóló «lső irodalmi nyom a 
XI. századba vezet vissza; valószínűleg kiütéses 
hagymáz volt az 1083-ban Salerno vidékén és 
egész Olaszországban pusztító „pessima febris 
cum peticulis et parotibus"; 1096-ban Csehor
szágban pusztított hasonló járvány.

. Hazánkban dühöngő ilyen járványról az 
lo66-ik évből szóló feljegyzések adnak számot. 
Miksa császárnak Komárom környékén táborozó 
seregét erősen megtizedelte a kiütéses tífusz; 
majd innen Cseh- és Németországba is átter
jedt és e réven „morbus hungaricus“, „febris 
pannonica“ névvel is illették. — Általában a 
XI-ik századtól kezdve alig múlt el évtized, 
hogy Európa egy vagy több országában e 
pusztító betegség fel ne lépett volna.

A kiütéses hagymáz valóban háború-be
tegség. Talán még nem volt háború, melyben 
ez a kór a maga rettentő áldozatát meg ne kö
vetelte volna.

A betegséget okozó, előidéző baktériumot 
nagyszámú vizsgálatok dacára eleddig nem 
ismerjük. Remélhető azonban, hogy a bal tero- 
lógia óriás léptekkel való haladása már a közel 
lövőben meg fog ismertetni bennünket az oko
zójával és ennek ismerete lehetővé fogja tenni 
a betegségnek szérummal vagy vegyi anyaggal 
való megelőzését.

Feljegyzések szerint 12 évestől 84 évesig 
férfi és nő egyaránt fogékony a kiütéses tífusz 
iránt, amennyiben előzőleg át nem esett a oe- 
tegségen. lalán fél éves korig immunisak vele 
szemben a csecsemők. Lehet, hogy a betegek 
köpető, izzadsága, vizelete tartalmazza a fertő
zőképes anyagot. Éghajlati- és talajviszonyok 
■évszak es földrajzi fekvés, úgy látszik, különö

sebben nem teszi fogékonnyá az embert a 
csirák iránt, mig szenny, piszok, tisztátalan- 
ság, nyomorúságos viszonyok, éhínség, továbbá 
pincelakások, zsúfolt kamrák, börtönök, hajók, 
táborok rossz egészségügyi körülményei nagyban 
hozzájárulnak a betegség megtelepedéséhez és 
fertőző képességének emeléséhez.

A fertőzés vagy a betegekkel, vagy azok 
tárgyaival való érintkezés utján terjed. Újabb 
vizsgálatok arra az eredményre jutottak, hogy 
a fertőző csirát nem közvetlen érintkezés viszi 
át egyik emberről a másikra, hanem a íetvek, 
különösen a ruhatetvek, melyek beteg emberről 
egészségekre másznak. Ebből is érthető, hogy 
különösen azok betegszenek meg e betegség
ben, akik kedvezőtlen egészségügyi viszonyok 
között élnek, egészségükre és a tisztaságra nem 
sok gondot fordítanak vagy fordíthatnak. Mint
hogy Lengyelorszában és Galíciában igen el
terjedtek a tetvek, nem lehetetlen, hogy a mos
tanában előforduló esetek is onnan veszik 
eredetüket.

J o c h  m an szerint ,is: emberről-emberre 
nem terjed a betegség. Ő küleges hagymázban 
szenvedő beteg ágyába egészséges embert fek
tetett, aki a betegséget nem kapta meg, mert a 
tetveket távol tartotta tőle.

Hagymázos ember vére állatba vagy em
berbe oltva nem idéz elő hasonló megbetege
dést; bár a sok nemleges kísérlet mellett Zu- 
etzer-nek pozitív irányú észleletei vannak.

A betegség 8— 12 napi lappansági idő után 
hidegborzongással, rázóhideggel kezdődik; a 
hőmérséklet felszáll 39—40"-ra, az érlökés 
100—120-ra. Az általános tünetek súlyosak. 
Émelygés, hányás, főfájás, bágyadtság, végtag
fájdalmak nyugtalanítják a beteget. Az arc duz
zadt, piros; a szemen kötőhártyahurut van, majd 
mandula-lob, hörghurut jelentkezik; gyakran 
már a betegség másodnapján megduzzad a lép.
A beteg folyton lázas, érlökése szapora. A 
3—ö-ik nap között az arcot, a tenyeret és a 
talpat kivéve az egész testfelületen halványpi
ros, alig lencsényi foltocskák mutatkoznak, me
lyek éles halárnak és nyomásra eltűnnek. E 
foltok közepében nem ritkán vérzés történik.

A betegség második hetében ideges zavarok 
jelentkeznek. A beteg kábult lesz, ágyában ha
donászik, vagy kiugrik belőle. Ijesztő, gyötrő, 
képzeletei vannak, delirál.

Tizenkét nap elmúlta ulán fordulópont 
következhetne be. A kiütések — hacsak vérzések 
nem voltak eltűnnek, a hömérsék leszáll, a 
közérzet javul. A gyógyulás lassú. A beteg
séggel számos más baj szövődhet (tüdőgyulladás 
stb.), melyek jelentékenyen súlyosbíthatják a 
kórképet.

Ha a kiütéses tífusz gyógyul, erős nyomokat 
hagyhat maga után. Ideges fájdalmak, nagyot- 
hallás, bénulások stb. maradhatnak vissza.

... ,Nélla. előfordul az igen gyorsan lefolyó 
kiütéses lifusz, melynél nagyfokú a kiütéses 
vérzés, súlyosak az ideges zavarok s rövid 
eszméletlenség után hirtelen gyors halál követ- 
kezhetik be. Valószínű, hogy a gyors halált 
ilyenkor a szervezetben fellépő káros vegyi 
anyagok okozzák.

A„ b,e'eSsćg sikeres gyógyítása egyelőre még 
a jövő feladata. Az orvosi ténykedés a tü- 
netek és a hirtelen fellépő veszélyek, szövőd
mények kezelésére irányul. Aki teheti, óvja 
magat a fertőzés veszélyének lehetőségétől, aki 
pedig nemes hivatása folytán érintkezik a be
teggel, kétszeresen vigyázzon teste és ruházata 
tisztántartására és józan mértékletesség által 
egye testét, szervezetét ellenállóvá a rettenetes 

kórral szemben. ____________ BARTÓK IMRE

h í r e k .
... Ú jv id é k  f ő i s p á n ja .  Matkovits Béla 
Újvidék szabadkirály' város főispánja múlt hó 
31-én töltötte be foispánságának ötödik évét 
Ot esztendő egy kornak, korszaknak csak kis 
töredéke, de rendkivülsok egy főispán mükü-
M-iWhí ■ldMta!Íamábaí '  Mikor az Újvidéki Napló 
H itein « V‘a' kov,"s Belat mint főispánt Ujvi- 
dék közönségének bemutatta, méltatta érdemeit 
különösen azt hangsúlyoztuk akkor, hogy sen- 
kl. J!er?]./08Ja jobban betölteni az újvidéki főis-
p:lnl a!lá.ft,, mint ő, mert rátemett'sége, igaz
ságos lelkűidé, egyénisége, annak kiváló szá- 
mos erénye: egyenesen a főispánságra predes-
senkfnnm f tíkbt" 3 rendkivül nehéz időkben senki nem tudta volna jobban e város ügyeit 
igazgatni, a polgárság közötti békés életet fönn

tartani, mint Matkovits Béla. Hdlatell szivvcl 
köszönjük neki eredményes munkálkodását és 
kérjük vezessen bennünket továbbra is a város 
polgárságát a békés együttélés terén. E nehéz 
küzdelmes napokban szeretet és véghetetlen 
tisztelettel kérjük legyen továbbra is a polgár
ság igaz pártfogója.

p . J(iss jVíargif
N Ő I  K A L A P  D ! V A T T E R M E  

Újvidék 
Erzsébet-tér 7. szám

tisztelettel értesíti a nagyérdemű hölgyközön
séget, hogy a tavaszi idényre igen sok divatos, 
Ízléses újdonsága érkezeti, melyeket tekintetfeí 
a háborús állapotra, igen jutányosán árusít. 
Elfogad átalakításokat és díszítéseket is. Készít 

mintaszerinti megrendelést.

Füredyék m egérkeztek . Örömmel üdvö
zöljük őket. Szinte vágyódtunk, hogy valódi 
műélvezetben lehessen részünk. Ma liusvét első 
napján „Vörüsördögök és Nemtudomka“ nyitja 
meg az idényt. Sok sikert az itteni működés
hez, mely el nem maradhat, ha a társulat az 
előlegezett bizalom szellemében fog működni: 
A társulat jól szerveződött. íme a névsor: Nők: 
Peterdi Etel, Operette Soubrette és népsz. éne
kesnő Csanádi irma, coloratour énekesnő Fekete 
Irén, drámai szende és hősnő Fekete Rózsi, 
naiva és táncosnő Zalay Margit, társalgási és 
énekesnő Daka Anna, vígjátéki Soubrette Réthv 
Margit, coloratour énekesnő Sárközi Blanka, 
anya színésznő Szűcs Irén operetté és vígjátéki' 
komika Férfiak: Izsó Miklós, helyettesigazg., fő
rendező, jellem kom. Gózon Béla, jellem szerelmes, 
rendező Tihanyi Béla operett és népszínmű éne
kes, rendező Kovács Imre, jellem apaszinész 
Böszörményi Béla, siheder szittész, tenor énekes 
Baranyai László, kedélyes apa, operett komikus 
Papp István, lyrai szerelmes és bonviván Se
bestyén Jenő, operett táncos, komikus. Rákosy 
Ferenc, operett buffó komikus Czukor Béla, 
bassbariton Percei Oszkár, segédszinész ügyelő 
és elegendő női és férfikar és segédszemélyzet.

Az á r v á k  g y á m o l i t á s a .  A helybeli 
Patronage egyesület gondoskodni kiván a ha
záért mghalt hősök gyermekeiről, kik támoga
tásra szorulnak. Ezek a gyermekek részint kü
lönféle intézetekbe, részint egyes megbízható 
családoknál fognak elhelyeztetni. Hisszük hogy 
ez az ilyen akció nagy megnyugvást fog kelteni 
mindazon szegény anyák lelkében, kik árvák 
neveltetésére képtelenek s ezért kénytelenek 
megválni azoktól, kiket legjobban szeretnek, kik
ert leginkább aggódnak. Fölszólittalnak ennél
fogva az érdekeltek, akiknek a háború folytán 
árvaságra jutott gyermekeik vannak s azok a 
megbízható családok, kik árvákat ingyen 
vagy csakis dij ellenébe magukhoz fogadni es 
felneveléséről gondoskodni óhajtanak, mielőbb 
jelentkezzenek Fogl János Patronagi egy! tit
káránál (Városháza II. e. 43. ajtó.) ’

M e g s z ig o r í to t t  e l l e n ő r z é s .  A m. 
kir. rninisteriumnak folyó évi március hó 19-én 
977/19Í5. M. E. szám "alatt, valamint a föld- 
mivelésügyi m. kir. minister urnák folyó évi 
március hó 21-én 12.700 ein. 1915. szám alatt 
kelt rendelete alapján közhírré teszem, liogv 
mindazok, akiknek búzából, rozsból, irpábói. 
vagy ezekből előállított lisztből olyan készletük 
van amely a folyó évi termés betakarításáig a 
sajat háztartásuk és gazdaságuk céljára szük- 
fa £.S ennyis4gtt meghaladja, kötelesek ezt a 
készletükét a városi tanácsnál (városháza nagy- 
terme) folyó évi április hó 11-étől számított 3 
nap alatt bejelenteni, mert különben azok, akik

er enl^S* efnlulasztják, kihágás miatt az 
,‘ P . .  V ,  ,9- §-* értelmében 2 hónapig 

jedjető elzárással és 600 kor.-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel fognak büntettetni és ezenfelül
t . i ’v n,em )e e,nte". elrejtett vagy eltitkolt kész- 
n ' k e |k a  kaz! vagy gazdasági szükségletet
sorún1* ín °  réS,Ze! a ha<ösá8. a kihngási eljárás során elfogja kobozni.

Háztartási szükséglet. - .....—a — címén senki sem
tarthat vissza több gabonát, mint a mennyinek 
fair , men va ó jogosult visszatartása a rekvi- 
alaskor megállapittatott. A kinek gabonája és

vfssin ,ilnnyival kevesebb gabonát tarthat 
vissza, mint amennyi lisztje van. A kinek csak
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lisztje van, ebből annyit tarthat vissza, hogy a 
liszíkeverésre érvényben levő szabályok meg
tartásával a háztartásban élőkre a folyó évi 
augusztus hó 15-éig számítva, havonként és 
fejeként 6 kgr. liszt jusson.

Gazdasági szükséglet címén visszatartható 
árpából a vetőmag, továbbá valamennyi ter
ményből folyó évi augusztus hó 15-ig számítva 
a gazdasági cselédek konvenciója, az aratók és 
egyéb élelmezési kötelezettséggel vagy termény
beli járandósággal alkalmazott vagy alkalma
zandó munkásoknak, a helyi szokás szerint 
szintén folyó évi augusztus hó 15-ig számba 
vett szükséglete.

A bejelentett készletet az Országos Gaz
dasági Bizottság részére izár alá vettnek kell 
tekinteni, mihez képest a birtokos azzal a be
jelentéstől kezdve nem rendelkezhetik, hanem 
köteles azt az Országos Gazdasági Bizottság 
részére megőrizni és felhívására a hatóságilag 
megállapított legmagasabb áron, készpénz fi
zetés ellenében átszolgáltalni.

Az elrejtett és eltitkolt készletek a bejelen
tésre kitűzött három nap eltelte után hatósági
lag, a pénzügyőrök által is nyomoztatni fognak. 
Azokat, akik a bejelentést elmulasztják készle
tüket elrejtik vagy eltitkolják, joga van a ható
ságnál bárkinek bejelenteni. A kihágási eljárás 
során elkobzott készlet értékének egy ötödé a 
feljelentőt illeti.

A h á z i  n y u la k r ó l .  Akinek házi nyulai 
vannak eladásra, április lü-éig jelentse be a 
rendőrkapitányságnál (6 ajtó szám alatt). A 
nyulak a helyszinten megtekintve, kiválogatva 
lesznek és köteles eladó a megvett példányokat 
a meghatározandó helyen készpénzfizetés mellett 
átadni (katonai tenyésztési célokra.) Zanbauer 
rendőrkapitány.

H a la i r a  g a z o l t a  az indulásban lévő 
vonat az ujrendező — pályaudvaron Vaczlo- 
vik Mátyás kubikosmunkás 61 éves adai lakost. 
Már indulásban volt a vonat, mikor át akart 
menni és ekkor a vonat alá került és halálra 
gázolta. Halálának egyedül ő az okozója. Senkit 
mást nem terhel bűnös mulasztás.

A v e tö g e p  m e g ö l te .  Radonics Emil, 
szállási lakos, ki zabot vetett a vetögépen ült, 
mikor egyszerre a lovak megbokrosodtak és 
a gépről a gép alá esett. A lovak magukkal von
szolták és Így agyongázoltatott.

A ré z R á lic  é s  p e r n o s p o r a  viticola 
vagy más növényi gombabetegség ellen hasz
nait egyéb réztartalmu védekezőszerek kész
leteit (1058— 1915. M. E. sz. rend) ésanyers- 
gummi és a géperejű jármüvek (automobilok) 
részére szolgáló gummiabroncsok készleteit a 
kereskedőknek a rendőrségnél haladéktalalanul 
be kell jelenteniük (Városháza 6 sz.) Zanbauer 
Ágoston kapitánynál, ahol közelebbi részletes 
fölvilágitás nyerhető.

F ö l a k a s z t o t t á k  m a g u k a t :  jPaták Jtn- 
frás 54 éves cipész lakásán Újvidéken gyógyít

hatatlan betegsége miatt és XOéber Grzsóbet 17. 
éves cselédleány Ujsóvén fölakasztotta magát.

R o s s z  ü z le t  a  h á b o r ú .  Norman An
gel! angol Írónak a világ valamennyi nyelvére 
lefordított munkája most jelent meg magyarul 
Kunfi Zsigmond foiditásában. Ez a munka a 
világirodalom, háborúval foglalkozó legnépsze
rűbb és legelterjedtebb műve. A könyv már 
azért is számot tarthat a közönség különös ér
deklődésére, mert Angell azon angol Írók közé 
tartozik, kik a józan ész, közgazdasági és poli
tikai tudás és az okos önérzet nevében dol
goztak Angolország és Németország kibékitésén 
s igy a háború veszedelmének elmulasztásán. A 
háború kitörése előtt s az azt követi időkben 
éles és nagyhatású cikkekben tiltakozott az el
len, hogy Ángolország Oroszországgal szövet
ségben háborút indítson Németország ellen. A 
könyv első sorban az angol-német bábom le
hetőségéből indul ki, de azontúl a háború tel
jes szociológiáját és a háborúval öszefüggő va
lamennyi politikai és gazdasági kérdést megvi
lágítva találja benne az olvasó. Angell szerint 
a háború még a győztes nemzetékre is nézve 
rossz üzlet. Ezt az alapvető gondolatát értlek- 
fcszitő és izgalmas kérdések egész sorozatának 
megvilágításával igazolja: Mi történnék akkor, 
ha a németek bevonulnának Londonba és ke
zükbe kerítenék az. Angol Bank aranykészletét? 
Mit kellene az angoloknak csinálni, ha sikerül
ne meghóditaniok Hamburgot? Milyen gazda
sági követketkezményei volnának annak, ha a 
németek kezébe jutna Calis vagy sikerülne ne

kik az angoloktól elvenni gyarmataik nagy ré
szét? Mit csinálhatnának a németek, ha Kanada 
vagy a délafrikai Egyesült Államok és a trans- 
vaali aranybányák hatalmukba jutna? Érdeke-e 
Nagybritaniának, hogy Kisázsia a német állam 
fenhatósága alá jusson? Mit csinált Németor
szág és ötmilliárdos hadisarccal, amelyet Fran
ciaország fizetett 1871-ben és milyen hatása 
volna a mai gazdasági életre, ha manapság 
vágna egyik nemzet ilyen eret a másikon? Kü
lönösen szellemesek és érdekfeszitök azok a 
részletei, amelyek a háborúval kapcsolatos te
rületi terjeszkedések, annexiók kérdéseit tárgyal
ják. A könyv egyes fejezetei közül kiemeljük 
mint rendkívül érdekeseket: A hadisarc illúziói 
A világ felosztása, Igaz-e, hogy a harcias nem
zeteké a világ? A külkereskedelem és a kato
nai hatalom cimüeket. A könyv első része a 
háborút közgazdaságtani, második része a há
borút lélektani szempontokból tárgyalja. A rend
kívül érdekes és aktuális 260 oldalas csinosan 
kiállított könyv ára fűzve 1.60, kötve 2.50 koro
na. Minden könyvkereskedésben kapható.

N e m z e t i s é g  e lle n i  i z g a t á s  miatt 3 
havi fogházbüntetésre Ítélték Lábát András 
petrőczi vagyonos földbirtokost.

K o r m á n y r e n d e le t t e l  megszabták a 
kukorica makszimális arát. Huszonhat koronában 
állapították meg.

kt, gőzgép, motor, 
auto és henger-

" kenésre — — 
továbbá tovatíe, merev gépzsir, 
vaselin és szerszámkenőcs kapható

KOMLÓS BÉLA,
„Unikum“ festékraktárában 

Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz. 
Telefon 391. sz. * II. III.

H a d i c é lo k r a  a  f ö i s p a n i  h i v 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 .  Sztankov Márkó(10 kor.) 
Popovics Tósa(10kor.) Miluskov Vásza (10 kor.) 
Jovanovics János (10 kor.) Kiss Istvánná (10 kor.) 
Arnautovics Mehmed (10 kor.) Kopolovits József 
(30 kor.) ifj. Zanbauer Ágoston (10 kor.) Jang 
Henrik (35 kor.) Spasics Radoje (10 kor.) Fe
hér Ferenc (30 kor.) Wolff Lajos (40 kor.) 
Lukácsevíts Ádámné (10 kor.)

Ebben az adakozásban az „adománylapok“ 
vevőinek sok ezrei megható ambícióval és a 
hazafias ügy iránti lelkes szeretettel vettek részt. 
Kisemberek filléreiből került ki tehát ezen de
mokratizált jótékonysági mozgalom szép ered
ménye, melyre kispolgáraink ezrei büszkék 
lehetnek.

II.
A „karácsonyi adománylapok“ eladásán 

kívül a karácsony alkalmából befolytak még a 
kővetkező adományok a főispáni hivatalban.

Matkovics Béla és neje 100 kor., Szerb 
Takarékpénztár Részvénytársaság 50 kor., Róm. 
katli. hitközség gyűjtése 15:2 kor. 72 fill.. Új
vidéki női Máriakongregáció adománya 50 kor., 
ugyanennek gyűjtése 14 kor. 02 fill., Ámon Pál 
dr. 10 kor. Buchmüller Ignáczné 20 kor., Krón 
Richard 2 kor., Trifunovics Bábike 3 kor. 18., 
fill., Ligeti Piroska óvónő gyűjtése az óvódás 
gyermekek cukorkapénzének felajánlásából 11 
kor. összesen k12 kor. 92 fill.

III.
<Az újéul köszöntök megváltása címén a had

segélyezés céljaira adakoztak a főispáni hivatalban: 
Matkovits Béla 50 kor.. Fehér Ferenc 10 

kor., dr. Wagner Károly 6 kor., Vágó András 
5 kor., Radovánovits Péter 15 kor., Radovano- 
vits István 15 kor., dr. Sztojákovis Jefta 10 
k o r, Divild Jánosné 10 kor., Kovács István 10 
kor., Kovács S. 10 kor., Szentiványi Miklós 10 
kor., dr. Jáhn Róbert 2 kor., dr. Radics Dusán 
5 kor., Drakulics Velimirf kor., Szlankamenacz 
Gyóka 2 kor., Kozma Rezső 50 kor., Licht
schein Márton 50 kor, Momirovics PállOkor,, 
Tikvics Színia 10 kor., Paquor József 10 kor., 
Kopolovics József 20 kor., Zigler Ferenc 10 
kor., Liilze Rezső 4 kor., Fizély Julia 5 kor., 
Guttmann és Frank 50 kor., gr. Szántó Aladár 
2 kor., dr. Lusztig Nándor 10 kor., Frigyesi 
Béla 50 kor., Pekló Béla 70 kor., Milla Ferenc 
5 kor., Waller Vilmos 3 kor., ifj. Zanbaner 
Ágoston 2 kor., Rainer Simon 30 kor., Csarsch

Rezső 5 kor,, dr. Kállay Béla 5 kor, Menrátli 
József 20 kor., Ernszt János és Róth cég 100 
kor., Reiner J. Gyula (Temerin) 10 kor., dr. 
Pavlasz Ignác 2 kor., Rosenblüth Samu 10 
kor., Schaner Ede 50 kor., Kurtz Kornél 10 
kor., dr. Markovics Lázár 10 kor., dr. Csirics
A. Szirna 10 kor.
Ebből befolyt összesen:................. 786 kor.—
Nyomtatványra kiadás: . . . .  25 „ -
Tisztán m a ra d t: ..................................761 kor.—

IV.
A hadiegélyzési célokra ismételten adako

zott a főispáni hivatalban:
az Ernst és Róth cég 1000 koronát.

ÖSSZEGEZÉS.
A folyó évi március 15-éig tehát a fenti 

adatok szerint a főispáni hivatalban tisztán be
folyt adományok összegei ezek:
I. fejezet összege: .2575 kor. 15 fillér.
II. „ „ 413 „ 92 „
III . 761 „ — „
IV . 1000 ,.

végösszeg
Ezen összegből a bu

dapesti Auguszta segély
alap „katonák karácsony
ára“ elküldetett 
Maradt

4649 kor. 07 fillér.

1000 k o r .-  
3749 kor. 06 fillér.

mely összeg az újvidéki különböző hadsegé
lyezési célokra a város pénztárába folyt be.

F ö ld ö n tú l i  h a t a l m a k  működnek örök
től örökké, hogy rendíthetetlen bizalommal 
tekintsünk a magasba, hol a földöntúli hatalmak 
örködnek fölöttünk. Menjünk az cdpclld-moziba. 
Ott látjuk az igazi isteni jelenést. A husvét nap 
jainak áhitatos csendességébe beillik ezen föl- 
séges mozi kép, mely messze túlhaladja az ed
digi moziremekeket. A csodák nem a régi kor
ban, hanem most vannak, mert az emberi agy 
jelenleg szellemi gimnasztikát produkál, mely 
fölülmúl minden csodát.

Nyilttér.*)
Eredeti amerikai kévekötő m anilazsineget

legolcsóbb napi áron szállít 
A M a g y . Kir. Á l l a m v a s u ta k  G é p g y á 

r á n a k  V e z é r ü g y n ö k s é g a  
Budapest, Vilmoscsászár-ut 32.

*) Ezen rovatban közöltelcért nem vállalunk 
felelősséget. A szerkesztőség.

M u rge? Filipas Társa
Ú jv id é k ,  K o s s u th  L a jo s  u. 37. 

(Winkleféle palota).
Gazdag raktár mindennemű ékszer, arany- és 
ezüst tárgyakban. — Legújabb szerkezetű arany
é i ezüst órákban, rendkívül olcsó árak mellett. 
■ Jav ítá so k  gyorsan és jutányosán készülnek, 

Minden órajavitásért 1 évi jótállás.
Öreg arany és ezüst a legmagasabb árban vétetik 

vagy esetleg becseréltetik.

A Fuchsféle ? Ä Z5S
mely 15 éu óta tíll fönn eddigi helyiségében 

ugyanabban a házban

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

udvarban jobbra) folytatja üzemét. 
Első ujuiöéki müuegyészeíi tisztitó és kelme
festődé FUCHS 1ÓZ5EF

F u c h s
f e S t  .  o .

t i s z t i t  2
űri-, női és gyermekruhákat, függönyöket stb.
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Előkelő női divatterem.
Van szerencséin 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 VALLV, 

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

Elsőrangú fogmüterembe
G Y A K O R N O K O T

(férfi vagy nő) 
keresnek.

Hol? Megmondja a kiadóhivatal.

Hézagpótló vállalat indult meg.
Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor

lattal biró szakemberek társultak.

„ H E L IO S “
műszerészen és elektrotechnikai 

vállalat
Újvidék, Duna u tca  5. aürati

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.

M kir. Folyam- és Tenoerhajózási R -T
HELYI HAJÓJÁRATOK

m en etren d je  1915-
VUKOVAR — ÚJ VI DÉK
között, vegyes szolgálatban p én tek  

kivételével naponként.
Érvényes a hajózás megnyitásától további intézkedésig

Lefelé Állomások Felfelé

ind. 400 rec. Vukovar, vasút érk. 650 este„ 410 Vukovar, város ,. 635 .
» 450 „ . Bácsujíak*) . „ 535 d.u.„ 505 n . Opatovac*) . „ 510
„ 530 w . Dunabökény . „ 430 „

555 . . Šarengrad . „ 355 ,
„ 625 „ . . Ilok . . » 32J „
„ 635 „ . . Palánka . . „ 305 „

72° „ Susek-Koruska „ 155 „
,  730 „ Banostor „ 40 „
„ 745 „ . . Čerević . . „ 125 ”
„ 800 „ . . Ófutak . . „ no  ’’
„ 810 „ . . Beoéin . . „ 100

érk. 845 „ . . Újvidék . . 
*) Ladik-állomás

ind. 1210 „

Nyomatott a „Gutenberg“-féle

iPintmssaSksr és ,e|J'es fo8sorok- a™ y köti rónák, arany fogak, arany- és
platinhidak amerikai módszer szerint és 
minden különlegességek fogakban. Fog
húzás érzéstelenítve, tarlós fogtömések, 
(plombák) készülnek B laschkó Ede fog
technikái műtermében és laboratóriumában 
Újvidék Kossuth Lajos utca ‘tó. szám

LUKÁCS ZSIGMOND
illatszertára és kozmet. laboratioma

Újvidék, Kossuth Lajos utca 43. sz.
(Régi gimnásium épület) 

Fényképészeti készülékek és kellékek. 
Ajánlja: bel- és külföldi illatszereit 

húsvéti locsolóvizet és 
hozzávaló fecskendőket.

Iliin Dusán
gyógytára

Újvidéken, E rzséb eM ér
az ü ta iszer'észeS  és  
h y g ien ik u s ó v ó szsre ic

minden különlegességével 
dúsan

föl van szerelve.

Mi lesz 
tavasszal?

Vidékiek 1 nap alatt kielégittetnek.

•forrta. SnénsAvdü«, d iite tik u s , 
AdltA MxUli ital. -  Blösegiti 
aa em észtést éa anyagos erét.

Styria
Lagtallitttabb gyógyforrás. -
Indikálva: idült ( jo m o rh u rn t- 
nál, aaókrekedéBnél. B right- 
fóle vcsebajnál, lépdaganat- 
nál, m ájbajoknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a 
légutak hurutos bántalm ainál.

(Donáti
a maga nemében a leggazda
gabb tartalmú gyógyforrás lég- 
erélyesebb hatással. Föképen 
indikálva: idolt bélhurutnál, 
obstlpatiónál, epekőnél, elhiaási i 
hajlam nál, asáznál és c u k o r - /  
betegségnél.

L e gd u sa b b ,  
természetes magnézium- 

glaubersósForrások.
( Főrak tár Magyaroranág réeaAreí _ 'VJ* o ft fa a n P _Jé z a e f,jž n d a p e a t  V .(  B á th o ry -ra tziA 9« |

Jelentékeny jé g  m e g ta k a r ítá s
---------------  érhető el ---------------
sörkimérőkészülékeinkkel. (31 sz.

árjegyzék.)
Jégszekrények. (3S. árjegyzék.)
Jég- és hidegfejleszíő-gépek kisebb 

és közepes szükségletre már 3000'— 
koronától feljebb. (33.sz. árjegyzék.)
— Kitűnő referenciák.

0
Teljes szikvizgyári berendezések, 

szikvizgépek szifonok és a szak- 
mebell összes kellékek. (34. sz. 
árjegyzék.)

Dr. W agner és Társai, Budapest,
IV.. T inődy-ntca  3 - e lsőrendű kűlönlf?gességi
készítményei. - Legnagyobb gyár eszakmában.
Tessék árjegyzéket kérni  a k i r á n t  

szám említése mellett.

ezen tör. 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
dései különösen a tetük közvetítik, miért ,s ellenük védekezzünk alapos fertőtlenítéssel

fürdő Kr ke: év :cuf :  l y s o f o r m  s z a P P a n . Na L meg és a n ^ s
T y í T L T Í  J  L Y S 0 F ° RM fertőtlenítőszert. A bútorokat reggel töröljük át 3«/„-os 
f c h i l U  I  , , ™ rt0tt ron8ySya|i ugyanígy súroltassuk fel a puhafapadlókat. Piszkos
í  .  összegyűjteni és az. 3V„-os (olcsó) n y e r s ly so fo rm -o ld a .b a  2 4

óráig beáztatni s csak azutan mosatni.

Tanuljunk meg fertőtleníteni
s e  célbo , k é r jü k  in gyen  és b é r m .n t v .  az „EGÉSZSÉG ÉS F E R T Ő T L E N ÍT É S "  O rm i

tanu lságo s  k ö n y v e cs k é t

Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyárából Újpesten.
víznyerőre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz!------------------------
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