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Avárparancsnokság
április hó 7-én kiadott 255. számú 
parancsából a közönség teljes megnyug
tatására a következők közlésére kaptunk 
felhatalmazást: Nincsen kizárva, lehetsé
ges, hogy szerbiai (angol és francia) re
pülőgépek bennünket fölkeresni fognak 
A várparancsnokság elővigyázatos óvin
tézkedéseket tett, hogy éjjeli rövid avi- 
zóra (értesítés, jelzésre) úgy a villamos 
mint a gázvilágitás azonnal eloltható 
legyen. Mihelyt ezen eshetőség bekövet
kezik, mindenütt az ablakok spalettare- 
dőnyeit, deszkafedői becsukandók, a füg
gönyök leeresztendők és csakis a külső 
világosságtól elzárt helyiségekben szabad 
petrolem lámpát vagy gyertyát gyújtani. 
Gyertya állandóan készletben legyen. 
Aggodalomra nincsen ok és ezért na
gyon kérjük a közönséget rendíthetetlen 
bizalommal fogadja a várparancsnokság 
intézkedéseit, melyek csak óvintézkedé
sek. Háborúban minden eshetőségre el 
kell készülnünk még mielőtt a veszély 
itt van, védekezzünk ellene. A veszély 
elhárítására különben minden katonai 
intézkedés megtörtént, úgy hogy veszély 
nincs. A mi józan goldolkozású közön
ségünk mindenben figyelembeveszi majd 
a várparancsnokság bölcs és előrelátó, 
figyelmes intézkedését. Ezért teljes meg
nyugvással nézünk a jövő elé.

J r ts u k  m á r rrjost a m inden ve
szélyes fe r tő z ő  betegségek ter
je s z tő i t  ■■ a leg yeke t!

Országszerte.
Hatóságilag intézkednek a polgárság 

könnyebb megélhetéséről. Muttassuk be 
azokat a városokat, melyek tettek, gon
doskodtak, melyek félretettek minden más, 
habár szintén fontos dolgokat. így Első 
Sorban Szeged.

Szegedről értesítenek bennünket: A 
városi bérházban szombaton reggel meg
nyílt a hatósági élelmiszerüzlet. A fo
gyasztó közönség napok óta türelmetle
nül várta a hatósági bolt megnyitását, 
mert azt a reményt fűzte hozzá, hogy az 
olcsó hivatalos árak kedvező hatást fognak 
gyakorolni a sokszor mesterségesen fől- 
srófolt piaci árakra. Már a kora reggeli 
órákban a vásárlók valóságos tömege 
jelent meg a bérház előtt. Hét órakor 
nyitotta meg a hatósági élelmiszerüzletet 
Völgyesy János gazdász, Kocsor János 
tanácsos jelenlétében. A közönség csak
hamar elözönlötte a tágas helyiséget. Az 
ajtó mellé van kitéve az árjelző tábla, a 
következő szöveggel:

Városi hatósági élelmiszer árusítás, 
1 kg. burgonya — kor. 14 fill.
1 „ vetőburgonya — „ 13 „
1 . otengeriliszt — „ 4t> „
1 drb tojás . . . .  — * 09 „
1 kg. töpörtő . . .  — „ 40 „
1 „ sertészsír . . .  4 ., 30 „

Az üzletben a falak mellett hatalmas 
állványok vannak. Az állványokon lemérve 
és előre elkészítve van körülbelül kétszáz 
kosár burgonya és 10 kiló tartalommal, 
mellette egy és két kilós csomagolásban 
tengeri liszt áll, a pultokon pedig a tojás 
van elhelyezve. Közben egyre érkeznek 
újabb és újabb vásárlók. Különösen az 
olcsó tojásnak van szép kelendősége. 
Dacára annak, hogy 10—15 darabnál 
többet senkinek nem adtak egyszerre, 
délelőtt 11 óráig az egész készlet: hat
ezer darab elfogyott. A nagy forgalom
mal szemben a kiszolgáló személyzet 
kevésnek bizonyult, úgy, hogy még a 
segéd-gazdász is bement a pult mögé 
árusítani. Az első nap tehát igen jó ered
ménnyel járt, annál is inkább, mert már 
a piacon is olcsóbb lett a burgonya és 
a tojás.

D e b re c e n  élelmezése: A városi 
tanácshoz ajánlat érkezett Rotterdamból, 
az osztrák vasutak ottani képviseletétől, 
mely szerint a képviselő Hollandiából 
bármely minőségű élelmiszert be tud 
szerezni. Kéri, hogy az ajánlat elfogadása 
után a tanács nyisson hitelt a bevásár
lásra valamely rotterdammi banknál. Még 
eddig a tanács nem döntött, de minden
esetre jó tudni, hogy honnan lehet élel
miszert beszerezni.

H a tó s á g i  l i s z tk e r e s  k e d é s  S z a 
b a d k a n .  A város a napokban kezdte 
meg a liszt árusítását az uj városi szék
hazában. A kereskedés megnyitásáért 
Szabadka lakossága nagy hálával adóz
hat a hatóságnak. Különösen a szegé
nyebb néposztály, mely igy 38 fillérért 
jut jó kenyérliszthez, mely felesen van 
rozs- és kukoricalisztből keverve. Meg
jegyzendő, hogy csak öt kilogramm meny- 
nyiségben adnak el lisztet. A szegényebb 
néposztáiy nagy tömege tódul a hatósági 
kereskedésbe

N a g y v á r a d  k ö z é le lm e z é s e .A  
földmivelésügyi miniszter ötven vaggon 
búzát és százkilencvennyolc vaggon ten
gerit utaltatott ki Nagyvárad részére az 
Országos Gazdasági Bizottság által. A 
miniszter azt is jelezte, hogy tengerilisz
tet tetszésszerinti mennyiségben utalhat 
ki Nagyvárad fogyasztóközönsége részére.

Tekintve azt a körülményt, hogy az 
első tiz vaggon búza, amelyet március 
nyolcadikán jeleztek, már megérkezett a 
nagyváradi állomásra, számbavéve továbbá 
Nagyvárad iisztszükséglete — mihelyt 
az 50 vaggon búza és 198 vaggon ten
geri beérkezik — legalább három hó
napra biztosítva van.

K a lo c s á ró l  Írják : Kofáinkat már 
büntetik! Gerő Adolf polgárőr a heti 
piac alkalmával több asszonyt a járási 
hatóság elé állított azért, mert az asszo
nyok a piacon meg nem engedett módon 
garázdálkodtak a vevő közönség kárára, 
igy Kapitány Jánosné, András Erzsébetet 
is, ki egy kofa részére 10 óra előtt tojást 
vásárolt össze. A járási hatoság ezért 
Kapitánynét nyomban 200 kor. pénzbün

tetésre, behajthatlanság esetén 10 napi 
elzárásra és a 88 drb. tojásnak elkob
zására Ítélte. Az Ítélet jogerős. A többiek 
ellen folyik az eljárás. A f. hó 31-iki 
heti piacon ugyancsak Gerő polgárőr 
nyakon csipte Balaton Jánosné kalocsai 
kofát, midőn 10 őrá előtt babot vásárolt. 
A járási hatóság az előállított asszonyt 
nyomban 50 kor. pénzbüntetésre és 3 
napi elzárásra, továbbá 5 liter babnak 
elkobzására, Ítélte. Az Ítélet jogerős.

A kalocsai jelentés sokban hozzájá
rul, hogy könnyebb megélhetést biztosít
sunk. Nálunk is helyénvaló volna, ha a 
kofahadat és az összevásárlókat erélyesen 
megbüntetnék.

E szemelvényekből tapasztalatokat 
meríthetünk. Ezek után induljunk váro
sunkban is és akkor a lakósság számára 
a könnyebb megélhetést biztosítjuk.

Igaz ugyan, el kell ismernünk Újvidék 
városa is 450000 K. kölcsönt vesz föl, 
hogy a legszükségesebb élelmiszereket 
beszerezze, de nagyon soknak tartjuk az 
egész összeg igénybevételét. Kisebb 
kölcsönnel kellene a vásárlást megkez
deni, már azért is, mert ezt könnyebben 
megszerezheti, azután még azért, mert ha 
esetleg nem sikerül a vásárlás, akkor 
kevesebb kára lesz a városnak. Cs. M.

Románia leleplezés 
trónörökösünk gyilkosairól.

Azorosz Ochrana működése Európában
Óriási szenzációt keltett Carp Péter lap

jának a „Moldavá‘ -nak legutolsó számában 
az „Orosz Ochrana“ cimmel megjelent cikk, 
amely leplezetlenül szemébe vágja a russzofil- 
pártnak, hogy orgyilkosokkal szövetkezve, köz
rejátszottak a mai háború előidézésében és 
hogy most Romániát is romlásba akarják dönteni.

Kevesen tudják — úgymond a cikk, — 
Európában, mi az az Ochrana s mit müveit a 
szerencsétlen Oroszországban.

Az Ochrana nem régi szervezet. II. Sándor 
cár meggyilkolása után határozták e! az udvari, 
katonai és magasabb hivatalnoki s papi körök, 
hogy a tehetetlennek bizonyult „harmadik de- 
partement“, a hirhedt politikai rendőri szervezet 
mellett, sőt ettől egészen függetlenül egy külön 
védelmi szervezetet létesítenek, amely ép oly 
titkos, mint a forradalmároké s e hivatalos néven 
védelmi szakosztálynak az Ochranának nem 
szabad tekintettel lennie se törvényre, se semmi 
egyébre, hanem oly eszközökkel kell küzdeni 
a forradalmárok és egyéb forradalmi népelemek 
ellen, mint aminőkkel ezek küzdenek a cár 
ellen.

A szerencsétlen japán-háború után kitört 
Oroszországban a forradalom. Erre a cár 1905. 
októberében kiadta hires manifesztumát, mely
ben alkotmányt igért s várta, mi lesz a forra
dalommal. A forradalom nem volt egységes. A 
hallatlan erővel s gonddal előkészített szentpé
tervári forradalomból nem lett semmi, mert a 
végrehajtása egyedül Azew kezébe volt letéve, 
aki a megbeszélt napon egyszerűen elutazott s 
nem értesített senki, akik vezették volna a 
tömegeket s akiknek beosztása rá volt bizva. 
Itt nem is történt semmi. A moszkvai forra
dalmat Dubassov vérbe fojtotta. Az általános 
sztrájkot leverték, vagy megszűntek.

Ekkor jött az Ochrana igazi ideje s a vé
res szervezet kegyetlen ellenforradalmat haj
tott végre. Hatalmas szövetségtársat kapott az
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Igazi orosz férfiak szövetségében, az úgyneve
zett „fekete százakban“, akiknek küldöttségét 
a cár’ közvetlenül az októberimanufesztum után 
a legnagyobb ünnepséggel fogadta s akik most 
munkához kezdtek. Elkezdődtek a legrémesebb 
zsidógyilkosságok a kisenevei pogrommal, ame
lyeket a rendőrfőnökök, tábornokok és csen
dőrtisztek vezettek. ,

Schokott tábornok, a vilnai kormányzó sa
játkezűig osztogatta az utcán a zsidógyilkos
ságra felhívó röpiratokat. A zsidók gyitkolását 
a városok legaljasabb söpredéke végezte. De 
nemcsak zsidókat gyilkoltak. Egyetemi városok
ban egyetemi hallgatókat s liallgatónöket öl- 
dösték s ahol forradalom volt, grúzok, örmé
nyek, kaukázusi mohamedánok s németek között 
is a legfelháboritóbb merényletek követték 
egymást.

E hadjáratnak tízezer halottja volt s a 
gyilkosoknak egyetlen haja szála se görbült 
meg.

Ezenkívül egy külön e célra alka1.nazott 
statárium nyolc hónapig dolgozott a megígért 
alkotmány beváltásán. Kiirtatták a szabadabban 
gondolkodó, intelligens elemeket, az Ochrana 
ügynökeinek besugására. Ez a különleges bí
róság politikai okból halálraítélt ezernégyszáz- 
negyvennégy ember és kétezret örökös szám
űzetésre s fogságra Ítélt, miután a cár alkot
mányt, szabadságot, parlamentet és a polgár 
személyének sérthetetlenségét Ígérte.

Az utolsó öt év alatt az Ochrana már kor
látlanul uralkodott s csak egy komoly ellenzéke 
volt, a gyönge és kis szociáldemokrata párt. 
Mint vad nacionalista szervezet, vadul juttotta 
kifejezésre az ország kétségtelen érthető vagyát 
a szabad tengerért s a nagy háborút készitntte 
elő külföldön és belföldön.

Ügynöki és kémszervezettel tömte meg 
Nyugat-Európa nagyobb városait, de legin
kább a Balkánt. Diplomatáit, pár erősebb egyé
niséget kivéve, az Ochrana korlátolt emberei 
voltak s ez sokat magyaráz az utóbbi idő dip
lomáciai vereségeiből, de mind a háborúra ké
szülődtek annak dején.

Valószinüleg kevesen tudják, hogy a test
vérgyilkos és rabló censtochovai szerzetes, 
Macoch szintén az Ochrana tagja volt s Ma- 
gyarbrszágon is járt, ismeretlen célból. A rutén 
mozgalmat szintén az Ochranából szította gróf 
Bobrinszky.

A debreceni pokolgépes merénylők is az 
Ochrana véreskezii kreatúrái, akiktől csak úgy 
hemzseg a Balkán, ahol Hartwignek hetenkint 
kétszer is szabad volt külügyminiszterét, Sassa- 
novot dezalvuálni, csak azért, mert ő az Ochrana 
tagja volt, Sasanow pegig nem volt tagja.

Az Ochrana irányította azt a kezet, amely 
a trónörökösnek és feleségének életét kioltotta 
az Ochrana ülte meg Jaurést, a Ochrana dobta 
a bálterembe a szófiai bombát.

Bizonyos, hogy fogunk még róla a háború 
folyamán egyebet is hallani.

Z oldal _ .=_ = = _ = _ _ _ _ = =

KINA KINCSEI.
Japánországnak az az igyekezete, hogy Kí

nát t, mostani helyzet kihasználásával egészen 
hatalmába kerítse, csak logikai következménye 
annak a politikának, amelyet a fölkelő nap 
birodalma már régóta folytat amennyei biro
dalom ellen. Oroszország leverése óta egyre 
jobban kidomborodik a Nagyjapánország iránt 
való vágyódás s egyre jobban kicsúcsosodik 
az ellentét Kina és Japánország között, már 
pedig Japánország csak erőszakkal biztosíthatja 
befolyását Kínában. Mackay bárótól a minap 
egy könyv jelent meg Kínáról, amelyben meg
világítja azt a rettenetes gyűlöletet, a mellyel a 
két nemzet egymás iránt viselkedik és bizo
nyítja, hogy a kínai köztársaság megalapítása 
egyáltalában nem kedvezett a két nemzet békés 
viszonyának; sőt ellenkezőleg, ez a forradalom 
előmozdította a válságot, a melyet a mikádó 
államférfiai most erőszakkal kihasználni igye
keznek. Japánország vezető arisztokratái meg 
voltak botránkozva a miatt, hogy a mandsuk 
császári házával oly kegyetlenül bántak és saját 
tekintélyük megcsorbításának vették, hogy az 
uralkodó isteni lényének eszméjét akkora csorba 
érte. Gyűlöletük első sorban Juánsikáj elnök 
ellen irányult, aki az alattvalói hűségről való 
szent meggyőződést annyira arculütötte és ural
kodóját letaszította a trónról. De Japánország 
polgári körei szintén haragusznak Juansikátra,

mert politikájában nem ad helyet a demokrata 
elemeknek. Az uj kínai kormány ellen való 
gyűlölet hozzájárult ahhoz, hogy a japánok most 
erőszakkal kísérlik meg azt, amit békésen se
hogy sem tudtak volna elérni, különösen miu
tán a másik két legfőbb érdekeltnek, Angliának 
és Oroszországnak ez idő szerint meg van 
kötve a keze. Mert Japánországnak szükségé 
van Kínára, amely mindazokban az árucikkek
ben és gyártmányokban, amelyeket Japánor
szágban állítanak elő, legjelentékenzebb vevője 
és gyakorlati, jó szemmel látja a fejlődésnek 
mindama óriási lehetőségét, amelyet ameny- 
nyei birodalom nyújt.

Mackay báró nagyon érdekesen Írja le 
azokat az óriási kincseket, amelyek a kínai 
földben nyugszanak és egykor hatalmas sze
repet fognak játszani a világiparban. A szen- 
bőséget, amely Jünnan, Kveigu és Kvangszi 
tartományokban van, harminc millió tonnára 
becsülik, tehát négyszer akkora, mint a világ 
legnagyobb szénterületéé, Pennszilvániáé, sőt a 
fekete gyémántnak, az antracitnak mennyiséget 
hatszázharminc milliárd tonnára teszik. Ezek
hez a hatalmas szénterületekhez csatlakoznak 
más ércterületek, amelyek mérhetetlen meny- 
nyiségü vasat, rezet ólmot és ónt tartalmaznak. 
Már életbe lépett néhány nagy bányavállalat, 
amelyek évenkint több millió tonna ércet ter
melnek, igy a Hupeh tartományban levő szén- 
és ércbányák, melyek naponkint ezer tonnát 
termelnek ' és a kiangszi tartornányban levő 
bányák, amelyek naponkint háromszor-négy- 
szer annyit produkálnak. Ezekben a bányákban 
beszemeracélt és finomabb vasgyártmanyokat 
is készítenek. A fő acélgyár Hanjangban van, 
a hol szerkez.etvasakat; lövegeket, vassíneket 
és vasúti kocsikat is gyártanak. Azonban ezek 
a telepek, amelyek német és japán vezetés 
alatt álnak, ahhoz a gazdasághoz képest, a 
melyek még föltárásra várnak, igazán csak a- 
ránylagos jelentőségűek. A kínai kiviteli ke
reskedés négyszáz millió lakos mellett alig har
madfél milliót ért el, ellenben a hatvanöt millió 
lekóju Németországnak külső kereskedelme ti
zenöt milliárdra rug. Kina vasúti hálózata ma 
tízezer kilométer hosszú, ami ebben az óriás 
birodalomban majdnem teljesen elenyészik. Még 
nagyon sok idő fog tehát beletelni, a mig a 
mennyei birodalom modern állammá alakul 
át, de megvan rá a kilátás és Anglia, Orosz
ország, Japánország és az Egyesült-Államok 
azért nyújtották ki a kezüket, hogy ezt a biro
dalmat megfosszák önállóságától. Különösen 
Japánország nagyon energikusan és nagyon 
brutálisan lát hozzá a dologhoz.

____________ ÚJVIDÉKI NAPLÓ

Nagy ember írja:
„Nem téveszteni issze hazám éretlen ele

meit a szeretettel s azért bizakodom és imád
kozom, hogy ha már kitört e borzalmas vihar 
s tördeli a nemzetet, hogy akkor törje le a köz
élet fattyúhajtását is, ha már főikorbácsolta a 
világot, akkor söpörje el felettünk a miazmás 
párákat is s vonul n el tisztitólag e hazán.“

Ezeket a szavaka1 Proli, szka püspök mond
ta. Arany szavak. Megérdemlik, hogy az egész 
ország olvassa. Lángoló szavak, melyek a su
hogó korbács ütésével sújtanak a bűnösökre.

Ma mondja a nagy püspök, — mikor 
ezrek meg ezrek élete forog kockán, ma, mi
kor a szomorúság s Ínség környez miliókat, 
csak nem fogunk szívtelenül s léhán ledérsé- 
gek s hiúságok és flörtök után szaladgálni. 
Értünk állnak most egész rajsorok shrapnell 
s gránátttizben, értünk nyílnak s hantolódnak 
fel tömegsírok: illik—e hát egy valamirevaló 
társadalomhoz, hogy e nehéz órákban harcosait 
felejtse, hogy az áldozatok s erőfeszítések kor
szakában velük nem törődve, mulatozással, 
piperével, kacér viselkedéssel tüntessen lelket- 
lensége és neveletlensége mellett? Valaki a 
neveletlen publikumot megbüntetni, hogy sze
rette volna eltüntetni, azt a 200 kilométernyi 
távolságot s oda akarta varázsolni a felcico- 
mázott hölgyeket s a legelői hivalgókataz agyon
fázott, éhező, sebesült harcososok közé, hogy 
legalább szégyenkezzenek, Ezt én nem tenném, 
nem tenném tiszteletiből könyörületből a mi 
tisztességes, kötelességét teljesítő katonáink iránt; 
ne lássák ők, hogy tehát semmiért még annál 
is kevesebbért, hogy léhákért szenvednek s hal
nak meg.

E neveletlenségből való kinevelésre társa
dalmunknak még nagy szüksége van; még oly 
kevéssé érzi, hogy másért meghallni nagy sze- 
retet s nagy ünnep s hogy épp azért, mikor na- 
boru van, akkor a legnagyobb istentiszteleti 
hangulatnak, a nagy áldozatok kegyeletének 
kell kiárasztva lennie a nemzetre. Akkoi nincs 
tánc, nincs mulatság nincs, füzérke; akkor ne 
járjon senkinek csecsebecsén, festett arcon nem 
muflonén, sem hermelinen az esze, hanem csak 
egy gondolatot zárjon a lelke, azt, hogy most 
meghal valaki értem,nem is egy, hanem sokan!

Aki nem igy érez, az barbár azaz, hogy 
nem is az, hanem komisz!
Nagyem ber mondta:

Egyik főpapunk ostorozta a szószékről az 
erkölcstelenséget. Városszerte erről beszéltek. 
És addig beszéltek, csevegtek, mig teljes ere
deti alapeszméjéből koforgatták. Ha a szónok 
beszédében, tüzes hevében a kérlelhetetlen igaz
ságot kimondja, akkor csak becsülni lehet igaz
mondásáért. A becsületes, tisztességes ember 
ezért nem haragszik, sőt örvend ha akad olyan 
bátor férfiú, ki meg meri mondani az igazsá
got.. Hisz az igaznak védője lesz ekkor az egy
ház lelkipásztora.

J,mon i?ál dr mesterkanonok amit mondott, 
mint a becsületes emberi erények magasztalója 
mondotta. Hirdette a szószékről, becsületes le
gyen a polgár és a katona minden cselekménye. 
Tisztelet illeti a bátor nagyszónokot, de nem 
pletykás gáncs! E sorok Írója meggyőződött 
róla, hogy Amon Pál csak azt hirdette a szó
székről, amit papnak, lelkésznek tenni kell: 
ostorozta a bűnt, hogy ostorcsapásai a becste
leneket találták, annál dicsérendőbb: Cs. M.

V édekezzünk a já rvá n yo s beteg
ségek ellen ! ájázunk, udvarunk, 
lakásunk, testünk, fő le g  ^e zü y k  
m indég tisz ta  legyen!

HÍREK.
K a n o n o k !  b e ig t a tá s .  Miután a legu

tóbb kinevezett, illetve előléptetett kalocsai fő
székesegyházi kanonokok királyi kinevező ok
mányai megérkeztek, a főkáptalan a beigtatás 
napjául f. hó 10,-ét tűzte ki. A káptalani 
istentisztelet után lesz Boromisza István bácsi 
prépost és Hinger Mihály idősb mesterkanonok 
előléptetése és Amon Pál dr. apát. ifjabb mes
terkanonok beigtatása.

É r s e k i  k ö r ié v e l .  Varady L. Árpád dr. 
érsek 9. számú körlevele a következőket tar
talmazza: Ajánlja a templomi könyves táblák 
felállítását, közli a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletét, mely a papságnak és ta
nítóságnak lelkére köti, hogy a népet az élel
miszerekkel való takarékosságra intsék. Ismer
teti ugyancsak a kultuszminiszter egy átiratát, 
melynek alapján a papságot felszólítja, hogy 
tudakozódjék az elesett katonák árváinak elhe
lyezésére alkalmas épületek után. Több római 
döntvény ismertetésén kivüt a főpásztor a há
borúra való tekintette! a papságot és tanítóságot 
a szokásos tanácskozmányok megtartása alól 
felmenti.

A v á r o s o k  é le lm i s z e r  s tb .  k é s c -  
I n te in e k  a  k a to n a i  f o g l a l á s  a ló l  v&lo 
m e n t e s i t e s e  ügyében a m. kir. belügymi
niszter 18, 120 1615—III—c. szám alatt v-- 
lamennyi vármegyei és városi törvényhatóság
hoz a következő leiratot intézte: A polgári la
kosság közélelmezésének biztosítása véget egyes 
városok élelmi és egyéb közszükségleti cikkek
ből készletekeket szereztek be. Tekintettel erre 
a célra valamint arra a körülményre, hogy a 
hadsereg ily irányú szügséglete már más mó
don fedezve van, megkerestem a hadügymi
nisztert, intézkedjék az iránt, hogy ezek a kész
letek katonai célra való lefoglalás által rendel
tetésüktől el ne vonassanak. Tudomás és meg
felelő intézkedés végett értesítem a város kö
zönségét, hogy a hadügyminiszter ennek követ
keztében oly irányban intézkedett, hogy ezek a 
készletek csak más módon ki nem elégíthető 
különös és sürgős szükséglet kielégítésére le 
gyenek a hadsereg céljára s mindenkor csak 
a felsőbb katonai parancsnokság engedélye me- 
lett igényelhetők.
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S z e g ő d  g o n d o s k o d á s a .  Szegedről 
vesszük a következő üdvös és városunkban is 
életbeléptetni ajánlatos intézkedés liirét:

Újabb intézkedés szerint a hatósági élel
miszer-üzlet szombat helyett, már pénteken, 
április 2-án reggel megnyitotta, Jtt olcsó áron 
lehet vásárolni mindenféle élelmiszer!. SUtőmeste- 
rek úgy a vendéglősöknek, korcsmárosoknak, 
kifőzöknek, valamint a kenyeret, zsemlyét áru
sító kereskedőknek, szatócsoknak rendelő, le
vélre kiadják a kívánt s hetenkint megállapított 
kenyérmennyiséget. Természetes, hogy ez a 
mennyiség az eddigi forgalomnál nagyobb nem 
lehet. A sütömesterek ezeket a rendelő leveleket 
a közönségtől kapott utalványszelvénnel együtt 
minden hét végén bemutatják a Back malomnak, 
ahonnan a sütök a másik hétre való lisztet 
kikapják. Figyelmezteti a hatóság az érdekelte
ket, hogy nemcsak az utalványszelvényeket, ha
nem a rendelő leveleket is ellenőrizteti s minden 
visszaélést megtorol. Ilyen büntető következmény 
a többek között, hogy a visszaélést elkövető 
sütőmester vagy kereskedő részére a hatóság 
nem fog többé lisztet utalványozni. A munkás
ság megnyugtatására közli a hatóság, hogy velük 
szemben a szűkén megszabott kenyérmennyisé
geken — azaz heti 130 dekagram súlyon akként 
segit, hogy egyrészr a tiz éven alóli gyermeke
ket is lehetőleg felnőtt számba veszi, másrészt 
a munkás a belvárosi őrsön naponkint 1 darab 
kilós kenyérutalványt kaphat, amely a kenyér
piacra érvényes. Végül pedig az elsején élet- 
belépett utalványrendszer egyelőre csak négy 
hétre érvényes éppen annál az oknál fogva, hogy 
e négy hét tapasztalatai alapján a hatóság az 
esetleges panaszokat és nehézségeket következő 
hónapok utalvány-rendszerénél kiküszöbölhesse.

F e l a k a s z t o t t a  m a g á t ,  Petrov István 
63 éves begecsi lakos kertjében ittas állapot
ban egy fán felakasztotta magát és meghalt.

S ú ly o s  t e s t i  s é r t é s .  Régi haragosok: 
Nagy Lajos, Szabolcski Ferenc Gombár József 
és Cseh István. A legények a bácsföldvári 
vendéglőben összevesztek és ekkor Cseh Istvánt 
alaposan helybenhagyták. Nagy Lajos késsel 
megszúrta, Szabolcski és Gombár bottal ütöt
ték, annyira, hogy majd holtan maradt a po
rondon. Mindegyikük 1 — 1 hónapi fogházbün
tetést kapott.

K u k o r ic a - s z á l l í tá s i  e n d e d á ly .  A 
főkapitány engedélyt adott Kálnoki és Simon 
újvidéki cégnek, hogy hibás tengerit 270 és 
140 métermázsás mennyiségben részben Bics
kére, részben Budapestre szállíthat, mely szesz
főzésre lesz fölhasználva.

p . J(iss JYiargii
NOi K A L A P  D1VA TTERME

Újvidék
Erzsébet-tér 7. szám

tisztelettel értesíti a nagyérdemű hölgyküzön- 
séget, hogy a tavaszi idényre igen sok divatos, 
Ízléses újdonsága érkezett, melyeket tekintettel 
a háborús állapotra, igen jutányosán árusít. 
Elfogad átalakításokat és díszítéseket is. Részit 

mintaszerinti megrendelést.

S z ín h á z :  A vasárnapi lapunk számára 
tartjuk fönn, hogy a színházról teljes objektiv 
bírálatot mondjunk, miután részletesen óhajtunk. 
Fürediekkel foglalkozni. De most sem siklunk 
át hogy elismerésünknek kifejezést ne adjunk 
A társulat rendkívül tehetséges, előkelő művé
szekből csoportosult. Láttuk a drámai és Operette 
személyzetet. Játékuk kifogástalan. Az összhang 
kitűnő. A természetesség fölülemelkedik a játé
kon. Az élet jelenségei megvalósulnak szemeink 
előtt. Minden tekintetben megérdelmi a társu
lat, hogy állandó támogatásban részesüljön. Az 
első 7 előadás fényes sikere után csakis jót 
várhatunk.

í R e n s z é p e n j ö v e d e l m e z ő u iv i d é k i  
v á l la la th o z ,  mely a belvárosba költözködik 
19—12000 K. tökéveltársat keres. A töke elhe
lyezése legjobb befektetés volna, mert a vállalat 
megnagyobbitásával a jövedelem megkétszere- 
sedik. Közelebbi felvilágosítási szívességből a 
lap szerkesztősége ad.

A h o n v é d e lm i  m in i s z t e r  a szerve
tett honvéd f«">reál iskolában az 1915 1916. tanév

kezdetében betöltendő helyekre vonatkozó pá
lyázati hirdetményt és a cs. és kir. közös had
sereg katonai nevelde és képző intézeteiben ma
gyar honos ifjak részére fentartott és az 1915/16. 
tanév kezdetén betöltendő kincstári magyar ál
lami alapítványi, magánalapitványi és fizetéses 
helyekre vonatkozó pályázati hirdetményt meg- 
küldötte. A pályázati feltételek a katonaügyosz
tályban (Városháza II. em, 43 ajt. szám alatt) 
a hivatalos órák alatt betekinthetök.

A h á b o r ú  t ö r t é n e l m e  czimü aján
dék-albumra, melyet a Pesli Napló előfizetői 
ingyen kapnak, külön tesszük figyelmessé ol
vasóinkat. A háborús irodalom legkimagaslóbb 
Itgszebb munkája lesz ez a nagy eseményeket 
egybefoglaló pompás diszniű, mely sok száz 
me'lynyomásu remek képben a világháború min
den mozzanatát maradandó emlékként fogja 
megörökíteni. Az a titáni harcz, mely a csata
tereken folyik s mely országok sorsát van hi
vatva eldönteni, oly rendkívüli eseménye a most 
élő nemzedéknek, hogy egy könyv, mely ezt 
a hatalmas küzdelmet a képek gazdagságával 
szinte szemléltetően élénk tárja, történelmi be
csű mü és egyetlen magyar család könyves
polcáról sem hiányozhat. A Pesti Napló min
den uj és régi előfizetője a kiadóhivatalnál 
megtudható feltételek mellett teljesen ingyen kapja 
ezt a rendkívüli, diszkötéses könyvet. A Pesti 
Napló előfizetési ára : negyedévre 8 kor. egy 
hónapra 2.8U kor. A kiadóhivatal, (Budapest, 
VI., Vilmos császár-ut 55.) kívánságra bárkinek 
küld mutatványszámot.

M e s s z e  a  le g é js z a k ib b  S z ib é r i 
á b ó l  és a hadifogságba jutott véreinkről hall
hatunk néhanapján. Most ismét László Lajos 
újvidéki földink értesítette szüleit, hogy egészen 
jól érzi magát, egészséges. Vojenoplenik, Cha- 
barovsk Keletszibériába internálták, ahonnan 
aránylag elég gyorsan érkezeit most már má
sodszor értesítés.

L E G Ú J A B B
Ú jv id é k  g o n d o s k o d á s a .  Vezető he

lyen bemutatjuk, hogy miképen történik más 
városokban a polgárság könnyebb megélheté
séről való gondoskodás és most lapunk zár
takor vesszük azt az örvendetes hirt, hogy vá
rosunk is megtette a kezdő lépéseket a drága
ság enyhítésére. Ma reggeli 7 órakor utazott el 
Marczekovits Imre dr. főjegyző Friedmann Mór 
állatorvossal a polgármester megbízásából Be
le s s  szerémmegyei községbe, hogy ott 200 da
rab hízott sertésből álló állományt a város ré
szére megvegyék A vásárláshoz szükséges en
gedélyt a déli hadsereg hadtápparancsnoksága 
ésTalián Béla kormánybiztos ur nagy előzékeny
séggel megadták. Ezen vásárlással a városi ha
tóság eléri azt, hogy saját rezsijében juttat 
olcsó húst és zsiradékot a szegényebb pol
gárságnak.

a gőzgép, motor, 
auto és henger- 

B kenésre — — 
továbbá tovatte, merev gépzsir, 
vaselin és szerszámkenőcs kapható

KOMLÓS BÉLA,
„Unikum“ festékraktárában

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

Meghaltak a hazáért.
Mind hősök ők, kik az újvidéki temetőben 

nyugosznak mert meghaltak a hazáért. Tartsuk 
emléküket kegyeletben.

Neveik a következők, X. kimutatás:
1915. II i. Urbán Viktor, cs. és kir. főhadnagy, 

Schwartz Fcrencz, 8. sz. train div. träin, Süss Venczel, 
10. sz. vártüzérezrr. kocsis, Jóst Károly, 2 4. sz. mun
kás oszt. civil-kocsis, Péntek Kálmán, 5 6. sz. hidász 
zálj. hidász, Puil Dusán, 38. sz. néplfelk. ezr. civil-mu- 
kás, Wolf János, 8 4. sz. árkász zljb. árkász-katona, 
Stetzenbach Henrik, 6 4. sz. népfelk. ezr. gyalogos, 
Kürti Károly, 68. sz. gyal. ezr. gyalogos, Fáik Dezső, 
5. sz. hidász ezr. hidász.

1915. 11/2. Sumanovác Miat, 6 8. sz. ezr. civil-ko
csis, Dr. Szabó Géza, 3 3. sz. népfelk. zaljb. hadnagy,

Zsulyevics Ádám, Skumpca Miklós, Pferde-Abolungs- 
com. civil.

1915. II 3. Racsics János 26 2. sz. gyal. ezr. gyalo
gos, Zielinszki József, 28/9. sz. vadász zljb. tart. had
nagy, Sebők János, 101/5. sz. gyal. ezr. gyalogos, Opre 
János, 37 1 sz. gyal. ezr. gyalogos,

1915. II 4. Nedela János, 102/10. sz. gyal. ezr. 
gyálogos, Holló János, 30 sz. népfelk ezred 2/1. sz. 
munkás csop. gyalogos, 11 4. Leiners Vincze, 38. sz. 
gyal. ezr. crvil-munkás, Matievics Illés, 78. sz. gyal. 
ezr. gyalogos, Nessler Ferdinánd, 15. sz. träin div. beli 
tart. hadnagy, Visontai Mihály, 52/4. sz. gyal. ezr. 
gyalogos.

1915. II 5. Mesan Pác, Pion-com. No. 6. civil-ko
csis, Ibrákovits Ohmét, B. H. 1. sz. gyal. ezr. gyalogos.

1915. 11 6. Sibele Konrád, 52/4. sz. gyal. ezr. gya- 
ogos, Kristovits József, 5. sz, träin div, träin.

1915. II/7. Nasdrics Stevó, Arb. Abt. 3. civil-kocsis, 
Fessl Ferdinánd, Léghajó oszt. tüzér.

1915 IP8. Blei Kajos, Kriegsbrücken Equ. 122. tráin 
katona, Fojtik Károly, 6. sz. honv. gyal. ezr. gyalogos. 
Szűcs Flóra, tráin div. civil-kocsis, Bartatsek Tamás, 
28 4. sz. osztr. honv. ezr. tizedes, Erbán József, 4-8 
sz. hidász zaljb. órvezető.

1915. 11/9. Rieger Jarosláv, 58/2. sz. osztr. népfelk. 
ezr. gyalogos, Malovrh Mátyás, Train div. civil-kocsis, 
Fink Sebestyén, 1 7. sz. tiroli népfelk. gyal. ezr- 
gyalogos.

1915, 11/10. Richter Ferencz, 8/4. sz. hidász zljb. 
hidász.

1915. 11/11. Adler Eduard, 45/2. sz. osztr. népfelk. 
zaljb. gyalogos.

1915. II 12. Hermann Flórián, 92/1, sz. gyal. ezr. 
gyalogos.

1915. 11 13. Sós Bálint, 7 1. sz. hidász zlb. hidász, 
Havreiuk János, Ewidenzverflegsmag. No. 51. zljb. 
gyalogos.

1915. II 14. Zsupanics Zsárkó, 53 4. sz. gyal. ezr. 
gyalogos.

1915. IN6. Gavrilovics Márk, K. u. K. Etappen
gruppe No. 7 13. civil-kocsis.

1915. II 19. Kürtösi János, 30/8. sz. népfelk. gyal. 
ezr. gyalogos, Pivarszki Miklós, 38. sz. Arb. Abt. ci
vil-munkás, Alavanje Ráda, 78/14. sz. gyal. ezr. gya
logos, Szávin Kuzman, civil-szerb-fogoly.

1915. II 21. Gyurák János, 52/4. sz. gyal. ezr. gya
logos, Kreini Venczel. 92/4. sz. gyal. ezr. gyalogos.

1915. 11/23. Küller Péter, 1,2. sz. népfelk. gyal. 
ezr. tizedes.

1915. 1124. Balázs Pál, 8/8. sz. Etappen-träin 
Gruppen-com. Michlicsek Ferdinánd, 84. sz. Kriegs- 
brücken-Equ, träin. Varga Kálmán, 17. sz. Eisenbahn-reg

1915. 11/25. Hanusch Lajos, 10/1. sz. vártüzérezr- 
tüzér, Jélics Zsivojin, éleim. zljb. katona.

1915. 11/26. Novotny Ferencz, San Abt. 21. sz. 
ápoló.

1915. II 27. Syücs György, 30. sz. népfelk. gyal- 
ezr. gyalogos.

1915. II 28. Strauch Eduard, 92 7. sz. gyal. ezr. 
gyalogos.

1915. III 2. Kaiser Gábor, E. K. der Balkan-Strf. 
kräfte.

1915. III.5: Lovnicki József, 2640 sz. népfelk. ezr. 
zászlós. Borda József 6 6. sz. népfelk. gyal. ezr. 
gyalogos.

1915. Ili 6. Keck Ferencz, II. sz. munkás oszt. 
civil-munkás.

1915. III'8. Mihaljevics István, 37. sz. tábori tüzér 
ezr. tüzér.

1915. III/9. Auliczky Kassián, 22/9. sz. gyalogos, 
Pinkás Károly, 8. sz. gyal. ezr. gyalogos, Riesz And- 
rns, 6/7. sz. sz. honv. gyal. ezr. gyalogos. Spicsek 
Péter, 13/2. sz. táb. tüzér.

Ili 10. Kratochvil Ferencz, 1/1. sz. népfelk. gyal. 
ezr. gyalogos.

1915. 111 11. Grünwald József, 8 8. sz. Etappen-Tr. 
Gr. com. täin-katona.

1915. III 13. Panzncr Antul, 92 2. sz. gyal. ezr. 
gyalogos.

1915. Ili 14. Kovács Lajos. Autó-tráin col. órvezető.
1915. III 15. Jicha Ferencz, 7 7. sz. osztr. honv. 

ezr. gyalogos. Marijan Tódor, 37 1. sz. gyal. ezr. 
gyalogos.

1915. Ili 16. Povalesz Simon, 53'2. sz. gyal. ezr. 
gyalogos, Juhász Imre, 86 12. sz. gyal. ezr. gyalogos.

1915. Ili 17. Schüsser József, 85 11. sz. gyal. ezr. 
gyalogos, Kapusi Sándor. 3/2. sz népfelk. gyalogos.

1915. lil 18 Savics Radován, 707. sz. gyal. ezr. 
gyalogos.

1915. Ili 19. Kanka Ferencz, 6. sz. vártüzérezr. 
beoszt, kocsis.
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Nyilttér*)
Eredeti amerikai kévekötő m finilazsineget 

legolcsóbb napi áron szállít:
A M agy . Kir. Á l la 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 e  
Budapest, Vilmoscsászár-ut 32.

♦) Ezen rovatban közöltekért nem vállalunk 
felelősséget. A szerkesztőség.

C H I R D E T É S E K , j
J

Menjen ma este az Apollóba!
Sok szép, érdekeset lát mert most mutatják a 

kinematográfia csodáit.

Ha te úgy, én is úgy,
vígjáték 2 felvonásban.

A bibliás ember,
nagy „Nordisk" dráma 3 felvonásban.

A főszezepben : W. PSYLANDER.
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T an u ljo n  
m agyar és ném át 
g y o rs írá s t

C sernyei M ór
gyorsírás-tanárnál 
Rákóczi F. u. 35. I. éra

S okka i  c é l s z e r ű b b
ha a nói pongyolát, teljes nól gyer- 

mekruhát, kötényeket stb. 
k ó szen  v á sá r o lja ,

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

kezésére
A labu rics M aria

Gzletében. — Szücs-utca 30. szám.

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

(férfi vagy nő)
keresnek.

Hol? Megmondja a kiadóhivatal.

Előkelő női divatterem.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni,

hogy
női kalap divattermemet

a tavaszi idényre dúsan fölszereltem.
Igyekezni fogok, hogy a nagyrabe- 

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

Kiváló tisztelettel 
WINKLE VALLY, 

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

Hézagpótló vállalat indult meg.
Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor

lattal biró szakemberek társultak.

„HELIOS“
műszerészen és elektrotechnikai 

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

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

relések. Az összes müszerészeti (finomtech
nikai) munkák és javítások szakszerű el
végzése, mint pl. phisikai, mérnöki és orvosi 
műszerek, Írógépek, számológépek, tachomé- 
terek, monométerek és mindennemű mérő 
műszerek, Röntgen és elektromedikai készü
lékek készítése és javítása.

Fényképezőgépek javítása.
Nagy választékos raktár kézi lámpákban és 

száraz elemekben.

igen s ik e rü l t  eszmét ú j í to t tak  föl.
„ E N Y V E S H Á T “

fényképészeti vállalat létesült
DUNA UTCA 5. SZÁM ALATT. 

Gyorsan, jól és oicsén dolgoznak a kiváló 
fényképészeti erők.

Egy próba fölvétel és ön is az „Enyves- 
hát“-nál fényképezteti le magát állandóan.

A Fuchsféle

1915, április 8.

i n t é z e t
mely 15 ću óta all fönn eddigi helyiségében 

ugyanabban a házban

ÚJVIDÉKEN
(Kossuth Lajos utca 13. sz. most az 

udvarban jobbra) folytatja üzemét. 
Első ujuiőéki müuegyészeti tisztitó és kelme
festődé FUCHS 1ÓZ5EF

Fuchs
f e s t  B X BI

tisztit!
úri-, női és gyermekruhákat, függönyöket stb.

V L t í M t . t i

.forrás. Széns&vdús, diätetikus, 
Üdítő asztali ital. -  Elősegíti 
az emésztést és anyagcserét.

Legtelltettebb gyógyforrás. —
Indikálva: idült gy omorhurut- 
nál, székrekedésnél, Bright- 
félc r  vesebajnál, lépdaganat- 
nál, m ájbajoknál, sárgaságnál, 
anyagcsers betegségeknél, a  
légutak hurn t08 bántalm aináL

i Donáti
a maga nsméban a leggazda
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erélyeaebb hatással. Főképen 
indikálva: idült bélhurntnál, 
obstipatiénál, epekőnél, elhízási i 
bajiam nál, osüznál és cu k o r-J  
betegségnél.

L e gd u sa b b ,  
természetes magnézium- 

glaubersósForrások.
1< Fő rak tár Magyarország réexées: .  1

J^0te>BjPj^zi»sf^Bndapiwrt^^4th«ry-iBtg ^ » J

inden
ragályos betegségnél fontos szerepet játszik a fertőtlenítés, mert vele emberi számitás 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 <* lysoformot, érdeklődni is kell annak használati módja iránt, el kell olvasni alaposan 
a minden üveghez mellékelt használati utasítást és ki kell próbálni a lysoformot a háztartásban, 
meg kell győződni annak hasznáról. A ki csak megvásárolja az üveg

lysoformot
és aztán addig vár, mig egyik családtag ragályos betegséget kap, az éppen olyan szellemes mint az 
a bizonyos gazdag ember k, felen addig várt a befütéssel, mig valakije meg nem fagyott. Most 
mindenféle sok ragalyos betegség lappang, pl. himlő, tifusz, kolera, vérhas stb. tehát ilyenkor

használ
F»rtA«LH!íftleni!éSwTanh1ÍUnz Jinfg mindnyáian fertőtleníteni, miként az az Egészség és 
ó ^ “  ^ e ^ n  yV " mCg Va" ÍrVa- Aki 6 k0nyvet ingyen ^  bérmentve

Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyárától Újpesten.
Nyomatott a „GutenbergMéle villanyerőre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.
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