
Szerkesztőség és kiadóhivatal :
II. Rákóczi Ferenrz-út 35. sz. 
I. em. és Butenberg-nyomáa 
=  Telefon 122. =

Főszerkesztő:
Dr. Elschléger Dezső.

Felelős szerkesztő :
Csernyei Mór.

ÚJVIDÉKI NAPLÓ
Társadalmi és a városi közügyeket szolgáló lap.

Előfizetési á ra k :
Egy évre , 
Fél évre

. 10 kor. 

. 5 kor.

Egyes szám 12 fillér.

VII. évfolyam. Újvidék, 1915. május 1.
M e g je le n ik  h e t e n k i n t  k é t s z e r :  c s ü t ö r t ö k ö n  é s  v a s á r n a p o n . 24. szám.

Mindnyájunknak
el kell menni!

Uj törvényünk van! Tizennyolc éve
seinkre, a fiatalokra, és 43 éven felüli 
véreinkre került a sor! Valóban betel
jesedett az, hogy mindnyájunknak el kell 
menni!

Soha még ilyen igaz, soha annyira 
jogos nem volt ez a szó, ez a mondás, 
mint ma. Valljuk be magunknak, hogy 
ellenségektől vagyunk körülvéve. A kö
zép hatalmak fejlődése, gazdasági növe
kedése és haladása szálka mindenki 
szemében, aki csak körülöttünk van.

Mi nem számíthatunk, de ne is szá
mítsunk segítségre. Mi a magunk ere
jére, a mugunk öntudatára támaszkodva 
vívjuk meg harcunkat hét ellenséggel, 
de ha kell, huszonöttel is.

A világtörténelem mindig példakép
pen fogja elénk és utódaink elé állítani 
azt a nagy teljesítményt, amit a közép- 
hatalmak hadserege és népe produkált. 
Hónapokon át feltartóztattuk a bennün
ket túlnyomó erővel támadó sok és ha
talmas ellenséget, sőt mig egyik oldalon 
feltartóztattuk, a másik oldalon tekinté
lyes mennyiségű ellenséges terület van 
a kezeink között.

És most az élet-halálharc közepette 
az állam újra hivó szóval fordult hoz
zánk. Akik a telet itthon töltötték, akik, 
ha fiatalabbak, vagy öregebbek is, mint 
a harcvonalban álló katonák, most, mi
kor kivirul a tavasz, mikor majd kalászba 
szökell a vetés, szintén sor alá állnak.

Katonák lesznek 18 éves fiaink és 
katonák lesznek az apáik. Apa és fia 
kézenfogva mehetnek a rájuk mosolygó 
magyar ég alatt a nagy feladat elébe.

Nem tudjuk, szándékosság-e, vagy 
véletlen, de mi úgy érezzük, szép és 
meleg érzés szülte gondolat az, hogy 
ezekre az évjáratokra most kerül csak a 
sor.

Nem kell végigszenvedniük egy téli 
hadjárat borzalmait, nem kell végigszen
vedniük a hideget, a havat, a vihart, ha 
a harctérre jutnak is, hanem viritó ta
vasz, vagy kalászérlelő nyár közepette 
fognak küzdeni e föld, e haza életéért.

Az acélos magyar búzáért, a délibá
bért, a nyárfákért, a rónákért, a Tisza 
szőke habjaiért és a Duna kék mosolyá
ért fognak most küzdeni a seregeink és 
ez, e cél fellelkesitheti a 18 éves fiukat.

Iskolapadjáról egy lépéssel jutnak az 
élet piacára a fiuk, akiknek sohasem 
nyílt és talán soha többé nem fog nyílni 
alkalom, hogy ily gyorsan éljenek, hogy 
ily hamar érezzék át, mi és milyen az 
élet.

Tizennyolc éves fiaink oda mennek 
most, ahol dúsan arat a halál, de ahol 
a legdrágább, legértékesebb az élet. 
Valami egészen uj látás, egész uj élet- 
felfogás fogja befészkelni magát az uj 
nemzedék gondolatvilágába. Az uj nem

zedék, amely e vihart közvetlen közelből 
fogja átélni, egész másképen fogja nézni 
a világot, mint eddig néztük. Sokkal 
edzettebb, erősebb, jeilemesebb embe
rekből fog állni a most felnövő nemze
dék. Hozzájárul ehhez, hogy az apák is 
másként fogják nevelni fiaikat, mint 
eddig. Erő, öntudat, önbizalom fogja 
determinálni a jövő nemzedék karakterét 
és ezért lesz a jövő nemzedék élete 
biztosabb, nyugodtabb alapokon nyugvó.

Oly határozottság, oly becsületes egy
szerűség fogja jellemezni az eljövendő 
esztendőket, annyira becsüni fogjuk 
egymást, hogy azon a bizonyosan elé
rendő végleges diadalon kívül már ezért 
a konszolidált megváltozott életért is 
végig kell vívnunk nagy harcunkat.

Mindnyájunknak el kell menni! — 
szól a szózat és tudjuk, hogy ha elme
gyünk, azért megyünk el, hogy egy jobb, 
nyugodtabb, igazabb jövőt biztosítsunk 
magunknak!

V é d e k e z z ü n k  a  já rv á n y o s  b e teg 
sé g e k  e llen  ! f á z u n k ,  u d v a ru n k ,  
la k á su q k , te s tü n k , fő le g  \ e z ü q k  
m in d é g  t is z ta  tegyen  !

Fiatalkorú bűnösök.
Jóval a háború előtt fölemeltük sza

vunkat a fiatalkorú bűnösök javítása érde
kében. Jött a háború és beföldelte ezt 
az életbevágó kérdést is. És azóta bur
jánzik, elfajzik nő magátol. Átkarolja a 
társadalom testét, mint a futó elősdi, 
mely elpusztítja a legerősebb tölgyet is.

Hallgattunk, pedig nagyon szeret- 
nők ha a társadalom tenne valamit a 
fiatalkorúak érdekében is. Nemcsak föl- 
jajdulni kell, ha uj események kerülnek 
felszínre, melyek az ifjúságunk romlását 
mutatják.

Kötelességünk ezért még a háborús 
helyzetünkben is a fiatalkorúak jobb ne
velésével foglalkoznunk. Eszeljen ki valami 
okosat a képviselőház, mert ha igy hagy
juk burjánozni, akkor nagyon veszélyessé 
nőhet. Megemlítettük többször, hogy az 
ifjúkori bűnösök törvénye nagyon enyhén 
bánik a bűnösökkel. Igaz, nagyon szép 
humanizmussal van ezen fövény tele
iktatva. De nem mindig jó keztyüskézzel 
bánni azzal a dologgal, ahol erélyesebb 
rendszabályok nagyobb és jobb, mara
dandóbb hatást eredményezhetnének.

Különösen kár volt a büntetés ki
szabásánál megtiltani azt, hogy nem 
szabad a nyilvánosságra hozni a fiatal
korú megbüntetését. Pedig a nyilvános 
megszégyenítés a bűneseteknél, igen 
jó hatású.

Előttünk van ismét egy' renkiviilsu- 
lyos eset Temerinben Sétáló István le
vélhordót JCrga MUorád (fiatal gyerek) 
egy kővel fején úgy megdobta, hogy sé
rülései következtében meghalt.

No most mi történik?
Sétáló István levélhordót eltemetik, 

megsiratják, a vásott kölyket Krgát be

hozzák Újvidékre, vizsgálati fogságba 
teszik és az tán ..................... De ne foly
tassuk.

Ha azelőtt ilyesmi megtörtént, akkor 
alaposan elverték a kölyket és igy el
rettentő példával elriasztották a többit. 
Sokkal több eredményt értünk el drákói 
szigorúsággal, mint ezzel az álhumaniz
mussal.

Jön majd azután Krga elitéltetése. 
Jól figyeljünk! Embert ölt a gaz és mégis 
a büntetés kiszabása után pokrócot kell 
vetnünk az egész ügyre, ne hogy a világ 
megtudja: el kell takarnunk.

Ez az eljárás nem vezethet jóra!
Tessék csak jól meggondolni! Van 

ennek az országnak elégsok kitűnő jo
gászembere. Ne engedjék ezek ezt, a 
hiányosan fölszerelt törvényt ilyen szellem
mel fönnmaradni. Hanem tegyenek bele a 
humanismusból annyi adagot csak, mely 
a törvény hatását el nem rontja. Mert 
az étel is csak úgy jó, Ízletes, ha min
denből annyi van benne, amennyi izének 
kellemességét elősegíti. Az orvosság is 
csak úgy hat, ha eltalálja az orvos mi 
és mennyi adag és hogyan alkalmaztuk.

A szegények  kenyere.
Ma a legfontosabb kérdésnek tartjuk azt, 

hogy a kormány úgy a hadsereg, mint a pol
gári lakosság táplálkozását biztosítsa s ez az 
oka annak, hogy majdnem naponként visszaté
rünk ezen a helyen a kenyér- és huskérdésre 
s mindarra, ami ezekkel a kérdésekkel össze
függ. Weiskirchnernek, Bécs város polgármes
terének azt mondta Stürgkh osztrák miniszter- 
elnök, hogy rövidesen a két kormány nemcsak 
a monarchia gabona- és lisztkészletét fogja 
megállapítani, hanem a fogyasztás mennyiségét 
is szabályozni fogja. Nem tudjuk, hogy ezt 
Stürgkh csak a bécsiek megnyugtatására mond- 
ta-e, vagy pedig már tényleg megállapodás 
jött létre erre a két kormány közt, de bennün
ket ez mégis némi aggodalommal tölt el. Ag
godalommal azért, mert bármily helyesnek tart
juk is ezt a rendszabályt, a mi viszonyaink 
közt kivihetetlen. Nem a gazdagokért, nem is 
jómóduakért fáj a fejünk, hisz azok, akiknek 
pénzük volt, már hónapokkal ezelőtt némi kész
letet vásároltak össze, úgy, hogy egyelőre 
biztosává vannak minden zavar és minden 
fennakadás ellen. De aggodalommal gondolunk 
arra, hogy mi lesz a szegényebb osztályokkal, 
akik máról-holnapra élnek, akiknek nincsen 
arra módjuk, hogy hosszabb időre való lisztet 
és kenyeret szerezzenek be s akkiknek ennél
fogva minden nap majd el kell menniök azok
ra a helyekre, ahol kenyerüket bevásárolhatják. 
Ha nálunk a közigazgatás olyan fokon állana, 
mint Németországban, úgy ebben sem volna 
semmi nehézség. De nálunk ma a lisztesboltok 
előtt is órák hosszat kell várakozniok a szegény 
asszonyoknak, mig sorra kerülnek, mi lesz ak
kor, ha majd a kenyérre kell várniok? A né
met közigazgatásnak elhisszük, hogy a kenyér
utalványokat gyorsan, fennakadás és zavar nél
kül be tudja állítani, de nem merjük remélni, 
hogy ez nálunk is ilyen simán menjen. Pedig 
éppen azért, mert ez a rendszabály elsősorban 
a legszegényebb osztályokat érdekli, kellene 
különös gondot fordítani arra, hogy minden 
zökkenés nélkül megtörténhessék,

Kétségtelelen, hogy a kormányban nagyon 
sok a jóakarat, az előrelátás és a komoly tö
rekvés, hogy kenyérszükségletünket az uj ara
tásig biztosítsa. A maximális árak meghatáro-
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zástól a kukoricaliszt kőtelező használatáig a 
rendszabályoknak egész skálája, ami ezt bizo
nyítja. Azok a szervek, amelyekre ez a feladat 
hárul, hogy a kormány rendeletéinek végrehaj
tása felett őrködjenek, nem mindig állanak hi
vatásuk magaslatán s ha a városokban a köz- 
igazgatás alkalmas is arra, hogy a rendeletet 
ellenőrizze, a vidéken semmiesetre sem. S ez 
még érezhetőbb lesz, ha csakugyan igaza van 
Stürgkhnek s ha rövidesen csakugyan rende
letileg fogja a két kormány a kenyér és liszt- 
fogyasztás maximumát megállapítani.

Ezt csak azért hangoztatjuk, mert fel akar
juk hirni a kormány figyelmét arra a vesze
delemre, amely abból származnék, ha fogyasz
tási maximum megállapításával egyidőbel arról 
is nem gondoskodnék, hogy azt a kenyér és 
lisztmennyiséget, mely eszerint minden embert 
megillet, az illető, könnyű szerrel meg is kapja. 
Ma, amikor a fogyasztás nincs korlátozva s amikor 
az száz boltban történik, mégis nagyon nehéz
kesen megy minden. De az elégületlenség csak 
a pékek, szatócsok, kereskedők, a malmok ellen 
irányul s mi ebből nem látunk veszedelmet. A 
veszedelem csak abból származnék, ha maga 
az állam vagy a város, szóval a hatóság venné 
a kezébe a kenyér s a lisztellátást és ezt nem 
akkora apparátussal igyekeznék lebonyolítani, 
amekkora szükséges ahhoz, hogy mindenki egy 
rövid óra alatt megkapja, amihez joga, s amire 
szüksége van.

Ezt leginkább a szegényebb osztályok ér
dekében kell hangoztatni, mert jómoduaknak 
anélkül is van némi készletük s mert igy iga
zában csak a szegény ember elkeseredése a 
jogosult. Hisz a jómódú el tudja küldeni cse
lédjét, mint ahogy ma azt küldi lisztért és a 
kenyérért. A szegény maga megy s minden 
időveszteség egyúttal munkakárbaveszteséget is 
jelent számára s még drágábbá teszi a lisztjét 
s a kenyerét. A kenyér és a lisztfogyasztás 
korlátozásában nincs semmi kifogásolnivaló, ha 
minden rendszabály megtörténik, aminek evvel 
egyidőben meg kell történnie. De ha csak a 
fogyasztás korlátozása történik meg, anélkül, 
hogy a vele összefüggő kérdéseké szabályoztat- 
nának. akkor ebben a rendelkezésben több ve
szedelem rejlenék, mint amennyi haszon belőle 
a legjobb esetben származhatnék.

J r t s u k  m á r  n jo s t a  m in d en  ve 
s zé ly e s  f e r tő z ő  be teg ség ek  ter
j e s z tő i t :  a  le g y e k e t!

Újvidéki téli kikötő.
Városunk kereskedelmének emlése és álta

lában a város fejlődésének fokozása érdekében 
szükséges, hogy városunk törvényhatósága a 
téli kikötő megvalósításának előmozdítását hat
hatósan támogassa. Hisz nemcsak a városunk 
érdekét szolgálja a majdani téli kikötő, hanem 
egész Bácskának kereskedelmi és ipari köz
pontjává válik Újvidék. Az alábbiakban közöl
jük a város törvényhatóságához beadott kérel
met, melynek támogatását a fenti okokból ki
folyólag már eleve és biztosítva látjuk. Városunk 
soha nem zárkózott el attól, ha szó volta város 
fejlődésének előmozdításáról. E jelenlegi ügy 
szintén olyan, mely mindannyiunk közös érde
ke, ezért fölkarolást érdemel. Egyúttal Szirányi 
J3ála kir. mérnök ur, ki a téli kikötő építésé
vel meg van bízva, szakvéleményét is kikér
e k , ki szives volt az alábbiakban kérésünk-

Cim és posta pontosan megjelölendő. 
J u t á n y o s  á ra k .
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nek elegettenni. Az újvidéki folyammérnökség 
fönöke György ur műszaki tanácsos a városi 
törvényhatósághoz a következő kérvényt intézte: 
Újvidék szab. kir. városTekintetes Közgyűléséhez.

ÚJVIDÉK.
Tisztelettel előadja alolirott hivatal, hogy 

földművelésügyi m. kir. Minister Ur 0  nagy
méltósága a folyó évben kelt magas rendele
tével Újvidék szab. kir. város felett tervezett 
kikötő munkálatainak tényleges kivitelére uta
sította a folyammérnöki hivatalt.

Midőn a Minister Ur 0  nagyméltoságának 
magas elhatározásáról ez értesítést megadni 
szerencsém van, egyalkalntilag kérem a Tekin
tetes Közgyűlést, hogy a kikötő elkészítése, 
fejlesztése és fenntartása érdekében földterüle
teket, a tulajdonjog érintése nélkül, felhasználás 
céljából bizonytalan ideig a földmivelésügyi m. 
kir. ministerium részére díjtalanul átengedni 
méltóztassék.

Kérelmem indokolására bátorkodom fel
hozni, hogy a kikötő helye a viziforgalomban 
jártas a szakértők egyértelmű ajánlata alapján 
lett kiválasztva és bár a város közönsége 1913. 
évben Udránszky József ministeri osztálytaná
csos elnöklete alatt Újvidéken tartott tárgyalás 
alkalmával a vágóhíd alatt kívánta a téli ki
kötőt létesíteni s e helyen elhelyezendő kikötő 
megtervezésére a tárgyaláson elhangzottak szoros 
tekintetbe vétele mellett e hivatal a Minister 
Úrtól utasítást nyert, mégis a tervezés alkal
mával tett helyszíni tanulmányok és különösen 
a háború alatt szerzett tapasztalatok az össze-, 
iránytadó köröket meggyőzték arról, hogy a 
forgalom, valamint a város érdeke parancsolólag 
kívánják a kikötőnek, de nem mint téli kikö
tőnek, hanem mint kereskedelmi kikötőnek a 
város feletti holt Dunaágban való elhelyezését.

A létesítendő kikötő a város érdekét ki- 
válólag szolgálni fogja s igy méltányos, hogy 
az állam által minden hozzájárulás nélkül több 
százezer korona költséggel megépíteni szán
dékolt kikötő létesítését és jövő fejlődését a 
szab. kir. város közönsége a földterületnek 
ingyenes átengedésével elősegíteni méltóztatnék.

Hinni bátorkodom, hogy a szab. kir. város 
közönsége méltányolva alulirt hivatalnak abbeli 
önzetlen törekvését, hogy a közérdek a város 
jogos érdekeinek kielégítésével összhangzásba 
hozassék, a kérelem teljesítése elől elzárkózni 
nem fog.

M. kir. folyammérnöki hivatal fönöke: 
György műszaki tanácsos.

cőz újvidéki kereskedelmi és téli kikötő Szi
rányi Jiéla kir. mérnök szakvéleménye.

Az utolsó évtizedekben rohamos fejlődés
ben lévő Újvidék szab. kir. városának közgaz
dasági élete a dunai hajóforgalommal való 
szoros kapcsolatánál fogva már régidő óta hi
ányát érezte egy a vasúti átrakodásra alkalmas 
rendszeres kereskedelmi hajókikötőnek, mely 
egyszersmint a hajóforgalom időtartamának és 
biztonságának lehető kiterjesztése érdekében 
téli kikötő céljául is szolgálna.

Ezen nemcsak a városra, hanem Bács- 
Bodrog vármegyére nézve is nagy horderejű 
sőt országos érdekű kérdés fontosságát felis
merve, a földmivelésügyi miniszter utasítására 
az újvidéki m. kir. folyammérnöki hivatal ez 
ügyet már mintegy 15 évvel ezelőtt tette lege
lőször tanulmány tárgyává s ezt ismételt ter
vezésekkel azóta is állandóan felszínen tartotta.

A téli kikötő helyéül elejétől fogva az Új
vidék város felett lévő baloldali úgynevezett 
kamenicai mellékág volt kiszemelve, miglen a
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város 1913. évében egy a földmivelésügyi mi
nister úrhoz intézett felterjesztésében annak lé
tesítését a város alatt levő ipartelepek céljaira 
kiszemelt területen kérelmezte.

Ez ügyben a földmivelésügyi m. kir. mi
nister ur 1913. évi junius havában az öcszes 
érdekelt tényezők bevonásával helyszíni tárgya
lás megtartását rendelte el, amely alkalommal 
az érdekeltek a téli kikötő elhelyezése kérdésé
ben általában a város javaslatához járultak 
hozzá.

A folyammérnöki hivatal még az 1913. 
évben ezen alternatívára nézve' is részletes ter
vezetet állított egybe, mely szerint a kereske
delmi kikötő céljaira használandó, s vasúti 
összeköttetéssel biró hajótelelő két egyenként 
mintegy 460 m. hosszú 70 m. fenékszélességü 
nrendencéből állana, melyekhez alul már a Pé- 
terváradhoz tartozó hadiszigeten 35 m. legkisebb 
szélességű bejárati szakasz csatlakoznék.

Mielőtt a földmivelésügyi m. kir. minister 
ur a két tervezet, vagyis Újvidék város feletti 
és Újvidék város alatti téli kikötő kérdésében 
határozott volna, az 1914. évi augusztus havá
ban bekövetkezett hadiállapot egy csakis hajó
telelő céljaira használandó kikötő létesítését 
tette szükségessé és felette sürgőssé. Ehhez ké
pest az erre hivatott tényezők a gyorsabb és 
olcsóbb létesithetőségre való tekintettel az Új
vidék város fölött lévő kameniczai mellékág
ban tervezett téli kikötő mellett döntöttek, az 
erre irányuló munkálatok 1914. évi november 
végén meg is indíttattak.

A december és január havában végzett 
kotrás, valamint a mellékágnak részleges elzá
rása lehetővé tette, hogy a február hó elején 
megindult jégzajlás elől e helyen az Újvidék 
környékén lévő nagyszámú gőzös és uszály 
úgyszintén a kisebb vizi jármüvek biztos me
nedéket találhattak.

Az időközben újból átdolgozott és a föld
mivelésügyi minister ur részéről jóváhagyott 
tervezet szerint a 90—150 m. széles mellék
ágban mintegy 1300 m. hosszú, 60 m. fenék- 
széllességü és a „ 0 “ viz alatt 2.0 m. mélységű 
medence fog kikotortatni, melyhez a kisebb 
hajók részére a mellékágban lévő kis sziget 
baloldalán létesítendő 580 m. hosszú átlag 
30 m. széles és a „ 0 “ alatt 1.0 m. mélységű 
medence csatlakozik.

Egy gőzöst 60 m. hosszúnak, 14 m. szé
lesnek, egy uszályt 60 m. hosszúnak és 10 m. 
szélesnek, egy kisebb jármüvet 30 m. hosszú
nak és 5 m. szélesnek véve fel a főmedencé
ben a legkisebb vízállás mellett is egy közép
út szabadon tartása melleti 18 gőzös és 60 
uszály, a mellékmedencében pedig mintegy 
80 kisebb vizijármü fog elhelyezést találni.

A téli kikötőt a jégmenés, valamint a be- 
iszapoltatás ellen megvédendő a mellékág alsó 
torkolata felett 1350 m-rel egy a legmagasabb 
árvizszin fölé érő zárógát fog létesittetm, mely 
baloldalról az újvidéki városi védgátba köt be, 
jobb oldalról pedig a kamenicai sziget legma
gasabb pontjához kellő biztosítás mellett enyhe 
eséssel csatlakozik.

Egy esetleges jeges árvízzel szemben a 
telelő hajók oldalirányban a kamenica szigeten 
lévő szálas erdő védelme alatt allanak s igy 
a zárógátnak a nagy Duna felöl a kikötő men
tén való meghosszabbítása egyelőre tervbe véve 
nincs.

Miután a folyamaiban lévő munkálatok 
révén a kamenicai mellékág alsó, a városhoz 
legközelebb eső szakasza a hajók részéről min-

Goz-keliiiefestészet és 
vegytisztító intézet 

WEISZ HERMINA
Ú jv id é k ,  K e n y é r -u tc a  51. sz.

Fest és vegytisztít:
Uri-, női- és gyermek ruhákat, egyenruhát, 
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denkor használható lesz, önként kínálkozik 
azon alkalom hogy ezen állóvizü medence ke
reskedelmi kikötő céljaira is felhasználtassék.

Tekintve pedig azon kedvező körülményt, 
hogy az újvidéki vaiuti állomás ezen meden
cétől alig fekszik egy kilométer távolnyira, a 
vasúti összeköttetés létesítése aránylag kevés 
költségbe kerülne. Célszerű lenne ha e tekin
tetben Újvidék szab. kir. város a kezdeménye
ző lépést megtéve, a ki és berakodásra szüksé
ges partfeltöltés már a jelenleg folyamatba lévő 
kotrással kapcsolatban volna elkészíthető.

Újvidék, 1915. április 26.
Szirányi Béla 

kir. mérnök építésvezető ■

Nagy Péter cár végrendelete.
Most, amikora világtörténelemben páralanul 

borzalmas háborút élünk át, nem maradhat 
figyelem nélkül ezen óriási küzdelem okainak 
kutatása.

Figyelemmel kisérve a világháború okainak 
előzményeit, megállapíthatjuk, hogy mindennek 
Anglia és Oroszország kapzsi hatalmi politikája 
az oka. Ezek az előzmények messzi századokra 
nyúlnak vissza. A világuralom óhaja vezette 
úgy Angolországot, mint Oroszországot mindig 
se e törekvésekben, hol együttesen osztozkodva, 
haladtak útjaikon.

Kilenc hónapja tart már a küzdelem, de 
sem Angolország mérhetetlen gazdasága, sem 
az oroszok rengeteg tömege nem tudott ré
szükre, céljaik elérésére biztos reményt nyújtani.

Nyugaton s keleten is megtört a mi és 
szövetséges társunknak, Németországnak erején 
erőkifejtésük. Uj sarkpontra volt tehát szük
ségük, hogy ennek kiforgatása által érjenek 
célt. A sarkontot megtalálták, de egyben ha
talmi törekvések összeütközését is. Konstanti
nápoly és a tenger szorosait akarják megsze
rezni. A kísérlet megtörtént, — az eredmény 
szégyenteljes kudarc. De ha ez, amire gondolni 
is csak merész képzelgés, sikerülne is, újabb 
világbonyodalomnak volna a magva.

Konstantinápoly bírása az orosz cárok 
évszázados törekvése Nagy Péter cár uralko
dása óta. Konstantinápolyi Oroszország soha 
és semmi körülmények közt át nem engedi 
másnak. Ez leginkább kitűnik Nagy Péter cár 
végakaratából, amely mint az orosz imperia
lizmus örökös surlódó felülete, történelmi fon
tosságú napjainkban is.

Nagy Péter cár, aki koráig birodalmával 
ázsiai vadságban élt, alkotta meg azt a ravasz 
politikát, amellyel a két évszázad előtt Euró
pában még majdnem teljesen ismeretlen fél
vad államot, Európa létérdekeit veszélyeztető 
nagyságra emelte. Európai Oroszország mind
egyre növekedő hatalma ellen csak akkor 
kezdett védekezni, midőn Miklós cár fellépése 
kétségtelenné tette ama szándékát, hogy Tö
rökországot meg akarja semmisíteni. Csak 
akkor eszmélt föl Eutópa s fogott fegyvert, 
de nem Törökország védelmére, hanem saját 
érdekeinek oltalmára.

Nagy Péter cár utódai véghetetlen ke
gyelettel viseltetnek hatalmuk megalapitójairánt. 
Péter végrendelete mai napig is külpolitikájuk 
vezércsillaga. Az orosz cárok szent kötelessé
güknek tartják mindama utasításokat híven 
követni, amiket Nagy Péter a jövendő ese
ményeket előre látván, — rájuk hagyott.

De vájjon hagyott-e hátra Nagy Péter cár 
ilyen végrendeletet? Ki látta azt? Az általános 
közhit szerint tényleg hagyott hátra Nagy Péter 
cár politikai végrendeletet, amelyben az utódai 
által követendő külpolitika iránya tüzetesen meg 
van jelölve. Sok történettudós azonban taga
dásba veszi Nagy Péter cár végrendeletének 
létezését s azt, amely I. Napoleon idejében 
jutott nyilvánosságra, Lesur müvében, egysze
rűen koholmánynak és I. Napoleon hamisít
ványának minősiti, akinek szüksége volt e 
végrendeletre, hogy Oroszország ellen már akkor 
tervbe vett hadjáratát népszerűvé tegye és annak 
elkerülhetetlen szükségét bizonyítsa.

Az bizonyos, hogy 1812, előtt soha és 
sehol Nagy Péter cár végrendeletéről szó nem 
volt s csak Lesur müvének megjelenése után 
történt arra mindsürübben hivatkozás.

I. Napoleon adta át állítólag Lesurnek, a 
ki attasé volt a külügyi hivatalban a 14 cik
kelyből álló végrendeletét Nagy Péter cárnak, 
mely végrendelet Lesur 1812. elej'u megjelent 
müvében „Les progres de la pmssance russe,

depuis són origine jusqu’en commancement 
du dix neuviéme Siécle“. (Az orosz hatalom 
terjeszkedése kezdetétől fogva egyész a XIX, 
szazad elejéig) címen látott napvilágót.

E mü létrejötte néhány történettudós állí
tása szerint tisztán 1. Napoleon akaratából 
történt s a végrendeletet állítólag maga a csá
szár mondta tollba Lesurnek, Lesurben azon
ban felébredt a történetírói lelkiismeret a ha
misítással szemben és rövid végrendeletet a 
kővetkező bevezető megjegyzéssel kisérte: „Biz
tosítva lett, hogy a cár magánirattárában a 
sajátkezüleg irt emlékiratai 1. Péternek léteznek.“

Gaillardei francia iró 1836-ban kiadott 
„D’Eon lovag emlékiratai“ cimü müvében még 
tovább megy s azt állítja, hogy D’Eon lovag, 
mint fiatalember a pétervári francia követség
hez volt beosztva s ama benső viszonynál 
fogva, amelyben Erzsébet cárnővel volt, aki
hez naponta álruhában, mint felolvasó nyert 
bebocsájtást, abba a helyzetbe jutott, hogy Nagy 
Péter cár végrendeletét lemásolhatta s 1757-ben 
a francia külügyminiszter kezéhez letehette.

Nincsen tehát eddig tisztázva, hogy léte
zik-e valóságban Nagy Péter cár végrendelete 
vagy sem; de nem is akörül forog a kérdés, 
hogy az okmány, mely mint Nagy Péter cár 
végrendelete járt körül a világtörténelemben, 
a Neva, vagy a Szajna partján jött-e létre, 
hogy azt 1. Péter maga irta-e, vagy egy bizal
masának tollba mondta, hanem akörül, hogy 
ez az irat Nagy Péier cár politikájának szel
leme s hogy híven sugározza-e vissza Nagy 
Péter cár minden cártutódának politikáját egész 
a mai napig.

Katalin cárnő kelet-római rémképei, — 
ki egy unoka nagyságát akarta biztosítani 
(Constantin nagyherceg), aki azonban soha 
sem lépett trónra, — Lengyelország felosz
tása, a kuschuk—kainardsehüi béke, a szent 
szövetség és a krimi háború, hogy tovább ne 
menjünk, mint kiolvasható ama végrendeletből, 
mert az képviseli a cárok állampolitikáját.

Egy történetbuvár sem bizonyíthat a tör
ténelmi tények ellen s Nagy Péter tényleg úgy 
gondolkodott, amint azt állítólag I. Napolen 1. 
Pétertől kezdve, a Fekete- s Balti-tenger bir- 
hatására, Konstantinápolyra és igy a Balkánra 
és Boszporusra van irányítva, Ezt bizonyítja 
Cherzon város déli kapuján álló és Katalin 
cárnő által készíttetett felirat: „Itt vezet az ut 
Stambulba“. És még egy cárnak se jutott eszébe 
ezen felírást esetleges félremagyarázások elke
rülése végett eltávolita i.

Egy végrendeletnek sem kell okvetlenül 
irva és jegyzők által hitelesítve lennie, csak 
át kellváltoztatni e szót végrendelet e szóvá : ha
gyomány s azonnal egy tágabb látkör nyílik meg.

Hagyomány volt Julius Caesernak a csá
szárságról való álma is, melyet Octavián va- 
lósittatott meg: a Hohenstaufok tönkremenése, 
a német Ottók Olaszország után való vágyának 
hagyományából származott; hagyomány volt 
Hutten Ulrich „Én mertem“-je, a mire a német 
nemzet befejezett egyesülése után 300 évi időhöz 
után emlékezett vissza.

Épp ily hagyomány Péter cárnak végren
delete, ha nem is használta a holt betűket, 
hogy az irva az utókornak megőriztessék. Élt 
ez folyton, mint szóhagyomány, hol hango
sabban, hol szerényebben nyilvánulva, azon 
mértékben, mint Oroszország hatalma, emel
kedés vagy hanyatlásban volt. Lelkesité Anna 
cárnő tan-csadóit és hatalmasan lángolt Ka
talin becsvágyó szivében, diplomatikus szerény
séggel járta át gondolatait. Sándornak és ha
talmasan izgatta Miklós cár agyát, mig ez egy 
napon a tömeghez leülepedve, a pánszláv 
program pontjait óriási ámításokká dagasztó. 
Az eredetileg lágy kedélyű 11. Sándort meg- 
mámoritá, egyensúlyából kimozditá és megke- 
ményité.

És bizonyítsa be szászor is a történetiró, 
hogy azon okmány, mely Nagy Péter cár vég
rendelete nevet viseli, hamisítvány, a világ 
hisz e végrendeletben, mert annak tartalma, 
az állítólagos örökhagyónak és cári utódainak 
jellemével híven megegyezik. Hisz a rómaiak 
is hittek Julius Cézár állítólagos végrendeleté
i t ,  melyet a meggyilkolt hulláján nekik An- 
tortras felolvasott. A polgári életben, hol az 
enyém és tied között dönt a biró, a betű képezi a 
bizonyítékot, a történelemben azonban a szellem.

Ha I. Napoleon Nagy Péter végrendeletét 
valóban csak kieszelte és Lesurnek müvében

leendő nyilvánosságra hozatal céljából átadta, 
úgy legalább az az egy bizonyos, hogy Napo
leon a hagyományokat és a Romanoffok jel
lemét, mint senki más, lángeszüleg fel tudta 
fogni s ha nem is mondta ki Péter cár azt, a 
mit a korzikai óriás eltávozott lelkére fog, de 
bizonyára gondolta.

Égy látnok szavai azok, mik e végrende
letben foglaltatnak.

Íme néhány cikkely a végrendeletből:
A 111. cikkely figyelmeztet „minden módon 

északra, a Balti-tenger hosszában kiterjeszkedni, 
hasonlóképp délen a Fekete-tenger hosszában".

Az V. cikkely; „Az osztrák ház érdeklődé
sét az iránt felkelteni, hogy a törökök Európá
ból kiüzessenek s ezen ürügy alatt egy állandó 
hadsereget tartani. A Fekete-tenger partján uta
kat építeni s folytonos előnyomulással egész 
Konstantinápolyig terjeszkedni“.

A Vili. cikkely: „Annak valódiságát el
ismertetni, hogy az indiai kereskedelem a világ
kereskedelem s aki azt bírja, — Európa ura".

És 154 évvel Péter halála után, aki ezeket 
az alapelveket állítólag leirá és 65 év múlva 
akkortól, amidőn ezek állítólag kieszelteitek 
volna, fenyegetőleg bizonyítja be a Kárpátok
ban, a Fekete-tengeren és a Dardanelláknál az 
ágyudörej, hogy ezen cikkelyek nem egy pa
zar képzelet torzszülöttei, hanem szívós tör
ténelmi élettel bírnak, eredménytelenül alkal
mazva az egyik, félénken elhibázva a másik 
által, mig végre mégis kitörésre jutottak, — 
majdnem az egész világot lángba borítva.

A mai nemzedéknek megkönnyítette Orosz 
ország Péter cár hagyománya talányának meg
fejtését.

Riportok innen-onnan.
Imi akarok néked fehér közönség, a há

borútól fásult idegeitekre akarok egy kis gyógy
irt szórni, Írni akarok néked mindenről, a há
borúról, a békéről, az utcáról, rólatok, rólunk, 
a szépekről, a csúnyákról, a szállítókról és nem 
szántókról, a büszke alkalmatlanokról és a bájos 
ápolónőkről. Ha kell még többről, de a vörös
cédula ott ékeskedik már bőrtárcám alján és 
félek, ha még sokat Ígérek, mire megvalósít
hatnám mindazt, akkor talán már, ha a nép 
nyelvén éljek alulról fogom szagolni ez ibolyát. 

* **
A múlt héten a lapok a békéről cikkeztek, 

a vezércikkek a Pápa Őszentsége és a nagy 
békebarát Wilsonról Írták, mennyit interveriált 
Őszentsége az uralkodóknál és csak II. Vilmos 
egyezett bele a kétnapi húsvéti fegyverszünetbe. 
Wilson elnök meg direct a legjobb barátját 
küldte Londonba, Berlinbe és Párisba, talán 
sikerül néki közeledést létesíteni a küzdő álla
mok között és felszabadítani Amerikát a gaz
dasági krízisből és a sok fegyvergyár ismét 
vaskocsikat, vasutakat és gőzösöket fog gyártani.

A latin nővér e bőkezű barátjáról eszem
bejut amit tegnap hallottam, amikor egy sebe
sült barátomat látogattam meg egyik helyi vö
röskeresztes kórházban. Látogatási idő volt és 
rossz szokásomhoz hiven benéztem a konyhába, 
amikor egy fess angol bajuszos reitende tüzér 
bekiált a konyhába: Julisl te már ettél? . . . . 
Akkor most egyen meg a fene.

* **
Bájos fehérköpönyegü ápolónőinkről is so

kat beszélnek manapság, hiszen Hajó Sándort 
is ők ispirálták a Délibáb utca 7-re, talán 
mégis érdemlik e jótékony angyalok, mennyit 
beszélnek róluk, mikor csak a napokban ért 
két ilyen angyalt a legfelsőbb elismerés.

A múltkoriban amikor még a Váczi utca 
villanyfényben úszó kirakatai előtt ez illatos és 
elegáns pesti korzón sétáltam, találkoztam, 
egy bájos helyi ismerős ieánnyál, aki a női 
kiváncsiskodáshoz illően rögtön ellepett kérdé
sekkel. Igaz, hogy a D .............A . . . menya-
szony? Igaz, hogy a L .............M . . . .  me
nyasszony? Igaz, hogy a L ............ V . . .  .
menyasszony? Igaz, hagy a B . . . .  A . . .  ? 
a W . . . .  J . . . .  a S .............J . . . .  a
F . . . . E . . .? Minden igaz, ez már nálunk 
Újvidéken igy van szokásban. Tudja mit? . . 
Leteszem a tollat, itthagyom az írógépet és ha
zamegyek Újvidékre ápolni. Igen ám, jegyzi 
meg erre a váczi utcát szorgalmasan velem 
együtt robatoló barátom, — de akkor a fejkötőt 
már itt Pesten vegye fel. . . . K-on.



M ájus elsején füsttelen  
napunk van Újvidéken is. 
Amit elfüstelne, adja jótékonycélra!

HÍREK.
S z e m é ly i h ir . farkas Cászló a máv. újvi

déki állomás fönöke a. 7. f. o. 3. fok. előlépett. A 
háború megkezdése óta szakadatlanul fáradságos 
munkát végez Újvidéken a vasút, posta és hajó. 
Ha ezen közlekedési ágazatok élén nem álla
nának teljeserejü szakemberek, akkor nagyon 
sokszor óriási zavarok támadnának. Szeren
csénkre az összes újvidéki forgalmi ágazatok 
élén kiváló képességű fönökök vannak. Ezek 
közé tartozik Farkas László máv. állomásfönök 
is, ki az óriási nehéz és rendkívül nagy felelő
séggel járó hivatalát úgy a katonai hatóság, 
valamint a közönség teljes megelégedésére tölti 
be. Örömmel szívélyesen üdvözöljük!

S z ín é s z e t .  Egy kis összefoglaló bírála
tot akarunk gyakorolni az itt működő színtár
sulat fölött. Egészen elfogulatlanul tehetjük ezt. 
Ha most szűkre mérjük is szavainkat, ne tűn
jék föl úgy, mintha színészetünk nem érdemel
ne nagyobb méltatást, de a háborús helyzet 
még a szinészetet is másodrendűvé sülyeszti.

Füredi társulata megnyerte a közönség 
szeretetét. Több jeles erő ragyogtatja fényes 
tehetségét. Az Operette- személyzetnek sokkal 
könnyebb a helyzete, mint a drámai erőknek 
mert az előadott darabok szellemében, a mos
tani lábaknak Írott operettek, vonzanak közön
séget, de minő nagy művészetet kell kifejteni 
a drámai műfajokban, ha ezekkel vonzhatnak 
közönséget! Állítsuk például egymásmellé 
„A hónapos szoba“ és „Az ártatlan Zsuzsi" 
darabokat. Az elsőben egy finom kerakteristi- 
kus szellem domborodik ki, mig a másik „Az 
ártatlan Zsuzsi“ a frivolságnak egész rakomá
nyát dobja a színpadra. És nem kell több. — 
— Nem keresi a multatnivágyó közönség a 
tiszta magasszárnyalású művészetet, hanem csak 
azt. ami káviárszerüen, pezsgősen, mámorosán, 
bóditóan izgat. Igen csak ezt! Ezért nehéz a 
szépmüvészeinek tért hódítani. Nekünk azonban 
mégis könnyebb a helyzetünk velük szemben, 
akik a müvésietet terjesztik, mint amazokkal akik 
a romlott Ízlést plántálják tovább. Mert az igazi 
művészekről minden megerőltetés nélkül, min
den cikornya és émelygős dicséret mellőzésével, 
a tiszta igazat mondhatjuk, mig amazoknak a 
léha műfaj ad sikert. Ezeknek a szellemében, 
(oh dehogy szellem!) benne rejlik a személyesítő 
holtbiztos sikere. Csak tudjon ugrálni, borsosat 
mondani, kecsesen táncolni, akkor kész a siker.— 
Hogy van- e darabnak valami tartalma, ahhoz 
semmi köze. Nem tehet róla, hogy igy elron
tották a közönséget. No de ne faggassuk ezt 
tovább, mert még árthatnánk ennek a derék 
társulatnak, pedig mi csak használni akarunk 
neki és ezzel a magyar szinügynek.

„A hónapos szoba“ ideális-szép darab. De 
hol van ma ilyen becsületes, erkölcsös elet! Ne 
kutassuk, mert azonnal egy — — száz „ártat
lan" Zsuzsiba ütközünk és ismét vége minden 
illúziónak! Sózott J3éla, mint Bodor Péter iró 
olyan hatalmasan domborította ki művészetét, 
hogy az ember szinte érezte, miképpen kellene 
lennie a szintiszta magyar drámai mii vészeinek. 
Becseset produkált. Érdemeit sokkal gazdagítot
ta. fekete Jrén. mint Magda is a legmüvészi- 
esebben alakított. Tőle mást nem is várhatunk. 
Gózont és Fekete Irént megbántanánk, ha ró 
luk sok, fölösleges dicséretet mondanánk. 
Minden szerepüket átérzik és úgy viszik színre, 
mint ahogy a legjobb művészek teszik: életet 
öntenek minden legcsekélyebb jelenetbe is és 
ezért oly kedves a hatás, amit játékuk előidéz, 
Nagyon kedvesen játszik Fekete Jiózsi is, Klári 
szerepe jól illet kedves egyéniségéhez „John“ 
inas szerepét nem adhatták jobb kezekbe, mint 
Jlákossi Ferencébe. Tudja a módját, hogy mi
képpen kell ezeket a szatirikus-humoros szere 
pékét megoldani. Sárközi Blanka a jó Havra- 
nekné szintén elismerést érdeme).

De most térjünk be ,,Az ártatlan Zsuzsi“ hoz. 
Tartalomról , vagyis amit itt föltalálnak, arról 
ne essék szó, csak a zene- tánc szépszége ér
demel említést. A mulatnivágyók szeretik ezt a 
darabot. Hagyjuk meg az Ízlésüket. De azért 
nem ártana ám kedves igazgató uram, ha ilyen 
Zsuzsikákat félretenné és más zenés darabokkal

4j)ldal.

szórakoztatná a közönséget. Az egész előadá
son végig sistergett a vastag frivolitás és hogy 
ez izgató hatást keltett — azt nem is kell 
mondanunk.

Csütörtökön ismét egy Molnár Ferenc re
mekét láttuk fényes előadásban, fekete Jrén és 

Sózon J3éla ma is azok voltak, kiknek meg 
ismertük őket. Legyen szerepük bármily ne
héz, szövevényes, könnyen megoldják ezt.

Általában a társulat sikeresen működik.
Cs. M.

Színházi hírek. Vasárnap délután „Szabin- 
nők elrablása“ rendkívül kacagtató nagy bo
hózat adatik Izsóval a címszerepben, este pedig 
a világhírűvé vált legnagyszerűbb Operette A 
leányvásár kerül szinre fényes kiállításban, mely
ben Peterdi Etel, Csanádi Irma, Tihanyi Béla 
Izsó, Rákosi, és Sebestyén brillíroznak. Hétfőn: 
Jönnek a németek, egy végtelen bájos újdon
ság (minden aktuálitasoktól ment) remek víg
játék adatik, amely, „Die Freussen kommen“ ci
meri már beutazta az egész világot. Ebben az 
újdonságban Fekete Íren, Rózsi, Gózon Béla 
és Papp István jutottak remek szerepekhez. 
Kedden az elévülhetetlen Vigözvegy Lehár bá
jos muzsikáju Operette kerül szinre Peterdi Etus- 
sal a címszerepben, melyben Daniló Tihanyi
nak parádés szerepe. Szerdán Dumas Sándor 
a világhirü Kaméliás hölgye lesz felújítva Fe
kete Irénnel a címszerepben, melyben Duval 
Armandot Gózon Béla játssza ki ebben művészi 
játékot produkál. Csütörtökön Jkrek a táborban 
(szintén nem aktuális darab) megy, amely Ber
linben Die bedien Huszárén cim alatt adott. Az 
Operette újdonság cim szerepét Tihanyi Béla 
játsza. Pénteken ismét egy nagysikerűit újdon
ságban lesz részünk mert akkor kerül nálunk 
először szinre „Fészek a viharban“ remek víg
játék. Szombaton a Cigányprímás a legnép
szerűbb operettét fogjuk élvezni.

S e h o l  n e m  o lc s ó b b  a  k ö lc s ö n ,  
m in t  a z  ú jv id é k i  : Igen előnyösen kötötte 
meg a város az Újvidéki Takarékpénztárral a 
400000 koronás kölcsönt, mert látjuk, hogy 
más városok az ilyen természetű (élelmiszerek 
beszerzése) kölcsönöknél 1 1/2°/0-kal többet fi
zetnek, mint mi.
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B u r g o n y a e lo s z ta s .  örömmel jelel
hetjük, hogy városi hatóságunk Újvidék bur- 
gonyaazükségletéről immár gondoskodott. Min
denki számára jut elegendő burgonya. Förster 
Séza tanácsnok érdeme, hogy a mostani nehéz 
viszonyok mellet ezt a kedvezményt elérhettük. 
Iparkodjék mindenki burgonyaszüksfgletét be
szerezni. Testületek, csoportok házhozszállitva
15 K-ért kapják q-ként. Ez elég jutányos ar. 
Itt emlitjük meg, hogy a kukoricaállomány is 
üsszeállittatott. Lapunk jövő számában részletes 
kimutatást hozunk erről.

B e fe je z té k  a  m e z e i  m u n k á t .  Egész 
Újvidék hatarában a tavaszi munka befejezést 
nyert. Profuma Béla alpolgármester szemé
lyesen győződött meg arról, hogy eg. sz Újvi
dék területén nincs egy talpalattnyi szántó, — 
kerti vagy mezei főid, mely műveletlenül par
lagon heverne. Szorgalmas kezek, leginkább 
asszonynépünk végezte a munkát. Nem kell 
rettegnünk tehát, hogy nem lesz termésünk. 
Lesz. ha a Gondviselés is akarja. A kapálás
hoz szükséges nagyobb mezei munkaerőrőlannak- 
idején majd gondoskodnak. Hadbavonultaink 
ne tartsanak semmitől. Ha akármeddig tart a 
harc, bennünket kiéheztetni nem lehet Lesz 
itt szöllő — lágykenyér, mikor dicsőséggel 
és nyugodtan fogyasztjuk el majd.

Ö n g y i lk o s á g . Egy lii éves tacskó, egy 
kis fin Vasváry Gyula, Vasváry Gyula fegyver
mester fia manlicher fegyverrel hasbalőtte 
magát. Azonnal meghalt. Mi indította ezen

éretlen gyermeket az öngyilkosságra, azt a 
megindított vizsgálat fogja töldenteni. Nagyon 
szomorú jelenség, hogy ilyen kiskorú gyermek 
is életunt tud tenni. Sajnos nem foglalkozhatunk 
ezen ügyekkel. Egyik cikkelyünkben szóvátesz- 
szük a fiatalkorú bűnösökkel való enyhe eljárást, 
melynek nem lehet eredményes jő hatása. Ezzel 
kapcsolatban szóvá lehetne tenni sokmindent 
ami az ifjúság nevelésével van összefüggésben. 
Ha vege lesz a háborúnak, akkor nem lesz 
fontosabb ügy, mint ez, melyet a társadalomnak 
kell elintéznie.

H aiálO S  b a le s e t .  Pfeifer Józsefné Hoki 
vizi malmában Milosev Dusán 15 éves molnár
inas a felvonó heveder alszakadása közetkezté- 
ben oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 
sebeibe másnap belehalt.

H i r te le n  h a lá l .  Csütörtök délután a 
„Korzo“ moziban Häfler József Ü3  éves szoba
festő, kit rokkantsága miatt a katonai szolgá- 
latból szabádságoltak, szivszélhüdés következ
tében meghalt. Ott ült a pádon, mintha aludnék. 
Rémes sikoltással vette észre szomszédja, hogy 
Häfler nem alszik, hanem örökre elaludt. 
Zsebében megtalálták végrendeletét: egy csomó 
kártya volt a hagyatéka.

A g y o n d o b ta .  Rettentő esetről értesü
lünk. Temerinben, Sétáló István levélhordót 
JCrga Milorád egy kövei úgy fejbedobta, hogy 
Sétáló másnap meghalt. A verekedő, vásott fiút 
az újvidéki ügyészségi fogházba zárták.

E g é s z s é g ü g y i  j e l e n t é s  a z  á p r i l is  
19-tö l 2 5 - ig  t e r j e d ő  h é t r ő l .  Bejelentettek 
e héten: l diphteriát, 3 fültömirigylobot és 5 
kanyarót. Himlő és nyakszirtmerevedés már 2 
hete nincsen, kiütéses typhus pedig 4 hét óta 
nem fordult elő. Kamendin puszta, ahol himlő 
3 hét óta nem észleltetett, a zár alól feloldatott.

A k ö z e l l á t á s  V e s z p r é m b e n .  A há
ború a szocializmus sok ideig elméletnek lát
szott elveit vitte át a gyakorlati életbe: a kö
zélelmezés mellett egyre-másra gondoskodnak 
a városok lakosság egyéb elsőrendű szükség
leteinek kielégítéséről is. Miután Veszprém vá
ros a lisztellátás kérdését kielégítően megoldot
ta, a tanács a fa-, a szén s legújabban a zsir 
beszerzést és szétosztást vette programmjába. 
Komjáthy László dr. polgármester az ország 
különböző szénnagykereskedőltől és kokszgyár
tóitól kért ajánlatot körülbelül 400 vaggon po
rosz szént illetőleg 100 vaggon koksz szállítá
sára; egyik bakonyi uradalomban biztosított a 
város számára közel 1000 köbméter tűzifát: a 
városi erdőn kitermelt több évi vágásterületet, 
beszerzett 1000 mm. burgonyát, most pedig 
hazai és külföldi terménykereskedőkkel sertészsír 
beszerzése érdekében folytat eredményesnek 
Ígérkező tárgyalásokat.

J o b b  fé ln i  m in t  m e g i je d n i .  A há- 
boru annyi meglepetésben részesített már ben
nünket, hogy valamennyien megtanultuk már 
ezt a magyar közmondást: jobb félni, mnit 
megijedni és egyben elő is készülünk mindenre. 
A téli hadjárat után most elő kell készülnünk 
tavaszi hadjárat különös veszélyeire, me
lyek között az első sorban állnak a járványok 
és betegségek, különösen a kiütéses lifusz. Ezt 
a betegséget főleg a ruhatetvek okozzák, ame
lyek ellen hathatós védekezésre van szükség. 
A védekezés legjobb, legcélravezetőbb eszköze 
a „Szanitéc“ tetüpor, amely biztosan és kérlel
hetetlenül pusztítja ezeket a ragályt terjesztő 
veszedelmes állatokat. A „Szanitéc“ tetüpor 
ára eredeti tábori csomagolásban, melyre csak 
a cimet kell ráírni, dobozonként egy korona. 
Kapható minden gyógyszertárban és drogériá
ban. Ahol nem volna kapható, oda 3 dobozt 
utánvéttel szállít: Auber gyógyszertár, Mohács.

N y á r i  s z a b a d s á g  h e l y e t t  ü d ü lő -  
n a p o k .  A bábom amellett, hogy a törvény- 
hatósági és állami tisztviselők számát erősen 
megakasztotta, a hivatalok teendőit viszont jó
val megszaporitotta. így az itlhon maradt hiva
talnokoknak erős munkát kell kifejteni, hogy 
a harc élén levő társaikat pótolják és a napról- 
napra felgyülemlő anyagot feldolgozzák. Ilyen 
körülmények között természetesen a hivatalok 
takarékoskodnak az idővel s a tisztviselőknek 
szabadságot csakis megbetegedés esetén adnak. 
Miután a nyári szabadságolások kérdése most 
május közeledtével aktuálissá válik, a kormány 
egységesen kivánja rendezni a közhivatalnokok 
nyári szabadságolásának kérdését. Rendes nyári
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szabadságot a köztisztviselők a háború tarta
mára nem kaphatnak, ehelyett üdülő, vagy pi
henő napokkal szakíthatják meg hivatali mun
kásságukat. Hetenként egy-két napi szünetelés 
a közigazgatási reszortok ellátását nem késlelteti 
helyettesítést sem tesz szükségessé. Ez amellett 
mégis pihenőhöz juttatja a inár-már kimerülő 
hivatalnokságot. A pihenő napok számát és 
beosztását minden hivatal hivatalnoki létszáma 
és teendői arányában maga állapíthatja meg, 
olykép azonban, hogy a háborús létszám két
harmadrészének állandóan működnie kell. Ter
mészetes, hogy orvosi vélemény alapján meg
betegedés esetén hosszabb szabadsághoz is 
juthatnak az arra rászorulók. Ugyanily módon 
szabályozza az osztrák kormány is a közhiva
talnokok szabadságának kérdését is.

P á ly á z a t i  H i r d e tm é n y .  Újvidék sza
bad királyi város közönsége által a m kir. 
honvéd hadapród iskoláknál létesített alapítvá
nyi hely a folyó évben előtti felavatás követ
keztében inégüresedett és ehhez képest ezen 
alapítványi hely az 1877. évi XXII. t.-c. értel
mében szervezett pécsi honvédhadapród iskola 
1 , évfolyamában az 1915/1916 tanév kez
detén — betöltendő lesz. Felhivatnak ennélfogva 
a pályázni óhaitok, hogy a Bzabályszerü mellékle
tekkel felszerelt pályázati kérvényeket, melyhez 
az általában megkívánt okmányokon kivüiaz újvi
déki iilífcsógst igazoló, továbbá olyan bizonyítvány 
is csatolandó, hogy a pályázó szegénybb sorsú 
szülök gyermeke (Alapítványi oklevél III. pont) 
f. évi július hó 15-ig Újvidék szab. kir. város 
polgármesteréhez annálinkább nyújtsák be, 
mert a később érkezett pályázati kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak. A pályázati 
feltételek az érdeklődök által a városi tanács 
katonaügyosztályában (Városháza II. emelet 4 3  

ajtószám) a hivatalos órák alatt betekinthetök.

M u n k á t  a  r o k k a n t a k n a k .  A magyar 
szent korona országainak vöröskereszt egyesü
lete értesítene a város polgármestereit, hogy 
megalakította a rokkant katonákat gyámolitó és 
elhelyező hivatalt azon célból, hogy a háború
ban értük harcolt és bármely oknál fogva rok
kantakká vált katonákat a polgári társadalomban 
elhelyezve, kenyérkeresethez juttassa, megment
se őket a koldusbottól, hogy a társadalom 
munkanélküli eltartjaivá ne váljanak. Éppen 
ezért, akik a rokantak közül, habár csökkent 
mértékben is munkaképesek, azokat munkára 
fogják szorítani. Szükséges azonban, hogy úgy 
a városi hatóságok, mint pedig a nagyközön
ség támogassa ezt az akciót. Az első feladat: 
az ország területén lévő rokkantak felkutatása. 
A vöröskereszt egyesület gondoskodik róla, hogy 
vidéki fiókjainak kebelében úgynevezett rokkant 
bizottság alakuljon, önként jelelkezőkből, akik 
ezután a rokkantak részére a munkaközvetítés
ben részt vesznek s a rokkantakat mindvégig 
pártfogolják, tehát mintegy gyámok gyanánt 
szerepelnek.

A k e n y é r u t a l v á n y o k  T e m e s v á -  
ro t t .  Temesvárod ezután csakis utalvány elle
nében lehet a pékeknél és lisztkereskedésekben 
kenyeret, lisztet és zsemlyét kapni. Figyelmez
teti a városi hatóság a pékeket és kereskedőket, 
hogy csakis utalvány, illetve bárca ellenében 
adhatnak el lisztet, kenyeret, mert ők is csak 
a beszolgáltatott bárcák arányában kapják meg 
a szükséges mennyiséget. Bárcák nélkül a pékek 
kereskedőka nekik szükséges utalványokat ezután 
városrészenként a kerületi kapitányságoknál 
fogják megkapni.

H a tó s á g i  r iz s  é s  k á v é  e l a r u s i t á s .  
Szalay József dr. szegedi főkapitány a tanács
ülésen előterjesztette, hogy a hatósági élelmi
szerboltban több újabb élelmicikk beszerzése 
volna ajánlatos. Fiúméból -  a tanács megha
talmazása alapján — ötven métermázsa első
rendű rizst fognak Szegedre szállítani. A kétféle 
minőségű rizst mértei mázsánként 152 és 136 
koronáért fogják, tehát a beszerzési áron, áru
sítani, A főkapitány a rizs-készleten kivül még 
kávéval Í9  el fogja látni a város közönségét 
'.'5 métermázsa kávét hoznak Szegedre Fiúméból, 
amit rövid időn belül a hatósági élelmiszer
boltban a közönség rendelkezésére bocsátanak.

N e m  e le n g e d é s ,c s a k f ö l f ü g g o s z t e s ;  
A kormány azoknak a küsztisztviselöknek, állami 
és törvényhatósági alkalmazottaknak előlegére, 
amelyet a múlt év végén is kaptak, a további 
levonásokat fölfüggesztette. Sokan abban a

véleményben vannak, hogy az előlegnek még 
le nem vont részét a kormány elengedte. Na
gyon téves ez a vélemény. Az előlegek vissza
térítésére szolgáló havi levonásokat tovább 
fogják eszközölni, mindaddig mig az adott 
előleg visszatérül. Ez a rendelkezés azokra nem 
áll, akik most, vagy ezután kérnek és vesznek 
föl előleget. Ezektől az esedékes részleteket 
levonják.

„A c á r  b i r o d a l m a “ cimü füzet a leg
hatalmasabb ellenség, az orosz cár birodalmát 
ismerteti. Fővonásaiban, közgazdasági szem
pontból megismerteti velünk a nagy birodalom 
földrajzi viszonyait, majd a rajta élő népesség 
nemzetiségi viszonyait. Sok meglepő, a hagyo
mánnyal ellenkező dolgot találunk benne. így 
mi a tatárokat történelmi ismereteink alapján 
hajlandók vagyunk a legbarbárabb népnek te
kinteni. A kis füzetben azt olvassuk, hogy a 
Oroszország földjén élő tatár manapság szór" 
galmas földmivelőkből és kereskedőkből áll- 
Európai Oroszország keleti részében és a Kau
kázusban, továbbá Baku petroleumiparában igen 
sok a tatár ipari munkás. A Krim félszigeten 
állattenyésztéssel, gyümölcstermeléssel foglal
koznak, kiváló kertészeteik vannak. Van sok 
tatár házaló, de akad közöttük nagykereskedő 
is. Szóval az orosz tatárok manapság egész 
másformák, mint amilyeneknek mi képzelni szok
tuk. A többi főbb nemzetiség viszonyait hasonló 
részletességgel ismerteti a kis füzet. A követke
ző fejezetek a gazdasági és szociálisviszonyok
kal foglalkoznak. Az orosz agrárkérdés, a me
zőgazdasági termelés bajai megelevednek előt
tünk. Egy másik fejezet a cári birodalom pénz
ügyeit, a hadi célokra kiadott milliárdok szár
mazását, ismét másik az orosz birodalom kor
mányzatának, közigazgatásának bajait ismerteti. 
A legújabb orosz külpolitika és az orosz 
haderő ismertetésével végződik a kis füzet. 
A 64 oldalas csinos kiállítású füzet, amelyben 
Oroszország térképe is bennfoglaltatik, 40 fill. 
minden könyvkereskedésben kapható.

katonáink Életmentője a 

S Z A N IT É C
L egbiztosabb szer a kiütéses tífuszt 

terjesztő  ruhatetvek ellen. 
Gyógytárakban. drogériában már mint kész 
tábori csomag (csak a cimet kell ráirni) kap
ható 1 koronáért. Kérjünk azonban határozot
tan „Szanltéc“-port, mert mint minden jónak, 
ennek is akad silány utánzata. Ahol nem volna 
kapható oda 3 dobozt utánvétellel küld. Auber 

gyógytára, Mohács. I
r

B e tö r ö k  f ö lö t t i  Í té lk e z é s .  Az újvi
déki kir. törvényszék a fogva lévő Balaton Sán
dor, Asztalos Lajos és Klemencz Mihály újvi
déki lakos napszámosokat azért, mert Balog 
Andrásné sz. Varga Julis lakásába lopott kulcs 
segélyével behatoltak, mint annakidején megír
tuk és onnan 1 0 0  korona készpénzt elloplak 
azt közösen elmulatták. Balaton Sándort 1 évi 
Asztalos Lajost 3 havi és Klemencz Mihályt 2 
havi fogházra ítélte.

A h ú s  a r a k  r e n d e z é s e .  Értesülésünk 
szerint a kormány rövidesen kimerítő és ener
gikus rendelettel fogja a huskérdéstszabályozm. 
A kivitelt erős korlátozásaié helyezik, húsárakat 
pedig egységessé teszik. Az uj rendelet kibo
csátásánál állítólag az az elv lesz az irányadó,

hogy a lakosság árányosan részesüljön húsban. 
A huspazarlás elkerülésére csak a hét bizonyos 
napján lesz vágás.

V á r o s i  h a l á r u s i t á s .  A Marosvásár
helyen is súlyos husdrágaság és husmizériák 
enyhítésére ételrevaló intézkedést kezdeménye
zett Csiszár Albert városi főjegyző. Az ő indít
ványára a városi tanács tárgyalásokat folytat 
a budapesti vásárcsarnok halkereskedőivel az 
iránt, hogy állandó halszáilitás biztosításával a 
lakosságot olcsó és friss halhoz juttassák. A 
hal árusítását akár egy kereskedői cég, akár a 
mészárostestület tagjai vállalnák.

H a tó s á g i  c u k o r .  Debrecen városnak 
két vaggon cukor érkezett, amelyet a város 
vásárolt, hogy a lakosságnak ne kelljen tulma- 
gas árakat fizetnie. A cikrot a lakosság hatósági 
utalványra kapja és pedig kockacukrot 94 fillé
rért. Egy ember havonta egy fél kilót kap. A 
város babot, burgonyát, káposztát ad el a la
kosságnak.

A b e lg a  s z ü r k e k ö n y v  a Világháború 
okiratai cimü füzetsorozat 5. száma magyar 
nyelven is megjelent. A kis füzet rendkívül 
érdekes okmányokkal gyarapítja a világháború 
előzményeinek történetét ismertető irodalmat. 
A csinos kis füzet ára 40 fillér, kapható min
den könyvkereskedésben.

A v i lá g  a s s z o n y a i n a k  b é k e k o n 
g r e s s z u s a .  Április végén nagyszabású béke
kongresszusra gyűlnek össze Hágában a világ 
minden részéből a nők, hogy demonstáljanak 
a háború ellen. A hollandus választójogi nő
mozgalom híveinek kezdeményezésére hívták 
össze ezt a kongresszust, amelynek elnöke gya
nánt Jane Addams asszonyt választották meg, 
aki mintegy 2 0 0  tagból álló hölgybizottság kí
séretében utazott el Amerikából Hollandia felé. 
A „béke-hajójának“ nevezik ezt a hajót, amely
nek utasai őszinte meggyőződéssel harcoltak ha
zájukban a béke eszméje mellett. Európa min
den államából, a hadviselőkéből éppenugy, 
mint a semleges országokból lesznek ott nők. 
A hágai kongresszus magyarországi bizottsága 
élén gróf Teleky_ Sándorné áll. A bizottság mű
ködéséről „A NÖ“ c. feminista folyóirat nyújt 
tájékoztatást. A lap ezen száma gazdag és vál
tozatos tartalommal jelent meg. Perczelné Kozma 
Flóra a jövő legsürgősebb feladatairól irt cik
ket. Sargant Florence a nők kiváltságos hely
zetéről, Szegvári Sándorné pedig a háború és 
közerkölcsökről irt nagy érdeklődésre igényt 
tartható cikkeket. A lap közli továbbá Oiesswein 
Sándornak: „A háború szociális tanulságaidról 
tartott előadásainak tartalmát és a Feministák 
Egyesületnének tartalmas évi jelentését. Érdekes 
külföldi szemleanyag, glossák és Charlotte Per- 
kins-Gilman folytatásos regénye teszi változa
tossá a folyóiratot. Mutatványszámot belőle 
készséggel küld a lap kiadóhivatala (Budapest 
V. Mária Valéria-ut 12.) Előfizetési díj egész 
évre 5.-kor. félévre 2 kor. 50 fillér.

Nyilttér.*
Értesítés

Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy 
az eddigi „Schulz és W olf“ cége alatt fönn
állód fa- és szénkereskedést saját nevem alatt:

„Schulz V ilm os
fa- és szénkereskedés“

tovább vezetni fogom.
Az eddig tanúsított bizalom és támogatás

ért köszönetét mondva, kérem a t. közönséget, 
hogy szíveskedjék cégemet továbbra is b. tá
mogatásával és bizalmával megtisztelni. Minden 
tekintetben azon leszek, hogy a t. közönség 
b. bizalmát mindenkorra biztosítsam magamnak.

Újvidék 1915. V. 1-én.
Teljes tisztelettel 

Schulz Vilmos.
*E rovat alattiakért nem vállal felelőséget a 

szerkesztőség

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

kinematográfia csodáit.
Önkéntes tűzoltó

vígjáték 2  felv.

BŰNÖS ÉVA
dráma 3 felvonásban.
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most igen alaposan kell védekeznünk, 
mert kolera, vörheny, kanyaró, tiphus, 
himlő és egyéb ragályos betegségek a 
háború után fokozottabb erővel lépnek 
fel, mint más időkben, miért is szüksé
ges, hogy minden háztartásban egy 
megbízható fertőtlenítő szer kéznél le
gyen. A jelenkor legmegbízhatóbb fer
tőtlenítő szere a

[Lysoform]
szagtalan, nem mérgező, olcsó és erede
ti üvegekben 90fillérért minden gyógy
szertárban és drogériában kapható. Ha
tása Löffler, Vertun, Periig, Vas, stb. 
intézeteinek vizsgálatai szerint gyors 
és biztos, miért is az összes orvosok 
betegágyak fertőtlenítésére, antiseptikus 
kötözéseknél (sebekre és daganatokra), 
kéz- és arcmosásra és ragályok el
hárítására, stb. mindenkor ajánlják.

LYSOFORM-
SZAPPAN

finom, gyenge pipereszappan, 1 száza
lék lysoformot tartalmaz és antisepti
kus hatású. Alkalmazható a legkénye
sebb bőrre is; szépíti, megpuhitja és 
illatossá teszi a bőrt. Egy kísérlet és 
Ön a jövőben kizárólag ezen szappant 
fogja használni. Ára 1 korona 20 fiiér.

LYSOFORM
erősen antisepitkus hatású szájvíz. 
Szájbüzt rögtön és nyomtalanul eltün
tet és a fogakat konzerválja. Haszná
landó továbbá orvosi utasítás szerint 
toroklobnál, gégebántalmaknál és nátha 
esetén gurgulázásra. Néhány csepp ele
gendő egy fél pohár vízre. Eredeti 
üvegje 1 korona 60 fillér.

Az összes lysoformkészitmények kap
hatók minden gyógyszertárban és dro
gériában. Kívánatra bárkinek ingyen 
és bérmentve megküldjük az Egészség 
és fetötlenités cimü érdekes könyvet.

r

Előkelő női divatterem.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni,

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.

MMMIIIIIMMM
Hézagpótló vállalat indult meg.

Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor
lattal biró szakemberek társultak.

a

műszerészed és elektrotechnikai 
vállalat

Újvidék, Duna u tca  5 . a la t t
megkezdette működését.

Vállalatunk a következőket öleli fel: 
Mindennemű erős és gyengeáramú sze

relések. Az összes 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 javitása.
Nagy választékos raktár kézi lámpákban és 

száraz elemekben.

Az újvidéki selyemfonoda

Szolgát keres
melynek felesége a kapusi állást el
foglalná. Szolga fizetése 60 korona 
a kapuspénz 10 korona havonkint.

ÚJVIDÉKI VÁROSI
JODOSGYÓGYFÜRDŐ

alcalicusjódosgyógyforrás.
Modernül épült fürdőépületben jód, fangóiszap, 
mór, halleini sós és tengeri sósfürdők, szénsa
vas fürdők. Külön férfi és női osztállyal felsze

relt hidegvizgyógyintézet
V i l la m o s  g y ó g y m ó d o k

Modernül berendezett gőzfürdő és kádfürdők. 
Csuz, köszvény, ischiász, idegbetegségek, minden
féle női bajok, gümös csontbajok, vérbaj ellen. 
A fürdő télen fűthető szobákkal és folyósókkal 
Ivan ellátva. — Modern vendégszobák és étterem 

1 T é li k u r a r a  k iv á ló a n  a k a l m a s  : ! 
Állandó fürdőorvos; d r . V ilt V ilm o s  

Kimeritő tájékoztatót küld az igazgatóság. 
Egész éven át nyitva.

keres egy fiatal házaspár. Az asszony 
Lkjtünő magyar szakácsnő. Szives ajánla

tok a kiadóhivatalba intézendők.

Tegyük el a téli ruhát; 
vessük le! van uj tavaszi!

Kovács S.
Gólya-áruházában

a le g s z e b b  v á la s z té k  
t a v a s z i  k ü l ö n l e g e s 
s é g e k b ő l  m e g é rk e z e t t .

Jót, olcsót csak az vesz, 
ki Kovács-Gólyánál 

vásáról.
K o ssu th  L a jo s -u tc a  2 5 .

M M K t

C s a l á d f a
fogadnának

egy jó házból való, szorgalmas, erkölcsös 
leányt, ki ebben a családban az esetleg 

elveszített otthonát föllelhetné.
Teljes ellátás és tisztességes fizetés, csalá

dias szeretet jutna az illetőnek, ha a háztartást 
gondozná és mint megbízható személy a házi 
teendőket ellátná.

Ajánlatok a szerkesztőségbe kéretnek.

S o k k a l  célszerűi;!]
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 íab ur ics  lüária
üzletében. — Szücs-utca 30. szám.

Tanu ljon
m a g y a r  és  ném et  
g y o r s í r á s t

C se rn y e i  M ó r
gyorsírás-tanárnál 
Rákóczi F. u. 35. 1. em. |

U o h itV
•forrás. Bzénsavdús, diátctikus, 
Üdítő »a*tali ital. -  Elősegíti 
az emésztést és anyagcserét.

Styria
Legtelltettsbb gyógyforrás. —
Indikálva: idült gyomorhurut
nál, 87-ékrckedéHnél. Bright- 
féle '  veaebajnál, lópdaganaí- 
nál, májbajoknál, sárgaságnál,

a maga nemóben a leggazda
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erélyoaebb hatással. Köképea 
indikálva: idült bólhurutnál, 
obstipatiónál, epekőnél, elhízási , 
bajiamnál, ceúznál éa cukor-i 
betegségnél.

L e g d u s a b b ,  
term észetes magnézium* 

glauber sósFor r á s o k .
I — fő ra k tá r  M agyarország réeaáre: *  ■

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