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Újvidék első polgára.
Törvényhatóságunk az e hó 11-én 

lefolyt rendes közgyűlésén egyhangú lel
kesedéssel óProfuma J3élát, az eddigi 
alpolgármestert választotta polgármesterré. 
A városunk első polgára a szerény kis 
napidijasból küzdötte föl magát arra a 
polcra, melyre most polgártársai érde
meinek jutalmazásául helyezték. És e 
magaslatra érve, mint a kitűnő hadvezér, 
jól vezeti majd derék hivatalnokseregét. 
Igazságos lesz. Egyenlő elbírálásban fogja 
részesíteni az eléjejárulókat, hisz ő ismeri 
a polgárság ügyes — bajos dolgát. Szer
zett tapasztalataiból és tudásából meríti 
kormányzásához a közizgatásban szük
séges közreműködést.

Ezért bátran előlegezhetjük Profuma 
Béla polgármesterünknek rendíthetetlen 
bizalmunkat, mert nagy tudását jellemes 
lelke fogja irányítani.

Üdvözöljük díszes állásában!
Erőt, kitartást sikeres eredményt kí

vánunk neki, különösen ma, mindőn Új
vidéken nemcsak erős kézre van szükség, 
hanem kellő tapintatra is.

És ha minden emberi erények díszí
tik őt, akkor a békére való törekvés, 
mint koszorú övezze.

Hisz e város címerében a hármas 
vár, mely az erőt, az összetartást jelké
pezi, egy békeolajágat tartó galamb szár
nyalja körül. Ez a városi címerben rejlő 
sinbolum vezérelje minden ténykedésé
ben polgármesterünket. Amit a sinbolum 
kifejez, azt törekedjék egész életében 
megvalósítani, akkor hír, dicsőség száll 
e városra, melynek dicsőségéhez az ő 
ténykedése adja a fényt.

Gsernyei-
^Amikor a polgármesteri széket elfoglalta 

ó/latkoDits J3éla néhány meleg szóval üdvözölte, 
— A közgyűlés egyhangú határozatát — úgy 
mond — hozom Nágyságod tudomására, midőn 
közlöm Újvidék szab. kir. város polgármeste
révé történt megválasztatását. Meg vagyok győ
ződve, mert ismerem Nagyságodat, hogy a vá 
lasztás tá pig embert ért. aki széleskörű isme
retével, vasszorgalmával és kristálytiszta jelle
mével, a közgyűlésnek az imént megnyilatko
zott impozáns bizalmát kifogja érdemelni. A 
magam részéről csak azt a hő óhajomat tol
mácsolom, hogy Nagyságod, aki a produktiv 
munkából mindenkor bőven vette ki részét, jól 
ismert képességeit a város érdekében érvénye 
sitse.

Az elnöki szavak után Profuma J3éla letette 
a törvényben előirt esküt, mely után szólásra 
emelkedett Szlezak Lajos dr. aki az újonnan 
megválasztott, polgármestert üdvözölte :

— Méltóságos Főispán Ur! Tisztelt Tör
vényhatósági Bizottság! Nagyságos Polgármes
ter U r! Anélkül, hogy bármely párt részéről 
erre különös megbízást nyertem volna, az osztat
lan, egész közgyűlés nevében üdvözlöm Nagy
ságodat a város első tisztviselőjévé történt 
megválasztatása alkalmából.

Hiszen a lelkekből fakadt egyhangú vá
lasztás bárkinek jogot ad ez üdvözléshez.

A közbizalomnak eme ünnepélyes egyöntetű 
megnyilatkozása Nagyságod részére nem előle
gezett bizalmat jelent, hanem jelenti Nagysá
godnak a város szolgálatában eltöltött két év 
tizedet meghaladó munkásságának méltó jutalmát 
ás természetes, tartozó elismerést.

E hosszú idő alatt Nagyságod széleskörű 
ismereteivel, vasszorgalmával és puritán jelle
mével szolgálta a város és összpolgárságának 
anyagi és kulturális érdekeit és mi megértve 
és méltányolva nagy érdemeit ime egyhangú 
választással ültetjük a polgármesteri székbe.

Rendkívül viszonyok között, súlyos felada
tok küszöbén vállalja Nagyságod e megbizást.

De mi teljes bizalommal tekintünk jövő 
működése elé is, mert erős bennünk ameggyö 
ződés. hogy Nagyságod, mint a főispán ur ő 
méltóságra helyesen jegyezte meg, mint „talpig 
ember“ a legnehezebb viszonyok között is fé
nyesen fogja megoldani feladatát.

Hisz Nagyságod több mint két évtized óta 
tartja kezét e város közönségének ütőerén, és 
azon át ismeri, megérti szivének minden dob
banást és óhaját.

Nagyságod múltja megnyugtatókig garan
tálja nekünk, hogy kívánságainak teljesítéséhez 
megvan Nagyságodban minden képesség, tudás, 
akarat, szorgalom és szeretet, mellyel e kíván
ságainkat teljesítheti és a város jövő fejlődését, 
polgárságának haladását biztosíthatja.

E rendületlen bizalomtól eltelve üdvözlöm 
Nagyságodat a város közönsége nevében, mely 
lelkesen és szeretettől eltelve fogja Nagyságodat 
az egyhangú bizalommal elnyert uj működési 
körében támogatni.

A lelkes éljenzés csillapultával mely Szlezák 
Lajos cr. szavait kisérte, Profuma Béla a következő 
szép beszéddel köszönte meg a törvényhatósági 
közgyűlésnek a beléje helyzett bizalmát:

Méltóságos Főispán Ur! Tekintetes Tör
vényhatósági Bizottság! Mélyen megtisztelve 
Méltóságodnak igazán lekötelező jóindulata által 
és a tekintetes törvényhatósági bizottságnak 
végtelenül megtisztelő bizalma által, hálás szív
vel mondok köszenetet megválasztatásomért.

Olyan időben ér engem ez a megtisztel
tetés, hogy a város közügyeinek vezetését át
vegyem, a mikor a magyar nemzet ezeréves 
küzdelmeivel és századokra terjedő kulturmun- 
kájával szerzett javaiért, de nemcsak ezekért, 
hanem egyenesen állami és nemzeti létéért egy 
egész világgal szemben áll végtelenül nehéz 
küzdelemben.

Ilyen válságos időkben, a mikor a nemzet 
minden fegyverbiró fia a haza fennmaradásáért 
vív élethalál harcot, a mikor minden érzelmün
ket és minden gondolatunkat e háború véres 
eseményei, a haza fiainak sorsa kötik le és 
tartják fogva, lehet-e máskén! cselekedni, mint
hogy minden erőnket és munkásságunkat kifejt
jük és a közügynek szenteljük, hogy igazságos 
küzdelmünk sikerét eždltal is biztosítsuk?!

Én ugyan rendületlenül és szilárdan meg
vagyok győződve arról, hogy a létünkért foly
tatott nagy tusát hősies önfeláldozással küzdő 
fiaink dicső fegyvertényei fényes győzelemre 
fogják vinni és bár biztos vagyok benne, hogy 
nagy erőfeszitéssel kivívandó győzelmünket és 
emberfeletti áldozatainkat bőséges jutalom és 
gyümölcsként egy eddig nem sejtett nagyará
nyú fellendülés fogja minden téren nyomon 
követni, s igy a legjobb reményekkel lehet és 
kell eltelve lennünk nemzetünk jövője iránt, 
mégis felmentve érzem magamat az alól, amire 
egyébként kötelezve volnék, hogy a tekintetes tör
vényhatósági bizottságnak egy a messze jövőreki- 
terjedő részietes város fejlesztési programmot 
adjak, hogy tüzetesen kifejtsem azokat a fela
datokat, amelyek megoldásától a város felvi
rágzását, nagyrahivatottságához méltó fejlődé
sét várom, hogy Önök előtt lerajzoljam azt a 
vonzó képet, amely a mi szeretett városunk 
jövendő nagyságáról lelkemben él.

Néhéz voina ennek a kötelességnek ele
get tenni nemcsak azért, mert a háború hul
lámzó eseményei közepette nem tudjuk megta
lálni azt a lelki koncentrációt, amely a messze 
jövőre kiható nagyszabású alkotások átérzésé- 
hez, megértéséhez és felkarolásához szükséges,

hanem azért is, mert bizonyos, hogy igazságos 
küzdelmünk győzedelmes befejezése után köz
állapotainkban lényeges változások fognak be- 
állani, amelyeknek horderejét ma még mér
legelni nem tudjuk és amelyet esetleg oly fe
ladatok elé fognak minket állítani, amelyeket 
ma felismerni képesek nem is vagyunk.

De ha nem is gondolnék arra, hogy a ren
des viszonyok helyreálltával egészen más, az 
eddigiektől eltérő célokra fogunk itt ebben a 
tanácsteremben nemes versenyre kelni, ha fel- 
tétezhe ném is, hogy az uj és sürgősen fellépő 
követelmények nem fogják eddigi tervünket 
halomra dönteni, akkor is mit tehetnék egye
bet minthogy közismeretü dolgokra hivatkozva, 
felsorolnám Önök előtt azokat az igázan nagy
szabású terveket, a melyeket hosszú évek mun
kájával és az Önök lelkes támogatásával előké
szítettünk és a megvalósuláshoz annyira közel 
hoztunk, hogy csupán a viszonyok kedvező ala
kulására lett volna szükség, hogy azokat végre 
is hajtsuk.

Biztosítom Önöket, hogy mindazokat, az 
Önök által jól ismert eszméket, melyeknek élet- 
rekeltéaénél több mint 23 évi közszolgálatom 
alatt tevékeny résztvettem és a melyek gon
dos, szakszerű és körültekintő munkával kive
hető tervekké kidomborítva, alkalmasokká let
tek arra, hogy testet öltsenek, akadályt nem 
ismerő eréllyel ugyan, de mégis a polgárság 
teherviselő képességének figyelembevételével 
kivánom annak idején az életbe átültetni úgy, 
hogy a hozzájuk fűzött várakozások és üdvös 
eredmények a maguk teljességében megvaló
suljanak.

Addig is meg kell elégednünk azzal 'hogy 
a mi nemzeti fennállásunkért megkezdett és 
eddig dicsőségesen és a legjobb kimenetelre 
jogositó reményekkel folytatott nagy vállalko
zásunk sikerét minden erőnkkel biztosítsuk.

Szükséges ehhez, hogy minden félreértést, 
személyi, élzelmi és egyéb ellentétet kiküszö
bölve, mint egy hazának egyaránt hü fiai áí- 
törhetetlen falankszként egyesüljünk, hogy a 
súlyos viszonyok által reánk rótt nélkülözések 
szükségességét megértve, a hatóságok kivételes, 
korlátozó és megszorító intézkedéseinek magu
kat zúgolódás nélkül alávessük.

Szükséges ehhez, hogy állampolgári köteles
ségeinknek és ezek között közteherviselési kö
telezettségünknek a legpontosabban eleget te
gyünk, hogy ezen felül a kivételes állapotokkal 
indokolt jótékonysági és egyéb áldozatokat a 
haza oltárán minden jutalmazásra való igény 
és remény nélkül, teljes önzetlenséggel meghozzuk.

S ha eredményes küzdelmünk után a vég
leges győzelem pálmája int majd felénk és az 
áldásos béke aranykalászait learathatjuk, akkor 
engem is ott fognak találni azoknak a férfiak
nak a sorában, akik teljes egyéniségükkel 
minden erejük megfeszitésével, lankadatlan buz
galommal sorompóba állanak, hogy a mi sze
retett városunkból hazánknak egy anyagilag és 
szellemileg nagyrafejlesztett kulturális gócpont
ját akarjuk teremteni, amelyben iparf keres
kedelem és mezőgazdaság virágzik, a hová szé
les nagy vidékek lakósságát anyagi és szellemi 
szükségletei kielégítéséért ellentállhatatlan va
rázserővel zarándokolni kénytelenek, megte
remtve ezzel a város további fejlesztésének szi
lárd alapjait és biztosítva a folytonosan előre
törő haladás követelményeit és előfeltételeit.

Méltóságos Főispán U r! Tekintetes Tör
vényhatósági Bizottság! Szabadjon reményle
nem, hogy mindaddig, m;g az eddig elmondot
tak szellemében fogom működésemet folytatni 
Méltóságodnak és a tekintetes törvényhatósá
gi bizottság egyetemének támogatását és bizal
mát fogom a magaménak mondhatni annál is 
inkább mert im ünnepélyesen megígérem és 
megfogadom, hogy szemeim előtt más nem fog 
lebegni, mint az én szeretett városom és polgár
ságának üdve és boldogsága.
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Ezt a nagybecsű támogatást kérve, fogad
ják előlegezett bizalmukért újból kifejezett leg- 
hálásabb köszönetemet.

Percekig tartott újból az éljenezes és taps, 
mely Profuina Béla szavait követte, melyek 
után Matkovits Béla főispán azt inditvá 
nyozta, hogy a programmbeszédszámba menő 
szép szavakat, melyek hivatva vannak azt a 
szimpátiát szeretetet és nagyrabecsülést mellyel 
a törvényhatósági bizottság az újonnan meg
választott személye iránt viseltetik, öregbíteni 
és fokozni, szószerint iktassák a közgyűlési 
jegyzőkönyvbe, amely indítványhoz a közgyű
lés egyhangúlag hozzájárult.

A kÖ7gyölési tárgysorozat többbi pontjait 
a bizottság vita nélkül elfogadta, cMatkovits Béla 
d. u. 5 ó. aközgyűlést, mely igazi, ünnepi han
gulatban folyt le. berekeszttette miután a jegy
zőkönyv hitelesítésére — a közgyűlés ünnepé
lyes voltának jeléül, szokottnál nagyobb szám
ban — Brunner Ede, Teubner János, dr. König- 
städtler Ottó, Plavsics Gábor, dr. Nikolics Sán
dor, Geiszler József, Urbán Ignác és Menráth 
József bizottsági tagokat kérte fel.

A közgyűlés után az összes városi tisztvi
selők és egyéb alkalmazottak a kistanácsterem
ben gyülekeztek, ahol dr. JYtarczekovich Imre 
alpolgármester &rofuma Bela polgármestert a 
következő szavakkal üdvözölte:

Nagyságos Polgármester Ur!
Eljöttünk e szab. kir. város tisztviselői és 

többi alkalmazottai, hogy szerencsekivánata- 
inkat tolmácsoljuk Nagyságodnak azon alka
lomból kifolyólag, hogy e szab. kir. város tör
vényhatósági bizottsága egyhangú bizalmával a 
város első polgárává, polgármesterévé választotta.

Nagyságodnak e város polgármesterévé 
történt megválasztása sok tekintetben eltér az 
eddigi összes polgármester választásoktól; eltér 
mindenekelőtt abban, hogy Nagyságod az 
első polgármester, akit e város közönsége egy
hangú bizalmával emelt e díszes állásba, de 
különbözik abban is, hogy ily nehéz körülmények 
kizött — midőn szeretett drága hazánk ege fö
lött a világháború vihara dúl — még egy pol
gármester sem foglalta el e nehéz és felelős
ségteljes állást.

Nagyságod tehát a nemzetre és igy a vá
rosra is egyaránt nehéz időben foglalja el a 
a város első tisztviselőjének helyét és mégis 
nem uj nehéz munka előtt áll. mert hiszen 
néhai polgármesterünk betegedése folytán úgy
szólván a háború kezdete óta végezte a város 
első tisztviselőjének nehéz és felelőségteljes mun
káját. Épp azért mindenki megnyugvással tekint 
Nagyságod megválasztására, mert mindenki 
tudja, hogy ez a választás fáradhatatlan mun
kásságának és kipróbált tehetségének, babérko
szorúja, megérdemelt jutalma.

Mi tisztviselők és a többi városi alkalma
zottak pedig annálinkább örülünk ezen válasz
tásnak, mert valamennyien jó kartársat és 
igazságos főnököt tanultunk Nagyságodban meg
ismerni eddigi hoszszu közigazgatási pályafutása 
alatt.

És ha a háború vihara elmúlik és imádva 
szeretett drága magyar hazánk azúrkék egén 
kisült a nap s a diadalmas háboru után be
következik a hőn óhajtott béke, akkor is szé
les látkörével Nagyságod lesz leghivatottabb 
megszabni ezen város fejlődésének irányait és 
határait.

Kérjük a mindenható nagy Istent adjon 
Nagyságodnak erőt és egészséget, hogy nagy 
ehetségét és fáradhatatlan munkerejét úgy

most a nehéz háborús idők alatt, vala
mint később az áldást és haladást biztositó 
béke idejében sokáig szentelhesse városunk 
fejlődésének és igy polgárai jólétének előmoz
dítására. Mi tisztviselők és többi városi alkal
mazottak egységesen és hűségesen fogjuk tá
mogatni Nagyságodat nehéz feladatai teljesíté
sében és közhasznú működésére Isten áldását 
kérjük. Isten éltesse Nagyságodat!

cTrofuma Béla következő szavakkal köszönte 
meg az üdvözlést:

Kedves Kollegák!
Régi, igazán jó barátomnak és kiváló mun

katársamnak, az Önök igen jeles szónokának 
üdvözlő szavai felette jólestek. Fogadják érte 
egyenként és összevéve hálás, forró köszönete
met. Amikor szemtől — szembe állunk, tartozom 
annak kijelentésével, hogy az a meleg és jó 
viszony, amely közöttünk eddigelé is fennállott, 
semmi csorbát nem szenvedhet, sőt, kell, hogy 
még bensőség teljesebb legyen, mert én, aki az 
Önök köréből nőttem ki es emelkedtem a pol
gármesteri székbe, legjobban tudom, hogy az 
Önök munkája mily értékes és én, aki mint 
önök mostan, végigszenvedtem a hivatalnoki 
pálya minden kínszenvedését, tudom legjobban, 
mennyire fáj, ha ezt a munkát, melyet a köznek 
szentelünk, kellően nem értékelik. Én a magam 
részéről mindenkor elismeréssel adóztam az 
Önök munkájának és kérem szives támogatá
sukat a jövőben is, mert legjobban tudom, hogy 
Önök, mint hűséges munkatársaim mindenkoron, 
úgy mint én, a város érdekében fognak buzgón 
és szorgalmasan működni. Ha valakinek akár
milyen baja is van, kérve kérem, forduljon hoz
zám a legteljesebb bizalommal s higgyék el, hogy 
nálamnál jobb barátjuk nics és nem is lesz. 
Fogadják ismételjen hálás köszönetemet a ki
tüntető figyelemért.

cA  közgyűlés napján, a Grandhotelben igen 
sikerült társas vacsora volt. A lelkesedés és 
öröm hozta össze a polgárságot és az zsúfo
lásig meg töltötte a termet.

<A *Polg. Daloskor „Üdvözlő dalával“ ér „Az 
őrség“-gel nagy sikert és hatást ért el. Ez utób
biban JCatyánszky az egyesület kitűnő tenoristája 
szólót enekelt. Wachfl Jmre elnök szívből faka
dó szavakkal üdvözölte a polgármestert. Te
kintve a háborús hangulatot a fölköszöntők 
elmaradtak. Igen jó hangulat uralkodott, csak 
kár, hűRy mégis történt valami, ami nem volt 
méltó az ünnepséghez. De ne beszéljünk róla. 
mert semmivel sem akarjuk az ünnepély mél
tóságát kisebbíteni.

J r f 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  b e te g sé g ek  ter
je s z tő it- . a  le g y e k e t!

DIADAL.
Amit viszafojtott lélekzettel vártunk és re

méltünk hetek óta, ami ebben a napsugaras, 
fényes tavaszban egyedül hiányzott lelkünk 
megnyugtatásához, a győzelem, a diadal, végre 
megérkezett. A múlt hét közepe óta egymást 
érik a győzelmi jelentések, amelyek igazi fris
sességgel, tavaszi levegővel, öntudattal, büszke
séggel töltik be szomjas lelkünket.Nincs semmi, 
ami fejünket oly büszkén tudná tartani, amely 
annyi önérzetet, annyi lelkierőt tudna kölcsö
nözni nekünk, amennyit ez a nagy, következ
ményeiben még ma is beláthatatlan diadal 
plántált belénk.

Przcmysl cleste óta a magyar társadalom 
bizonyos fáradtsággal kisérte a harctéri esemé
nyeket. Tudtuk, hogy hős fiaink erején, vitéz
ségen minden orosz roham meg fog törni, hogy 
orosz kozák csizmája szép magyar Alföldünk 
földjét nem fogja tapodni, tudtuk, hogy az orosz 
sereg véres fővel fog visszafutni a Kárpátok 
tarajáról és mégis valami nyugtalanító érzés 
lett úrrá a lelkűnkön.

Az a nagy csönd, az az apró hullámzások
ból álló harc, mely országunk határán folyt 
hónapok óta. minden reménykedésünk és tü
relmünk mellett is fásulttá tett bennünket, de 
egyben igdegessé is.

Valami döntő, kirobbanó eredményt vár
tunk. Vártuk, hogy valamelyik fél megkezdje az 
oftenzivát, mert tudtuk es biztos reményünk 
volt, hogy ha ez az uj harc megindul, csak a 
mi győzelmünkkel végződhetik. Annál nagyobb, 
kielégítőbb öröme van ennek az országnak most, 
hogy a kezdeményezést e harc megindulásában 
mi ragadtuk a kezünkbe. A mi diadalmas offen- 
zivánk olyan hatalmas csapást mért az orosz 
balszárnyra. Ez az offenziva százezernyi foglyot 
hozott és azt eredményezte, hogy Magyaror
szág - -  reméljük őrökre megszabadult az 
orosz hordáktól.

Ez a diadal, amelyet vártunk, óhajtottunk 
és amely mégis a legnagyobb meglepetésként 
hatott a mi legszebb tavaszi ajándékunk. A 
napsugaras ég, a madarak csicsen ése, a levegő 
illata, minden szebb, jobb, frissebb, most, hogy 
diadalt hoztak nekünk. Ez a diadal ragyog be 
a lelkűnkbe, ez teszi erőssé, igazzá, bátorrá és 
hangossá csöndes reményeinket.

Tudjuk, hogy ez a diadal minden nagy
szabású volt amellett sem végleges döntés. A 
háboru hekövetkező fázisának kedvező beveze
tése ez, de a hatalmas, minden eddig elképzel
hető arányokat felülmúló háborúban már az is 
óriási eredmény, hogy a háboru valamelyik fá
zisában a mienk a kezdeményezés és ez a kéz 
deményezés számunkra már első pillanattól 
kezdve nagyszerű eredményeket hozott.

Amikor végiggondoljuk a nyugatgaliciai és 
kárpáti nagy csatát és nagyszerű diadalt, akkor 
még jobban kell, hogy megerősödjék bennünk 
a biztos hit, hogy a végleges győzelem és a 
babér a miénk lesz. Ha mi és szövetségesünk. 
Németország, folytonosan túlerővel küzdve, még 
ilyen diadalt tudunk aratni, akkor bizonyos, hogy 
az az utolsó katona — aki — Edward Grey 
szerint — a háborút eldönti, a mi hadseregünk 
tagja lesz.

V é d e k e zzü n k  a  já r v á n y o s  b e teg 
sé g e k  ellen  ! f á z u n k ,  u d v a ru n k ,  
la ká su rjk , te s iü n k , f ő l e g  J^ezürjk 
m in d é g  t is z ta  legyen  !

Levél Újvidékről.
A „Vállalkozók Lapjához“, Újvidékről Bauer Emil mű
építész levelet ir, melyben az építész társadalomról 
igen szépen emelkedik. Emélkedése olyan természetű, 
hogy minden társadalmi osztályra szabható, ezért mi 
is átvesszük. Érdemes az elolvasásra és értékes a 

megszivlelésre.
Újvidék, 1915. IV 5.

Igen tisztelt Szerkesztő Url 
Engedje meg, hogy bár személyesen igen 

tisztelt Kollega Úrhoz nincsen szerencsém, né
hány sorral felkeressem.

Nemrégiben kezembe került a „Vállalkozók 
Lapjának“ néhány régi száma. Találtam bennük 
elégedetlenséget, munka utáni vágyat, megálla-
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Cim és posta pontosan megjelölendő. 
J u t á n y o s  á r a k .

Goz-kelmefestészet és 
vegytisztító intézet 

WEISZ HERMINA
Ú jv id é k ,  K e n y é r -u tc a  5!. sz.

Fest és vegytisztít:
Uri-, női- és gyermek ruhákat, egyenruhát, 
csipkét, hímzéseket, storokat, függönyöket, 

napernyőket, keztyűt stb. stb.
Postai megrendelések lelkiismeretesen és a 

leggyorsabban intéztetnek el
= =  E l i s m e r t  jó  m u n k a .  -
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pitását annak, hogy nincsen munkaalkalom, 
sürgetését pályázatok kiírásának stb. stb. egy
szóval megállapítható, hogy ugyanazon ténye
zők keserítik kollégáimat, mint hajdanában, 
mikor valamikor régen mindannyian odahaza 
voltunk.

Kirezzen azonban minden sorból, hogy 
annak iróí nem tudnak beleilleszkedni a ma 
gondolataiba, eszméibe s a belölök megnyilat
kozó disharmonia abból származik, hogy alko
tásra gondolnak akkor, midőn legszebb erény a 
rombolás.

A ma megállította régi ideáljainkat, vissza
térnek majd, de álmodozók azok, kik elmerül
nek a tömegek harmóniájában, az anyagszerü- 
ségben, becsületes jó szerkezetekben.

Ez okozza a megnyilatkozó disharmoniát. 
Nem szabad szembehelyezkednünk a kor szelle
mével, nem lehet ma, a múlt és jövő feladata
ival foglalkoznunk. Es Istenem, már ismét a 
művészet szent nevében, a köz érdekében. Ki 
tud ma müvészkedni. Igazán soha kedvezőbb 
alkalom, még a legálszemérmesebb emberek 
számára sem lehetett, hogy őszinte becsüle
tességgel a kenyérkérdést, a jó illatos cipő 
kérdését ne kelljen idegen köntösbe öltöztetni.

Dolgozzunk a mának, hogy eljöhessen az 
idő, mikor ismét szép mesterségünknek élhe
tünk. Nincs az a hely, az az életkor, az a 
mesterség, mely e célt ne szolgálhatná. De ha 
vannak kiválasztottak, kik képesek a jövőt elő
készíteni, kerüljék el a múlt hibáit, ne adjanak 
folytonosságot azoknak.

Kartársainknak soha nem lesz jobb alkal
muk és idejük elgondolkozni a múltakon.

Készítsenek elő az otthonmaradottak, egy 
lélekben, kölcsönös megbecsülésben a múltnál 
szebb korszakot, hiszen amúgy is, mikor itthon 
ismét együtt leszünk, egy gondolkodásában, 
érzéseiben uj nemzedék fog összekerülni.

Jöjjön el az idő, hogy kollegák egymás jó 
tulajdonságait, értékeit is felfedezzék. Válasszuk 
külön a kenyér és művészeti kérdéseket. Ne 
gyötörjük minden darab száraz kennyérért a 
jóhiszemüek seregét pályázatokkal, melyek még 
soha közmegnyugvást véletlenül sem hoztak.

Ne igyekezzünk férfiatlan, nem nyíltsággal 
a kenyérkiosztás kirivó egyenetlenségeit, a mű
vészet szent nevében, pályázatok ceremónijában 
összekuszálni.

Szűnjenek meg az egyes cipóraktárak körül 
alakotott mesterséges ércfalak. Engedjenek az 
ilyen hivatott és hivatalos hatalommal birók 
számára teret, hogy szabadon szemlélődhessenek.

Szűnjék meg az Önösség, mely felületes 
munkával csak sokat, igen sokat óhajt hab
zsolni.

És ha a hivatalos hatalommal btrók sza
bad áttekintést fognak nyerni és hivatásuknak 
megfelelően az egész kar összessége között ke
resik és találják meg az adódó feladatok meg
oldóit, meg fognak szűnni a szokszor tagad- 
hatlanul mesteri kezekkel alakított ércfalak.

Ércfalak, melyek mindig saját mohó szük
ségleteik szerint felemelnek vagy ejtenek, vé
delmeznek egy-egy cipóraktárt.

És védelmeznek, csakis azon gyülölség, 
ellenszenv ellen, melyet önmaguk támasztottak.

Igen ezért, ezekért kettősen kár, ha ma 
folytatni akarjuk a múltat és átvinnénk a jövőbe.

Ezért nagy kár oly sok erőt pazarolni pá
lyázatok kierőszakolására, fájdalmas a „mert“ 
mert elő lehetne készíteni művészi feladatokat, 
mert a köz érdeke, ipar stb. kívánja. Mert... stb.

Tessék őszintén megmondani, vannak épí
tészeink, ezeknek munka kell. Számot kell vetni, 
kik alkottak az utolsó esztendőkben, kik mit és 
hogyan. Össze kell állítani, mik lesznek a jövő 
kisebb nagyobb feladatai. .

Használják fel az otthonmaradottak kartársi 
hűséggel az időt, készítsék elő a talajt nemcsak 
a maguk számára, hanem azok számára is, akik 
igazán nem Önös érdekből vannak távol hazul
ról s nincsen módjukban utánajárni az építő
művészet gyakorlására alapvető feltételnek, a 
munka alkalom keresésének, megbízásnak.

Ez igen, ez olyan megoldás lenne, amely 
talán évtizedekre képes a mi szép mesterségünk 
mivelőit egymáshoz közelebb hozni, a kölcsönös 
megbecsülést, tiszteletet megalapozni.

Levelem közreadását előre is megköszönve 
maradtam,

kartársi üdvözlettel:
Bauer Emil.
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A cs. és kir. petrovaradin — és újvidéki várpa
rancsnokság engedélyével.

SZEGÉNY FOGLYOK,
kik orosz rabigába kerültök ilyen sors vár rátok.

Olvassuk végig, azután minden második sort, akkor megtud
juk, hogy miképpen bánnak véreinkkel az oroszok.

(Szibéria) 1914. november 17.

Kedves Szüleim!
Sajnos, hadifogságba kerültem én is. Az oroszok igen 

derék emberek. Nem igaz, amit otthon hiresztelnek róluk, hogy 
rosszul bánnak a hadifoglyaikkal. Szibériában vagyok. Lakásunkban 
rendesen fűtünk; azért mindig jó meleg a szobánk, künn bármily 
dermesztő a hideg és fagyos a világ. Valamennyiünk fekvőhelye 
tiszta és puha. Nem úgy, mint a táborban, ahol nem volt más, mint 
a hideg és nedves föld. Enni és innivalót, valamint dohányt is 
bőven kapunk. Ne gondolják Szüleim, és ne aggódjanak, hogy bármii 
nélkülözünk és szükséget szenvedünk. — Napról-napra pusztul 
szivünkből a bánat. Szórakoztatásunkról gondoskodnakaz oroszok és 
néhány fogolytársunk. Akasztás, éhhalás, pestis, kolera vagy tífusz 
mind-mind ismeretlen fogalom minálunk. A körülményekhez képest jó 
a sorunk. Az itteni viszonyok mérleeglése után nem hiszem, hogy 
most otthon jobb dolgom lehethetne. Az a tudat is boldogít, hogy 
viszontláthatom Édes Szüléimét és ismerőseimet, mert a halál fiai 
csak az ütközetben voltunk, mig itt előzékeny gondoskodás tárgyai 
vagyunk a legkisebb panaszkodásra is.

Kérem azért Édes Szüléimet, hogy ne aggódjanak értem.
Üdvözlet!
Mirkó.

(Sibirien) 17./XI 1914.
Liebe Eltern!
Ich fiel leider in Gefangenschaft. Die Russen gehen 

wie bei uns zu Hause stets erzählt und gelesen wird nicht 
mit den Kriegsgefangenen armen Soldaten schlecht um, 
sondern sie sind sehr freundlich und entgegenkommend.

Ich bin jetzt schon in Sibirien und wir erhalten we
gen hier herrschender Kälte warme Kleider und reichlich je
der zu essen und zu rauchen. Unser ständiges Lager sind 
reine und weiche Betten. Die Gegend ist sehr öde, überall nur 
Schnee und Eis, gefroren Erde und Steine. Täglich kommen 
neue Gefangene. Hier bei den edlen Russen zittern nicht die 
Soldaten um ihr Leben: die Deutschen wie auch die Unserigen 
werden sehr gut behandelt.

Das Hängen oder der Hungertod sind hier bei uns 
unbekannte Strafen; und sind verschiedene Zerstreuungen hier 
immer an der Tagesordnung, und ich glaube kaum, 
dies zu Hause gehabt zu haben. Ich freue mich schon sehr 
dass wir uns Wiedersehen werden, denn der Tod lauert 
nur im Gefechte, nicht aber wo man so bedacht ist 
hier auf uns, schon bei der geringsten Klage.

Seid darum ohne Sorgen und empfanget Grüsse
von Euerem Sohne 

M irko.
*) Es ist die erste, dritte, fünfte etc. Zeile zu lesen.

(Sibirija) 1914. XL 17.
Dragi Roditelji!

*)Ja sam pao u robstvo. — Rusi 
o kojima se kod nas govori da 
vrlo zlo postupaju sa zarobljenicima 
na suprot ljubezni susretlji
vi zato se netrebate ikada na- 
moju sudbinu tužiti. Dobri Bog će 
dati da ćemo se opet vidjeti. Sad 
sam u Sibiriji. Imamo svega. Ne
znani šta znači oskudjivati na 
išta. Mi smo zadovoljni. Dobivamo 
odelo, hranu i duhan. Postelja nam je 
mekana i topla, okolica je pusta svud 
goli brdi kamen. Svaki dan se neko 
liko sata šećemo — Pada snijeg sve se 
Smrzava od zime, a danomice vje
tar studeni duva. — O dobrom odno- 
šaju izmedju Njemaca i nas po redu svakoga od naših se počim 
nosim. Na plemenite Ruse nitko se ne 
tuži. Dakle sad i sami uvidjate da ne 
treba me žaliti. Doći će dan da 
ćete me vidjeti, jer me odje stalno čeka 
odmor dok mi je na ratištu prijetila 
samo smrt.

Cjeliva vas i grli vaš sin
M irko.

*) Čitaj samo prvi, treći, peti i. t. d. redák.
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A m ásodik magyar hadi kölcsön.
A hosszan elhúzódó háború szükségessé 

teszi hogy a hadi szükségletek zavartalan ellá
tása czéljából új hadi kölcsön bocsáttassák ki. 
E szükségletek fedezésére a pénzügyminiszter 
az elsó hadi kölcsön címleteinek megfelelő, 
6%-kal kamatozó járadékkölcsön-kötvényeket 
és ezzel egyidejűleg 5'/,° ,,-os járadékkölcsön- 
kötvényeket bocsát nyilvános aláírásra. A pénz- 
ügyminister tehát ezúttal is közvetlenül fordul 
a közönséghez, mint ez legutóbb a Német-bi
rodalomban is történt és a kibocsátás összege 
a nyilvános aláírás eredménye alapján fog 
megállapítást nyerni.

Az aláírás f. évi május 12-től 26-ig be
zárólag fog megtartatni.

Aláírási helyekül szerepelnek az összes 
állami pénztárak és adóhivatalok, a postakarék- 
pénztár és közvetítő helyei s az összes számot
tevő hazai pénzintézetek.

A kibocsátásra kerülő és 6” „-kai kamatozó 
kölcsönkötvény aláírási ára minden 100 korona 
névértékért;

a) ha az aláíráskor az egész aláirt összeg 
befizettetik, 97 K 50 f-ben;

b) ha pedig az alább ismertetendő ked
vezményes (részletekben történő) fizetési mó
dozat vétetik igénybe, 98 K-ban állapíttatott meg.

Az 5%%-kal kamatozó kölcsönkötvény 
aláírási ára minden 100 korona névértékért:

a) ha az aláíráskor az egész aláirt összeg 
befizettetik, 90 K 80 f-ben;

b) ha pedig kedvezményes (részletekben 
történő) fizetési módozat vétetik igényben, 91 
K 20 f-ben állapíttatott meg.

A 6-%-os kölcsönnél a legkisebb jegyez
hető összeg 50 K, az 5‘/.% -os kölcsönnél 100 K.

A második hadi kölcsön 6%-os typusu 
kötvényei 1915. május 1-től kezdődőleg és 
minden év május 1-én és november 1-én lejáró 
utólagos részletekben kamatoznak, tehát az első 
szelvény 1915. november 1-én esedékes. A 
folyó évi május hó 1-től az aláírás napjáig járó 
folyó kamatokat azonban az aláírónak nem kell 
megtérítenie.

Az 5-% % -os typusu kötvények pedig 1915. 
junius l-'ől kezdődőleg és minden év junius 
1-én és december 1-én lejáró félévi utólagos 
részletekben kamatoznak. A kamatfizetés folyó 
évi junius 1-ével kezdődik, tehát az első szel
vény folyó évi december 1-én esedékes.

Mindkét typusu kötvényre az aláirt össze
gek az aláírási helynél fizetendők be és az 
aláírási áron felül az aláíróval szemben sem 
folyókamat, sem jutalék felszámításának helye 
nincs.

Ha az aláirt összeg 100 koronát meg nem 
halaó, az aláírás alkalmáual az egész aláirt 
összeg befizetendő.

R 100 koronát meghaladó aláírásoknál a 
részletekben történő befizetés kedvezménye igény
be vehető az aláírás alkalmával azonban az 
aláirt összeg 10%-a biztositékképen leteendő és 
sé pedig a kir. állampénztáraknál és adóhiva
taloknál, a m. kir. postatakarékpénztár közvetítő 
hivatatalainál, továbbá az 1898: XX1I1. t.-c. 
alapján alakult Országos Központi Hitelszövet
kezetnél készpénzben, a többi aláírási helynél 
pedig vagy készpénzben, vagy olyan értékpa
pírokban, amelyeket az aláírási hely elfogadha
tóknak tart. A részletek pedig a következőkép 
fizetendő.
a jegyzett összeg 25” „-a legkésőbb 1915 jun. 8. 
„ „ ,  25%-a „ 1915 jun. 18.
„ „ „ 25%-a „ 1915 jun. 28.
» „ „ 25»/°-a „ 1915 jul. 8.

A teljes befizetés megtörténte után az alá
írási hely a letett biztosítékot elszámolja, ille
tőleg visszaadja.

A jegyzés czéljaira szolgáló nyomtatvány- 
űrlapok az összes aláírási helyeknél díjtalanul 
kaphatók. Ily nyomtatványok hiányában az alá
írás levélileg is eszközölhető.

A befizetés alkalmával az aláíró fél az 
aláírási helytől pénztári elismervényeket kap, 
amelyek a fél kívánatéra 1915. junius 14-től 
kezdve a m. kir. pénzügyministerium részéről 
kiállított ideiglenes elismervényekre fogna ki
cseréltetni. A végleges kötvények kiadására 
nézve, illetve a fél kívánatéra kiadott ideig
lenes elismervényeknek a végleges kötvé
nyekre való kicserélésére nézve idejekorán hir
detmény utján fog a felhívás közzététetni. A 
végleges kötvények kiadása költségmentesen 
ugyanazon a helyen fog megtörténni, a hol a 
pénztári elismervények, illetve a fél kivánatára 
kiadott ideiglenes elismervények kiadattak.

Rz 5 1 .“/„-os kölcsönnél zárolásnak helye 
nincsen, a második hadi kölcsön 6%-kal ka
matozó kötvényei azonban — ép úgy, mint az 
első hadi kölcsön kötvényei — zároltan is je
gyezhetők lesznek és az aláíró, a ki az általa 
jegyzett kötvényeket zárolja és a zárolást öt és 
fél éven át fel nem oldja, azt a jogot nyeri, 
hogy az 5 l/a évi időszak utolsó évnegyedében, 
legkésőbb 1920 november 1-én a kötvényen 
alapuló követelését e naptól számított egy évre 
névértékben leendő visszafizetésre felmondhatja. 
A m. kir. kincstár köteles az ilykép felmondott 
kötvényeket legkésőbb 1921 november 1-én 
névértékben visszafizetni. A zárolásból kifolyó
lag az aláíró felet költség nem terheli.

Zárolásnak csak 1000 K-át meghaladó ösz- 
szegii jegyzéseknél van helye.

A m. kir. pénzügyministerium fenntartja 
magának azt a jogot, hogy előre közzéteendő 
három havi előzetes felmondás mellett úgy a 
6°/o-os, mint az 5% % -os kölcsönt egészben 
vagy részben, névértékben visszafizethesse, azon
ban az esetleges felmondás a 6%-kal kamatozó 
kötvényekre nézve 19Z1 május 1-jét megelőző 
időre, az 5*/,%-kal kamatozó kötvényekre nézve 
pedig 1925 junius 1 -ét megelőző időrenemfog 
eszközöltetni.

A kölcsönre történő befizetésekre a mora
tórium alá nem eső betétek — a felmondási 
határidő betartásárval — korlátlanul igénybe- 
vehetők.

A betéti üzlettel foglalkozó intézeteknél s 
más ily czégeknél 1914. évi augusztus hó 1. 
előtt betéti könyvre vagy folyószámlára elhe
lyezett, egyébként moratórium alá eső betétek 
azonban a kibocsátásra kerülő járadékkölcsön- 
kötvényekre történő befizetések czéljára a két 
kölcsönre együttesen a jegyzés idejében fennál
ló összegük 25%-a, de legfeljebb a betét tulaj
donosa által jegyzett összeg 25%-a erejéig ve
hetők igénybe.

Azok, a kik a befizetésekre ilyen egyéb
ként moratórium alá eső betétjüket kívánják 
igénybe venni, annál az intézetnél vagy cégnél, 
illetve annak az intézetnek vagy cégnek köz- 
vetétésével tartoznak jegyezni, amelynél a belét 
el van helyezve.

A kibocsátandó kötvényekre és pedig úgy 
a szabad, mint a zárolt darabokra, az Osztrák
magyar bank és a m. kir. hadi kölcsönpénz
tár e járadékkötvényeknek kézi zálogul lekötése 
mellett, a névérték 75%-áig a mindenkori hi
vatalos váltóleszámitolási kamatlábon nyújtanak 
kölcsönt. Ez a kedvezmény legalább 1916. évi 
július 8-ig marad érvényben. A nevezett két 
intézet ugyancsak a mindenkori hivatalos vál
tóleszámitolási kamatlábon nyújt náluk zálogul 
elfogadható értékpapírokra kölcsönt, ha a fel
veendő összeg igazolta a jelen felhívás alapján 
aláirt összegek befizetésére szolgál. A meghosz- 
szabitott ily kölcsönök a mérsékelt kamatláb
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kedvezményében szintén részesülnek és pedig 
legalább 1916. évi julius 8-ig A fenti befize
tési határidők alatt folyósított kölcsönök után 
a fél kívánságára a mindenkori hivatalos váltó
leszámitolási kamatláb helyett 1916. évi julius 
8-ig évi 5 % -os állandó kamatláb biztosittatik.

Az aláírók kívánságára e járadékkölcsö- 
nök kötvényeit a szelvények beváltásával meg
bízott hivatalos beváltóhelyek és az Osztrák
magyar bank budapesti főintézete, valamint a 
magyar szent korona országai, továbbá Bosz
nia és Hercegovina területén levő fiókjai 1916. 
junius 30-ig költségmentesen fogják megőrizni 
és kezelni.

A második hadi kölcsön előnyős feltéte
lei, a pénzpiac kedvező helyzete és annak fel
ismerése, hogy a kölcsön jegyzésében minél 
nagyobb részvétel az aláírók magánérdekei mel
lett a közérdeket is nagy mértékben szolgálja, 
biztosítékai annak, hogy a kölcsön jegyzésének 
eredményében az ország közgazdasági ereje ép 
oly impozánsan fog megnyilvánulni, mint az 
első hadi kölcsön alkalmával.

Két narancs meg
egy pár bakkancs.

A honvédek kárpáti frontja mögött tör
tént. Két sebesültet hoznak hordágyon a tüz- 
vonalból. Az egyiket felsőlábszáron ütötte a 
srapnel, a másiknak géppuska roncsolta öszsze a 
bokáját. Tábori vasútra teszik őket s viszik a 
legközelebbi kórházba. Néhány óra múlva: 
Ungvár.

A kórházkapuban leteszik a hordágyat. A 
két sebesült egymás mellékeiül. A fiatalabbnak 
egy vörös keresztes kisasszony két narancsot 
hajit az ölébe. . .  A két sebesült aztán beszél
getni kezd :

— Huszonnégy éves vagy te is! — kérdi 
az öregebb.

— Az.
— Makórul?
— Nem. Csongrádbul.
— Aztán narancsod is van ?
— Van. Odaadom az egyikei.
— Már mér’ adnád ?
— Hogy keednek is legyék.
. . . csöndesen esznek . . . Aztán a fiata

labb kezdi;
— Keednek egészen uj bakkancsa van.
— Azám. Még csak két napos.
— Az enyim régi. Aztán már csuka.
— Csuka?
— Az ám, mer tátogat. El kelne egy 

másik, ha vóna.
— Hm . . .
— Affajta, mint a kendé.
Itt hirtelen megszakad a beszéd. Az ud

varon felharsan a törzsorvos hangja. A sebe
sülteket széthordják nyírni, fürdetni. Onnan a 
mütő szobába kerülnek. Három nap múlik egy
más mellett fekszenek a kórházba. Negyed na
pon felgörnyed a makói legény. Szemreveszi a 
szomszédját, aki halványan fekszik az ágyon.

— Netene, te fehérfejü. Nem te vagy az 
a szegedi, aki narancsot adott a kapuba ?

— Én vónék.
— Te . . . hát kell-e még abakkancsom?
— Bizony jó volna, ha lönne. — mondja 

a szegedi.
— Aztán hány bakkancs kéne he?
. . . .  A szegedi végigszalad szemével a ta

karón, azt-n halkan mondja:
— cTíeköm biz már csak egy.
— cJVo mer már nekem is csak annyi, hát 

elosztozhatunk rajta, akár a narancson.

HÍREK.
S z ín h á z i  h í r e k .  Nagy előkészületek foly

tak Zsuzsi Kisasszony szenzációs nagy operette 
újdonságra, amelyet pénteken és szombaton 
adtak elő nálunk először: A darabról dicsére
tet Írni teljesen fölösleges, mert elég, ha azt 
mondjuk, hogy bájos zenéjét Kálmán Imre, öt
letes és mulatságos szövegét pedig Martos és 
Bródi irták. A daraban előforduló remek táncokat: 
Peterdi, Sebestyén és Rákossi lejtették. Nem-
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különben elsősorban is meg kell még emlékez
nünk Gőzön Béláról, ki az operette egyik éne
kes szerepében mutatkozott be. Az operette ve
zető szereplője Tihanyi Béla volt. A többi főbb 
szereplők: Szűcs Irén Böszörményi, Papp és 
Kováts voltak. Az operettet Bruckner László 
a színtársulat jeles karmestere tanította be. 
Csütörtökön d. u. Éva Lehár Ferenc operettje, 
este pedig Mozitündér nagysikerű operette új
donság volt. Ma vasárnap d. u. Jó éjt Muki, Izsó
val a címszerepben, este pedig János vitéz 
opette kerül színre. Az egész hét sikerekben 
gazdag volt.

M e g h ív ó . F. évf május hó 30-án d. e. 
1 1  órakor az újvidéki magyar Kaszinó helyisé
gében a Demke rendes közgyűlést tart mely
nek tárgysorozata: Elnöki jelentés. Évi száma
dás előterjesztése és a felmentvény megadása. 
Felügyelő-bizottság jelentése. 1915. évi költség- 
vetés meghatározása. Üresedésben levő választ
mányi tagok megválasztása. Netáni indítványok. 
Hazafias üdvözlettel Az elnökség.

N e m z e t i s é g  e lle n i  iz g a tá s .  Lábát 
András petröci lakós vagyonos földbirtokost az 
újvidéki kir. törvényszék 1915. évi március 
hó 30-án nemzetiség elleni gyűlöletre való iz
gatás büntette miatt 3 havi fogházra Ítélte, a 
szegedi kir. Ítélő tábla a tszék Ítéletét jóváhagyta.

Ö n g y i lk o s s á g .  Hűha József kiszácsi 
lakós kisbirtokos a feletti bánatában, hogy va
gyona adóssággal túl van terhelve, házának 
padlásán felakasztotta mágát.

A D u n á b a  e s e t t  Felsőkabolon Nesin 
Gyóka 4 Íi éves halász halászás közben elszé
dült és a Dunába esett. Megfulladt.

L o p á s .  Mudin Izabella zsablyai lakós 
padlását feltörték és annan egy bödöny disz
nózsírt 120 korona értékben elloptak.

M e g lo p tá k .  Mátity János ófutaki lakós 
hentes és mészáros mester folyó hó 9-én a 
zsablyai piacra indult vágó állal vásárlása cél
jából, Este érkezett Zsablyára ahol Valah féle 
vendéglőben szállt meg. Az udvarban a félszer 
alatt kocsiján aludt és ekkor ismeretlen tette
sek ellopták a zsebéből 1380 K-t tartalmazó 
pénztárcáját.

J ó t é k o n y s á g i  h á z i - p e r s e ly e k .  <A 
JCadsegélyezö JCivatal házi családi-perselyeket 
hozott'forgalomba, hogy módot nyújtson min
denkinek hazafias kötelessége teljesítésére. E 
kis perselyek tartalmát a háborúban elesett 
hősök özvegyeinek és árváinak, valamint a 
rokkanttá lett katonáink támogatására fordítják. 
Ha mindenki bedobja fölösleges filléreit « csa
ládi perselyekbe, hozzájárul a hadsegélyezés 
nagy és magasztos feladatának megvalósításá
hoz. Minden fillérré szükség van! A családi 
gyüjtőperselyeket a JCadsegélyzö JCivatalnak a 
Kossuth Lajos-utca 20 szám alatt levő „Per- 
sely-osztály“ában lehet beszerezni 40 fillérért a 
vidéki megrendeléseket ugyanott posta úján 
intézik el. Hangoztatnunk kell, hogy e perselye- 
keí csak a családi otthonokban szabad gyíj'tésre 
használni, ezekkel a nyilvánosság körében való 
gyüjés a legszigorúbban tilos. A megtelt per
selyeket a Kossuth Lajos-utcai persely-osztály
ban, vagy e hivatal gyüjtőosztályában (Képvi
selőház épülete) veszik át ideiglenes elismervény 
ellenében; később egy bizottság bontja föl a 
beszolgáltatott perselyeket. A befolyt összegek 
a gyűjtőknek hivatalosan fognak nyugtáztatni. 
<A megtelt persely helyébe kívánatra díjmentesen 
nj perselyt küldenek. A családi gylljtőperselyek 
iránt már eddig is megnyilvánult széleskörű 
érdeklődésből Ítélve, nem fog akadni magyar 
család, amely ne szerezné be a legszebb jóté
konysági célt szolgáló perselyeket. Különösen 
az ifjúság, a lelkes magyar gyermeksereg mun
kálkodik azért, hogy minden persely szinültig 
megteljen.

H ir d e tm é n y .  Közhírré teszem, hogy a 
c.-. kir, Belügyminister 3ti29,M.-J. 1915. számú 
rendeletével, a osztrák határ átlépését a követ
kező helyeken engedte meg.

Szilézia. Vámvizsgáló épületek a következő 
állomásokon: Dzieditz, Trippau, Jager Adolf és 
Weidenau s a következő vámutakon: Dzieditz, 
Renardowitz, Schwarzwasser, Petrovicz Oder
berg, Stadt, Hrushan, Diclhan, Oppahof Stet
tin, Katharien, Warovitz, Jégerndorf, Obersldorf, 
Hotzenplotz-Slubendorf, Weidenaustadt, Battels- 
dorf, Zuckmanteb, Niklasdorf, Barzdorf, Weis- 
bach, Weisvasser, és Krauten walde.

Morvaország: határátlépése nincs megen
gedve. Csehország: Minden nyilvános közlekedő 
vasút a vizeknél levő kirakadó helyek és a 
vámutak.

Felső Ausztria: Braunau am Inn (Simbaeh) 
(Schärding) (Passau) Ach. Haibach, Mariahilf, 
Oberkappel, Hanging és Angerhauser, Szalz- 
burg: A bajor állami vasutak valamint a cs. és 
kir. alvámhivatalok a következő helyeken: Oben
dorf, Saalbrücke Walserberg, Steinpass, Han
gendenstein és a következő vámkirendeltségek: 
Grosgmain és Hirschbühel. Tirol-Voralberg: 
Kiefelsfelden, Kufstein, Scharnitz, Ehrwald Grie- 
sen, Wils Bregenz, St. Margarethen, Felakirch, 
Riva, alá Tezze, és Grignó. Krajna: Pontafel. 
Tengermellék: Cervignanó. Cormons és Triest. 
Dalmácia: Cattaró, Ragusa Gravosa, Zára, Se- 
benico és Spalató.

E g é s z s é g ü g y i  j e l e n té s  a  m á ju s  
2 - t ö l —m á j u s  1 0 -ig  t e r j e d ő  h é t r ő l .  
Bejelentettek; 2 vörhenyt, 5 kanyarót, 1 fültö- 
mirigylobot a közkórházból 2 hólyagos himlőt 
és a convictur kórházból 1 kiütéses typhusra 
gyanúsat. A vegyvizsgáló állomás jelentése 
szerint még mindig sok a tejhamisitás. Számos 
lisztminta vizsgálata után az állomás kifogásol
ja a kukorica liszt durva őrlését és annak tu
lajdonítja, hogy a kenyér száraz és törékeny- 
porlós.

katonáink Életmentője a

„S Z A N IT É C "  
TETU PCS

Legbiztosabb szer a kiütéses tifuszt ] 
terjesztő ruhatetvek ellen. 

Gyógytárakban. drogériában már mint kész ] 
tábort csomag (csak a cimet kell ráírni) kap
ható 1 koronáért. Kérjünk azonban határozót- | 
tan „SzanttéC-port, mert mint minden jónak, 
ennek is akad silány utánzata. Ahol nem volna 
kapható oda 3 dobozt utánvétellel küld, Auber j 

gyógytára, Mohács.

A k ö z ig a z g a t a s i  b i z o t t s á g n a k  f. 
hó 14-én tartott gyűlésén a tiszti főorvos Wag
ner Károly dr. ezeket jelentefte: Jelentem, hogy 
a város közegészségi állapota április hóban 
márciushoz viszonyítva kedvezőbb volt. Beje
lentettek: 8 vörhenyt, 7 diphteriát, 11 kanyarót, 
6 typhust 5 fültömirigylobot és 4 nyakszirtme- 
revedest. Himlő és kiütéses typhuseset az egész 
hónapban nem volt, a nyakszirtmerevedés ese
tei is április első napjaira esnek, most már 4 
hét óta újabb eset nem mutatkozott. A halálo
zás elég magas volt, magasabb mint március 
bán; elhalt 78 a város területén, 9 a közkór
házban különösen magas megint a szerb gyer
mekkori halálozás, róni. katolikusok 30-at, a 
gör. kel. 34-et evangélikus 12-őt, reformátusok 
7-et, izraeliták 4-et vesztettek; halvaszületés 
csak egy történt. Fertőző bajok halálozása tu
berkolózisban 14, diphteriában 3, typhusban 3, 
nyakszirtmerevedésben 4, vörhenyben 1. A köz
kórházban ápoltak április havában 114 férfit és 
152 nőt, a fogyaték leszámításával a hó vé
gén ápolás alatt maradt 87 férfi és 99 nő.

G y ó n i (A ch im ) G éza) p r z e m y s l i  
v e r s k ö t e t e  m e g je le n t .  Az északi harctér 
ágyúdűrgése közt, füzében és füstfelhőiben 
szállt fel egy relativ ismeretlenségből egyszerre 
Gyóni Géza neve és költészete országos hír
névre. Przemysiben látott először napvilágot a 
kötet, mely most némi kibővítéssel kerül a I magyar közönség kezébe uj kiadásban.

5. oldal

A galíciai vár őrsége vagy tízezer példány
ban kapkodta el a munkát s költőt, aki szegény 
volt addig és ismeretlen, abba a helyzetbe 
hozta, hogy fejedelmi jótékonyságot gyakorol
hatott a háború árvái javára. Ez a kiadás is a 
jótékonyság szent zászlaja alatt indul útjára.

Útjára a magyar szívek felé abban a pilla
natban, amikor a költő is útra kél az elesett 
várból és még nem tudni hová: az örökkéva
lóságba-e vagy orosz fogságba.

Az örökkévalóságban, ha oda vinné őt egy 
tragikus sors, ime versei megelőzték őt. Ha a 
szomorú fogságba, akkor azt a reményt verjék 
fel e költemények az olvasók százezreinek a 
szivében, hogy a fogság után jöjjön a szaba
dulás, a hontalanság után a haza, a gyász után 
a fény, a bánat és ismeretlenség után a dicső
ség és az életen való űj öröm. Ezt hirdessék, 
ezt trombitálják, ezt harsogják szerte magyar 
tájakon, magyar házakban, magyar szivekben 
ezek a háborúban, vészben, lelkesedésben és 
kétség és remény közt született versek, dicső
ségei a költőnk, dicsősége olvasóinak, és csodás 
emléke a mai zord és felséges időnek.

Jtákosi Jenő.
É v z á r ó  ü n n e p é ly  a z  i s k o l á k b a n .  

Most jelent meg az „Jskolai Ünnepeink“ 26-ik 
száma. Gazdag, választékos anyagot tartalmaz 
különösen a V. K. M. által legutóbb kibocsátott 
rendeletben előirt háborús évzáró ünnepélyekre, 
úgy az elemi, mint polgári és felső nép iskolák 
részére. E közhasznú folyóiratból jelenleg a 
16—36. számok kaphatók. Minden önálló — 
füzet ára 60 fillér. A pénz előleges utalványo
zása esetén azonnal küldi Szentgyörgyi Dénes 
szerkesztő, Maros-Vásárhelyen.

A m a d a r a k  é s  f á k  n a p j á n a k  j u 
b i le u m a .  A madarak és fák napjának tize
dik évfordulóját jelzi az 1915-ik év. Az Orszá
gos Állatvédő Egyesület, melynek kérelmére 
gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1906-ik évben a madarak és fák nap
ját, mint évenként visszatérő iskolai ünnepna
pot az ország valamennyi népiskolájában rend
szeresítette, igen nagy súlyt vet arra, hogy ezt 
a szép és minden vonatkozásában felkarolásra 
méltó intézményt tiz éves fennállása alkalmá
ból minél lelkesebb szellemben ünnepeljék meg.

Az egyesület azért a legmelegebb kéréssel 
fordul az ország nagyérdemű és magasztos fel
adatának színvonalán álló tanítóságához, hogy 
célzatát rokonszenves odaadással támogassa.

Az egyesületnek tudomása van arról, hogy 
néptanítóink ezrei a harctéren ontják vérüket a 
hazáért, tudomása van arról, hogy családjaik 
ezrei a mindennapi élet számtalan nehézségei 
közben fájdalommal és aggodalommal élik nap
jaikat. tudómása van arról, hogy az iskolai ifjú
ságnak egy része a gazdasági munkáknál se
gédkezik, számos iskola hadügyi okból vagy 
járványok miatt zárva van, de az egyesület 
mégis azt vallja, hogy a háború öldöklő zaja 
közben se feledkezzünk meg gyermekeinkről, 
ne fosszuk meg őket a madarak és fák öröm
napjától és annak a gyermekek kedélyére való 
áldásos behatásától.

És ebből a szempontból kéri a Országos 
Állatvédő Egyesület az ország tanítóságát, hogy 
ahol lehetséges minél nagyobb körültekintéssel 
és minden kínálkozó vagy igénybe vehető esz
köz segítségével munkálkodjék azon, hogy a 
madarak és fák napját ez évben is az erköl
csileg és közgazdaságilag oly nagy jelentőségű 
intézmény szelleméhez híven megünnepeljék.

Hivják össze a gyermekeket ott is, ahol 
ezidő szerint a tanítás szünetel, hogy a mada
rak és fák napját kirándulás keretében megtart
hassák, és igy a tanitók és tanulók hosszas 
elválásával szemben ismét egy alkalom nyíljék, 
melyben a köztük való kapcsolat megújul és 
megerősödik.

Igy remélhető, hogy az 1914. évben hiva
talosan ismert 7700 ünneplő iskola száma a 
madarak és fák napja fennállásának tizedik 
évében ezrekkel fog emelkedni.

Tanítóságunk meleg büszkeséggel tekint
het ez intézménynek egyedül az ö közremű
ködésével elért csodás felvirágzására, melyhez 
hasonlót a világ egyetlen egy államában sem 
találunk. Az újvidéki izraelita iskola szép, lé
lekemelő ünnepség keretében megünnepelte a 
madarak és fák ünnepét.
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Ragályok
ellen

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 90 fillérért minden gyógy
szertárban és drogériában kapható. Ha
tása Löffler, Vertun, Pertig, 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.

FODORMENTA-
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 vizre. 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 című érdekes könyvet.

Sr. KELETI &
vegyészeti gyára Újpesten.

ÚJVIDÉKI NAPLÓ

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

kinematográfia csodáit.

Május hó 19-én.
MOZINAP

a teljes bevétel az AUGUSTA-ALAP 
-- és a VÖRÖSKERESZT javára. -

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.

.... ..
A h arcm ezén  fe l f r i s sü lé s t  és 
ü d ité s f  nyújt  f ia inknak  és  
te s tv é re in k n e k  a F rank - fé le  
- „ E N H IL O “  kávép ó t ló sze r.  -

: ENRILO:
Bárminő hozzáadás nélkül kész a főzés
hez. — Használatban nagyon olcsó és az 
egészségre kiválóan jó hatású. — 16 gram 
Enrilo I liter hideg vízbe téve s aztán 

megfőzve, kitűnő italt ad. —
A leszűrés után cukrot (: 1 literre 30 gr. :) 

kell hozzáadni és felkeverni. —
A katonai hatóságoknál legjobban be
vezetve. — A kereskedő urak közvetítésé
vel vásárolható. — Minták a gyártóktól, 
Franck Henrik fiai cégtől Kassáról kaphatók.

Akézbesithetlen áruk 
elárverése Újvidék 
állomáson f. hó 17-én 
d. e. 9 órakor fogesz

közöltetni.
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 füthető szobákkal és folyósókkal 
Ivan ellátva. — Modern vendégszobák és étterem 
1 T éli k u r a r a  k iv á ló a n  a k a l m a s  I 

Állandó fürdőorvos; d r . V ilt V ilm o s  
Kimerítő tájékoztatót küld az igazgatóság. 

Egész éven á t nyitva.

1915. május 9.

Hézagpótló vállalat indult meg.
Szakmabeli képzettséggel, sok évi gyakor

lattal biró szakemberek társultak.

„HELIOS“
műszerészed és elektrotechnikai 

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

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

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

Állítsunk emléket
szeretetteinknek, kik

é l e t ü k e t  a  h a z á é r t  á l 
d o z tá k  fö l 1

M arkovics Pál
temetkezési vállalat, sirkőraktár 
— és gyárában Újvidék Rákó
czi Ferencz-út 75. alatt elég 
választék kínálkozik minden

féle sírkő és műemlékből.
A legfinomabb kivitelről gondoskodás tör
ténik. — A vállalat elvállalja az exhumálást 

és hullaszállitást bármely irányban.

•fórrá«. Bzénsavdús, diátetiku«, 
üdítő asztali Ital. -  Elősegíti 
az emésztést és anyagoserét.

unkáivá: idillt gyomorhurut-* 
nál, székrekedésnél, Bright- 
féle f  vesebainál, lépdaganat- 
nál, májbajoknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a 
légutak hnrutos bántaim&ináL

L Donáti
a maga némában a leggazda
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erólyessbb hatással. íőképen 
Indikálva: idillt bólhurutoál. 
obstipatlónál, epekőnél, elhízási j 
hajlamnál, osúsnál és cukor-/ 
betegségnél.

ie g d u s a b b .  
természetes magnézium- 

glaubersqsForrások.

I Főraktár Magyarország részére:
JHo^taan^József^udapeB^VjiJBithory-«^**^^

7354. sz. 1915.

Temesvári vásár-hirdetés.
/*z  Sdoá S z í . J ó z s e f

országos vásár
folyó évi május hó 27-étöl bezá

rólag május hó 31-éig
fog megtartatni.

mindenféle ódat felhajtása az országos vásárra 
május hő Z7-étöl, csütörtökön reggeli 5 árá

tól kezóue meg uan engeöue.
Temesvárod, 1915. évi április hó 7-én.

A városi főkapitányságtól:
Béé Ferenc, főkapitány.

Nyomatott a „Outenberg“-fé!e villanyerőre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz,
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