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Szózat
Újvidék magyarságához!

Fiaink, véreink a harctéren küzdenek 
a Haza boldogságáért. Kezükben úgy 
erősödött meg a fegyver, karjaik csak 
úgy acélosodtak meg, hogy tudták miért 
harcolnak.

A magyar önérzet, a honfiúi lelke
sedés csodát müveit.

És honnan származott e lángoló forró 
hevület, mely 12 hónap alatt el nem 
fogyott, el nem hamvadt? A hazaszeretet 
forrásából fakadt. E szeretet olyan va
rázserővel biztatja hőseinket, hogy tőle
minden akadály összeomlik. Előretör, 
összezúzza és pozdorjává töri az ellenség 
túlnagy hatalmát, mert amott nem a ha
zaszeretet erényéből sarjadzott a harc 
hanem a fizetett, a pénzelt hatalom ker
geti rabszolgamódra a sereget.

Nálunk át van hatva minden embe
rünk a magasztosság szent eszméjétől. 
Ha szenved, ha nélkülöz, ha örvend, ha 
vigad egy közös szent cél eléréséért
dobban és sarkalja magyar szive.

Hogy ezen magasztos, szent célt még 
teljesebbé, értékesebbé, eredményesebbé 
teltessük, szükségünk van arra, hogy a 
magyar kultúrának termékeny magvál 
olyan talajba vessük, melynek termése 
bőven ellásson bennünket állandóan, 
örök időkre!

Valamint német testvéreinket a német 
Schulverein acélerösen összefonja, a nem
zeti összetartozás éltető ideálját ápolja, 
úgy nekünk is tömörülnünk kell a magyar 
nemzeti eszmét érlelő, fejlesztő és megva
lósító egyesületben: a ,,'Délmagyarországi 
JCözmüvelődési egyesületben“.

Újvidék magyarsága, azok, kik itthon 
maradtatok iparkodjatok, építsétek erőssé 
itt Újvidéken a magyarság védő várát, 
hogy mikor azok, kik a Hazáért küzde
nek ismét itthon lesznek, a békében ott
honra találjanak Újvidéken.

Összetartásban, tömörülésben hozzuk 
össze e védő várunk erős falait. Saját 
erőnk építi majd fel Újvidéken azt a 
hatalmat, melyet semmi vész, sem förge
teg lerombolni nem képes! Jöjjetek hoz
zánk, kik még kivül álltok! Lépjetek kö
zénk, mutassátok meg, hogy velünk és 
mellettünk vagytok!

Legyünk egyek!
Meglátjátok, hogy mennyit tudunk itt 

elérni. Annyit, amennyit sehol az egész 
országban. Eddig sokat mulasztottunk, 
Pótoljuk a mulasztást. Hisz sokan ismer
ték az utat, melyen itt Újvidéken járniok 
kellene, hogy a nemzeti eszméink erős- 
bödhetnének a célirányos mesgyén való 
haladással, de letértek róla. Íme itt az 
alkalom, miután az utat ismerik, térjenek 
vissza oda, ahol minden újvidéki jóma
gyar találkozik: a Demkébe. Különösen 
most, amikor semmi akadályba nem 
botlunk már.

C s e r n y e i .

A m agyar városok véde
kezése a ’kiéheztetés ellen.

Irta: Dr. Hollósy István.
A világháború előtt hazánkat Európa élés

tárának tartották a külföldi nemzetgazdák. Azóta 
nagyot fordult a világ. És most ámulva látjuk, 
hogy mily nagy hiba volt éléstárunkra oly ke
vés gondot fordítani, mert a szabadkereskede
lem hívei egy rendszeres kiéheztetési folyamatot 
indítottak ellenünk, külső ellenségeinkkel együtt 
anélkül, hogy képesek lennének a magyar köz
ségek, városok sikeresen védekezni ellenük.

Ki hitte volna, hogy kiviteli politikánk is 
évszázadokon át ezen az utón ezen a temé- 
szetellenes módón haladt? Mert a gazdagabb 
nyugati államok piacait a legolcsóbb árakon 
látta el élelmicikkekkel, ellenben a hazai piaco
kat semmiféle figyelembe sem részesítette. A 
távol nyűgöt városaiban és Bécsben a magyar 
föld legizletesebb termékeit, legértékesebb ter
mékeit, legértékesebb vágómarháit sokkal olcsób
ban árusították, mint a hazai piacokon. De a 
magyar birodalom közélelmezéséhez tartozott 
az az elszoritó állapot is, hogy amig a nagy 
uradalmak állatállományát a távoli külföld vá
rosaiba hordták szét, addig a közvetlen közel
ben fekvő magyar községek, városok csak hír
ből ismerték az effajta vágni való hízott mar
hákat. A magyar közönség a selejtes élelmicik
kekre volt utalva drága áron, a legjobbakat 
ellenben olcsó árban külföldre vitték eddig. Ez 
olyan tény, olyan szégyenfoltja közgazdasági 
életünknek, amely hazafiatlanságnak is nevez
hető. De meg elszomorítóbb, hogy bár ennek 
a hazafiatlan, természetellenes irányzatnak éle 
főleg a magyar városok ellen irányult, városa
ink nem voltak abban a helyzetben, hogy vé
dekezhettek volna ez ellen. Hiszen úgy állottak 
kötött kezekkel az idegenből becsempészett 
olasz és angol jelszavakkal a szabad kereske
delem fegyvereivel szemben, mint a bilincsbe 
vert rabszolga. A vásárjog legértékesebb fegy
vereit elkobozták a szabadkereskedelem hívei a 
a városoktól. A hatósági jogok közül elkoboz
ták az élelmi szerek árának meghatározását, 
azzal a ravasz kifogással, hogy a kereskedelem 
szabadsága a legfőbb államérdek s a verseny 
szabadsága pedig a fogyasztók érdekeiben tar
tandó fel.

Ekkor jött a mostani világháború a maga 
rettenetes, minden hazugságot megcáfoló, tanul
ságaival. És ma már látjuk, hogy az „egészsé
ges verseny szabadsága“ csak egy ravasz álo
koskodás — mert az élelmiszerkereskedők a 
versenyt csak a fogyasztók ellen vették fel, — 
egymással pedig kartellbe léptek. Tehát a ha
tósági ár megállapítását követelnünk kell a kar
tellek ellen, önvédelmünk céljából.

De az a másik álokoskodás is, hogy t. i. 
a kereskedelem szabadsága a legfőbb államér
dek volna, valótlannak bizonyult, mert hiszen, 
amint az állam a kereskedelem támogatására 
szorult, olyan visszaéléseket engedett meg ma
gának az élelmiszerkereskedelem, hogy eljárá
sát az állam elleni bűncselekmények közé kell 
sorolnunk.

Bizonyosnak tartjuk, hogy ezek a vissza
élések a szabad kereskedelem elvét is a szabad 
uzsora sorsára fogják juttatni, ellenben vissza 
fogják állítani a városok életére nézve oly fon
tos piacrendészeti jogokat, köztük a legüdvö- 
sebbet, a hatósági árak megállapításának és 
a hamisítók, csalók elleni megtorlás királyi 
jogait.

Sajátságos, hogy a múlt század államfér- 
fiai nem vették észre, mikor a magyar városok 
történelmi jogait elkobozták, miszerint ezzel az 
öncsonkítással tág kaput nyitnak a Oácsország- 
ból és Lengyelországból kiüldözött idegen elem
nek, amely nemcsak kipusztitja innét a hazafias 
magyar zsidóságot, hanem kimozdítja helyéből

a magyar munkás népet is s kiveszi szájából 
a kenyeret a magyar középosztálynak is.

Ki hitte volna, hogy a múlt század város
ellenes irányzata és a folyton dédelgetett sza
badkereskedelem ide fogja juttatni hazánkat?

Európa bámulva látja, mi pedig szégyen- 
pírral arcunkon és az éhezők panaszaitól ostro
molva nézzük, hogy a. szabadkereskedelem 
tévtanának áldozataivá lettek városaink, hogy 
égbekiáltó bűncselekményekkel pusztítják, éhez- 
tetik az élelmiszerekkel uzsoráskodók nemze
tünket itt Európa éléstárában.

A magyar városok alig birják megvédeni 
magukat e belső ellenségektől. A kormány 
pedig ahelyett, hogy a városok segélyére sietne 
s önvédelméről gondoskodnék: kénytelen min
den figyelmét a hadviselés érdekeinek szolgá
latára fordítani s igy csak jó tanácsokkal és 
ígéretekkel vesz részt abban a küzdelemben, 
amelyet a városok folytatnak a szabadkereske
delemnek kiéheztetési bűncselekményei ellen.

Most a Haditermény r.-t. alapítását sem 
tartjuk megoldásnak, csak megalkuvásnak. Ám
de a városok jogosan követelhetik, hogy lega
lább erkölcsileg jöjjön segítségükre az állam, 
illetve a kormány s a városok ármegállapítá
sát hagyja jóvá mindenütt. Mert csak igy lehet 
letörni a kartellszerü mesterséges árfelhajtást, 
ha a magyar birodalom valamennyi piacára 
nézve egyöntetüleg és egyszerre történnek meg 
a hatósági árak megállapításai. Szeretnők látni, 
hogy kiviteli tilalom lévén, ha a kofák az élel
micikkeket nem tudnák sehol más árakon eladni 
(drágább árban, mint ahogy a hatósági árak 
megállapították egyöntetüleg) vájjon nem szün
tetnék-e be azonnal az árfelhajtást? A kartellek 
ellen nincs egy pillanatnyi habozásra sem szük
ség, hogy belássák a városok, miszerint nekik 
is kartellbe kell lépniök. Az élelmiszeruzsorát, 
a kofák kartelljét csak igy lehet letörni, ha a 
fogyasztók is kartellbe lépnek, városaik képvi
seletében, vagyis, ha az összes magyar váro
sok együttesen küldik fel kérvényeiket belügy- 
ministerhez s egyöntetű árakat állapítván meg 
a viszontelárusitókra, egyöntetű árakat az ösz- 
szes termelőkre, egyöntetű árakat még pedig a 
magyar birodalom összes piacaira. Akkor lehe
tetlen lesz az uzsorásoknak felverni az árakat, 
mert áruikat sehol magasabb értékben nem 
hozhatják forgalomba belföldön. Külföldre pedig 
nem lévén szabad kivinni csak a felesleget, s 
mert a külföldi piac olcsóbb, mint a hazai, a 
szállítási költségek is nagyok, az élelmiszerek
kel nem lehetne háborút folytatni a magyar 
városok ellen ily módon. Ezzel természetes út
jára terelnők végre a magyar terménykereske
delmet is, amely a kiéheztetéssel rászolgált arra, 
hogy leszámoljunk az ö veszedelmes szabad
ságával.

Ámde az egész országban mindenütt egy
szerre kellene megállapítani, nemcsak az élelmi
cikkek és vágómarhák, hanem a munkanap
szám és fuvar árait is, mert másképp nem lehet 
eredményt várni. Itt van pl. Budapest székes- 
főváros élelmezés ügye, amelyen addig nem 
lehet segíteni, mig az egész országban nem 
rendezik egyöntetüleg a hatósági árakat és a 
mezei és ipari munkadijakat. Hiába való do
log akár a főváros, akár a belügyministerium 
vezetőit hibáztatni azokért a mulasztásokért, 
amiket a múlt évtizedek kormányférfiai elkövet
tek. Mert a városok közgyűlései és a törvény- 
hozás működése az angol parlamentárizmus 
elvére, vagyis a felelőtlen demagógiára vannak 
építve. Ezeket oly művészi tökéleteséggel tudja 
a nagytőke a Demosthenes és D. Annunziók 
által a maga céljaira kihasználni, hogy a XX. 
század közvéleménye már kiábrándult a felelőt
len demagógiából is, amely a nagytőke érdekei 
védelmére mindig talál eszközöket a közérdek 
ellen.

A városok rendőrhatóságai jól tudják, hogy 
a közgyűlésektől épp oly kevéssé várhatják a
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városok lakói azt, hogy segélyükre sietnek a 
befolyásos élelmiszerhamisitók és uzsorások 
ellen, mint ahogy lehetetlenség volna azt kivánni 
a kormánytól, hogy most szálljon sikra a leg
befolyásosabb választókkal, akik bizony kihasz
nálják most a közönség szorult helyzetét.

Az élelmiszerekkel űzött uzsora, csalás, 
hamis mérlegelés és hamisítás eseteiben ná
lunk is olyan szigorú büntetéseket kellene szabni, 
mint Németországban, ahol 15.000 márka pénz- 
büntetéssel és kapcsolatosan 1 évig terjedhető 
fogházzal büntetik az efféle kereskedelmi sza
badságot. Nálunk ellenben csak 200 koronáig 
és 10 napig terjedhető elzárással büntethetik a 
rendőrhatóságaink a befolyásos élelmiszerha- 
misitókat. És nehogy megneliezteljenek a vá
rosra ezek a választók, még azt a csekély bün
tetést is többnyire leszállítják. Így azután egy 
rendkívül tanulságos képet mutat a statisztika 
arról, hogy mily védelemben részesül nálunk a 
közegészségügy a kiéheztetők, élelmicikkeket 
meghamisitókkal szemben.

Ugyanis 1913. évben 11,000 községben és 
126 városban hazánkban a tejhamisitás és for- 
galombahozatalért csak 3483 esetben, borha
misításért pedig csak 608 esetben szabtak ki 
büntetést. Egyéb élelmiszerekkel űzött kihágá
sért csak 87 esetben hoztak marasztaló Ítéle
tet a rendőrhatóságok.

Élelmiszerekkel űzött uzsorával szabadon 
foglalkozhattak egész 1915. évig. Azonban, ha 
a közélelmezés terén ilyen gyenge védelemben 
részesült a közönség, annál lázasabb buzgalom
mal feküdt neki a magyar igazságszolgáltatás 
a „becsület“ védelmére. Ugyanis 1913-ban 
151,976 esetben hoztak bíróságaink Ítéletet 
rágalmazás és becsületsértési ügyben. Magá
nosok becsületének védelmére óriási munkával 
terhelte meg az állam jobb sorsa érdemes biráit, 
a közélelmezés védelmét azonban áthárította 
magáráról a túlterhelt rendőrségre.

a  magyar városoknak nemcsak joguk, de 
kötelességük lenne a törvényhozást arra kérni, 
hogy a közélelmezési közegészségügyi kihágá
sok elintézésével bizza meg, szóval hasznos 
munkával tisztelje meg a rendes bíróságokat is, 
a becsületsértési és rágalmazási ügyeket pedig 
bizza a községi békebirákra vagy a felek által 
szabadon választandó (bizottságokra.

Ez volna a legkevesebb, amit joggal kö
vetelnének a magyar birodalom városai, ame
lyek ellen a szabadkereskedelem hívei a leg
enyhébb büntetések mellett a kiéheztetés gyil
kos fegyvereivel folytatnak háborút.

A magyar nemzethez!
A művész szobrot farag a fából, a nemzet 

áldozatkészsége pedig érczbe önti, hogy épen 
összetételének csodálatosságával végtelen idő
kig hirdesse a magyar társadalom dicsőségét.

Szobrot emelünk magunknak büszke hiú
sággal, hogy fiaink, unokáink, elkövetkezendő 
új nemzedékek megcsodálják alkotásunkat és 
ha hasonlón históriai idők szereplői lesznek, 
tanuljanak belőle.

Szobrot emelünk magunknak szerény alá
zatossággal, mert nem magunkért csináljuk, 
hanem heroikus csaták borzalmas füzében el
pusztult hősök özvegyeiért, árváiért, kezét, lábát 
vesztett, megvakult, boldogtalanná lett nyomo
rék, rokkant hőseinkért.

Szobrot emelünk magunknak jogos kérke
déssel, hogy az egész világ lássa a dicső ma
gyar nemzet kimeríthetetlen erőbirásának gyö
nyörű szimbólumát 1

M ega lko tjuk  a S íe m ze li ^Á ldozatkészség  
S z o b rá t!

Mi, akik most Ö Felsége Apostoli Királyunk 
legkegyelmesebb pártfogása, — Auguszta kir. 
főherczegasszony és Károly István kir. főher- 
czeg Ö fenségeik magas védnöksége, - gróf 
Tisza István m. kir. ministerelnök, Csernoch 
János biboros herczegprimás és báró Hazai 
Samu m. kir. honvédelmi minister diszelnüksége 
alatt ezzel az indítvánnyal lépünk a magyar 
nemzet elé, — úgy tervezzük hogy az emlék 
megalkotásában közvetlen közreműködéssel ve
gyen részt a magyar társadalom minden tagja.

A művész fából kifaragja a szobrot, a ha - 
zafias társadalom pedig az adakozók nevével 
bevésett apró fémpikkelyekkel boritja azt be.

Így oldjuk meg a szobor felépítésének 
munkáját mindannyian, akik a nagy históriai 
időt éljük, — valamennyien, ahányan e szép

magyar hazát vérünkkel, szellemi és anyagi 
erőnkkel védelmezzük.

A magyar társadalom minden tagjának 
rendelkezésére áll egy fémpikkely, — amelyet 
áldozatkészsége és anyagi képessége arányában 
tetszés szerinti összeggel válthat meg, de mini
mális ára két kordna,

Ez emlékből, melyet fanatikus lelkesedés
sel és ádozatkészséggel magunk építünk meg, 
a história levegője árad, hogy a magyar nem
zet dicsőségének és hősi nagyságának hirdetője 
legyen évezredek múltán is.

A szobrot befutja majd a patina, de alko
tóinak nevét remekmű album őrzi meg a Nem
zeti múzeumban, sőt minden adakozó ereklye
kép okmányt kap az áldozatkészség szobrának 
rajzával, amelyen fémlemezének helye is meg 
lesz jelölve.

Mindem magyar embernek részt kell venni 
ebben a nemzeti jótékony munkában, mert az 
actió jövedelme az elesettek özvegyeinek és ár
váinak, továbbá a rokkantaknak nyugalmas jö
vőjét is biztosítja.

M in d e n k it kérünk, hogy a gyüjtö iven  je g y e z z e  
elő a lem ezéi, h a z a fia s  adom ányát pedig  a be fi
ze té s i lap fe lh a szn á lá sá v a l küldje be „cÁ  nem zeti 
á ldoza tkészség  szobrának végrehajtó b izottságához.“

A szabor Mátyás király ragyogó korának 
büszke lovagját ábrázolja. A dicső királyról egy 
legenda azt tartja, hogy nem halt meg, hanem 
egy barlangban alszik. Barlangja előtt a Meg
váltó születésének éjjelén kivirul egy hár.fa és 
édes illatot árasztva virágzik.

A nagy király pánczélos lovagjának fából 
készült szobra mintha képviselné a költői kép
zeletet. Boldog jövőnk megváltásának küzdel
mes éjszakájában viruljon ki a jótékonyság 
fája, virágozzék, árassza balzsamos illatát. Ha 
majd felvirrad az áldozatkészség napja, olvassza 
fel a szenvedés zord jégmezejét és szárítsa fel 
a köny-harmatot, amit özvegyek, árvák és min
den életörömüktől megfosztott rokkantak hul- 
lajtanak!

Irtsuk a legyeket!
Folyton hangoztatjuk, hogy a legújabb tu

dományos vizsgálatok és tapasztalatok alapján 
immár kétségtelen, hogy a mindent megmászó 
házi rovarok és legyek, valamint az állati és 
emberi testen tenyésző élösdi állatok mindannyia 
terjesztői a betegségeket okozó csiráknak.

Könnyen meg is lehet győződni erről, ha 
lakásunkhoz közel fekvő valamely trágya vagy 
szemétdombra egy marék száraz-fehér festéket 
szórunk, akkor rövid idő múlva a konyhán, 
szobáinkban, terített asztalainkon látjuk megje
lenni ama fehérhátu legyeket, melyek éppen 
azon rothadó szemét, vagy trágyadombon lak- 
mároztak, melyre a festéket felszórtuk.

Megszállva tartják most ételünket, italun
kat, gyümölcsöt, cukrot, — szóval mindent 
amit megeszünk, és beoltják ezekbe lábaikkal, 
tapintó-szivó ormányaikkal a legkülönbözőbb 
baktériumokat, vagy akár az alvó kisdedek 
szeme és szája szélére, orrlikaiba a betegsé
geik csiráit.

Méltán mondják tehát a legyeket „Repülő 
piszoknak.“

Sok bajtól, veszedelemtől szabadulnánk, ha 
házunk tájékát nem özönlenék el a legyek mil
liói. Nyilvánvaló dolog ezért, hogy amidőn a 
környezetünkben előforduló ily ártalmas körül
ményekről tudomást szereztünk és azok jelentő
ségét megismertük, akkor azért, mert már meg
szoktuk, többé könnyelműen vennünk a dolgot 
nem szabad, hanem a lelkiismeret kötelesség
tudásával és teljes erőnkből azon kell lennünk, 
hogy ezen ártalmakat legalább csökkentsük, ha 
már végleg eltávolitani nem is tudjuk.

Vegyük tehát tudomásul: a férgek a sze
métben és piszokban tenyésznek! Távolítsuk 
el ezért házunk és lakásunk tájékáról minden 
szennyet, piszkot, rothadó szemetet, trágyát és 
ne mentsük hanyagságunkat azzal, hogy hát 
mi hiába tisztítunk, ha a szomszéd háza tája 
szennyes és piszkos marad. A jó példa min
dig vonz, — követőkre tatái, — ha ma nem, 
— hát holnap! Tartsuk tisztán házunkat, ud
varunkat lakásunkat, pincénket, kamránkat; 
emésztő gödreinkbe öntsünk bőven oltott meszet 
és tegyünk ki sűrűn és sok légyölő szert.

De tartsuk tisztán testünket és ruházatun
kat is és éljünk mérséklettel minden vonalon! 
Bizonyára ez lesz legbiztosabb védekezés a 
ragályos betegségek ellen.

Tollhegyen.
Nem is olyan régen megállítani szerettük 

volna az időt, a múló perceket, ma gyorsítani 
szeretnők a napokat, hogy mielőbb meglássuk:
M ié r t  on(ja vérét a z  em beriség? M ié r t  rombol a 
kultura ?

Főnixmadárként hamvaiból migifjadva akar 
—e feltámadni, vagy egy nagy temetőt készít 
elő ezredéves múltúnk számára? Ki tudna ma 
erre válaszolni? Hisszük, hogy a nagy pusztu
lásból új erőforrások fakadnak s a jövő erős 
nemzedéke közelebb viszi az emberiséget végső 
nagy céljához: a m egértéshez.

*
A rendőrségre felhoztak egy 4—5 éves 

fiúgyermeket. Arca feldagadt. Fejletlen teste 
tele ütlegelésektől származó kék foltokkal, da
ganatokkal és véraláfutásokkal. A szerencsétlen 
gyermeken megesett a szive, aki látta. Csak a 
szülőanyja nem könyörült meg az ártatlan csepp- 
ségen. Ö kinozta, ütötte, verte, mig a szomszé
dok föl nem jelentették.

Az állatias, érzéketlen asszonyt a rendőr
ség 24 órára lecsukta. A gyermek menházi 
elhelyezése végett megindult a hivatalos eljárás. 
J l  k i s a já t  gyerm eké t ily brutális bánásmódban 
ré s ze s íti, a z  m egérdem elné, hogy nyilvánosan meg
botozzák és k ire k e sszé k  tis z te ssé g e s  em berek tár
saságából.

Van már hatósági ár az új búzára, csak 
búza nincs. De ha volna is búza, az keveset 
segit rajtunk, mert a városi ember uj búzával 
úgysem boldogulhat. Miért? Nincs hol meg- 
öröltetné, s ha volna is erre alkalom, a vele 
járó horribilis költséget (őrlési dija, oda ésvisz- 
sza fuvarozás, munkabér stb.) nem tudnók el
viselni.

S z ó r t sü rg e tjü k  — nem az uj búzát — ha
nem a z  uj lisz te t. S n é lkü l vá ro si em ber nem bol
dogulhat, hacsak vissza nem állítjuk az ősi álla
potot, amikor két kövön morzsolgatták össze a 
kenyérmagvakat. Krónikás.

HÍREK.
Dénes Lajos kitüntetése. Az újvidéki fel

sőkereskedelmi" iskolának egyik kitűnő tanárát 
Dénes Lajos tart. hadnagyot, aki az északi és 
előbb a déli harctéren vitézül harcolt, már 
kétszer megsebesült, őfelsége a hadi ékitményes 
3. oszt. katonai érdem kereszttel tüntette ki. 
Dénest, aki Fischer Jakab hitközségi főjegyző 
veje, kitüntetése alkalmával igen sokan üd
vözölték.

Hirdetmény. Felhívom a város összes 
19—42 év között lévő férfi lakosait, hogy folyó 
hó 26-ától kezdve katonai igazolványi okmá
nyukat állandóan hordják maguknál s a várpa
rancsnokság ellenőrző közegeinek bárhol vo
nakodás nélkül mutassák elő. Payerle rendőr 
főkapitány.

A rendes polgári menetrend a vasúton 
tegnap megindult, de még magántáviratokat 
szombaton feladni nem lehetett.

Egészséügyl jelentés a jul. 12— 18-ig ter
jedő hétről. Bejelentettek 4 vörhenyt, 2 tifusz 
és 2 kanyaróesetet. A jun. 29-én cholerában 
megbetegedett katona felgyógyult, azóta újabb 
eset nem volt. Újból felhívjuk a közönséget a 
fertőtlenítésre és légyirtásra.

Az uj liszt. A kormány a múlt héten ha
tályon kivül helyezte azt a rendeletét, amely a 
liszt megkimélését rendelte el. Az átmeneti idő, 
amelyben a kukoricaliszt uralkodott, véget ért. 
Nem kell szűkölködnünk, nem kell a finom, 
fehér lisztet, a búzát nélkülöznünk, hanem ehe
tünk ismét becsületes, magyar kenyeret. Ha a 
harctereken nem is aratnók egymásután a szebb- 
nél-szebb diadalokat, ez az egy tény, hogy a 
búzalisztet visszahelyezzük az őt megillető hely
re, már maga is valóságos győzelemszámba 
menne. Mert egyrészt az ország konszolidált- 
ságát jelenti ez a tény, másrészt azonban jelenti 
az entente kiéheztetési politikájának bukását is. 
Hiába blokád, hiába a majdnem teljes körül- 
zárás, mi nem akarunk éhenhalni. Csak egyet 
kell államnak, hatóságnak, és társadalomnak 
egyránt megjegyeznie. A liszttel, búzával, amely 
oly nagy mennyiségben áll most rendelkezünkre, 
most már takarékoskodni kell. Nem tudhatjuk 
mikor lesz vége ennek a véres öldöklésnek és 
megbocsáthatatlan bűnösség volna a lisztet 
elfecsérelni, elpazarolni. Örüljünk az uj lisztnek 
és takarékoskodjunk vele.
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A vöröskereszt helyi tudositóirodája. A
háború kezdete óta tömeges szó- és Írásbeli 
megkeresések érkeznek vöröskereszt városi vá
laszarányunkhoz. Nemcsak helyből és a vidék
ről tudakozódik a közönség a bevonult kato
nák sorsa iránt, hanem az egész monarhia és 
a szövetséges Németország területeiről is. A 
kevésbbé müveit egyénektől érkező tudakozó
dások gyakran nélkülözik a kérdezett katonákra 
vonatkozó fontos adatokat, másrészt az Írásbeli 
megkeresések gyakran felesleges részleteket 
tartalmaznak. Természetes tehát, hogy az ily 
alaposan megindított tudakozódások sok esetben 
negativ eredményre vezetnek és a gyors elin
tézést is hátráltatják. Ez a körülmény már a 
háború kezdetén arra indította vöröskereszt 
választmányunk elnökségét, hogy a 61,264/1914. 
sz. min. rendelet alapján portómentes válaszos 
levelezőlapokat nyomatott, melyeknek felhasz
nálásával az egyesület hivatalból és ingyen 
végzi az elesett, sebesült, eltűnt vagy fogoly 
katonákra vonatkozó megkereséseket és tudó
sításokat. Hogy a tudósitűszolgálat ezen módja 
mennyire célravezető, illetve mily nagy fontos
sággal bir annak igénybevétele főleg az analfa
beta és a hadsereg szervezetében városban la
kó sok tudakozódásainak közvetítésénél, mutatja 
az a körülmény, hogy ezerszámra tudakozód
nak az egyesületi irodánál és hogy a magyar 
vöröskereszt központi igazgatósága a közelmúlt
ban körrendeletileg szervezte a vöröskeresztes 
tudósitószolgálatnak ily  módon történő teljesí
tését. Nagyszolgálatot tesznek a vöröskereszt 
hunrános egylet népszerűsítésének és a hozzá 
forduló tudakozóknak a társadalom előkelősé
gei, különösen a néppel érintkező lelkészek, ta
nítók, ha a vöröskereszt tudósító irodájának 
ingyenes tudakozódó szolgálatát ajánlják és a 
tájékozatlanokat az egyesülethez utalva felvilá
gosítják. Miután, tudomására jutott az egyesü
leti elnökségnek, hogy egyes lelketlen, haszon
leső emberek kihasználják a tudatlan és tájé
kozatlan közönséget, amennyiben tudakozódási 
és beteg katonákat átutalási kérvényekért hor
ribilis pénzösszegeket szednek; ismételten tudo
mására hozzuk a közönségnek, hogy a városi 
vöröskereszt választmány tudositóirodája úgy 
az átutalási kérvényeket, mint egyéb, az egylet 
alapszabályszerü feladataiba vágó ügyeket, tisz
tán jótékonyságból, tehát teljesen ingyen végez, 
— legfölebb önkéntes adományt fogad el.

Akik a vöröskeresztes egylet bárminemű 
jótékonysági támogatását a közbenjárását (tu
dakozódás, betegátutalás stb.) igénybe óhájtják 
venni forduljanak a legnagyobb bizalommal 
Jorslsr déza  főmegbizott helyettes, egyl. ügy
vezető alelnükhöz (városháza, II. emelet 43. sz.)

A vasárnapi nagy szélvész oly erővel tom
bolt, hogy százados fákat ledöntött. A régi fa
lud bemenőiében egy ilyen óriási fát ketté ha
sított. A szomszédságban kofáskodó asszonyt 
szerencsére nem érte a földredülő fa.

Kirabolták vasárnapról hétfőre virradó éj
jelen a Dunautcában lévő Weinbergerféle arany
műves üzletet A kárt még eddig nem lehetett 
teljesen fölbecsülni, mert a tulajdonos nem tu
dott a kár nagysága felöl felvilágosítást adni. 
Mindenesetre igen nagy. Scheer dunautcai pá
linkamérő vette észre a betörést, ki hajnalban 
üzletét ment kinyitni. Azonnal értesítette a tu
lajdonost, ez a rendőrséget, mely helyes irány
ban nyomoz.

Betörés. E hó 18-án éjjel Silits György 
Újvidék cseneiszállási lakós házába ismeretlen 
tettesek az ablakon keresztül behatoltak és on
nan 2 férfi aranygyűrűt, 1 ezüst órát, 1 arany 
óraláncot, 4 arany Inggombot, 3 selyem kendőt 
és sok egyéb ruhaneműt elloptak, Összes kár 
mintegy 350 korona.

A vizbe fulladtak: Maletits Torna 17 éves 
béltisztitó tanonc, a csatorna torkolatánál für
dés közben a Dunába fulladt és Temeninacz 
Borivoj Titelen fürdés közben a Tiszába fulladt.

Öngyilkosság Kátyon Burghardt Péter cipész 
öngyilkossági szándékból először fejébe lőtt és 
azután az udvaron lévő fára felakasztotta ma
gát. Mire tettét észre vették, már halott volt.

Halálos rúgás. Temerinben Péter János 18 
éves bérest szántásközben egy ló úgy megrugta, 
“ °gy ott a helyszínen nyomban meghalt.

Élelmiszerek maximális árai. Profuma Béla 
Polgármester a vásári bizottság véleményes 
javaskta alapján a következő élelmicikkek 
maximális árait a következőképpen állapította

meg: tej literje 36 fillér tejfel literje 2  ko
rona főzővaj kilógramja 4 korona 50 fillér, 
eavaj 5 kor. 5ü fii!., juhturó kgja 3 kor., túró 

Kgja 1 kor., tojás darabja 12 fin., rántani való 
csirke kgja 2 kor. 80 fill., tyuk és kakas kgja 
4 kor., sovány liba kgja 1 kor. 60 fill., hízott 
iba kgja 2 kor. 60 fül., kacsa kgja 2 kor., 

harcsa egy kgon aluli kgja 2 kor., egy kgon
u 3 ko r> P°n|y 1 kgon aluli kgja 1
kor 60 fül. 1 kgon felüli kgja 2 kor. 50 fill.,
csuka 1 kgon aluli kgja 1 kcr. 20 fill.. 1 kgon
felüli kgja 1 kor. 60 fill. A főzelékfélék maxi
mális ara nem változott. Az ekként megállapí
tott maximális árak tegnap léptek életbe. Most 
meg a fuvarozás és napszám megállapitása is 
kívánatos volna.

A biztosítási ügynökök büntetőjogi felelös- 
se9® a beszedett dijakért. A biztosítási ügy
nökök áltál a társaságok részére beszedett, de 
be nem szolgáltatott biztosítási dijaknak az 
ügynök saját céljaira való fordítása esetén az 
eddigi bírói gyakorlatban az a felfogás jutott 
kifejezésre, hogy a biztosítási ügynöknek ezen 
cselekménye nem állapítja meg a sikkasztás 
tenyalladékat, hanem az ilynemű követelések, 
mint magánjogi elszámolásból eredők, csakis 
magánjogi követelést képeznek és így büntető 
ut0JJ. a,z illető ügynök ellen fellépni nem lehet. 
A bíróságok ezen korábbi álláspontjával szem
ben újabban egy adott esetből kifolyólag az az 
álláspont érvényesült, hogy a biztosítótársasá
gok ilynemű követeléseinek be nem szolgálta
tása és az ügynök által való eltulajdonítása 
igenis bűncselekményt képez. Egyik biztositó 
társaság ugyanis feljelentette ügynökét azon 
a címen, hogy a felektől beszedett biztosítási 
dijakat nem szolgáltatta be s azokat saját cél
jaira fordította. Törvényszék tényleg bűnösnek 
találta a vádlott ügynököt a sikkasztás bűntet
tében s ezért őt el is Ítélte annak dacára, hogy 
a feljelentés megtétele után az ügynök tartozá
sát kifizette s ennek folytán a biztosítótársaság 
mint sértett vissza is vonta a vádat. Kimondotta 
ugyanis a törvényszék azt, hogy az ügynök 
nem tekinthető fix alkalmazottnak s igy az ál
tala elkövetett sikkasztás hivatalból üldözendő.

Adjurjk látcsöveket Katonáinknak/
3 ó  tá vc ső  e g ész  c sa p a to k a t m e g - 

m e n th e t  a  m eg lep e té s  v eszed e lm é 
tő l  és a z  e llenség  k ik ém le lésére  is 
a  legb iztosabb  seg ítő  e s z k ö z !

(K ü ld jük  e l tá v c sö v e in k e t h ő s  
k a to n á in k  s zá m á ra  a  d fa d seg é /g ző  
h iv a ta l  cintére (B u d a p e s t, IV. Vá- 
czi-u tca  38. s zá m .

Harci humor.
*

Az északi harctérről tért haza egy jó hu
moráról és ötleteiről ismert tartalékos főhadnagy. 
Barátai a szokott asztaltársaságban unszolták, 
meséljen valamit hadi éleményeiről, de ő az 
összes kérdésekre csak azt a választ adta: 
katonai titok:

Végre hosszas faggatás után ebben a rö
vid mondatban foglalta össze tiz hónapos hadi 
tapasztalatait:

— Fiuk, két dolgot megtanul az ember a
háborúban, — im ádkozni és vakaródzni.

*
Az olasz hadüzenet után X. városban együtt 

ült az ezred tisztikara, az ezredes mellett ked
vence, a főhadnagy.

Az ezredes szidta a hitszegő olaszokat s 
azt mondta: Nem baj, megverünk mindenkit, 
pedig ellenünk van az egész világ!

A főhadnagy, aki nagy hölgybarát, méla- 
busan jegyezte meg:

— Bizony ellenünk van a z  egész  világ, 
csak legalább a fé lvilág  volna mehettünk!

*
Mig a főhadnagy mesélt barátainak, a 

szomszéd asztalnál két alkalmatlan B) osztályú 
népfölkelő valami háborús kérdésen annyira 
összevesztek, hogy a sértett még ott a helyszí
nen provokálta  asztaltársát. Hirtelen segédek is 
kerültek és a párbaj feliételeit is letárgyalták. 
A hangos beszédek minden szavát hallották és 
mikor megállapodtak a segédek, hogy a távol
ság harminc lépés, avánsz nincs és három má
sodperc a célzási idő, a főhadnagy átszólt a 
segédek asztalához:

— Legalább egy negyed órát adjanak a 
feleknek, hogy b eáshassák  magukat\

*
Befejezésül ideiktafjuk az sAtpesi M a g y a r  

JCadiujság jóizü tréfái közül az alábbiakat:
(•K atonás fe le le t.J  Egyik legutóbbi csapat

szemlénél a trónörökös megszólította az egyik 
I. és 11. osztályú vitézségi éremmel kitüntetett 
altisztet és a kitüntetés részleteit kérdezte tőle. 
A végén a trónörökös kezet fogott a katonával 
és még megjegyezte, hogy most már csak az 
„aranyérem“ hiányzik. Az altiszt feszes állásba 
vágta magát és katonásan felelte: „Meg lesz 
Fenség!“

(c/7 rá k  ellen oltottak.) Vjabban a z  o rosz  
csapatokat rákszérummal oltották be; ez adja 
magyarázatát a gyors és tartós visszavonásnak.

fcA  lő v ész íro k b a n .J  — Te, Miska, ma fog
tam az első tetüt!

— Pszt, megbolondultál? Katonai titkokat 
akarsz elárulni?

Nyilttér.*

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen boldogult férjem 

M atkovics Rókus temetése alkalmával 
megnyilvánult részvétért, úgy az egye
seknek, mint az összes egyesületeknek, 
ezúton is a gyászoló család nevében 
köszönetét mondok.

Újvidéken, 1915. július hó 21-én.

özu. (Tlatkouirs Rűkusné
szül. Hodoványi Anna.

*E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség

M enjen ma este  az 
A Méregkeheiy.
nagyhatású dráma 5 felvonásban.

A nevető férj
vígjáték 2 felvonásban.

P

%

Sokkal célszerűbb
ha a női pongyolát, teljes női 
gyermekruhát, kötényeket stb. 

készen  vásárolja,
mintha a kelmét külön vásárolná. 
Elég nagy szép választék áll ren

delkezésére

ŠAlaburics Mária
üzletében. £

A  Szücs-utca 30. szám. El
§ 9  E3® E l®  E l®  E l®  Éld

K e r e s ü n k

egy gyakornokot
gyarmatárú ügynökségünk részére 

kezdő fizetéssel

Moser és Wertheim
Kenyér-utca 26 szám.
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Állítsunk emléket
szeretetteinknek, kik

é le tü k e t a  h a z á é r t  á l 
d ozták  fö l 1

Markovics Pál
temetkezési vállalat, sirköraktár 
— 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.

S e g é d e k e t
jó fizetés mellett, 

fűszer — és kézm űáru- 
kereskedésem részére  
a z o n n a l i  b e l é p é s r e  

k e r e se k

P rob t István f ia
áruhaza

T  orontál—Szécsány
v  —

ÚJVIDÉKI VÁROSI
JODOSGYÓGYFÜRDŐ

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

relt hidegvizgyógyintézet
V il 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 
van ellátva. — Modern vendégszobák és étterem 

1! Téli k ú r á r a  k iv á ló an  a k a lm a s  1
Állandó fürdőorvos; dr. V ilt V ilm os 

Kimerítő tájékoztatót küld az igazgatóság. 
Egész éven át nyitva.

Levélbélyegek
a legnagyobb ritkaságok, különle
gességek, régi magyar és szerb ritka 

példányok eladók.
Hol?

Megmondja a szerkesztőség.

Kiadó
a z o n n a l az O lg a v i l lá b a n  (Futakiút 
villamos megálló) k é t  ig e n  s z é p  m o 
d e rn  k é n y e le m m e l b e r e n d e z e t t  

b u to r o r o z o t t ,  k i i lö n b e já r a tu  
szo b a .

Ugyanitt a napnak bármely szakában 
o lc s ó  és jó l t á p lá l t  
b a ro m f i  k a p h a tó

Előkelő női divatterem.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni,
hogy

női kalap divattermemet
a nyári 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 
W INKLE VALLY, 

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

Középiskolákat végzett és jó 
bizonyítványokkal ellátott in-
— telligens fiatalember mint —

g y a k o r n o k
fizetéssel felvétetik egy előkelő
— cég újvidéki fióküzletében. -
—  Cim a kiadóhivatalban. —•

•forrás. 8üénsavdú8, di&tetikos, 
Oditö asztali ital. -  E lősegíti 
az emésztést és anyagcserét.

Legtelltottebb gyógyforrás. —
Indikálva: idült gyom orhurut- 

*_  nál, székrekedésnél, Bright*
r l n  föle vesebajnál, lópdaganat-
I 11* nál, mftjbajoknáí, sárgaságnál,

anyagcsere betegségeknél, a 
légutak hurutos bántalm ainál.

, Donáti
a maga nemóben a leggazda
gabb tartalmú gyógyforrás leg
erélyesebb hatással. Föfeépen 
indikálva: idült bélhurutnál, 
obstipatiónál, epekőnél, elhízási i 
hajlamnál, csúznál és c u k o r -i  
betegségnél.

Legdusabb, •rmészetes magnézium- glaübersósForrások.
I  F ő rak tár Magyarország részére: r  f

J^öftoiannXozBef^BudapeirtV^i&thory-Tjto^ÄjJ

gyógytára

Újvidéken, E rzséb eí-tér
a z  l ü a t s z s r ó s z e t  é s  
hygienilíus ó v ó sze rek

minden különlegességével 

dúsan
föl van szerelve.

1915. julius 25.

M. kir. Folyam- és Tengni hajózási  K.-T.
HELYI HAJÓJÁRATOK

m e n e tr e n d je  1915.
V U K O V A R  — Ú J V I D É K
között, vegyes szolgálatban pén tek  

kivételével naponként.
Érvényes a hajózás megnyitásától további intézkedésig

Lefelé Állomások Felfelé

ind. 400 ree. Vukovar, vasút érk. 650 este
410 .. Vukovar, város 635 „
450 n . Bácsujlak*) . 535 d.u.

.. 505 „ . Opatovac*) . „ 510 „

.. 530 _ . Dunabökény . u 430 „
„ 555 . . Šarengrad . „ 355 „

625 „ Ilok . . 320 „
„ 635 „ . . Palánka . . 305 „

720 „ Susek-Koruska 155 „
„ 730 „ Banostor . 140 „
„ 745 „ . . Čerević . . 125 „

800 „ . . Ófutak . . n no .
810 „ . . Beočin . . „ 100 M

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

ind. 1210 „

D. G. T. m enetrendje.
A Budapest—Titel

közt közlekedő póstahajók menetrendje
Érvényes 1915. március hó 1 -töl további intézkedésig.
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1000 i. Budapest (Petőfi-tér) . . é. 335
1021, - Budapest (Tabán) . . . . 330

Nagytétény........................ 230
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T ö k ö l ................................ UO
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100 D unapen te le .................... 1035
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Nyomatott a „Gutenberg“-féle villanyerőre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.
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