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T a k a rék o ssá g .
Az angol alsóházban a múlt héten 

felszisszentek az angol képviselő urak, 
mikor meghallották a miniszterektől, hogy 
Angliának a háború eddig harminc m il- 
liárdjába került. A kormánynyilatkozat után 
azonnal akadt képviselő, aki felszólalt 
és körülbelül a következőket vágta az 
angol nemzet szemébe:

Hihetetlen és eddig képzelhetetlen 
arányokat öltött ez a háború, nemcsak 
embertömegek, hanem költségek dolgá
ban is. Az az összeg, amit itt most hal
lottunk, minden képzeletet fölülmúl. Ang
lia ugyan sokat megengedhet magának, 
de én úgy hiszem, hogy azt az összeget 
még Anglia is megérzi. Legkülönösebb 
azonban az, hogy ugyanakkor, amikor 
Angliát ilyen óriási háborús kiadás ter
heli az angol hatóságok tisztviselői a 
hivatalos pénzeket épp oly könnyelműen, 
épp oly számolatlanul költik el, mint 
eddig és a magánemberek magánvagyo- 
nukat is, ahelyett, hogy a hadviselés 
rendelkezésére bocsátanák, maguk költik 
el ugyanazokra a hiábavalóságokra, mint 
háború előtt. Ennek a helyzetnek meg 
kell változnia, és a mai pazarlásnak a 
helyébe takarékosságnak kell lépnie.

Ezt mondták Angliának, a világ ban
kárjának a parlamentjében. Már ott is 
érzik, hogy a végnélküli nemtörődöm
séggel, amellyel Anglia népe a háborút 
nézi, háborút nyerni, háborúban győzni 
nem lehet.

Egyrészt örömmel és megelégedéssel 
kell tudomásul vennenünk az angol nép
hangulat és parlament eme megfordulá
sát, de ugyanakkor a magunk számára 
is le kell vonnunk a tanulságokat. Ha 
már Anglia ennyire érzi, hogy takarékos
kodni kell, és minden erőt a háború 
szolgálatába kell állítani, mennyivel inkább 
kell ezt éreznünk és megállapítanunk ne
künk is, akik —  bizony a magunk lebe
csülése nélkül mondhatjuk —  fejletlenebb 
és szegényebb állam és nép vagyunk, 
mint Anglia. Takarékoskodnia kell Ang
liának és takarékoskodnunk kell nekünk 
még inkább.

A takarékosság a mai hatalmas világ
háború legelső következménye kell, hogy 
legyen. Senkinek sem szabad a mai 
időkben tüntetni a gazdagságával, hanem 
egy általános életstandardot kellene min
denki számára elöirni és ezt kellene 
mindenkinek betartani. A takarékosság
nak legelső szempontja azonban az le
gyen, hogy célszerű legyen. Ne az el
sőrendű szükségletek terén takarékoskod
junk és ne az annyira szükséges szóra
kozást vonjuk meg magunktól, mert ez 
a két tényező múlhatatlanul szükséges 
a nép testi és lelki ellenállásához. De 
vannak olyan kiadások, vannak olyan 
jogcímek pénzköltésre, amelyekről a há
borúban az u. n. Hinterland népeinek 
"lik lemondaniok, sőt ha a harcot, ame

lyet folytatnak, komolyan veszik, köte
lesek lemondani.

A mi számunkra ez a háború élet
halálharc. Létünkért, fennmaradásunkért 
harcolunk. Minél jobban megfeszítjük 
erőnket, annál gyorsabban tudjuk elérni 
a mindnyájunk által oly hőn várt végső 
győzelem pillanatát.

Ahhoz azonban, hogy valóban meg 
tudjuk feszíteni minden erőnket, kell, 
hogy nemcsak testi, hanem anyagi erők 
is állnak az állam és a hadsereg ren
delkezésére. Ezt az anyagi erőt pedig 
csakis mi, a lakósság, a nemzet tudja 
előteremteni, és pedig csak egy eszköz
zel, a takarékossággal.

A jelszavunk tehát ezentúl a takaré
kosság legyen és ez a jelszó diadalra 
fog vinni. R. I.

Hadseregünk egyik hőse, 
a mi derék Angyal Lászlónk 

38. gye., főhadnagy
a haza védelmében az északi harctéren elesett. 
Nagy a fájdalmunk e jelen pillanatban. Hisz 
az ő becsületes, egyenes lelke, igazi katonás 
és mégis előzékeny modora nagyon közel vitt 
bennünket hozzá. És most, mikor halála hírét 
vesszük, sajog a szivünk, mert nem tudjuk az 
igazi hős kezét megszorítani. Bárcsak egy bú
csúszót mondhattunk volna neki, tán nem lenne 
oly fájdalmas a róla való megemlékezés. E 
példás, katonai erényekben gazdag hősről a 
legjobban beszél Mika Ferenc 38. gye. r. k. 
tábori lelkésznek a szülőkhöz küldött levele.

—  Tábor 915. jul. 20.
Igen tisztelt Szülők!

Isten útjai kifürkészhetetlenek és mi gyarló 
emberek, kik, még ma az élet örömeit élvezzük, 
holnap már, halványak, élettelenek lehetünk. 
Tudom, hogy mint szülők aggódva imádkoznak 
harctéren levő fiukért, „de néha az egek Ura 
másképpen intézkedik. Ő tudja egyedül, hogy 
mikor és mint hallgassa meg imáinkat. Mi, 
amikor a harctérre indulunk leszámoltunk az 
élettel. Nagyon jól tudjuk, hogy nemcsak a hol
nap, hanem minden perc bizonytalan fölöttünk, 
Kedves jó fiuk Lajos, vagy mint közönségesen 
becéztük: „Bandi“ vasárnap déltájban igen 
súlyos fejlövést kapott és a fejlövés következ
tében csakhamar csöndesen el is távozott kö
rünkből, —  vakmerőén bátor volt. Harctéri 
örömhíreket vittek ki a lövészárokba, mire ő 
örömében, állva egymásután átlőtt az orosz 
lövészárokba, amikor egy gépfegyver lövése érte 
jobb halántékán. Összeesett és csakhamar ki
szenvedett. Tegnap reggel temettük el a hős 
katonát, a nemes bajtársat északgaliciai Wojs- 
lanlce község kát. temploma mellett, keményfa 
koporsóba, keményfa kereszttel, beégetett cim- 
fölirattal.

Nagyrabecsült Szülők I
Tudom, hogy fájdalmuk igen nagy, meg

mérhetetlen és az én vigasztalásom igen gyenge, 
azért csak a jó Isten kegyelmébe ajánlom 
Önöket. Ö vigasztalja a bánkódó szülőket, 0, 
aki Mindenható, adjon erőt a nagy csapás el
viselésére, szolgáljon némi vigaszul, hogy iga
zán hősi halált halt, ellenség golyója terítette le.

Méltóztassanak elhinni, nemcsak az ezr«d 
tisztikara, kik kivétel nélkül a legnemesebb ba
rátságot tartották fönn vele és szinte jóleső öröm 
volt vele érintkezni, de legénysége is igen-igen 
szerette. Értesülésem szerint legfelsőbb kitünte
tésre is föl van lerjesztve. Veszteségünk annál 
súlyosabb, mert a megboldogult az igazi katona 
példányképe volt-

Az igazság Istene adja meg neki az örök 
nyugalmat, bánkódó jó szüleinek pedig és ne
künk az Ő szent akaratában való megnyugvást.

Leveleit, naplóját és holmiját illetőleg ké
rem szives óhajuk közlését. Pénz maradt nála 
90 K., körül.

Őszinte, igaz mély részvétemnek ismételten 
való kifejezése mellett, maradtam.

tisztelőjük 
Mika Ferencz

38. gy. e. r. k. tábori lelkész.
A gyászoló család intézkedik, hogy kedves 

halottja újvidéken helyeztessék örök nyagalomra.

Állam i jutalm ak ipari 
m unkásoknak.

R kisipari és győri munkások, illetőiig mun
kaadók figyelmébe.

A kereskedelemügyi miniszter elhatározta, 
hogy évenkint bizonyos számú jutalmat ad a 
kereskedelmi és iparkamarák javaslatára oly 
ipari munkásoknak, kik hosszú és hűséges 
szolgálattal és ezzel párosult egyéb kiváló 
jó tulajdonságokkal erre érdemeket szereztek. 
E jutalmakból évenkint 5 esik a szegedi ke
reskedelmi és iparkamara területére (Szeged, 
Hmvásárhely, Baja, Szabadka, Újvidék, Zombor 
városok, Csongrád és Bács Bodrog vármegyék) 
és ezek rendszerint minden évben a karácsonyi 
ünnepek körül osztatnak ki megfelelő ünnepé
lyességgel. A kitüntetett munkások mindegyike 
100 koronát és a jutalmazás indokait tartal
mazó elismerő okmányt kap.

A kitüntetésre való javaslattétel és a jutal
mak kiosztása a kamara föladatát képezvén, 
fölkérjük a kerület munkaadóit, úgy a gyáro
sokat, mint a kisiparosokat, hogy közöljék a 
kamarával azon munkásaik névsorát, az azokra 
vonatkozó és a jutalomra való érdemességet 
bizonyító adatok kíséretében, kiket a jutalma
zásra érdemesnek tart.

A kitüntetésre való igény elöföltételei a 
következők:

1. magyar állampolgárság,
2. tényleges ipari munkában való állandó 

alkalmaztatás (kapus, kocsis, gyári irodaszolga 
és más ily természetű szolgálatot teljesítő a 
jutalomra igényt nem tarthat.)

3. legalább 15 évi megszakítás nélküli 
működés az ipari munka körében (tanoncévek 
beszámíthatók, évadhoz kötött ipari munkában 
alkalmazottaknál a teljesen betöltött évadok 
teljes évekkel egyenértékűnek tekintetnek.)

4. a rendes munkabér, vagy munkakereset 
évi összege, a bejelentés évében 2000 koronát 
meg nem haladhat.

Mindezen feltételek teljesítése hiteles oki
ratokkal, esetleg a munkakönyvvel, vagy annak 
hiteles másolatával bizonyitandók.

<A kellően felszerelt ajánlások legkésőbb fo 
lyó évi október hó 1-ig küldendők be a kamarához.

Tollhegyen.
A tisztviselők helyzete az általános s tar

tósnak ígérkező drágaság miatt egyre elvisel
hetetlenebbé lesz. Ily körülmények közt érthető 
a rengeteg panasz, mely a tisztviselői kar ke
beléből felhangzik.

Segíteni a bajon —  fájdalom —  ezidősze- 
rint alig lehet. Az állam pénzügyi erejét túlzott 
mérvben tartja feszültségben a háború óriási 
költsége. Reméljük hogy a háború után tesz mód 
és alkalom, hogy a tisztviselők kárpótoltassanak 
a háborús napok áldozatáért és nélkülözéseiért.

Az itthonmaradottak fontos szolgálatot 
tesznek azzal, ha bevásárlásaiknál mellőzik a 
velünk ellenséges államokból származó árúkat. 
Gondoljuk meg, hogy minden fillér melyet ilyen 
árúért kiadunk, ellenségeink erősödését segíti elő.
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c/tki ellenséges területről származó idegen 
árút vásárol, az nem lehet jó  magyar hazafi!

*
Oroszország is kötelezte magát az együttes 

békekötésre. A történelem tanúsága szerint az 
oroszok sokszor megszegték az ilyen kötelezettsé
geket. Jelenlegi kétségbeejtő katonai helyzetében 
foggal mondhatja, hogy szövetségesei a Darda
nelláknál semmit sem értek el.

Az orosz sajtóban most az a hangulat az 
uralkodó, hogy amig nyugaton a békéről való 
döntés sok tényezőtől függ, addig Oroszország
ban ez csupán az egyetlen hatalmas uralkodó
tól függ. cKrónikás.

HÍREK.
Az újvidéki határrendörtanácsos és főka

pitány kitüntetése. Őfelsége julius hó 16-án 
legfelső elhatározásával éPamlényi Gábor határ- 
rendőrségi tanácsosnak, az ujvikéki határrendőr
ség vezetőjének, az ellenség előtt teljesített ki
tűnő szolgálatai elismeréséül, a hadidiszilményes 
III-ad osztályú vaskoronarendet, továbbá J ’ayerle 
Nándor, Újvidék város rendőrfőkapitánynak az 
ellenség előtt teljesített szolgálatai elismeréséül 
a Ferenc József-rend lovagkeresztjét a katonai 
érdemkereszt szalagján adományozta. Mindkét 
férfiú kiválóan kiérdemelt kitüntetése általáno
san örömet keltett, mert úgy épamlényi Gábort, 
a határszéli rendőrség kitűnő vezetőjét, akinek 
nemcsak a háborúban szerzett értékes és nagy 
érdemei az összes illetékes körök legnagyobb 
elismerését juttatták számára, mint városunk 
népszerű és kitűnő főkapitányát, S’ayerle Nán
dort, akinek szintén a háborús esztendőben és 
az állam és a közönség érdekében tett fárad
hatatlan tevékenysége számára osztatlan elisme
rést és szeretetét biztosították és a királyi kegyre 
kiválóan érdemesnek találták. A jólmegérdemelt 
kitüntetésekhez mi is, amint a város összes pol
gársága, őszintén gratulálunk.

Bírságpénzekből melyek az újvidéki ha
társzéli rendőrségnél junius hó 30-tól julius hó 
30-ig, tehát 1 hónap alatt befolytak, Újvidék 
városa szegényalapjának 4031'50 koronát 
juttatott Pamlényi Gábor rendőrtanácsos. Ezen 
bírságpénzek Újvidéken kívül lakó egyénektől, 
a legtöbb esetben innen nagyon távoleső vi
dékről való egyénektől származnak. Birsággal 
büntette a határszéli rendőrség az ide utazó 
egyéneket, kik hamisitott, érvénytelen, más név
re kiállított igazolványokkal utaztak. Valóságos 
adásvételi üzletek folytak az igazolványokkal, 
mig a határszéli rendőrség a bűnösöket elfogta. 
Mégis csak bebizonyosodott, amit az Újvidéki 
Napló megjövendölt hogy kellett ide a határ- 
rendőrség. Sokszor megtámadtak bennünket és 
velünk ezt a kitűnő és valóban szükséges, nél
külözhetetlen intézményt is. És ime minden 
rosszakaratú gáncs lepattant róla! Mert nem tö
rődve az igazságtalan és rosszakaratú epéske
déssel, haladt a megkezdett egyenes útján, me
lyet a törvény számára kijelölt. Újvidéknek sok 
hasznot hoz a határszéli rendőrség üdvös mű
ködése. Ha a háború alatt csupán az anyagiak 
csengő szólamát halljuk csak, mely az újvidéki 
szegényalapot gazdagítja, annálnagyobb lesz majd 
azon értéknek felszínre hozatala, melyet a poli
tikai, közigazgatási és társadalmi sikere mutat
hat föl.

Egészségügyi jelentés a jul. 19-töl 25-ig 
terjedő hétről. Bejelentettek: 3 vörhenyt, 2 
diphteriát, 5 kanyarót és 3 tiphusesetet. Halá
lozás fertőző bajban egy volt.

Fiatalkorúak betörőbandája. Csemetéink, 
jövendő mákvirágok ismét fényes rekordot ér
tek el. Tizennégyen bandát alapítanak, betörnek 
özv. Haas Albartné raktárába, a selyemgyárba, a 
Moga János kamrájába és mindenütt zsákokat 
lopnak. A legidősebb 15, a legfiatalabb 12 éves. 
Egy 13 éves, ki a bünszerző a banda vezére. 
Csima és Balázs polgári rendőrök elfogták őket. 
Ebből a bandából sarjadozott ki egy kisebb 
„albizottság“ vagy különítmény, mely Rápóti 
Mihálynétól 300 K-t lopott el. Igen üdvös vol
na, ha egy kitűnő állami iskola létesülne Újvi
déken. Ez megjavíthatná a csavargó elemet.

Hirdetmény. Az 1915. évi XV. t-c . 7. §-a 
alapján a magy. kir. ministerium felhatalmaz- 
tatott, hogy a háború alatt vagy annak követ
keztében rokkanttá vált katonákat és hozzá
tartozóit, valamint az elesett, eltűnt vagy meg
halt katonák hátrahagyottait a háború tartama 
alatt és a háború befejezése után is hat hóna

pon át, a törvényszerű katonai ellátásokon felül 
ideiglenes segélyekben részesíthesse, azonban 
csak azon esetben, ha okmányokkal bebizonyít
ják, hogy a segélyre rászorultak. A magyar 
királyi honvédelmi ministeriumnak f. évi 174000. 
számú körendelete folytán felhívom igényjogo
sultakat, hogy összeírásuk végett a városi ta
nácsnál (II. emelet 42. ajtó szám alatt) a hi
vatalos órák alatt jelentkezzenek. A m. kir. 
pénzügyminisztériumnak az ideiglenes segélyek 
tárgyában kiadott 70.000 számú rendeletének 
32. §-a szerint az elesettnek eltűntnek vagy 
meghaltnak özvegye köteles az árvák részére 
kiadott segélyt azok eltartására fordítani, figyel- 
meztem tehát, mindazokat, akiknek kezéhez ily 
segélyek kiutaltatnak, hogy e részbeni köteles
ségüket a gyámhatossággal fogom ellenőriztetni 
és amennyiben az ellenőrzések, avagy panaszok 
utján megállapítanám, hogy az árvák ellátásáról 
kellőképen gondoskodás nem történik, intézkedni 
fogok, hogy az ily árvák részére folyósított 
segély másnak kezeihez kiutaltassák.

Profuma Béla polgármester.
A D. M. K. E. helybeli központi könyvtára 

az országos közművelődési tanács adományá
ból Mikszáth Kálmán összes müveinek diszkö- 
téses példányaival gyarapodott. A D. M. K. E. 
könyvtára mintegjz 2000 kötetet számol, a leg
jobb Íróink müveit foglalja magában, Rákóczi 
Ferencz-ut 29. szám első emeletén van elhe
lyezve és a tagoknak, valamint a háborúban 
megsebesült üdülő katonáink rendelkezésére áll. 
Könyvtárórák minden vasárnap délelőtt 10— 12 
óráig tartatnak.

Elismerés. Csernyid Mór szerkesztőnkhöz 
a következő átirat érkezett:

Nagyságos Szerkesztő Ur!
Becses lapjában megjelent és a helybeli 

D. M. K. E. osztálya érdekét melegen felkaroló 
ismertetésér őszinte köszönetünket tolmácsoljuk, 
mireánk is becses cikke oly felemelő hatással 
volt, hogy a helybeli magyarság összetartása 
és gyarapodása érdekében törhetetlen erővel 
tovább küzdeni elhatároztuk.

Kérjük becse» jóindulatát a jövőben is fenn
tartani és vagyunk Nagyságos Szerkesztő urnák 
kész tisztelettel lekötelezett hive.

Újvidék, 1915. julius hó 30-án.
G y ö rg y  La jos , kir. műszaki tanácsos 

alelnök.
Az ezredik blanketta. A miniszterelnökségi 

sajtóiroda csütörtökön küldötte ki ezredik érte
sítését. Rengeteg munka ez. Tessék elképzelni 
1000 harctéri értesítés szövegét. Egy egész 
vastag könyvet képez. Sok szakértelem, óvatos
ság kell ehhez. Mi vidéki újságok rendkívül 
hálásak vagyunk ezért, mert bő és teljesen 
megbízható tájékoztatót kaptunk. Ha sokszor 
elhallgattatta velünk azt, amit közölni nem volt 
tanácsos, ennek is megvolt a jó eredménye. 
Visszatartotta a közönségét a haszontalan iz- 
gulástól, félelemtől. Legyen csak továbbra is 
Így, amint volt eddig. Mert amit elhallgatnunk 
célszerű, abból soha sem származott kellemet
lenség.

A Németbirodalom címmel jelent meg a 
háborús nagyhatalmak cimü füzetsorozat ötö
dik füzete. Az uj füzet a szövetséges nagyha
talom világszerte csodált erejének, bámulatra 
méltó szervezettségének forrásait ismerteti meg 
az olvasóval. A német birodalom közviszonyai
nak legalaposabb ismerője Weltner Jakab, a 
kiváló iró szerencsés tollal rajzolja a félvilággal 
sikeresen harcoló Németbirodalom minden rész
letre kiterjeszkedő képét. Az adatok tárházával 
rendelkező könyv valóságos lexikon, minden 
szövetséges társunk iránt érdeklődőnek kitűnő 
szolgálatokat fog tenni. A könyv tartalma: A 
régi Németország, A Németbirodalom, Mező- 
gazdaság, ipar, Kereskedelem és közlekedés. A 
politikai munkás mozgalom, A német szakszer
vezetek. A szövetkezeti mozgalom, Munkásvé
delem, A munkásbiztositás, Politikai élet, A 
hadsereg és a haditengerészet. Ára 80 fillér, 
kapható minden könyvkereskedésben.

Leánygimnázium Szabadkán. A következő, 
1915— 16. iskolaévben a szabadkai m. kir. ál
lami felsőbb leányiskola nyilvános jellegű leány- 
gimnáziummal lesz kapcsolatos és az első év
folyamba (V. osztály) a felsőbb- vagy polgári 
leányiskola IV. és a felső népiskola II. osztá
lyát végzett tanulók iratkozhatnak be. Jelent
kezéseket f. é. augusztus hó 10-ig fogad el és 
mindennemű felvilágosítást szóbelileg készség
gel ad az intézet igazgatósága.

1915. augustuzs 1 .

Orosz fogságba esett újvidéki hős. Dia
mant Ede a „Fábry“ szállodának tulajdosa közli 
hogy József fia, ki a 32-ik honvéd-gyalogezred 
hadapródja • jul. 12-én Krasznik mellett orosz 
fogságba esett. A többször kitüntetett hős ba
lesetét egy barátja közölte szüleivel. Felemlíti, 
hogy mily szerencsétlen lehet az ifjú hős, meri 
a harchoz edzett izmait már nem fáraszthatja 
hazájáért. Távol a hazától aggódik annak sorsa 
iránt, de nyugodt lehet! Fogságba esett kato
náinkat bőven kárpótoljuk. A győzelem a mienk! 
Visszajönnek nemsokára a fogságba esett hősök 
s békés utón is a haza boldogitásán dolgoz
hatnak újra.

Kedves mulatságban volt része annak, aki 
m. h. 26-kán d. u. 6 '/a órakor az újvidéki korzón 
sétált.

valaki a rom. kath temlomto- 
rony 4 sarkán levő vízlevezető csövet ágyúcső
nek nézte. A figyelők száma egyre növekedett. 
Később 2 tábor keletkezett. Az egyik azt talál
gatta, hogy milyen kaliberű az ágyú s mivel 
van töltve, a másik csoport észrevette a téve
dést s csendben mulatott.

E st a falun.
irta: Lányi György.

Néma csend mindenütt, csak a hold világa . . . 
Ezüst színétől ragyog a vidék tája . . .
Sok boldog álom foszlik most szerte,
Melyért hull sok ártatlannak könnye . . .
Sok házban reménnyel várnak valakit,
Kiért titkon esdenek-zokognak.

Esti harangszó hallatszik a faluban.
Lomhán húzzák a vén zilált toronyban.
Oly hivó, oly szép mélabús hangja,
Szebben, búsabban szól most mint valaha.
E lha lla tszik...................
A gyermek odabenn édesen alszik.
Angyali álmában mosolyog néha,
A sötét kis szobát egy mécses világítja.
A mécses pislákol, lobban . . . .
Világit ott a kép előtt a falon.
A Megváltónak függ ott a képe,
Kétségbeesett szivek—reménye.
Ő Őrködik felettünk, hogy kétségbe ne essünk, 
Ő virraszt vergődő szivek mi felettünk 1 
Künn az udvaron a Hold szende mosolya, 
Szomorúan tekint fel a gyermek anyja . . . 
Egymás mellett ülnek ök ketten,
Egy ócska fapadkán a virágos kertben.
A jó szomszédasszony suttogva beszél, 
Néha-néha hallgat-körültekint s szemlél. 
Hangja még halkabb lesz, kitörve zokog, 
Zokogására bizony van elég ok . . .  . 
Reménnyel telve minden egyes szava,
Tán csak visszatér-, egyetlen legény fia?
A másiknak nagyobb bánata, több a könnye . . .  
Férjeurát vitték a veszedelmes tűzbe.
Csak még egyszer adhatná fel jóizű főztét, 
Csak még egyszer csókolhatná apró gyermekét! 
Közben betekint alvó gyermekéhez, 
Megnyugodva tér vissza-, álma mély és édes. 
Az óra üt nem tudni hányat . . .
Mert a Borzas épen beleugat.
Nem messziről tompa lépések hallatszanak, 
Bizonyos, hogy éji őr lépései azok!
Ki járna oly késön, nem lehet az más,
Mint aki ébren mindenre vigyáz . . . ? 1 
A szomszédok is elválnak bánattal szivökbeti, 
Kézszoritásaikban van kifejezve minden. 
Vigasztaló szó könnyít a terhen,
Pihenni térnek — megkönnyebbülten.

Néma csend mindenütt, csak a Hold világa, 
Ezüst színétől ragyog a vidék tája . . . . 
Néha-néha eltompult kutya vonítása,
Hangzik bele — a csendes éjszakába . . . .

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

példányok eladók.
Hol?

Megmondja a szerkesztőség.
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Szót kérek!
Tisztelt Szerkesztő Ur!
Fogadja kérem jóindulattal panaszló sora

imat és adjon egy kis helyet ezeknek b. lap
jában. Amit az újvidéki pékek müveinek, az 
már hallatlan 1 (Tisztelet a kevés kivételnek.) A 
kenyerük íztelen, rossz keverék, hiányos mérték. 
A zsemlye és k ifli oly kicsi és drága, hogy ké
pes lennék (pedig jólelkű ember vagyok) any- 
nyit kihasittatni az illető húsából, mint ameny- 
nyivel megkárosítja minden darab süteményével 
a fogyasztót. Rendőrt az ilyen zsarik mellé, kik 
elkísérik a kemence melege mellöl a hűvösre.

Tisztelettel 
L. M.

Nyilttér.*

K öszönetnyilvánitás.
Mindazok, akik felejthetetlen jó 

édesapánk elhunyta alkalmával 
vigasztalásunkra siettek, fogadják 
hálás köszönetünket.

Hollós család

*E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség

Üzletáthelyezés.
Tisztelettel értesítjük a nagy
érdemű közönséget, hogy az 

eredeti
SI NGE R-varrógépgyár
ujuiőéki ügynökségét, raktdrdt 
eldrusitő helyét a Menroth- 
palotdbdl az flőamouitspalo- 
tdba, Erzsébettér helyeztük dt.

Az újvidéki fióktelep vezető ség e .

Hirdetmény.
A palán kai hajórakodó meg

hosszabbításánál mintegy 70 ezer 
köbméter földfeltöltés készítését ren
delte el a földmivelésügyi miniszter 

ä  ur. Azok a vállalkozók, kik e 
I  munkát elkészíteni akarják, további 
g* felvilágosítás nyerése végett fordul- 
H  janak az újvidéki magy. kir. folyam- 
ä  mérnöki hivatalhoz, hol a kívánatos 
I  felvilágosítást azonnal meg fogják 
a  kapni.

w Újvidéki m. kir. folyam - 
A  m érnöki hivatal.

I

•forr&a. SaénsaTdű«, dl&tetikus, 
Oditfl asztali ital. -  Elősegíti 
aa eméastéat és anyagoeetét.

Leotelltettabb gyógyforrás. -
Indikálva: ldfilt gyomorhurnt* 
nil, saókrekedésuól, Brlght- 
féle '  vesebajnál, lépdaganat* 
n&l, májbajoknál, aárgaaágnál, 
anyagcsere betegségüknél, á  
légutak harutoa bintalmaináL

a maga nemében •  leggazda
gabb tartalmú gyógyforrás leg-

D a m m A !  erélyeaabb hatáaeal. Föképen 
i l l f l í l n T l  Indikálva: idolt bólhurutpál. 
{ W W I IU l E  obetlpatiónál, epekőnél, elhízási 

hajlatánál, csúzaál éa cukor
betegségnél. _______

Legdusabb,természetes magnézium- glaubersósForrások.
I  _  _ Főraktár Magyarország részére: r  I

„ A P O L L O “ MOZI ! ! ! ! 
Az éhező gyomor,

vígjáték 2 fevonásban.

K e z e k e t  fel
nagy detektivdráma 3 felvonásbon.

„TIVOLI“ sétatéri mozgó
Az ötödik parancsolat

társadalmi dráma 3 felvonásban;

Öreg csont, fiatal vér
vígjáték 3 felvonásban.

IRODATISZT j
aki valamely kereskedésben ♦
(esetleg könyvkereskedés
ben) már alkalmazva, volt, 
vagy kereskedelmi iskolát 
végzett s aki a magyar, 
német esetleg szláv leve
lezésben jártas, üzletemben 
felvétetik. — Felvétetnek 
olyanok is, akik valamely 
politikai hatóságnál, mint hi
vatalnokok alkalmazásban 
voltak, vagy ügyvédi, eset
leg más irodában dolgoztak.
— A kondíció állandó.
Ajánlatok közvetlen alulírott
hoz intézendők. - Úgyszintén

— 2TANONC—
(jobb házból való fiúk) fel

vétetnek, g

Ivkovics György f
könyvnyomda és könyvkötészet tulajdonosa 2 

Újvidék, Duna-utca 13. 2

1 r  T T  *  ■Kiadd a Vasutisoron
2 szép, urikényelemmel berendezett, egészséges

lakás.
Az egyik 2 utcai és 1 előszobából, fürdőkabin, 
konyha és mellékhelyiségekből, — a másik 

szintén 2 utcai szoba- és konyhából áll. 
Közelebbi: Vasutisor 1. Kovácsnál a házban 

vagy Lászlóvilla (Futakiut)

Sokkal célszerűbb É

Žha a női pongyolát, teljes női ^  
gyermekruhát, kötényeket stb. 5

készen vásárolja, Á
mintha a kelmét külön vásárolná. 9 
Elég nagy szép választék áll ren- ^  

delkezésére w

Mária
1 
1
A  Szücs-i

Alaburics
üzletében, 

utca 30. szám.
I

.1

K e r e s ü n k

egy gyakornokot
gyarmatáru ügynökségünk részére 

kezdő fizetéssel

Moser és Wertheim
Kenyér-utca 26 szám.

17186. sz. 1915.

Temesvári vásár-hirdetés.
Az idei S z t .  J a k a b

országos vásár
folyó évi augusztus hó 12-étől bezá

rólag augusztus hó 16-áig
fog megtartatni.

mindenféle állat fehajtdsa az országos udsdrra 
augusztus hd lZ-étöl, csütörtökön reggeli 5 drd- 

tdl kezöue meg uan engeöue.
Temesvárott, 1915. évi julius hó 15-én.

A városi főkapitányságtól:
Béé Ferenc, főkapitány.

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

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

ÚJVIDÉKI VÁROSI
JODOSGYÓGYFÜRDŐ

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

relt hidegvizgyógyintézet
V illa 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! T é li k ú r á r a  k iv á ló a n  a k a lm a s  1 

Állandó fürdőorvos; d r .  V i l t  V i lm o s  
Kimerítő tájékoztatót küld az igazgatóság. 

Egész éven át nyitva.

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.

Fiatal, ügyes, lehetőleg 
a szakmában némi 
jártassággal biró

GYAKORNOKOT
keresünk gabnakereskedésünk 

részére.
ABELSBERGER testvérek
gabnakereskedése — P A L Á N  KA.
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BENZOLINE
Figyelmeztetés!

Több oldalról hozzám érkezett panasz folytán 
figyelmeztetem a tisztelt vevőközönséget, hogy 
illetéktelen egyének a Benzoline minőségét idegen 
anyagokkal való keverés által meghamisitani 
igyekeznek.

Ott tehát, ahol megbízható viszontelárusitó 
nincs, a rendelések közvetlenül hozzám intézendők.

A nagy vaggonhiány és egyéb szállítási 
nehézségek eddig is rendkívül késleltették a beér
kezett rendelések gyors elszállítását. Kérem tehát 
az érdeklődőket, hogy rendeléseiket sürgősen adják 
fel nehogy felesleges késedelem támadjon.

Ismételten határozottan kijelentem, hogy az 
eredeti

B E N Z O L IN E
mint motorüzemanyag kiválóan megfelel és minden 
katonai engedély vagy pénzügyőri ellenőrzés 
nélkül, bármely mennyiségben azonnal szállítható.

Árlappal szívesen szolgálok.

M. ELFER,
W ien I., Krugerstr. 3,

Nyomalolt a „Gutenb«rg“-féle villanyerője berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.


	42



