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Hirdetmény.
A várparancsnokság által, ellenséges 

repülőgépek elleni védekezés tárgyában 
2264/IV.-915. sz. a. kelt megkeresése 
alapján elrendelem, hogy ellenséges re
pülőgépnek a város fölé érkeztekor min
denki vonuljon a házakba és keressen 
fedezéket, nehogy a ledobott bombák 
vagy saját lövedékeink visszaeső szilánk
jai veszedelmet okozzanak.

Ajánlatos az üzletek vasfüggönyeinek 
lebocsájtása s a kapuk betevése js.

A piacon állomásozó kocsiknak ilyen 
alkalmakkor haladéktalanul a templom
udvarra kell vonulniok.

Figyelmeztetem a lakosságot arra is, 
hogy a várparancsnokság közegei mind
azokat, akik az elrendelt óvintézkedések-' 
nek továbbá a helyszínén kiadott rendel
kezésnek haladéktalanul eleget nem tesz
nek — szükség esetén nyomban le fog
ják tartóztatni.

ÚJVIDÉK, szab. kir, város rendőrfő- 
kapitányi hivatala, 1915. évi julius 31-én.

Payerle Nándor
rfőkapitány.

Varsó elesett,
Ivangoród a Mienk.

Elkövetkezett tehát a vakmerő álom 
beteljesülése. Epedtünk, sóvárogtunk azu
tán, vájjon mikor nyílnak meg Oroszor
szág várainak páncélkapui? Íme bekö
vetkezett.. Ez a híradás, mely Varsó el
estél és Jvángorod elfoglalásai hirdeti a 
legszebben cseng.

Dicsőn együttműködő hadseregeink 
bámulatba ejtik a világot, mert csodát 
müveinek.

Mikor csütörtök délelőtt Varsó elesté- 
ről az eUő híradás hozzánk érkezett, nem 
is akartuk elhinni, hogy az a rendkivül- 
nagy munka már befejezést nyert. Hisz 
seregeinknek 24 várat kellett elfoglalniok, 
mig a tulajdonképpeni Varsót birtokukba 
ejthették. Tudtuk, hogy agóniában vonog- 
lik, de a végkimulása mégis hirtelen jött. 
Csak mikor estefelé a várból hatalmas 
ágyúszólamok mondották a tiszta valót, 
nely a leghivatalosabban megerősítette 
a tényt, hogy Varsó elesett, akkor örö
münk tökéletes lett.

Harangok zúgása, a házak föllobo
gózása mutatta örömünk külső megnyil
vánulását, de a belsőnkben dúló öröm 
kifejezésére minden eszköz, minden szó 
kevés.

Mi is egyetértve Magyarország leg
nagyobb publicistájával, mert mást nem 
mondhatunk, mint ő, szebben, ékeseb
ben a magyar örömét ecsetelni nem 
■ehet, ezért ide iktatjuk e szép szavakat 
melyek örökbecsüek maradnak.

„Boldogan tapsolunk a megrázó ka
tonadrámához, mely Varsó és Ivangorod 
falainál zajlott le. Minden várral, mely-

lyel szegényebb lesz a borzasztó kozák
föld, mi tiz várost nyerünk s ezerszere
sen erősebb lesz a hitünk, hogy a ma
gyarság és germánság összefogva, meg
menti országainkat a szláv korbácstól 
s az orosz medve talpától. Oroszországot 
mindig engedtük élni, de nem voltunk 
s nem vagyunk hajlandók azért, hogy 
az orosz flotta kiszaladjon a Dardanel
lákon, Budapestet, Berlint és Bécset az 
orosz áldozati oltárra dobni. Az őserővel 
szembe másik két őserőt helyeztünk. A 
szilaj és szünetlenül lelkes magyar erőt 
s a súlyos, vasban járó német erőt, szi
veket, melyeket a hazaszeretet gyönyörű 
áhítata dobogtat s karokat, mélyek üté
sétől elhal az orosz őserő. Védelmi há
borúba fogtunk tavaly, a hódításnál já
runk ma. De hódítanunk imnjár történel
mi parancs; föladatunk nem merülhet ki 
abban, hogy ésszel, erővel, hatalommal, 
puskával és ágyúval megvédjsk határain
kat, hanem meg kell gyengítenünk ellen
ségeinket. Folyik a hódítás. A várak el 
fognak esni és terítékre kerül az antant. 
Sorban mincj. Orosz és olasz, francia 
és angol sirya fogja belátni, hogy nekünk 
is jogunk van élni és húsz millió ma
gyart, hetven millió németet nem lehet 
kitörölni élők és nemzetek sorából, nem 
lehet leszorítani a világverseny verejté- 
kes porondjáról.

Varsó és Ivangorod gőgös várfalainál 
leomlott egy nagy hit, hogy az orosz 
győzhetetlen s útban van egy uj hit, 
hogy Európa közepén egekig nő a ger
mán és magyar őserő. Másokat nem 
bántva, pazaran szórva kultúrát és sza
badságot, élni fogunk, mint a hogy örökké 
élni fog a dicsőség mely ma gyönyörű 
eget von küzdő katonáink feje fölé. Varsó 
és Ivangorod csillagai felénk ragyognak 
s köszöntik a magyar csillagokat.“

Segítség!
Az ellenség barbár elfajulásának péter- 

váradi áldozata Chladni Júliának tetemei elföl- 
deltettek. A végtisztességnyilvánitás a lehető 
legnagyobb katonai pompával történt. A vár
parancsnokság koszorúkat helyeztetett az ártatlan 
áldozatok ravatalára. Megtett mindent, amire az 
emberi kötelesség sarkalta, de most már raj
tunk a sor, hogy Chladni Julia visszamaradott 
szegény, szerencsétlen anyját és ennek család
ját támogassuk, kik támaszuktól elestek. Nincs 
senkije a szegény özvegynek, ki neki a szük
séges mindennapi kenyeret megszerzi. Juliska 
leányát megölte az ellenség barbársága, elrabolta 
őt édes anyjától, kedves övéitől kiknek ő adta 
a mindennapi eledelt, ruházatot, fűtőanyagot, 
mindent amire szükségük volt. És most ez a 
jó, édes gyermek nincs már, kinek minden 
gondja az volt, hogy miképpen enyhítse a szű
kölködő család gondjait. Tegyük mi enyhébbé, 
elviselhetővé ennek a szegény asszonynak a 
sorsát, hogy ne érezze annyira a legjobb gyermek 
.liányát. Adjunk szegénynek annyit, hogy a tél- 
revaló legszükségesebbet beszerezhesse

Igazi humánus cselekedetet teljesit min
denki, ki ennek a nynmorbajutott cealádnak 
valami segélyt juttat. Újvidék közönsége min
den alkalommal megtette kötelességét, remél.

hetőleg most is megragadja az alkalmat, hogy 
egy valóban nemes ténykedésben részt vehessen.

A legcsekélyebb adományok is szívesen 
fogadtatnak.

A várparancsnokság fölhatalmazott bennün
ket, hogy a gyűjtést megindíthatjuk, kérjük a 
nemesszivü adakozókat, hogy adományaikat az 
Újvidéki Naplóhoz juttatni kegyeskedjenek. Ne
mesebb, humánusabb cselekedetet nem végezhet 
senki, mintha özvegy Chladninénak gondterhes, 
bánatos szivét szeretet- adományával megvi
gasztalja.

Az Újvidéki Napló megkezdi a gyűjtést és 
a szerkesztőség 5 koronát adományoz e ne
mes célra. A szerencsétlen özvegy elerötlenedett, 
elgyengült kezét, melyet sohá kéregetésre nem 
emelt, mi emeljük hozzád Újvidék nemesszjyü 
közönsége: könyörülj e szerencsétlenen!

A z  orosz foglyok és az  
álbum anízm us.

Kiadták hivatalos Írásban, letagadni nem 
Jehet, hogy miképpen bánnak Oroszországban 
rekedt véreinkkel. Köp sutokat, a külügyminisz
térium megbízottait pincébe zárják, egyik bör
tönből a másikba hurcolják, rabkenyéren tartják, 
mikor heteg megtagadják a legszükségesebb 
orvosi segítséget és mi azért mégis humánusak 
vagyunk. Nem szemrehányásképpen mondjuk 
ezt, hanem csak azért, hogy mindenkit figyel
meztessünk arra. hogy csakis annyit juttassunk 
az emberszeret étből a foglyoknak, amennyit az 
emberség megkövetelhet- Bánjunk jól velük, 
de ne hecézgessük őket. Mutassuk meg a vi
lágnak, hogy Magyarország igazi kuiturállam, 
nálunk mindent a komolyság, az emberi hig- 
gadság mérlegével mérnek. Nálunk az igazság 
korlátain belül mozognak az emberek- Ezért a 
foglyokkal! bánásmódot is az emberiesség józan 
fölfogása irányítsa.

Egy városi tisztviselő mesélte, hogy . . . . 
állomáson beszéli négy orosz fogollyal, akik 
minden felügyelet nélkül a legleüdismeretesebb 
szorgalmatossággal egy kocsirakomány szenet 
raktak le. Csodálkozott önzetlenségükön s mert 
több szláv nyelven tud beszélni, szóba elegye
dett velük:

—  Aztán nem szöktök ti meg, ha senlci- 
sem ügyel rátok?

—  Van eszükben, —  mondotta az egyik —  
valahol úgyis elfognának bennünket I

— Jobb dolgunk van Itt mint odahaza, hát 
mért szöknénk meg? —  fejezte meg a beszédet 
a másik.

— Bár itt maradhatnánk a békekötés után 
is, sóhajtott a harmadik. Elhozatnók a felesé
geinket és gyermekeinket is, mert mégis csak 
más éilág van itt a magyarok közt, mint ná
lunk Oroszországban. Itt legalább emberek 
vagyunk. Aztán micsoda kitűnő ellátásunk van 
urnái I

— A földbirtokosok sem élnek nálunk 
jobban, — szólalt meg a negyedik — pedig 
de nagy urak azok a szent birodalomban!

Két óra sem telt bele, — folytatta elbe
szélését atisztv. — s készen voltak a szénlera
kással. Aztán annyi dicsérettel halmozta el őke', 
hogy szinte kezdtem kételkedni a tárgyilagos
ságában. Ámbár másfelöl is sok dicséretet hal
lani a mezei munkára kiadott orosz foglyokról.

Mindez azonban nem veszteget meg és 
eszemágában sincs imádatba esni azért, amiért 
dolgoznak az oroszok. Miért ne dolgoznának? 
így kint a gazdáknál akár ellátás, akár szabad
ság dolgában mégis csak hasonlíthatatlanul 
jobb a dolguk, mint a legjobban és leghumá- 
nusabban berendezett fogolytáborban. Hogy 
aztán ezt a sokkal jobb sorsukat megbecsülik 
és tisztességes munkával megfizetnek érte, az 
igazán nem ok arra, hogy az ember azért va
lami túlságosan el legyen ragadtatva. Akik any- 
nyira odavannak az orosz foglyok munkájától,



2. oldal

azokban csak megnyilvánul a magyar embernek 
az a nem föltétlenül dicséretes természete, hogy 
am it a s a já t  fa j tá já b a n  nem v e sz  észre , vagy 
legalább is  nem becsül m eg, ha idegenben lá tja  
ugyanazt, erényszám ba veszi.

Nem irigylem az orosz foglyoktól, ha jó 
dolguk van nálunk, de azért, amiért ezt a jobb 
dolgot többre becsülik a fogolytáboréletnél, 
vagy éppen a háború szenvedéseinél, az nem 
hoz engem extázisba. Miért is hozna? Az, hogy 
valaki a jobb sorsot többre becsüli a rossznál, 
nem lehet ok arra, hogy az illetőkért rajong
junk, „Sacro egoismo,“ ha megbecsülik magu
kat, viszont nem egész komoly dolog, ha mi 
túlbecsüljük őket. Sőt kényeztetjük, tejben-vaj- 
ban fürösztjük őket, kedveskedünk nekik. El
végre ők nem vendégeink, hanem — foglyaink. 
Akik, mielőtt azokká lettek, fiainkat és testvé
reinket gyilkolták, öldösték s ha azért egyen- 
kint és egyénenkint nem is tehetők felelősekké, 
mégis csak bizonyos mértéket kellene tartanunk 
abban a szeretetben, amellyel elhalmozzuk őket. 
Igaz az is, hogy amelyik percben letették fegy
vereiket megszűntek ellenségeknek lenni, de ez 
még mindig nem ok arra, hogy dédelgessük 
őket. Mint kell bánni a hadifoglyokkal, azt elő
írja a nemzetközi hadijog. Bántalmazni, kínozni, 
gúnyolni nem szabad őket. Magyar ember ezt 
különben írott jog nélkül sem tenné meg, mert 
sajátsága a magyar embernek, ami a nemzet 
legvérzivatarosabb századaiban is mindenkor 
érvényre jutott, hogy nagylelkű ellenségeivel 
szemben is. De az eberszeretet túlhajlása, álhu
m anizm us, amikor a foglyokat dohánnyal, kalács
csal, finom pecsenyével, sörrel-borral minden
féle jóval tömjük. Ugyanakkor, amikor millió 
testvérünk a különböző harctereken küzd, fárad, 
szenved, nélkülöz és kínlódik.

Mindez még hagyján volna, ha a z  orosz  
fog lya inkka l való túlzotton jő  bánásm ód legalább 
félig-m eddig kölcsönbe esn ék . Ámde a legszigo
rúbban kezelt orosz cenzura dacára mégis csak 
megtudtunk egyet-mást, ami egy csöppet sem 
épületes. Hány meg hány cenzúrázott levelet 
kapunk orosz fogságban sinlődö fiainktól, akik 
az iránt érdeklődnek, hogy érzi magát „Dr. 
vdányában D olgozunk ur?u „ g ya lá za to s  elbánásban  
része sü lünk  ur eg észség es-e  m ár? De minek 
mindezeket felsorolni? Csak éppen mementó- 
nak iktatjuk ide ezt az egy-két kitételt. Biztos 
tudomásunk van róla, hogy 3 — 10  fő tis z tü n k e t:  
őrnagyokat, a le zred e sek e t és ezred eseke t egy-egy  
s zű k  szobába z sú fo ln a k  ö s sze , nem szólva azok
ról az ugyancsak főtisztekről, akiket m inden bú
tor nélkül szűkö lködő , elhagyott gyárhelyiségekbe  
internállak. Tisztjeink becsületszava nem elég 
nekik arra, hogy legalább egy-egy város vagy 
falu bizonyos kijelölt területén szabadon mo
zoghassanak, hanem szuronyos katonák őrizete 
alatt végzik  sétá jukat. Ezzel szemben, aki kiváncsi 
rá, bármely nap délben megnézheti, amint 16 
orosz fogoly párosával vonul végig egy a lfőd i vá 
rosban egy tizenhetedik fogolynak a vezetése 
alatt. Sem előttük, sem közelben, sem távolban 
egy s z á l  őr sem  látható. Pedig azok a foglyok 
nem is tisztek, hanem egyszerű közlegények. S 
mialatt ezeket a sorokat Írtam, meglátogatott 
egy földim, sváb parasztgazda, akitől meg
tudtam, hogy nála is van egy orosz fogoly 
az egész faluban pedig hatvanan vannak egye
sével, kettesével paraszgazdáknál mezei mun
kára minden ő rize l nélkül.

Akik pedig nem akarnak hitelt adni az 
orosz cenzura éberségét kikerült panaszos jaj
szóknak, amelyek valahogy elcsúsztak a szö
vegben, azoknak felhívjuk a figyelmét hadügy
m inisztérium unk július közepe táján kiadott azon 
rendeletére, amely a hadi fogságunkban levő  orosz 
tisz teknek  m egtiltja fo k o za ti je lvényeik , kitüntetéseik  
és egyéb különleges je lvényeik  vise lését. Elárulha
tom azt is, miért jelent meg az a rendelet? 
Azért, mert hivatalos megállapítást nyert, hogy 
O ro szo rszá g  a hadifoglyokkal való bánásmódra  
vonatkozó népjok 69. §. a sem m ibevételével nem
csa k  a z  azon fogságban lévő o sztrák-m agyar és 
ném et legénységgel, hanem fogoly lisz tje inkkel is 
ro ss zu l és embertelenül bánik. Ennek a rossz, 
embertelen bánásmódnak csupán csak enyhe 
megtorlása a hadügyminisztérium tiltó rendelete.

Aki ezek után és ennek dacára szeretni 
akarja orosz foglyainkat, ám szeresse őket 
ezentúl is, de csak — módjával.

—gl-

ÚJVIDÉKI NAPLÓ

HADI ZÁSZLÓSZÖG 
IN MEMÓRIÁM 

1914-1915.
Az a titáni küzdelem, melyet Ausztria-Ma- 

gyarország, hűséges és nagy szövetségesével, 
Németországgal karöltve közel egy esztendeje 
— mondhatni — a fél világgal folytat, annyi 
babért f:n t már a diadalmas szövetséges fegy
verekre, hogy az már ma is méltán bámulatba 
ejti e világháborúban érdekelt és nem érdekelt 
népeket egyaránt. S ha majd fölkel a történe
lem napja s megvilágítja mindazt, amit ma 
szorongó ellenfelénk keserű és irigy hallgatással 
a homályba iparkodnak temetni, — soha dics- 
teljesebb napokat még nem fűzött Clio a világ- 
történelembe.

S amikor kérdezzük, hogy mi az oka an
nak, hogy zászlóinkat győzelemről-győzelemre 
viszik katonáink, erre csak két feleletünk lehet. 
Az egyik az, hogy hadseregünk minden egyes 
tagja, a legelső vezetőtől a legutolsó katonáig 
tudja, hogy igazságos ügyért fogott fegyvert. 
Ez a tudat fakozza lelki és testi erejét, ez 
aczéloza meg a kardját s e miatt sepri el maga 
előtt, a részben haszonlesésből, részben öntudat 
nélkül harcba vitt ellenfeleinek százezreit és 
millióit. De van még egy másik tudatos érzése, 
amely nem értékelendő kevesebbre amannál. 
Tudja, hogy mialatt hős katonáink a harezterek 
véráztatta földjén száguldottak diadalról diadalra, 
itthon az apák és testvérek, a nemzet egész 
fegyvertelen zöme, szintén diadalmasan megvívta 
csatáját. Megvívta keze munkájával, takarékos
sága gyümölcseivel és amit elsősorban kellene 
említeni, lángoló hazaszeretetének áldozatkész
ségével. Tudja, hogy bármily veszedelem érje 
őt a harcmezőn, az itthonmaradottak nem feled
keznek meg gondoskodni róla s hozzátartozóiról.

Künn a harezmezőn a nemzett kardja, 
itthon pedig győzhetetlen erővel sugározza be 
Szent István koronáját. Helyesen mondotta 
M a g y a ro rszá g  m iniszterelnöke egyik beszédében, 
hogy: „vájjon ennek a nemzetnek minden fia, 
ennek az országnak minden polgára, nem mu- 
tatja-e az áldozatkészség, a jótékonyság foly
tonos példáiban, hogy a háborúnak abban az 
irányban is meg van a buzdító, felemelő hatása, 
hogy a jótékonyság, a szeretet jóltevő nemtője 
ádásosabban működik most, mint a béke min
dennapi foglalkozásai között?“

Valóban a háború megérteti az emberekkel, 
hogy nem állhat minden egyes egyén ugyana
zon a helyen, de bárhol áll is, szolgálhat és 
kell is szolgálnia a közös cél elérésére.

Ennek tudatában fordulunk újból a haza
fias magyar társadalomhoz, hogy a jótékonyság 
gyakorlásának egy újabb forrását nyissuk meg 
számára.

Egy művészi kivitelű, bronzból készült 
JCadi Z á sz ló s z ö g e t hozunk forgalomba, amely 
diszes tokkal együtt darabonkint 15 koronába 
kerül.

Azok a néma zászlók, melyek nem harc
tereken lobognak, hanem itthon maradva szim
bolizálják az egyes erkölcsi testületeket, egyle
teket, társulatokat, jogi személyeket stb., nem 
lehetnek el anélkül, hogy egy egységes jelvénnyel 
a most folyamatban lévő nagy korszak emlékét 
meg ne örökítsék.

Nem maradhat el e jelzés az egyházi zász
lókról sem, amelyek a mennyei dicsőséget hir
detik, — hirdessék egyúttal vitéz hadseregeink 
földi dicsőségét is.

Hirdessék az igaz ügy diadalát, melyért 
küzdünk, díszelegjen ott e szög minden zászlón, 
az igazság győzelmének emlékére, megörökíté
sére annak, hogy Magyarország fennmaradásáért 
és egy újabb, dicsteljesebb s talán boldogabb 
ezredév megalapozásáért folyik a küzdelem: Jn  
M em óriám  1914— 1915. — mint e JCadi Z á s z ló 
szög  jeligéje mondja.

De nem fogják elmulasztani e jótékonysági 
vállalkozásunk támogatását bizonyára a ha tósá
gok, várm egyék, városok, kö zségek , iskolák és 
kö zin téze tek  stb. stb. sem, melyek mindegyikének 
van legalább egy-egy zászlaja, mely ott lobog 
megfelelő helyén már most is, mikor megjön 
a messze harczterekről a dicső diadalnak hire 
és kigyulladnak az örömtüzek a legkisebb kuny
hótól a királyi palotáig.

Sőt, hogy azok se szoruljanak le a jótékony
ság ez újabb teréről, kik zászlókkal nem ren
delkeznek (asztaltársaságok, bankok, pénzinté
zetek, magánosok stb.), gondoskodott az Orszá
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gos Hadsegélyző Bizottság arról is, hogy a 
Hadi Zászlószög passe-partout-ba, vagy már
ványba illesztve, a falon mint di. ztárgy, esetleg 
elnöki asztalon, mint levélnyomó külön meg
rendelésre szintén forgalomba hazathassék.

Az Országos Hadsegélyző Bizottságjelvény- 
osztálya nem fog ismerni fáradságot, hogy a 
hazafias közönség szivéhez és a társadalom 
minden rejtekéhez hozzáférkőzzék, — meg va
gyunk róla győződve, hogy viszont az itthon
maradottak lelkes és áldozatkész serege hű 
marad önmagához s nem zárja el nemes szivét 
e vállalkozásuk előtt, főleg akkor, midőn ez 
alkalommal egyesületekhez és más alakulatok
hoz fordulunk, amelyeknek a hozandó áldozat 
bizonyára könnyebb, mint az eddig már amugyis 
erősen igénybe vett magánszemélyeknek.

Legyen szabad még azt a kérelmet is 
intéznünk az összes egyesüietekhez és társula
tokhoz, hogy a Hadi Zászlószöget, a mai nagy 
idők emlékére és mindenkinek épülésére egy 
hazafias ünnepély keretében zászlójukba bele
illeszteni s az ünnepély napjáról osztályunkat 
értesíteni kegyeskedjenek.

Vitéz katonáink megérdemlik, sőt elvárhat
ják tőlünk, hogy a bennünk élő erkölcsi erőket 
ezzel is fokozzuk, mert mint g r ó f J ln d rá z s y  3yula  
mondotta: „a világháborút erkölcsi tényezők 
fogják eldönteni és az fog győzni, aki ügyének 
igazságában és győzelmében erősebben és to
vább tud hinni, aki erősebben tud akarni, és 
többet tud szenvedni.“

És minthogy a magyar s z í v  eddig sem 
mutatkozott kevesebbnek a magyar karnál, s 
minthogy e viharból Szent István koronájának 
tündöklő sugárzásban kell kikerülnie, minden 
kövén csillogjon ott nemzeti érvényesülésünk és 
haladásunk fénye, vérünkkel tegyük pirosabbá 
rubinjait, a jótékonyság nemes tüzével pedig 
tegyük ragyogóbbá aranyát.

Eme biztos tudatban bocsátjuk ki felhívá
sunkat, csatoljuk ahhoz a megrendelési lapokat 
és kérjük a nagyközönséget, hogy ügyünket 
eddigi meleg szeretetével és áldozatkészségével 
felkarolni kegyeskedjék.

Budapest, 1915. julius 1.
Dr. Hoványi Géza 
országgy. képviselő, 

oszt. vezető.

Tájékoztató rendelet.
a hatósági-gabona beszerzéséről.

A Városok Lapja Írja:
A háborús viszonyok szolgálhatnak ma

gyarázatául, hogy nap-nap mellett jelennek meg 
fontos rendeletek, amelyek gyakran kiegészítésre, 
vagy legalább is magyarázatra szorulnak.

Leginkább a közélelmezés terén kergetik 
és váltogatják egymást a kormányrendeletek,
úgy hogy ma már közélelmezési-speciálistának 
kell lennie, aki ezekben teljesen el tud igazodni.

Ebben a rendelet tömkelegben hivatott
kellő útmutatást nyújtani az a belügyminiszteri
tájékoztató rendelet, amely holnap jelenik meg.

A rendelet lényege főbb vonásokban — 
illetékes helyen szerzett értesülésünk szerint — 
a következő:

Az idei gabonatermés zár alá vétetvén, 
annak a fogyasztó közönséghez való juttatásá
ról a szabad kereskedelem helyett a hatósá
goknak kell gondoskodniok ott, ahol annak a 
szüksége fennforog.

A hatósági gabonabeszerzés azonban, ha a 
lakosság részére szükséges nagy mennyiségű 
gabona bevásárlását, elszállítását, megőrölteté- 
sét, gondozását, szétosztását stb. tekintjük, nem
csak nagy feladatot és felelősséget ró a ható
ságokra, de amellett nagy kockázattal is jár. 
Valamely fontos esemény bekövetkezte (pl. 
külföldi gabona beözönlése, a háborús állapotok 
megszűnése) ugyanis nagy árleszállitó hatással 
lehet a gabona áraira s ez esetben az a hatóság, 
amely ennek a körülménynek a figyelem kívül 
hagyásával gondoskodott a lakosság szükség
letéről, jelentékeny anyagi veszteségnek lehel 
kitéve. Ez a körülmény teljesen igazolja a be
lügyminiszter ama intenciójának a helyességét, 
hogy t. i. a hatóságok oda törekedjenek, hogy 
lakosaik maguk lássák el háztartásaikat a szük
séges gabona készlettel.

Igaz azonban, hogy a nagyobb, főleg ipari 
városok lakossága — a saját törvényhatóságaik 
területére lévén szorítva — ennek az intenciónak 
csak nagyon csekély részben felelhetnek meg.
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Viszont a lakosság egy része, amennyiben va
lamely ipartelepnél, közlekedési és egyéb vál
lalatnál, fogyasztási szövetkezetnél, vagy egyéb 
közintézetnél érdekelt, ezeknek az utján láthatja 
el magát gabonával.

Ha már most a városi lakosság közül, aki 
csak teheti megragadja a neki kínálkozó alkalamat 
a beszerzésre, s csak azokról kell a hatóságnak 
gondoskodni, akik semmivéle vonatkozásban 
nincsenek a bevásárlásra jogosult vállalatokkal 
és intézetekkel vagy akik kellő tőke híján az 
évi, vagy legalább is hosszú időre szóló be
szerzésre anyagi erő híján képtelenek, akkor a 
hatósági kockázat a lehető legkisebb mértékre
szorittatik.

A városok tehát különösen azt tartják szem 
előtt, hogy a hatóságra szorulók száma s Így 
az ezek részére szükséges gabona mennyisége 
minél kevesebb legyen.

Ezeknekuek a szükségletéről azután a 
város volna hivatva gondoskodni.

Még az igy mutatkozó szükségletről való 
gondoskodás is nagy befektetést, munkát és 
kockázatot igényel. Hogy már most ez a koc
kázat minél kisebb legyen, illetve, hogy a város 
minél biztosabban tudhassa azt a mennyiséget, 
amit neki beszereznie kell, ennek kipuhatolására 
legcélszerűbb volna alkalmas módon felhívni a 
közönséget, hogy záros határidőig jelentse be 
a hatóságnál azt a gabona mennyiséget, amire 
szüksége van s amire a hatósági közvetítést 
akarja igénybe venni. Arra kell azután a ható
ságnak törekednie, hogy ennek a mennyiségnek 
a várostól való átvételére a jelentkezők garanciát 
is vállaljanak.

így tájékozódván a város a szükségletről, 
ehhez a mennviséghez hozzá kell még adni 
bizonyos százalékot tartalékkészletként s csak 
az igy mutatkozó mennyiség beszerzéséről kell 
csupán gondoskodni.

Ennek a tartalékkészletnek hozzászámitása 
azért kell, hogy pótolható legyen a beszerzett 
készletnek az a része, ami esetleg megsemmisül 
vagy elromlik.

A pékeknek, cukrászoknak és vendéglő
söknek szükséges gabona hatósági beszerzéséről 
külön rendeletben fog a miniszter intézkedni.

A hatósági gabona beszerzése már most 
kétféleképen történhetik. Vagy megbízza a város 
a Haditermény Részvénytársaságot, vagy pedig 
maga, illetve megbízottja, (hatósági közege) 
vagy ügynöke utján gondoskodik a földmive- 
lésügyi miniszter által kijelölt területen a be
vásárlásról.

A megvásárolt gabona öröltetése ugyanazon 
a módon történhetik, mint eddig, t. i. a város 
az őrlésre valamely malommal szerződik.

A gabona beszerzési árára vonatkozólag 
a belügyminiszter tájékoztatni kívánván a váro
sokat, a H. R.-tól árajánlatot szerez be, azt a 
városokkal közli, hogy azután ezek összehason
lítást tehessenek a megbízottjaik vagy ügynö- 
keikáltal kipuhatolt árajánlattal s megbírálhassák, 
hogy a kettő közül melyik az előnyösebb.

Reméljük, hogy a belügyminiszternek most 
kibocsájtandó rendelete tisztázni fogja a helyzetet 
s annak útmutatása szerint a városok a leghe
lyesebben felelnek meg annak a feladatnak, 
ami a lakosság gabona szükségletének az ellá
tása körül reájuk hárul.

Várh ldy Lajos.

Cadorna jelentést készít.
— Az olasz vezérkar munkában —

Cadorna a telefonnál Ül. Bal kezével a 
kagylót fogja, a jobbjában egy hegyesre faragott 
ceruza s azzal jegyez egy papírlapra. Olaszul 
jegyez, mert nem akarja, hogy a vele szemben 
ülő francia attasé megértse a Oörznél operáló 
hadtest parancsnokának a jelentését,

Az egvmás mellé rakott betűknek ez az 
értelmük:

— Nyolc rohamot intéztünk a hídfő ellen. 
Mind a nyolcszor visszavertek. Ezredeink fele 
halott, a többi nyomorék vagy még mindig 
szalad. Uj csapatokat kérek. Csalonna tábornok.

A másik telefonhoz megy Cardona, annak 
a túlsó végénél Svihákorna tábornok beszél az 
Isonzó balszárnyáról. *_

— Már majdnem győztem, de végre még
sem győztem. Kétezer méternyire közelítettük 
meg az ellenséges előőrsöket, de azok élesgo- 
lyókkal lőttek katonáimra, kénytelen voltam 
belenyugodni abba, hogy már láttuk az ellen

séget. Tessék a semlegeseknél a nemzetközi 
jogra hivatkozva tiltakozni amiatt, hogy éles 
golyóval lőttek ránk.

A Km magaslat ellen harcoló olasz bri- 
gadéros a következőkben számolt be:

— Percenként kétszáz lövést adott le a 
tüzérség a Km hegységre. A gyalogság később 
offenzivába lépett, többen másba. Halált meg
vető támadásunk hatásos defenzívát eredménye
zett, amely szép sikerrel járt. Az ellenség nyu
godt, mi nem zavarjuk.

Tirolból és Karinthiából sokkal rövidebb 
jelentések érkeztek:

— Az idő borult, ma még bizonyára esőt 
kapunk. Ha esni fog, nem állunk a csurgó alá, 
mint diplomatáink tették.

— Sacra d i . , .  pardon . .  . mentegetőzött 
Cadorna, amikor a francia attasé csodálkozó 
arcát meglátta csoda fiuk ezek.

Győztek? — kérdezte az attasé.
Görznél nem, de Isonzónál majdnem. 

Csoda fiuk!
Az attasé várt néhány percig, de mivel 

részleteket nem kapott a harcokról, elégedetlen 
arccal távozott. Cadorna pedig befejezte az 
imént félbeszakította káromkodást, azután a 
következő hivatalos jelentést küldte Rómába:

Amikor a nap süt, meleg van és ha az a 
nagy ágyúzás nem volna, nem is tudnánk, hogy 
háború van. Sok osztrákot elfogtunk.

Alig készült el ezzel, Rómából távirat ér
kezett, amelyben az osztrák-magyar flotta ten
gerparti sikereiről számolnak be.

— Hm, — mondta az olvasás után — az 
olasz tergerészet sem rosszabb a hadseregnél. 
Ha sokáig igy tart, rendben leszünk alaposan.

H. M .

Ha feltekintek , . .
Ha feltekintek 
A csillagos égre,
Önkéntelenül is könny 
Szökik szemembe.
Látom azt a sok 
Ragyogó csillagot,
Oh! . . .  . Hazám!
Érted felsóhajtok.

Látom a jó Istent 
A felhők mögött,
Tündöklő fényes 
Csillagok között. 
Könyörület-irgalom 
Fenséges tanyája, 

daszáll mindnyájunk 
szinte imája.

Ott messze, ahol 
Az ég véget ér,
Ahol az imához 
Kétség nem fér,
Ahol az a csillag 
Legszebben ragyog,
Ott azon a tájon 
Ott vagyok én boldog!

Azon a tájon 
Imádkoznak értem,
Várják szivszorongva 
Az én visszatértem.
Több lesz a csillag 
Naponta az égen,
Több lesz a bánat 
Nemes jó szivekben.

Óh! ha feltekintek 
A csillagos égre . . .1 
Kezemet imára 
Szépen üsszetéve,
A jó Istennel 
0  véle beszélek,
Dicső Hazámért 
Zokogva esdek . . .  1

Azt az egyet kérem 
A magas Egektől,
Szem ne csillogjon 
Bánatos könnyektől.
Büszke legyen a magyar 
Ismét mint régen,
Szebben ragyogjon 
Csillag az égen . . .  I I

Irta: Lányi György

LEGÚJABB.
Budepest, A tronörököspár szombaton 

délelőtt tizenegy órakor érkezett a fővárosba. 
A lakosság öröme leírhatatlan.

Genf, Clemenceau írja: Németország
nak az a terve, hogy Franciaországot és 
Angliát megsemmisítse, Belgiumot és Dániát 
annektálja. A háborút az elvérzésig folytatni kell.

Hága, Az oroszok sürgetésére az entente 
ágyukat, fegyvert, muníciót küldött Archangelszk 
orosz kikötővárosba.

Budapest, A Budapesti Tudósitó jelenti: 
Az állami tisztviselőknek három gyermeken 
felül, minden gyermekért kétszáz korona csa
ládi pótlékot szavazott meg a kormány.

Budapest, Báró Hazai Samu honvédelmi 
miniszter rendelet bocsájtott ki, mely szerint 
a 43—50 éves volt tisztek tanfolyamra jelent
kezhetnek október hó 5-éig Ezeket az általá
nos bevonulás előtt fogják behívni.

Budapest, A Pester Lloydnak jelentik Rot
terdamból: A londoni Nation irja, hogy No- 
vogeorgievszk eleste sokkal súlyosabban mér
legelendő veszteség volna Varsó elasténél is. 
Az oroszok feladata Breszt-Litovszkot bármily 
áldozatok árán is megtartani. Ép azért az oro
szok minden erejüket szembevetették a szö
vetségesekkel.

Tollhegyen.
A tűzifa drágaságát pertraktálják most a 

a kávéhazakban csakúgy, mint a viskóban. A 
panasz jogos, a drágaság elleni küzdelem egye
lőre meddő, „nincs munkás, nem tudunk szál
lítani.“ mondják a faszállitó urak.

De ha nincs munkás, kérdem hogy tudnak 
az illető urak szállítani — drágán? Ez a kér
dés úgylátszik oly üzleti titok, mely elárulja, 
hogy néha a nincs is uan. Ez már baj. Talán 
arra is rákerül a sor, hogy a tűzifa ára is 
maximálva lesz.

*

A háború mostani helyzetképe következőleg 
fest: az orosz stratégiai akokból átcsoportosít. 
Az angol fogadkozik a közeli győzelemre A 
francia megunta a futóárkot. Az olasz véres 
fejét kötözve, diadalról álmodozik.

A stratégiai átcsoportosítást már ismerjük. 
Nálunk futásnak hívják. Az angol fogadkozás 
az egyszerű pipotya legényre emlékeztet Mikor 
jól elrakták, fenyegetődzött, hogy igy lesz, úgy 
lesz, mig újból alaposan elpáholták. Végre is 
elhallgatott. Az olaszok álmodott diadala is csak 
afféle angolfla5trom. Ragasszák csak touább 
egymásra, minél nagyabb számban.

Krónikás.

HÍREK.
Kitüntetések. Őfelsége junius 16-án dr. 

fllfay Zoltán posta és távirda igazgató minisz
teri biztosnak, az ellenség előtt teljesített kitűnő 
szolgálatainak elismeréséül a Ferencz-Józsefrend 
tiszti keresztjét a katonai érdemkeresztszalagján, 
továbbá őr. Frank Károly posta és távirda tit
kárnak a Ferencz-Józsefrend lovagkeresztjét a 
katonai érdemkeresztszalagján legkegyelmeseb
ben adományozta. Midőn a miniszteri biztos 
urnák és a vele együttműködő titkárnak ezen 
jólmegérdemelt kitüntetéséhez a legmelegebben 
gratulálunk, el nem mulaszthatjuk, hogy Újvidék 
közönsége nevében hálánkat kifejezzük. Mert 
dr. Alfay Zoltán miniszteri biztos ur az újvidéki 
posta, távirda, telefon működését, vezetését 
mindenkinek legnagyobb megelégedésére irá
nyította. A háboruadta nehézségeket a minisz
teri biztos ur mindig elhárította és bármennyire 
zavarodott is össze az országos helyzet, az 
újvidéki postát a kellő rend és beosztás uralta. 
És ez főleg dr. Fllfay Zoltán miniszteri biztos
nak köszönhető, kit szeretettel támogattak a 
hivatal összes tisztviselői. A rendkívül nehéz 
munkát teljesítő gépezet, az újvidéki postahi
vatal kifogástalan működését mindenkinek el 
kell imernie.

A rokkant katonák Javára 1915. aug. 8-án 
a lövölde herthelyiségében nagyszabású nép
ünnepély keretében hangversenyt rendez az 
Újvidéki Polgári Magyar Daloskör A hang
verseny 2 részből áll: délután 4 órai és este 
’/,9 órai kezdettel. A műsorból kiemelendő 
Horváth Lajos ünnepi beszéde; Vujkovics L. 
Kaca alkalmi szavalata; Bergmann Karola éneke
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Schuchtár Albin zeneszáma; a Tarján Oszkár 
főhadnagy parancsnoksága alatt álló 52-es őr- 
különitmény énekkarának számai Kőberling Ká
roly hadnagy vezetésével; Rákosi Ferenc jeles 
komikus számos jelenete; Járányi Alfréd kup- 
léja; Takács László magánjelenete; Kőberling 
Károly tréfái; a postásdalárda énekszámai, 
stb. A zenét Bickán, Sipos, Finger és Mengl 
helybeli zenekarai, tekintettel a jótékony célra 
díjtalanul szolgáltatják. Értékesnél értékesebb 
tárgyak gyűltek már eddig is össze a tombo
lára. Lesz dijtekézés nagyon értékes dijakkal, 
virág és konfetti csata, állatvásár, szórakoztató 
mutatványok. Belépti dij személyenkint 1 korona.

Egészségügyi jelentés a jul. 26-tól aug. 
1-ig terjedő hétről. Bejelentettek 2 vörhenyt, 
1 — 1 diphteriát és kanyarót, 5 tiphusesetet. A 
typhusesetek száma júliusban emekedő; Igyunk 
mélykúti vagy ásványvizet, óvakodjunk a for- 
ralatlan tej és nyers gyümölcstől, ételnemüeket 
óvjunk meg gondosan a legyektől. Kézmosás 
evés előtt, követeljük a kézmosás lehelőségét 
vendéglőkben is.

Alapítványi helyek betöltése. A m. kir. 
honvédelmi miniszter ur f. évi jul 25-én kelt 
171301/24. sz. rendeletével közli, hogy Buda
pest székesfőváros törvényhatósága által bol
dog emlékezetű József főherczeg ur Ö cs. és 
kir. Fensége honvéd főparancsnokságának 25. 
évfordulója emlékére, a m. kir. honvédség köte
lékébe tartozó vagy tartozott egyének árvái 
vagy félárvái neveltetésére létesített alapítványi 
helyek közül jelenleg a József fiuárvaházban 
egy, az Erzsébet leányárvaházban pedig szin
tén egy hely kerülhet betöltés alá, melyre nézve 
a kijelölés joga, az illetőségre való tekintet 
nélkül, Ő Császári és Királyi Fenségét József 
főherczeg urat illeti meg. A részletes pályázati 
feltételek a városi tanács katonaügyosz
tályában (Városháza 11. em. 43 ajtó) a hivata
los órák alatt betekinthetők. A pályázat határ
ideje f. évi augusztus 31.

Katonai hirek. Az Őrszem Írja: Azok az 
egyéves önkéntesek, akik a tartalékos tiszti 
vizsgán meg nem felelnek, nem mehetnek többet 
vizsgázni, hanem kötelesek bevonulni a legkö
zelebbi menetszázadba. Háború után azonban 
újra megkísérelhetik a tiszti vizsgát. — A hon
védelmi miniszter elrendelte, hogy minden 
esetben, ha a póttesteknél levő legénység tag
jai a harctérre való beosztásukat kérik, ezeket 
a kérelmeket kivétel nélkül teljesíteni kell. A 
jövőben a hadvezetőség is használ fagyasztott 
dán húst, melyből a legénység fejenként 220 
grammot kap, de a dán húsnak 3 korona 40 
fillérnél nem szabad drágábbnak lennie. — Mióta 
a 42—52 évesek népfelkelői bemutató szemlé
jéről szóló hirdetmény megjelent az egyes pót
testek valóságos ostromnak vannak kitéve a 
felvételi engedélyt kérők részéről. A póttestek 
elutasították a kérelmezőket, mert a honvédelmi 
miniszter rendeletet bocsátott ki, amelynek ér
telmében a 42—50 éveseknek felvételi enge
dély nem adható ki addig, amig erre nézve 
külön intézkedés nem történik.

A Daloskör jótékonycélú hangversenye
iránt az egész városban nagy az érdeklődés. 
A jól összeállított műsor délután 4 és este V,9 
órakor kezdődik. A megjelenő vendégek ez 
utón is felkéretnek, hogy a helyszínen felfekvő 
emlék könyube nevüket Írják be. Rákossy Fe
renc a pécsi színház tagja már megérkezett és 
átvette a próbák rendezését.

Felhívás. Az idei gabonatermés zár alá 
vételéről rendelkező és 19201/1915. sz. hirdet
ményemben már közzétett 2072/1915. M. E. 
sz. kormányredelet 4. §-a kimondja, hogy min
den fogyasztónak joga van arra, hogy annak 
a törvényhatóságnak a területén, a melyben 
állandóan lakik, vagy ahol állandó gazdasága 
van, ez-évi szeptember hó 15-ig annyi gabonát 
vásároljon, amennyi a jövő év augusztus havá
nak lft-éig házi és gazdasági szükségleteinek 
fedezésére elégséges. Ezen házi és gazdasági 
szükséglet azokra nézve, akik ntezőgazdasaggal 
vagy őstermeléssel foglalkoznak havonként és 
fejenként 18 kilogrammot, más fogyasztóra nézve 
pedig havonként és fejenként 10 kilogrammot 
meg nem haladhat. Miután a fogyasztók ezen 
szükségleteiket a város törvényhatóságának te
rületén a megállapított keretek közt minden 
hatósági eljárás nélkül maguk vásárolhatják be, 
figyelmeztetem a város fogyasztó közönségét, 
hogy amennyiben módjában áll, igyekezzék a
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még rendelkezésre álló 6 héten belül lehetőleg 
egy egész évi kenyér szükségletét közvetlen 
gabona vásárlás utján biztosítani annál is in
kább, mert a hatósági gondoskodás súlyos fe
ladatát a város közönsége előreláthatólag csak 
azon lakosokra nézve fogja vállalhatni, a kik 
gabona illetve liszt szükségletüknek előre való 
beszerzéséről vagyóni helyzetüknél fogva gon
doskodni nem képesek. A gabona árakat ille
tőleg szolgáljon tájékoztatásul, hogy azok a m. 
kir. kormány által a következőkép állapíttattak 
meg: A búza ára métermázsánkint: julius 31-ig 
39 kor. augusztus 1-10-ig 38 K.— augusztus 
11 -31-ig 37 K.— augusztus 21-ike után 36 K.— 
A rozs ára métermázsánként: julius 31-ig 30 
K 50 f. augusztus 1 utáni időben 29 K 50 f. 
Az árpa ára métermázsánként: 27 K 50 f. A 
zab ára: 28 Kor. Figyelmeztetem végül a kö
zönséget, hogy a készleteket jogtalanul felhal- 
mazni tilos, mert az a fogyasztó, aki vásárlási 
jogát túllépi a rendelet értelmében két hónapig 
terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő.

Profuma Béla s. k. polgármester.
A bab, borsó és lencse maximális ára. 

A minisztérium rendeletet bocsátott ki, amely 
szerint a száraz babért, borsóért és lenesért 
követelhető legmagasabb árakat a szent korona 
országai területére megállapítja. A legmagasabb 
ár a száraz bab tekintetében 40 korona, a bor
sóra 50 és a lencsére szintén 50 koronában 
állapítják meg. Ezeket az árakat zsák nélkül, 
az átvétel helyén és készpénzfizetés mellett tör
tént eladás esetére kell érteni. A vételár hite
lezése esetén a megállapított legmagasabb áron 
felül követelhető kamatláb legfeljebb 2 szá
zalékkal haladhatja meg a jegybank váltóleszá- 
mitolási kamatlábát. A jelen rendelettel megál
lapított legmagasabb árak 1915. évi julius hó 
28. napján léptek életbe. Ettől a naptól kezdve 
tilos a száraz babot, borsót és lencsét drágáb
ban árusítani, vagy vásárolni annál az árnál, 
amelyet a jelen rendelet legmagasabb áruál meg
állapít. Aki száraz babért, borsóért és lencséért 
a jelen rendelettel megállapítod legmagasabb 
árat, vagy a legmagasabb áron felül a jelen 
rendelet szerint fel nem számítható bármilyen 
mellékszolgáltatást követel, elfogad, vagy Ígér
tet, úgyszintén aki közremüküdik a maximális 
árak kijátszásában, kihágást követ el. A kicsiny
ben való eladásnál az eladó csak olyan árakat 
számíthat, amelyek a maximális áraknál arány
talanul nem magasabbak.

Baleset. Belicza György újvidéki szállási 
lakós ittas állapotban kocsijával az országúton 
belefordult az árokba. A kocsin levő 2 zsák 
liszt a mellére esett és megfulladt.

Nem szabad a gyufával játszani I Ófutakon 
Brecska Ferencz 4 éves fiú gyufával játszott 
és oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy 
sérüléseibe belehalt.

Mester a lopásban és emiatt 2 évi bör
tönre ítélte a törvényszék Sztojtseff Nikola 
újvidéki lakós cukrászt, mert Zsablyán jumus 
19-én Nikolity Mladentói 2558 kor. készpénzt, 
Ada és Móltól között a vonatban junius 19-én 
Bárány Györgytől 304 koronát és Nagybecske- 
reken 1915. junius elején Czveity Párától 955 
koronát lopott el.

Hatóságiközeg elleni erőszak büntette 
miatt 14 napi fogházra és 40 K. pénzbünte
tésre Ítélte a kir. tszék Plavsity Lázár újvidéki 
lakost, mert a Ferencz-csatorna hidörségében 
tartozó Hay János szolgálatban álló katonát, aki 
az igazolványának a felmutatását kérte, egy 
bottal megütni akarta, de ez azért nem érte a 
katonát, mert hirtelen félreugrott.

„ A P O L L O “ MOZI ! ! ! !
A papa kedvence

nagy bohózat 4 felvonásban.

Vér és vas
aktuális filmdráma 3 részben.

„TIVOLI“ sétatéri mozgó
A milliós kazetta

izgalmas detektivdráma 4 felvonásban.

Tábori posta III.
katonai vígjáték 2 felvonásban,

1915. augusztus 8.

ANGYAL LAJOS
cs. és kir. 38-as főhadnagy 

— 1890-1915. —
ellenséges golyótól találva hősi halált halt 
a galíciai Wojslawice alatt vívott véres 
ütközetben a népek csatájának 2. és 
az Irgalmasságok Istenének 1915. évé
nek julius hó 18. napján.

A háború réme homlokon csókolta 
és mártírrá avatta. A hideg csók szét
roncsolta agyát és megállította verésé
ben a hon s övéiért dobogó áldott 
szivét. Honszeretetének tettekben adott 
hősi tanúbizonyságot. Forró gyűlölettel 
harcolt a déli harctéren, haláltmegve- 
tően küzdött az északin. Egy célja vo lt: 
dicsőséget szerezni a magyar névnek 
és olyanokat cselekedni, amik méltók 
a molinári baka régi nagy hiréhez. S 
mikor a kard kihullott a kezéből, hom
lokán ott piroslott a nemesi halál fa
gyos csókja, forró lelke nyomán felsírt 
haldokló szivéből egy utolsó izenet, 
vértől gőzölgő, magyar halálhörgéssel 
teli földön rohamzó hiv katonáihoz: 
„Bosszuljátok meg anyám fájdalmait.“

Az elesett hős lelke üdvéért augusz
tus hó 9-én, hétfőn '/a8 órakor fog 
engesztelő szentmiseáldozat bemuttatni 
a szent rókusi kápolnában.

Gyászbafulló büszkeséggel siratja 
vitéz fiát, kit a béke fog elhozni a 
milliók temetőjéből, Galícia véres föld
jéről városunk csendes sirkertjébe, a 
lesújtott

Angyal család.

17186. sz. 1915.

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

országos vásár
folyó évi augusztus hó 12-étől bezá

rólag augusztus hó 16-áig
fog megtartatni.

(Tlinflenféle dllat fehajtdsa az arszdgos udsdrra 
augusztus hd 12-étöl, csütörtökön reggeli 5 drd- 

tól hezőue meg uan engeőue.
Temesváron, 1915. évi julius hó 15-én.

A városi főkapitányságtól: 

Béé Ferenc, főkap itány.

Budapest Székesfőváros Tanácsa.
A. 320. 845. szám.

1911
T. Pillér Aladár hadköteles illetőségi ügye.

Körözés.
A Röjtök községben 1864 évben született, 

állandó lakással nem biró Pillér Pál molnársegéd 
illetőségének megállapítása vált szükségessé.

Fölkérjük az összes hazai közigazgatási 
hatóságokat, hogy a nevezettet nyomoztatni s 
föltalálás esetén a saját és szülei származási 
és illetőségi viszonyaira vonatkozóan tüzetesen 
kihallgatni, a fölvett jegyzőkönyvet pedig hoz
zánk megküldeni szizeskedjenek

Nemleges értesítések mellőzendők.
Budapest, 1915. julius 3.

 ̂ A székesfőváros tanácsa:
olvashatatlan aláirás

főjegyző
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405. sz.
791,'). végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 103. §. értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az újvidéki kir. járásbíróságnak 1915. 
évi 70/5 számú végzése következtében az Ipar- és 
Keresk. takarékpénztár javára 200 K s jár. 
erejéig 1915. évi ápril. hó 19-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt 
és 2178 -kor.-ára becsült következő ingóságok, 
u, m.: bútorok, zongorák, hintó, társaskocsi, 
szánkó stb, nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járásbíró
ság 1915. évi b. t. 2657. számú végzése foly
tán 200 kor. tőkekövetelés, ennek 2000 kor. 
tőkekövetelés 1914. évi augusztus hó 4 nap- 
tától járó 6% kamatai, és eddig összesen 90 
kor.-ábán biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Ósóvén a 157 sz. házban leendő meg
tartására 1915. évi augusztds hó 13-lk nap
jónak ő. u. Z őrója határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz, 107. és 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglalták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120, §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Újvidéken 1915. évi augusztus hó 
29. napján.

Horuóth
kir. bir. végrehajtó.

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
Villam os gyógymódok

Modernül berendezett gőzfürdő és kádfürdők. 
Csuz, köszvény, ischiász, idegbetegségek, minden
féle női bajok, gümös csontbajok, vérbaj ellen. 
A fürdő télen füthető szobákkal és folyósókkal 
van ellátva. — Modern vendégszobák és étterem 
II T e 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 ilm o s  
Kimerítő tájékoztatót küld az igazgatóság. 

Egész éven át nyitva.

f  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

SAlaburics Mária
üzletében. u

Ž SzUcs-utca 30. szám. Q

i » E
»Sol
0

1
1s

Kiadd a Vasutisoron
2 szép, urikényelemmel berendezett, egészséges

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

szintén 2 utcai szoba- és konyhából áll. 
közelebbi: Vasutisor I .  Kovácsnál a házban 

vagy Lászlóvilla (Futakiut)

X * ♦ * ♦ * ♦ ♦ ♦ * * ♦ ♦

! IR O D A TISZT \

♦
:

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.

| Ivkovics György l
% könyvnyomda és könyvkötészet tulajdonosa * 
» Újvidék, Duna-utca 13. J
♦ 4

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 bizlositsam. Most a 
háború alatt főleg arra ügyelek, hogy t. 
vevőim olcsón jussanak divatos, Ízléses 

kalapjaikhoz.
Kiváló tisztelettel 

W INKLE VALLV, 
Kossuth Lajos utca 30. szám

róm. kath. hitk. épület.

BÉRBEADÓ
az újvidéki határban fekvő, kö
rülbelül 70  hold szántó és 6 
hold komlóföld egy tagban vagy 
parcellákban egy gazdasági 

évre.
Dr. Lustig Nándor

ügyvéd.
Kenyér-utca 55.

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. Szénsavdús, diäte tikos, 
üdítő asztali ital. -  Elősegíti 
az emésztést és anyagcserét.

Styria
Legtelltettebb gyógyforrás. —
Indikálva: idült gyomorhnrnt- 
nál, székrekedésnél, Bright- 
féle ** vesebajn&l, lépdaganat- 
n&l, májbajoknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a  
légutak hurntOB bántalmalnáL

i Donáti
• maga nemében a leggazda
gabb tartalma gyógytorna» leg
erélyesebb hatással. Főkénen 
Indikálva: idült bélhurntaál, 
obstipatiónál, epekőnél, elhizásí i 
hajlamnál, ca áznál és cnkor- /  
betegségnél

Legdusabb, természetes magnézium- glaubersósForrások.
I Főraktár Magyarország részéve: ■

Iliin Dusán
gyógytára

Újvidéken, E rzséh et-tér
a z  i l l a t s z e r é s z e t  é s  
hyg ien ik u s  ó v ó sze rek
minden különlegességével 

dúsan
föl van szerelve.

A „Beocsini Cementgyári Unio R.-T.“ központi gyártelepén lévő 
kantinja részére azonnali belépésre, ügyes megbízható, szakképzett 
kantinost keres. — Részletes írásbeli ajánlatok a gyár 

Igazgatóságához Beocsinba intezendők.

2)ic „B e o c s ín e r (Sentenffabrih U n io n  31.=©.“  fudjt für iljre 
Sícittiite in her ßentralfa&rif einen tiicíjtigen uerläfjlicfjen fadjfunbigen 
€ * < t t f f i l i e i i r  Slnáftirlidje fdjriftlicíje Offerte finb an bic gafirif 

■ m u M a n  bireftion uad) Söeacáin ,)u ridjten.
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BENZOUNE
a benzint teljesen pótolja!

Motortulajdonosok!
Sikerült gyártmányomat annyira tökéletesíteni, hogy nem szük

séges többé:
1) benzinnel vagy aetherrel való befecskendezés,
2) nem szükséges a gyújtófej melegítése,
3) nem kell a levegő hozzájárulását megszorítani hanem: 
BENZOUNE minden rendszerű motorhoz egyöntetűen a mo

toron való minden változás nélkül, kiválóan alkalmas.
BENZOUNE használatánál a motor könnyen indul, 
BENZOUNE használatban rendkívül olcsó, átlágban 400 

gramm kell óránként egy lóerőre.
Hogy ezt bizonyítsam, gyáramban a következő rendszerű motoro

kat állíttattam fel és tartom az érdeklődők részére állandóan üzemben:
1) Climax
2) Lux
3) Langen & Wolf
4) Osers & Bauer
5) Daimler
6) Polke
7) Warchalovsky
8) Benz
9) Pohl

10) Mayer
Oly egyéneknek, kik magukat hatósági bizonyítvánnyal, mint 

komoly érdeklődőket igazolni tudják, még pedig községenként legfel
jebb 3 személynek Bécsbe való utazási költségeit megtérítem.
A benzoline ára egész waggonvételnél K 110f—

„ „ fél „ „ 115*—
kisebb v é t e l n é l .........................................„ 125’—
helyt bécsi gyáramból vashordókban szállítva, készpénzfizetés ellenében. 

Utánvétes rendeléseket nem eszközlök.

M. ELFER, Wien I. Krugerstr. 3.
n m m  m u m

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