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Bomlás.
A háború második éve a harctéri 

győzelmeken kívül egy nagy és jelentő- 
séges eredményt hozott a központi ha
talmaknak. Még ugyan az entente lapjai 
folyton arról imák, hogy a németek a 
különböző nemzetibeli semleges államfér
fiak révén békéért könyörögnek a négyes 
szövetség hatalmainak, de ugyanakkor, 
mikor az ellenséges sajtó ezeket hangoz
tatja, nem tagadhatja le azokat a ténye
ket, amelyek ez államok belső zavarait, 
belső bomlását okozzák.

Hogy Oroszországban milyen a hely
zet, azt még a cenzúrán keresztül is érez
zük. A dumában olyan beszédek, olyan 
kijelentések hangzanak el, amilyenekért 
más időben már Szibériába küldték volna 
a duma képviselőit. Van olyan merész 
ember már a nagy orosz birodalomban, 
aki azt meri egy újságcikkben mondani, 
hogy az orosz az sereg Ural hegységéig fog 
visszavonulni és mindezen kijelentésekért 
nem jár büntetés, nem jár deportálás, 
mert a cári kormánynak már nincs ereje, 
nincs hatalma hozzá.

Franciaországban a köztársasági kor
mány ellen mind erősebb, mind hango
sabb felszólalások hangzanak el. A had
ügyminiszter lemondással fenyegetődzik, 
a parlament egyik csoportja felszólítja a 
kormányt, hogy mondjon le, a fővezér
lettel elégedetlenkedik az ország és a 
nagy, iidvöthozó offenziva késik.

Angliában minden bomba, amely a 
partvidékeken felrobban, amelyeket az 
annyira rettegett Zeppelinek elhullajtanak, 
nemcsak néhány méternégyzetnyi földet 
túr fel, hanem fellobogtatja az angolok 
elégedetlenségét is. Az angolok nem igy 
képzelték a háborút, hanem úgy, hogy 
az ő tengerentúli páholyukból nézve, vé
gig fogják gyönyörködni.

És végül Olaszország? Hiszen Olasz
országban, mint a sajtóhadiszállásról hi
vatalosan jelentették, minden roham után 
ki kell cserélni a katonákat, mert lázong
nak és forrongnak. A bécsi sétából, úgy 
látszik, nem lesz semmi és ezt a katonák 
meglehetősen szivükre veszik.

Ezek minden bizonnyal a kétséglelen 
bomlás jelei. Ha még ezekhez hozzá
vesszük azt a heves vitát, amelyet a 
négyesszövetség sajtója folytat a külön
böző harctereken való részvételéről Olasz
országnak és a nagy francia offenziva 
késlekedéséről, akkor teljes a kép.

Az entente bomladozóban van és a 
központi hatalmak feltartózhatatlanul és 
következetesen viszik végig összes ter
veiket.

Igazolják a legujabbi győzelmek. Orosz
országnak majdnem minden fontos vára 
eddig elesett már.

Most már az ententenak csak egyet
len menekvése van, ha épületének re- 
pedezéseit be akarja tömni. A balkáni 
gnmmiarabikumot akarja előszedni, talán

az segíthet, és összeragasztja az épületet 
ott, ahol széjjel ákar menni.

A Balkánon most forr és izzik a há
ború és béke kérdése. Minden reményünk 
megvan rá, hogy a balkáni népekben 
lesz annyi józanság és nem fogják saját 
vérüket odadni ragasztószerül a bomla- 
dozó, összetörni és összeesni készülő 
kártyavár rendbehozásához.

„Aki Budapestre utaziK, nézze 
meg a B asaréti lövászárkot 1 
A z  ország egyetlen hadi lát
ványossága.“

1 Széli Kálmán
1845 1915 .i

" ■
Hétfőn hajnalban, hetvenéves korában meg

halt hosszú szenvedés után Széli Kálmán, az 
ország v It miniszterelnöke és pénzügyminisz
tere. A magyar államférfiak egyik legnagyobb 
koncepciójú alakja, Magyarország egyik legkü- 
lönb pénzügyi korifeusa, szimpatikus, egész 
ember távozott vele az élők sorából. Fiatalon, 
alig harminc éves korában vette kezébe az or
szág zilált pénzügyi viszonyának a rendezését 
és az ő megfeszített munkájának volt az ered
ménye, hogy helyreállt az ország hitele. Poli
tikai és gazdasági tevékenysége mellett, mint 
gazdász is európai hirre tett szert.

Halálának hire országszerte megdöbbenést 
és mélységes részvétet keltett. Széli Kálmán 
betegségéről és haláláról alábbi tudósításunk 
számol be:

(Betegsége és halála)
Szélt Kálmán néhány esztendővel ezelőtt is 

hosszasan betegeskedett, de azután ismét talpra 
állt és korához szokatlan frisseséggel látta el 
munkáját.

Ez év május 18-án újra betegeskedni kez
dett. Délelőtt a Hitelbankban levő hivatalában 
rosszul lett, szélütés érte. Állapotára való tekin
tettel néhány napig hivatalában ápolták, majd 
leánya, Bernriederné, Döbrentei-utcai lakására 
szállíttatta. Itt ápolták junius 5-éig és miután 
javulása tartós volt, rátóti birtokára vitték. Szélt 
Kálmán életkedve itt egészen visszatért. Elbe
szélgetett környezetével és élénken érdeklődött 
a gazdasága iránt. Négy héttel ezelőtt fel is 
kelt ágyából. A kertben és az udvaron sétálga
tott és unokájával Bernrieder Karinkával foglal
kozott. Két héttel ezelőtt, egy vasárnapi napon 
hirtelen rosszullét fogta el s annyira elgyengült, 
hogy nem tudott egyedül szobájába visszetérni. 
Háziorvosa szivizomgyöngülést és tüdőgyulla
dást állapított meg. Szombaton öntudatnál volt, 
vasárnap hajnalban azonban elvesztette eszmé
letét. Bernriedné megkérdezte tőle, hogy van
nak-e fájdalmai. A nagybeteg egy pillanatra 
eszméletre tért és igy felelt:

— Nincsenek.
Ezután ismét elvesztette eszméletét és haj

nalban csendesen elhunyt.
É letrajza

(Ifjúsága)
Szélt Kálmán 1845. junius 8-án szü etett a 

vasvármegyet Gosztonyon. Edesatyja, Szett Jó
zsef 1842-től 1848-ig, majd 1861-ig alispán, 
1865 tői 1867-ig országgyűlési képviselő, 1867- 
től 1871-ig pedig országgyűlési képviselő volt. 
Szélt József a Hertelendy-család révén rokona 
volt Deák Ferencnek, aki nagyon szerette őt, 
Ezt a szeretetét átvitte rokonának fiára, Széli 
Kálmánra is. Szélt József Deák Ferencnek már 
a pozsonyi s később a pesti országgyűlésen 
követtársa és politikai irányának támogatója

volt. Képviselősége alatt, 1866-ban tagja vol 
a közös ügyek tárgyában javaslat készítése vé
gett kiküldött híres hatvanhetes bizottságnak 
s itt a balközép ellenében síkra szállott Deák 
eszméi mellett, amelyeket később nyilvános 
ülésben is megvédelmezett. Deák Ferenc gyak
ran volt vendége s a serdülő Szélt Kálmánt 
már akkor megkedvelte.

Szélt Kálmán középiskolai tanulmányait 
Sopronban és Szombathelyen végezte, jogi ta
nulmányait pedig Pesten.

(Politikai pályája)
Jogi tanulmányainak elvégzése után 1866- 

ban jogtudorrá avatták. Eleinte a közigazgatasi 
pályát választotta működésének teréül s 1867-ben 
szolgabiró lett a vármegyében, de már a kö
vetkező évben országgyűlési képviselőjévé vá
lasztotta meg a szentgotthárdi kerület. Deák 
Ferenc állandóan nagy szeretettel figyelte fej
lődését s amikor képviselővé megválasztották, 
felhívta rá a legelőkelőbb politikusok figyel
mét. Szélt Kálmán hamarosan feltűnt alapos 
képzettségével, eleven temperamentumával és 
nagy munkakedvvel, amit duzzadó ambíciója 
lett a pénzügyi-, a központi, továbbá a horvát 
ügyekben kiküldött országos bizottságnak és a 
delegáció hadügyi bizottságának. Különösen 
gazdasági és pénzügyi kérdésekben volt kiváló 
s már képviselőségének első éveiben nagy 
jövőt jósoltak neki a politikai pályán.

Mint a pénzügyi bizottság előadója terje
delmes és alapos tanulmányaival, világos és 
tiszta előterjesztéseivel hamarosan nagy tekin
télyre tett szert a politikai világban s a pénz
ügyi tárca egyik legméltóbb jelöltjéül tekintették. 
Deák Ferenc legkedvesebb és legbizalmasabb 
emberei közé tartozott s ez a baráti viszony 
még szorosabbá vált, amikor feleségül vette 
Deák Ferenc gyámleányát, Vörösmarty Ilonát, 
klasszikus költőnknek, Vörösmarty Mihálynak 
leányát.

Az esküvő után Szélt Kálmán^,rátóti b ir
tokára vitte fiatal nejét. Deák Ferenc is itt töl
tötte ezután évenként a nyarat, kedves családi 
körben. Később Széllék Pesten is együtt laktak 
Deák Ferenccel az Egyetem-téri Hadik-házban. 
Szélt Kálmán nagyon boldog családi életet élt 
nejével. Gyermeküket, Ilonát 1897-ben Bernrie
der Károly tolnavármegyei földbirtokos vette 
feleségül.

(Pénzügyminisztersége és alkotásai)
Szélt Kálmánt már a Bittó-kormány mega

lakulásakor kiszemelték pénzügyminiszterré, de 
csak 1875-ben, a fúzió után vállalta el a pénz
ügyi tárcát, amelytől a boszniai okkupáció vé
geztével vált meg.

Mint pénzügyminiszter a kezébe vette az 
ország megromlott pénzügyeinek rendezését és 
megrendült hitelének helyreállítását egy olyan 
Programm alapján, mellyel a legnagyobb 
eredményeket érte el. Szigorú, takarékos, eré
lyes és öntudatos pénzügyi politikával rendet 
hozott az állam háztartásba. Az 1878-iki pénz
ügyi és gazdasági kiegyezést létrehozta Ausztri
ával, a bankkérdést a régi egységes osztrák 
bank reorganizálásával és közös osztrák-magyar 
bankká való alakításával megoldotta és olyan 
eredményt mutatott fel, hogy amikor letette a 
tárcáját, az átvett dificitet felénél kisebb összegre 
szállította le és az államháztartást közel hozta 
az egyensúlyhoz. Nemsokára megalkotta a ma
gyar Jelzáloghitelbankot s ennek és a Leszá- 
mitoióbanknak igazgatósági elnökévé lett.

(Miniszterelnöksége)
1899 február 27-én ministerelnök lett. M i

kor a parlamenti csönd helyreállott, elintézett 
minden államszükségletet; megcsináltatta a kú
ria bíráskodást, az uj összeférhetlenségi törvényt, 
tárgyalt Körberrel az uj kiegyezésről s meg is 
állapodott vele azon az emlékezetes Szilveszter- 
éjszakán. Mindezen kívül pedig egész sereg 
kisebb-nagyobb törvényhozási intézkedést vitt 
keresztül.
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Mikor Széli Kálmán 1903 junius elején 
beadta lemondását és junius 16-án már el is 
búcsúzott a háztól Ugrón Gábor azt mondota, 
hogy Széli nemes ellenfél volt, ö rózsát dob
utána. , .

A nemzeti küzdelemben nem vett akhv 
részt. Egy-egy beszédet mondott, de távoltartotta 
magát a harciól.

Mikor azonban végétért a nemzeti küz
delem, Széli Kálmán hosszú rábeszélésre me
gint szerepet vállalt. Az alkotmánypárt elnöke 
lett. Amikor a párt a koalíció bukása után fel
oszlott, az 1910-iki képviselőválasztásokon, mint 
pártonkivüli hatvanhetes lépett föl régi kerüle
tében, amely egyhangúlag meg is választotta. 
A parlament életében azonban már nem vett 
részt csak nagyon ritkán járt be a Házba.

A hatósági liszt beszerzé
sének legcélszerűbb módja.

(Városok Lapja)

Már többször jelentettük, hogy mily nagy 
gondot okoz a városoknak a lakosság lisztszük
ségletének egy évre való biztosítása. Nem is 
lehet ezen csodálkozni, ha meggondoljuk, hogy 
közigazgatási tisztviselőknek, akiket máskor a 
saját háztartásuk lisztszükségletének az ellátása 
sem érdekelt, most egyszerre a gabonakeres
kedő és a lisztelárusitó helyzetébe kell beleta
nulni s egy egész város közönségének az ellá
tásáról gondoskodnia.

Azonban bármily szokatlan is ez az újabb 
közigazgatási feladat, okkal-móddal igen simán 
és szépen meg lehet annak felelni, amint arra 
már több példát tudunk. így pl. Nagy Ferenc 
dr. miskolci polgármester nagyon ügyesen ol
dotta meg a lisztellátás kérdését, szerződvén a 
borsod—miskolci gőzmalommal, legutóbb pedig 
Czobory Károly szakolcai polgármester, aki a 
budapesti Lujza-gőzmalom kedvező ajánlatának 
az elfogadásával biztosította városának a liszt
tel való zavartalan ellátást.

Amint ismeretes, kormányrendelet értelmé
ben a városok engedélyt nyertek arra, hogy az 
ellátandó lakosság lisztszükségletének arányá
ban gabonát vásároljanak és azt megőrlessék. 
Amennyiben a város nem rendelkezik elég tő
kével a gabonának készpénzzel leendő megvá
sárlására, vagy nincs alkalmas szervezete ahhoz, 
hogy a gabonát minőségileg átvegye, beraktá
rozza és a megromlás veszélyének kikerülésére 
szakszerük kezeltesse mindaddig, amig az meg
őrölhető, a legelőnyösebb ha minden gond fél- 
retételével valamely nagy teljesítőképességű 
malomra ruházza át a város a kormánytól nyert 
gabonavásárlási engedélyt, mely eselben a ma
lom, mint a város megbízottja szerepel. A ma
lom a gabonát megveszi, árát kifizeti, azt átve
szi, szakszerűen beraktározza és gondozza és a 
szükséghez mérten successive megőrli a minisz
teri rendeletadta kereteken belül és szállítja a 
város közönségének ellátására szükségelt lisztet, 
melynek vételára mindig az áru megérkezése 
után a rendeletileg megállapított maximális 
árakon fizetendő.

A malom a városok helyett az őrlés céljá
ból beszerzendő gabonáért a mindenkori ár
rendelet szerint megállapított és az illető szál
lítmányra érvényes maximális árakat fizeti és 
ezen financirozás körül még esetleg egyéb en
gedményeket is biztosit a megbízó városoknak.

Nem csekély előnyszámba mehet az a kö
rülmény, hogy a város, amidőn gabonavásár
lási engedélyét egy nagy teljesítő képességű 
malomra ruházza át, mentesiti magát nemcsak 
a gabona megvásárlásához szükséges számot
tevő pénzösszeg előteremtésével járó gondtól, 
hanem egyben elveti gondját annak, hogy a 
gabona átvételéhez szükségelt zsákokat, takaró
anyagot stb. beszerezvén, esetleges zsák- és 
ponyvakölcsöndij fizetése révén sokszoros ne
hézségek leküzdésével azt rendeltetési helyére 
juttassa.

Ha a város egy nagy malomnál biztosítja 
lisztszükségletét és a malmot időszakonkint 
előzetesen informálja, hogy a városnak mily 
mennyiségű lisztre van hónapról-hónapra szük
sége, úgy módot nyújt a malomnak arra, hogy 
ezen, a tényleges szükségletnek megíelelő gabo
namennyiséget successive szerezhesse be a város 
részért, ami azt a nagy előnyt nyújtja a város
nak, hogy a gabona beszerzésével járó árkoc
kázatot a minimumra csökkenti.

_________U1V1DÉKI NAPLÓ

Amennyiben a városok részéről a minisz- 
teriuni révén beszerzett gabonabevásárlasi en- 
gedély speciális feltételhez kötve nincs és ameny- 
nyiben a gabona beszerzése olyan vidékeken 
íratnék elő, amelyek módot nyújtanak arra, 
hogy a nyersáru a Haditermény Részvénytár
saság megkerülésével bizományos által lenne 
megvehető, az ekként megtakarítható teljes ösz- 
szeget a malom a megbízó városnak engedné át.

Ilyen feltételek mellett nem jár nagy ne
hézséggel a hatóság helyzete, a felelősség csök
ken s a lakosság szükséglete a lehetőség sze
rint kellően biztosittatik.

❖

Reá kell mutatnunk még egy körülményre, 
amely fölösleges aggodalommal tölti el egyik- 
másik város vezetőségét. Ez pedig nem egyéb, 
mint az, hogy abban az esetben, ha netán 
külföldi gabona behozatala miatt olcsóbbodnék 
a gabona, illetve liszt, akkor vagy a beszerzési 
áron alul kell adni a hatósági lisztet a közön
ségnek, vagy pedig a város nyakán marad az, 
— a lakosság részéről adott kötelező nyilatko
zat ellenére is.

Hát már mi annyi jogérzéket feltételezünk 
a közönségünben, hogy egy pár fillér megta
karítása miatt a vállalt kötelezettsége elől kitér
jen és kitegye magát a kényszerbehajtás kelle
metlenségeinek. Utóvégre ez nem csak egysze
rűen jogügylet, hanem egy közigazgatási ren
delkezés, amire a háborús viszonyok kénysze
rítik az egész országban a hatóságokat és a 
közönséget egyaránt. Sőt morális kötelesség is 
fennforog, hogy azok, akikről a hatóság gon
doskodott, hogy ínséget ne szenvedjenek, ezt 
a hatóságot cserben ne hagyják.

A liszt átvételi kötelezettségére vonatkozó 
nyilatkozatot tehát okvetlenül ki kell venni a 
lisztet igénylő lakosságtól, mert csakis Így van
nak biztosítva a városok, hogy azt a mennyisé
get, amit igényeltek s amit a város a részükre 
be is szerzett, a város által megszabott áron 
át is fogják venni.

És ha mégis előfordulnának esetek, hogy 
egyesek kötelezettségüknek meg nem felelnek, 
az ilyenek kíméletet nem érdemelnek és nagyon 
is rászolgáltak, hogy a hatóság kötelezettségeik 
teljesítésére k é n y s z e r i t s a . - ..........-

Ezt nem úgy értjük; hogy az ilyenek ellen 
peres utón kell eljárni, mert ez nem tartozik a 
bírósághoz, nem magánjogi ügylet, hanem köz- 
igazgatási intézkedés s Így a hátralékot néze
tünk szerint közadók módjára kell behajtani.

Meg vagyunk győződve, hogy ily értelem
ben a kormány rendeletet is fog szükség esetén 
kibocsájtani, amelyben t. i. kimondja, hogy a 
hatósági liszt ára közadók módjára hajtandó be. 
Már pedig, ha meg van a lehetősége annak, 
hogy ilyen rövid utón járhatnak el a reniten
sekkel szemben, akkor meg fogja gondolni 
mindenki, hogy reá háruló kötelezettsége elől 
kibújjon. Ha a városok beszednek adót, vízve
zetéki dijat, házbérfilléreket stb., akkor meg 
van a módja, hogy a meglevő apparátussal 
szükség eseten a liszt árát is épp úgy behajtsák.

Azonban ne fessük az ördögöt előre a fal
ra. Meg vagyunk győződve, hogy erre nem fog 
sor kerülni.

Közgyűlés.
E hó 19-én d. u. 4 órakor Matkovits Béla 

főispán elnöklete alatt a törvényhatóság rend
kívüli közgyűlést tartott.

1) cA  szé kes fő vá ro s  köriralot intézett az 
összes törvényhatóságokhoz, hogy az Őfelsége 
elé vezetendő hódoló-küldöttségben a törvény
hatóságunk résztvegyen. A küldöttség öt tagból 
á ll: a főispán, polgármester és 3 törvényható
sági tag. Szeptember 2-án jelenik meg Őfel
sége előtt.

2) háború állal elpusztu lt fe lv id ék i fa lv a k  
fö lép ítéséh ez  1000 K-val hozzájárul.

3) cA z á ldoza tkészség -szobráhez. pedig 600 
K-val.

4) <Az útalap 1313/1$. évi zá rszá m a d á sa i 
fölülvizsgáltatlak és jóváhagyattak.

5) J i  búzaszükség le t b eszerzé sé n ek  határi
dejét november 15-ére hosszabbra meg.

6) közkórház üzem költségeire 120.000 K. 
folyószámla-hitelt engedélyez, miután több, mint 
300.000 K. különlevősége van.

7) JCözélelm ezés céljaira újabb 200.000 K. 
folyószámlahitel engedélyzeztetik.
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8) cd  7- ik  g yó sze r tá r  fölállítását nem en
gedélyezik.

9) A kö vezést program  végrehajtását ellia- 
lasztja.

10) cA s trand fürdő-egyesü le tnek  30 évre en
gedi át a területet.

o/í 11) 12) és 13) pont nyugdíjügyeket 
intéz el.

Tollhegyen.
Meddig tart még a háború? Ez a kérdés 

ma már mindenütt ott áll a homloktéren. Ott 
találjuk ezt a kérdést a kiterített nagy térképe
ken, az üzletember számadásaiban, a kisember 
és főleg a tisztviselők háztartási költség- 
vetésében. És mindenki próbál feleletet adni 
Hindenburg tábornoktól az utolsó kávéházi 
politikusig.

Nagyban és egészben kétségtelen, hogy az 
óriási mérkőzést meglepő fordulatok fogják el
dönteni. Ilyennek látom az oroszok municióhiá- 
nyát, a semleges munkástömegek készülődő 
világstrájkját és ellenségeink ideges kapkodá
sát. Kalendáriumszerü dátum ezen kérdésnél 
nem jöhet tekintetbe, de a legtárgyilagosabb 
számítók is megegyeznek abban a uéleményben, 
hagy a háború ősznél toudbb nem tarthat.

A felvidéki elpusztult falvak siralmas képet 
mutatnak. Ereje tudatában és bosszú érzetében 
mindent fölégetett és kifosztott a sújtó ökleink 
elől hanyathomlok futó orosz ellenség. Durva
sága minden fogalmat fölülmúl. Mintha sáska
raj lepte volna el a virágzó vetést, úgy rohan
tak ránk. Szánalom hallani, fájdalmas látni.

Azért igazi nemzeti kulturmunkát végeznek 
jobbjaink, akik közadakozásra hívták fel társa
dalmunkat az elrombolt vidék felépítésére. El
ismerés illeti őket s örök hála a megértő ál
dozatkész társadalmat.

*
Egy külföldi lap híradása szerint a néme

tek egy hét alatt elkészítettek egy 50 km. hosz- 
szú aszfaltozott műutat a 42-es ágyúszörnyete
gek szállítására. Körülbelül ily nagy distanciáju 
az Újvidék—bácsfeketehegyi vasútvonal.

MfiRtfcfa' őria'sVvenérgiavai és csóaalafós 
ipari felkészültséggel dolgozhatnak ott a fron
ton és mögötte. Ez a háború ualóban a techni
ka háborúja.

Közszeretetben álló főispánunk a király 
születése napján dinért adott a városháza nagy 
termében. Együtt voltak ez alkalommal a katonai 
egyházi és világi hivatalvezetők. A virágokkal föl- 
diszitett terem kedvessége imponálóan összhang
zott a distingvált úri társaság előkelőségeivel.

FI főispán! beszéd képezte az összejőuetel 
clouját. Ö Felsége áldásos urálkodásának ha
tását juttatták élénk kifejezésre a vendégszerető 
házigazda gyújtó szavai.

cKrónikás.

HÍREK.
őfelsége születésnapját Újvidék is méltóan 

megünnepelte. Az összes templomokban hála
adó istentiszteletek voltak. Különösen magasz
tos volt az izraelita templomban tartott isten- 
tisztelet, amelyen éPap Jgn á c  dr. főrabbi lelkes 
szónoklata és a művésziesen betanított és ki
váló erőkkel rendelkező énekkar fölemelő ma
gasztosságot adott az ünnepségnek. W eitzen fe ld  
Jdernát karmestert dicsérnünk kell, ki dr. M a y e r  
O szká rn é  és Cövenberger Johanna  (Steinné) 
úrasszonyokat szerencsés volt az ünnepélyen 
való részvételre megnyerni, kik oly remekül 
énekeltek, mint akárcsak az operában. Szük
ségtelen említenünk, hogy úgy a katonai, mint 
a polgri hatóság minden istentiszteleten jelen 
volt. M ó ltp in u n k  polgárm esterünk és  képviselőnk  
mindenütt jelenlétükkel emelték az ünnepélyek 
méltóságát. Főispánunk Ő felsége tiszteletére 
diszebédet adott, melyre úgy a katonai, mint a 
polgári hatóságok képviselői hivatalosak voltak 
Főispánunk lelkes ünnepi beszéddel méltatta 
a nagy napot.

„Segítség“ cimü közleményünk élénk vissz
hangra tálát. A péterváradi Chladni-család részé
re történt gyűjtésűnknek eddig befolyt összegét 
180 Koronát Szent István napján Chladninénak 
átadtuk, ki nyugtával elismerte ezen összeg át
vételét. Szcnt-István napját választottuk a gyűjtés 
átadására, mert ekkor . zünt meg hazánkban a
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vad pogányság. Bárcsak már helyetfoglalhatna 
ismét a béke szent működése, amikor az emberi 
élet magasztos hivatását is érvényesítheti. Gyüj. 
tésünk legnagyobb részét derék katonáink ad
ták össze megtakarított pénzecskéikből. Mily 
lélekemelő nemes cselekedet ez!I — Ők tudják, 
ők értik legjobban mit tesz az: támasz és se
gítség nélkül maradni! — Olyan akkor az em
beri lény, mint a tengerbe dobott sajka. — 
JCiUön fölemlítjük minden egyes nemes cidakázó 
nevél'- megörökítjük. A közbeesett ünnepnapok 
most e héten megakadályoztak bennünket eb
ben a kötelességes munkában. A gyűjtést foly
tatjuk.

Tanítók segélyezése. A szerb hitközség 
tanítóinak egyenkint 200 200 K segélyt és 
három havi fizetési előleget engedélyezett. 
Az előleget a háború után 12 havi részletben 
fizetik vissza. A rom. kath, hitközség szintén 
egyhavi fizetési előleget juttat tanítóinak, melyet 
ugyancsak mint a g. kel. hitközségbelieknél 12 
havi részletben (a háború után) kell visszafi
zetnek. Hol marad a többi felekezel? Vagy 
tán ezeknek a tanítói hadseregszálitók lettek?—

Gyászjelentés. A következő gyászjelentést 
vettük: Jóvits László siegenbergi báró, csász. 
és kir. százados megtört szívvel jelenti szeretett 
nejének siegenbergi Jóvits László báróné szül. 
Szepcssi Berta halálát, ki életének 33. évében, 
boldog házasságának 16-ik évében rövid, súlyos 
betegség és a halotti szentségek felvétele után 
1915 augusztus 19-én jobblétre szenderült. A 
drága elhunytnak földi maradványai f. évi augusz
tus 20-án d. u. 5 órakor róni. katli. szertartás sze
rint a gyászházból (Darányi telep. László villa) 
a futaki-ut melletti róm. kath. temetőben örök 
nyugalomra helyeztettek. Az engesztelő szent 
mise áldozat az elhunyt lelki üdvéért augusztus 
21-én a rókusi templomban mutattatott be. 
Újvidék, 1915. augusztus 19-én. Jóvits László 
félj. és az összes rokonság nevében.

Halálozás. Pospischill Ferenc, az újvidéki 
kerületi munkás biztositó pénztár volt igazga
tója f. hó 18-án életének 49-ik évében meghalt.

Az izraelita Iskolában a beiratások f. hó 
30- 31-én és szeptember elsején lesznek. A 
tanítási év megkezdését később tudatni fogják.

Az újvidéki kir. kath. magyar főgimnázi
umban. a javító-, pótló-, felvételi- és magán
vizsgák f. hó 30-án és 31-én lesznek. A vizs
gálatokat a beltéri kath. fiúiskola I. emeletén 
fogjuk megtartani. A vizsgák kezdete d. e. 8 
óra. A felvétel a köv. tanévre szept. hó 1, 2, 
és 3. napján lesz a beltéri kath. kör. nagyter
mében. (Bejárás az udvaron át), Az V.-VIII. 
oszt. tanítása szept. hó 9-én d. e. 8 órakor a 
beltéri kath. fiúiskolában kezdődik. Az alsó 
osztályokban a tanítás később közlendő időben 
és helyen fog kezdődni. Megyesi kir. fg. igazgató.

A 43— 50 évesek bemutató szemléje. A
43 -5 0  éves népfelkelők bemutató szemléjét 
Újvidéken aug. 23— 28 napokon tartják. Augusz
tus 23-ikán az újvidéki illetőségű, katona nem 
volt 1872— 1868 évfolyambeliek, aug. 24-én az 
újvidéki illetőségű katona nem volt 1867— 1865 és 
legénységi állománybeli katonaviselt 1872—1871 
évfolyambeliek, aug. 25-én az újvidéki illető
ségű legénységi állománybeli katonaviselt 
1870— 1867 évfolyambeliek, aug. 26-án az új
vidéki illetőségű legénységi állománybeli kato
naviselt 1866—1865 évíolvambeliekésaz összes 
újvidéki illetőségű volt katonatisztek valamint 
az idegen illetőségi katona nem volt 1872— 1869 
évíolyambeliek, aug. 27-én az idegen illetőségű 
katona nem volt 1868—1865 év legénységi 
állománybeli katona volt 1872— 1869 évfolyam
beliek, aug. 28-án az idegen illetőségű legény
ségi állománybeli katonaviselt tisztek kerülnek 
a bemutató szemle elé.

A hadi magyar nyelv. A P. H. írja: A 
világháború kitörése óta a magyar olvasó sok
szor kap rémülten a füléhez, amikor olvassa a 
hírlapok színes hadi leírásaiban azakat a kife
jezéseket, melyek hadilábon állanak úgy a ma
gyar nyelv törvényeivel, mint a magyar nyelv 
ritmusával, sőt a magyar nyelv logikájával is. 
'gy például nem tudja megérteni a magyar 
ember, hogy mi a csodát jelenthet az ellenség
gel való megütközés visszautasítása, mikor el
képzelhetetlen a magyar nyelvben az a kifeje
zés, hogy Pista el akarta püffölni Jóskát, de 
az visszautasította. Ilyen érthetetlen a jelenté
sekben az összeomlás kifejezése, mikor az már
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egy fogalom számára fönntartott ige. A hadi 
hírlapírók azzal okolják meg a magyar nyelv- 
nek ezt a szándékos agyonverését, hogy a ma
gyarban nem elég bőséges a hadi szókincs. 
Lnnék megcáfolására e helyen csak azt akar
juk felhozni, hogy a magyar ember csupán a 
verésre, verekedésre majdnem száz igét ismer. 
Van szerencsénk őket ezennel bemutatni: 
Harcolni, ütközni, hadakozni, viaskodni, tüle
kedni, verekedni, verni, megverni, elverni, ki
verni, megütni, megvágni, megdögönyözni, el
döngetni, elpáholni, elhajgatni, kimángorolni, 
elcsépelni, megöklözni, megpofozni, megtépáz
ni, birkózni, huzakodni, csatázni, vívni, mara
kodni, megcibálni, megtérdelni, kiporolni, elpü- 
fölni, megten^eriteni, megdöfölni, fejbeteremteni, 
képéremászni, meggyomrozni, megpaskolni, 
végigrakni, helybenhagyni, megrugdalni, megta
posni, meggázolni, földhözverni, földhözvágni, 
letiporni, elderekalni, megsujtani, lesújtani, rá- 
sujtani, megrakni, dulakodni, kicsávázni, elnyeg- 
getni, csetepatézni, végignyujtani, felképelni 
lökdösni, fellökni, lefülelni, elegyengetni, meg- 
bubolni, megbirkózni, elfenekelni, ellazsnakolni, 
megnyaggatni, fejbeverni, agyonverni, gúzsba 
csavarni, derekát lekötni, leteremteni, megmar- 
kolászni, fejbekólintani, megnáspáholni, elagya- 
bugyálni, falhozmázolni, odasózni, besavanyí
tani, hajbakapni, megapritani, civakodni . . . 
Van legalább még húsz kifejezés ezen kívül, 
amit a magyar egy másik atyafi elverésére hasz
nálhat. A világon egyetlen nyelvben sem talál
ható fel a verekedésre nézve ennyi műszó. 
Pedig csupán a verés igéjére kerestünk e he
lyen testvérszókat. Ha az ember az összes 
hadikifejezésekre keresne jó magyar szókat, 
ezrével állíthatná össze, hiszen ezer esztendő 
alatt a magyar sokát verekedett és Így volt 
alkalma a verekedés minden mozzanatára meg
felelő kifejezést találni.

Földbirtokosaink figyelmét felhívjuk a Dr. 
Keleti és Murányi cég mai hirdetéséire, mert a 
Corbin nélkülözhetetlen az őszi vetések alkal
mával a vetőmag pácolására.

Egészségügyi jelentés az aug. 9— 15 ig 
terjedő hétről. Bejelentettek 1 vörhenyt, 1 diph- 
teriát, 5 kanyarót és 4 tiphuseteket. Ezenfelül 
megbetegedett egy nő himlőben, ki himlőbeteg 
nővérét Szilbácson meglátogatta; a kórházban 
izoláltatott, a ház lakói beoitattak. A Temerini 
utczában nyakszirtmerevedés egy halálos lefo
lyású esete észleltetett.

Tüzifakészlet bejelentése. A  nagymélt, m. 
kir. ministeriumnak a tűzifakészletek bejelenté
sét elrendelő 3972/1915. M. E. szám alatt kelt 
rendelete alapján felhívom a ttizifatermelésével 
és eladásával vagy a termelt tűzifa forgalom- 
bahozatalával foglalkozó erdőbirtokosokat és 
kereskedőket (egyének, jogiszemélyek, cégek) 
hogy a birtokukban (készletükben vagy őrize
tükben) levő tűzifa készleteiket f. évi augusztus 
hó 25-ig közvetlenül a m. kir. központi statisz
tikai hivatalhoz jelentsék be. A bejelentéshez 
szükséges bejelentő lapok a városi tanács jegy
zői hivatalában ingyen kaphatók. Egyúttal fel
hívom a bejelentési kötelezettek figyelmét arra 
is, hogy f. évi október hó 3 1 -i állapotnak 
megfelelően újabb bejelentést kell a m. kir. 
központi statisztikai hivatalnak beküldeniök. Aki 
bejelentési kötelezettségének eleget nem tesz az 
1914. évi L. t. ez. 9. §-a értelmében két hó
napig terjedhető elzárással és halszáz koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel bünteltetik

Profuma Béla polgármester.
Tanfolyam csonkított és béna katonák 

részére. A csonkított és béna katonák gondozó 
bizottság a nyár folyamán tanfolyamot rendez 
legalább négy középiskolai, vagy polgári osz
tályt végzett katonák részére. A négy hónapos 
tanfolyamon az említett katonákat kezelői vagy 
egyéb segédhivatali foglalkozások elvégzésére 
fogják kiképezni. Akik e tanfolyamot látogatni 
óhajtják, adják be kérvényeiket közvetlenül a 
csonkított és béna katonák gondozó bizottság
hoz (Budapest, V., Hold utca 15.)

Üresedésben levő állások altisztek részére. 
A cs és kir. osztrák-magyar vezérkonzulátusnál 
Berlinben két irodaszolgai állás üresedett meg. 
Az illetmények a következők: Havi 120korona 
fizetés szabad lakás, világítás és fűtés. A né
met nyelvnek szóbeli és Írásbeli ismeretén kí
vül megkivántatik valamely szláv nyelv ismerete 
is C--ak teljesen megbízható, éplábu altisztek 
pályázhatnak. A kinevezettek szolgálati köteles

3. oldal

ségeik közé tartozik a konzulátusnál megforduló 
feleket kívánságai szerint az illető előadókhoz 
utasítani, a városban küldönci szolgálatokat 
teljesíteni, azonfelül 6—7 szobának és a folyo
sónak rendbentartása és tisztogatása is. Első
sorban oly hadi rokkant altisztek vagy katonák 
pályázhatnak, akik esetleges testi fogyatékossá
gaik dacára a fentebb felsorolt feltételnek meg
felelnek. A betöltésre kerülő állások közül az 
egyik állandó jellegű, a másik csak a háború 
tartamára töltetik be. Az utóbbi helyre alkal
mazott hivatalszolga részére a leszerelés után, 
abban az esetben, ha az illető arra méltónak 
mutatkozik, a vezérkonzulátus igyekezni fog, 
hogy lehetőség szerint megfelelő magánalkal- 
kalmazást szerezzen. Sajátkezüleg irt, rövid élet- 
leirással ellátott és a rokkantságot is igazoló 
okiratokkal, valamint fényképpel felszerelt kér
vények minélelőbb beküldendők a következő 
címre: An das k. u. k. Österreichisch-ungarische 
Generalkonsulat in Berlin, W. 62. Keith- 
Strasse 19.

Szabadságolási szabályok. A katonai pa
rancsnokságoknak jogukban áll a jövőben, hogy 
kivételes esetekben legfeljebb 8 napi szabad
ságot, engedélyezzenek. E kivételes esetek közé 
sorolandók bírósági tárgyaláson való megjele
nések, különösen sürgős családi dolgok, igen 
súlyos, az életfenntartást fenyegető ügyek és 
több hasonlók. A póttestek, a lábadozó oszta
gok, valamint egyéb osztályparancsnokok és 
hasonranguak legénységi állományú egyéneknek 
legfeljebb nyolc napi szabadságot engedélyez
hetnek haláleseteknél, vagy pedig a legközelebbi 
rokonok, (feleség, szülők, nagyszülők, testvérek 
és gyermekek) hatóságilag igazolt megbetege
désénél. Végül ama felépült, megbízható legény
ségi állományú egyéneknek, akik harmadszor 
távoznak a harctérre, ha ezáltal a menetalaku
lat menetkészültsége nem befolyásoltatik, nyolc 
napi szabadság engedélyezhető, hogy legköze
lebbi rokonaikat maglátogathassák. E szabad
ságot egyedül a póttest parancsnoka engedé
lyezheti, akinek ügyelnie kell arra, hogy a ked
vezményt kizárólag igényjogosultak kapják. A 
helyőrség közelében levő falvakba az eddig 
fennállott határozmányok szerint esetenkint to
vábbra is adható vasárnap délutánonként távo
zási engedély.

Pápa város jövő évi gabonaszükséglete.
A miniszter Pápa város jövő évi gabonaszük- 
ségletének fedezésére -egyelőre 20 vaggon búza 
és rozs vásárlására adott engedélyt. Ebből a 
közélelmezési célokra megszavazott 100,000 
korona kölcsön terhére a város azonnal szán
dékozik beszerezni 9 vaggon búzát és 1 vag
gon rozsot. A gabona raktározásával, beszállí
tásával, lisztté való felőrölésével egy szükebb 
körű bizottság bízatott meg, úgyszintén a liszt
nek a közönség között maximális áron való 
kiárusításával is. Minthogy a kormány a maxi
mális lisztárakat is megállapította már, a vá
ros kiirta a pályázatot az egész évi szükséglet: 
150—200 vaggon gabona beszerzésére is, amely
nek négyötöd része búza, egyötöd része rozs 
lesz. Az ajánlattevők kötelesek megjelölni, hogy 
a maximális árakból hány százalékot hajlandók 
engedni. Amennyiben megfelelő ajánlat nem 
érkezik, a város fentartja magának a szabad 
rendelkezési jogot. A gabona szeptember 1-ig 
beszerzendő és beraktározandó, esetleg elfogad
ható kötlevéllel biztosítandó.

Gyermekgyi kos zental uriasszony. . . .
egyik zentai pénzintézet vezető állásban levő 
tiszviselője a múlt évben mindjárt a mozgósí
tás első napján, mint tartalékos tiszt bevonult 
katonának és azóta megszakítás nélkül küzd a 
harctéren. Felesége pedig kiképeztette magát 
önkéntes ápolónőnek és mint ilyen az egyik 
újvidéki hadi kórházban teljesített szolgálatot. 
A napokban haza jött Zentára és anélkül, hogy 
itt valakivel Is érintkezett volna, egyenesen a 
lakására hajtatott. Megérkezése után harmad
nap magához hivatta Belle Dezsőné, zentai 
szülésznőt, akinek elpanaszolta, hogy rosszul 
van. A szülésznő megvizsgálta az uriasszonyt 
és arra a megállapításra jutott, hogv az asszony 
nemrégen egy gyermeknek adotí életet, .-né 
azonban ezt váltig tagadta, mite a szülésznő 
kutatni kezdett a házban és végül is megta
lálta a csecsemői a párnák között itlegfojtva. Az 
esetről kötelességéhez híven rögtön jelentést 
tett a rendőrségen. A rendőrség hosszas nyomo
zás után felderítette az egész bűncselekményt.
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Egy S’éricsné nevű zentai asszony volt a bűn 
társ, aki segédkezett az uriaszonynak. Erre 
mindkettőt beszállították a szabadkai ügyészsé
gi fogházba, ahol megindult ellenük az eljárás 
Az eset annál nágyobb feltűnést keltett Zentán, 
mert többen látták, a mint . . .-né megérkezett 
Zentára, de semmi gyanúsat nem vettek észre 
az urisszony magaviseletén, sem külsején. Nincs 
kizárva tehát, hogy a bűnös asszony már ma
gával hozta a fiucsecsemö holttestét, melyet 
rosszulléte miatt nem tudott már eltüntetni.

„ T I V O L I “ s é t a t é r i  m o z g ó  
B o t r á n y  a  s z á l l o d á b a n

bohózat 2 felvonásban.

„ A P O L L O “ M O Z I  ! ! ! ! 
A  p á n c é l s z o b a  t i t k a

detektiv dráma 3 felvonásban.
BOTRÁNY A SZÁLLODÁBAN

vígjáték 2 felvonásban.

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

példányok eladók.
Hol?

Megmondja a szerkesztőség.

ŐSZI VETESHEZ
ü s z ő k  és  v a r jú a 8 sv óta liíti

C O R B I N
m a n csa  vázó s z e r  a lk a lm a z á sá v a l .  A közelgő őszi vetéseknél nélkülözhetetlen annyival is inkább mert rézgálic nem 
kapható. Kiváló eredmények, bizonyítványok! Nem befolyásolja a mag csírázását! &ijyszerű a lk a  m iz a s .  O l c s ó b b  m m  . 
a kékkő. Nagyszerűen bevált búza, zab, tölgymakk, répamag, árpa, kender, konyhavetemeny, kukorica stb. csávázásanal. Pró

bálja meg saját érdekében!
B iz o n y i iv á n y m á so la to k a í ,  h a sz n á la t i  u t a s í t á s t  és  á r a já n la to t  azonna l kü ld :

D r. K E L E T !  á s  8/ ÍU R Á K Y i ve gyé sze t#  g y á r a ,  Ú J P E S T ,
valamint a főelárusitó:

Sc lile s iiíg fe r Ernáin©!? Ungjwár* , 5

Szabadalmazott és törvényesen védett

vetőm ag- 2,0 
csávázó szer

„ n r a m i - m i -

' k

Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították, 
hogy az Antlspora-Vlta az összes vetőmag 
félék, de elsősorban az  üszög által hazánk
ban állandóan fenyegetett búzának csávázására 
a legmegfelelőbb és igy a mezőgazdaságban 

nélkülözhetetlen.
K iló ja  1 korona 40  fillé r.
Részletes ismertetővel és használati utasítással 

szolgálnak a vezérelárusitók :

SCHWARZ ÉS TAUBER
nagykereskedők,

=  N A G Y K A N IZ S A . =

I. a minőségű

Tömörfabutor
(bükk, kőrös vagy tölgyfából)

a Hungári bútorgyárban
gyári áron 2-3

eladó. Hálószobák, ebédlők nagy válasz
tékban. — Bővebb értesítés 
az Újvidéki Népbanknál.

Sokkal célszerűbb ij
Imi

a  ha a női pongyolát, teljes női 
®  gyermekruhát, kötényeket stb.
£  k é s z e n  v á s á r o l j a ,
g  mintha a kelmét külön vásárolná, qq

ŽElćg nagy szép választék áll ren- a  
delkezésére 5

SAlaburics Mária Q
üzletében. [3

A  Szücs-utca 30. szám. A

ÚJVIDÉKI VÁROSI
J O D O S G Y Ó G Y F Ü R D Ő

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

relt liidegvizgyógyintézet 
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 folyosókkal 
van ellátva. — Modern vend égszobák és étterem 

II T e li  k ú r á r a  k iv á ló a n  a k a l m a s  1 
Állandó fürdőorvos; d r . V ilt V i lm o s  

Kimentő tájékoztatót küld az igazgatóság. 
Egész éven á t nyitva.

Előkelő női divatterem.
I M O M M Ó M N

Van szerencsém tisztelettel értesíteni,
hogy

női kalap divattermemet
a nyári idényre dúsan fölszereltem.

Igyekezni fogok, hogy a nagyrabe- 
I  csült hölgyközönség bizalmát, úgy mint 

eddig is, részemre biztosítsam. Most a 
háború alatt főleg arra ügyelek, hogy t. 
vevőim olcsón jussanak divatos, Ízléses 
kalapjaikhoz.

Kiváló tisztelettel 
WINKLE VALLY,

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

B É R B E A D Ó
Rákóczi Ferencz út 31. szám 

alatti 5 lakásból álló uriház.
Az összes lakások tiszták, rendes- és szükséges 

kellékekkel vannak ellátva. A két utcai lakás vil
lanyvilágítással berendezve. A nagy tágas udvaron 
gazdasági fészer, mely raktárul is szolgálhat. Kö
zelebbi a házban özv. Lövingerné háztulajdonosnál.

2-3.

ELADÓ.
- Lövész-utca 38. szám alatti -

H á z
szabadkézből eladó (47(Q-öl) nagy 

házhely. Közelebbi ott a házban.
2 - 2.

P rim a
d ió k o k sz ....................5 K. 80 f.
Darab és kocka
pr. 100 kiló................5 K. 60 f.
10 mmázsa vételnél díjmentesen házho? 

szállittatik.
Radó Róbert 

2—2. Széclienyi-utca 34.

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