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Tizenkét milliárd.
A világháború kitörése óta hozzá 

kellett szoknunk ahhoz, hogy igen nagy 
számokkal, igen nagy méretekkel, gon
dolkozzunk és számoljunk. A milliós had
seregek, a dreadnoughtok, az ezer kilo
grammos lövedékek, mind olyan fogalmak 
voltak, amelyekről eddig alig tudtunk. 
És most ezekhez a fogalmakhoz jön egy 
uj, mérhetetlen, mindennél meglepőbben 
hatalmas szám: tizenkét milliárd.

Hiszen tudjuk, tudtuk, hogy van ennyi 
pénz a világon csak éppen nem |volt soha 
közvetlen alkalmunk ilyen összegekről 
beszélni, ilyen összegeket mindennapi 
életünkbe belevonni. A leghatalmasabb 
összeg, amiről beszélgetni szoktunk, az 
az őt milliárd volt, amelyet a franciák 
fizettek annak idején hadisarc cimén a 
németeknek.

Tizenkét milliárd. Rettenetes, borzal
masan nagy összeg ez és ezt az összeget 
a német nemzet két hét alatt hordta 
össze, saját erejéből, saját iniciativájából, 
hogy harmadik hadikölcsönével ne csak 
magának biztosítsa a dicsőséges harc 
továbbfolytatását, hanem elbűvölje, meg
lepje ellenfeleit is. Ez a tizenkét milliárd, 
hihetetlen energiáról, erőről, öntudatról 
tesz tanúbizonyságot. E harmadik hadi- 
kölcsönnei együtt a németek immár 
huszonöt milliárd márkát jegyeztek a 
háború céljaira és ezzel messze felül
múltak minden más hadikölcsönt.

És a németek — ha ebben a hábo
rúban nem is kalmárkodnak, — mégis 
minden bizonnyal jó üzletemberek. Ha 
ebbe a háborúba huszonöt miliiárdot 
belefektettek, abból energiájukkal, szer
vezettségükkel ki is hozzák a nyereséget, 
akár erkölcsi, akár anyagi utón.

Nekünk jó és buzdító példaként szol
gálhat a németek rettenetes energiája 
Nekünk nincs olyan nagy összegre szük
ségünk, de nekünk is meg kell feszíte
nünk minden erőnket, ha győzni akarunk. 
Most jön a harmadik hadikölcsön. Itt 
van előttünk a német példa, igyekezzünk 
mi is méltóknak mutatkozni ehhez a 
hatalmas, minden tiszteletre és minden 
utánzásra érdemes szövetségeshez. Most 
mikor ugylátszik utolsó felvonásához érünk 
a nagy tragédiának, most már tegyünk 
l|gy, mint egy ügyes színész direktor, 
ne takarékoskodjunk az utolsó felvonás 
díszleteivel és kiállításával, pazaroljuk 
m amink még van, amilyen anyagi esz
közünk még rendelkezésre áll, hiszen ez 
a látszólagos pazarlás, amit a végső 
elvonásra költünk, biztosítja a tulajdon
képpeni nagy sikert.

A tizenkét milliárd lebegjen ott lelki 
Remeink előtt, mikor a háború kimene
telére gondolunk, erre a tizenkét milli- 
ardra gondoljunk akkor, mikor a liadi- 
.. lesön felhívása élénk kerül és erre a 
'zenkét milliárdra gondoljunk, amikor 
kéroek tőlünk.

Nálunk természetesen sokkal kisebb 
összegre számítanak azok, akik e hadi
kölcsönt fel kell, hogy használják, de ez 
a kisebb összeg is kell, hogy megfeleljen 
és arányban legyen a tizenkét milliárddal, 
akkor mondhatjuk csak, hogy méltó 
szövetségesei vagyunk a németeknek.

A  h a r c t é r r ő l .
Szintén megkönnyebbülést hozott a kedd 

esti hivatalos harctéri tudósítás. Az oroszok uj 
offenzivája isösszeoinlott. Erősen bíztunk benne, 
hogy igy lesz, mert a mi hőseinket nem tehet 
egykönnyen leverni. A hosszá harc megedzi 
őket és sziklaszilárdan küzdenek tovább, mig 
a teljes győzelem nem lesz a miénk.

Nézzük csak mit mond e kevésszavú, de 
értékes hivatalos jelentás.

Orosz harőszintéi': Mivel az osztrák- 
magyar és német csapatok a Stry- 
nél átkarolással fenyegették az orosz 
hadsereget, az ellenség kénytelen 
volt a volhiniai várterületen nagy 
áldozatokkal kezdett offenziváját 
abbahagyni.

Az oroszok visszavonulása tegnap égési 
nap tartott és az ellenséges hadsereg a Puti- 
lowka mögé tért vissza. Mieink üldözik. Luck- 
tól keletre az utóvédharcokban csapataink 4 
orosz tisztet és 600 főnyi legénységet fogtak 
el. Az Ikwa mellett és Keivdgaliciában a helyzet 
változatlan.

göroi kórházat ismét tűz alá fogták az 
olaszok, ötven gránátot irányítottak oda.

Ennél nagyobb gazság még nem történt. 
Qenfi kereszt lengett még ekkor is a kórházon, 
mert nem lehetett még teljesen kiüríteni. Ki 
tudja hány olaszt ápolunk mi éppen ebben a 
kórházban. A brigantiban még zsivánbecsület 
sincsen.

Már a délkeleti hadszíntérről is kaptunk 
kedden este hirt, mely röviden jelzi, hogy 
tüzérségünk megzavarta az ellenség erődítési 
munkálatait a Száva alsó folyásánál. A belgrádi 
várágyúk Zimony városára lövést adtak le, 
de nem találtak.

Szerda szeptember 29- A mai reggel szintén 
gén örvendetes hírrel köszöntött be. A német 
őliadiszállás jelenti: Nyugati hadszlntéri ellenség 
íttörési kísérleteit tegnap is folytatta, annélkül, 
rogy bárminő sikert ért volna el. Sok helyen 
izonban igen érzékeny vesiteséget szenvedett. 
?oosnál az angolok ismét, gázok alkalmazásával 
ámadást intéztek ellenünk, amely teljesen ha- 
ástalan maradt. Ellentámadásunkkal jókora te- 
■epnyereség mellett 20 tisztet és 750 főnyi 
euységet ejtettünk foglyul. Ezzel itt a hadifog
yok száma a tiszteket beleértve 3397-re emel- 
cedett 9 újabb gépfegyvert zsákmányoltunk. 
Spuchenzal Angresnél Roclincurtnál és egyebütt 
i champagnei egész arcvonalon az Argonnok 
ábáig franciák támadásait kivétel nélkül vissza
értük. Souain vidékén ellenség helyzetnek cso- 
jáiatos félreismerésével lovastümegeket is hozott 
jlőre, amelyekst természetesen nyomban, össze- 
őttünk, mire megfutamodtak. A támadások elhá- 
itásánál szász tartalékezredek és a majnai 
rankfurti hadosztály csapatai tüntették ki külö- 
íösen magukat. Argonnokban fille-mortei állá
sunk megjavítása céljából az ellenséges állások 
■llen egy kis előretörést intéztünk, mely a kívánt 
jredményt meg is hozta, ezenfelül 4 tiszt és 
>5o főnyi legénység elfogását is eredményezte. 
\  combrasi magaslaton tegnapelőtt és tegnap 
•llenseees hadállást széles arcvonalon nagy 
kiterjedésű robbantásokkal elpusititottuk és 
jetemetlük.

M e li h a d s z ín té r . Hindenburg tábornagy 
radcsoportja: Ellenség, amelyet tegnap Dunaburg

délnyugati arcvonalán visszaszorítottunk, meg
kísérelte, hogy egy hátrább fekvő állásban 
kitartson, megtámadtuk és kivertük. A drysajatl 
tótól délre lovasharcok folynak. Clohhern vezér
ezredes hadseregének eredménye a vilnat csatában, 
amelyben ellenségetaNarooz-tó Smergon— Wischern 
vonalon Iáira vetettük vissza, hadifoglyokban 20 
tiszt 21908 főnyi leyénység 3 ágyú ?2 géppuska 
és nagyszámú málha, amelyet a sietve visszavonuló 
ellenségnek hátra kellett hagynia. E zsákmány 
mennyiségét gyors előrenyomulásunk miatt csak 
most állíthattuk össze. Az eddig jelentett számok 
ebben nincsenek benne. S n jo rg o n tó t  dé lre  
tá m a d á su n k  to vá b b  h a la d  W isc h ije w tő l  
é sza k ra  á t tö r tü k  a z  e /le g ség  h a d á llá sá t, Ez 
alkalommal 21 tisztet és 3300 főnyi legénységet 
fogtunk el 9 géppuskát zsákmányoltunk. X ip ó t  
ba jo r tjerceg  tá b o rn a g g  h a d c so p o rtja :  A  híd
fők Baranowiczitől keletre harc után birtokuk
ban vannak, 350 hadifoglyot szállítottunk be. 
j .  adgegsen tá b o rn a g y  Tgadcsoportja. Helyzet 
változatlan. X in s in g e g  tá b o rn o k  h a d cso 
p o r t ja  az átkelést a Sivren Lucktól lefele ki- 
kényszeritetük a nyomás alatt. J I z  oroszo/g  
j ju b n o tó I  é s za k ra  a z  e g é s z  a rc v o n a lo n  te l
j e s  v is sza v o n u lá sb a n  v a n n a k .

S e r i in  s z e p te m b e r  29. Nagyfőhadiszállás 
jelenti: Nyugati hadszíntér: Ellenség, áttörési 
kísérleteit az eddig megtámadott szakaszokon 
elkeseredetten folytatta. A n g o lo k n a k  egy ismét 
meghiúsult gázbombatámadása után intézett 
ellentámadásunk. Aloostól északra általunk tela
dott terület egy részének visszafoglalását ered- 

i  inényezte. Loos környékéről indított heves angol 
támadások az ellenség súlyos veszteségei mellett 
összeomlottak. Souchez Neuville tájékán ismételt 
elkeseredett francia támadásokat részben heves 
ellentámadásokkal visszautasítottunk. A Cham- 
pagneban is sikertelen maradt ellenség vala
mennyi áttörési kísérlete egyedüli eredményük 
az volt, hogy ellenséget Souaintól északkeletre 
100 méternyi vonalon még nem Űzhettük ki. 
Árkainkból f r a n c iá k  tám adása ina /g  szaka
datlanul előretörő hullámait megtörték badeni 
zászlóaljak, valamint a 65-dlk rajnamelléki tarta
lékezred és a 158-dik westfaliai gyalogezrednek 
hajthatatlan elletállássán a súlyos vesztességek, 
melyeket ellenség a Massiges melletti magas
latok ellen sokszor megismételt, rohamai alkal
mává! szenvedett, hiábavalók voltak Csapataink 
valamennyi magaslatot tartják. Franciák kísér
letei, hogy a Fille-morte mellett elvesztett árka
ikat visszafoglalják meghiúsultak. Foglyok száma 
emelkedik. Flandriában lelőttünk két angol 
repülőgépet, bennülőket elfogtuk. K e le t i  h a d 
színtér-. Hindenburg tábornagy hadcsoportja: 
Támadásunk Dünaburgtól délnyugatra a Swen- 
ten-tó magasságáig haladt előre. A Drywjaty- 
tótól délre és Poswy mellett a lovassági harcok 
még tartanak. Lovasságunk, miután Eichhorn 
vezérezredes hadseregének hadműveleteit ellen
ség ellen intézett oldaltámadásával hathatósan 
támogátta. Awileika körüli és attól keletre fekvő 
vidéket elhagyta, ellenség tétlenül maradt Wile- 
ikától nyugatra tüiérségi tüzelésünkkel szétszór
tunk kellő óvatosság nélkül előrenyomuló ellen
séges hadoszlopokat, Swmorgon és Wischnew 
között Csapataink győzelmesen előrenyomulnak. 
Lipót bajor herceg tábornagy és Mackensen 
tábornagy hadcsoportainál lényeget esemény 
nem történt. Llnsingen tábornok hadcsoportja: oro
szokat a Kormin és Putilowka mögé vetettük vissza.

A harctéri tudósítások naplószerü közlését 
eddig nem gyakoroltuk, de most e héten szük
ségesnek tartottuk, mert egyenesen ezekkel 
akartuk megcáfolni az elterjedt rémhíreket. 
Mindenki tisztán láthatja, hogy minő fényes 
győzelmekkel haladunk mindig előre, mig az 
óriási nagy munkát eredményes és dicsőségesen 
befejezhetjük. Torkára kell forrasztani azoknak 
a konok pesiimistáknak a szót. Ne ejthessék 
ki, mert vétkeznek és sokat ártanak. Türelem 
és bizalom I



2 oldal.

Ú J B Ó L  A  N E M Z E T H E Z .
„Önök tudják, hogy egy új, a III. hadi- 

kölcsön kibocsátása előtt állunk“ — mondá 
Helfferich, a német pénzügyi államtitkár, a 
birodalmi gyűlésnek augusztus 20-án tartott 
gyűlésén.

Azóta már meg is jelentek az aláírási fel
tételek és be is fejeződtek az aláírások. Tudjuk, 
hogy a kölcsön nagyjában ugyanolyan feltételű 
volt, mint a II., mindössze az a lényegesebb vál
tozás volt rajta, hogy 1%-kal drágább. A kölcsön 
összege nem volt előre meghatározva, de a német 
kormánynak 10 milliárdra volt szüksége; azon
ban, mint hírlik, ezt az összeget is messze túl
jegyezték. — cAltitólag 1 3  milliárd gyűli e g y b e .
A két első hadikölcsönnél 13.5 milliárdot hozlak 
össze a németek. Ez az óriási összeg ma már 
úgyszólván teljes egészében visszafolyt a német 
gazdasági életbe: az ipar, a földmivelés és a 
katonaság kapta. — Hogy a német pénz otthon 
maradt és nem hogy fogyott, hanem még sza
porodott, bizonyítja az a körülmény, hogy a 
német takarékpénztárak betétállománya ma 20 
milliárdnál is több, mely összeg jóval nagyobb, 
mint a háború kitörése előtti állomány. Ha 
tekintetbe vesszük, hogy a németek milyen 
hősiesen áldozzák fel életüket a hazaért, milyen 
áldozatkészséggel adták oda pénzüket az első 
és második hadikölcsön alkalmával a hazának, 
akkor most, mikor a győzelem csillaga felénk 
ragyog, mikor meg kell mutatni, hogy „a német 
birodalom nem koldul és a német nem ad ala
mizsnát hazájának“, mikor meg kell mutatni, 
hogy a német — ellentétben az angollal, — 
hogy teljesiti a haza iránti kötelességét, akkor 
nem csodálkozunk azon, hogy a III. német 
hadikölcsönre 13 milliárdot jegyeztek.

Helfferichnek fenti szavai hozzánk is át
hallatszottak és meghallottuk mi is azokat. Tud
juk mi is, hogy közel állunk ahhoz, amit Helffe
rich mondott, tudjuk, hogy a nemzetnek ismét 
oda kell adnia a végső győzedelem és a béke 
kivívásához a szükséges anyagi eszközöket. De 
ha a német hadikölcsöntől eltekintünk is, egy
szerű számítással megállapíthatjuk, hogy itt az 
ideje az anyagi eszközökről való további gon- I 
doskodásnak. Katonai és pénzügyi szaktekinté
lyek számításai szerint háborúnk naponta lő 
millió koronába kerül. Több mint 400 nap óta 
tart ez a háború, mely idő alatt az a 7 milliárd 
körüli összeg, melyet a monarchia két állama 
az első hadikölcsön alkalmával összeadott, már 
ide s tova felhasználódott.

Ami már most újabb gazdasági erőpróbánk 
kilátásait illeti, reális vizsgálódások alapján, hogy 
Helfferichchel szóljunk: biztosak lehetünk a si
kerben, mert azok az erkölcsi és anyagi erők, 
melyek a két első hadikölcsönnél minden vára
kozásunkat felülmúlták, most is megvannak sőt 
jóval inkább megvannak, mint valaha. Az er
kölcsi erőt megadja mindnyájunknak dicsősé- 
gessn harcoló hadseregünk, mely diadalról- 
diadalra megy előre a végső győzelem felé. A 
sorozatos győzelmek érzése és hatása rendkívüli 
hatással lesz a III. hadikölcsüme. Természetesen 
ennek ellenkezőjét látjuk ellenségeinknél. Az 
olasz hiába kürtőit hamis győzelmi híreket, A 
tőke baljóslatú szorongó érzése megérzi az iga
zat és nem adja oda a pénzét; az orosz kormány 
a vereség hatása alatt, nem hogy saját hazá
jában, de még szövetségeseinél sem kap pénzt. 
A világ leggazdagabbnak hitt két állama: Francia- 
ország és Anglia óriási erőfeszítések és reklá
mok dacára sem kapnak pénzt otthon, hanem 
kénytelenek Amerikába menni kölcsönért. Ellen
ségeink eme balsikerei, továbbá oroszországi 
sikereink úgy Németországban, mint nálunk, a 
mi malmunkra hajtják a vizet és megtermik a 
milliárdokat.

Anyagi erőnk is elég erős ahhoz, hogy a
III. hadikölcsön elé bizalommal tekinthetünk. 
Bár általánosan elismert szegény ország vagyunk 
és két hadikölcsönt éltünk át, mikor sohasem 
remélt összeget: 2300 milliót adott össze a nem
zet, azért gazdasági helyzetünk, a viszonyokhoz 
mérten, kedvezőnek mondható. Miként Német
országban, úgy nálunk is, ennek az összegnek 
legnagyobb része bent maradt az országban, 
tehát nem vonódott el, hanem éppen gazdasági 
életünket táplálta. Visszafolyt oda, ahonnan ki
indult és ezáltal olyan természetes cirkulációt 
mutatott, ami jó volna, ha a jövőben is állan
dósulna.

Miután bankjaink tartózkodnak nagyobb és 
hosszabb kihitelezésektől, viszont vállalkozóink

ÚJVIDÉKI NAPLÖ_

a befektetésektől és csakis a hadseregszállitások 
igényelnek pénzt — régóta állandó pénzfelesleg 
mutatkozik. Nagy bankjainknak a múlt hetekben 
megjelent mérlegei e mellett szólanak, melyek, 
dacára a két hadikölcsön által elvont nagy
mennyiségű takarékbetéteknek, mégis nagyobb 
betétállományt tüntetnek fel, mint a háború 
előtti idők mérlegei. Némelyiknek sohasem volt 
annyi betétje, mint most van. Még vidéken is 
ugyanezt tapasztalhatjuk, ahol egyik nagy takarék- 
pénztár helyiségében azt a táblát függesztették 
ki, hogy: „Betéteket megőrzésre elfogadunk, de 
nem kamatoztatjuk“. A mostani nagy pénz
feleslegre igazán jellemző ez az eset, de vegyük 
a takarékbetétekről szóló első évnegyedes ki
mutatást. Eszerint az első évnegyedben, a múlt 
év december 3 l-ig  állománnyal szemben, 217 
millió betétszaporulat mutatkozik; a második 
félévét nem ismerjük, de bízvást ennél jóval 
nagyobbra tehetjük, úgy hogy tisztán a betét- 
állomány emelkedése biztosíthatja a III. hadi
kölcsön félsikerét.

A bankoknál és takarékpénztáraknál tehát 
van pénz! Hol kell még lennie? A gazdáknál 
és vállalkozóknál.

Köztudomású, hála a Gondviselésnek, hogy 
jó termésünk volt. Igaz, hogy utóbb a rossz 
időjárás sokat rontott, de azért mégis 41 milliós 
búza, 49 milliós tengeri és 57 milliós burgonya 
termésünk már rég nem volt és ami még ennél 
is nagyobb, még sohasem kaptak, gazdáink 
termésükért — de jószágaikéit sem — olyan 
magas árakat, mint ma. Igaz ugyan, hogy egyes 
vidékeken még az elvetett magot sem bírták 
visszakapni, másutt pedig poronoszpora és egyéb 
betegségek a szőlőt teljesen tönkretették, de 
ezek mégis csak szórvénycs jelenségek és a jó 
közepes termésünk átlagát nem rontják le. 
Pontos statisztika híján még nem tehetünk 
összehasonlítást, hogy hány száz milliót tesz 
ki az idei és múlt évi termés közötti különb
ség és mennyit tesz ki az az összeg, hogy az 
idén minden terménynek kétszeres és három
szoros ára van, mégis nem csalatkozunk, ha 
többre becsüljük másfél milliárdnál. Ilyenformán 
a III. hadikölcsönnél biztosan támaszkodhatunk 
a magyar gazdatársadalomra, mint egyik leglé
nyegesebb tőkeforrásra és remélnünk is lehet, 
hogy miként a két elsőnél, úgy a harmadiknál 
is kiveszi a részét a hazafias kötelességből.

A vállalkozók, már t. i a hadseregszállitók, 
aranykorukat élik. Sohasem volt rájuk ilyen 
kedvező konjunktura, sohasem kerestek annyit, 
mint éppen most. Sok-sok millió vándorolt 
zsebükbe, méltányos tehát velük szemben az a 
kívánság, hogy a III. hadikölcsönből jobban 
vegyék ki a részüket, mint mások. A II. hadi- 
kölctönnél azt a vádat hangoztatták ellenük, 
hogy nem igen erőltették meg magukat; ezt 
teljességgel nem tudtuk megállapítani, csak annyit 
tudunk, hogy a kistőke tényleg jobban kivette 
részét a II. hadikölcsönből, mint a nagytőke — a 
kistőke hozván össze a kölcsön nagyobbik fe
lét — mégis, hogy e vád alaptalansága bebizo- 
nyittassék, a III. hadikölcsönnél kell nregmutat- 
niok, hogy igen is érzik a rájuk nehezedő haza
fias kötelesség súlyát és teljes mértékben eleget 
tesznek eme kötelességüknek.

Még nincsenek tehát kimerülve anyagi 
erőink, amire az entente annyira számított — 
csak tegye meg mindenki kötelességét. — És ha 
ezt mindenki megteszi, akkor a nemzet hardmadik 
erőpróbája is fényesen fog sikerülni s mi 
ismét nagy lépéssel jutunk előre ideális célunk
hoz : pénzügyi emancipációnkhoz.

2>. C ip p a i  Jetván.

K e i r  H a r d i e  m e g h a l t .
Kair Hardie angol munkásvezér, 59 éves 

korában meghalt.
Halálának hire nem jött váratlanul, — évek 

óta tartó betegeskedése az utóbbi időben úgy- 
szólván már teljesen megbénította régebbi tüzes 
akcióképességét, — mégis fájdalmasan fogia 
megdöbbenteni a független angol munkásságot, 
amelynek hosszú időn át páratlan energiájú 
szervezője és vezére volt, s halá'a nem múl há
tik el nyomtalanul a világháború óriási zivata
rában sem. Elvesztését nemcsak a* angol mun
kásság, de a kontinensen is minejgn gondolkozó 
munkás meg fogja gyászolni, mert a szó leg
magasabb értelmében: igazabb és önzetlenebb 
barátja, szószólója és vezére a dolgozó milli
óknak Keir Hardie-nál aligha volt.

Maga is munkás-osztályból származván 
önmagát teremtette azzá, amivé lett. Szénbánya
munkás korában — ifjúságának legsanyarubb 
kezdő éveiben — sajátmagán tanulta megis
merni a munkás-sorsot, oly időkben, midőn az 
angol munkásságnak a mindig kétélű fegyvert 
jelentő sztrájkokon kivül más eszköze sorsának 
javítására nem volt. A parlamentben sem szó. 
szólója, sem képviselete. Szervezettség és ráter
mett vezér hiányában mindegyre megújuló har
cai az angol töke óriási ereje ellen — alig ered
ményeztek valamelyes állandóbb sikert. Keir 
Hardie először úgy, mint a Labour Leader mun
káslap szerkesztője, majd mint képviselő állott az 
angol munkásság élére és néhány év alatt oly 
hatalmas szervezetet teremtett, hogy ezzel az 
erővel a kormányra is tudott nyomást gyako
rolni. Még néhány év és 1905-ben már minta 
londoni City, a peerek háza és a kormány ve
szélyes ellenfele szerepelt a konzervatív angol 
sajtóban és köztudatban, sőt az öreg Cham
berlain nem habozott a parlament egyik ülésén 
nyíltan is kijelenteni róla, hogy az angol impe- 
rium ellensége, akiknek veszedelmes agitatórius 
munkáját minden rendelkezésre álló hatalmi 
eszközzel el kell nyomni.

Ez 1907-ben történt. Ekkor állt a külső 
megjelenésében jelentéktelen — kis termetű, 
bozontos, meghajolva járó — Keir Hardie hatal
ma tetőpontján. Á minden irányban kitünően 
szervezett angol munkásság százezrei egyetlen 
intésére, mint egy ember, állottak oldala mellett. 
Bármit akart, azonnal végre volt hajtva. Fé
nyes szónoki tehetsége elsőrendű debatterrá 
emelte a parlamentben is, ahol elragadó hévvel, 
egy tüzes és logikus fej elsőrendű fölkészültsé
gével szállt síkra a vezetése alatt álló munkás
tömegek érdekei mellett. Ez év nyárára esik 
híres agitációs körútja Indiában, amely miatt a 
parlamentben elfogatását követelték. Az volt el
lene a vád, hogy lázadást szít és az angol im- 
porium megbuktatására törekszik. Az angol 
munkástömegek azonban oly fenyegető frontot 
csináltak a kormány ellen, hogy az elfogatás 
és vád alá helyezés elmaradt. Éz év őszén és a 
kővetkező 1908-ik év tavaszán vált puskapo
rossá europaszerte a levegő. Az angol külügy
miniszter sűrű tanácskozásai Tittoni, Delcassé 
és lzvolszkival erre az időre esnek. Ki tudja, 
hogy ha Anglia nem tartott volna a Keir Hardie 
által szított indiai lázadástól — nem tört volna-e 
ki a világháború már 1908-ban?

A nagy munkásvezér energiája ettől kezdve 
lankadni kezdett, s az azóta lefolyt néhány év 
alatt elhatalmasodott rajta régi betegsége, mely 
miatt budapesti látogatása alkalmával itteni 
barátainak is panaszkodott. Ez volt nyilván az 
oka, hogy külsejében sokkal idősebbnek látszott, 
mint amilyen valóban volt. Utolsó szereplése: 
nyílt állásfoglalás volt a háború ellen. Törődött, 
beteges szervezettel agitációra azonban már 
képtelen volt, s tiltakozásának a munkásság 
ellentálló erejének segélyével nem tudott nyo- 
matékot adni. Hétfőn reggel Glasgowban ki
szenvedett.
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T o l l h e g y e n .
A rokkant katonák részére történő adakozás 

é6 gyűjtés egyaránt hazafias erény, de ne küld
ik  a jótékony adományokat a központba.
‘ Fájdalom, nekünk is vannak és lesznek 
rokkantjaink. Ha ezekről kellőleg gondoskod
tunk, akkor a fölösleget« központ rendelkezé
sre adhatjuk. Makozzunk erre a nemei célra 
tooibbra le, *  csatoljuk az eredményt a helybeli 
alaphoz. #

A háború nemcsak stratégákat és filozófu
sokat, hanem álmodozókat is teremt.

Ezek az álmodozók, mint jövőbe látók, 
ihletett kijelentéseikkel bolonditják a világot. 
JCláh minden reális gondolkodás, mert ahol próféták 
,annak, olt hivb'k is akadnak.

Nem olyan az idei októben elseje, mint 
máikor. A gondosan eltakarított piac színhelyén 
_  az esti korzón most is hullámzanak az 
őszi kosztümök a vasalt nadrágok, incselkednek 
a melegtekintetü asszonyszemek és formás 
lábak. De ezenkívül valami fájásig bús hangulat 
szövődik a parfümös levegőbe, mert itt hiányzik 
a szerető férj, ott az átölelő vőlegény, amott az 
özvegyi fátyol került a viruló ifjú nő bánatos 
arcára.

Ilyen az é le t ! ................  M-ónikás.

H Í R E K .
Értesítették egy helybeli jónevü céget, hogy 

az egyik újvidéki tisztiétkezde nála óhajtja 
szükségletét beszerezni, mert az eddigi volt 
szállítói túlinagas árakat számítottak és miután 
tudomására jutott, hogy a meghívott cég tisz
tességes, megengedett polgári haszonnal dol
gozik, bizalommal van iránta. Lesújtó ezt hallani, 
hogy az itteni kereskedők nagyrésze borzasz
tóan drágít mindent, de annál jobban esik 
hallanunk, hogy van még itt tisztességes keres
kedő, ki nem szorul reklámra, mert saját tény
kedése emeli üzletének jó hírnevét.

Egészségügyi jelentés a szept. 19—26-ig 
terjedő hétről. Bejelentettek e héten 1 vörhenyt, 
2 diptheriát, 12 kanyarót és 12 typhust A ka
nyaró az iskolák megnyitásával uj tápot nyert, 
a különben könnyű esetek azóta szaporodnak. 
A typlius egész szeptemberben folyon jelentke
zik, szétszórt, de szerenosére könnyű lefolyású 
betegedések formájában. Szept. 25-én a Kiszácsi- 
utca egyik házában egy családbeli 2 gyermek
nél ázsiai kolera lépett fel; a családot a kórházba 
vitték, a ház zár alatt áll. Újból figyelmeztet
jük a közönséget, hogy a nyers ételektől tartóz
kodjék és étkezés előtt a kézmosásra ügyeljen.

Újvidéki rémnapok. Ennek kell neveznünk 
a mostani állapotokat, mert borzasztó amit ter
melők és elárusítók müveinek. Tudják, hogy 
mindenki iparkodik a télirevalóval magát ellát
nia és ezt az alkalmat fölhasználva, szívtelenül 
a kegyetlenség legmagasabb fokával zsarolják 
a szegény vásárló, fogyasztó közönséget. De 
sok esetben maga a fogyasztó az oka, hogy 
nem szabadul a zsarolók karmai közül. így p. u. 
a bab, burgonya hagyma, savanyított káposzta, 
tarhonya és méz vásárlásánál. (Ez utóbbi a 
cukrot pótolja), mert kényelemszeretetből nem 
keresi föl Kovács Bálint és Bokor Arnold ter
ménykereskedőket, kiknél jutányos áron besze
rezhetné az említett legszükségesebb élelmi
szereket. A hatóság eleget tett és dicséretet 
illeti azért, amit tett. Mikor a maximális árakat 
életbeléptette nem hoztak a piacra semmit és 
most meg hoznak és mi annyit fizetünk érte 
amit kérnek, sőt egyes pénzesek túllicitálják az 
árakat csakhogy hamarabb végezzenek bevásár
lásaikkal, mert ha nem, akkor nem ebédelhetne 
a hadseregszállitó bendőjéhez mérten. Mi meg 
csak nézzük, elég ha van aki én helyettem is 
evett És holnap újra nap lesz, addig szívom . . . .  
Szinte inegtévelyedett ez a közönség! Szivte- 
lenl|l, kegyetlenül elsurran a szegény hivatalnok 
mellett, ki nem tarthat lépést a szállítóval, kinek 
a szája nyílik, vágyódik telhetetlenségét kielégi- 
lem, de nem veszi figyelembe, hogy hány sze- 
kény hivatalnok, tanító van ebben a városban, 
mk a szó szoros értelmében koplalnak. Tekint- 
i ‘ ezek nyomorát és ne üssék a termelő 
ejébe a könnyen szerzett pénzeiket Csak egyet 
«erünk még a hatóságunktól: kergesse ki a 
Piacról ezeket az árdrágítókat, büntesse őket a 
.^szigorúbban, krisztusi igazsággal mint Jézus 
a ^tárokat.

% oldal ÚJVIDÉKI NAPLÓ

Éljen Polacsek. Nem, mint képviselőjelöltet 
vagy hőst ünnepelték Polácsek Márk pclgár- 
társunkat, hanem mint olyant, ki bátran szem- 
beszáliott a piacon a kofahaddal. Egymaga akarta 
a tóidhoz vágni a 8 koronás csirkét, de a te
hetetlen vásárló közönség biztatására a fejéhez 
akarta vágni egy újvidéki kofának a hallatlan- 
aru csirkét. De meggondolta a dolgot, nem 
vágta se a földre, se az asszony fejéhez, hanem 
alaposan megmosta a lelketlen asszony fejét. 
Nem vette meg a drága jószágot. Példáját 
mások is követték, ezek sem vettek semmit.
, ,  Így-két napig ne vásárolna a közönség, 

akkor hamarosan maguktól leszállítanák a hor
ribilis árakat Ezért éljenezzük Polacseket, mint 
úttörő bajnokot. Ne várjuk mindig a hatósági 
beavatkozást, hanem magunk emberségéből 
teremtsünk rendet, azzal, hogy drágán ne ve
gyünk. Inkábh tartsunk ki néhány napig, kenyér 
és víz mellett.

Baleset. Sztaics Jován lovai a Temerini- 
utcában megbokrosodtak. Sztaics a kocsiról 
leesett, súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket 
szenvedett.

hogyan halt meg Grosser őrmester. Hevesen 
dúlt még a galíciai harc. Az oroszok veszélyes 
közelségbe jutottak már. Jól beépített lövész
árkukból könnyen célbaveheiték embereinket, 
kiket a csapatok eltolása hozott a közeli ellen
séghez. Födözékükből biztosan lőhettek embe
reinkre, kiket csakis a nagy erdei fák védtek, 
annyira amennyire. Sok veszteségünk volt itt, 
de hátrálni nem lehetett. Mikor már a legény
ség legnagyobb veszélyben van, kezébe veszi 
Grosser FUlöp a 6. gye. 6. századának többször 
kitüntetett őrmestere, kit Újvidéken is igen jól 
ismertünk, fegyverét és a lövászárokbói kibúvó 
ellenségre egyre, szakadatlanul lő. Két embere 
egymásután adja kezébe a löveget és töltött 
fegyvert. Grosser őrmester 30 oroszt lőtt le. 
Mikor már a szakadatlan két órai lövöldözés 
által karja eilankadt, le akart guggolni, hogy 
Így a fához támaszkodva kissé pihenjen, félre 
billent és ekkor egy ellenséges golyó homlo
kába fúrodott. Torzsán lakó felesége, mikor a 
gyászhirt meghallotta, igen súlyosan megbete
gedett, de ma már jobban van. Hisz az a tudat, 
hogy kedves férje hősi halált halt a hazáért, uj 
lelket öntöt fájdalmas hitvesi szivébe. Megjegy
zendő, hogy Grosser önként jelentkezett ezen 
veszedelmes földerítő szolgálatra.

Kitüntetés. Ezüst érdemkereszttel tüntette 
ki őfelsége Miszer Mariskát özv. Alászovics 
istvánnét, ki a budapesti m. kir. tudományos 
bőrgyógyászati klinika tevékeny, rendkivül 
önfeláldozó buzgalmu gazdaaszonya. A kitüntetett 
újvidéki származású és ezért annál jobban esik 
jól megérdemelt kitüntetéséről hirt adnunk.

A szabadságolt katona kalandja. Sokáig 
harcolt Kiss Sándor kalocsai közvitéz. Megse
besült és mint ilyen a budapesti kórházba ke
rüli. Fölépült és most mezei munkára 14 napi 
szabságot kapott. Mennyire boldog volt, hogy 
13 hónap óta nem látott kedves gyermekeit 
viszontláthatja. Felesége volt nála, de hat gyer
meke közül egyet sem látott a háború kitörése 
óta. Így érthető, hogy mennyire iparkodott 
családjához. A Budapestről induló első vonatra 
fölugrik, de ez gyorsvonat. Már jön U a vonat- 
vezető, szent Isten! mi lesz most!? — Vitéz 
ur maga ezzel a vonattal nem utazhat, hanem 
be kellett volna várnia az este induló személy- 
vonatot. — Édes Istenem, hisz akkor egy nap
pal később láthatom meg kedveseimet; kérem 
kalauz ur könyörüljön rajtam. — Igen itt ma
radhat, ha 14 K. 00 fillért fizet a pótjegyért. 
_  De honnan vegyek annyi pénzt!? — Ful
dokolva zokogni kezd: Mi utasok, köztük egy 
igazi nemesszivü uriasszony, Buday Pálné a 
kulai főbíró kedves neje 10 K-val megkezdi 
az adakozást és Így érthető, hogy a későbben 
adott 2 koronájával, összesen tehát 12 K. adomá
nyával, csakhamar összegyűlt a 14 K. 60 fillér. 
Vitézünk boldogan köszönte a páratlanjóságú 
úrasszonynak, hogy lehetővé tette Kiss vitéz
nek gyermekeit egy nappal előbb láthatnia. 
Kérdeztük hogy a menázsipénzt hova tette? 
Megmutatta. Mindegyik gyermekének vitt valami 
szép tárgyat. Az apa hozza kedveseinek.-------

Rendőrkapitány a H ígítók ellen. Mint 
mindenütt ugy Szekszardon is egyes kereske
dők az elsőrendű szükségleti cikkek árát indo
kolatlanul felemelték; az egyes iparosok s 
különösen azok. akik a gnzdaközönség részére
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a gazdasági eszközöket készítik, javítják, szintén 
indokolatlan magas árakat szabtak meg. A ren
dőrkapitány ezért a város kereskedő és iparos 
lakosságát szigorúan figyelmeztette, hogy akinél 
az indokolatlan árfelemelést fogja tapasztalni, 
azt a törvény adta jogánál fogva, az e tárgyban 
kiadott 5600—1914. siámu m. kir. belügymi
niszteri rendelet értelmében 15 napig terjedhető 
büntetéssel fogja sújtani. A rendőrkapitány 
felhívása annyiban tér el az eddig észlelt ha
sonló rendőrhatósági figyelmeztetésektől, hogy 
ez már nemcsak az élelmiszerdrágitók ellen 
szól hanem az iparosokra is vonatkozik, akik 
csekély kivétellel már visszaélnek a helyzettel 
s oly magasra értékelik a munkájukat, amit 
már nem lehet megfizetni. Nem árt tehát, ha a 
hatósági ellenőrzés reájuk is kiterjed.

Vissza a maximális árakhoz. Szeged a 
termelők kapzsiságával már nem tud másképpen 
megbirkózni, minthogy kénytelen volt a maxi
mális árakat újból életbeléptetni. Valószínűleg 
nálunk is rövidesen életbeléptetik, mert a 
mostani veszedelmes állapot tarthatatlan. A ter
melő kérhet amennyit akar, meg kell fizetnünk, 
mert különben nem kapunk semmit. A legfőbb 
ideje tehát, hogy nálunk is gátat vessenek 
ennek a lelketlen garázdálkodásnak, tDaohtl 
rendőrfogalmazó alaposan elbánik e garázdál
kodó népséggel. A napokban, mikor már a 
kukorica máximális ára meg volt szabva, pa
naszt telt nála egy újvidéki gazda, hogy H. 0 . 
újvidéki kereskedő a vett kukoricáért „csak“ 
32 K-t fizetett, pedig 34 K. volt a megállapo
dás. — Igaza van — szólt a fogalmazó 32 K. 
kevesebb, mint 34, de a kukorica ára ma 
„csak“ 29 K. tehát 30 K-t még visszafizet 
H. O-nak a 10 métermázsányi ártöbbletért. — 
Pont. Gondja volt rá a fogalmazó urnák, hogy 
a „szegény“ gazda tényleg visszafizesse az 
ártöbbletet.

Erre az évre Is kivetik a hadiadót. A
kivételes pénzügyi törvények alapján tudva- 
lévőleg megadóztatták azokat, akik 1914-ben
20,000 koronánál többet kerestek. A törvény e 
rendkívüli hadiadó eredményét, amelyet a péz- 
ügyminister 15 millió koronára becsült, a hadi
segélyezés céljaira szánta. A hadiadó kivetési 
munkálatai már majdnem mindenütt elkészültek, 
már döntöttek a felszólások nagy része felett 
is és mint halljuk, az eredmény felülmúlja a 
törvényhez fűzött várakozásokat. A törvény 
megalkotásánál az volt a szándék, hogy az 
adót csak egyetlen egyszer fogják kivetni. 
Minthogy azonban a háború sokkal hosszabb 
ideig tart, semmint eredetileg hitték és minthogy 
ennek következtében a hadisegélyezés céljaira 
is sokkal nagyobb összegek szükségesek, a 
kormánynak az a terve, hogy a rendkívüli 
hadiadót az 1915. évi, 20,000 koronánál nagyobb 
jövedelmekre is kiveti. Ehhez törvényhozási 
felhatalmazásra van szükség és a kormány, 
mint értesülünk, a novemberre tervezett ülésszak 
elé erre vonatkozólag alkalmasint törvényjavas
latot fog előterjeszteni. A javaslatban nemcsak 
az 1915-re való kivetés céljaira szükséges fel
hatalmazást kéri a kormány, hanem az idei 
kivetés folyamán szerzett tapasztalatokat is ér
tékesíti. Bizonyos jövedelemrészeket mentesí
teni fognak az adó alól, ellenben más jöve
delmeket, amelyek eddig nem voltak adókö
telesek, most szintén adó alá fognak vonni. 
Szó volt arról is, hogy a hadseregszállitásokból 
és a háborús konjunktúrákból eredő jövedel
meket különválasztva kipuhatolják és a hadiadó 
alá vonják. Ezt a tervet azonban elejtették, 
mert a háborús konjukturajövedelmeket annak 
idején egészen külön jövedelmi adóval fogják 
sújtani, ugy, amint ezt a német parlamentben 
Helfferich államtitkár már be is jelentette. Az 
uj javaslat szigorítani fogja a büntetési tétele
ket, mert azt is tapasztalták, hogy sokan vagy 
egészen eltagadták, vagy nagyrészt titkolni igye
keztek jövedelmeik forrásait.

Tudakozódás hadifoglyok után. A Hadi
foglyokat Oyámolitó és Tudósitó Hivatal a 
következő sorok közlésére kért meg minket: 
A Hadifoglyokat Gyámolitó és Tudósitó Hivatal 
már egy Ízben figyelmeztette a közönséget, hogy 
az ellenséges államokban lévő magyarországi 
Illetőségű hadifogolykatonáink után, való tuda
kozódásával ne forduljon a bécsi Gemeinsames 
Zentral-Naciiweisebureauhoz, hanem egyenesen 
hozzánk, mert a bécsi testvérintézmény a Ma
gyarországról származó érdeklődéseket ismét 
visszairányitja Budapestre elintézés céljából s
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igy ez az ideodaküldözés az eljárásban magában 
okoz jelentékeny késedelmet. Most a Gemein
sames Zentral-Nachweisebureau újból felkérte 
hivatalunkat a figyelmeztetés ismételt közrea
dására, mivel — mint irja — még mindig igen 
sokan fordulnak hozzá Winbe. A felszólításnak 
eleget téve, ismételten kérjük a magyar közön
séget, hogy hadifogoly hozzátartozóik után való 
tudakozódásukat a Magyar Vöröskereszt Hadi
foglyokat Gyámojitó és Tudósitó Hivatalához 
(Budapest. IX., Üllöi-ut 1.) intézzék.

Találtak egy arany jegygyűrűt. „Emma“ 
bevésés van rajta. Igazolt tulajdonosa a városi 
rendőrségnél átveheti.

A második hakölcsön kötvényei. A Pénz
ügyminisztérium közhírré tette, hogy a máso
dik hadikölcsön 6  százalékos és 5  és fél száza
lékos kötvényei elkészültek, azok a jegyző felek 
részére az illető aláírási helyeknél rendelkezésre 
állanak. A tényleges kötvényeket a szabad da
rabokat jegyző feleknek szabad darabokban, a 
zárolt darabokat pedig zárolt darabokban adják 
ki. Úgy a szabad, mint a zárolt kötvények 50, 
1000, 5000 és 10.000 korona névértékű bemu
tatóra szóló címletekben kerülnek kiadásra és 
az egyes címletek 1915. évi november hó 1-én 
esedékes kezdő szelvényű 2 0  darab szelvényt 
és egy szelvényutalványt taitalmazó szelvény- 
ívvel vannak ellátva. A zárolt kötvényeken 
ki van tüntetve azoknak zárolt jellege és ezen
kívül a zárolt kötvényekről a pénzügyminiszter
számvevőség hitelügyi csoportja külön elismeri 
vényt ad ki, emelyben fel van tüntetve az, hogy 
az első kötvények 1920. évi november 1-ig 
zároltattak. A kincstár a bemutató kérelmére 
bármikor feloldja a zárolást és költségmentesen 
tőzsdei forgalomra alkalmas megfelelő névértékű 
1915. évi május 1. kelettel kiállított 6  százalé
kos adómentes folyószelvényekkel és szelvény
utalványokkal ellátott állami járadékkötvényeket 
szolgáltat ki. A pénzügyminiszter 1920. évi 
augusztus 1-től 1920. évi november 1-ig fel
mondhatja a feloldatlan zárolt kötvényeken 
alapuiö tőkekövetelést. Azok a zárolt kötvények, 
amelyeket 1920. évi november 1-ig fel nem 
oldottak, mint szabad kötvények maradnak 
forgalomban.

A hazaárulók vagyonának zárlat alá vétele.
A kormány, a hazaárulók vagyoni felelősségéről 
szóló törvényben nyert fölhatalmazás alapján 
rendelet bocsátott ki a hazaárulók vagyonának 
zárlat alá vétele körül követendő eljárás sza
bályozása tárgyában. A rendelet szerint az 
igazságügyminiszter jelölte ki azt a királyi ügyész
séget, amely a zárlat elrendelése iránt indítványt 
tesz és azt a vizsgálóbírót, aki a zárlat elren
delése fölött határoz. A vizsgálóbiro, tekintet 
nélkül arra, hogy az elkövetett cselekmény 
miatt a bűnvádi eljárás, vagy az állam igényé
nek érvényesitése végett a polgári kereset már 
megvan e indítva, a zárlatot elrendelheti és 
pedig a terhelt meghallgatása nélkül is. A zár
latot elrendelő végzés ellen, a végrehajtásra 
halasztó hatállyal nem biró felfolyamodással 
lehet élni a vádtanácshoz, onnét pedig a k;r. 
Ítélőtáblához. A vizsgálóbíró a zárlat foganato
sítása végett a végrehajtási eljárás szabályai 
szerint illetékes polgári bíróságot keresi meg, 
mely egyúttal az esetleg fölmerülő tartási igé
nyek kérdésében is határoz. A zárlat alá vett 
vagyon egy zárgondnok kezére bízandó, még 
ha a vagyon több bíróság területén van is. A 
rendelet további részében az eljárás részleteit 
szabályozza.

Kolera Olaszországban. Luganoból jelen
tik : A „Corriere dél Ticine“ szerint Chiasse 
hátát állomáson egészségügyi zárt rendeltek el, 
hogy az Olaszországban puszlitó kolera behur- 
colását megakadályozzák. Az Olaszországból 
érkező utasokat svájci orvosok vetik alapos 
vizsgálat és megfigyelés alá.

A hadseregszállltó cégek alkalmazottai.
Többször irtunk olyan sajnálatos esetekről, hogy 
némely nagyobb iparvállalat, noha a Háború 
csak növelte üzleti konjukturáikat, sőt a had- 
seregszállitásokból is részt kaptak, alkalmazot
taik egy részét elbocsátották, más részének 
pedig fizetését leszállították. A magántisztvise
lőknek ezt a sérelmét annak idején a közös 
hadügyminiszter akként orvosolta, hogy nyom
ban rendeletet bocsátott ki, amelyben határo
zottan kijelentette, hogy azokat az iparvállala
tokat és cégeket, amelyek alkalmazottaikkal 
szemben igy járnak el, többé nem részesíti
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hadseregszállitásban, sőt a mennyiben szállítá
saik volnának gondoskodni fog ezen megbízások 
haladéktalan visszavonásáról. Megírtuk továbbá 
azt is, liogy Harkányi János báró kereskedelmi 
miniszter szintén ily értelemben nyilatkozott és 
van arról, hogy ha ily konkrét eset felmerült, 
azt nyomban megvizsgáltatta és a szükséghez 
képest szigorú megtorlást alkalmazott. A két 
kormánynak ebben az irányban történt állás- 
foglalása kétségtelenül enyhítette a helyzetet, 
bár a visszaéléseknék egészen nem vethetett 
véget. Erre vall az a körülmény is, hogy mos
tanában az osztrák belügyminiszter a tudomá
sára hozott esetek hatása alatt szükségesnek 
tartotta, hogy a magántisztviselők ily irányban 
felmerülő sérelmére az összes politikai hatósá
gok figyelmét felhívja. Elrendelte a miniszter, 
hogy a hatóságok oly cégektől, amelyek a há
borús állapotok alatt alkalmazottaikat elbocsát
ják, vagy fizetésüket csökkentik, szintén vonják 
vissza a megbízásokat és az ily cégeket és 
vállalatokat zárják ki mindenkorra a küzszálli- 
tásokból. Az erélyes rendeletnek, amely az 
osztrák kormány erős szociális érzéséről tesz 
tanúságot, bizonyára meglesz a kellő foganatja, 
és nagyon kívánatos volna, ha ami politikai 
hatóságainkat is hasoló utasítással látnák el.

Hatósági húsárak f. é. október 1-től kez- 
dődőleg a hatósági hús árak a kevetkezók: 
Sertés h ú s : 1. rendű (fehér pecsenye és karaj) 
1 klg. 4 K. II. rendű (comb és nyak 1 klg. 
3'40 K. III. rendű (nyelv, vesevelő, borda, has) 
1 klg. 280 K. IV. (Töpörtyű, zairalja) 1 klg. 
250 K. V. rendű (fej, láb, zsigerek, bőr) 1 klg. 
P20 K. A zsir ára 1 klg. 4 korona. Birka hús: 
I. rendű klg. 2'40 K. II. rendű 1 klg. 2 korona.

(Az orosz zsidók üldözése.) Mint a stock
holmi Aftenbladet jelenti, az oroszországi cio
nista egyesületek, semleges egyesületekkel kar
öltve okmányilag bizonyítható eseteket jegyeztek 
fel az orosz zsidók üldözéséről, hogy azokat lord 
Rotschild elé, mint az orosz zsidóság egyik fő- 
patronusa elé terjesszék. Megállapították például, 
hogy Sachs Sđ vid nevű tizedes, augusztus végén, 
Varsó bevétele után, súlyosan sebesült állapot
ban Tontszkba érkezett. Szülei ottani gazdag 
zsidó polgárok, táviratilag kérték a hadügymi
nisztertől, hogy a fiuk felgyógyulásig otthon 
maradhasson. A fiút erre szeptember 10-én 
eltoloncolták ezredéhez, ahol 14-én meghalt 
Útközben szerzett tüdőgyulladásban. — Jeiieí- 
baum Simonnak Ivangorodnál átlőtték a lábszár
csontját. Vagyonos ember lévén, Moszkvába 
akarta magát vitetni, hogy ott operáltassa beteg 
lábát. Megérkezte után nem engedték magán- 
szanatóriumba menni, fedezettel Witebszkbe 
szállították, ott narkózis nélkül amputálták a 
lábát és néhány nap múlva meghalt a zsidó 
hős, akit az ostromnál a vezénylő tábornok 
maga tüntetett ki. — J>ortel Saul altiszt, Varsó 
alól súlyos fejsebbel Pétervárra került. Halála 
előtt anyját kívánta látni. Orvosa táviratilag 
hívta az anyját, aki faluról vonaton jött meg. 
A rendőrség nem engedte be a városba, hanem 
hazatoloncolták. A fia meghalt a kórházban.

A hadi célokra Igénybe vett fémtárgyak 
árának megállapítása. Hazai Samu báró hon
védelmi miniszter rendeletet adott ki a hadi
célokra szabad kézből eladott fémtárgyak árá
nak megállapításáról. A rendelet sierint hadi 
célokra fémtárgyakat csak azok a kereskedők 
vásárolhatnak, akik erre a fémközponti rész
vénytársaságtól megbízást kapnak s ezt az Írás
beli megbízást a községi elöljáróság, városokban 
a polgármester látamozza. Az álakat a minisz
teri rendelet kilogrammonként következőleg 
állapítja meg: Tiszta nikkel tárgyakért I 5  ko
rona. Vörösréz tárgyakért más anyagból való 
alkatrészek nélkül 5  korona 50 fillér. Vörösréz 
tárgyakért, más anyagból való alkatrészekkel 5  

korona. Tiszta sárgaréz lemezből és tombak- 
lemezből készült tárgyakért más anyagból való 
alkatrészek nélkül 3 korona 7 5  fillér. Tiszta 
sárgaréz lemezből készített tárgyakért más 
unyagbdl való alkatrészekkel 3 korona. Tiszta 
öntött sárgarézből való tárgyakért más anyag
ból való alkatrészek nélkül 2  kor. 5 O fillér. 
Tiszta öntött sárgarézből való tárgyakból való 
alkatrészekkel 2 korona. Nikkellel, vörösrézzel 
vagy sárgarézzel bevont vagy lemezeit, de lé
nyegükben más anyagból való tárgyak nem 
vétetnek meg.

Ingatlanok blrtokváltozása. Katyanszki 
Milos eladta Brúder Istvánnak a Borz-ntcában

levő 13. számú ház ás beltelket 18000 korona 
vételárban.

Pervasz Dusán eladta Bavcsics Mita és 
feleségének szül. Goga Jelenának a Cseney. 
utcában levő 26. számú ház és beltelket 4380 
korona vételárban.

Az osztrák magyar bank eladja Krausz Ede 
és felesége szül, Weltmann Malvinénak — a 
Kossuth Lajos-utca 54. számú ház és beltelket 
122.000 korona vételárban.

Bevonulási hirdetmény. A népfölkelésre 
kötelezetteknek az 1915. évi 11. törvénycikk 
alapján történt behivása folytán az 1897. évben 
született, továbbá a népfölkelésről vagy a hadi- 
szolgáltatásokról szóló törvény alapján kirendelt 
(igénybevett), de ezen szolgálatból időközben 
elbocsátott egyének (munkások, kocsisok, haj
csárok, stb.), ha a megtartott népfölkelési bemu
tató szemlén, vagy utóbemutató szemlén nép
fölkelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak talál
tattak 1915. évi október 15-én — amennyiben 
névszerint felmentve nincsenek — a népfölke
lési igazolványi lapon feltüntetett m. kir. honvéd 
kiegészítő, illetőleg cs. és kir. kiegészítési ke
rületi parancsnokság székhelyére népfölkelési 
tényleges szolgálatra bevonulni tartoznak. Ezen 
rendelkezés a cs. kir. osztrák népfölkelés behi
vása folytán kiterjed mindazon 18977 évben 
született osztrák állampolgárokra, valamint 
bosznia-herczegovinai tartományi illetőségű egyé
nekre is, kik a magyar szent korona országai 
területén a folyó évben megtartott népfölkelési 
bemutató szemlén a népfölkelési fegyveres 
szolgálatra alkalmasnak találtattak. Mindazok 
az egyének, kik önkéntes belépés folytán a 
honvédségbe vagy a cs. és kir. közös hadse
regbe (akár mint egyévi önkéntesek is) már 
besoroztalak, tekintet nélkül arra, hogy mely 
születési évfolyamba tartoznak, tényleges szol
gálatra 1915. évi október 15-én bévonulnl kö
telesek. Az 1897. évi születésű azon hivatásos 
gőz- vagy motoreke gépészeknek és fűtőknek 
tényleges szolgálatra való bevonulása, kik ily 
gépeknél tényleg alkalmazva vannak, beigazolt 
alkalmaztatasuk esetében a községi elöljáróságnál 
(városi hatóságnál) személyesen előterjesztendő 
kérelmükre az illetékes kiegészítő parancsnokság 
által 1915. évi november 30-ig elhalasztatik. 
A bevonulók bevonulásuk alkalmával lehetőleg 
erős lábbelit, evőeszközt, tisztitó eszközt, gyap
júból készült alsóruhát és lehetőleg gyapjúból 
készült harisnyát (kapcát) hozzanak magukkal. 
A bevonulás napján elfogyasztott élelemért 1 
korona térítési összeg jár. A lábbeli és gyap
júból készült alsóruhák, amennyiben a katonai 
szotgálatban használhatóknak minősíttetnek, ér
tékük szerint meg fognak téríttetni A bevonulás 
alkalmával a népfölkelési igazolványi lap bir
tokosa a vasutakon harmadik (gőzhajón második) 
osztályon ingyen utazik; ez a népfölkelési iga
zolványi lap azonban a vasúti-, gőzhajó-állo
máson jóval a vonat vagy hajó elindulása előtt 
az állomás jegypénztáránál lebélyegezendő. 
Azon behívott népfölkelésre kötelezett, aki a 
kitűzött határidőre és helyre be nem vonul, 
karhatalommal vezettetik elő s a katonai behí
vás iránt tanúsítóit engedetlenség megbünteté
séről szóló 1890. évi XXL t.-cz. 4. §-a értel
mében két évig terjedhető börtönnel büntetetik. 
A magyar királyi honvédségbe vagy a cs. és 
közös hadseregbe önként belépni óhajtó néföl- 
kelésre kötelezett a törvényes korlátok közölt a 
csapattestet maga választhatja, a tényleges szol
gálatra történt bevonulása után azonban csak 
azon csapattestliez kérheti felvételét, a hová 
mint népfelkelésre kötelezett beosztását nyerte. 
Azon népfelkelésre kötelezetlek, kiknek a nép
fölkelési igazolványi lapjok szerint Újvidékre 
kellene bevonulniok, figyelmeztetnek, hogy a 
a közös hadsereghez beosztottok ne Újvidékre, 
hanem Pécsre az oda áthelyezett cs. és kir. 
kiegészítési kerületi parancsnoksághoz, a hon
védséghez beosztottak pedig Újvidék helyett a 
6. honvéd gyalogezred pótzászlóaljához Szabad
kára vonuljanak be.

Az említett hivatásos göz-vagy motoreke 
gépészek és fűtők személyesen jelentkezzenek 
népfölkelési igazolványi lapjukkal a városi 
tanács katonaügyi osztályánál (régi gimná
zium), mely bevonulásuk elhalasztása iránt 
a szükséges lépéseket hivatalból fogja be 
indítani. A külföldön megvizsgált és alkal
masnak talált 1897. évbeli születésű népfölke- 
lők hasonlóképpen folyó évi október hó tű-én 
tartoznak bevonulni. Figyelmeztetnek a bevo-

_______ 19|5._október 3.
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nulásra felhívott összes egyének, hogy legkésőbb 
október 15-én délelőtt 11 óráig tartoznak bevo
nulni a népfölkelési igazolványi lapon feltün
teted helyre, illetőleg az Újvidékre bevonulni 
tartozók, ha a hadsereghez vannak beosztva, 
aJ újvidéki cs. és kir. kiegészítési kerületi pa
rancsnoksághoz S’éosre, ha pedig a honvéd
séghez vannak beosztva, a m. kir. 6. honvéd- 
gyalogezred pótzászlóaljához Szatadtára tar
tóznak bevonulni.

1915. október 3,___________________

Szót kérek!
Zsidó hivatalnok vagyok. Engedje meg az 

igen tisztelt szerkesztőség, hogy a kettős nyo
morúságomat becses lapjában elmondhassam.

Először is hivatalnok vagyok. Már ez 
egymagában száz nyomorúságot jelent. Senki 
nem törődik velünk. Itt e háborús förgetegben 
végzem hivatalos dolgaimat, üres gyomorral, 
aggodalommal: hogyan tarthatom el nagy csa
ládomat? Miből táplálom ezt? Hol szerzek téli- 
revalót! fát, élelmet, ruhát? Másodszor és ez 
is fontos árgumentum: zsidó vegyok. Valláso
somat meg akarom tartani, de oly drágán kell 
mindent megfizetnem, ki a rituális mészárszék
ből veszem, ha csak hetenkint egyszer is, a 
húst!

Az izr. hitközség tegye lehetővé, hogy a 
mészárszékben olcsóbban mérjék ki a húst. 
Fizessen rá néhány száz koronát, nem pusztul 
bele. Kimondhatatlan nagy jótéteményt gyakorol 
különösen velünk, szegény zsidó hivatalnokok
kal, Ha mást nem, vegyen a várostól juhokat 
és ezt méresse olcsón, hogy mégis valamit 
ehessünk.

Vágatási díjat ne követeljen tölünk, mert 
hiányzik még ez a csekélység is. Hitközségi 
adót ne szedjen tőlünk. Szóval könnyítsen raj
tunk, hogy mégis némileg megélhessünk.

Soraim szives közléséért hálás köszönetét 
mond

25.320. szám. 
kig. 1915.

Árverési hirdetmény.
Újvidék szab. kir. város tulajdonát 

képező, a kiszácsi kapunál a tartalékos 
katonák elhelyezésére szolgáló barakk
laktanyában levő markotányos helyiség 
1915. évi december hó 1-től 1918. évi 
november hó 30-ig terjedő 3 (három) évre 
folyó évi október hó 12. napján d. e. 
9 órakor a város gazdasági ügyosztályá
ban nyilvános árverésen bérbe fog adatni.

Az árverezni szándékozók az árverést 
megelőzőleg (200 kettőszáz) korona 
bánatpénzt tartoznak a városi pénztárba 
befizetni.

A részletes feltételek a város gazda
sági hivatalában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Újvidék szab. kir. város tanácsa 1915. 
évi szeptember hó 23-ik napján.

Profum a B éla  s. k.,
polgármester.

lé n é l-  és francia nyelvben
a lap o s  o k ta tá s t  ad 
katonatiszt özvegye,
kinek hosszú, eredmé- 
nyes gyakorlata van e 
téren. — Közelebbi: a 

kiadóban.

„ A P O L L O “ MOZI ! ! ! !
A megtört anyai szív 

vagy: Az Őrült dráma 3 felv.

MINTA NÉLKÜL ÉRTÉK
vígjáték 2 felvonásban.

Eladó ház
Zrínyi Ilona-utcá 32-es 
számú ház szabad kézből 
eladó. — Bővebb meg
tudható a László Vil
lában, Darányi-telep 
az uj kórházzal szemben.

Intelligens nő
kellő előkészülettel ma
gyarul, szerbül beszél

Irodai alkalmazást
keres, azonnali belépésre. 
Cime: a kiadóban.1-3

1 -3

hordó
ELADÓ

200 káposztás . . .
200 b o ro s .................. „
250 petróleum és olaj „

70 hl. s ö rö s ............ „
Újvidék M ikes-Kelem en-utGa 23.

Bizalmi állást keres
egy nős, óvadékképes k ereskedő

ki főleg fűszer — gyarmatáruüzlet, 
vegyes- vagy élelmiszerkereskedés 

önnáló vezetésére képes. 
Közelebbi: a kiadóban. 1-2

szép nagy m agasEladó 
b o l t i á l l v á n y
é s  egy c é g t á b l á r a  való  a lk a lm a s

tábladeszka.
Hol? Kenyér-utca 19. szám.

1 Sokkal célszerűbb 1
ä  ha a női pongyolát, teljes női ^  
Pj gyermekruhát, kötényeket stb. 9
W készen vásárolja, ^

mintha a kelmét külön vásárolná. 9  
Elég nagy szép választék áll ren

I
8

delkezésére

Mária 8
8Alaburics

üzletében,
^  Szücs-utca 30. szám.

Jutányos áru éieimicikkek,
kaphatók nálam

5 kilós adagokban, nagybani eladási ár mellett.
1) Burgonya kilója . . . . • . . .  16 fillér
2) Bab . . .  . „ ............................. 50 „
3) Vöröhagyma „ .....................  60—70 „
4) Savanyítod káposzta kilószámra ára még 
nem állapíttatott meg.

Nagyobb mennyiséget csekély fuvardíj mel
lett házhoz szállítok.

Elárusító hely:
Rákóczi Ferenc-utca 57.
Jóelőre gondoskodjék mindenki a leg

szükségesebbről.
K o v á c s  B á l in t

terménykereskedő.
Legrövidebb időn belül szép, nagy külföldi 

hagyma érkezik, melynek ára nem lesz maga
sabb mint a belföldié. Az esetleges árváltozások 
az elárusító helyiség előtt föl lesznek tüntetve.

A VETŐMAG § 
csávázájírai

ü sz ö g  és g o m b a o s i r a  eilen.
Olcsó ár kényelmes kezelés és a csiraképessé

gének lényeges emelése. 6—10 
100 kiló maghoz 20 deka Agrus ó r a  4 0  f i l l é r  
200 kiló maghoz 40 deka Agrus á r a  8 0  f i l lé r .

Mezőgazdasági vegyi laboratórium
DETSINYI FRIGYES
B u d a p e s t, V ., V ilm o s  c s á s z á r-u t  G. sz.
^  M in d e n ü tt  k a p h a tó .  ^

Iliin Dusán
gyógytára

íjvidéken, E rzséb et-tér
íz « H a tsz e r é sz e t é s  
lyg ien ik u s ó v ó szerek
minden különlegességével 

d úsén
föl van szerelve.



6. oldal ÚJVIDÉK! NAPLÓ 19J5. október 3,

P énzbeszedűnűket
keres helybeli elsőrangú cég: 
ajálkozók jó és biztos jövedelmet 
érhetnek el. Csak kifogástalan 

előéletüek küldjék be ajánlataikat e lap 
kiadójába „Pénzbeszedő“ jeligére. 3 - 3

El add  házak .
Zrínyi Ilona-utcában a 63. számú 
és a Kenyér-utcában a 29. számú ház 

s z a b a d  k ézb ől! e l a d ó .
Közelebbi a Kenyér-utca 29. számú ház

ban megtudható.

Tiszta valódi SZÍnH16Z
kilogramja K 2-20

To j á s o s  t ar honya
kilogramja K P60 

kapható BOKOR ARNOLD
i_3 terménykereskedőnél 
Újvidék, II. Rákóczy Ferenc ut 43.

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 
Vil lamos 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 l m a s  I 
Állandó fürdőorvos; dr. V ilt V ilm o s  

Kimeritő tájékoztatót küld az igazgatóság. 
Egész éven át nyitva.

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

példányok eladók.
Hol?

Megmondja a szerkesztőség.

«
**♦

♦

A VILÁGHÁBORÚ !
♦

minden mozzanatáról J
a leggyorsabban, a legponto- $ 
sabban, a legkimeritőbben tér- ;  

kép magyarázatokkal J

A Z  Ú JS Á G  I
politikai napilap X

értesiti az olvasóit, 4 - 5  t
Előfizetési á ra k : *

1 hónapra....................K 2'80 ♦
V, év re .........................„ 8 .— J
>/„ év re ..........................   1 0 '— J
egész évre . . . .  „ 32'— ♦

Megrendelő czim: AZ ÚJSÁG * 
kiadóhivatala, 3

Budapest, Rákóczi-ut 54. szám $
X

iPIRITOL
A katona kályhája 
Ég! Főz! Melegít!

Zsebben hordható. — A 
harctéren nélkülözhetet
len. — Küldjünk azonnal 

fázó katonáinknak.
Kapható; Minden gyógyszertárban 
drogériában katonai egyenruházati 
intézetekben éá minden jobb fü- 

szerüzletben.
Ára darabonként 80 fillér.
Hol kapható nem volna, oda szállit
S p i r i t  o l f a b r i k  
h m  W I E N ,  ■ —  
I. G lückgasse N r. 2 .

Viszonteladók kerestetnek.

Szabadalmazott és törvényesen védett

vetőm ag- 8 10 
c sávázó szer

JITISPORA-VITA"

Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították, 
hogy az Antispora-Vlta az összes vetőmag 
félék, de elsősorban a z  ü s z ö g  által hazánk
ban állandóan fenyegetett búzának csávázására 
a legmegfelelőbb és igy a mezőgazdaságban 

nélkülözhetetlen.
K iló ja  1 koron a  4 0  f i l lé r .
Részletes ismertetővel és használati utasítással 

szolgálnak a vezérelárusitók :

S C H W A R Z  ÉS T A U B E R
nagykereskedők,

=  N A G Y K A N I Z S A .  =

t t o i ü l s i
■fórrá«. SEÖQStvdá«, diátctljius, 
üdítő asEtoli ital. -  EÍösM ltl 
a i  em ésitést é* anyagoaeret.

Styria
Leatelltattabb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyum orhirnt- 
náJ, ftzókrekedósuél. Í3 right* 
féle * vesebajnál. lápdagtnaíi- 
nál, máj bajoknál, sárgaságnál, 
anyagcser* bstegsógeknél. a  
légutak hurntos DántalmafniL
• maga nemében a legga lt*-

Itlra '

obsllpátiénál, epekőnél, elhfcáii i

gabb tartalmú gyógytorru  leg*
erélyesebb hatással. FUténen 
indikálva: idült

hajlamnál, ósd inál és cm 
bstegségaál._____

Legdusabb, természetes magnézium- 
qlaubersósforrásoV.

M. kir. Folyam- és Tengerhajózási R.-T 
HELYI HAJÓJÁRATOK

m e n e tre n d je  1915-
VU KO  VAR — Ú J V I D É K
között, vegyes szolgálatban p én tek  

kivételével naponként.
Érvényes a hajózás megnyitásától további intézkedésig

Lefelé Á llo m á s o k =elfelé

in d 400  r e c . V u k o v a r ,  v a s ú t é r k 650 e s te
41 0  .. V u k o v a r , v á r o s 635 „

„ 450 . B á c s u j la k * )  . „ 535 d .u .
5Ö5 ., . O p a to v a c * )  . „ 5 10  „
530 „ . D u n a b ö k é n y  . 4 3 0  „
5 5 5  „ . Š a r e n g r a d  . „ 355 „
62 5  „ . . I lo k  . . 3 2 J  „
63 5  „ . . P a l á n k a  . . tt 305 „
720 „ S u s e k - K o r u s k a 155 „
73 0  „ B a n o s t o r 140 „
7 4 5  „ . . Č e r e v ić  . . 125 .
80 0  „ . . O f u ta k  . . 11° .
81 0  „ . . B e o ö in  . . 10° M

érit. 8 4 5  „ . . Újvidék . . 

*) Ladik-állomás
in d 1210 „

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

közt közlekedő póstahajók menetrendje
Érvényes 1915. március hó 1-től további intézkedésig.

Naponta
1000 i. Budapest (Petöfi-tér) . . é. 335
1005 - Budapest (Tabán) . . . . 330

N agytétény.......................... 230
1110 Százhalom batta................. iso

T ö k ö l .................................. 140
1135 Ercsi .................................. 1255
1220 Adony .................................. 11-45
100 D u n a p e n te le ...................... 1035
135 D u n av ecse .......................... 1000
205 D u n a fö ld v á r ...................... 910
245 H a r l a .................................. 815

330 O r d a s .................................. 740
350 Paks .................................. 715
4 1 5 (Úszód) .............................. 6«5
43 5 K a lo c s a .............................. 535
545 Fadd T o ln a .......................... 355
635 B a ja ....................................... 245
7 10 D utiaszekcsö ......................- 200
840 é. M o h á c s .............................. j 1140

940

i

i Bezdán .............................. 1020
1045 A p afin .................................. 855
1150 A ljm ás.................................. -

.
740

1000 = 0 szie k ..........................„13 930
1100 Aljmás (Drávatorok) . 750
1200 „ A ljm ás......................... g f 600

130 é O szjek .......................... w T 500

1220 G o m b o s .............................. é. 604
2«0 :  Vukovár ..............................  a 440

325 I l o k ...................................... 235
340 P a l á n k a .............................. 225
445 C e r e v i é .............................. 1255
515 K a m e n ic a .......................... 1215
525 Ú jv id é k .............................. 1145
540 1140
620 Srijemski Karlovci . . . . 1100

750 Stari Slaiikamen................. (JI5
910

820 Rezsőháza .......................... 845

825 v. T ite l...................................... . 840

é. Z e m u n .................................. i.

Nyomatott a „Gutenberg“-féle villanyerőre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 4.r). sz.
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