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Meleg ruhát a katonáknak!
Ez a pár szónyi kérelem nem szorul bővebb 

fejtegetésre!
Amit kérünk, az hazafias kötelesség és a 

s z í v  parancsa!
Aki bármely katonát felruház, úgy cselek

szik, mintha harcban álló saját vérét védné a 
tél zordságától és leírhatatlan szenvedésektől!

E szerint cselekedjék mindenki I
<A következő felvilágosításokat adjuk!
1) föispáni hivatal azoknak, akik nála 

jelentkeznek, olcsó, gyári áron, kg.-onkint 15 
koronáért, rövid idő alatt beszerzi az országos 
Itadsegélyző bizottság utján az igényelt gyap
júfonást. De figyelmeztet arra, hogy az igy 
szerzendő fonál csak a katonák meleg ruhájá
nak elkészítésére fordítható és azzal keres
kedni tilos.

2 ) jőispini hivatal gondoskodik arról is, 
hogy akik nála fonalat vásároltak, azt, ha maguk 
fel nem dolgozhatják, kötésre adhassák ki olya
noknak, akik fonalat nem vásárolhattak ugyan, 
de munkájukat díjtalanul felajánlották. 3) cA 
föispini hivatal arról is gondoskodik, hogy az 
alábbi útmutatás szerint kötendő holmik, vagy 
egyéb ruházati adományok (selyem, vagy puha 
gyapjúszövet, vagy ilyenből való kész ruhada
rabok), ha azokat a közönség a föispáni hiva
talba hozza, felküldessenek a honvédelmi mi- 
nisteriumba.

t) <A föispáni hivatal végre minden gyap- 
juvásárlónak, minden téli holmit adakozónak 
és minden díjtalan kötésre vállalkozott egyén
nek a nevét a közönség nyilvános elismerése 
végett az idén is közli a lapokban.

Siessen mindenki a maga jelentkezését a 
válasszelvényen megírni és azt a föispáni hivatalba 
[városháza 1. érv.. 20. ajtó] hozni, vagy küldeni.

Hazafias tisztelettel:
Az „Újvidéki JCadsegélyzö ^Bizottság“ nevében 

tMalkovits cBéla 
főispán.

Milyen meleg ruhát készítsünk vagy 
adjunk katonáinknak?!

I. Syapjufonálból
1) Sált, melyet, hogy a nyak és fül véd

hető legyen, körülbelül 250 cm. hosszúra és 
25 cm. szélesre kell kötni.

2) Érmelegitőt, melyet 30 cm. hosszúra és 
úgy kell kötni, hogy a hüvelykujj számára ol- 
clalnyilása legyen.

3) Térdvédöt, meiyet 45 cm. hosszúra és 
a küzéptájon a térdkalács számára megfelelő 
dudorodással kössünk.

II. Selyemből, vagy puha gyapjúszövetből:
1) kérünk akár uj, akár használt állapotban 

olyan darabokat, melyeket a hadsegélyző bizott
ság feldolgoztathat.

2) Selyemből, vagy puha gyapjúszövetből 
való kész ruhadarabokat, bélést stb.

JCótölt hósapka az idén nem szükséges!
A szükséges jelentési lapok a föispáni 

hivatalban a közönség rendelkezésére állanak.

A BALKÁN.
Ha elgondoljuk, hogy az a világokat 

megrendítő háború, mely földünket ma 
véres leplével beborítja honnét indult ki, 
konstatálhatjuk, hogy a legvégső kezdő
pont a Balkán volt. A két nagy balkáni 
háborúban kellett már az európai nagy
hatalmaknak, különösen Ausztria-Magyar-

országnak és Oroszországnak szint val
lania és e színvallás természetesen a két 
állam között már akkor bizonyos feszült
ségeit idézett elő. Ez a feszültség, ame
lyet a Balkán ügyeiből származó érdek- 
ellentét idézett elő, —  hosszú évekig 
lappangott és a diplomaták hiába igye
keztek az ellentéteket kiegyenlíteni és a 
feszültséget tompítani, nem sikerült.

Mikor azután a szerb narodnisták 
mozgalma a mi trónusunkig felcsapott, 
kirobbant az ellentét teljes vehemenciával. 
Egyik napról a másikra élő értékből 
értéktelen papirossá vált minden szerző
dés, elröpültek, eltűntek a szavak és tel
jes káosszá vált az addig rendben, szer
vezetten élt Európa.

A Balkánról repült el a tüzcsóva, 
mely lángba borította egész Európát és 
a balkáni népek eddig valósággal páholy
ból nézték az eseményeket. Most —  úgy 
látszik, sőt talán e sorok megjelenésekor 
már bizonyossá válik, hogy —  a kiszá
míthatatlan pályáju tüzcsóva visszaszáll 
a Balkánra. A Balkán már füstölög és 
rövid idő kérdése, mikor gyűl lángra.

Szinte hihetetlennek tűnik, hogy a 
Balkán lángralobbanása döntő befolyás
sal legyen az egész világháború sorsára. 
Pedig a helyzet mégis ez. A világhábo
rúban eddig taktikai és stratégiai sike
rek, valamint az elfoglalt területek nagy
sága szerint a központi hatalmak vannak 
előnyben, az entente hatalmai azonban 
még mindig reménykednek a mi kifára
dásunkban és abban, hogy végezetül a 
Dardanellákat mégis elfoglalják.

Ha azonban most a Balkánon ala
kulófélben lévő helyzet végezetül is 
meggyőzi az ententehatalmakat, hogy a 
Dardanellák forszirozása hiábavaló fárad
ság, mert a tengerszorosok elfoglalása 
olyan határvéd mellett, amilyent a törö
köknek egy uj balkáni háború nyújthatna 
és biztosítana, teljes lehetetlenség.

Ha pedig ezt az entente belátja, be 
kell látnia azt is, hogy nem győzhet. A 
mostani nyugati offenziva azt mutatja, 
hogy az entente a nyugati harctéren 
egyebet nem érhet el, mint véres és sú
lyos veszteségeket, anélkül, hogy a né
meteket bárhonnét is végeredményesen 
kiszoríthatná. A keleti harctéren az elő
nyomulás lassú, de kitartó és céltudatos, 
úgy- hogy az oroszok minden ellenállási 
próbálkozása és ellentámadása eredmény
telenül összeomlik.

A  döntést tehát most főleg az entent 
keresi a Balkánon. Visszaszállt a tüzes 
csóva oda, ahonnan elrepült és ezzel, 
úgy látszik, elérkeztünk a háború utolsó 
fázisához. Hogy ez az utolsó fázis med
dig tarthat, mit hozhat és mit eredmé
nyezhet, azt természetesen senki sem 
tudja, de ha az előjelek nem csalnak, 
mint ahogy eddig sem csaltak soha 
csakis a mi végső, döntő nagy győ
zelmünket.

K ö z é l e l m e z é s i  k é r d é s e k .
Irta: dr. Csuhay Sándor.

Panasz itt, panasz ott, de megnyugtató 
megoldás sehol sincs. A hatóságot okolják, de 
életrevaló eszmével senki sem tud előállni. 
Pedig a közélelmezés mindennél fontosabb; 
megérdemelné, hogy panaszolkodás helyett 
hivatottak, nem hivatottak megfejtésén fáradoz
zanak. A hatóság előtt e tér idegen. Nem 
készült rá, de nem is volt hivatása s nem is 
hihette, hogy hivatása lesz. Ebben fekszik az 
ok, ez a magyarázata annak, hogy a hatóság 
csak tapogatózik s intézkedései félintézkedések.

A közélelmezés kérdése csak egységes 
intézkedések és központi irányítás mellett oldható 
meg. Mindaddig, mig az egységességre törekvés 
hiányozni tog, a közélelmezés terén a zavarok 
teljességükben fenn fognak állani. Itt az egye
diségnek meg kell szűnnie, mert ez mindig az 
országos összhangnak akadálya lesz. A köz
élelmezés sem városok, sem vármegyék szerint 
meg nem oldható, hanem csak országosan és 
egységesen. Az egységes rendezés hatása abban 
nyilvánulna meg, hogy a fuldrága és a túl olcsó 
élelmezési viszonyok egymáshoz közelednének. 
Az olcsóbb helyen némileg emelkednének az 
árak, a drága helyen ellenben esnének. Átme
netileg ez néhol feszültséget eredményezne, 
azonban csak pillanatnyilag, mert az egységes 
rendelkezéssel az elsőrendű cikkekben az ország 
bármely részén mindenki hozzájuthatna. Ebben 
a hozzájuthatásban pedig oly előny rejlik, me- 
az olcsóbb hely lakossága is könnyen elszi- 
velhet némi áremelkedést.

Az első feladat a közélelmezés javításához 
és rendezéséhez a távolságok eltüntetése, a 
könnyű, gyors és olcsó szállítási lehetőségek 
megteremtése. Ezen lehetőség nyújtja, hogy 
Békés vármegye Árvamegy^táplálhatja; Árvá
ban az élelmicikk csak a szállítási költséggel 
lesz drágább.

S hogy az áringadozás minél kevésbbé 
legyen észrevehető, ahhoz az elsőrendű szük
ségleti cikkek országos maximálása elengedhe
tetlen követelmény. Ezen maximált árak helyiek 
nem lehetnek, mert minden a drágább helyre 
vándorolna, hanem vagy országosan egysége
sek, vagy nagy országrészek szerint meghatá
rozottak. Az anyagérték rendszerint egy. Ennek 
alapára a beszerzési és felhasználási hely közötti 
szállítási költséggel emelkednék. így az olyan 
helyen, mely közelebb esik a beszerzéshez, az 
elsőrendű cikk olcsóbb, a távolabbi helyen pedig 
némileg drágább lenne. Következik pedig ebből 
az, hogy a közélelmezés, közellátás terén nem 
a konjukturákat kell domináltatni, áralakulási 
tényezőként elfogadni, hanem egyedül a szállí
tási távolságokat, mint árdrágító tényezőket.

A közélelmezésből a konjunktúráknak kizá
rása egy a közélelmezés terén a szabad keres
kedelem megszüntetésével. A közélelmezés ará
nyos állandósulását csakis a szabad kereske
delem elejtése biztosíthatja. A szabad kereske
delem mindig a konjunktúrákból él, mindig az 
adott helyzetet használja ki. A közélelmezés 
terén pedig éppen az adott helyzetek kihaszná
lása okozza a zavarokat, az elviselhetetlen drá
gításokat. Minden intézkedésnek oda kell tehát 
irányulnia, hogy a közélelmezés a konjunktú
ráktól függetlenittessék. Mert ha a Dunántúl 
áldott jó termés volt, miért kelljen a Tiszántúl 
gyenge termés mellett éhen halni, vagy méreg 
drágán vásárolni, mikor az a Dunántúlról meg
szerezhető? Az elszállítás nem nyújthat jogot 
a nagy közvetítői haszonra mert a konjukturák 
kihasználása csak üzérkedés, de nem fáradsá
gos kereskedői munka.

A gabona, liszt stb. országos maximálása 
jól bevált. Más cikkeknél is beválik az, csak a 
kereskedelmi érdekek hangoztatásától ne ijed
jünk meg. az agrár érdekek sérthetetlensége
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pedig ne legyen előttünk bálvány. Az egységes 
maximált ár a szállítási költségekkel oly egész
séges forgalmat teremt, melynél mindenki meg
találhatja a maga számítását. A közélelmezést 
minden liuzódozás feketéidével csak az orszá- 
gos ármaximálás ránthatja ki a kátyúból. Or- 
szagos maximálás mellett 7 koronás zsir nem 
fordulhat elő. Az ármaximálásnak azonban nem 
csupán a feldolgozott árura kell vonatkoznia, 
hanem magára az eleven, nyers anyagra, az 
élő állatra is. Amint a búzát lehetett maximálni, 
3 6 — 4 0  korona között, úgy az élő sertést is 
lehet maximálni.

Az élőállat maximálása kettős mód szerint 
történhetik. Vagy -sovány és hízott állapotban, 
vagy pedig súly szerint; azonban ez utóbbi 
esetben is kell, hogy az ár a sovány és hízott 
minőség szerint differenciálódjék A sovány ser
tés 1 korona 20 fillér maximális árban is kifi
zeti gazdáját, 1 korona 80—2 koiona hízott 
árban pedig még a mai nehéz viszonyok kö
zött is árusítható, mikor a hizlaló anyag csak 
20, 26, 28 koronás.

Az árniaximálást pedig árnyként kisérje 
mindig a közélelmezés érdekében igénybe ve
hető rekviralás azon szankcióval, hogy aki 
feleslegét meghatározott idő alatt a forgalomnak 
át nem adja, attól ezen felesleg kényszerítő 
eszközekkel elvétetik, s azért a maximált ár 
bizonyos százalékával alacsonyabb árt kaphat. 
Ezen szankció biztosíték az ellen, hogy bárki 
szükség nélkül felesleget felhalmozzon s első
rendű cikkeket a forgalom alól kivonjon.

Általában minden élőállat! árának maxi
málása kívánatos, de különösen a sertésé. Hús 
nélkül még csak eltengődhetik az ember, de 
zsir nélkül már nem, mert zsírra még a kol
dus kunyhóban is szükség van egy kis meleg 
étel főzéshez. Ha már most ez az élelmicikk 
nem- lesz meg, vagy legyen annak 10 korona 
az ára, hogy a zúgolódásra úgyis könnyen hajló 
tömeg mit fog tenni, az a jövőnek előre sejt
hető, de nem örvendetes titka.

Szükséges tehát az általános maximálás a 
tömegszenvedély elfojtása, az országos nyuga
lom biztosítása céljából. De szükséges azért 
is, hogy az egészségtelen helyi maximálások 
megszűnjenek s a városok közélelmezése to
vábbra ne nehezittessék. A mostani helyi ármaxi
málás egészségtelen. Amiben egy város hiányt 
szenved, annak árat felemeli, hogy azt becsa
logassa ; s hogy a behozott árut meg is tartsa, 
úgy szabályozza annak árát, hogy kiszállításra, 
továbbvitelre ne legyen érdemes. S ezen egész
ségtelen helyzetért főleg a főváros okolható s 
ennek az általános árdrágításban vezetőszerepe 
is van. Ennek igazolására csak egy példát 
ragadjunk ki. Maximálta a főváros tej árát. 
Ezzel megdrágította azon környéket is, amelyből 
táplálkozik. Mert,ha eddig a közel vidéken 30 
fillérért kapható volt a tej, a főváros árszabása 
folytán ezt a tejet a régi 22—24 filléres ár 
helyett most 32—34 fillérért a fővárosba kötöt
ték le; s ha már most ezt a helyi fogyasztásra 
kell visszatartani, vissza is tartják úgy, hogy 
helyben megadnak érte 36—38 fillért; vagyis a 
főváros nem ért célt, de elérte azt, hogy meg
nyomorította a vidéket. Országos maximálás 
nélkül ez Így fog folytatódni s a helyi ármaxi
málások a helyi kiviteli tilalmakat szülik meg 
minden kifejezett rendelkezés nélkül is.

A szállítási költségkülönbözeten maximált 
ár mellett kiviteli tilalom nincs; ellenkezőleg: 
a felesleges többlet minden helyről magától el 
fog kívánkozni. Ez az elkivánkozás fogja aztán 
megteremteni a spekuláció nélküli maximált 
árral kombinált kereskedelmet is. A maximált 
ár mellett is lehetséges a kereskedelem; a köz
vetítői fáradozást itt is honorálni kell. Ennek 
megoldása pedig az, hogy a maximált árat és 
a kicsinybeni árat össze kell egyeztetni, külön- 
külön megállapítani. A szállító, közvetítő, nagy- 
kereskedő a szállítási költséggel emelt maximá
lis árnak 4 százalékát, a tovább árusító keres
kedő pedig a közvetítőnek fizetett ár 8 száza
lékát kiérdemli. így lenne egy országos maxi
mális alapár és egy országos egyenlő kereske
dői ár, mely utóbbi az alapárat legfeljebb 12 
százalékkal haladná meg. Ezen maximált ár 
egy bizonyos helyre csak a szállítási költség 
különbözőségével emelkednék, s csak ez a 
szállítási költség tehetné egyik helyen drágábbá, 
másik helyen pedig olcsóbbá a tömegfogyasztás 
tárgyát.

ÚJVIDÉKI NAPLÓ 1915. október 10.

A maximált árak megállapitasánal csak a 
tapasztalat, a béke idején érvényesült árak, a 
háború által előidézett előállítás költségek lehet- 
nének irányadók. Ellenben mindenféle érdek
testület véleménye mellőzendő volna, mert ezen 
érdektestületek az általuk képviselt érdekektől 
nem tudnak eltekinteni s nagy részben véle
ményükkel járultak hozzá a szertelen drágításhoz.

Az országos ármaximálás kormányhatósági 
feladat. A városoknak ezért a kormánynál kell 
eljárniok. De mert a közélelmezés ennek kiesz
közléséig nem várhat, a városok kongresszusára 
hárul a feladat, hogy átmenetileg a kérdést 
dűlőre juttassa. A kongresszus feladata abban 
állana, hogy a rendőri büntető bírák bevonásá
val megállapítaná minden városra az elsőrendű 
cikkekért követelhető árak maximumát, vagy 
odahatna, hogy ezt az árszabást azon városok 
is vigyék keresztül, melyek attól eddig tartóz
kodtak; s arra törekednék, hogy ezen ármeg
állapítás egymással kiegészítő összhangba ke
rüljön. Az igy megállapított árszabásnak érvé
nyesítésében a rendőri büntető bírák hatható
san közremunkálhatnának. A közremunkálás az 
|914. évi 5600. Bm. rendeletben találja meg 
alapját. Ezen rendelet módot ad arra, hogy az 
élőállat árának tulemelése is megtoroltassék. 
Ha igy a közigazgatás és a rendőri büntető 
bírák között egységes irányelvek létesülhetnek, 
a büntető jogszolgáltatás gondoskodhatik arról, 
hogy az élőállat árak visszaessenek, mert a 4—5 
koronás élő sertés ár semmiféle szempontból 
és indokokból nem igazolható s az ilyen ár 
követelésre a hivatkozott rendet 1. és 2. § -a  
bátran ráhúzható. A büntetések hatása egyrész
ről mérsékeltebb árakhoz, másrészről pedig 
ahhoz vezetne, hogy a gazdák a termelők kö
rében támadna fel a kívánság az élő állatok 
árának maximálása iránt.

A közélelmezés béke időben is sok kívánni 
valót hagyott hátra, azért most a háboru alatt 
kell oly országos szabályokat megállapítani, 
melyek ne csak kivételesen, de béke időben is 
alkalmaztassanak s a közélelmezésnek zavarta
lanságát hosszú időre biztosítsák.

(Városok Lapja)

Törvényt az uzsora fejére.
Ha a gondolatok hangosan sírni és nevetni 

tudnának, szörnyű hangzavar robogna végig 
Magyarország felett, jajgatók és kacagok kóiu- 
sától reszketne a levegő. A háboru kegyetlen 
törvényeiből fakadó elhárithatlan nyomoron 
felül mennyi jogtalan sanyaruság nehezedik a 
fogyasztók millióira és váltja ki a védelem nél
kül vergődőkből a keserves panaszt. Gonosz 
ellentétül gúnyos kacajok felelnének a jajszóra; 
az örömtől pirosra gyűlt, a jóléttől kerekre hí
zott arcok: a háboru szerencsegyermekeinek, 
a gyomor minden rendű és rangu szállítóinak 
és kiuzsorázóinak arcáról szólna hangosan és 
vidáman a tiltakozás. Nincs ok a panaszra. 
Sose jobb idők nem jártak mint mostanában. 
Sokáig éljen a háboru!

De a gondolatok némák és az élelmiszer
uzsora csak befelé kacag. Nem marad más, 
csak a panasz, de ez aztán annál hangosabb. 
Hangos, ameddig bírja, de panaszhoz is táp
lálkozni kell. A végső kimerültség már csak 
sóhajtani tud. És erről az országról mondtuk 
ki könnyelműen a béke gyanútlan napjaiban, 
hogy fejjel-mézzel folyó Kánaán. Ez az ország 
volt a biztos alap, melyre a centrális hatalmak 
Anglia kiéheztető politikájával szemben szent 
bizakodással támaszkodtak. Ad kenyeret Ma
gyarország és ad húst, tejet, tojást, meg egyéb 
jót a kenyér mellé.

Pedig nem ad. Megtermett minden, amire 
számítottak, annyi, amennyire vártak.

Az árak napról-napra őrültesen szöknek 
felfelé, szöknek a termelési költségekkel arány
talanul. Az országnak egyik része szervezett 
harcra indul a másik része ellen. Termelők, 
kicsik és nagyok, közvetítők, a szemérmetlenül 
kapzsi piaci kofától az ország középpontjában 
működő nagy pénzintézetekig, mind beállottak 
az árdrágítók társaságába. A nyomorral való 
üzérkedés ma a legjobb üzlet. Akik sohasem 
foglalkoztak vele, de akiknek van pénzük és 
van a konjuklurák iránt érzékük, készleteket 
raktároznak fel. A raktározók szövetkeznek s 
diktálják az árakat. Olyanok ezek a készletek, 
mint a mesebeli szellemek. Ha akarják, testet 
öltenek, ha akarják, eltűnnek. Ha nekik nem

tetsző árakat szabnak meg, rögtön a van, de 
nincs szerepet vállalják. Ha kedvükre fuj a szél, 
kibújnak, mint eső után a giliszta.

A lelkiismeretlen üzérkedés már tűrhetet
lenné fajult. Helyi intézkedések nem bizonyul
tak célravezetőnek. A drágitók szava hallgató
lagos üsszetartósabb és erősebb mint a helyi 
hatóságok szava.

Itt csak radikiális kormányintézkedés segít. 
Németország már rég lesújtott a háboru hiéná
ira s a megélhetési viszonyok ott a háboru 
dacára csaknem normálisak. Tegye rá a kezét 
mindenre, ami elsőrendű életszükséglet. Kergesse 
a napfényre a dugaszban leselkedő készleteket, 
szabjon árakat és sújtson le irgalmatlanul az 
élelmiszeruzsoiára. A rendkívüli Állapotok rend
kívüli megtorlást követelnek. Ami máskor vét
ség vagy kihágás, az ma gaztett. A háboru ne 
legyen alkalom a szertelen nyerészkedésre ak
kor, amikor milliók az elviselhetetlen terhek 
alatt összeroskadnak. Törvény vagy kormány- 
rendelet mondja ki, hogy elsőrendű életszük
ségleteken nyerészkedni nem szabad. Hiszen 
aki abban a helyzetben van, hogy nem veszt, 
az is nagy nyereséget könyvelhet azokkal szem
ben, akik föltétlenül vesztenek.

T o l l h e g y e n .
Senki sem érzi oly nyomasztóan a hábo

rús drágaságot, mint a tisztviselők. Jövedelmük 
emellett kisebb, mint béke idején, mert sok 
mellékkeresettől elesnek. A kormány az állami 
tisztviselők helyzetén úgy segített, hogy drága
sági előleget nyújt azoknak, akik kérik.

Az egyik helybeli áll. középfokú tanintézet 
tantestületében csak ketten kértek előleget. A 
többi nem veszi igénybe. Sajátságos. JCa a: 
emberik bajban vannak — jajgatnak; s ha segít
ségükre sietnek — elvetik azt.

*
Német tiszttől hallottam. Beretválkozás vé

gett beállít egy helybeli borbélymühelybe. Mie
lőbb aláveti magát a műtétnek, megkérdezi a 
mestert, hogy mennyit kér egy borotválásért. 
„ 8 0  fillér“ volt a válasz. A tiszt elfintorítja 
arcát, sokalja és szó nélkül távozik.

Az árdrágítókkal igy kell elbánni. Csak
hogy nálunk megfordítva járnak el. Az árusítók 
nem képesek annyit kérni, hogy a mi elrontott 
publikumunk meg ne adja. Mába van maximá
lis ár} a vevők túllicitálják egymást. S ez a bo- 
szantó eljárás addig fog fennállni, inig ezeket 
a balekokat szigorúan megrendszabályozzák.

JCrónikás.

HÍREK.
Szinház. Hamar eljutott hozzánk Bródy 

Sándor legújabb szinjátéka Lyon Lea, a múlt 
pénteken volt premierje. A előadást táblás ház 
nézte végig. Oly nagy volt az érdeklődés, hogy 
valósággal kapkodtak a jegyékért és méltán, 
mert a közönségnek oly műélvezetben volt ré
sze, melyet nem fog egyhamar elfeledni. A darab
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igazán elsőrendű, stílusos, gyönyörű nyelvezettel 
van megírva. Az előadás méltó volt a darab
hoz. melynek a rendezését Gózon Béla végezte 
nagy átgondoltsággal, megértéssel, kitűnő szí
nészünket kétszeres dicséret illeti, amennyiben 
mint Konstantin nagyherceg is elsőrendű ala
kítást produkált. Csige Böske Lea szerepében 
csillogtatta művészetét, egyöntetű szép játékával 
valóban elbájolta a publikumot. Lyon rabbit 
Kovács játsza, újabb tantijeiét adva nivós játé
kának, művészi tudásának. Szűcs Irént a mi 
kedves komikánkat alkalmunk volt végre látni 
egy kisebb drámai szerepben — a tudós asz- 
szonyt kreálta — bebizonyult róla, hogy mint 
drámai színésznő is elsőrangú alakítást nyújt, 
losne-Joselet a félénk zsidó fiút Papp István 
színezte kitűnően. Latabár Rezső mint bolond 
elsőrendű tudott lenni. A többiek is hozzájárul
tak az est fényes sikeréhez. A darab meséje 
dióhéjban: Az oroszok betörnek egy kis galíciai 
községbe. Vezérük, Konstantin nagyherceg a 
rabbi házába szállásolja magát, megakarván 
hódítani a csodaszép Leát. A leány elmeséli a 
gödölyéről szóló legendát. A herceg elalszik s 
Lea tervbe veszi, hogy megöli, de apja nem 
engedi. Éjjel 2 órakor felébred a nagyherceg s 
eléje hozzák Lea vőlegényét josnet, kitől azt 
kivánja, hogy mondjon le menyasszonyáról. 
Leának azt mondja, ha nem lesz az övé önként, 
minden erőszak nélkül, felrobbantja az egész 
falut. A fenyegetés után virággal, ékszerrel 
próbálja meghódítani, de nem sikerül. És jön 
a falu népe a rabbihoz egy százesztendős öreg
gel. Lea megadja magát a sorsnak, hiába atyja 
átkozódása. A rabbi hallotti ruhát vesz magára 
s megáldja leányát, A leányt felöltöztetik. A 
nagyherceg jön s Lea ajtaja előtt vírraszt. Végre 
megérkeznek a magyarok s kiverik az oroszokat. 
A hercegnek nincs ideje a menekülésre és ön
gyilkos lesz azzal a b Idog tudattal, hogy Lea 
végre mégis megszerette. A rabbi megöli leá
nyát, miután megtudja bűnét. — A többi napo
kat repzizek dominálják. A korzó szépe pénte
ken, szombaton és vasárnap kerül szinre, melyre 
nagyban folynak ai  előkészületek. Egyben meg
említjük, hogy kedden „Cgy lest, egy lilékkel 
búcsúzik a társulat, mi meg egy szív—egy lé
lekkel mondjuk": a viszontlátásra.

Élő állatok maximális ára és rekvirálása.
Arad város tanácsa elhatározta, hogy feliratot 
intéz a kormányhoz, hogy állapítsa meg az élő 
állatok maximális árát s ha az állattartó gaz
dák spekulációból továbbra is visszatartják ál
lataikat, úgy a kormány adjon felhatalmazást a 
hatóságoknak a rekvirálásra, Remélhető, hogy 
ez a nagyjelentőségű mozgalom országos jel
leget ölt s a kormány megvédi az amúgy is 
kiszipolyozott közönséget lelketlen üzérek garáz- 
dálkodától.

A közélelmezés rendezése Nagyváradon.
Ipolyi Keller Oyula, a földművelésügyi kiren
deltség vezetője, aki hivatalból ellenőrzi a nagy
váradi kerületben a Hangya működését, fela
jánlotta, hogy ennek az egész országra kiter
jedő fogyasztási és termelő szövetkezetnek már 
meglevő hatalmas organizációja segítségével 
állandóan tájékoztatni fogja az élelmezési ügy
osztályt afelől hogy hol, mikor és milyen meny- 
nyiségben lehel vásárolni a lehető legelőnyö
sebben élelmicikkeket. Ezenkívül a Hangya 
termelő tagjai egy értékesitöszövetkezet létesí
tését is tervezik Nagyváradon, amelynek egy 
üzlethelyisége is lesz. Ez az értékesítő-szövet
kezet, amely a jövő héten alakul meg, kizáró
lag olyan cikkek árusításával fog majd foglal
kozni, amelyeket a falu termel. Tehát nem csi
nál konkurrenciát a nagyváradi kereskedőknek 
— csak a vidéki kofáknak. A várostól az érté
kesítő szövetkezet nem kér egyebet, mint egy 
üzlethelyiséget, viszont kötelezi magát, hogy az 
összes cikkeket a város által megállapítandó 
maximális árakon fogja a közönség rendelke
zésére bocsátani. A tanács hajlandó ingyen 
átengedni megfelelő helyiséget és raktárt. A 
jóléti bizottság utolsó ülésén fölmerült két javas
lat cgy keltető-telep és egy nyultenyésztő-telep 
létesítéséről. Ipolyi-Keller Gyula, a város anyagi 
erejét megkímélendő, közbenjárt a földntivelési 
kormánynál abban az irányban, hogy a kor
mány államköltségen húszezer koronás befek
tetéssel létesítse Nagyváradon a két telepet, úgy, 
hogy a várost mindössze 4000 korona bérkölt
ség terheli. Ezenkívül a város magára vállalja 
a fűtési, világítási költségeket, és a vizdij kifi
zetését A keltető-telep produktuma mintegy
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százezer baromfi volna, amelyeket kétnapos 
korukban nagyváradi és környékbeli asszonyok
nak adnak ki, akik bizonyos ideig való tartá
suk után viszont kötelesek a baromfit a ható
ság által megállapított árban átszolgáltatni a 
városi közélelmezési ügyosztálynak. A keltető
teleppel kapcsolatban lesz méhészeti telep, 
gyümölcsfeldolgozó, amelyben házi konzerveket 
állítanak elő és végül egy háztartási iskola, 
amelyhen az önként jelentkezőket ingyen fogják 
kiképezni. A tanács úgy határozott, hogy az 
ügyei már az októberi közgyűlés napirendjére 
tűzeti, hogy a telep felállítása még október fo
lyamán megkezdődhessék.

Ingatlanok birtokváliozása. Gerschbacher 
József és felesége szül, Prevei Mária eladják 
özv. Spirka józsefné szül. Sinko Lujzának a 
Szent István-utcában levő 21 számú ház és 
belteiket 10.000 kor. vételárban,

Kovács Györgyné szül. Galambos Katalin 
eladja Piszárovics Milán és neje szül. Kovács 
Gizellának a Szalonka-utca S szám alatt levő 
ház és belteiket 20.000 kor. vétetárban.

pán zsir Poprádon. Förster Kálmán Dr. 
poprádi polgármester, aki a háború alatt több
ször adta tanujetét a népjólét biztosítását célzó 
érzékének, újabban két vaggon dán zsirt ren
delt, melynek kilója 1 és fél koronával olcsóbb, 
mint a miénk. A dán zsírban 90 százalék a 
disznózsír és 10 százalék a növényzsir, de, az 
ize teljesen azonos a miénkkel. A dán zsirt 
mintegy két hét alatt kapják meg Poprádon.

A Hadsegélyezö hivatal tájékoztatója. A
m. kir. honvédelmi ministerium Hadsegélyező 
Hivatala képes tájékoztatót adott ki feladatairól, 
az elesett hősök özvegyeit és árváit valamint 
a rokkantak alapját gyarapító jótékonysági ak
cióiról, továbbá a Hivatal jótékonycélú kiad
ványairól és propaganda cikkeiről. Az Ízléses 
gonddal összeállított tájékoztatót levélbeli kére
lemre készséggel küldi meg minden érdeklő
dőnek a Hadsegélyező Hivatal gyűjtő és propa
ganda osztálya (Képviselőház).

A Királyérem. A háborús művészet leg
sikerültebb alkotásai közt is elsőrangú helyet 
érdemel úgy történelmi becse, mint művészi 
tökéletessége révén a JCirályérem, mely a Had
segélyező Hivatal kiadásában kerül forgalomba. 
A nagyalakú bronzérem egyik oldalának dom
borművé a királyt magyar tábornoki diszegyen- 
ruhában ábrázolja, másik oldalán pedig kirá
lyunk sajátkezű írásának repredukciójában ez a 
történelmi nyilatkozat áll: „cBízom népemben s 
ügyünk igazságában“. Az emlékérem ára díszes 
tartóban ‘22 korona. A háborús idők e gyönyörű 
produktumát a magyar társadalom örömmel és 
lelkesedéssel fogadta és már eddig is több ez
ren megvásárolták. A JCirályérem, a JCadsegélyező 
JCivatal gyűjtő és propaganda osztályában (Buda
pest, Képviselőházi épület) rendelhető meg.

Egészségügyi jelentés a szept. 28-tól okt. 
3-ig terjedő hétről. Bejelenlettek e héten 4 
vürhenyt, 6 kanyarót és 4 typhust. Kolerabe
tegeink közül 1 meghalt, a másik gyógyuló 
félben van, a ház a zárlat alól feloldatott, mi
után egy hétig betegedés nem történt.

Debrecen engedelmet kér az árdrágítók 
ietartóztatására. Debreceniből Írják: A város 
közélelmezési bizottságának legutóbbi ülésén 
Rostás István főkapitány előterjesztette, hogy a 
város fogyasztóközönsége hetek óta nem tud 
zsírhoz és szalonnához jutni. A rendőrség ki
nyomozta, hogy a sertéskupecek mesterségesen 
verik fel az élő állatok árát, amennyiben meg
bízottjaikkal kihajtatnak egy falka sertért a vá
sárra és aztán ők maguk alkudoznak az álla
tokra és persze óriási árakat adnak érettük. E 
visszaélések meggátlása céljából a város elha
tározta, hogv felír a beltlgyministerhez, hogy 
az árdrágítókat letartóztathassa. A föliratban 
arra is kérik még a ministert, hogy a kihágást 
elkövető hentesek ügyében hozott rendőrségi 
Ítéleteket nyomban végrehajthassák vagyis az 
árdrágítókat elzárják.

Pályázat hivatalszolgai állásra. A szom
bathelyi városi tiszti orvosi hivatalba az egész
ségügyi biztos mellé értelmes embert keresnek, 
aki a hivatalszolgai teendőket el tudja látni és 
egyúttal az egészségügyi biztos teendőiben is 
segédkezik. Pályázni óhajtók mielőbb adják 
be kérvényeiket Szombathely város rendőrfő
kapitányságához. Ez az állás különösen egész
ségügyi altisztek részére alkalmas.

A „Vasárnapi Újság“ október 3-iki száma 
szenzációs képeket közöl összes harctereinkről: 
köztük van egy honvéd-rohamot ábrázoló fel
vétel, — az első és igazi roham-fevétel. amely 
a világsajtóban megjelent. Kiválóan érdekesek 
Gaál Ferenc rajzai is az olasz harctéről s a 
dardanellai harcokból való képek. Szépirodalmi 
olvasmányok: Laczkó Géza és Kupria regénye, 
Szöllősi Zsigmond tárcacikke stb. Egyéb közle
mények: Beöthy Zsolt, a budapesti egyetem uj 
rektora arcképe és méltatása s a rendes heti 
rovatok: a háború napjai, Irodalom és művé
szet, Sakkjáték, Halálozás stb. — A „Vasárnapi 
Újság“ előfizetési ára negyedévre öt korona, 
„Világkróniká“-val együtt hat korona. Megren
delhető a „Vasárnapi Újság“ kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Egyetem-utca 4). Ugyanitt meg
rendelhető a „Képes Néplap“, a legolcsóbb új
ság a magyar nép számára, félévre 2 korona 
40 fillér.

Tiszia valódi szinméz
kilogram ja  K 2‘20

T o j á s o s  t a r h o n y a
kilogramja K l -60

k a p h a tó  B O K O R  A R N O L D
2 - 3  t e r m é n y k e r e s k e d ő n é l  

Újvidék, II. Rákóczy Ferenc ut 43.

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

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

relt hidegaizgyógy intézet 
Villamos gyógym ódok  

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

Egész éven át nyitva.

P I R I T Ő L
A katona kályhája 
Ég! Főz! Melegít!

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

fázó katonáinknak.
Kapható; Minden gyógyszertárban 
drogériában katonai egyenruházati 

H  intézetekben és minden jobb fü- 
szerüzletben.

Ára darabonként 80 fillér.
Hol kapható nem volna, oda szállít

Spiritolf abrik
-------- W I E N ,  —
I. G lü ck gasse N r. 2.

Viszonteladók kerestetnek.

In te llig e n s  n ő
k e l lő  e lő k é s z ü l e t t e l  m a 

g y a r u l ,  s z e r b ü l  b e s z é l

irodai alkalmazást
keres, a z o n n a l i  b e l é p é s r e .  

2 - 3  C im e :  a  k ia d ó b a n .
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„ T I V O L I “ s é t a t é r i  m o z g ó  
J a n c s i  a  h u s z á r
katonai vígjáték 3 felvonásban.

A  z ö l d  l á m p a
detektivdráma 3 felvonásban.

25.320. szám. 
kig. 1915.

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .
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.

P r o f u m a  B é l a  s. k.,
polgármester.

1694 915.
Tárgy: Községi nagyvendéglö bérbeadása.

H i r d e t m é n y .
Szépliget község elöljárósága közhírré teszi, 

hogy a község tulajdonát képező községi nagy
vendéglőt 1916 január 1-től kezdödőleg 3 (há
rom) egymesután következő évre, 1915 évi ok
tóber hó 30-án d. e. 10 órakor a községház 
nagytermében nyilvános szóbeli árverés utján 
bérbe adja.

Az árverés alkalmával bánatpénzül a ki
kiáltási árnak 10“/„-a lesz fizetendő.

Az árverési feltételek a községi jegyzői 
hivatalban a hivatalos órák alatt betekinthetők.

Szépligeten, 1915. október 5-én.
Jfj. Mihátovits Sándor JCönigsknecht Jakab 

jegyző. bíró.

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

E L A D Ó : = ü
200 káposztás . . . .  hordó
200 b o ro s .................. „
250 petróleum és olaj „
70 hl. s ö rö s ................... .

Újvidék Mikös-Kelemen-utca 23.

Bizalmi állási keres
egy nős, óvadékképes k eresk ed ő

ki főleg fűszer —  gyarmatáruüzlet, 
vegyes- vagy élelmiszerkereskedés 

önnáló vezetésére képes. 

Közelebbi: a kiadóban. 2^3

-féle valódi 
Sodener- 
Ásvány 
Pastillák.

Utánzatokat utasítsuk vissza.

Egy fű s ze res -s e g é d
továbbá egy

ra k tá rm u n k á s
azonnal felvétetnek.

Cselikovits testvérek, Újvidék.
Suche (Keresek)

G eh ilfe  für A lle s ,
besonders Negativ-Retuscher in dauer. 

Stellung.

K l a p o k  f é n y k é p é s z  P é c s .

Jutányos áru éleimicikkek,
kaphatók nálam

5 kilós adagokban, nagybani eladási ár mellett.
1) Burgonya kilója . . . . ■ . . .  16 fillér
2) Bab . . .  . .................................... 50 „
3) Vöröhagyma „ ..................... 60—70 „
4) Savanyított 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 ovács B á lin 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.

T e tv e k  é s  fé r g e k  e llen

az egyedül bevált biztos h a tású  s z ó r  Kato
náknak valóságos jótétemény. — Ára 1 korona 
tábori csomagolásban. — Kapható mindenütt. 
Főraktár: Török József Budapest Király-utca 12. 
és Opera-gyógyszertár. Budapest Andrássy-ut 26.

Sok éven át
elsőrangú keresk. irodákban 
vezető állást betöltött és je
lenleg is alkalmazásban lévő

kitűnő női munkaerő,
ki perfekt magyar és német 
levelező, a keresk. irodai 
ügykezelésben teljesen jártas 
állást váltóztatni óhajt. —
Szives ajánlatok e lap kiadó

jába kéretnek.

I

0  4 )  EEMfc

0  S o k k a l c é lsz e r ű b b
^  ha a női pongyolát, teljes női 

gyermekruhát, kötényeket stb.
k é s z e n  v á s á r o l j a ,

mintha a kelmét külön vásárolná. 

a  Elég nagy szép választék áll ren- 
W  delkezésére

Á Alaburics Mária
|3  üzletében.
A  Szücs-utca 30. szám.

Szabadalmazott és törvényesen védett

vetőm ag- 9 1(1 
c sá v á zó sze r1

.tsiisnu-iui-

Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították, 
hogy az Antispora-Vita az összes vetőmag 
félék, de elsősorban az ü szög  által hazánk
ban állandóan fenyegetett búzának csávázására 
a legmegfelelőbb és igy a mezőgazdaságban 

nélkülözhetetlen.
Kiló jn  1 korona 4 0  f i l lé r .
Részletes ismertetővel és használati utasítással 

szolgálnak a vezérelárusitók :

SCHWARZ ÉS TAUBER
nagykereskedők,

=  N A G YKANIZSA . =

ü sz ő n  és g o m b a c s i r a  eilen.
Olcsó ár kényelmes kezelés és a csiraképessé- 

gének lényeges emelése. n>

100 kiló maghoz 20 deka Agrus á r a  4 0  f i l lér  
200 kiló maghoz 40 deka Agrus á r a  8 0  f illér .
M e ző g az d a ság i v e g y i labo ratóriu m
DETSINYI FRIGYES
B u d ap es t ,  V., V ilmos c s d s z á r -u t  G. sz.
S iV  M in d e n ü tt k a p h a tó . W *

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



Melléklet az Újvidéki Napié 53. számához.

Legújabb hírek.
B udapest október 8. Hivatalos orosz hadszíntér. 

Ellenség tegnap az egész keletgaliciai és wolhinai harc- 
vonalon támadott, nagy haderővel és hatalmas lőszer
készlet igénybevételével véghezvitt támadásai eredmény
ieteknek maradtak. A besszarábiai határon a Dnjester- 
töl északra fekvő magaslatokon és a Strypa mellett az 
oroszod rohamoszlopai akadályaink elérése előtt omlottak 
össze. Tarnopoltól északnyugatra az oroszok két helyen 
nyomultak be lövészárkainkba de ma reggel odasiető 
osztrák-magyar és német segitöcsapalok újra kiverték 
őket. Hasonló véget ért a Kremieniectől északkeletre 
fekvő Sapanow falu elleni támadás is, a falu elkesere
dett harcok központja volt, hol a mieink hol, az oroszok 
birtokába került, de most újra szilárdan a hatalmunkban 
van. Hasonlókép kézi tusában vertük vissza Olikálól 
északnyugatra túlerőben lévő orosz haderőt Ebben a 
harcban a nyolcvankilenc számú gyalogezred és a 
tescheni harmincegy számú Landwehr gyalogezred tűnt 
ki különösen. Olikálól északra is igen heves volt a harc. 
Kolikától északra és északkeletre ellentámadásunk újra 
tért hódított. Elfoglaltuk az ellenség által védett Lisowo 
és Oaluzia falukat. A tegnapi-és tegnapelötti harcokban 
wolhiniai területen összesen 4000 oroszt elfogtunk. 
Ellenség igen súlyos veszteségeket szenvedett.

Olasz Ijadszinfér: Olaszok a vilgereutni fensik 
ellen tegnap délután az egész arcvonalon nagy hade
rővel uj támadást intéztek; ezt is az eddigiekhez ha
sonlóan véresen vertük vissza. Különösen hevesen tom
bolt a harc egyik, a Maronia-hegytől északkeletre lévő 
támpontunk körül. Itt három olasz zászlóalj szorosan 
zárkozott tömegben ment rohamra; behatolt a szétrom
bolt akadályokon át, de a felső-ausztriai 14. szánru 
gyalogezred osztagai szuronnyal verték újra vissza. Az 
egész támadás azzal végződött, hogy az olaszok vissza- 
menekültek állásaikba, amelyekből kiindultak.

A doberdói fensik északi részén az ellensénség 
újra eredménytelenül támadott. Selznél a 87-ik számú 
gyalogezred osztagai az olaszokat elűzték egy, a harc
vonalunkban fekvő kőbányától, visszavertek egy ellen
séges támadást és szétrobbantották az ellenség állását.

fo ly ta tju k  a z á tke lést Szerbiába szerbek  
setjolse tud ták v isszavern i válla lkozásunk gt.

délkele ti hadszíntér'. Az osztrák-magyar és 
német csapatok folytatták az átkelést a Drina alsó folyá
snál, valamint a Száván és a Dunán. A szerbek ama 
kísérletei, hogy vállalkozásainkat megzavarják, minden 
Ponton meghiúsultak.

Berlin október 8. Nagyfőhadiszállás jelenti. 
ßyu<jati hadszín tér. Franciák október 5—6-iki siker
telen áttörési kísérletei után tegnapi nap Champagné- 
bun aránylag nyugodtan telt el. A Nawarin majortól 
keletre levő árokrészt. Amelyet franciák megszállva tar
tottak délelőtt ellentámadással megtisztítottuk ellenség
ül, amely alkalommal néhány fogoly és két géppuska 
jutott kezünkre. Az ellenséges ágyutiiz este felé isméi 
okozódon. Éjjel egyes helyeken gyalogsági támadásokra 
kerü|t a sor. Valamennyi támadást visszautasítottuk, 
bgy sikeres előretörés alkalmával, melyet St. Mane a 
ty-tól délre az ellenségnek egyik előretolt állasa ellen

intéztünk 6 tisztet és 250 főnyi legénységet elfogtunk 
Argonnoktól keletre Aloncourt mellett robbantással több 
ellenséges aknatárnát szétromboltunk.

K ele ti hadszín tér. Hindenburg tábornagy had
csoportja: az oroszok támadásait Kosnaytól északra és 
a Wischniew tótól délre visszavertük.

X ipo t bajor herceg tábornay Ijadcsoportja: 
helyzet változatlan.

X insingen tábornok hadcsoporija. Newelnél 
és Omytnál Pinsktől délnyugatra orosz előőrségeket 
elűztük. Támadásunk Czartorijsktól északnyugatra elő
rehalad.

B othrger g r ó f  tábornok  hadseregének német 
csapatai több orosz támadást visszavertek.

B alkán  l]adsz\ntér. a Drinán a Száván és a 
Dunán való átkelés kedvezően folyik. B e 9̂ rádtó! dél
nyugatra  * tis z te t és 296 főnyi legénységet elfog
tunk és két géppuskát zsákmányoltunk. Rammal szem
ben harc után 3 ágyú jutott kezünkre.

K onstan tinápoly  október 8\ Főhadiszállás je
lenti: Dardanellafront szórványos helyijellegü tüzérhar
cokon kívül semmi jelentős esemény. 3 ellenséges 
torpedónaszád közeledett a Kerezvizdezre torkolatához 
és lövöldözött balszárnyunkra, anatóliai ütegeink vála
szoltak tüzelésre, mire torpedónaszádok fedélzetén tűz 
ütött ki, erre torpepónaszádok visszavonultak. Többi 
fronton semmi különös.

B olgár csapatok szerb területen. Az „Echo 
de Paris“ jelenti, hogy bolgár csapatok több helyütt 
átlépték a szerb határt. Szerb körökben az a meggyő
ződés, hogy Bulgária ezzel határincidenset akat előidézni, 
hogy ezek alapján a hadüzenet mögtörténhessék. Szer
biában el vannak határozva, hogy a provokációknak 
nem fognak felülni.

Hírek érkeznek arról, hogy bolgár bandák betör
tek a szerb Macedóniába. A szerb őrségek parancsot 
kaptak, hogy a sorkatonasággal való összetűzést még 
kerüljék.

f ® * » j j t s f
•forrás. Szénsavdús, d iátetikus, 
üditfl asztali ita l. -  E lősegíti 
az emésztést és anyagcserét.

Legtelltettsbb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyomorhurut*

na nal,
féle

székrekedésnél. Brigjht-
vesebajnál. lépdaganat- 

nál, máj bajoknál, sárgaságnál, 
anyagoséra betegségeknél, a 
légu tak hurutos bantalmaináL

a maga nemében a leggazda
gabb tartalmú gyógyforrás lég*
erélyesebb hatással. Föképen 
Indikálva: idült bólhurutnál. 
obstipatiónál, epekőnél, elhftStai j 
hajlam nál, csúsnál éa cd kor-j 
betegségnél.

Legdusabb,természetes magnézi ütí- glaubersósforirásofr.
I főraktár Magyarország tj

lo ftw m Jó z i< B n ás^ s t^  J
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