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Halottak napja.
„Csendes nyugodtan alszik ott, meg

haltak minden kínjai.“
Fájdalmunkra, keservünkre bána

tunkra vigaszt tálalhatunk mindig. Csak 
kutassunk, csak keressünk. Ha bármilyen 
nagy a keservünk és bánatunk, megta
lálhatjuk rá az ész tárházában az eny- 
hületet.

Csakhogy az ész nagyon nehezen 
tudja a barázdát megszántani, mely a 
lélek kedélyhangulatába vezet.

Ha belépünk az Ur kertjébe, ott 
ahol az élet látszólag megszűnt, szivünk 
elszorul, mert azokra gondolunk, kiket 
szerettünk és elvesztettünk. Most a lel
kikapcsot keressük, mely összehozzon 
szeretettjeinkkel. Egy sóhaj, nagy és 
bánatos, fakad keblünkből. Oda a sir 
mélyébe küldjük, megértetni akarjuk az
zal akit illet, hogy nem feledtük.

Kegyelettel megőrizzük emlékét. Mé
csest gyújtunk a sirhalmon; jelezve az 
örök világosságot. A  temető sirhantjai 
fénytengerhez hasonlítanak; az Ur kertje 
díszben pompázik, A  fájdalomra némi 
enyhület.

De itt vannak az élők, kik már kö
zelednek a sir széléhez. A pusztító be
tegség, mely szétroncsolja a testet, siet
teti a temetőbe való vándorlást. Oda 
jut sok-sok ezer, kiket még idő válasz
tana el az ottani csendes fekhelytől, ha 
mi emberek megmentésükre sietnénk. 
Midőn ma a kegyelet adóját lerójuk, 
adjuk jelét annak is, hogy nemcsak a 
fájdalmat sajogtatatja a szivünk, hanem 
a szánalmat az irgalmat is. Adjunk a 
szegény tüdőbetegek gyógyítására. Ment
sük meg őket. A legalkalmasabb pillanat 
ez, mert felkelti bennünk azt a magasztos 
gondolatot, hogy midőn a holtak kegye
letét ápoljuk, adjunk vigaszt a szerencsét
len élőknek. Megszámlált napjaikat eny
hítsük és ha lehet, gyógyítsuk. A kedves 
halott koszorújából tépjünk egy virágszálat, 
kevesebb dísszel is megelégedhetünk, 
mert e virágszál az emberszeretet ser
penyőjébe hullott és ott Istennek is ked
ves cselekedetre használják: A tüdőbe- 
tegek gyógyítására. Cs. M.

A drágaság ellen.
— A magyar városok állásfoglalása -

A magyar városok kongresszusának megál
lapításait Nagy Ferenc dr. miskolci polgármes
ter emlékiratba foglalta s a kongresszus veze
tősége küldüttségileg adta át a kormánynak.

A rekvirálás, a kényszereladás kiterjesztése 
jj? összes faktorokra, kezdve a termelőnél le a 
kiskereskedőig a piaci szervezetek, árak ellen
őrzése, az egységes árszabályozás, a fölöslegek 
átutalása, a bevásárló központ: azok a fontos 
követelések, amiknek szigorú végrehajtása 
könnyíthetne a fogyasztók sorsán.
. . Az érdekes felterjesztés fontosabb pont
jai ezek:

1. élelmiszerszükségletének 
y állítson fel közérdekű 

• — , mely az üzérkedés elkerülésével 
erezze be a hadsereg részére szükséges élel

L. A hadsereg 
“utasítására a kormány 
központot,

miszereket, hogy ily módon a hadseregszállitás 
ne legyen a legféktelenebb spekuláció alapja. 
Ugyanezen beszerzési központ lássa el a váro
sokat is az elsőrendű élelmicikkekkel. E köz
pont szükség esetére a maximális áron való 
rekvirálási jogával is felruházandó lenne.

2. Mivel a Haditermény r. t. utóbbi időben 
nagyobb mennyiségű gabona szállítását elvállalni 
vonakodik s kijelentései szerint nagyobb kész
letei nincsenek, mert a termelők tartózkodnak 
az eladástól, nehogy emiatt a liszttel való ellá
tásban zavar álljon be, a városok kérik a rek
virálás elrendelését és pedig olyképpen, hogy 
azon gabonamennyiségek, melyek 1915. no
vember 30-ig a Haditermény r. t.-hoz be nem 
jelentettek, december 1-től kezdve métermá- 
zsánkint 2 koronával alacsonyabb áron lefog
laltassanak ; továbbá kívánják a búza jelenlegi 
kiőrlési százalékát akként megváltoztatni, hogy 
a jelenlegi 38% kenyérliszt helyeit a legalább 
50% őrőltessék, mert a tapasztalat szerint fehér 
lisztben bőség van, ellenben a kenyérliszt ke
vésnek bizonyult.

3. A kormány támogassa a városokat azon 
törekvésükben, hogy lakosságuk részére sertést 
hizlaljanak s evégből szükséges árpát tengerit 
részükre elsősorban biztosítsa.

4. A városok tejjel való ellátásának biztosí
tása végett hozasson a kormány a semleges 
államokból nagyobbszámu fejőstehenet s ezeket 
a nagyobb gazdák között osztassa szét, oly 
kötelezettséggel, hogy a tejet valamely városnak 
tartoznak számtani s a tej árával törlesztessék 
kamatmentesen vagy mérsékelt kamatra a hitele
zett vételár; továbbá rendelje el a kormány a 
tejszín és tejfel használatának korlátozását s 
egyszersmint a lejért a termelő által követelhető 
legmagasabb árat is mielőbb állapítsa meg.

5. A tojáshiányra és drágaságra való tojás
kivitelt; minthogy pedig csapataink által meg
szállott lengyel vidékeken állítólag a mát vi
szonyok között is nagymennyiségű tojás kerül 
piacra, intézkedjék, akként, hogy a megszállott 
vidékekről a tojás elszállítható legyen.

6. Tétesse már most tanulmány tárgyává 
a kormány, hogy mik azon mezőgazdasági 
termények, amelyekben legnagyobb hiány mu
tatkozik (zöldségfélék, főzelékek) s rendelje el, 
hogy minden termelő köteles legyen ezen ter
ményekből bizonyos mennyiséget termelni, mi
ként ezt Németország a zabra nézve elrendlte.

7. A kormány a fontosabb élelmicikkek 
(marhahús, sertéshús, ideértve az élő marhát 
és sertést is, továbbá a zsir, szalonna, tojás, 
édesvízi hal, hagyma, káposzta stb.), valamint 
a fontosabb háztartási cikkek (tüzelő- és vilá- 
gitó-anyagok, mosószappan stb.) legmagasabb 
árait országosan és valamennyi cikkre nézve 
egyszerre mielőbb állapítsa meg és pedig külön 
a termelőre és külön a nagykereskedőre, mig 
a kisárusra nézve a helyi árszabás legyen
irányadó. , , . .

8. Rendelje el a kormány a legmagasabb 
árral megszabott cikkekre nézve a készpénzfize
tés ellenében való eladási kötelezettséget és 
egyúttal a helyi hatóságokat hatalmazza fel arra, 
hogy azoktól, akik az áru ekként való eladá
sára nem hajlandók, az árut hatósági kényszer 
utján átvehessék és az illetőt megbüntethessék; 
egyúttal mondassék ki, hogy visszaélések ese
tén a maximális árnál alacsonyabb áron rek
virálás fog bekövetkezni. A nagybankok élel- 
miszerüzleti szigorú kormányfelügyelet és ellen
őrzés alá helyeztessenek s esetleges árdrágdó 
avagy másként közérdekellenes működésűk a 
legszigorúbb megtorlással sujtassék és megaka-
dályoztassék.^ny szabá|yozza az eddigi ta
pasztalatok alapján a büntető rendelkezéseket a 
kövclkező alapelvek szerint: A íisárusnál, a 
nagykereskedőnél és a termelőnél egyaránt kell 
kutatni vájjon aránytalanul magasabbak-e az 
óraik Nemcsak azt kell büntetni, aki arány
talanul magas árat követel, hanem azt is, aki

ilyet mástól elfogad vagy más által Ígértet. 
Büntetni kell azt a közvetítőt, aki, hogy ma
gának más vásárlóval szemben előnyt biztosít
son, a vásáron vagy a termelőnél az eddig 
szokásos árakat tuligéri. Büntetni kell azt, aki 
árdrágító célzattal az elsőrendű cikkeket ösz- 
szevásárolja, a készleteket ugyanilyen célzattal 
visszatartja vagy az ilyen cikkek termelését vagy 
forgalombahozását árdrágító célzattal akár csak 
korlátozza is, aki oly összebeszélésben vesz részt, 
amelynek árdrágítás a célzata, vagy aki álhirek 
terjesztésével, megtévesztéssel, mesterkedéssel 
vagy bármely egyéb módon a maga cselekvé
sével közreműködik elsőrendű szükségleti cik
kek aránytalan megdrágításán.

A vásárok és a piacok rendjét szigorú 
rendelkezésekkel kell biztosítani. Büntetni kell 
azt, aki drágitó célzattal valakit visszatart attól, 
hogy elsőrendű szükségleti cikkeket a vásárra 
vagy piacra küldjön, aki a vásár vagy piac 
hivatalos forgalmának megkezdése előtt ilyen 
árukat elad vagy megvesz. Súlyosabb esetek
ben ne kihágás, hanem vétség állapittassék 
meg és mellékbüntetésül a készletek elkobzása 
is legyen kimondható. Az aránytalanul magas 
árak ellenőrizhetése szempontjából szükséges, 
hogy az elsőrendű szükségleti cikkek árai min
den olyan helyen, ahol ilyenek árusítása tör
ténik, tehát üzletben, piacon, vásárcsarnokban 
egyaránt, a vásárló közönség számára könnyen 
hozzáférhető módon kifüggesztessenek. Szük
séges továbbá olyan árvizsgáló hatóságok ala
pítása, melyek jogot nyerjenek arra, hogy rak
tárakat, könyveket és számlákat megvizsgálhas
sanak minden olyan esetben, amelyben arány
talanul magas árak előidézésének gyanúja fo
rog fenn.

10. A közös vámterületre való tekintettel 
úgy az ármegállapitó, mint a tiltó és a meg
torló rendelkezések hatályának biztosítása vé
gett hasson oda a kormány, hogy hasonló 
rendszabályok egyidejűleg Ausztriában is élet
belépjenek.

11. Történjenek oly intézkedések, hogy a 
városok közélelmezési tevékenységükben az ál
lamhatalom részéről támogatásban részesüljenek, 
nevezetesen egyes vidékeken beszerezhető élel
micikkekből (pl. Szabolcsban burgonyát, káposz
tát, Komáromban, zöldséget, Makon hagymát) 
elsősorban vásárolhassanak, továbbá a városok 
részére kötött élelmiszereladások teljesítését 
büntető rendelkezésekkel biztosittassék.

12. Végül a közélelmezési ügyek állandó 
figyelemmel kisérésére, tanulmányozására a 
kormány teremtsen egy országos szervezetett 
amely állandóan figyelemmel kísérné a küllöldi 
államok élelmezési politikáját, az országos szük
ségletet, eszközölné pl. a marhasertésállomány, 
valamint bizonyos elsőrendű élelmicikkek ösz- 
szeirását, pontos felvételét, amely szervezet le
hetővé tenné, hogy a városok kiküldöttei a 
kormány azon megbizottaival, kik a közélelme
zés nagy kérdéseit intézik, közvetlenül érintkez
hessenek, amit eddig sajnosán kellett nél
külözniük.

A belgrádi közigazgatást 
32 községtanácsos vezeti.
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Belgrádnak mintegy 100 ezer 
lakósságából 17,000 lélek jelentkezett a ka
tonai parancsnokságnál.

Amikor a szövetséges seregek elfoglalták 
Belgrádot s az utcai harcokat követő nap dél
előttjén bevonult a parancsnokság, jelentkezett 
előtte harminckét belgrádi községtanácsos, aki
ket a szerb seregek parancsnoksága a város 
érdekeinek képviseletére hagyott hátra. A fiatal, 
intelligens harminckét ur annak rendje és módja 
szerint redingóban megjelent a városparancs
nok előtt és bejelentette megbízatását. A község
tanácsosok udvarias fogadtatásban részesültek.

Előadták a községlanácsosok, hogy a szerb 
főváros polgári értékei felett kivannak őrködni 
s feltétlen elhatározásuk, hogy a közigazgatás 
intézésében a katonai hatóságokkal a legtelje
sebb harmóniát tarsák fenn. A város katonai 
kommandója meg is bízta a szerb községtaná
csosokat a közigazgatás intézésével. A közigaz
gatás élére Eger századost, a Politische Gruppe 
volt parancsnokát nevezte ki.

A polgári lakosság most már kezd vissza
térni. Az utcák, bár nagyon lassan, népesednek. 
Déltájt egy kis korzó is van.

E g y  n e m z e t  s í r j a .
A tisztességért, a becsületért és az igaz

ságért indult meg az a véres küzdelem, amelynek 
hullámai mind messzebbre és magasabbra csap
nak. Mi nem kívántuk ezt a háborút, nem is 
mi idéztük fel, hanem való sággát ránk kény- 
szeritették.

És ma, mikor már több mint egy éve 
folyik az elkeseredett viaskodás, már kissé a 
történelem szemével nézhetjük azt, ami ezt a 
háborút megelőzte, a diplomáciai fondorkodást 
és cselszövést, Edward király nagy koncepciójú 
bekerítő politikáját, melynek áldozatául Német
ország volt kiszemelve.

’ Ha mindezt nézzük és vizsgáljuk, rá kell 
jönnünk, hogy helyes volt, jogos volt a győ
zelemben való bizakodásunk, mert egy olyan 
természetellenes szövetkezés, mint az ántánté, 
semmiesetre sem tarthat össze és tarthat ki.

Ez annak idején csak jóslat volt, ma már 
azonban bizonyítékaink vannak ennek az állí
tásnak a támogatására. Első bizonyítékunk 
Olaszország. Ő is szövetkezett az ántánt ha
talmakkal és ma már, tudvalevőleg, nem akarja, 
mert nem tudja teljesíteni vállalt szövetségi 
kötelezettségeit. A francia harctérre nem küldött 
csapatokat, a Dardanelláktól húzódozott a bal
káni harctértől pedig egyenesen irtózik.

Anglia? Arról nem is kell beszélnünk. Fi
zetésért, jó pénzért tart magának egy hadse
reget és e hadsereg egyik része Fladriában 
védi a nyugati harctér frontjának egy kis részét, 
a másik része pedig Szaloniki kávéházaiban 
issza a feketét.

És ezalatt Szerbia elvérzik! A franciák 
kormánya inog, az orosz támogatást igér — 
amennyiben lehetséges lesz, Szerbia pedig 
kétségbeesetten küzd a kettős harapófogó előtt, 
amelyet a szövetségesek lassan mind összébb 
szorítanak teste körül.

Egy nemzet sírját ássák most a német, 
osztrák-magyar és bolgár seregek, azét a nem
zetét, amely elvakultan és felelőtlen emberektől 
felbiztatva rohant bele a vesztébe.

Egy nemzet sírja készül most, de e sírba 
nemcsak egy nemzet, hanem vele egy értéktelen 
és tisztességtelen cél, Németország összetöré
sének célja is bele fog dőlni.

A  r o k k a n t a k  M i k u l á s a .
Idestova másfél esztendeje küzdünk a harc

téren és itthon a titánok erejével, spártai ön- 
feláldozással nemzeti nagyságunkért, boldogu
lásunkért, az elkövetkezendő korok nyugalmáért 
A harc és a munka fegyverei diadalt arattak 
sokszoros túlerőn és a magyar erény, a magyar 
erkölcs, a magyar dicsőség még sohasem ra
gyogott oly fényesen, mint most a világháború 
borzalmai között.

A siker, a győzelem az egész nemzeté. A 
hős katonáké, akik fegyverrel, bátorsággal és 
hősiességgel a harctéren, derék polgárainké, 
akik áldozatkészséggel és munkávi.l itthon szol
gálták a haza szent ügyét.

A háború csodálatos változásokat mutat a 
polgári életben. Azt látjuk, hogy ebben az or
szágban minden ember katona. Az élet minden

megnyilatkozása a haza szolgálatában zajlik le. 
Szebb, ideálisabb, áldásosabb altruizmus még 
nem szállotta meg a népeket, mint most a 
magyar nemzet minden polgárát

A munkában, a szórakozásban, a minden
napi élet apró és nagy eseményeiben történél 
met csinál a magyar nép. Ragyogóbb, dicsőbb 
histroriát, minden idők történeténél. A jövő 
historikusa, s legendák költője Írásának kime
ríthetetlen forrását találja a másfél esztendő 
örökre megmaradó emlékeiben.

Az áldozatkészség csodálatosan szindus 
bokrétájában uj szin jelenik meg ismét, amely 
a háborús prézis bájos költeménye lesz.

Az idei Mikulás ugyanis hadi szolgálatba 
lép, puttonyában az álomország tarka-barka 
holmijai között az idén a harctéren megrokkant 
katonák számára is hoz ajándékot.

Az Auguszta alap szervezi a háborús Mi
kulást. Azzal a kéréssel fordul az ország kö 
zönségéhez, hogy az idén, amikor a hagyomá
nyos Mikulás ajándékot megvásárolja, gondol- 
doljon béna, sánta, kezetlen, lábatlan, vak, nyo
morék, rokkant hőseinkre is, mert ezek önfe
láldozása szervezte meg nekünk és gyei meke- 
inknek a nyugodalmas Mikulást

Niucs szó nagy áldozatról. Fillérek azok, 
amelyek az idei Mikulás utján ajándékot hoz
nak a rokkantaknak. Az Auguszta Alap ugyanis 
10 és 20 filléres művészi kivitelű Mikulás-bé
lyeget bocsát ki azzal a célzattal, hogy aki 
Mikulás-ajándékot vásárol, ajándékát lássa el 
Mikulás-bélyeggel. Tiz és húsz fillér a kiadási 
többlet, amivel ajándékunknak történelmi érté
ket szerzünk és amivel hozzájárulunk a rokkant 
alap gyarapításához.

Az uj ajándék a szeretetnek, a megbecsü
lésnek, a nemes érzelmeknek és gondolatoknak 
kedves kifejezője. Az ajándékozás napjai az élet 
sivárságában ünnepnapok, örül és boldog az, 
aki ajándékoz, örül és boldog az, akit megaján
dékoznak. A história nagy idejében az ajándé 
kozás formája is legyen históriai, fejezze ki a 
kor szellemét, a kor nemes érzelmeit és gon
dolatait.

A Mikulás-ajándékot gyermekeinknek vá 
sároljuk. A jövő nemzedéknek, amelyért küz* 
dünk és amelyet küzdelemre nevelünk. A gyer- 
meklélek termőföldjébe hull az áidozatkészség 
magja a Mikulás-bélyeg formájában. A gyer
mek hintalován, puskáján, csákóján, minden 
ját kán látja a Mikulás-bélyeget, amely dús 
fantáziával működő elméjébe vési, hogy 15) 1 5  

december 5. és 6  án neki is része volt a rok
kant hősök megmentésében, ő is hozzá járult 
a Nemzet Háza felépítéséhez, ő is részt vett a 
nemzet küzdelmében.

A hazáért, a társadalomért, embertársaiért 
való áldozatkészségre, irántuk való kötelessé
gekre tanitja a jövő nemzedéket az Auguszta 
Alap Miku’ás bélyege.

De a felnőtteknek szánt ajándékon is tör
ténelmi értéket képvisel a Mikulás-bélyeg. Van-e 
valaki ebben a hazában, akinek mindennap 
eszébe ne jutna értünk vérző sok ezer magyar 
testvérünk? Van-e valaki, aki ne gondolna a 
jövő terhére, a rokkantügyre, amely egyformán 
nehezedik majd az államra és a társadalomra? 
És ha meglátja ajándékán a Mikulás-bélyeget, 
megnyugszik a szive: segitünk a rokkantakon: 
egyhül a gondja: a jövő terhének eloszlatásán 
már most, dolgozik a társadalom!

Az Auguszta Alap Mikulás-bélyegének al
kalmazása oly módon történik, hogy mindenki, 
aki ajándékot vásárol, vesz hozzá egy Mikulás
bélyeget is és ráragasztja az ajándéktárgyra, 
bélyegekkel zárja le az ajándékot rejtő csoma
gokat. Például ékszerre, virágra, cukorkára, 
vagy hasoló holmira nem alkalmazható a bélyeg, 
ebben az esetben a dobozt, vagy a burkolópa
pirost ragasztjuk le egy-két Mikulás-bélyeggel. 
Ilyen módon mindenki adózhat ajándékozása 
közben a rokant-ügynek.

Mikulás-bélyeg kaphafó. az Auguszta Alap 
központi irodájában (Budapest VII. Károly-körut 
3.) De hogy a közönség könnyebben hozzá
férjen, az Auguszta Alap azzal a kéréssel fordul 
minden kereskedőhöz, hogy már most szerezzen 
be Mikulás-bélyeget az alap központi irodájá
ból. Legcélszerűbb a pénz előre való bekül
désével megírni, hány darab 1 0  és 2 0  filléres 
bélyeget küldjön az alap, amelynek irodája 
postafordultával intéz! el a megrendelést. Annak, 
aki nagyobb mennyiségű bélyeg eladását biz
tosítja , bizí mányba is küld Mikulás-bélyeget az 
Auguszta Alap.
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Úgy értesülünk, hogy az Auguszta Alap 
karácsonyra is bocsát ki ajándék-bélyeget, al
kalmat nyújtva ezáltal arra, hogy nemeslelkü, 
hazafias közönség az Önkéntes ajándékadóval 
hozzájárulhasson a rokkant-ügy megoldásához, 
a nemzet Háza felépítéséhez.

A mikulás-bélyeg teljes jövedelmét az 
Auguszta Alap a Nemzet Hdža rokkant otthon 
javára fordítja.

T o l l h e g y e n .
A háboru elölt mindenfelé azt hangoztatták, 

hogy a mai előrehaladott kulturvilágban az 
ember idegzete annyira megviselt, hogy kép
telen nagyobb megrázkódtatások elviselésére.

A világháború megcáfolja ezt a tételt. Cso
dálatos és a lehetetlenséggel határos az az erő- 
megfeszités és a vele kapcsolatos szívós kitar
tás, mellyel harcbanálló fiaink az összes harc
tereken visszaszorítják a zsoldos hadseregeket. 
<A hamisítatlan kultura nem degenerája a nemze
teket, hanem a legnagyobb mér,ékben fokozza a 
bennük rejlő őserőt.

*
Egyre azt halljuk emlegetni, hogy bőségben 

van a pénz, a takarékok betétjei állandóan 
emelkednek. Ennek a jelenségnek természetes 
következménye a betéti kamatláb leszállása. De 
ezt most nem tapasztaljuk. A bankok ma is 
4 '/ ,—5V //o-°t fizetnek.

Ezzel a pénzintézetek szinte konkurálnak 
az állam hadikölcsön kamatozásával, ami min
denesetre befolyásolja a nagy célt. cfotfgy oda 
törekszenek a bankok, hogy minél magasabb ka
mattételt kényszerítsenek az államra?

^Krónikás.

H Í R E K .
Amnesztia politikai bűnösöknek. A Buda

pesti Tudositó illetékes helyről értesül: Őfel
sége e hó 16-án kelt legfelső elhatározásával 
az igazságügyminister előterjesztésére a háboru 
kitörése előtt politikai inditó okból elkövetett 
vagy politikai jellegű bűncselekmény miatt 
folyamatba tett több bűnügyben a további 
bűnvádi eljárás mellőzését elrendelte, illetve az 
egyes bűnügyekben már jogerősen megállapított 
büntetést, vagy annak még hátralevő részéi 
elengedte. Az amnesztia, illetőleg a pertörlés 
engedélyezése kiterjed különösen a szociálde
mokrata párthoz tartozók által sajtó utján vagy 
népgyüléseken elkövetett izgatásokra, továbbá 
királysértések és az alkotmányos államforma 
elleni lazítások miatt egyesek, igy az úgyne
vezett köztársasági csoport tagjai ellen indítóit 
ügyekre, valamint számos időszaki lap kiadója 
ellen sajtórendőri vétség, illetőleg kihágás miatt 
folyamatba telt bűnügyekre is.

fl gabona rekwirálása és a liszt ára. A
kormány, elhatározta, hogy rckvirálni fogja a 
gabonát. Erre az intézkedésre azért van szükség, 
mert most már nem lehet tovább várni a ga
bonának nagyobb mennyiségekben való beszer
zésével. A Haditermény Rt. mindössze 10 millió 
métermázsát tudott összevásárolni, tehát az idei 
termésmennyiségnek alig cgynegyedrészét. A 
gabona rekvirálása mint azt a napokban a 
belügyminiszter kijelentette, a maximális áron 
alul fog megtörténni. Értesülésünk szerint az 
olcsóbb árak nem egyszerre, hanem egymás
után, meghatározott időszakokban fognak élet
belépni s hir szerint, 2 koronával kezdődnek 
s 5 koronával végződnek, vagyis amikor a 
rekvirálás utolsó terminusa elkövetkezett, a búza 
ára öt koronával lesz olcsóbb, mint a jelenlegi 
maximális ár. Egyúttal az iránt is történik 
intézkedés, hogy a Haditermény Rt. részére 
bejelentett és lekötött gebonamennyiségek való
ban be is szállíttassanak. A kormány szigorú 
rendelettel fogja felőssé tenni a hatóságokat, 
hogy a Hadilermény Rt. részére beszállítsák a 
bejelentett és lekötött gabonát. A.búza árának 
csökkentésével újból fogják szabályozni nem
csak a liszt árát hanem a kiőrlést is, ami két
ségtelenül nagy előnyére válik a közfogyasz
tásnak. Ugyanis eddig 88"/o volt a kiőrlés, ezt 
most leszállítják 78%-ra, ami annyit jeleni, 
hogy az olcsóbb búza ára életbeléptetésével 
egy métermázsa búzából nem 88, hanem 78 
kilogramm lisztet fognak kiőrölni, ami a liszt, 
főleg azonban a kenyérliszt minőségét nagyban 
megjavítja. A búza olcsóbb árának megfelelően 
fogják megállapítani a liszt árát is és pedig a
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[.«vetkezőképpen: A nullás liszt métermázsája 
7 8  korona helyett 76 korona 55 fillér lesz, az 
Leszállítás tehát 1 korona 45 fillért fog kitenni: 
a főzőliszt jelenlegi ára 60 korona, az uj ár 
Lne 5 7 — 6 0  korona, vagyis a mérséklés, mé- 
termázsánkint 2 korona 40 fillér. A buzake- 
vérüszt és a rozskenyérliszl jelenlegi ára 42 

korona 24 fillér, az uj ár 38 korona 60 fillér, 
lenne, az ár csökkenés tehát 3 korona 64 fillér, 
Ezek’ a számok a liszt árának jelentékeny 
olcsóbbodását fejezik ki. A jelenleg uralmon 
lévő drágaság mellett ez az olcsóbbodás min
denesetre nagyjelentőségű tényező és a közfo
gyasztás szempontjából szükség is van rá.

A tüzelő anyag kérdése. Mi mindig úgy 
teszünk, mint mikor Rézinéninek elvesztek a 
hízott libái. Sírva kereste az egész faluban, 
mikor jánosbácsi figyelmezteti, hogy jó lesz 
otthon megnézni, tán otthon lesznek a burik. 
És csakugyan ott gubbasztottak a szederfa alatt. 
Mi is sírunk, jajgatunk, Szükségleti cikkeinket 
mindig másutt keressük p. u. a tüzelő anyagot, 
pedig itt van, közvetlen közelségben: Karlócza 
alatt a Nádich-féle kőszénbánya, mely egész 
Újvidéket elláthatná a télirevaló fűtővel. Nadich 
ki nem aknázhatta a bányát, mert a háború 
megzavarta a bányarészvénytársaság megala
kulását. Vegye a kezébe a városi tanács ezt 
az ügyet és lépjen érintkezésbe a hadvezető
séggel. Ez tudjuk, mint minden üdvös dologban, 
úgy ebben is, a város segítségére tesz. És a 
hadsereg tüzelő szükségletét is ebből a kőszén- 
bányából fedezhetné. Munkaerő van elég. Az 
orosz foglyokat nagyon szépen föl lehetne erre 
a célra használni. A bánya a karloczai vasút 
mellett van. Keskenyvágányu iparvasuttal össze 
lehetne kötni és igy az elszállítás rendkívül 
könnyen menne. Ott fekszik, majdnem a föld, 
felszínén a jólégő barnaszén. Mennyire olcsóbbá 
tehetnők a tüzelő anyagunkat! Lássunk hozzá 
hamarosan! Aknázzuk ki a Nadich-féle kőszén- 
bányát. Ne kerressük a jólhizott libáinkat az 
egész faluban, mikor otthon vannak.

A kárpáti elpusztult falvak újraépítésére
a következő adományok folytak be az újvidéki 
főispám hivatalnál. „Építsük fel a romokat,“ 
célra adományozott: Varsányi Pál gazdasági 
felügyelő 20 K-t. Werdeiner Henrik 100 K-át. 
Jonson Alfrét 20, Jerkovits János 600 K, Leitner 
Benő dr. 100 K, Irsay Antal 10 K, Fischer 
Sándor 200 K, Weisz Leo 200 K, Szlankame- 
nác Dragutin 26 K, Gál Ödön dr. 100 K, 
Katona Gyula és neje 600 K, Dávidovics György 
100 K. Zsákány Lajosné 6 K, Hirsch Tivadarné 
100 K. A katonák téli ruházatára ugyanezen 
hivatalnál befolyt: dr. Belahorszky Jánosáé 20 
K, Kozma Rezső 50 K, Feubner János 100 K. 
Faith Ferencné 300 K, és Maitinszky Jakab 1 
pár térdvédőt adományozott.

A tüdőbeteg rokkantakért. A rokkantkérdés 
egyik legégetőbb problémája a harctereken tüdő- 
betegséget szerzett és rokkanttá vált katonák 
elhelyezésének és gyógyításának kérdése. A 
József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület a 
njagy. kir. Állami Rokkantügyi Hivatal munká
jában illeszkedvén, két szanatóriumát, a debre
ceni Auguszta szanatóriumot és a gyulai József 
szanatóriumot már e célra kibővítette, úgy hogy 
a debreceni szanatóriumban 300, a gyulaiban 
200 tüdőbeteg rokkant katona számára van hely. 
Az egyesület tovább akar menni ez áldásos 
tevékenység terén és többek között most kezdte 
meg akcióját egy felvidéki rokkant-szanatorium 
létesítésére. Az ilyen céltudatos és nemes munka 
megérdemli, hogy a társadalom minél hatható
sabban támogassa. A József Kir. Herceg Sza- 
natorium Egyesület az idei halottaknapján egy 
nagyszabású gyűjtési mozgalom kapcsán, melyre 
a belügyminiszter 97323 1915. VI. A. számú 
rendeletében adott engedélyt, az ország társa
dalmának segítését igénybe fogja venni. A múl
takban az egyesület „Csak egy virágszálat!“ 
jelszó alatt egyetlen egy szál virágnak értékét 
kérte abból a koszorúból, amelyet kegyeletes 
kezek halottaknapján a sírokra szoktak helyezni, 
t  virágszálak parányi értékét most a tüdőbeteg 
tokkant katonák részére kéri az egyesület s 
nincs kétség aziránt, hogy a hősük ránt hálás 
társadalom meg fogja hallgatni a kérelmet. 
Urszágszei te a közigazgatási hatóságok és az 
í z ü l e t  fiókjai fogják végezni a gyűjtés mun
káját. Október 31-én és november 1 -én a 
emelők kapuinál és az utcákon urnákkal és 
syüjtőperselyckkel fogják végezni a gyűjtést

1915. október 31.

h,u„ í,  „ lmlJU" meg Ken moz-
dulma a társadalom szivének és meg kelt 
hallgatnia mindenkinek az intő felhívást: Ment
sük meg a tüdőbeteg rokkantakat!“

n zemum megbízható lakósság hazatérése 
megengedtetvén felhívom azokat, akik utazási 
igazolványra igényt tartanak, hogy ezek kiállí
tása végett a bejelentő hivatalban (Kossuth 
Lajos u. 43 sz.) jelentkezzenek.
. . Eaeszsegügyi jelentés az okt. 18— 25-ig 
terjedő hétről. Bejelentettek e héten 2 vörhenyt, 
4 diphteriát, 7 kanyarót és 4 typhus esetet. 
Fertőző bajban egy haláleset történt. A katonai 
járvány kórház utólag jelentett egy halálos 
koleraesetet a múlt hétről: katonáról van szó 
akit a déli harctérről hoztak vasúton.

Ruhaszövet szállítás. A szegedi kereske
delmi és iparkamara közli, hogy a m. kir. 
honvéd központi ruhatár parancsnoksága tábori 
szürke szövetek és pedig, zubbonyköpeny, kö
penybélés és nadrághoz valamint gyapjúkapcák 
korlátlan mennyiségének szállítására bármely 
időben benyújtható ajánlatra pályázatot hirdetett. 
A feltételek a kamaránál megtekinthetők.

A fuvarozás maximális ára Szabadkán.
Szabadka város tanácsa meghatározta vaggon- 
áruknak a városba való fuvarozásának a maxi
mális árát. Egy vaggon árunak a vasútról a 
város területén bárhova leendő befuvarozásáért 
40 korona követelhető csak.

Az élelmiszerek maximális árai Szegeden.
Marhahús, levesnek való kilója 4.40 korona, 
marhahús, sütni való kilója 5 korona, borjúhús, 
eleje kilója 5 korona, borjúhús, hátulja, kilója 
6 korona, sertéshús kilója 6 korona, sertés-zsir 
kilója 7-40 korona, sertésszalonna kilója 7 ko
rona, füstölt szalonna kilója 8 korona, hízott 
liba élősúlyban kilója 4 korona, csirke élősúly
ban kilója 3 korona, tojás darabja 14 fillér, tej 
literje 40 fillér, finom tésztaliszt kilója 85 fill., 
főzöliszt kilója 65 fill., buzakenyérliszt kilója 
45 fill., rozskenyérliszt kilója 46 fillér, kenyér 
kilója 44 fill., burgonya kilója október 31-ig 
12 fillér, burgonya kilója december 4—31-ig 
14 fillér, burgonya kilója január l-től február
29-ig 15 fill., vöröshagyma kilója szár nélkül 
70 fill., foghagyma kilója 2 korona, bab száraz 
kilója 56 fillér, fejes káposzta 1 kilós 20 fillér, * ii

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ HAZAI 
TERMÉK ^

Pécs szerződése a vadhús szállítására. A
os megállapodott Draskovich Iván gróf sely-
i uradalmával, a tekintetben, hogy az ura- 
om összes lelövendő vadállományát a vé
nák szállítja. A megállapodás értelmében 
'vmennyiségü szarvas, őz, mintegy ezer darab 
ll egy-két ezer darab fogoly, továbbá vad- 
;sa és erdei szalonka kerül a város vezető- 
e utján közfogyasztásra. Az olcsóbb városi 
ihus bizonnyal nagy keresletnek fog Orvén-
ii s a közélelmezési ügyosztály méltó az 
mérésre, hogy a közönséget a mostani hus- 
gaság közepette lehetőség szerint méltányo
ló áron juttatta húshoz.

Városi marha- és sertéshizlaló Veszprém- 
,. Veszprém város közgyűlése elhatározta,

hogy városi sertéshizlalót és marhahizlalót állít 
föl. A sertéshizlalóba 7—800 darab sertést, a 
marhahizlalóba pedig 150 darab marhát állít 
be. A Dukovits Károly sertéshizlaló tulajdo
nossal kötött szerződés értelmében nevezett 
kilónként 4 fillér megtérítés ellenében átadja 
hizlalóját és berendezéseit s vezeti az egész 
üzemet azonnal megkezdette. A sertéshúst és 
szalonnát a város házikezelésben maga méreti 
ki, a marhahús kimérésére azonban egyik mé
szárossal kötöt szerződést.

A szombathelyi piaci árak. Szombathelyen 
az egyes piaci termékek legmagasabb árai a 
következők: A termékeknél: tej literenkint 28 
fillér, tojás darabonként 14 fill., A főzelékne- 
müeknél: vöröshagyma kilogr.-ként 70 fill., 
fejeskáposzta 100 drb 10—20 korona, burgonya 
kilogram.-ként 12 fill., Az élő baromfiaknál: 
csirke, rántani páronk. kor. 2.80—3.60, csirke, 
sütni való 3.80—4.50 kor., kacsa páronként
6.00 — 8.00 kor., liba, sovány db-ként 5.00—8.00, 
liba, nagy fajta db-ként 8.00—10.— korona, 
liba kilogrammonként 3.60 korona kacsa, hízott 
3.60 korona, malac 2.50 korona. A husnemü- 
eknél: 1. marhahús eleje kg.-ként 4.20 korona, 
marhahús hátalja kg.-ként 4 korona 40 fillér, 
bélszín kg.-ként 4.40 korona, rostélyos kg.-ként 
4.40 korona. II. borju eleje kg.-ként 4.40 ko
rona, borju hátulja kg.-ként 5 korona, III. ser
téshús karaj kg.-ként 4.60 korona, sertéshús 
comb kg.-ként 4.40 korona, sertéshús oldalas 
kg.-ként 440 korona, IV. sertészsír kilója 
kg.-ként 7 korona, sertésszalonna kg.-ként 6 
korona, V. füstölt szalonna kg.-ként 6 korona, 
füstölt sertéshús kg.-ként 6 korona.

40  fillér egy citrom, ennyiért adta el egy 
újvidéki kereskedő, feljelentették, de nem bün
tették meg. Pedig ma, mikor a tej drágasága 
miatt teát isznak az emberek, a citrom, mely a 
teához okvetetlenül kell, szükségleti cikk és 
igy, aki ennek az árát emeli uzsorásmódon, 
vétséget követ el, tehát meg kellett volna a 
lelketlen kereskedőt büntetni. Ne kíméljünk 
senkit, aki bűnös, lakoljon.

Rémséges nagy drágaság mutatkozik, még 
a müfogak előállításánál is. Indokolatlannak 
találjuk a rémséges magas árat melyet némely 
fogműves Újvidéken követel P. u. egy javítás, 
mely azelőtt 3—4 K-ba került, ma 8 K-ba Meg
kérdeztük a fogműves urat, hogy miért drágí
totta meg annyira e csekély kis munkát? A 
válasz: „mert a kautsuk igen drága.“ No kérem 
1 dkg. kautschuk nem kerül 4 K-ba, mert akkor 
egy kg. 400 koronába kerülne. Egészen más 
az, ha a munka és a hozzávaló anyag kerülne 
többe, akkor a méltányos áremelés indokolt, 
de jelen esetben nem. Németországban az ilyen 
munkának is megszabták a háborús tarifáját, 
jó és üdvös lenne, ha nálunk is megcselekednék.

Kérelem. A Magyar Nemzeti Múzeum 
Könyvtára a háború kezdetétől fogva gyűjti a 
háborúra vonatkozó nyomtatett és Írott emléke
ket. Bármennyi forrás áll is rendelkezésére, a 
közönség legszélesebb rétegeinek bevonása nél
kül nem érheti el célját. Bizalommal fordul 
tehát a Könyvtár a magyar közönséghez, mely
nek érdeklődését fennállása óta állandóan ta
pasztalta s most is kéri támogatását. Reméli, 
hogy most, amikor rendeltetéséből folyó köte
lességéhez híven a világháború történetéhez 
forrásul szolgáló anyagot minél teljesebben ipar
kodik összegyűjteni s a jövő történetírás szá
mára megőrizni, számíthat úgy egyeseknek, 
mint a polgári, katonai és egyházi hatóságok
nak, jótékony- és egyéb célú egyesületeknek, 
szövetkezeteknek, cégeknek stb. jóindulatú tá
mogatására. Háborús gyűjteményünk kiterjesz
kedik a háborúra vonatkozó, bármilyen nyelven 
megjelent, mindenféle nyomtatványra, a legegy
szerűbb űrlaptól a könyvig, valamint kézzel 
irt naplókra, feljegyzésekre, tábori levelekre, 
versekre, rajzokra, térképvázlatokra, minden vá
logatás nélkül, külföldiekre ép úgy, mint ha
zaiakra. Tájékoztatásul a következő csoportok
ban foglaljuk össze a háborús gyűjteményünkbe 
tartozó anyagot: A háború előzményeivel s 
lefolyásával foglalkozó vagy azzal bárminő vo
natkozásban álló könyvek, füzetek, röpiratok, 
egyes folyóiratak, egyes folyóiratszámok. (Szép- 
irodalmi termékek is.) Újságok, különösen rend
kívüli hadiesemények alkalmával megjelenő kü
lön kiadások, ujságkivágatok, folyóiratok, ké
peslapok. (Egyes számok is.) Tábori, hadi, 
fogolytábori újságok. Hivatalos falragaszok, 
hirdetmények, felhívások, utasítások, mindenféle
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űrlapok. A közélelmezésre vonatkozó nyomtat
ványok. Liszt- és kenyérjegyek stb. Szükség
pénzek, fogolytábori pénzek. Jótékonysági és 
egyéb egyesületeknek felhívásai, gyűjtőivel, fal
ragaszai, meghívói, műsorai stb. Jótékonysági 
számolócédulák, bélyegek, sorsjegyek stb. Ha
lotti jelentések (újságkivágatok formájában is). 
Térképek, Képek képeslevelezőlapok, fénykép- 
felvételek, emlékbélyegek. Tréfás humoros ké
pek, nyomtatványok: játékok, Zenemüvek. Há
borús ponyvairodalom (versek, hadikrónikák, 
elbeszélések stb.) Kéziratos naplók, tábori le
velek, táborban készült rajzok, dalok, dalgyűj
temények. Ismételjük és hangsúlyozzuk, hogy 
külföldről s az elfoglalt ellenséges területekről 
származó mindennemű, a háborúval kapcsolatos 
írott és nyomtatott emlékre (hirdetmények, pa
rancsok, képek stb.) is nagy súlyt helyezünk. 
Szállítási s esetleges egyéb költségeket szíve
sen megtérít Könyvtárunk. A Magyar Nemzeti 
Múzeum orsz. Széchényi-Könyvtára. (Bupapest, 
VIII. Múzeum-kőrút 14.)

Agyuk egyházmegyénk harangjaiból. Várady 
L. Árpád dr. érsek felhívására a főegyházmegye 
lelkészkedő papsága összeírta a templomok 
harangjait s kimutatást állított össze egyrészt a 
nélkülözhetetlen s másrészt a nélkülözhető és 
hadi célokra felajánlható harangokról. A kimu
tatás szerint a harangok nagyobb része átadható 
a hadvezetőségnek s igy, ha a háború folyta
tásához minden eshetőséget tekintetbe véve a 
hadvezetöség szükségesnek látja a harangok 
átadását ágyuk öntésére, a kalocsai érseki megye 
is igen jelentős ércanyagot áldoz a haza oltá
rára. S a tornyok imádságos nyelvei lehet hogy 
rövid idő múlva az igazságos háború dörgő, 
büntető szavát fogják nemzeti létünk esküdt 
ellenségei felé zengeni. — Az egyházmegyében 
134 önálló lelkészség van. Egyetlen harangja 
Mozsor, Sajkáslak és Kisszállás lelkészségeknek 
van. Harangja nincsen a Zenta-Munkástelepi 
lelkészségnek. A fennmaradó 130 plébánia fel
ajánlott 498 különböző nagyságú templomi és 
iskolai harangot; átlag tehát minden plébánia 
három harangnál többet. 98 plébániára 4 ha
rang esik. A felajánlott harangok súlya kerek
számban 130,000 kg.; az átlagos súly 240 
kg.-nál több, — Visszatartott az egyházmegye 
212 harangot 71.981 kg. összes és 340 kg. 
kg. átlagos súlyban. — A harangokban leg
nagyobb súlyt felajánló hitközségek a következők:

Szabadka (sz. Teréz) . . 7400 kg.
Kalocsa......................... . 7259 kg.
Óbecse belv................... . 4109 kg.
Palánka......................... . 4030 kg.
Vaskút ......................... 3430 kg.
Újvidék......................... . 3200 kg.
B ezdán......................... . 2580 kg.
K ula............................. 2280 kg.
Ó szivác......................... . 2274 kg.
Baja . . • . . . . . 2225 kg.

Hatósági árak Esztergomban. 1. Husne-
müek: I. rendű sertéshús (karaj, comb) nyoma
tékkai 5 korona 60 fill„ ugyanaz nyomaték 
nélkül 6 korona, marhahús hátulja 4 korona 
60 fill., marhahús levesnek 4 korona 40 fill., 
marhahús sütni való 4 korona 80 fillér, burju- 
hus eleje 5 korona, borjúhús hátulja 5 korona 
20 fillér, szalonna bőr nélkül 6 korona 60 fill., 
háj 6 korona 80 fill., zsir 7 korona, juhhus 
eleje 3 korona, hátulja 3 korona 20 fill. kilog
rammonként. II. Zöldségfélék: Kalarábé 1 da
rab közepes nagyságú 2 fill. vöröshagyma idei, 
szár nélkül, klg. 70 fill, foghagyma klg. 1 kor. 
20 fill. kelkáposzta közepes drb 4 fill., burgo
nya klg. 12 fillér, nagyban 10 fill., tök, köze
pes drb 10—15 fill., paradicsom klg. 18 fill., 
zöldpaprika drb 1—2 fillér, III. Tojás és tejter
mék: Tojás drb. 14 fill., tej literje 32 fillér, 
túró klg. 72 fill., 25 deka gomolyag túró 18 
fillér, tejfel literje 1 korona 20 fillér, piaci vaj 
klg 5 korona 40 fill. IV. Gyümölcsök: Körte 
20—30 fill., barack 40 fill., alma 20—30 fill., 
szőlő 50 fill., dió 60 fill, klg. ként. V. Barom
fiak: Csirke rántani való 1 klg.-on alul 2 ko
rona, csirke sütni való klg. 3 kor., liba sovány 
klg. 2 korona, liba kövér 2 korona 50 fillér, 
kacsa sovány 2 korona, kacsa kövér klg. 2 
korona 50 fill., lyuk darab 2 korona 50 fill.-tői 
4 kor.-ig. VI: Halak: Ponty 3 korona 60 fill., 
süllő 3 korona 60 fill.-töl 4 kor., kecsege 3 
korona 50 fill., harcsa 3 korona 50 fill., márna 
2 korona, apró hal 1 korona, VII. Vadak: Nyúl 
nagy drb 4 korona, süldő darab 2 korona 50 
fill., fogoly darab I korona, szarvashus 1 ko

rona 50 fill., őzgerince 2 korona 40 fill., őzhus 
1 korona 60 fill., klg.-ként. VIII. Kenyérnemüek. 
Buzakenyér klg. 50 és 52 fill., 1kil° ^ anlp°Il" 
ként zsemlye (4 dkgr.) drb 4 fillér. Ezen 
árak úgy az eladót, mint, a vevőt kötelezik 
s ez áraknál magasabbat kérni, vagy önként 
felkínálni tilos.

MEGJELENT

gramophon lemezen
PAP ZOLTÁNTÓL

„ÁLDASSÉK 
A KIRÁLY“

c ím ű  u j n é p h im n u s z .
DARABJA 3 KORONA.

Minden lemezhez a szöveget is mellékeljük.

Azonkívül megjelent még számos új fel
vétel, úgymint: népdal, hazafias dalok, 
operettek, humoros- és művész-lemezek.

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld a

Gramophon
Részvénytársaság
BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 8.

Értesítés. Értesítem mindazokat, akik f, 
évi december hóban tartandó magánvizsgálatok 
alkalmával intézetünkben akarnak vizsgálatot 
tenni, adják be folyamodásaikat f. évi november 
hó 3-ig. Krompaszky Ignác, áll. polg, fiuisk. 
igazgató.

Borzasztó szerencsétlenség. Az a nagy 
vihar, mely nálunk 7-én annyira dühöngött, 
Palánkén még jobban mutatta akadályozó ha
tását. Itt időzött a Baross gőzös, melynek Hor- 
ják János nevű pusztamonostori születésű, bátor 
vilorlamestere a borzasztó vihartól sem riadt 
vissza, hanem egy könnyű csolnakba illve 
indult élelmet szerezni a haiólegénysége szá

mára, a végzetes estén. A vitorlamester már 
megrakodva tért visszafelé, midőn a vihar ját
szani kezdett a könnyű csolnakkal, melyben a 
bátor vitorlamester már, már veszteni kezdette 
lélekjelenlétét. A kis csolnak nem tudott ellen- 
állani a roppant viharnak és a szegény legé
nyek élelmével és a bátor vitorlamesterrel együtt 
felborult. A vitorlamester rettenetes tusát, élet
halál harcot vívott, de a nagy ár elragadta és 
hosszú küzdelem után, a viz áldozata lett. a 
víz és a vihar közös áldozatukat, együttes erővel 
vitték le Újvidék felé. A vitorlamestert itt 25-én a 
zugó habok közül kifogták s megadták neki az illő 
végtiszteletet. Így végezte be egyszerű életét
a bátor és barátain segíteni akaró Horják János.

M i n d e n  m a g y a r  e m b e r  
j e g y e z z e n  h a d i k ö l c s ö n t .

Aki a saját koporsójával találkozott. Ér
dekes harctéri „kaland“-on ment keresztül a 
napokban a galíciai harctéren Lorant Zoltán dr. 
kadett, szabadkai ügyvéd, aki súlyosan megse
besülve most egyik budapesti tartalékkórházban 
fekszik. Lóránt dr. mint századparancsnok vett 
részt szeptember 25-én és 26-án a galíciai 
harcokban. Egy előrenyomulásnál csapata gyen
gének bizonyult és a zászlóaljától segítséget 
kért. A zászlóaljparancsnokság Licht József dr. 
kadettet küldte ki megfelelő emberrel. Licht dr. 
este meg is erkezett csapatával a kijelölt helyre 
s amikor jelentkezett, aközben nyakán keresztül 
fúródott egy gyilkos golyó. Ott halt meg Ló
ránt Zoltán dr. századparancsnok karjai közt. 
Csapataink előretörése másnap szeptember 26-án 
reggel 6 órakor indult meg s a rohamozó 
csapatok között Lóránt Zoltán dr. kadett is a 
századával. Egy robbanó golyó Lórántot dr. 
balkarján érte és a csontig szétrocsolta karját, 
sőt egy részén a csontot is összetörte. Lóránt 
dr. összeesett, a csapatok tovább rohantak. 
Reggeltől késő estig ott feküdt sebesülten az 
ütközet helyén s ezalatt azt jelentették, hogy a 
kadett elesett. Elkészült a névfelirásos koporsó 
s az a parancs érkezett, hogy Z. faluban Licht 
Józseffel együtt egymás mellé temessék el. 
Lóránt dr. egész nap nem tudott segítséghez 
jutni s már leszámolt avval, hogy élve kerül
hessen vissza. Estére mégis a megmentés órája 
elérkezett. Hangos segitségkérését arra vonuló 
csapatok meghallották, felszedték és a kötöző
helyre vitték. Innen tovább szállították s a leg
közelebbi helyen már ott várt rá a nevével 
ellátott koporsója, amire már neki szüksége 
nem volt. Derék jó bajtársa, Licht József dr. 
kadett egyedül indult utolsó útjára...

Alkohol. Ilyen címen irt Szikra (gróf Te- 
leky Sándomé: „A Nő“ feminista folyóiralban 
szellemes és kiváló közgazdasági érzékre valló 
cikket. Megható megemlékezést olvastunk a 
lapban Keir Haredie angol munkásvezérről, ki 
őszinte barátja volt mindég a nők politikai és 
társadalmi egyenjogositásának. Mollerné Mis- 
kolcy Eugénia: Dante pokláról a valóságban. 
Szirmay Oszkárné: Anyavédelmi törekvésekről 
és perspektívákról ir. Glücklich „Férfi-peda- 
gogja c. cikkéből értesülünk arról a sérelmes 
intézkedésről, amellyel legújabban a képzőmű
vészeti főiskola rajztanár növendékeit sújtják, 
amidőn megfosztják őket annak lehetőségétől, 
hogy a férfi rajztanárokkal egyenlő kiképzésben 
részesülhessenek. Az illusztris Írónő cikkében 
erélyesen tiltakozik ezen sérelmes és a haladás 
szellemét semmiképen sem szolgáló, intézkedés 
ellen. Érdekes cikkeket olvashatunk a nők nem
zetközi békemozgalmának fejlődéséről és az 
angol és amerikai nők békemanifesztumairól. 
Megszivlelésre méltó Rita Bardenhauel érteke
zése a gyermekmunkásról Németországban és 
a béke szenvedélyes hívének Romain Rollano 
francia költőnek a halhatatlan Antigonéról irt 
cikket. A hazai eseményeken kivül foglalkoznak 
Lucy Stone-nak, az amerikai nőmozgalom egyik 
úttörőjének romantikus és munkában és küz
delemben oly gazdag élettörténetével. A cikket 
Weiszbergcr Anikó irta amerikai adatok nyomán. 
A rendkívül érdekes és magas nívójú szám 
méltó helyet foglal el „A Nő" eddig megjelent 
számainak sorozatában. Előfizetések a lap ki- 
adóhivatalához (Budapest V., Mária Valéria 
ulca 12) küldendő. Előfizetési ára: egész évre
0 .— kor. félévre 2.50 kor. negyedévre 1.25 korona.
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Nyilttér.*

ha a nekik szánt külde
ményhez 1— 2 doboz 
valódi Fay-féle Sodener 
ásvány pasztillát is csatol.

#E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a
szerkesztőség

Tetvek és férgek ellen

az egyedül bevált b iz to s  h a tá s ú  sa e 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.

A R O V Á S  :
:  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
4  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦  
4  
4  
♦

cimü rovatot olvassa el naponként 
a Budapesten megjelenő

AZ ÚJSÁG
politikai napilap. A háborús helyzet 
kimerítő és szakszerű magyarázata. Bő 
hírrovat, tájékoztató és minden tudni

valót felölelő közgazdasági rész.
Egyes p é ld á n y  ára  1 2  fillér. 
Kapható minden ujságelárúsitónál. 

Előfizetési árak :
egész évre . . . .  „ 32 —
V, év re ..................... ....  16 —

, é v re ........................... 8 .—
1 hónapra ................. K 2 80

Megrendelő czim: AZ ÚJSÁG 
kiadóhivatala,

Budapest, Rákóczi-ut 54. szám

♦
« « » 4 
4  
4  
4  
4 4 
4

* 4 * 4 4 4 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * * 4 4 * * 4 4 4 4 4 4 4 4

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

példányok eladók.
Hol?

Megmondja a szerkesztőség.

turnus/
•forríi«. fieénsaYdú«, diUtetlkus. 
Oditfl Asztali ital. -  Elősegíti 
az em észtést és Anyagcserét.

InatliA lva: id ü lt gyomorhurut* 
nál, székrekedésnél. Brisbt* 
féle ' vesebajnál, lépdaK»n»t- 
nfU, m ájbajoknál, sárgaságnál, 
an yagcsere  betegségeknél, a 
légu tak  hurutos bántalm alnál.

leiiaillá* 
gabb tartalmú gyógyforrás léc*
erélyesebb halassal. Főkéjtf

maga nsmébsn ‘ i ti
é ly e s .,_  --------------------.

in dikálva: idnlt bélhurujflálj
obstipatlónál, epekőnél, ellJJ&ai j
hajlam nál, csúanál és cu 
betegségnél.

L e g d u s a b b ,természetes magnézium* glaiibersósForráso't.

Bádogos és zománcozott 
főzőedény üzlet áthelyezés.

A már 25 év óta a Kossuth Lajos-utca 
21. szám alatt volt bádogos és zománcozott 
főzőedényüzletem — és bádogosmühelyemet, 
mely eddig a legjobb hírnévnek örvendett,

Kossuth Lajos-utca 10 alá
a Fődohánytözsde átellenébe he
lyeztem át.

Az eddig irántam tanúsított nagybecsű 
pártfogást kérem részemre továbbra is fönntartani, 
mert főtörekvésem leend, kivívott bizalmat to
vábbra is kiérdemelni.

Minden mű- épület bádogos munkát, javí
tásokat, berendezéseket elfogadok. Raktáron 
tartok a szakmába vágó minden bádogos- és 
zománcozott fözőedényárut.

K l e é s  b á d o g o s  m e s t e r .

üszög  és g o m b a c s i r a  eilen.
Olcsó ár kényelmes kezelés és a csiraképessé

gének lényeges emelése. 10—10 
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 i l lér .
M ezőgazdasági v e g y i laboratórium
OETSiNYI FRIGYES
Budapest,  V., Vilmos c s á sz á r -u t  6. sz. 
P V *  M ind en ü tt ka p h a tó , “t

ÚJVIDÉKI VÁROSI

JODOSGYÓGYFÜRDŐ
al calicus jódosgyógyforrás.

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

relt hidegvizgyógyintézet
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
II 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.

_____

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

Elég nagy szép választék áll ren

delkezésére

Alaburics Mária
üzletében,

Szücs-utca 30. szám.

I  
8 
8.

8
8
8
8

H i r d e s s e n  a z

„ Ú j v i d é k i  N a p l ó b a n “

Megnyílt a tábori 
csom agposta,
megint lehet katonáinknak lysoformot, lysoformszappant és fodormenta- 
lysoform-szájvizet küldeni.

Számos levél igazolja nekünk, hogy a lysoform-készitmények igazán 
nélkülözhetetlenek a fronton, ha tisztaságról vagy fertőtlenítésről van szó. 
Lysoform-gyártmányaink az egész országban minden drogériában és gyógy
szertárban egyforma áron kaphatók. Vásárlásnál vigyázzunk az eredeti 
csomagolásra és a védjegyre.
100 gr.-os üveg lysoform á r a .................................................................K — 90
Lysoform-szappan darabja..................................................................................... K 1'20
Fodormenta-lysoform üvegje................................................................................. K 1'60

Hogy azonban bárki fáradság nélkül nagyobb mennyiségben is 
küidhessen lysoformgyártmányokat tábori postahivatalokhoz, külön 5 kilós 
csomagolást vezettünk be.

Aki nekünk 20 K-t beküld
annak szállítunk erős faládikába jól becsomagolva, bérmentve, 10 darab 
lysoform-szappant, 5 üveg lysoformot, 2 üveg fodormenta-lysoform-szájvizet, 
1 körömkefét! továbbá mellékelünk egy érdekes könyvecskét, melyben a 
fertőtlenités könnyen érthető módon le van Írva és egy „Kolera elleni véde
kezés“ cimü füzeiét. Fenti mennyiség egy személynek 4 hónapra elegendő, 

Fontos, hogy a katona címét, kinek a rendelő a csomagot 
küldeni kivánja, a legnagyobb pontossággal, olvashatóan közöljék 
veliink-a postautalvány hátlapján, úgyszintén kérjük azt is megírni, 
hogy magyar, német vagy cseh nyelvű használati utasítást mellékeljünk a 
csomaghoz.

Dr. KELETI és M URÁNYI vegyészeti gyár, ÚJPESTEN.
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iPIRITOL
A katona kályhája 
Ég! Főz! Melegit!

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

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

szerüzletben.
Ára darabonként 80 fillér.
Hol kapható nem volna, odaszállít

Spiritolf abrik
memm  W IE N ,  — m m
I. Ghickgasse N r. 2.

Viszonteladók kerestetnek.

Cukorka és csokoládé isiéi
N a g y b a n .  — =  K i c s i n b e n .

.-. GYÁRIRAKTÁR. . .
Az Ipar és keresk. takarékpénztár épüle

tében Kossuth Lajos-utca 59. szám alatt
cuk o rk a  és csokoládé üz le tet  nyitottam,

Midőn ezt a t. közönséggel tudatom bátor
kodom b. figyelmét fölhívni, hogy raktáromon 
csakis a legjobb, elsőrangú árut tartom és 
törekvésem leend a t. vevöközönséget mégis 
a legjutányosabban kielégíteni.

Szives pártfogást kér
ERNST MICI

VidékenSakó

urak és ü lő in e k
kik a helybeli egyénekről jól tájé
kozottak, fáradság nélkül juthat

nak diszkrét és tisztességes

mellékjővsáshmhez.
Groszwald E., Budapest

Futó utca 38.

Eladó
igen jól jövedelmező ház: 
Zrinyi Ilona-utca 44. szám. 

Bővebbet: Kossuth L.H 54 SZ.ein.
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ÉLETRE-HALÁLRA
izgalmas detektivdráma 3 felvonásban.

A z  á l  Á s t a  N i e l s e n
elsőrendű vigjálék 2 felv.
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Kossuth Lajos-utca 37kitűnő
3 b a r n a - m a l á t a - s ö r| valamint a l e g k i v á l ó b b  I kőbányai világos-sörökt poharankint
!  28  f i l l é r
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l friss kimérésben kaphatók.
í W O L F  L A J O S*

vendéglős.
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S P I R K A  J Ó Z S E F
műszaki vállalata M  I s t É i i t a  5. tu sb ó l ugyanezen utca 2 1 .  s i á i  alá helyeztetett át. 
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RprPlirlP7- v í z v e z e t é k e k e t ,  c l o s e t t e k  
U ü l  Ul lU ULi é s  c s a t o r n á k a t ,  bármilyen
rendszerű k ö z p o n t i  f ű t é s t .  Szivattyúval kom
binált forró l é g m o t o r o k a t ,  f ü r d ő b e r e n d e 
z é s e k e t ,  g ő z f ü r d ő t .  V í z e l l á t á s :  gyárak kas
télyok, lakások, villák stb. részére, h y d r á u l i k u s  
W i e d e r t e l e p e k e t .  H á z i t e l e f o n t .  Költségve
tés- és tervvel készségesen, díjtalanul szolgál.

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