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Békehirnökök.
A világháború még javában áll és 

pusztít. Az uj négyesszövetség —  Német
ország, a monarchia, Bulgária és Tö
rökország —  seregei diadalmasan és 
feltartózhatatlanul nyomulnak előre és 
egy héten két miniszterelnök tett olyan 
nyilatkozatot, amelyekben a béke felett 
már nem könnyed mellőzéssel siklottak 
el, hanem amelyekben már bizonyos 
pozitiv dolgokat is hallottunk a legkö
zelebbi jövő legfontosabb problémájáról.

Hogy mindkét fél óhajtja, várja, re
méli a békét, azt nem kell külön emlí
tenünk. Hogy az ententenak minden oka 
megvan arra, hogy békére gondoljon, 
azt könnyen megmagyarázza egy tekin
tet, amelyet Európa térképére vetünk, de 
még jobban megmagyarázza az, ha el
gondoljuk, hogy már második állama 
esik ki az entente szövetségnek. Szerbia 
és Belgium, mint haderő, mint szövet
séges és mint terület egyaránt elvesztek 
az entente számára.

Hogy mi is, a mi vezetőink is
foglalkoznak a béke kérdésével, az 

csak vezetőink komolyságát bizonyítja.
Az a két nyilatkozat, amelyhez meg

jegyzéseinket fiizzük, két miniszterelnök 
szájából eredt. Az egyik miniszterelnök, 
Briand, a francia uj kormányvezető, a 
másik gróf Tisza István, Magyarország 
miniszterelnöke. Két valóban tekintélyes 
tényezője a háború két pártjának és igy 
nyilatkozataik mindenesetre érdemesek 
arra, hogy figyelmet fordítsunk rájuk.

A két nyilatkozat között nagy kü
lönbség van. Briand nyilatkozata már 
céloz a békefeltételekre és azok a béke
feltételek, melyeket Briand megemlített, 
szenzációsan különböznek Viviani béke
feltételeitől. Viviani azt mondta, hogy a 
béke előbb nem következhetik be, mig 
a németmiliterizmust le nem törik, Briand 
azonban már csak azt hangoztatja a béke 
előfeltételének, hogy Franciaország egész 
területét fel kell szabadítani. Sokkal sze
rényebb, sokkal kevésbbé lehetetlen elő
feltétel a Briandé, mint Viviani.

És most állítsuk szembe Briand nyi
latkozatát Tisza István nyilatkozatával. 
Tisza nem beszél békefeltételekről, Tisza 
tényekre mutat rá, amely tények már a 
történeleméi, azután azt a reményét fejezi 
pb hogy Szerbia végzetének beteljesülése 
közelebb hozza a békét.

Ebben a rövid, komoly és Tisza 
egyéniségének megfelelő nyilatkozatban 
benne van a diadalmas középponti ha
talmak további programmja. Dicsőséggel, 
erővel folytatni tovább a harcot, mert 
minden győzelem közelebb hoz bennünket 
a bőn áhított békéhez.

—  Mi védelmi háborút folytatunk —  
mondta Tisza —  és mint megtámadott 
'el nem ajánlhatjuk fel a békét. A tá
madóknak kell rájönniük arra, hogy tá
madásaik hiábavalók.

Támadóink —  sok jel mutat rá —  
lassan kezdik valóban belátni, hogy 
támadásaik hiábavalók, de amíg a belá
tástól a bevallásig eljutnak, addig hosszú 
idő telhetik bele.

Bizonyos, hogy még egyszer meg 
fogják próbálni, hogy eddigi sikereinket 
egy hatalmas oífenzivával megsemmi
sítsék, vagy legalább is csökkentsék. De 
mi ezt az offenzivát i6 készen várjuk és 
ez az offenziva is a többiek sorsára 
fog jutni.

A béke szó immár hivatalos helyről 
is elhangzott és ez mutatja, hogy a há
ború ive lefelé hajlik, közeledünk a 
békéhez, amely babérkoszorus koronája 
lesz erőfeszítéseinknek, harcainknak és 
áldozatainknak.

„JJ  j.Avulás-bélyeg a legszeré
nyebb ajándéknak is történelnji 
ér féket ad."

Törvényhatósági közgyűlés.
F. hó 11. én Matkovita Béla főispán, el

nöklete alatt a váiosi tör.ényhatóság rendes 
közgyűlést tartott.

1) A napirend előtt főispán beszámol a 
honoló küldöttség útjáról, mely Őfelsége elé 
járult

2) A jelvénykérdésnek sikeres megoldását 
hódo'attal, hálanyilvánitással fogadja a törvény- 
hatóság, mert a magyar nemzet hő vágya be
teljesedett. A jelvenykérdés megoldásának bölcs 
rendelete általános megelégedést keltett. Hodóló 
háláselismerés illeti a ministerelnök urat is. Ho
dóló feliratban juttatja kifejezésre a törvényha
tóság a főispán előterjesztésed.

1, 2, és 3 pont: utcák elnevezése. A 
közkórhaz és a kálvária közötti út:„I. cTerencz- 
József utca“, a Kiszác-i utcát: frigyes fróherceg 
utca“, a Tisztviselőtelep és a Szöllötelep közötti 
utcát: „Jözseffróherceg-utcaunévre keresztcltette.

4-, A városi alkalmazottak, valamint 
ezek özvegyeinek és árváinak ellátásáról 
szóló szabályrendelet. A szabályrendeletet ál
talában jóváhagyta a belügyminiszter, csak a 
nyugdijszabályzat I 3 . és U -ik pontját kihagyja. 
Kihagyja még az adó és bélyegmentesség pontját 
is, mert ez az állami tisztviselők nyngdijtör-
tényében foglalhat csak helyet, melyet csak 
örvényes intézkedés rendelhet e \ Módosult a 
!()!). szakasz is, mely a felebbezést a belügy- 
niniszter elé viszi. A nyugdijvá'asttmány csak 
véleményét nyilváníthatja és igy a régi rendelet 
izelleméböl kifolyólag módosul az erre vonat- 
tozó szakasz. A nyugdíj újabban 8000 koro
s a i  terheli meg a városi pénztárt. Ennél a 
ételnél JCubinyi JCároly dr. trv- hatósági tag 
szólal föl. Szer.nte a nyugdíjalap újabb terheket 
■6 a városra. Nem lehetne-e valami módot 
alálni, hogy ne kelljen mindig a városig pénz- 
árból a nyugdíj szükségletét fedezni? Tán a
isztvi-elök nyugdijszázalék-hozzájárulását lehet-
,e emelni, hogy ezen ügy a rendes mederbe 
ereltessék. Ezen alap a házi pénztárból vesz 
[ölesönt, mi fizetjük. Atelier nem apad,hanem 
melkedik és igy évről-évre jobban fogja igénybe 
-enni az anyagi erőt, a községi pótadót.

frofúrna J3éla polgármester: Nehéz kérdés 
nelyre most az adott viszonyok kozott meg- 
syugtató választ adni nem lehet. Hogy az 
idóteher apasztassék azt a tisztvise ők nvug- 
lijjárulékainak többletétől várni nem lehet, mert 

rendkívül drága megélhetés, viszonyokban 
,em kívánhatja a törvényhatóság hogy a tiszt- 
viselő többet fizessen nyugdipárulék címen, meit
skkor kénytelen lesz más segítő forrást 
teresni. Ezt a kérdést máról-holnapra megöl-

dani nem lehet. Különben a nyugdijszabályzat 
csak nemrég fektettetett uj alapra. A polgár- 
mester magyarázó szavai után a közgyűlés a 
tanács javaslatát fogadja el.

5) A városi alkalmazottak családi pót
léka. A 3 §-t kihagyja és 10 §-a módosul.

G) A harmadik hadikölcsönre 2 5 O.OOO 
K-t jegyez, részben a pénzintézeteknél elhe
lyezett tőkéjéből és a felveendő lombardköl- 
csönből.

7) A dunaparti rakodó vágányt a ke- 4

reskedelemügyi miniszter engedélyezi.
8 ) A husvizsgálati szabályrendelet mó

dosul; a 3L § ban foglalt vágatási dijakat újból 
megállapítja.

9) A VII. gyógyszertárt nem engedélyezi.
10) A város gabona- és lisztszükség

lete. Újvidéknek 2 2 0 0 0  q. gabonát engedélye' 
zett a kormány, de a Haditermény- társaság 
nem szállít annyi gabnát a városnak, hanem 3 
hónapi a ellátja a várost liszttel. Ezzel szemben 
a pozsonyi törv. hat. átiratát pártolja, mely a 
Kormány jóváhagyását kéri ahhoz, hogy a Ha
ditermény T. a városok gabnaszükségletét dec. 
26-ig elégítse ki, de még ez jóváhagyást nyer 
igénybeveszi a Haditerm, T. nak a lisztre vo
natkozó ajánlatát.

11) A polgármesteri jelentésből kivesz- 
szük, hogy a város - a Vöröskereszt újvidéki 
egyesületével karöltve lerótta a kegyeleti köte
lességének r.szét, midőn a hősök sírjaihoz 
Mindenszentek-napján testületilég kivonult és ott 
virágot helyezett a sirhantokra. Megemlékezett 
szeretettem <rö'. — A tejszükséglet kielégítésére 
intézkedett a város, hogy a tej árát fölemelte. 
Ezáltal inkább hoznak Újvidékre tejet és a 
betegek, gyermekek és szegények részére a 
város vegyi tejet szerzett, melyet utalvány alap
ján szolgáltat ki.

12) Az utak fenntartása és jókarba he
lyezésére 84000 K. költséget szavaz meg.

13) A magy. aszfalttársaság kérvényét 
elutasítja, hogy a burkolatokban az abnormális 
forgalom következtében előállott rongálódások 
helyreállítási költségeit nem téríti meg.

14) A felekezeti tanitók családi pótlé
kát az 1 9 1 0 . évre engedélyezi, mely már a 
költségvetésbe be is illesztetett.

15) A joszimfoki szivattyútelep részére 
egy uj gőzgépet szerez be, melynek költségét 
3 3 OOO K-ban állapítja meg. «JCubinyi dr. a gép 
kifizetésének törlesztését nem 10000 koronás 
részetekben óhajtaná, hanem 5 OOO koronában.
A tanács javaslatát fogadja el. A gőzgépet a 
Magyarbanknál, mint az áll. v. gépgyárainak 
bizományosánál vásárolja.

16) A városi házipénztár szegény-és 
nyugdíjalapok 1916. évi költségelőirányza
tai. Ezen tételt kikapcsoljuk és külön foglal*, 
kozunk vele, mert élénk vitát eredményezet és 
igy most a 17) pontról az útalap 1916. évi 
költségelőirányzatáról, melyet elfogad és a 
többi pontról számolunk be.

18) A rendező pályaudvar kapcsán uj 
utak létesültek, melyeket a város átvett.

19) 200.000 K. hitel uj élelmicikkek 
beszerzésére. 200 ezer K.-át szavaz meg ezen 
célra és Tapavicza György dr. tanácsnok elő
adásából örömmel győződtünk meg arról, hogy 
a városi hatóság mennyire előrelátó gondos
kodással segített a városi közönség megélhe
tését türhetővé tenni. IPayerle Nándor főkapitány 
és Japavioza Syörgy dr. tanácsnok fáradtságot 
nem ismető utánjárásának köszönhető, hogy 
most el vagyunk látva a szükséges hús és zsi
radékkal. Újvidék háborús érájában megörökí
tették nevüket és hálás elismerésünket örökre 
biztosították maguknak. A z  előterjesztett beszá
molót közöljük.

Ezideig 372 drb. sertést vágtak le és ezek
ből 21755 kg. húst és 23247 kg. zsirt termel
tek. A húst a mindennapi levágáskor a szegé
nyebb osztály részére olcsó áron adták el. A
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zsírból 1 8 1 8 8  kg. kei ült eladásra, még pedig 
kilónként az országban páratlanul álló 4 koronás 
olcsó árért.

A fennmaradt 5159 kg. zsír ma 20636 kor. 
értéknek felel meg.

A hizlalóban van még 1627 sertés, ezekből 
600 drb. darabonként legalább 170 kg. átlag 
súlyban, 200 drb. darabonként 40 kg. súlyban 
és 827 drb, darabonként 70 kg. átlag súlyban, 
vagyis 1 6 8 0  métermázsa élősúlynak felel meg 
a város jelenleg hizlalt sertésállománya, mely 
napról-napra súlyban csak szaporodhat. Ez az 
1680 mázsa sertéshús 672360 korona érteknek 
felel meg.

A városi tanács ezideig élő állatok beszer
zésére 440423 kor. 63 fillért költött el, úgy 
hogy ezt a mai értekből leszámítva, a város 
haszna, — ha azt ma 4  korona mellett (pedig 
ez olcsó) reálizálná. — 231936 korona 37 fillér 
élő sertés 1088, élő birka 13 5  drb. szarvas- 
marha, 137 kecske és a 20636 kor. értékű zsir.

A város eddig s beszerzett 2851 drb. bit - 
kából 1703 drbt vágott le és azokból 17673 
kiló húst termelt 8063 kg. I-rendü húst, 8138 
kg. II. rendű húst és 1 4 2 7  kg* húst juttatott a 
kórházaknak.

Szarvarmarhát 127 drbt. váso’rolt a város. 
A levágott 7 drb. ból 8 7 5  kg. húst termelt és 
adott el. A bevásárolt 137 kecske mais megvan.

20) A bérkocsisoknak a viteidij feleme
lése iránt kérvényüket elfogadja, mely szerint 
30 illetőleg 5 O % ‘kal lesz drágább a viteidij

21) Az aszfalttársaságnak abbeli kéi vé
nyé, hogy a kövezési program végrehajtását a 
város halassza el, elutasítja.

22) Roth Vilmosnak a régi gimnázium 
épületét nem adják el, mert ott olyan hivata
lok vannak jelenleg elhelyezve, melyeket onnan 
máshova áthelyezni nem lehet és a háború 
allatt házat a város el nem ad.

28) Levétetett a napirendről, mert a 
vele szoros kapcsolatban’ levő 3 I) pont alatti 
Millita János kérvénye szöllőtelep elidegenítését 
vette tárgyalás alá. Névszerinti szavazattal a 
kérvényt kedvezően intézi el.

24. Baumhauer I. Albert lakbért kap.
25) Raichl I. Ferenc asztbesztgyárának

felépítésére a háború utánra halaszt nyer.
26) Resch Miklós a szokásos, mint a 

felekezeti tanítókat megillető lakbért kapja.
27) Fiiipán Jakab városi számgyakn 

300 K. segély kap.
28) 29) W eiszberg izr. kántor és báró 

cAkkershofer Istvánnak a község kötelekébe 
való fölvétele kilátásba helyeztetetett és végül 
30) Gömöri Ernő dr. Várnay dr. közjegyző 
helyettesének hitelesített névaláírását meghirdeti.

Az egészséges lombardirozás.
Az első hadikölcsön kibocsátása alkalmával 

a jegyzőközönség nagy része azon téves nézet
ben volt, hogy az állam érdeke megkívánja a 
jegyzett összegeknek készpénzben való be
fizetését.

A pénzbőség akkor még nem lévén oly 
nagy, mint m a; egyes intézek még éltek a mo
ratórium jogával és az elhelyezett betétek csak 
egy részét adták ki. Kamatozatlanul heverő 
tőkéik többnyire csak azoknak voltak, kik indo
kolatlan aggodalomtól eltelve ércpénzt gyűjtöt
tek és azt otthon a ládafiában vagy szalmazsák
ban elrejtve tartogatták. Ezek pedig az említett 
okból — sajnos — vajmi keveset juttattak a 
haza oltárára.

A második és harmadik kibocsátásnál már 
konstatálhatjuk az örvendetes tényt, hogy közön
ségünk a lombardirozással megismerkedvén, 
nemcsak pillanatnyilag rendelkezésére álló pénz
fölöslegével, hanem ideiglenesen lekötött tőkéivel 
is hozzájárul a hadikölcsönjegyzéshez. Közön
ségünk körében azonban még most is felmerül 
néha a kérdés: vájjon összeegyeztethető-e egy 
magángazdaság szolid vezetésével, — nem 
üzérkedés-e — az, hogy valaki, ki egész életé
ben nem csinált adósságokat, most egyszerre 
hitelre vegyei. értékpapírokat?

Ha valaki nem állandó kamatozású és 
ennéifogva nagyobb árfolyaniingadozásoknak 
kitett értékpapírokat pl. részvényeket nyerész
kedés szempontjából hitelre vásárol — tehát 
azon szándékká!, hogy rajtok, amint az árfolyam 
felszáll, ismét túladjon az üzérkedés, mert 
kockázattal jár. Bekövetkezhetnék ugyanis árfo
lyamesés és a vevő elveszthetné csekély kész- 
pénzbefektetését is. A hadikölcsönnél azonban

az állam nemcsak a 6% kamatozást —- öt éven 
át — hanem még a töke visszafizetését is — 
zárolt daraboknál — biztosítja. Kockázat ennél
fogva nem lévén a jegyzés lombardra — nem 
üzérkedés!

De nemcsak magánérdekből, hanem állam
érdekből is, tehát közgazdasági szempontból 
egészséges a hadikölcsön lombardirozása.

Mert, miként az állam nem képes a had
viselés költségeit saját háztartásának megtaka
rított mobil tőkéiből fedezni, hanem a nemzet
hez fordul kölcsönért, úgy az egyén, a hazafias 
polgár is nemcsak heverő pénzfölöslegével, 
hanem egyéb ezidőszerint nem realizálható 
vagyonának vagy későbbi jövedelmének egy 
részével is hozzájárulhat az állami hiteligények 
kielégítéséhez. Az állam azért megkapja rögtön 
az egész jegyzett összeget, mert a jegyzőfél 
által tényleg be nem fizetett lombardösszeget 
a pénzintézetek előlegezik, a náluk felhalmozó
dott jelenleg gazdaságilag nem forgó tőkéikből.

Minthogy pedig a külföldtől el vagyunk 
zárva és a hadviseléshez szükséges javak túl
nyomó részét magunk állítjuk elő, a hadiköl- 
csönért befolyt pénz rövid idő múlva úgyis 
visszaözönlik ismét a nép közé: belföldön marad.

Jegyezzünk tehát akár készpénzzel, akár 
lombardra, használjuk fel a még hátralevő na
pokat, vegyünk páldát hü szövetségesünkről, a 
németekről, adjuk meg a kért kölcsönt — ma 
a győzelmes döntés küszöbén — a HAZÁNAK I —

Bankó.

Egy embernek sem szabad 
tétlenül maradni.

— A földművelésügyi miniszter rendelefe.
Báró Ghillány Imre földmivelési miniszter 

rendkívül nagyfontosságu rendeletet adott ki, 
amely rámulat arra, hogy a gazdaközönség ez 
évben mennyi igyekezettel és odaadással igye
kezett eleget tenni annak a kötelességének, hogy 
a földeket megművelje. A most meginduló mun
kaszezonban kétszeres feladat vár ezen a téren 
mindenkire, mert a munkaerő lényegesen meg
csappant, az igás állatok száma nagymértékben 
apadt s ezenkívül a kedvezőtlen időjárás is 
akadályozta az őszi munkálatok elvégzését. Sok 
ennélfogva még ma is a bevetetlen föld.

Elsősorban a közhatóságokra és a vidéki 
vezető értelmiségre vár a feladat, hogy a népet 
és gazdaközönséget meggyőzzék arról, hogy 
minden embernek, legyen az férfi, nő, vagy 
gyermek, szorgosan és fáradhatatlanul kell a 
hiányzó erőket pótolni és senkinek közömbös 
vagy renyhe viselkedést tanúsítania nem szabad 
A gazdasági bizottságoknak teljes aktivitásukat 
kell kifejteniük, hogy senki kötelessége leljesi- 
tését el ne mulassza. A gyengébbek és koro
sabbak nem azért maradtak itthon, hogy sopán
kodjanak és nagyrészük az állam részéről nem 
azért részesül segélyben, hogy minden jóval 
megáldott szántóföldjeik hitvány gyomok meleg
ágyai legyenek. 6

Nemcsak a saját szántóföldjét művelje meg 
mindenki, lienem a saját munkájának befejezté
vel es halasztható teendőinek félrefételével más 
mezőgazdasági munkában is segédkezzék Ha 
nem történnék ez meg, a hatóság minden esz-
c aia6 J g^ekezz,ék ennek a hadiszolgáltatásról szóló törvény alapján érvényt szerezni s a mi-
" ‘•Z e[„h.aj andó fo£atos jármüvet és megfelelő 
igas állatot is rendelkezésre bocsátani.

Ha felmentett gazdáról van szó, aki ezt 
a fontos kötelességteljesitést megtagadja, úgy 
a felmentés visszavonására nyomban meg kell 
tenni a szükséges lépéseket; ha pedig az illető
szüntefnf ybCn részesUI' be kel1 az államsegélyt

A szabadságolt katona tevékenysége ebből 
a szempontból szigorúan ellenőrizendő^
aki A áha!Óság0,k álli'sanak egy bizalmi férfiút, 
aki határjárás után nézzen utána, hogy hol van
S tnkáF'atla" íöld és ki teljesíti kötelességét. Egyetlen embernek vagy igának sem 
szabad téllenül maradnia.

A hatóságok és szaktesliiletek teljes buzgó- 
sággal lássanak hozzá, hogy a rendeletnek 
minden tekintetben érvény szereztessék

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 .

Az a férfiú, aki imádkozni tud.
II. Vilmos német császártól.

Heves, véres küzdelem kezdődött 
Véreink közül sokan állanak tűzben 
sokan most utaznak az ellenséges par
tok felé. H

S mi, kiknek itthon kellett maradnunk 
kiket más kötelességek ide kötnek J .  
mondjátok, nem halljátok Isten ’hivó 
szavát, amely igy hangzik; „Szállj föl a 
hegyre, emeld kezedet az Ég felé' Az 
igaznak imája sokat érhet el, ha komoly!“ 
Rajta tehát: Ott a távolban a harcolók 
serege, itthon az imádkozók serege ez 
legyen napjaink szent csatatere.

Emberek, ahhoz, hogy testvéreink 
künn a legnyomasztóbb szükségben is 
vígak maradjanak, a legnehezebb köte- 
lességteljesitésben is hívek maradjanak 
a legnagyobb veszélyben is kitartsanak’ 
több kell muníciónál és éles fegyvernél’ 
több a fiatalos bátorságnál és lángoló 
lelkesedésnél, ehhez áldásra van szük
ségük fölülről, mert e nélkül nem nyer
hetik el és nem tarthatják meg a győ
zelmet —  ezt a mennyei világot meg
nyitja az ima. Az ima Isten kincstárának 
aranykulcsa. Akinek birtokában van, azé 
az ígéret: „Aki kér, annak adatik“ Vagy. 
talán ölbe tettkezekkel tétlenek maradjunk’’ 
Jaj nekünk ha lusták és tétlenek lennénk inig 
ők nehezen és véresen küzdenek! Jaj nekünk 
ha a nagy színmüvet csak kíváncsian nézzük 
a korlát mögül, mig ők forró halálküzdelemben 
viaskodnak! Ez Kain-lelkület volnae szavakkal' 
„Testvérem őrzője legyek?“ Ez hűtlenség volna 
derék testvéreinkkel szemben, akik életüket 
kockáztatják!

Soha! Mi nem csak harcoló hadtesteket 
akarunk mozgósítani, hanem imádkozó szent 
sereget is. Hisz annyi mindenfélét kell kérnünk 
hadbavonuló véreinkért! Ök legyenek az erős 
kar, mely az orgyilkosokat megbünteti! Ők 
legyenek a pajzsolt ököl, amely megzavarja 
áldatlan üzelmeiket, ök védjék még legszentebb 
javainkat.

Kisérjük őket imánkkal a hullámzó ten
gerre, a harctérre, a dörgő ütközetbe a kórhá
zak csendjébe, — kérjük Urunkat, Istenünket, 
hogy erősen, férfiasán állják meg helyüket, hogy 
bátran és ernyedetlenül vívják meg csatáikat, 
hogy hősiesen és nyugodtan viseljék fájdalma
ikat, hogy Isten azoknak, akik a tűzben össze
roppannak, boldog végórát adjon és őket a 
hűség jutalmában részesítse, szóval, hogy a 
harcosokat hősökké tegye, a hősöket győzőkké 
és őket ezután sisakuk köré babérral és mellü
kön tiszteletjelekkel hazahozza apáik földjére.

Igen, él még a mi Istenünk! Még uralkodik 
az egyesült szent Isten, aki nem engedheti meg, 
hogy a bűn, a gaztett győzedelmeskedhessél 
aki maga vezeti a szent ügyet és a legvasta
gabb falakat is áttörheti, akárcsak úgy, mint a 
pókhálót és a legnagyobb tömeget is ugy 
eloszthatja, mint a homokdombot, ki ismeri 
minden gyermekének jaját baját, minden sóhajt 
hall és minden szükséget együtt érez és szivén 
viseli mindannyiunk javát. Ajtatos ima meg
nyitja atyai körét, mely telve van szeretettel; 
hűséges, állhatatos ima lehozza közénk az 
Istent, közénk állítja. S ha Isten nálunk és ve
lünk, ki ellenünk?

Rajta tehát! Fönn a magasban ritka ha
rangok vannak. Emberi kéz nem szólaltatja meg. 
Csendesen, némán lógnak a napfényben. De ha 
szél kerekedik, kezdenek lengeni, megszólalnak 
és hangjuk messze hallatszik a völgybe.

Isten minden ember szivében elhelyezte az 
ima harangját. Az élet napfényében és szeren
cséjében csendesen, némán lóg. De ha a szük
ség szele fuj, akkor megszólal. Hány bajtárs, 
aki azelőtt már elfelejtette az imát, ez életha
lálküzdelemben ismét összekulcsolja kezeit. 
Szükség megtanít imádkozni I Legyen ez igy 
itthon is! A ránk szakadt komoly napok, a 
háborús időjárásinditsAk megás szólaltassák meg 
az imaharangokat. Imádkozzunk egysr.ermásszor, 
nocsak ünnepélyes alkalomkor, hanem legyünk 
kitartók és hívek az imához mint atyáink, kik
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háborús időben minden este húzták a haran
gokat és harangszó mellett imádhoztak: „Uraml 
maradj velünk, mert beesteledett.“ Ne felejtsük 
azt el egy napon sem. Mózes az ég felé tar
totta kezeit, mig a nap lenyugodott — és akkor 
|ézsua megverte Ameleket. A mi küzdelmünk 
nem fejeződik be egy napon, azért ne szűnjünk 
meg kezeinket az Ég felé tartani, míg el nem 
értük a győzelmet. Imáink legyen a tüzes fal, 
testvéreink pedig a tábor. Mennyire fogja őket 
erősíteni, lelkesíteni és lángra lobbantani az a 
gondolat, hogy otthon ezrek, milliók gondolnak 
rájuk, buzgón imádkozva értük. A királyok királya 
hiv: Önkéntesek előre! Ki akar az ország 
imádkozója lenni? Bárcsak itt is beválna: A 
király szólt és mindenki eljött! Ne hiányozzék 
senki sem közülünk. Az a férfiú, aki imádkozni 
tud. A világtörténelem majdan megírja e napok 
történetét. Azonban az ember csak azt látja, 
ami a szeme előtt van, azt mondhatja, amit a 
vezérek bölcsesége, a csapatok hősiessége és 
a fegyverek erőssége miveit. Az örökkévalóság 
majdan többet fog kinyilvánítani, meg fogja 
mutatni, hogy a hívők imája e harcokban nagy
hatalom volt, meg fogja mutatni, hogy az ősi 
Ígéret beteljesedett: „Szükségedben hívj segít
ségedre és megmentlek“. Ezért: Tartsatok ki 
az imában!

Újházi Ede.
A Nemzeti Színház nagy gárdájából, ame

lyet még Paylay Ede igazgatott, már csak 
Jászai Mari, Csillag Teréz és Márkus Emília 
vannak életben. Egymásután dőltek ki a nagy 
magyar színészek, akiket most a legnagyobb, 
az utolérhetetlen, a meg nem közelíthető: Új
házi Ede követett a sorban. Ö még az úttörők 
közé tartozott, akik lelkűk lobogásával, a pálya 
iránt való nagy tisztelettel, a mesterség meg
becsülésével egyengették a magyar színészed 
művészet — hajdan göröngyös — útját. Ö még 
azok közé tartozott, akik — Gárdonyi Géza 
szerint — a magyar kúriák szülöttei, akik nein 
azért választották a pályát, hogy kenyérkere
sethez jussanak, de lelki szükségből, a művé
szet szent imádatából. Magyar színész nagyobb 
rátermettséggel, alakváltó képességei és ábrá
zolási tehetséggel nem lépett színpadra, mint 
Újházi Ede, aki értékben, művészi megnyilat
kozásokban egy sorba állítható bármely nemzet 
színész nagyságaival.

Pályafutásában a tapogatódzásnak nyomára 
sem lehet akadni. A kezdés időszakában, mint 
kész színész jelentkezett és egy-két évi vidéki 
működés után felkerült az ország első színhá
zába: a Nemzeti Színházba, ahol rövid idő 
alatt az összesség élére került. Minden egyes 
kreációját siker kisérte és a siker, aminek ér
téke volt mindig és sohasem volt mondva csi
nált, majdnem félszázados művészi pályáján 
nyomon követte. És ezek a sikerek nemcsak 
művészi nagyságát alapozták meg, de meg
alapozták a darabok felszínen maradását, mű
soron tarthatását. Szint, életet, levegőt adott a 
daraboknak a szereplése, amiből azt értem, a 
felfogás érettsége sugárzott ki és a kiviteli ké
pesség páratlan nagyszerűsége.

Nagy színészek közös átka a szerepéhség, 
a kiadós, nagy szerepek után való törtetés, 
Újházi Ede ezt az éhséget sem érezte soha, 
Nem kívánt a mások rovására szerepelni, soha 
sem nyújtotta ki kezét oly szerep után, amelyet 
másnak kívántak osztani, amelyben más érvé
nyesíthette a színjátszó talentumát. Nemcsak 
páratlan színész volt, de páratlan kollega is, 
aki boldog volt, ha pályatársai sikerét élvezhette. 
Ember tudott lenni, a szó nemes értelmében 
vett emberséges ember, akinek elementuma 
volt a jóttevés. Nem azért adott, hogy kapjon, 
de hogy egy percnyi örömet, boldogságot 
szerezhessen embertársainak eloszlassa azt a 
kínos érzést, amit a nincsetlenség szokott okozni. 
Ezer és ezer ember volt élvezője a szive jó
ságának és ezer, meg ezer ember sütkérezett a 
nagysága árnyékában. És százezrek voltak gyö
nyörködői a kivételes művészetének. Ez a mű
vészet arannyal vont be mindent, nem voltak 
foltjai, csak makulátlan tisztaságai és szépségei. 
Aki élvezője lehetett az ő öreg bírójának a 
Pártütökben, Tiborcsának, Rank orvosának, 
Knabe Farkas Jeremiásának, Constantin abbé
jának, Crampton mesterének, Lebonárd apójá
nak, az öreg grófjának a Lemondás bán, Shylock- 
jának, Péter apostolának, Mathiasának a Lengyel 
zsidó-ban, a rabbijának a Péntek este-ben,
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majd Bölcs Náthánjának, Gonosz Pistájának, 
Ven bakájának. Chevrial bárójának az Egy 
párisi regény-ben, Csorna Bálintjának, Zaiameai 
bírójának, Göre Gáborénak stb., annak forgalma 
.r1® ?. sz'n^sz' alakváltó képességéről, az 
ábrázolás grandiozusságáról, a játék és a beszéd 
emberi természetességéről és mindarról, amit 
szépségnek ismerünk a szinészeti művészetben.
, ,z ?.r.?zí*K Közönsége elismerte, hangoz

ik Kj/flóságát, nagyságát és művészete iránt 
való hódolatát mindig megmutatta. A közönség 
kitüntetésben nem részesítette, de minden ki
tüntetésnél értékesebb kitüntetést adott neki a 
Mester titulussal. Blaha Lujzát a „nemzet csa
logánya“ jelzővel tüntette ki, Újházi Edét a 
Mester elnevezéssel. Tényleg, mestere volt a 
színpadi ábrázolásnak, a színpadi beszédnek 
és mester volt a művészetében.

Vig, játékos kedvű bohém volt az életben 
mókákra hajló, kedve derítő tréfák elkövetője. 
A mesterségében azonban nem ismert tréfát. 
Tisztelte a foglalkozását, aminek a részére 
megszerezte a mások tisztetetét. Nem volt ma
radi ember, modern volt a szó nemes értelmé
ben, de a színházak világában nem szerette azt 
a mocskos áramlatot, ami a francia ágyas da
rabokból tört elő és amitől féltette a magyar szín
padok — trandiciókon alapuló — tisztaságát.

Szép, harmonikus életet élt és élvezni tudta
az eletet. Napáldozója szomorúsággal volt tele, 
némán, férfiasait tűrte. Az öregséggel kapcsolatos 
betegség kínjaitól szabadult meg, gyászba bo
rítva a magyar színészetet, amelynek nálánál 
nem volt nagyobb művésze és apostola . . . .

A Hadsegélyző-Bizottságnál 
befolyt adományok.

<Az újvidéki főispánt hivatalban nap-nap 
után egymás kezébe adják a kilincset Újvidék 
áldozatkész férfiai és asszonyai. A legutolsó 
kimutatásunk óta a következő adományok foly
tak be a főispáni hivatalnál:
K á rp á tifalv a k  felé p íté sé re  adom ányoztak

Sovlyanszky György 25 K. Bachrach Lajos 
600 K. Bachrach Miksa 600 K. Majetics Antal 
25 K. Bruck Benő dr. 200 K. Ligeti Ferenc 10 
K. Bauer Ferec 50 K.Wachtl János r. fogaim. 25 
K. Horváth Istváv 50 K. Gavanszky Miklós 10 
K. Buchmüller J. 20 K. Waller Vilmos 10 r. kapt. 
K. Lapicz Imréné 10 K. ifj. Spiller Ferenc 10 
K. Kis Lipót 10 K. Dera György dr. 20 K. 
Reich Jakab 50 K. Diamant Ede 30 K, Frigyesi 
Béla 100 K. Prodanovics Tósáné 10 K. Zwibach 
Adolf 50 K. Schoszberger Sándor dr. 100 K. 
Giadrossich János 25 K. Rosenzweig József 
100 K. Szlezák Lajos dr. 200 K. Dimitrievics 
Milán ,20 K. Újvidéki 1. számú postahivatal 
35 K. Fuchs György 10 K. Paczal János 5 K. 
Radovánovics Péter és István 600 K. Gyam- 
parics Illés 15 K. Szávics Tósa 20 K. özv. 
Spiller Józsefné 50 K. Molnár Hugó 20 K. 
Varga Borbála 8 K. özv. Gőz Andrásné 20 K.
K atonák téli ruházatára ado m ányo ztak :

Majetics Antal 5 K. Horváth István 5 K. 
Gavanszky Miklós 10 K. Bauer Gyula 100 K. 
Waller Vilmos r. kapit. 10 K. Kis Lipót 10 K. 
Frigyesi Béláné 15 K. Dr Szlezák Lajosné 50 K. 
Bőhnt Ármin 20 K. Fuchs György 5 K. Paczal 
lános 5 K. Radovánovits M. Zorka 3o Gyampa- 
rics Illés 10 K. Molnár Hugóné 10 K. Varga 
Borbála 4 K. Ernst József 100 Korona.

Gyapjufonalat v á s á r o l t :
Dr Lustig Nándorné 1 ‘98 dkg. 2970 K. 

labita nőegylet 4 955 kg. és 15 K. 74-76 K. 
pár Rózsika 965 gr. 14-47 K. Ligety Piroska 
0 gr. 765 K. Dr. Klein Lipótné 930 gr. 
•95 K. Dietzgen Gáborné 1 kg. 15 K. Mayer 
tnrikné 248 gram. 3 korona 72 fillér.

T erm észetb en i  r u h á z a t i  c ik k e k e t  
ad o m á n y o zo t t :

Hirsch Tivadarné 19 drbot. és számosán 
Haltak invvenes munkát a főispáni hivatalban 
nn , uvaniufonálnak ingyenes feldolgozásával.

Emlékművet az elesett hősöknek.
Halottainkról mindig szeretettel emlékezünk

me^ Temetőinket szorgosan gondozzuk a siro- 
uat virágokkal és egyéb dísszel ékítjük. A sír
helyeket a maradandó kőoszlopokkal laijuk el,

velük jelképezve az örök emléket, mely a 
holttak irányában szivünkben él.

A halottak ünnepén Mindenszentek napján 
temetőinkben millió és millió gyertya gyuladt 
ki, lángnyelvecskéjük felfelé tört az örök Min
denhatóság felé, oda, ahová szeretetteink elköl
töztek, ahol halandó emberek mindnyájan talál
kozni fogunk akkor, amikor fáradt kihűlt testünk 
a földnek adódik vissza. A testet a föld fogadja 
magába, a lelket az a nagy hatalom az isme
retlen, de létező Mindenhatóság. Roppan nagy 
az a gárda, melyet magához vett ez a fenséges 
Hatalom. A folyamatban lévő világháború igen 
erősen szaporította ezt a hadsereget.

Temetőinkben uj és uj lakók találtak helyet 
az örök pihenésre.

Ezek az uj lakók közös halottaink, akik 
miérettünk az életbenmaradottakért, a hazáért 
haltak. A hősök sírjai nem egyedül a családok 
sírjai, nem egyedül az anyák, hitvesek, gyerme
kek tulajdona. A közös halottak közös tulajdont 
képeznek. A fájdalom is közös, melyet elvesz
tésük okoz.

Szent emlékük közösen él szivünkben. 
Itt ápolni fogjuk a sírokat. Hálánk jeléül elzarán- 
dokolnuk a sírokhoz, békességes nyugo
dalmat kérni számukra a nagy, igaz és erős 
Természettől. De amiként egyes családok em
léket állítanak halottainak, ekként emléket kell 
állítanunk a közös halottaknak, közös tulajdont 
képező emléket, közös költségen. Maradandó 
szép emléket, amely méltó ahhoz a szép halálhoz, 
mely elragadta őket közülünk. A társadalomra 
ezentúl nagy kötelességek hárulnak. Rokkan
takat, visszamaradottakat kell segítenie, fájó 
sebeket bekötözni, gyógyítania.

Nem egyedül az állam kötelessége mindez, 
hanem a nagy társadalomnak is segítő kezet 
kell nyújtania. Az országos segítő munkálatok 
folyamatbatétettek és valószínűleg jövőben 
kiterjesztetnek. Az emlék felállítása már külön- 
külön a város, a község társadalmának köteles
sége s hiszem, hogy Ujdidék társadalma, mely
nek lelkülete, szive igen fogékony minden szép 
és nemes iránt nem fog késlekedni a hősöknek, 
mint fentebb említem, maradandó szép emléket 
állítani. Kezdjük meg fillérenkint gyűjteni, hogy 
tartozásunkat közös halottainkkal szemben lerójuk.

Láppy Vilmos.

HÍREK.
6löléptetés. Grigorieviis Dusán dr. II.  o. 

főtörzsorvost a petrovaradini katonai kórház 
érdemes és kitűnő parancsnokát I  o. főlörzs- 
orvossá léptették elő.

Kitüntetett újvidéki önkéntes. Kliczin Pred
rag egyéves önkéntes szakaszvezetőt az Isonzo- 
fronton tanúsított bátor és önfeláldozó maga
tartásának elismerésiül az első osztá’yu nagy 
ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. Kliczin 
Ppedrág fia Kliczin Dömének, a Zasztava volt 
felelős szerkesztőjének.

9272 korona a vakoknak. Payerle Nándor 
főkapitány a rendőrség által kiállított utazási 
igazolványok után a felektől a vak katonák 
alapji javára 20 fillérekkel szedetett be, mely 
összeg a most elküldött 1622 koronával együtt 
9272 koronára szoporodott. Ezt az összeget 
Payerle Nándor főkapitány az Estnek küldte el.

A 37— 42 évesek ujrasorozása Az eddi-
gelé alkalmatlanoknak talált népfelkelők közül 
a 3 ?—42 éveseket Újvidéken december 28. és
29. napjain fogják ujrasorozni.

Weizer Benő szerencséje. Weizer Benő 
szabó, újvidéki polgártásunk, ki igazi szorgal
mával és becsületes munkájával polgártársai 
tiszteletét ki rdemelte, az osztálysorsjáték legu
tóbbi húzása alkalmával a negyvenezer koronás 
főnyeremény nyertese lett. Weizer ezért nem 
engedi a tüt ollót megrozsdásodni, hanem szor
galmát még serkenti ez a ritka szerencse.

Villamos kocsi kisiklás. Csütörtökön este a
3 0 . -ik számú villamos kocsi a Rákóczi úton a 
vágányból kisiklott. A kocsi megrongálódott, 
de egyéb szerencsétlenség nem történt. Az 
utasok, mig a forgalmi akadályok el nem hárit- 
tattak, átszállással utazhattak.

Helyreigazitás. Az Újvidéki Napló tekin
tetes Szerkesztőségnek, Újvidék. Minthogy a 
hadikölcsönre való jegyzések alkalmával oly 
szívesek voltak személyemet itt b. lapjukban 
megemlíteni, van szerencsém Önöket tiszteletté
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értesíteni, hogy a harmadik hadikölcsönre nem 
5ü,0l)0.— K, hanem összesen 150.000.— K 
jegyeztem és pedig 50,00(1. K a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Banknál, 50,(100.— K a Magyar 
Általános Hitelbanknál és sO.OoO.— K a Wiener 
Bankverein Magyarországi Fiókjánál. Miután az 
előbbi két hadikölcsönre már is 150,000.— K 
jegyeztem, úgy ezideig hadikölksönre összesen 
300.000. K-át jegyeztem és igen leköteleznének, 
hogyha a dolog helyessége végett ezt b. lápjukban 
helyesbbiteni szívesek volnának. Kiváló tiszt.

Brüll F. F.
Szives készséggel közöljük e sorokat. Sok 

ilyen derék hazafit kívánunk az országnak. 
(Szerkesztő.)

A főorvos jelentése. Až e hő 13.-ántartott 
közigazgatósági bizottsági gyűlésen Wagner 
Károly dr. főorvos. Jelenti. A város közegészség- 
ügye október hóban kedvező volt. Bejelentettek 
g vörhenyt, 6 diphteriát, 35 kanyaró, 21. typhus 
esetet. Elhalt a város területén 41, a közkor- 
házban 9 és 2 halvaszületés történt. Ezek közül 
rom. kafh, 19. gör kel. 22. reformé evang. 3. 
izraelita 1. Typhusban elhalt 3, tuberculozisban 
6, diphteriában és kanyaróben 11. A közkor- 
házban szeptember végén ápolás a'att maradt 
65 férfi és 76 nő. Felvettek október folya
mán 25 férfit és 34 nőt, az összes fogyaték 
leszámításával a hó végén ápolás alatt maradt 
27 férfi és 43 nő. Az élelmiszervizsgáló állomás 
október havában 48 tejmintát vizsgált, többet 
a piaci csekély kinálat mellett nem lehetett 
venni, ezekből kifogásolt ]4-et. Panaszkodik a 
vizsgáló állomás vezetője, hogy a vidékről be
hozott tej nagy része hamisított és kéri a lé
pések megtételét, hogy a területi hatáskör a 
szomszéd községekre is kiterjesztessék. Az 1. 
félévi szemvizsgálatnál 2993 iskolás gyermek 
közül 20 trachomás találtatott.

Az Újvidéki városi jodosgyógyfürdő és 
ásványvíz r.-t, ez utón értesifi a t. közönséget, 
hogy az összes fürdőhelyiségeket renováltatta 
és a gőzfürdő berendezését — nem kiméivé 
fáradságot és költséget — a modern kor és 
hygiénia igényeinek megfelelően szereltette fel.
A gőzfürdő kedden egész nap és péntek délután 
a nők, többi napokon a férfiak rendelkezésére áll.

Hatósági husárusítás. A városnak sikerül
vén kellő mennyiségű élőállat beszerzése, a 
a husárusítás addigi jelentékeny korlátozott 
módszerével szemben folyó hó 13-ikától kez
dődőig  az alábbiakban részletezett uj rendet 
léptetem életbe. A haltéri hatósági husszékben 
a nap minden szakában kapható. Vasárnap: 
marhahús. Hétfőn: marhahús. Kedden: Birka
hús. Szerdán: sertéshús, olvasztanivaló háj s 
szalonna. Csütörtökön: marhahús. Pénteken: 
zsir. Szombaton: sertéshús, olvasztanivaló háj 
s szalonna. Ezenkívül kapható birkahús kedden 
délelőtt a II. Rákocy Ferencz utón lévő Bulics- 
féle hentesüzletben is. Fenti napokon és beosz
tás szerint fogom az egyes anyagokat árusittafni 
a rövidesen elkészülő második hatósági hus- 
székben is ; (Kossuth Lajos-utca 43 szám régi 
gymnasium). Zsírt egyelőre csakis a szegényebb 
néposztály (akiknek lisztutalványa van) és csa
kis utalvány alapján kaphat. Havonkint és fe- 
jenkint 1 kilogrammot számítva. Olvasztani 
való héjat és szalonnát más is kaphat, de csak 
háziszükségletének fedezésére és utalványra. 
Vendéglősök és ismételárusitók minden vá
sárlásból ki vannak zárva. A zsir. szallona és 
háj utalványok a Városházán II. em. 34. sz. a 
adatnak ki. Az árak a következők: 1) Sertés
hús, szalonna, háj, zsir stb. 1. rendű (fehér- 
pecsenye és karaj) 1 kg. 4 60 kor. II. rendű 
(comb és nyak) 1 kg. 360 kor. III. rendű 
(nyelv, vesevelő, borda, has) 1 kg. 2.80 kor
IV. rendű (töpörtyű, zsiralja) 1 kg. 260 kor.
V. rendű (fej, láb, zsigerek, bőr) 1 kg. P20

^  zsir- 1 4 kor. Az olvasztani való
haj 1 kg. 4-40 kor. Az olvasztani való bőrös 
szalonna 1 kg, 4 kor. 2) Marhahús: pecsenye- 
5 on 1 k®' ,,4 20 kor- ’■ rendű leveshus 1 kg.

' rendíi '«veshús 1 kg. 3-50 kor. 
3) Birkahús: eleje 1 kg. 2 kor. hátulja 1 kg.
í ,40 ,̂oro" a- Br?fuma Béla s- k- Polgármester. 
Megelégedéssel közöljük ezen üdvös intézke- 
dést Hatóságunk immár gondoskodott a hús 
olcsóbba teleiéről. így Újvidékre is boldogabb 
korszak virradt.

. . .  EaészségűgYi jelentés a nov. 1-7 lg terjedő 
hétről. Bejelentettek e héten 2 vörhenvl 2—2 
diphteriát és typhust, 6 kanyató esetet.

Magáncsomagok feladásának korlátozása.
A nagymérvű csomag torlódás megszüntetése 
céljából a magáncsomagok feladásának korlá- 
tozása vált szükségessé. Ennélfogva az Újvidék 
1. számú postahivatal egy-egy féltől naponkint 
legfeljebb csak 20 darab csomagot vesz föl. 
Jelen korlátozás a hivatalos csomagok továbbá 
a katonai felszerelési tárgyakat tartalmazó úgy
nevezett szükséges csomagokra valamint az 
ércpénzt, élelmiszert, élesztőt és papírpénzt 
tartalmazó csomagok feladására nem vonatkozik.

El kell adni a gabnakészlet. A m. kir. mi
nisztériumnak f. évi október hó 29-én kell 
3925,M. E. 1915. sz. rendelete alapján közhírré 
teszem, hogy: 1) Folyó évi november hó 1-étől 
kezdve december hó 25-éig búzát, rozsot, két
szerest, árpát és zabot senkinek sem szabad 
vásárolni csak a Hadi Termény részvénytársa
ság által részükre kiállított és kívánatra felmu
tatandó igazoló jeggyel kell birniok. 3) Aki 
búza, rozs, kétszeres, árpa és zab termését a 
Hadi Termény részvénytársaságnak, illetőleg 
bizományosainak november 1-től december 
25-éig eladja avagy eladásra felajánlja, gabo
nájáért megkapja a hatóságilag megállapított 
legmagasabb árát. 3) November 25-étől leg
későbben november 28-áig tartozik minden 
termelő bejelenteni, hogy november 25-én be
leszámítva azt is, amit már előbb eladott, de 
még el nem szállított- mennyi búzája, rozsa, 
kétszerese, árpája, zabja és lisztje van; tartozik 
továbbá- bejelenteni, hogy gazdasági és ház
tartási szükségleti cimén mennyit tart vissza és 
igy, ezeknek levonása után mennyi a feleslege. 
Aki maga nem azon mennyiségét köteles be
jelenteni, amely a miniszteri rendelet szerint 
számított saját házi és gazdasági szükségletét 
meghaladja. A bejelentések a belterületet ille
tőleg a városháza II. emeleti 45 sz. helyisé
gében, a külterületet illetőleg a külterületi ren- 
dórlaktanyában teljesitendök. 4) A november 
28-án lejáró bejelentési határidő után is jogo- 
sitva van még mindenki december 25-éig 
készletét Hadi Termény részvénytársaságnak 
vagy bizományosainak a maximális áron eladni. 
December 25-től kezdve azonban a háztartási 
és gazdasági szükségleten felül minden gabona 
és lisztkészlet közszükségleti célokra requirált- 
nak tekintetik és a birtokos köteles azt a 
maximális árnál métermázsánként 4 koronával 
alacsonyabb áron a Hadi Terményrészvénytár- 
saságnalr átszolgáltatni. 5) A fenti rendelkezések 
kiterjednek a bab, borsó és lencsekészletekre 
is, ennélfogva attól aki 30 kilogrammon felüli 
lteszlettel icndelkezik és azt december hó 25-éig 
a Hadi Terményrészvénytársaságnak vagy olyan 
kereskedőnek, aki hüvelyeseket helyben ki
csinyben árul el nem adja, vagy nyílt piacon 
közvetlen fogyasztás céljaira el nem árusítja, 
30 l.gr.-on felüli készlete a maximális árnál 4 
koronával alacsonyabb áron elrequirállnak te
kintendő. (i) Aki készletét ezen lendelel d ie
nere be nem jelenti, azl elrejti vagy eltitkolja; 
aki a lent megnevezett cikket jelen rendelet 
megszegésével hoz forgalomba vagy szerez meg- 
akl a közszükségleti célokra igénybevett(requi-

rált) készletét ezen rendelet ellenére felhasz
nálja, feldolgozza vagy azzal egyébként ren
delkezik, kihágást követ el és az 1914. L. t.-c. 
9 §-a értelmében két hónapig terjedhető elzá
rással és 600 kor-ig terjedhető pénzbüntetéssel 
fog bünteltetni.

Profuma Béla, polgármester.
A gyorsított bűnvádi eljárás módosítása.

A hivatalos lap az igazságügyminiszter rende
letét közli a „gyorsított bűnvádi eljárás szabá
lyainak módosítása és kiegészítése tárgyában“. 
Fontosabb módosítás az, hogy a gyorsított 
eljárásnál biztosíték mellett szabadlábra helye
zésnek nincs helye, továbbá, hogy a törvény
széknek a vádlott fogvatartása ügyében hozott 
végzését — felfolyamodás esetén — a Kuba 
vizsgálja felül. A régebbi rendelet szerint a 
a vádlott szabadlábra helyezését nem lehetett 
foganatosítani, ha a királyi ügyészség az 
Ítélet ellen semmiségi panaszt jelentett be, akár 
felmentő volt az Ítélet, akár marasztaló, az uj 
rendelet szerint pedig a vádlottat csak akkor 
lehet szabadlábra helyezni, ha az ügyész a 
bíróság szabadlábra helyezést elrendelő vég
zésében megnyugszik.

Az erélyes kormánybiztos. Joanovich Sán
dor kormánybiztos, Temesvár főispánja, leg
utóbb megtudta, hogy egyesek az élelmicikkeket 
elraktározzák, hogy majd később uzsoraáron 
eladhassák. Ezek ellen a hiénák ellen az erélyes 
kormánybiztos a következő felhívást bocsájtotta 
ki: „Tudomásomra jutott, hogy egyes lelketlen 
uzsorások mindennemű élelmicikkeket vásárol
nak össze, azokat beraktározzák és arra szá
mítanak, hogy azoknak a forgalomból való 
elvonása által majd idővel uzsoraáron adhatják 
el. Ennek elejét veendő, felkérem a tisztelt kö
zönséget, hogy minden oly esetben, amidőn 
élelmicikkeknek nagymérvű elraktározásáról tu
domást szerez, ezt közvetlenül nálam vagy a 
rendőrségnél bejelentse, hogy ezen üzérkedésnek 
elejét vehessem. Szól ezen fölhívásom a vidéki 
közönségnek is, mert hallomásom szerint sok 
készlet a vidéken lett elraktározva. Aki ily 
üzelmeket felderít, nem tekinthető denunciáns- 
nak, mert ezzel csak hazafias kötelességét 
teljesít.“

Hadvezetöségünk a napokban újra megadta 
a _módot, hogy a különböző harctereken küzdő 
hőseinknek szeretet adományt küldhessünk, 
amennyiben a tábori csomagküldést ismét enge
délyezte. Ha csomagot küldünk, ne feledkez
zünk meg arról, hogy véreinket most járványok 
fenyegetik. Különösen a kiütéses lifusz veszélye 
nagy. Ennek a betegségnek a ruhatetü az oko
zója. Orvosi kisérlelek bebizonyították, hogy 
egyedül a „Szanitéc“ tetüpor pusztítja el telje
sen a ruhatetüt és azért ne feledkezzünk meg 
arról, hogy minden csomaghoz mellékeljünk 
egy doboz „Sanitéc“ tetüport, mely minden 
gyógy tárban és drogériában kapható. Ahol 
esetleg nem volna kapható, oda 3 dobozt után
véttel küld: Auber gyógytára, Mohács.

Még csak három nap! Ezt a három napot 
mindenki aki még nem jegyzett hadikölcsönt, 
használja fel és jegyezzen. Össze kell hoznunk 
a 13 milliót, meri ma már a tizenkettőt túlje
gyeztük. Mint említettük Újvidék a magyaror
szági városok között az elsők közé küzdötte 
föl magát. Nem csoda, hisz még az a szorgalmas 
frissujságos Rosenfeld Sándor, is, ki az első és 
második hadikölcsönjegyzésnél kitüntette magát, 
most ismét sietett az Ipar és kér. takarékpénz
tárnál rokona Kohn Éva részére 600 koronát 
jegyezni. Ha ilyen emberek adják a filléreikből 
összekuporgatott vagyonkájukat a Haza oltárára, 
akkor erről az oltárról dicsőség száll fül az 
egek Urához I Ilyen segítségnek rendkívül nagy 
az értéke.

Szerbiai foglyaink. Szerbiával tudvalevők 
az egész posta- és táviró-forgalom szünetel, 
úgy hogy oda sem levelet sem csomagot, sem 
pénzt vagy táviratot nem lehet küldeni. A Ha
difoglyokat Gyámolitó és Tudósító Hivatal kéri 
a közönséget, hogy a Szerbiában levő hadi
foglyok felől ne intézzen kérdéseket hozzá addig, 
mig a változásról hírlapi ulon nem ad értesí
tést. Számtalan olyan kérdés is érkezeit már a 
hivatalhoz, mi történik a szerb hadifogolytá
borba internált katonáinkkal, hova vitték azo
kat, felszabadulnak e a szövetséges csapatok 
bevonulásával? Ily kérdésekre a hivatal ez idő 
szerint nem tud felvilágosítást adni.
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Temesvár a közélelmezése télen. A
—’yt helyez arra, hogy Temesvár 

a tél folyamán ne álljanak 
ezért elküldötte megbízottját 

Makóra és a Nyírségbe, hogy ott három—üt 
„jogon hagymát, továbbá ötven—hatvan vaggon 
hureonyát vásároljon, amely készlet majd a 
városi élelmiszerelárusitó helyeken kerül ela
dásra Szerződésre lépett továbbá a város a 
budapesti halkonzerv részvénytársasággal, amely 
kötelezte magát, hogy a város részére az egész 
télen át besózott tengeri halat szállít.

Imre nap a [)aloskörben. Csöndes és szép 
ünnepet rendezett a Daloskör elnöke Waclitl 
Imre és alelnöke Lenkey Imre névnapja alkal
mával a körhelyiségben. Az a fáradhatatlan 
buzgóság, mely e vezetőket a kör irányában 
a mostani nehéz viszonyok között vezényli és 
amelynek eredménye nemcsak dalosügyben, 
hanem kifelé más társadalmi tevékenységben 
is megnyilvánul, indította a körtagokat arra, 
hogy ez évben kiváló módon ünnepelje, elnökeit: 
az énekkar az „Üdvözlő“ éneklésével fogadta 
Waclitl Imre elnököt, ezután Láppy Vilmos 
titkár mondott felköszöntöt és utána jól 
sikerült arckép leleplezése következett.

Lópokrócok szállifisa. A hadügyminiszter 
300.000-drb. lópokrócot szándékozik sürgősen 
beszerezni kicsiny, középnagy és nehéz lovak 
számára. A szegedi kereskedelmi és iparkamara 
ajánlatok közvetítésére vállalkozik.

Népszerű tudományos felolvasások. A
D. M. K. E. újvidéki osztálya az országos sza
badoktatási tanács felszólítására a hadbavonultak 
hátramaradottainak felsegitése valamint a haza
védelmében testi épségében károsodást szenvedő 
hőseink becsületes megélhetésének biztosítására 
vonalkozó kérdések megvilágítása céljából nép
szerű tudományos előadások rendezését vállalta 
el oly formán, hogy a helybeli társadalom kiváló 
egyéneiből alakult és az előadások rendezését 
magára vállaló bizottságot erkölcsi és teljes 
anyagi támogatásban fogja részesíteni. A bi
zottság Molnár Hugó és Nemessányi Adel polg. 
iskolai igazgató elnöklé'ével megalakult, az elő
adások tervezetét kidolgozta. Előadást tartanak: 
Szlczák Lajos dr. oisz. gy. képviselő ügyvéd, a 
világháború okai 1915. nov. 21. l'ogl János 
banktisztviselő, háború és pénzügy dec. 5. Hor
váth Lajos ref. s. lelkész, háború és vallás 
dec. 1g. Szántó Aladát dr. városi katona ügyi 
előadó a hadi rokkant ügy mai állása 191 <>. 
jan, ü. Brezovszky Nándor dr. korházi főorvos, 
a rokkantság orvosi szempontból január 21 
Wagner Károly dr, t árosi tiszti főorvos, anya 
és csecsemő védelem fcbr. 6. Szabó Lajos dr. 
városi főügyész, közgazdaság a háborúban febr. n.
N. Nemessányi Adél áll. polg. leány isk. igaz
gató: Uj feladatokat a családi és társadalmi 
berendezkedésben a háború után márc. 5- Ee 
kete Oszkár mérnek, repülőgépek jelentősége a 
háborúban márc. 19. Resch Ferenc dr. ügyvéd, 
egytd a háborúban ápr. 2.

Az idei Mikulás a rokkantaké. Az idei 
Mikulásnak történelmi jelentőséget ad az Au 
guszta Alap országos akciója, amelynek az a 
célja, hogy Mikulás -  ajándékaink vásárlásakor 
rokkant hőseinknek is ajándékozzunk néhány 
fillért. Az Auguszta Alap — mint már jelentettük 
-  Mikulá.s-bélyegi t hozott forgalomba, 10 és 
H'1 filléres Mikulás-bélyegnek az a rendeltetése, 
hogy az idei Mikulás-ajándékoknak históriai
értéket szerezzen. Az idén minden hazafias 
magyar ember ilyen Mikulás-bé veget ragaszt 
az ajándékára vagy arra a csomagra, emetybe 
ajándékát teszi. Az Auguszta alap azzal a ké
réssel fordul az ország jószivü hazafias közön
ségéhez, hogy már most vásárolja meg a Mi
kulás bélyegeket, mert a alap annyi bélyeget 
nyomat, amennyire megrendelést kap. A keies- 
kedők és magánosok, — akik ezzel a csekély 
áldozattal hozzájárulni akarnak a rokkant-ügy 
megoldásához — e hónap 25.-éig rendeljék 
meg a Mikulás bélyeget az Auguszta alap knz- 
P°nh irodájában (Budapest, Károly kőrút 3 az.).
mert a később érkező megrendeléseknek az alap
mar nem tud eleget tenni és igy a rokkantak 
karosodnak a késedelemmel. A Mikulás-bélyeg
clJes jöved-lme a Nemzet Háza rokkantak

otthonáé!
, A közönség köréből. Igen tisztelt Szer-
esztú Ur! A Széchcnyi-utcában már hónapos 

I’'3 egyptomi sötétség uralkodik, Úgy tudom,
'Ty a gázgyárral a városnak szerződése v.tn,

városi tanov-s 
gözélelmezósében 
.u  zavarok és

mint kell is, hogy legyen, de seki nem ellenőrzi, 
•'Ogy miért nem tartja be a gázgyár a szerző
dését? Elég forgalmas ez az utca és meges 
hetik, hogy emberélet lesz ennek a nembánom- 
ságnak az áldozata. Akkor majd megvizsgálják 
az Ügyet. . . .

Szerkesztő Urnák
tisztelője
o. e. . . .

„ A P O L L O “ M O Z I  ! ! ! !

A  K Ó B O R  L E Á N Y
dráma 3 felvonásban.

TÁNCZOS MARI
bohózat 3 felvonásban.

| Küldjünk a harezteren didergő katonáinknak
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S  P I R Í T Ó  LT
sokkal olcsóbb.jobb és \ 

praktikusabb mint bármely i 
más gyorsfűző. f

MINDENÜTT KAPHATÓI

1

SpiR|T0La kalonayyhaja Sp|R|TQL ^ z f e r e n  
főz! Melegít! nelkulozheíeilen

I-ső rendű dán
marhagulyás konzerv
netto fé l kilograinos dobozokban 
dobozonként 2 kor. 60 fii!, árban

Eredeti ládákban 100 dobo- 
zonkint 250 korona árban, 
ingyenes csomagolással, va
súton vagy hajón szállítható.

A gulyáshus kitűnő izti csont
nélküli hús. rántás és zsir 
tartalommal, csak burgonya 
kell hozzá és egy doboz 5 tag
ból álló családnak elegendő.

Kapható: S c h i f f  Á b r a h á m
yégnéi Ú jv id é k , T e m e r in i-u . 12, 

te le fo n  3 0 3

jFA B E Y  SZÁ LLO D A I
: Újvidéken Duna-utca sarkán, a séta- 
í tér mellett 1916 január 1-től bér- 
í beadó. A szálloda: étterem, kávéház 
j 20 vendégszoba, korcsma (mint 
l melléküzlet) nagy borpince, istálló 
\ kocsiszín és más egyéb helyiségekből 
£ áll, úgy a bérlő, mint a szolgasze- * 
f mélyzet számára. |

l  K ö z e le b b i  és a bérleti föltételek |  
£ a tulajdonosnál megtudhatók. $
* ♦
* Újvidék Kenyér-utca 2 8 . *

Levelek a lövészárokból:
T. gyógyszerész ur! Úgy a magam mint bajtár

saim nevében nem mulaszthatom el hálás köszőnetiink 
kifejezését nyilvánítani a küldött „Szanitéc“-porért, 
mely a rajtunk élősködő tetveket még a ruhánkból is 
kipusztitotta, a bájtársak igazi tuladunai humorral már 
viccet is csináltak rá. A „Szanitéc“-por úgy bánik a 
tetüvel, mint a 19-es honvéd a muszkával, t. i. nem 
kegyelmez neki.

Északi harctér, 1915. IV., 16. Hálás köszönettel 
MÉRŐ JENŐ tizedes 19. h. menetzlj.

T. gyógyszerész ur! A napokban irt sürgetésem 
tárgytalan, mert még aznap kézhezvettem b. külde
ményét. A „Szanitéc“-por kitünően bevált megszaba
dított a kellemetlen vendégektől, azóta nyugadtan ál
hatók, amiért is örömmel fogom ajánlani bajtársaim
nak, gyógyszerész urnák pedig hálás köszönet érte. Ki
tűnő tisztelettel SALAMON GÉZA tüzér kan. batt. No. 12.

T. gyógyszerész ur! A küldött „Szanitéc“-port 
nagyon jónak találtuk, szíveskedjék újból 10 dobozzal 
küldeni. Az érte járó 10 K-t egyidejűleg küldöm tábori 
utalványon. Kiváló tisztelettel Dr. VARGA hadnagy 

V/19. h. menetzalj.

Igen tisztelt gyógyszerész ur! A Szanitéc- 
tetüport megkaptam fogadja érte köszönetemet. 
Biztos hatása miatt valóságos jótétemény minden 
katonára nézve. Szíveskedjék azonnal újból 10 
dobozzal küldeni.
Kiváló tisztelettel KRAMMER MANÓ őrmester

6. sz. vasutbiztosito osztag.

T. c. Megkaptam küldeményét s nagyon meg 
voltam vele elégedve. Kutyámat, mely tele volt bol
hával és tetüvel, Szanitéc-porral behintettem s rövid 
időn belül az állat megszabadult az élősdiektől. Ezen 
kitűnő szert ismerőseim körében is terjesztem s ha 
készletem elfogy újból rendelek. Tisztelettel 

SCHMIDT KÁROLY 
táboriposta manipuláns 311. szám.

Igen tisztelt gyógyszerész ur! Tisztelettel 
értesítem, hogy a Szanitéc-port nyugodt lelki
ismerettel ajánlhatom felsöbbségemnek. Egy 
gyalogos ruhájában módfelett elszaporodott tet
veket pár óra múlva mint hullákat keféltettem 
ki. Rövidesen újabb rendelést fogok eszközölni.

Kivátó tisztelettel
WLASS1CS IMRE őrmester

K. u. k. Korpstelephon Abt. No. 12.

Igen tisztelt gyógyszerész ur!
Becses küldeményét megkaptam és hasz

nálhatóságáról máris meggyőződtem.
Tisztelettel

WINTER BERTALAN káplár
Dw. Bäckerei No. 27.

Kedves gyógyszerész ur!
Zászlóaljorvosunknál a minap egy doboz 

„SzanitéC-port láttam s nemcsak annak ör
vendtem, hogy szeiény vállalatunk (a mohácsi 
dobozgyár) ezzel bizonyára jelentékeny munkához 
jutott, de őszintén örültem annak is, hogy gyógy
szerész urnák sikerült egy pompásan beváló szert 
forgalomba hoznia. Szívből gratulálok a szép 
sikerhez. Úgy hallottam, hogy zászlóaljunk ré
szére is nagymennyiséget fognak rendeíni.

Petrovaradin, 1915. V. 15.
Dr. POPPER MANÓ.főhadnagy.

A Szanitéc tetüpor és kenőcs egyetlen 
postacsomagból se hiányozzék, mert ez való
ságos áldás minden katonára nézve s a legjobb 
óvszer kiütése1, tífusz ellen. Kapható tábori 
csomagolásba.i (csak a cimet kell ráírni) 1 
K-ért minden patikában és drogériában. Ahol 
nem volna kaphaio, oda 3 csomagot utánvéltel 
szállít A uber gyógytár. Mohács. _____
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ÚJVIDÉKI NAPLÓ

i  Sokkal célszerűbb 1
£

a  ha a női pongyolát, teljes női £  
» gyermekruhát, kötényeket stb. S | W f
a  készen vásárolja, *
S mintha a kelmét külön vásárolná. X 
A  Elég nagy szép választék áll ren- ^ Ä S L Ä f
W delkezésére Z
Ä Alaburics Mária £

J m i m m@ üzletében. 0
A Szücs-utca 30. szám. Q
0
Tetvek és férgek ellen

az egyedül bevált biztos h a tá sú  s z 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.

ÚJVIDÉKI VÁROSI
JO D O SG Y Ó G Y F Ü R D Ő

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

relt hidegvizgyógyintézet
V illa m o s  g y ó g y m ó d o k

Modernül berendezett gőzfürdő és kádfürdők. 
Csuz, köszvény, ischiász, idegbetegségek, minden
féle női bajok, gümös csontbajok, vérbaj ellen. 
A fürdő télen füthető szobákkal és folyósókkal 
van ellátva. — Modern vendégszobák és étterem

I! T éli k ú r á r a  k iv á ló a n  a k a l m a s  I 
Állandó fürdőorvos; d r . V ilt V ilm o s  

Kimeritő tájékoztatót küld az igazgatóság. 
Egész éven át nyitva.

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

példányok eladók.
Hol?

Megmondja a szerkesztőség.

Irodai gyak orn ok
és

raktárnok k e re s te tik
azonnali belépésre.

Bőhm Ármin ügynökséghez Újvidék 
Tököly Imre-utca 1.

Eladó
igen jól jövedelmező ház: 
Zrínyi llona-utca 44. szám. 

Bövebbett: Kossuth L.u 54 sz  l.em .

Min tűnődik szomszéd?
Azon, hogy a hadbavonult ked
veseinknek mit küldjék, mint 
karácsonyi szeretetadományt? 

Azon ne törje a fejét. 
Menjen be a

Kovács 8. Gólya-áruházba
K o s s u th  L a jo s -u tc a  2 5 . szám

és ott szebbnél'Szebb télirevaló
Cikkeket kaphat, nagy választékban és igen jutányos árban

I liin  D u s á n
gyógytára

Újvidéken, E rzséliet-tér
a z  i l l a t s z e r é s z e i  é s

i  Ü K  y r j j '  8  p É  h m |  t h i g i é n i k u s  ó v ó s z e r e k

■ 1  M  m t I  M  S í i *  í minden különlegességével
d ú s a n

föl van szerelve.

Megnyílt a tábori 
csomagposta,
megint lehet katonáinknak lysoformoi, lysoformszappant és fodormenta- 
lysoform-szájvizet küldeni.

Számos levél igazolja nekünk, hogy a lysoforni-készitmények igazán 
nélkülözhetetlenek a fronton, ha tisztaságról vagy fertőtlenítésről van szó. 
Ljvsoform-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 
küldhessen lysoformgyártmányokat tábori postahivatalokhoz, külön 5 kilós 
csomagolást vezettünk be.

Aki nekünk 2 0  K -t beküld
annak szállítunk erős faládikába jól becsomagolva, bérmentve, 10 darab 
lysoforin-szappant, 5 üveg lysoformot, 2 üveg fodormenta-lysoform-szájvizet, 
1 körömkefét! továbbá mellékelünk egy érdekes könyvecskét, melyben a 
fertőtlenítés könnyen érthető módon le van irva és egy „Kolera elleni véde
kezés“ cimű füzetet. Fenti mennyiség egy személynek 4 hónapra elegendő, 

Fontos, hogy a katona címét, kinek a rendelő a csomagot 
kUldeni kívánja, a legnagyobb pontossággal, olvashatóan közöljék 
velünk a postautalvány hátlapján, úgyszintén kérjük azl is megírni, 
hogy magyar, német vagy cseh nyelvű használati utasítást mellékeljünk a 
csomaghoz.

Br. KELETI és MURÁNYI vegyészeti gyár,
S H H M H M S H n n

Nyomatott a „GutenbergMéle villanyerőre berendezett k myvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos ulca 45. sz.
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