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A  T É L  E L Ő T T .
Már egész bizonyosra vehetjük egy 

második téli hadjárat hónapjai következ
nek reánk. Az első téli hadjárat idején 
az oroszok benn álltak a Kárpátok bér
cein és — ma már megvalihatjuk — 
minden biztatás, minden bizakodás, min
den önbizalom ellenére is, nagy lelkierőre 
volt szükségünk, hogy ezt az első telet 
oly vitézül, oly kitartó és nyugodt munka 
mellett élvezzük és küzdjük végig, amint 
ezt megtettük.

A most elkövetkezendő második há
borús tél sokkal jobb auspiciumok mel
lett, sokkal jobb reményeket mutatva fog 
eltelni. Seregeink és szövetségeseink se
regei mindenütt mélyen benn járnak az 
ellenséges országok földjén, azok leg
gazdagabb, számunkra és számukra 
egyaránt legjelentősebb részeit tartják 
megszállva, mig az entente csapatai alig 
egy-két helyen és akkor is jelentéktelen, 
nehezen tartható területeket birtokolnak. 
Ma már nemcsak a győzelem reménye, 
hanem a győzelem biztos tudata vezeti 
seregeinket és vezet bennünket és ez 
a biztos tudat ad majd erőt ahhoz is, 
hogy a következő tél nehézségein keresz- 
tülsegitsük magunkat.

Bizonyos az, hogy e télen, a múlt 
lél tapasztalatain okultak az egész ország 
hatóságai és remélhetőleg tapasztalataikat 
fel fogják használni a közönség érdekében.

A Balkánon szövetségeseinkkel meg
teremtett közvetlen összeköttetés lehetővé 
teszi, hogy Bulgária, amelynek ez évben 
igen gazdag termése volt, úgy gabonában, 
mint egyéb terményekben, élelmiszereket 
szállítson nekünk. A viziuton már meg is 
indult az első szállítmány Budapest felé 
és a hatóságok célirányos működésével 
minden bizonnyal, már a legközelebbi 
jövőben érezni fogjuk a Bulgáriából jövő 
élelmiszerek jótékony hatását. Élelmi
szerrel tehát el leszünk látva a tél folya
mán és remélnünk kell, hogy a tél 
másik fontos kérdése, a szén kérdése is 
megoldást fog nyerni. Oroszlengyelország 
hatalmas szénbányái kivétel nélkül a mi 
kezünkön vannak, a német és osztrák

tél folyamán az oroszlengyelországi szén 
szállítása is meg fog indulni

Ebben az irányban tehát a télre el 
vagyunk rendezkedve. Ha még mindig 
fogjuk is érezni a háborús időket, ez 
csak annyiban fog megtörténni, ameny- 
nyiben bizonyos luxusdolgokat nélkülöz
nünk kell.

Azonban most, amikor a tél meg
kezdődik, azokra is kell goldolnunk, akik 
nemcsak a luxusdolgokat nélkülözik, 
hanem az elsőrendű szükségleteknek sin
csenek bőviben. A szegény családok, 
akiknek hozzátartozói a háborúban vannak, 
vagy talán ott már el is estek, a tél 
közeledtével sokkal nagyobb nyomornak 
néznek elébe, mint a nyári időszakok
ban. Minden drágább, minden nehezebb 
a téli hónapokban, a lakás hideg, a 
gyermekeknek több ruha kell és a mun
kaalkalmak a szegény munkásasszonyok 
számára nem emelkednek.

A magyar társadalom már eddig is 
igen szép munkát produkált a jótékony
ság és áldozatkészség terén, de most a 
tél kezdetén és a tél folyamán még az 
eddigieknél is többet kill produkálnia. 
Azoknak, akik tehetik, gondoskodniok 
kell a szegényebb néposztályokról minden 
tekintetben. Azoknak, akik hozzátartozó
jukat, családfenntartójukat adták oda a 
hazának, semmiben sem szabad szükséget 
szenvedniük. Fogjon össze az egész 
magyar társadalom és ha már a sebek 
okozta könnyeket letörölni nem is tudja, 
legalább igyekezzék a hátramaradottak 
és itthonmaradottak fájdalmát enyhíteni 
és megélhetését megkönnyíteni.

E g a n  E d e  Ú j v i d é k e n .
Egan Ede főfelügyelő f. hó 14-én a város

háza kis tanácstermében egy Újvidéken létesí
tendő hajógyár érdében előadást tartott. A 
bizalmas jelegű értekezlet lefolyását más helyen 
közöljük. Itt az europaszerte ismeretes tudós 
előadását közöljük, mely nagy általánosságban 
világítja meg a kérdést.

— Még teljes mér vben háborús lángokban 
áll Európa.

A titáni küzdelem meg változatlan heves
séggel tombol.

Alig láthatók az áldásos béke körvonalai.
Tudjuk azonban, hogy az előbb vagy utóbb 

bekövetkező békeidő közgazdasági szempontok
ból mindenesetre bőséges gyümölcsöket fog

hozni, főképpen azon államokra, illetve lakos
ságainak összeségére, amely állámok győzedel
mesen kerülnek ki a mostani világháború — 
sok vér- és anyagi áldozatokkal járó — ferge- 
tegéből.

Nem táplálok semmiféle kétséget az iránt, 
hogy az isteni gondviselés segítségével a köz
ponti hatalmaké, vagyis a miénk lesz a győze
lem; mert az igazság — több-kevesebb küz
delemmel — mindenkoron és minden téren 
győzött s igy most is az igazságos ügyünk csak 
győzedelmesen kerülhet ki a dúló harcból.

Ha a mai háborúval kapcsolatos bármely 
irányú gazdasági kérdés fejtegetésével kívánunk 
foglalkozni, nem szabad szem előtt téveszte
nünk azt, hogy a jelenlegi háborúnak tulajdon
képpeni okát és keletkezésének igaz magvát 
nem a militárizmusbeli túltengés, nem terület- 
beni hódítási vágy, sem pedig vallásbeli eltérés 
képezte, hanem elsőrangú állami gazdasági 
kérdések eldöntése, a becsületességre törekvő 
szabad fejlődhetés biztosítása és ezzel a szor
galmas munkássággal járó nemzeti jólét további 
zavartalan élvezhetése.

A háború kitörésének közvetlen okai és a 
háború folyamata alatt elhangzott s fent emlí
tett hangzatos jelszavak és egyéb, e célt szol
gáló jelenségek, bár gyakran igen elszomorítók 
is, csakis mellékkörülményeknek tekintendők, 
hasonlóan mint egy tartalmas nagy drámai 
színdarabban a fő drámai jelenetek körül min
denkor egy egész sereg jól elrendezett mellé
kes természetű jelenet csoportosul.

Szükségtelennek tartom, hogy politika; 
vonatkozású részletek felsorolásával bizonyítsam, 
hogy a mostani háború lényegében a világtör
ténelemben eddig még soha elő nem fordult 
nagy gazdasági háborúnak tekintendő.

Hogy ez igy van, annak fejtegetésével és 
kétséget kizáró bizonyításával a háború első 
hónapjaiban a napilapok, valamint az egyes 
gazdasági ágazatok jól szerkesztett közlönyei 
eléggé foglalkoztak.

Az elmondottak előrebocsátása után hang
súlyoznom kell és biztosan hiszem, hogy a 
békeidő beálltával kétséget kizárólag gazdasági 
életünk minden ágazatában nagy fejlődés fog 
bekövetkezni, különösen pedig a kereskedelem 
és a gyáripar terén s ezzel kapcsolatosan ter
mészetszerűleg a közlekedés terén, a vasúti és 
hajózási forgalomban is.

Igy, véleményem szerint, biztosan feltehető 
és számításba veendő, hogy a dunai hajózás 
körülés a hajóépítő gyáriparban nagy fejlődés 
fog bekövetkezni és ezen fejlődésből azon állam, 
illetve azon állam hajózása és hajóépítő gyár
ipara fogja a legtöbb hasznot élvezni és azt 
magának a jövő évtizedekre kihatóan tartósan 
biztosítani, amely államban még a béke beállta 
előtt, már eleve — céltudatosan, szakértelem
mel és a kellő eréllyel — a szükséges előmun
kálatok végrehajtatnak, továbbá — ami talán 
még fontosabb — megszüntetnek mindazok a 
hiányok és pótoltatnak azok a mulasztásokar vasutak már járnak egészen Var-

és igy egészen bizonyos, hogy a __________________ ___________________________________________
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amelyek eddig e téren a haladást és a fejlődést 
hátráltatták, avagy pedig teljesen meggátolták.

Városok feladatai. Hajózásunk fejlesztése 
érdekében a Duna és nagyobb mellékvizei men
tén fekvő városok feladatait sorolja föl.

Ezen feladatok lényegükben a folyómenti 
városokra nézve:

a) egyrészt a vizi és a vasúti átrakodási 
forgalom olcsóbb, kényelmesebb és gyorsabb 
lebonyolításához szükséges kikötők, rakodópar
tok, raktárak és ezekkel kapcsolatos mechanikai 
berendezések, nevezetesen úszó- és partidaruk 
és elevátorok létesítésére terjednek ki,

b) másrészt a nagyobb folyómenti vidéki 
városokban hajózási gócpontok, viziforgabm 
gyüjtőállomások megteremtése végeit, helyi ha
józások berendezésére vonatkoznak.

Ha már most ezen létesítményekre nézve 
a dunamenti városainkat nézzük, valóban elszo
morító eredményt tapasztalunk. Mert ha ez 
irányban van is egyes városban rakodópartok 
tekintetében némi építkezés, azt is esetleg a 
városok némi pénzbeli hozzájárulással mar 
elodázhatatlan patrendezési okoknál fogva — 
az állam létesítette. Maguk a városok jóformán 
semmit sem tettek, mintha nem is tudták, hogy 
mily forgalmi kincset rejt számukra, hogy a jó 
Gondviselés őket egy hatalmas folyam 'mellé 
állította.

Ezen elszomorító felfogásban vezetőszere- 
pet, sajnos maga hazánk székesfővárosa foglal 
el. Örvendetes kivételként Pozsony és Győr 
város említendő, ahol már a viziforgalom fej
lesztésére nagyobbszabású létesítmények folya
matban vannak, továbbá a Balaton, ahol az 
Országos Vízépítési Igazgatóságának tervezése 
és kivitele alatt már több partmenti városnál a 
kikötők készen avagy kiépítés alatt állanak.

Székesfővárosunkat illetőleg | meg kell je
gyeznem, hogy a budapesti kereskedelemi kikö
tőt és a budapesti körcsatornát nem is az 
államnak kellene megépíteni, hanem azt már 
régen a fővárosunknak kellett volna a meg
valósulás stádiumába juttatni, amint azt Né
metországban minden nagyobb folyómenti város 
már évtizedek előtt megtette. így például Né
metországban — a tengeri kikötővárosokat nem 
is Említve — Frankfurt, Manheim, Köln, Mainz, 
Düsseldorf, sőt ezeknél sokkal kisebb városok 
is sok millió márkát költöttek kikötőik megte
remtésére és azoknak műszakilag a legmoder
nebb módon való berendezésére. így példáuj 
Köln közelében Düsseldorf nagy kikötővel szem
ben a Rajna balpartján fekvő Neuss város, 
mely mintegy 50,000 lakossal bir, kikötőjének 
kiépítésére 3' , millió márkát, vagyis kerek 5 
millió koronát szavazott meg,

Nálunk úgy a múltban, mint a jelenben a 
székesfőváros vezetői ily nagyhorderejű, a város 
forgalmi fejlesztésére messze kiható és vége
redményben a városnak jól jövedelmező befek
tetések iránt, sajnos sem érdeklődést, sem eré
lyes cselekedni tudó képességet nem mutattak.

Különben székesfővárosunk jelenlegi súlyos 
viszonyai mellett talán jobb is, ha a szóban 
levő nagyobbszabású munkák tervezései az állam 
kezeiben vannak, mert egyrészt székesfőváro
sunk, ily nagybefektetésű építkezések tervezé
sére és megfelelő kivitelére, szakemberek felett 
nem rendelkezik — bár meghivás útján azokra 
bármikor szert tehetett volna — másrészt ha a 
szóban forgó munkák a székesfőváros által lé- 
tesittetnének. a város adózó polgárai a költség- 
előirányzat be nem tartása tekintetében esetleg 
felette kínos meglepetéseknek lehetnének kitéve, 
amire nézve éppen az utóbbi időben több 
tanuságos eset fordult elő.

JCajógyáraink feladatai. Az előadottak után 
áttérek a hajóépítő gyáriparunk fejlesztése szem
pontjából a hajógyáraink által teljesítendő fela
datok rövid felsorolására.

Hazánk hajógyárainak berendezését és tel
jesítőképességét ismerve, hajógyárainkra nézve 
berendezéseik tekintetében két feladatnak sürgős 
pótlását vélném szükségesnek.

1. Az egyik feladat az lenne, hogy a még 
meglevő elavult mühelyi berendezéseiket töké
letesítsék.

2. A másik feladat pedig az, hogy a hajók 
felépítésére szolgáló sólyatereiket (Stapelplatz 
vagy Heilig) a hajók felépítésénél szükségelt 
modern mechanikai berendezésekkel lássák el.

E két szükségletet azért vélem kívánatos
nak, mert ha azt a célt óhajtjuk elérni, hogy 
lehetőleg olcsón és gyorsan tudjunk hajókat

építeni s a külföldi gyárakkal szemben verseny- 
képesek lenni, nem szabad visszariadnunk 
hasonlóan, amint azt külföldi folyammenti gyárak 
is jól felfogott érdekből megteszik — a nagyob 
befektetésektől és pedig oly irányban, hogy a 
drága és lassú kézi munkaerőt, a lehetőség 
szerint minden munkakivitelben elsőrangú mun
kagépek beállítása és gégerejű berendezések
alkalmazása által pótoljuk. .............

3. A hajógyáraink által teljesíthető további 
feladatként fel kell említenem, hogy tudvalevő
leg a hajózási üzletmenet — a kereskedelmi és 
termelési konjukturáktól függően — változik és 
ehhez képest, főképpen a tömegszállitásra hasz
nált uszályhajókban gyakran, főleg ha egyik 
vagy másik dunai államban bőségesebb termes 
van, a forgalom megfelelő lebonyolítására uszály- 
hniíMíhan időnként kisebb-nagvobb hiány mu-
ta tkozik

Ennek elhárítására hasonlóan, amint „Vasúti 
Kölcsönző Intézetek“ létesültek és jól prospe
ráltak, nézetem szerint, esetleg részvénytársa
sági alapon, a hajógyáraink egyike, vagy többen 
egyesülve, „Hajókölcsönző Intézetet“ kellene 
alapitaniok.

Ezáltal nemcsak főképpen a kisebb hajó
zási vállalalataink nagyobb tőkebefektetéstől 
mentesíthetők volnának, hanem elérhető lenne 
az is, hogy hajógyáraink az uszályhajókat akkor 
építhetnék meg, amidőn-elfoglalfságuk kevesebb 
és az építéshez szükséges vasanyag beszerzési 
ára alacsony, vagyis végeredményben a gyárak 
egyenletesebb elfoglaltságot nyernek és az uszály
hajók megépítése olcsóbbá tétetik, továbbá 
elérhető lenne az a fontos gazdasági cél is, 
hogy a magyar hajózás a Duna nemzetközi 
versenyében és hajózásunkat megillető vezérlő 
szerepének megfelelően, szükség esetén, nagyobb 
teljesítő- és versenyképességgel bírna.

A midőn az előadottakban a dunai hajó
zásunk és hajóépitési gyáriparunkra vonatkozó 
feladatokat megismertettem, még röviden rátérek 
— hazánk hajózását külpolitikailag érintő — 
egy kérdésre.

Ugyanis a Dunán a hajózás gyakorlásának 
nemzetközi zavartalan biztosítására a háború 
befejezésével, a békekötés keretében, egy felette 
fontos nemzetközi, intézkedésre lesz szükség, 
főképpen azért, hogy ezáltal esetleg későbbi 
időkben előre nem tudható eseményeknél a 
Dunán, a háború esetén, a neutrálisnak maradó 
parti államok részére a hajózás tényleges szabad 
gyakorlása biztosítást nyerjen.

Az elmondottakkal befejeztem azt, amit 
magyar hajózásunk és magyar hajóépítő gyár
iparunk fejlesztése érdekében e szakmában 
eltöltött kerek 30 évi munkálkodás tapasztala
tai alapján teljes őszinteséggel elmondani szük
ségesnek tartottam, még pedig azért, hogy 
ezáltal hajózásunknak és hajóépítő gyáriparunk
nak s ezzel szeretett hazámnak tehetségemhez 
képest szolgálatot tegyek.

Hiszem és meg vagyok győződve, hogy 
ha az említett feladatokat sikeresen és mielőbb 
megoldjuk, el fogjuk érni, vagy legalább is 
megközelíteni a szemem előtt lebegő azt a 
célt, hogy Magyarország a már említett 53" ,,-os

virtuális parthosszának és centrális fekvésének 
megfelelően, a Dunán — hajózás és hajóépítő 
gyáripar szempontjából — vezetőszerephez jus
son, s hogy ezáltal gazdasági életünk minden 
ágazatának több kevesebb hasznot szerezhessen

Hogy pedig az áltam ma említett — java
részben már régen elhangzott — szükségletek 
mielőbb megvalósuljanak, arra nézve szintén 
jó reményünk lehet, mert tudvalevőleg a hajó- 
zásunk és gyáriparunk ügyei elsősorban a ke
reskedelmi ministerium hatáskörébe tartozván 
ezen minisztérium jelenlegi illusztris vezetője’ 
báró Harkányi János úr Ó Exellenciája, a gaz
dasági kérdések iránti közismert nagy gyakor
lati érzékével, kitartó erélyével s szorgalmával 
mindenesetre fog utat és módot találni arra’ 
hogy a szóvátett tényleges állami szükségletek 
a lehetőség szerint sürgős kielégítést nyerjenek.

Hangsúlyoznom kell azonkban azt is, hogy 
a hajózásunkban és hajóépítő iparunkban érde
kelt többi összes tényezők is megtegyék a reájuk 
háramló és tőlük méltán elvárható kötelességek 
teljesítését, amely szükséges munkálkodás ered
ményes voltára nézve röviden irányelvül szem 
előtt kell azt tartanunk, hogy: „ne sokat tár
gyaljunk, nnkettirozzunkés tervezgessünk, hanem 
cselekedjünk,“ mert el ne felejtsük soha azt a 
bevált jó német közmondást:

„W er rastet, der rostet“ 
vagyis magyarul mondva:

„Aki megáll, az visszam arad“!

„ J f  J. í ju lá s - b é /y e g  a  legszeré
n y e b b  a já n d é k n a k  is  tö r té n e lm i 
é r té k e t  a d  "

„Építsük fel a romokat!“
Még mindig biztat és hívogat e szózat! 

„Építsük fel a romokat!“ Mert még sokan van
nak vissza, kik e nemes akcióban még részt 
nem vettek. Hisz minket védelmezve földön
futóvá lelt a Kárpátok népe! Mennyi borzalom 
s mily mérhetetlen honpolgári önfeláldozás árad 
ki e néhány szóból. Főispánunk és polgármes
terünk buzdító szavai csengenek ismét fülünkbe, 
midőn városunk boldog polgárait a nemes cse
lekedetre ösztönzik, kiknek életét, tűzhelyét, 
vagyonát, mindennapi kenyerét megkímélte a 
sors! S különösen: Ti, kegyeltjei a véletlennek, 
kik a Kárpátok ércfala mögött biztonságban 
élve, nem szenvedtetek hiányt, sőt gyarapodta
tok: Újra hozzátok kiáltunk! Sorakozzatok! 
Nyissátok meg erszényeteket! Legyen ott min
den újvidéki polgár áldozatkészsége, ahol a 
hazafias kötelesség lerovása vár reálok!

Felsoroljuk ismét azokat, kik újabban ad
tak a Haza erősbödésére, kik otthont teremte
nek a hajléktalanoknak, kik a tél zordonságát 
enyhítik.

<A kárpáti fabak fölépítésére adományoztak: 
Menrath József 100 K, Vajda Dezső 50 K, 
Nyíri András 25 K, Milicsits Alimpia 20 K, 
Vlaovics Szvetiszláv 50 K, Sevits Mitrofán 
püspök 100 K, Wittlinger Béla 25 K, Gruby 
Rezső dr. ‘25 K, Erlach Eletka 20 K, „Rendü
letlenül" szabadkőműveskor 50 K, „Nazaré- 
nus" gyülekezet 60 K, Nagy András 10 K, 
Brankován Iván 10 K, Czoczek Nándor 10 K, 
Vucskovits Vásza 10 K, Vucskovits Lukáné 20 
K, Jovanovics Szilárd 5 K, Wachtl Imre pékm. 
300 K, Gross és Krausz 600 K, Löwinger 
Ármin 50 K, Miroszávlyevits testvérek (Koszta 
és Lázár) 600 K, Id. Dorosnyák Béla 50 K. 
Messer Salamon 25 K, Kovacsevits András 6 
K, Pencz Károly 25 K, Provanovits Zsiván 25 
K, Derner Lipót 15 K, Szabó Lajos dr. 30 K, 
Peikert Győző 20 K, Milutinovits Lázár 25 K, 
Keiner Miksa 20 K, Monasevits Sz. Dusán 200 
K, Reform, el. iskl. növ. 3‘86 K, Állami polg. 
leányisk. tanulói (iskola falva) 146'86 K, Áll. 
polg. leányisk. tantest 20 K, N. Nemessányi 
Adél 20 K, Markovits Sz. Dusán 50 K, Szalay 
Lajos kir. tan. 20 K, Izr. el. népiskola 75 K, 
Tasnádi Károlyné 20 K, Honis Ferenc 10 K, 
Iszákovis Tanászia 10 K, Hirschenhauser és 
Pilischer 150 K, Szaranda Lázár 10 K, Özv. 
Paquor Józsefné 50 K, Stefanovits Lyubomir és 
Vladimir 100 K, Kovács János nyug. tanár 10 
K, lankovits Pál dr. 25 K, Fenyő Győző dr. 
50 K, Obradovifs Glisa 20 Koronát.

íA  katonák téli ruházatára adományoztak :
Menrath József 50 K, Vajda Dezső 50 K, 

Vlaovits Szvetiszláv 15 K, Varagyanin Árkádia
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20 K, Lenkey Imre és neje 15 K, Werlheim 
Henrik 20 K, Megyesi Ferenc 10 K, Özv. 
Paciuor Józsefné 15 K, dr. Jankovits Pálné 7-50 
K. Löwinger Ármin 20 K, Messer Salamon »5 
K, líj Faust Jánosné 15 K, Kovacsevits Fran
ciska 2 K, Provanovics Zsiván 5 K, Deiner 
Lipót 15 K, Prsibok Vazul 25 K, dr. Szabó 
Lajosné 20 K, Keiner Miksa 10 K, Szalay 
Lajos 20 K, Hirsenhauser és Pilischér 15 K 
Losdarfer Róbertné 10 K, Markovits Sz. Dusán 
4 Koronát.

Je rmészotben adományoztak:
Kirz József 4 drb. Manasevits Sz. Dusán 

12 darabol.
JCatonák karácsonyi ajándéka:

Werlheim Henrik 20 K, Kassovitz Ármin 
dr. 15 Koronát.

Ki felelős a világháborúért?
A világháború kilürése óla izgatja a diplo

máciát és az egész művelt világ közvéleményét 
ez a kérdés, mert azok a felelős tényezők, 
amelyek a bábom kitörésénél aktiv szerepet 
játszottak, igen természetesen mindkét oldalról 
egymásratolják ezt a nehéz és súlyos felelős
ségei. Mi tudjuk, hogy a világháborúért annak 
felidézéséért kizárólag Anglia felelős és ezt 
a tudomásunkat szinte okmányszerűleg tudjuk 
bizonyítani, azonban igen érdekes, hogy a fele
lősség kérdéséről miképpen vélekednek maguk 
az angolok.

A „Norddeutsche Allgemeine Zeitunk“ 
legutóbb egy cikket közölt, amelyet A. Q. Gar- 
diner, a Daly News és Leader kiadója 1914. 
augusztus 1-én irt, és amely cikk azt bizonyítja, 
hogy még néhány nappal a háború kitörése 
előtt is voltak emberek, akik a nemzetközi 
külpolitikai helyzetet elfogulatlanul Ítélték meg.

Az eredeti cikk cime volt: „Miért nem 
szabad hadat viselnünk?

— Minden ország boldogsága — mondta 
a cikk milliók élete és sorsa egy embernek, az 
orosz cárnak a kezében van. Oroszország az 
az állam, amelyért nekünk vérezniink szabad? 
Tegyük meg Oroszországot Európa és Ázsia 
urává? Ez a kérdés. Mert igaz, hogy az orosz 
cár kezében van a mérleg, de viszont az orosz 
cár a nu kezünkben van és végső fórumként 
nekünk kell döntenünk, hogy Európát eláras
sza-e a vér, vagy sem. A lapok mai számában 
egy Reuter-jelentés található pétervári kelte
zéssel :

„A helyzet nem hajlott a béke felé. A 
britt flotta elindulása Portlandból mély hatást 
tett és Japán biztatásaival egybevetve, meg
erősítette Oroszországot abban az elhatározá
sában, hogy szillárdan fog állni ágyúi mellett.

Mintha villámfény világítaná meg az egész 
helyzetet. Látjuk a cárt kezével a mérlegen. 
Angliára pillantva, ahol valami bizonyosságot 
keres, amelyre sziisége van. Ha Anglia azt 
mondja, hogy saját veszélyedre és kockázatodra 
billented ki a mérleg nyelvét, akkor nem fogja 
kibillenteni. Azt mondják nekünk, hogy Német
országot felbátorítjuk, ha átlátja, hogy nem kell 
velünk is számolnia. De most nem Németor
szágról van szó, hanem kizárólag Oroszor
szágról. Ami a Szerbiával való vitát illeti, nem 
szimpatizálhatunk Szerbiával. A trónörökös és 
felesége megöletése hideg és brutális gaztett 
volt, egy összeesküvés gyümölcse, amelyet nagy 
gonddal és meggondoltsággal készítettek elő és 
amelyet egész Szerbia inspirált. A gyilkosság 
volt csúcspontja annak a régóta folyóakciónak, 
amelynek célja az volt, hogy Ausztria-Magyai- 
wszág szlávjait lázadásba kergessék. Nem véd
jük az ultimátum feltételeit, de senkisem tagad- 
hatja, hogy Szerbia provokált és hogy Ausztria- 
Magyarországnak joga volt e gonosztevőkkel 
szemben szigorú feltételeket szabni. És semmi 
baj sem lett volna, ha Szerbia és az Osztrák- 
magyar-nionarehia izolált lett volna. Azonban 
Szerbiát most védeni fogjuk egy európai háború 
arán is. Mert Szerbia Oroszország eszköze volt. 
“elgrádban működött a legsötétebb, legelszán
tabb orosz diplomata, és Belgrádon keresztül 
akatja Oroszország megszerezni magának az 
egyeduralmat Oroszország fölött. Van valami 
érdekünk, hogy ebben Oroszországnak segít
ségére legyünk. Ha Németországot elbuktatnók 
és Oroszországot Európa és Ázsia diktátorává 
tennők, ez a nyugati kultúrára és civilizációra 
a legnagyobb veszedelmet jelentené. Visszaesést
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Tehát ki felelős a háborúért?

Csődön kívüli kényszereijyessGsj.
A kormány a háború esetére szóló kivé

dés intézkedésekről alkotott törvények alapján 
ma rendeletet bocsátott ki, amellyel megállapítja 
a csodönkivüli kényszeregyesség eljárásának 
szabályait. E rendelet szerint az adós azokban 
az esetekben, amelyekben az eddigi törvények 
szerint maga ellen csődöt kérhetett, a csődön- 
kivuli kényszeregyességi eljárás megindítását 
két heti. Illetékes az a törvényszék, amely a 
csődnyitásra illetékes volna. Az adós köteles a 
kérvénnyé! egyességi ajánlatát előterjeszteni, 
mellékelven egy ideiglenés mérleget. Az adós 
egyességi ajánlatát vissza nem vonhatja és a 
hitelezők beegyezése nélkül nem módosíthatja. 
Az igazságügyminiszter rendelettel megállapít
hatja az egyességileg ajánlható legkisebb há
nyadot és kiegyenlítésre megszabható leghosz- 
szabb határidőt.

A biró az eljárás megindításakor vagyon
felügyelőt rendel ki, aki fogadalmat tesz. Az 
egyességi eljárás megindítását hirdetményileg 
közzé kell tenni. Az adósnak a kérvény benyúj
tása Hajijától kezdve az eljárás megindításáig 
nem szabad ingatlanait elidegeníteni vagy, meg
terhelni, vagyonához tartozó dolgon vagy jogon 
külön kielégítési jogot engedni és azokról élők 
között ingyenesen rendelkezni. Ilyen jogügyle
tek hatályosságához az eljárás megindításától 
kezdve a vagyonfelügyelő hozzájárulása szük
séges. A vagyonfelügyelő a befolyó pénz átvé
telét, fizetések vagy más kötelezettségek telje
sítését magának tarthatja fenn. Az egyességi 
eljárás megindításától kezdve az adós vagyo
nához tartozó dolgokra és jogokra végrehajtást 
elrendelni vagy foganatosítani nem lehet, ingat
lanaira a telekkönyvi rendtartás 88. §-ának b) 
és c) pontjai, úgyszintén 92. §-a alapján a jel
zálog előjegyzését kérni nem lehet.

Az egyességi ajánlat benyújtásától, kezdve 
szünetel az adósnak a fennálló törvényeken 
alapuló az a kötelessége, hogy önmaga ellen 
csőd megnyitását kérje, úgyszintén ellene az 
eljárás megindításától kezdve hitelező kérel
mére csődöt nyitni nem lehet, s a folyamatban 
lévő csődnyitási eljárást föl kell fügeszteni. A 
vagyonfelügyelő körülbelül a tömeggondnok 
hatáskörével jár el, költségei megtérítésén kívül 
díjazást is követelhet. Melléje a biró ellenőrző- 
biztost, vagy legfülebb őt tagból álló ellenőrző- 
bizottságot rendelhet ki.

A követeléseket a kir. törvényszéknél be 
kell jelenteni. Előnyös kielégítés illeti meg az 
egyességi eljárás költségeit és a csődtörvény 
60. §-ának I—4. pontjaiban fölsorolt követe
léseket, a betéti könyvekre alapított száz koro
nát meg nem haladó követeléseket.

Az adós az egyességi tárgyaláson szemé
lyesen tartozik megjelenni; ha igazolatlanul meg 
nem jelenik, a biró az eljárást megszüntetheti. 
Az adós köteles esküt tenni arra, hogy az általa 
készített vagyonkimutatás és mérleg helyes. Azt 
a hitelezőt, akiknek a jogait az egyesség nem 
csorbítja, szavazati jog nem illeti, sem ezt, aki 
követelését kellő időben be nem jelentette, 
hacsak mulasztásának véletlen voltát nyomban 
valószínűvé nem teszi. A szavazás tárgya az 
egész egyességi ajánlatot akkor kell elfoga
dottnak tekinteni, ha az azt elfogadó hitelezők
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■ i. , ., 6  icgaiauo Keinarmact
részét teszik ki valamennyi hitelező (őkeköve- 
telesének, akit szavazati jog illet.

Az egyesség érvényességéhez a biró jóvá
hagyása szükséges. A határozat ellen az érde
keltek felfolyamodással élhetnek, az egyességet 
Jóváhagyó végzés ellen felfolyamodással nfm 
élhet az a hitelező, aki szavazatával az egyes- 
séghez hozzájárult, a megtagadó végzés ellen 
szavazott. A felfolyamodás egyfokú, a tábla bi- 
ralja el.
t i bírói jóváhagyásával az adós
felszabadul az egyességben vállalt kötelezettsé
geken túlmenő tartozásai alól. A jóváhagyott 
egyesség alapján az adós ellen kielégítési végre
hajtásnak van helye. s

A rendelet 1915. évi december hó 1-én 
lep eletbe, hatálya Horvát-Szlavon országokra 
nem tejed ki. s

h í r e k .
IZ Dr' Kungl Károly kitüntetése. A király 
Kungl Karoly dr, városi fölevéltárosnak a 
„oignum laudist“ adományozta. Iíungl Károlyt 
dr aki a mozgósítás óta teljesit katonai szol
galatot, az üdvözlők egész serege kereste fel 
jó megérdemlett kitüntetése alkalmával.

hadikölcsönjegyzés Újvidéken. Az újvi
déki hadikolcsönjegyzés, meglepő sikerrel já rt: 
szerda délig majd 14 millió koronát jegyeztek 
Újvidéken A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
újvidéki fiókjánál 6,100.000 koronát, az Ujvi- 
vidéki Takarékpénztárnál 3 milliónál jóval többet, 
(a jegyzések összesítése most folyik), az Ipar és 
Kereskedelmi Takarék. R.-T. nál 1,746.550 
koronát, a Központi Hitelintézetnél 73z.7s0 
í ™ 4*’ ,az E1̂ 0 Magyar Előlegezés Egyletnél 
oűo O koronát’ a Szerb Szövetkezeti Banknál 
2b8 800 koronát, az Újvidéki Hitelszövetkezetnél
239.000 koronát, az Osztrák-Magyar Bank 
újvidéki fiókjánál 203.650 koronát, a Póstata- 
karékpénztárnál 76.8OO koronát, az Újvidéki 
Népbanknál 70,000 koronát, a városi adóhiva
talban 32.000 koronát, a Szlovák Banknál 18000 
és a Szerb 1 pénztárnál 15 000 koronát jegyeztek.

Tejdrágitásért megbüntették Karbiner VFe- 
obal inét 30 koronára.

A létesítendő uj hajógyár. Mikor vasárnap 
délelőttre Egan Ede ur előadásához meghívást 
kaptunk, örömmel tettünk eieget hirlapirói kö
telességünknek, mert Egan hírneve országos, 
sőt határainkon túlmenő. Ismerjük Őt, mint 
gyári hivatalnokot, mint mérnököt és mint 
tudós tanárt, ki különösen a hajóépités és hajó
gyárak fellendülése érdekében igen sokat tett. 
Nálunk is hajógyárat óhajt alapítani. A téli kikö
tünk a kormány áldozatkészsége folytán megvan 
és igy vele és mellette a hajógyár is könnyen 
létesülhet, M nő fontos ez a város és az országra 
nézve, azt Egan elmondotta. Egy külön cikkben 
méltatjuk a tudómányos és praktikus alapokra 
fektetett e,ö:ldást Tesszük ezt azért, hogy 
közönségünk általános vonalakban tájékozást 
nyerjen a gyárlitesitésének fontosságáról. Anyagi 
áldozatot sem kíván a vállalat, mely a hajó
gyárat létesítené, hanem csak jóindulatot, mert 
az a 36 hold föld, melyet a város erre a célra 
átengedne, csak igen csekély anyagi áldozat 
volna azon iövőrekiható sok haszonért, melyet 
ebből a város merít. Ide kö'tözik sok ezer 
ember, kik itt élnek, ift szerzik be szükségle
teiket. Keresményük nagy része itt marad, de 
egyéb igen sok fontos előnye is lesz.

Bízunk a város polgárságának intelligen
ciájában és ezért reméljük, hogy az Ige testet 
ölt és: meglesz a hajógyár.

A hentesek siralma. Az egész ország dics- 
himnust zeng a mi derék polgármesterünk és 
tanácsunknak, azért a kitünően megalapozott és 
eredményre vezetett előrelátásért, mellyel mód
ját ejtette, hogy Újvidéken ma olcsó falatot 
ehetik az ember. Még a Népszava is Ständ- 
chent rendez nekik, pedig róla tudjuk, hogy 
nem szokta homlokon csókolni a hatóság fejét. 
Tehát összegezve az országos kedvező hangu
latot: a dicshimnust bátran előadhatják. De 
mint minden jó dolognak, ennek is vannak 
ellenségei, az érdekelt újvidéki hentesek, kik 
zsirnak és elégiát, búdalt pengetnek a polgár- 
mester helyiségében. Ök bizony visszaadják 
(Ugy-e bár azt gondolja a nyájas olvasó, hogy 
a sok ezrest, amit szereztek, dehogy, csak 
tessék türelemmel lenni!) visszaadják az ipar-
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igazolványaikat és azzal fenyegetőznek, hogy 
igy meg úgy elégítse ki a város Újvidék hus- 
szükségletét, mert a hatalmas konkurenciát nem 
bírják szegények. Mennyire zsírunk! Nyájas 
olvasó ne ijedj meg, még meggondolják egykissé 
a dolgot.

Vöröskeresztes szeretetadományok. Kohn 
Fülöp: 12 drb. gyufatartó, 24 drb. zsebkés, 
24 dr. cigarettaszipka, 50 drb. jelvény, 24 drb. 
zsebtükör, 24 pár harisnya. Krompaszky Ignác: 
3 drb. zsebkés. Kapuszta Emília: 3 drb. hósap
ka, 3 pár érmelegitő, 1 tucat zsabkendő, 6 pár 
harisnya, 3 pár keztyű, 100 drb. cigaretta, 
20 csomag dohány, alma, Krevesils István: 
3 1. bor, 3 kg. alma. özv. Majna Anastázia: 
Egy felszerelt vaságy, 2 párna. 4 áthuzat, 1 
dunyha 2 áthuzattal. Kaiser Ignác: 6 pár láb
szárvédő. Krammer Nándor: sütemények és 
alma. Iliin Dusánné: 200 drb. cigaretta és 2 
üveg bor. Oódor Mariska: sütemény. Fejes 
Sándor; 2 skatulya cigaretta. 1 kg. dió, 1 pár 
keztyű. Faith Ferencné: 24 drb. ing, 6 drb. 
alsónadrág. Faith István: 3 üveg bor, 3 pár 
fehér zokni, 2 drb. zsebkés, Blahm: 4 drb. 
ing, 4 drb. alsónadrág, 3 pár kapcza, 1 drb. 
haskötő, 1 drb. nyakvédő.

(Folytatás következik.)
Egészségügyi jelentés a nov. 8 — 14-ig 

terjedő hétről. Jelenteitek e héten 7 diphteria, 
5 kanyaró és 3 typusesetet. Egy a déli harc
térről viszatért katonai munkás koleragyanuval 
megbetegedett, a Temerini utón tanyázó cigány
táborban nyakszirtmerevedés ütött ki.

Küldjünk szeretetadománytaz oroszországi 
hadifoglyoknak. A Magyar Vörös Kereszt Egye
sület hosszas tárgyalás után végre módját 
találta annak, hogy tömeges szeretetadományok 
akadálytalanul eljuhassanak az oroszországi 
fogolytáborokban. Az orosz kormány megígérte, 
hogy e célra gyorsvonatokat bocsát rendelke
zésre. Ezeket a vonatokat a svéd Vöröskereszt 
tagjai kisérik, akik az amerikaiakkal és az orosz 
Vöröskereszt képviselőivel együtt a helyszínén 
kiosztják majd az adományokat. Ragadjuk meg 
ezt a kedvező alkalmat és biztos módot arra, 
hogy orosz fogságban sínylődő bajtársainkon 
segijsünk. A családi tűzhely melegétől távol, a 
tél kegyetlenségének kitéve, tőlünk várnak irgal
mat azok, akiknek mi otthonunk épségét és 
kényelmét köszönhetjük. Az újvidéki társadalom 
megmutatta, hogy együtt érez a küzdő hősök
kel, a sebesültekkel, rokkantakkal, rendkívüli 
áldozatkészségével — kérjük — bizonyítsa be 
most, hogy nem hagyja el fogoly testvéreit 
sem Karácsonyi ajándékul küldhetünk nekik: 
pénzt, takarót, meleg alsóruhát, érmelegitőt, 
nyakvédőt, harisnyát, zsebkendőt (kép vagy 
Írás nélkül) törülközőt, gummi nélkül készült 
nadrágtartót, szappant, kanalat, pléhedényt, 
fogkefét, fésíit, varróeszközt (olló nélkül), féreg
port, irónt és tiszta papirost. Használt holmi, 
továbbá bárminemű Írás, könyv, újságpapír, 
élelmiszer, ital és felsőruhanemü küldése tilos. 
A szeretetadományokat köszönettel fogadja, 
nyilvántartja és a Magyar Vöröskereszthez eljut
tatja az újvidéki Hadsegitő Bizottság.

A városi lakosság jegyzése. Bár minálunk 
az ország lakosságának csupán egyötöde, kere
ken négy millió lélek lakik a városokban, a 
kereskedelem, ipar és a hitelintézetek révén a 
tőke túlnyomó részben természetszerűen a váro
sokban öszpontosul. Nagyjelentőségű tehát a 
harmadik hadikölcsön sikere tekintetében a vá
rosi lakosság jegyzési készsége. Ebben a te
kintetben ürömmel tapasztalhatjuk, hogy városi 
lakósságunk jó példával jár elől és jelentéke
nyen nagyobb összegeket jegyez, mint a két 
előző hadikölcsönre. Amennyire a nyilvánosságra 
hozott jegyzéseket áttekinteni lehet, e tekintetben 
a következő kép alakul ki: Budapest (II. hadiköl- 
csönnél 460 millió) most 760 millió, Pozsony 
(II. hadikölcsönnél 30 millió) most 40 millió 
Temesvár (25) most 37 millió, Zágráb (20) 
most 13 millió, Győr (21) most 14, Arad (15) 
most 25 millió, Kassa (14) most 16, Debrecen 
(14) 23, Pécs (11) 13, Nagyszeben (10) 17, 
Brassó (8.5) 12, Sopron (7) 7.3, Eger (4) 7.5 
Kolozsvár (8 '25 Miskolc (7.5) 12 Fiume (4)
6.5, Kaposvár (4.3) 5.3, Lúgos (4.5) 5, Maros- 
vásárhely (3) 11, Nagybecskerek (4.5) 4, Nagy
várad (5.5) 17, Nyíregyháza (4) ti, Nyilrh (2.2)
3.6, Rimaszombat (2 5) 4, Szeged (I) 15, Szce- 
szárd (4.8) 6, Székesfehérvár (4.7) 5 Szom
bathely (7) 14, Szolnok (1.7) 7, Beszterce (1.2)

4, Besztercebánya (3) 3, Trencsén (2.5) 3.5, 
Újvidék 14 millió, Ungvár (2.5) 4, Eperjes (3)
5, Zombor (5) 6.5, Eszék (6.5) most 14 millió. 
Amint e számadatokból kitűnik, a jegyzési 
mozgalom a városi lakosságnál általában nagyon 
kedvezően alakul, és előre látható, hogy a jegy
zési idő utolsó napjaiban a jegyzési mozgalom 
a városokban is oly arányokat fog ölteni, hogy 
a közölt eredményeket a végeredmény bizonyára 
jelentékenyen meg fogja haladni.

Kézbesithetlen vasúti küldemények. A
kézbesíthette!: küldemények elárverezése Újvidék 
állomásán f hó 27-én délelőtt 9 órakor fog 
megtartani.

A magántávirat forgalom ismét megindult. 
A továbbitásrá vonatkozólag ugyanazon eljárás 
követendő, mint azelőtt.

Ingatlanok birtokváltozása. Tóth László 
eladja Somogyi István és neje Bak.-a Mái iának 
a Kamenicai utcán 74 számú ház és beitelket 
96ÜO kor. vételárban.

Jeftics Mirko eladja a Königstädller Testvé
rek újvidéki cégnek a buzatéri 7 számú ház és 
beiteket 00.000 kor. vételárban.

háborús előadások. Újvidék város szék
háza nagytanácstermében f. é. november hó 
21-én délután 5 órakor. Szabó Lajos dr. városi 
tiszti főügyész előadást tart. „Pénz és a há
ború“ cimen. Belépő-dij 1 korona. Az előadás 
teljes jövedelmét az újvidéki hadirokkantak 
javára fordítja, e célra felülfizetéseket köszö
nettel fogad s hirlapilag nyugtáz e rendezőség.

Az újvidéki sütőipar fejlődése és föllen
dülése. A Petőfi utca 8. szám alatt derék ipa
rosunk Wachtl Imre saját házában, villamos 
erőre berendezett gőz-sütő-házatalapitott. Wachtl 
nem sajnálta a nagy anyagi áldozatot és Újvi
déken olyan nivóra emelte a sütőipart, mely 
egész Bácsországban egyedülálló. Megszemléltük 
a még nem teljes berendezést, mely azonban 
már most is fölülmúl [tündén eddigi kézzel
kezelt sütést. Itt Werner Pfleiderer wieni első 
és egyedülálló gyávából származó dagasztóké
szülék, óriási háromemeletes gőzkemence van, 
melyeknek berendezése olyan, hogy a higénia 
minden követelményeinek megfelel. Maga a 
készülék dagaszt, a kemence pyrométere mu
tatja, hogy mennyi hőfokú a kemence. Az 
aránylag nagy 200 fokos meleget a fehér és 
házi sütnivalók részére és a 240 fokosat a ke
nyérre egy helyről fejlesztik, de a parazs a 
sütőben nem jut. Ott absolut nyoma sincs a 
gőznek, hanem acélrudak megntelegitve adják 
tovább a hőt. Van zsemlyeszáritó a zsemlyemor
zsa részére. Egy teljesen pormentes készülék. 
Most ássák az ártézi kutat, melynek vize adja 
a sütéshez valót és igy a viz is, mely fő kelléke 
az egészséges tésztának, ammoniakmentes és 
tiszta lesz. Elismerés iileti Wachtl Imrét már 
azért is, hogy elsősorban ezen egészségi köve
telményeknek megfelelt és azért is, hogy lehe
tővé tette, miképpen a háziasszony gondját 
eloszlatta. Mert nem kell Wachtiéknál kérdezni: 
mikor lehet a kenyeret vagy egyibet elhozni, 
hogy bevessék, mert itt a nap bármely szaká
ban lehet sütni.

Olcsóbb lett a fözöliszt. Gróf Tisza István 
rendeletet bocsájtott ki, mely szerint a főzőliszt 
nagybani ára Újvidéken métermázsánként 51 
korona, kicsinybeni ára kg. 56 fillér.

Tejhamisitók. Jogerős Ítélettel megbüntették: 
Basics Gábornét 13, Zsikics Györgynét, 28 
Dimitrievics Milánnét 18 Paszics Vászát 2«’ 
Jaukovics Dusánt 28, Leclü Vilmost 58, Decz 
Miklcsnét 48, Damlovics Péten 10 Nicziforov 
Sz-t 108 , Relics Jeftanét40 8, Danilovics Istvánt 
18, özv. Katona Istvánnét 58 és Grnya Ta- 
másnét 28 koronára I

Tűz. Csütörtök este a rendezőpáiyaudvar 
állomáshelyiségének irodája teljesen leégett 
A berendezést, iratokat megmentették, csupán 
3 vaságy lett a lángok martaléka. Tűzoltósá
gunk gyorsan a helyszínen termett, de a desz
kaalkotmány (valószínűleg a kályhatüztől lángot 
fogott) gyorsan leégett. A tetemes kár az állam- 
vasntat terheli.

Találtak. Péterváradon 1 aranyláncot arany- 
keretes függeiékes fényképpel. Igazolt tulajdo
nosa a péterváradi rendőségnél átveheti.

A „Darvin“ — Fülöp Zsigmond dr. nép
szerű t-rmészefludományi folyóiratának most 
megjelent november 15 i száma ismét mesteri

ÚJVIDÉKI NAPLÓ 1915. november 21.

példája annak,hogyan lehet a természettudomány 
legfontosabb kérdéseit a nagyközönség számára 
népszerűén hozzáférhetővé tenni. E számból ki
emeljük a következő cikkeket: Lindner: Zsil- 
termelés mikroszkópi gombák utján. Halten- 
berger Mihály : dr. Bulgária. Horváth Károly : dr. 
A ruhatetü természetrajza. Gáspár Lajos: dr. 
Lelki indulatok hatása az emésztő mirigyek 
működésére. Mende Jenő : Röntgen sugarak 20 
éves jubileumára, stb A kitűnő folyóirat 
előfizetési ára fél évre 5 kor. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal, Budapest Andrássy ut 60.

Csokoládé-ajándékok katonáinknak. A
Stollwerk Testvérek-cég utóbbi napokban a 
délnyugati fronton küzdő csajiatainknak egy 
vaggon (10.000 kgr.) csokoládéval kedveskedett, 
mire Jenő kir. herceg vezérezredestől a köiet- 
kező sürgöny érkezett: „A nagy csokoládé-aján
dékért, mely a délnyugati front derék csapata
inak kellemes üditöszer lesz, a részesitendők 
nevében legmelegebb köszönt tét mondok. Jenő 
kir. herceg, vezérezredes.“ Stollwerk Testvérek 
ezenkívül 10.000 kg. csokoládét küldtek aján
dékképen Hindenburg táborszernagy seregének, 
15 000 kg-ot a nyugati front vitézeinek, 10 000 
kg.-ot a Szerbia ellen hercoló osztrák-magyar 
és némét csapatoknak és 5000 kg.-ot a tőrök 
csapatoknak.

Hézagpótló a Fischer Testvérek utóda cég 
műszaki vállalat mely ezen a téren kiváló ered
ményeket ér él. Olvasó közönségünk figyelmét 
fölhívjuk a mai számunkban közölt hirdetésére.

(Az Érdekes Újság háborús albumából)
most jelent meg tizenkét gyönyörű képpel a 
harmadik sorozat. Az első két sorozatnak oly 
nagy sikere volt, hogy a füzeteket az országban 
hamarosan szétkapkodták. Miután a képek oly 
érdekesek és szépek, hogy vetekednek a leg- 
müvésziesebb festményekkel, ennek a sorozat
nak is meg lesz nagy népszerűsége. A tokba 
foglalt tizenkét képből álló harmadik sorozat 
ára, szállítással együtt 2 korona és megrendel
hető Az Érdekes Újság kiadóhivatalánál, V., 
Vilmos császár-ut 78.

Uj napilap Budapesten. A háborúval kap
csolatos különleges sajtószolgálat egy uj és 
minden formájában eredeti politikai napilapot 
teremtett meg Budapesten. Az uj lap első száma 
november 20-án este fog megjelenni, homlokán 
egy egészen sajátságos szinte szokatlan címmel: 
8 órai Újság. A lap cime egyúttal jelzi tehát 
az uj vállalkozás progranimját i s : a késő esli 
órákban lesz ez a lap a közönség lelkes szol
gálatkész, mindig jól értesült újságja. Egyelőre 
Bécsben, Berlinben, a semleges Svájcban és a 
Balkán fővárosaiban lesznek a 8 órai Újság
nak tudósítói, akik expressz-táviratok utján 
közük a 8 órai Újság révén a magyar közön
séggel a legfrissebb híreket, Az uj lap legfon
tosabb kötelességének azt tekinti, hogy mindig 
igazat Írjon, hogy becsületesen és gyorsan 
szolgálja ki a közönséget. A 8 órai Újság egyes 
számának ára 6 fillér, felelős szerkesztője: 
Nadányi Emil dr.

Karácsonyi Album cim alatt mini minden 
esztendőben, úgy az idei karácsonyra is egy 
díszes Albumban összegyűjtve jelenteti meg a 
Bárd Ferenc és Testvére közismert budapesti 
zeneműkiadó cég a f. évben népszerűségre 
jutott kedvelt zenemüveket. Benne lesznek az 
Albunban a legújabb operett újdonságok, mint 
Zsuzsi kisasszony, Lengyelvér, Végre egyedül, 
Legénybucsu, Vilmos huszárok legjobb számai. 
Továbbá Kcringők, Indulók, Tangó, Ragteim, 
kupiék és szcbbnél-szebb kabarészámok. Dalok, 
Magyar nóták és a most népszerű katona nóták. 
Valamennyi zongorára, részben pedig ének és 
zongorára. Ezen Karácsonyi Album kiadásával 
hazánk e legelső zeneműkiadó cége kedves 
meglepetést szerez nagy vevöközönségének és 
valóssággal ajándékszámba megy c gyönyörű 
album, tekintve, hogy majdnem 100 oldalt tar
talmazó kötetben foglalt zenemüvek értéke 
egyenként vásárolva 100 korona értéket képvi- 
sel, mig igy együtt az egész Karácsonyi Album 
4 korona, diszkötésben pedig 6 korona. Lapunk 
olvasói bizonyára szívesen veszik e Karácsonyi 
Album megjelenéséről szóló hírünket és azon 
figyelmeztetésünket, hogy az albumra a kiadó
cég csakis november hó 30- ig fogad el meg
rendeléseket, mivel ez csak annyi példányban 
lesz előállítva, ahány megrendelés arra decem
ber 1-ig Budapestre a cég Kossuth Lajos-utca 
4 sz. alatti kiadóhivatalához beérkezik.
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A balkáni offenziva. A legutóbbi hetek 
legnevezetesebb harctéri események egyike volt 
a Szerbia elleni offenziva megindulása. Uj ve
szélyek, uj ellenségek, uj nehézségek várják 
l!Ös fiainkat és ez uj bajok közli! egyike a 
legnagyobbaknak a piszok és a sok különféle 
tetű, amelyek a ragályokat terjesztik. Ezek ellen 
a tetük ellen, melyek a test minden részébe 
befészkelik magukat, a legjobb szer a „Szanitéc“ 
kenőcs, amely már egyszeri bekenés utáiTpetés- 
,81 együtt pusztisztitja ki az összes telüket. Egy 
koronás dobozokban kapható a készítőnél, 
Auber Vilmos gyógyszerésznél Mohács, valamint 
minden nagyobb gyógyszertárban és drogériában,

N y i l t t é r .*

J * *  -féleFay
Utánzatokat utasítsuk vissza.

*E rovatban közlőitekért néni vállal felelősséget a 
szerkesztőség

Sodener-
Ásvány
Pastillák.

„ A P O L L O “ M O Z I  ! ! ! ! 

A  G a v a l l é r
szenzációs dráma 3 felvonásban.

A  p o k o l  v i t o r l á s a
kalandor történet 3 felvonásban.

I-ső rendű dán 
marhagulyás konzerv
netto fé l k ilogram os dobozokban 
dobozonként 2 kor. 60 fiit- árban

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

A gulyáshus kitűnő izü 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
cégné l Ú jv id é k , T e m e r in i-u -  12, 

te le fo n  3 0 3

in ia t  s z ín in !
v ♦
t  Újvidéken Duna-utca sarkán, a séta- J
J tér mellett 1916 január 1 -töl bér- ** •>
1 beadó A szálloda: étterem, kávénáz «♦ ( *
S 20 vendégszoba, korcsma (mint t
} melléküzlet) nagy borpince, istálló 2♦ <r
2 kocsiszín és más egyéb helyiségekből 2
V ♦

♦ áll, úgy a bérlő, mint a szolgasze- 2
mélyzet számára.

♦ Közelebbi és a bérleti föltételek •
♦ a tulajdonosnál megtudhatók.
♦
« Újvidék Kenyér-utca 28. í
♦ ♦

M e r g e r  Fülöpné és Társa
Újvidék Kossuth Lajos utca 47 szám.

W IN K L E P A L O T A
Gazdag raktár: ékszerek-arany és ezüst 

tárgyak, arany-ezüst zsebórák, faliórákban, 
a legszebb

karácsonyi ajándéktárgyak,
jutányos árak.

Küldjünk a haraléren didergő katonáinknak

SPIRITOLT
sokkal olcsóbb, jobb és 

praktikusabb mint bármely 
más gyorsfözö.

MINDENÜTT KAPHATÓ!

SPlRITOLakalo!)akalyhaja SPIR1T0L a„harcítére?
---------  Főz!Melegít! ------------- nelkulozheteflen.

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 “

R
i  
8 
8 
8
0 » 0 « 3

1Wachtl Imre 0
Első Ú jvidéki Villamoserőre ™ 

Berendezett Gőzkemence §  
sütőházában W

Petőfi utca 8. s z á m  a la t t ,  
a nap bármely szakában  
magánházak, háztartások részére: 
kenyeret, pecsenyét vagy egyéb 

sütnivalót sütni lehet. i
Szép m ellék jöved elem re  
tehet szert sersjegysk ám ítására!,

Elárusítók úgy helyben, mint a 
környéken magas jutalék mellett 

kerestetnek.

K A T O N A  G Y U L A
Újvidék, Kossuth Lajos-ulca 46 48 szám. 

Menrath palota.

TRANSPORTHORDÓ
I- ső rendű alig használt törésmentes erős, 

egészséges ca. 3000 Htlt. nyi 5-6-700 literes 
tölgyfa hordó á 12 fillérjével, továbbá

II- ik rendű kissé gyengébb de egészséges 
törésmentes ca. 600 Htlt.-nyi 5-6-700 literes 
tölgyfa hordó á 10 fillérjével ELADÓ 
Ajánlatok duplaborilékban „Transporlhordók 
9357’“ jeligére Haasenstein és Voglerhoz Bu

dapest Dorotlya-utca 11.

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

Számos levél igazÖlja 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.
1UO gr.-os üveg lysoform á r a .................................................................K —’90
Lysoform-szappan darabja......................................................................... K 120
Fodormenta-lysoform üvegje..................................................................... K F60

Hogy azonban bárki fáradság nélkül nagyobb mennyiségben is 
kiildhessen 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 
fertőtlenítés könnyen érthető módon le van Írva és egy „Kolera elleni véde
kezés" című füzetet. Fenti mennyiség egy személynek 4 hónapra elegendő, 

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

Er. KELETI és MURÁNYI vegyészeti gyár, ÚJPESTEN.
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Rezervista János
levele a harctérről élete párjához, Zsuzsához.

I.
A csatának vége, a muszkát elűztük,
Az uj lőárokban jó vacsorát főztünk,
Nyugvóra is tértünk, aludtunk is volna,
Ha a letvek hada minket nem kínozna. 
Körmeim elkoptak a sok vakarástól,
Küldj, valami jó szert, az Isten is megáldjon.

II.
Hamarosan aztán megjött a postája,
„Szanitéc“ port küldött drága Zsuzsikája 
Azt írja: „a tetvek úgy pusztulnak tőle,
Hogy még hírmondónak sem marad belőle,“ 
Nagyon örült János és már alig várta,
Hogy a „Szanitéc“ port magán kipróbálja.

III.
„Szanitéc“ port hintett bőven aznap este, 
Mindenhová hintett, hol viszketett teste 
El is aludt mindjárt, alig hogy lefeküdt 
És az álom szárnyán hazafelé repült.
Csókolta kis lányát, ölelte Zsuzsáját,
Mosolygott álmában, látva a hazáját.

IV.
Fújják a riadót, talpraugrik János,
Jól pihent az éjjel, semmi baja már most. 
Megrázza az öklét, jaj ma a muszkának!
S neki akar látni éppen a munkának,
De előbb papirt vesz, haza ir egy pár sort, 
Áldja Zsuzsikáját és a „Szanitéc“ port.

A Szanitéc tetüpor és kenőcs egyetlen 
postacsomagból se hiányozzék, mert ez való
ságos áldás minden katonára nézve s a legjobb 
óvszer kiütéses tífusz ellen. Kapható tábori 
csomagolásban (csak a cimet kell ráírni) 1 
K-ért minden patikában és drogériában. Ahol 
nem volna kapható, oda 3 csomagot utánvéttel 
szállít Auber gyógytár. Mohács.

ÚJVIDÉKI VÁROSI

JODOSGYÓGYFÜRDŐ ,
alcalicus jódosgyógyforrás.

Modernül épült fürdőépületben jód, íangóiszap, 
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, gUmös csontbajok, vérbaj ellen. 
A fürdő télen fűthető 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  

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

Tetvek és férgek ellen
az egyedül bevált b iztos h a tá sú  sz 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.

E L A D Ó
e g y  kitűnő, még alighasznált

=  IK  Ó G É P .  =
H o l?  megmondja a kiadóhivatal 
j f

H á ló szo b a  - berendezés 

igen előkelő, szép eladó. 

Hol? a kiadóhivatal megmondja.

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

Azon ne törje a fejét. 
Menjen be a

Kovács S. Gólya-áruházba
K o s s u th  L a jo s -u tc a  25 . szám

és ott szebbnél-szebb télirevaló

Cikkeket kaphat, nagy választékban és igen jutányos árban.
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i á l l a n d ó a n3  l friss kimérésben kaphatók.
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Nyomatott a „Gutenberg “-féle villanyerőre berendezett könyvnyomdában, Újvidék, Kossuth Lajos utca 45. sz.
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