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Az ujvidéki kereskedők, 
az élelmiszerdrágasád ellen.

Az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesülés országos jelentőségű megnyi
latkozást készít elő az élelmiszerdrágaság 
ügyében. Az egész magyar városi lakós- 
ság kiküldötteinek bevonásával vasárnap 
délelőtt értekezletet tart a budapesti ke
reskedelmi és iparkamara épületében, 
amelyben az országos baj megszünteté
séről fognak tanácskozni. Az értekezletről 
a következőkben értesítik az ujvidéki 
kereskedőket.

— Az élelmiszerek és életszükségleti 
cikkek fokozódó drágulása hónapról-hó- 
napra nehezebbé teszi széles néprétegek 
okszerű táplálkozását. Teljesen belátjuk, 
hogy a megnehezülő életviszonyok bi
zonyos mértékig a háború elkerülhetetlen 
folyamányaként álltak elő és azon áldo
zatok egy részének tekintendők, amelyeket 
küzdelmünk eredményes befejezése érde
kében mindnyájunknak erős elhatározás
sal, zúgolódás nélkül „viselnünk kell. 
Tudjuk azt is, hogy a rohamos drágulás 
dacára is meg lehetünk nyugodva afelől, 
hogy ellenségeink kiéheztetési törekvései 
velünk szemben a jövőben sem fognak 
sikerre vezetni. De ép mert tudjuk, hogy 
megfelelő mennyiségű élelmiszerrel ren
delkezünk, indokolt keserűséget és elégü- 
letlenséget vált ki az a körülmény, hogy 
a drágaságot az elkerülhetetlen mértéken 
túl fokozza bizonyos élelmiszereknek és 
életszükségleti cikkeknek visszatartása és 
az áraknak mesterséges felhajtása, úgy, 
hogy a fogyasztóknak a mai árakban a 
mindnyájunk nagy ügyének sikere érde
kében szükséges áldozatokon kívül még 
külön áldozatot is kell hozniok nem az 
összesség, hanem olyanok javára, akik 
az élelmiszereknek az indokolt mértéken 
túl való megdrágításával a társadalom 
egy nagy része nyomorának vámszedőivé 
lesznek.

Hogy e bajok e téren annyira elha
rapóztak, annak egyik oka kétségtelenül 
az, hogy az élelmiszerellátásra vonatkozó 
intézkedéseknél az ország egész közön
ségének általános érdeke mellett túlságos 
befolyás biztosíttatott olyan külön érde
keknek, amelyeknek bizonyos határokon 
belül való megóvását senki sem ellenzi, 
amelyeknek egyoldalú és túlzott mértékben 
való figyelembe vétele azonban már ren- 
des időkben is káros, a jelen körülmé
nyek között pedig egyenesen a hadi 
érdekekbe ütközik. A mai rendkívüli vi
szonyok megakadályozzák, hogy ezek a 
törekvések a közvélemény ellenkező irányú 
j-rűs mozgalma által ellensúlyozhassanak, 
h°gy e rendkívüli fontosságú ügyben az 
l9ész magyar városi lakosság kiküldöttjei 
1vonásával f. évi november hó 28-án, 
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4 nagy értekezletet tartsunk, amelyen fel 
’ogjuk tárni azokat az okokat, amelyek

a drágaság nagy csapását előidézték és 
rá fogunk mutatni azokra az eszközökre, 
módokra is, melyek alkalmasak ez orszá
gos baj megszüntetésére.

Emellett azonban a cél elérését jelen
tékeny mértékben előmozdítaná, ha mind
azok a körök, amelyek a mai indokolatlan 
drágaság alatt szenvednek, helyzetüket 
a kormány tudomására hoznák. Evégett 
tehát kívánatosnak tartanánk, ha a t. 
Cim vezetése alatt álló intézmény, illetve 
testület e tárgyban taggyűlést tartana, s 
ennek határozatait, illetve javaslatait köz
vetlenül is akormányhoz felterjesztené. —

Az ujvidéki Lloyd szintén képviselteti 
magát, mert a mi tisztességes kereske
dőinknek is érdeke, hogy a drágaság 
megszűnjék, és az átalános bajok orvos
lásához hozzájárulhasson.

A szerb királyság végnapjai.
A „Münchener Neueste Nachrichten“ írja 

az itt következő cikket:
— Mint egy Pitaval-fejezet hatott a hír 

1903 egyik júniusi reggelén, amikor elterjedt: 
mi történt az előző éjjel a belgrádi királyi 
palotában. Ezután következett, hogy Karagyor- 
gyevics Péter lett a szerb király a belgrádi 
királygyilkosok szövetségének kegyelméből. A 
szegényes viszonyok között Oenfben száműzve 
élő megbízóból és eszközből király lett. Ügye
sen értette ő, miként nyerje el a franciák rokon- 
szenvét, ráemlékeztetve őket interjuvolói utján: 
hogyan járta ő a saint-ciryi katonai akadémiát 
és harcolt, mint önkéntes a német ellen 1870—71 ■ 
ben a francia csapatokkal.

A franciáknál nyert ügye volt Péternek. 
De késett az angolok elismerése. Edward király 
nagy demokrata volt, ha gyorsan szerezte és 
verte el a demokrácia a milliókat, vagy ha a 
szépnem előzékenysége sietett bearanyozni unal
mas életét. Ám ellenszenves volt előtte az, hogy 
cousin gyanánt üdvözölje a véreskezU fekete 
Pétert. Ez az ő szemében — amint kifejezte 
magát — une quostion der métier, a királyi 
mesterség kérdése volt, melynél nem ismert 
tréfát. Angliában annyit vesztett már a monar
chia reális hatalmából, hogy VII. Edwardnak 
nagy érdekében állott megóvni annak misztikus 
fényét. Ki is bízna akkor az isten-kegyeiméböl- 
valóságban, ha maga az uralkodó sem venné 
tragikusan egy király legyilkoiását! Ebben VII. 
Edward bizonyult a legkonzervativebb uralko
dónak. Az angol követség maradt legtovább 
betöltetlen Belgrádban.

Tanulságos végignézni a következő evek 
diplomáciai történetét. Hogyan nőtt meg a 
Karaevorgyevics Péter politikai fonlossága, mi
ként lett a kezdetben lenézett és megvetetett 
emberből nagy figura az európai sakktáblán. 
Parazita gyanánt bízott fel a hatalmi csoportok 
szemétdombján. Nézzük a kalendáriumot és 
megértjük az összefüggést. 1903. április. Edward 
király párisi látogatása s megalapozása a szí
vé yes ántántnak. Két hónapra rá bekövetkezik 
Szerbiában az erőszakos dinasztia-csere, 1907- 
ben kitágítása az ántánt-cordiale-nak az orosz- 

6 , „erződéssel Most kész a hármas szó-
Ä  s m osf mir előtérbe lép Szerbia, mint

fabörő kos fenyegeti Európa békéjét
.  , ' 9v08s b hóbort. Ha nem áll mögötte 
a o-SLáo hátvéd gyanánt, soha sem merheti 
O f z o  f  ' M h i v n i  monarhiánkat és szö- a kicsiny orsz g k i l ^  ^  a ]oluloni kabinet
VeéaTcáérná" isgpánszlávabbul viselkedett velünk
még a Lámát i ,|e már Oroszország a
Ä k f  m i k o r i  mindig háborúra tüze,.

a belegtádi angol követ. Mert akkor már volt 
Angliának követe ott. Nem nézte már Edward 
király a vérfoltot a tekete Péter kezén, mert ő 
most háborút akart. Bűnhődni kellett monar
chiánknak azért, mert ellene volt Ischlben VII. 
Edvard ajánlatának, hogy szakadjon el a né
mettől. Már készen állott az angol haditerv. 
Velünk kell végezni előbb. Ha lehet, diplomá
ciai eszközökkel, ha nem lehet, erőszakkal. 
Azután a német ellen fordult volna a fran
cia—angol—orosz—olasz szövetség.

A világkatasztrófa elmaradt, mert Orosz
ország nem bízott erejében. Öt évnek kellett 
még eltelnie addig, amig a szerb álnokság 
felidézte a világháborút. A kis nép nagy dol
gokról álmodozott. Több mint kétszeresre nőtt 
meg a török fölött aratott győzelem és a bol
gárok perfid megtámadása után. Most már 
monarchiánk lett volna a soron s a szerajevói 
gyilkosság volt a jel. Az álomkép nyugat felé 
az Adriára mulatt, észak felé Budapestre. A 
határ ott végződött volna, ahol a muszka kap
zsisága kezdődik.

Beteljesült a Végzet. A nagyszerb fanati
kusokat saját lavinájuk temeti el. Győztes sere
geink „az örök Igazság szolgálatában állanak“, 
mint ezt az antant pózoló szónokai oly meg
hatóan bizonygatni szokták. Alig lehetett száz 
éves a Karagyorgyék dinasztiája, amely a disz
nópásztori sorból szakadatlan gyilkosságokon 
át emelkedett és amely felett nem őrködik a 
mindent megtisztító borzadály, amely az Alridák 
nemzetsége felett. Nem emeli fel Pétert a Sors 
azzal, hogy letiporja őt. Ö nem tragikus hős, 
de hőse egy csúf rémregénynek, aki akkor 
dobatik tétre, amidőn sorsa betelt. Oda tér 
vissza György és Sándor herceg, a hősies pó
zokkal imponálók, ahonnan nem szabadott volna 
eltávozniok: az operett-alakok közé.

Csak a nép sorsa tragikus. A derék, ke- 
vésigényü szerb népé, amelynek ereje s z í v ó s  és 
kemény. Nem adatott meg neki az, hogy cél
tudatos, becsületes vezetés mellett kifejlődhes
sen. Kalandorok szolgálatában vérzik el. Kez
detben a világháború sem hozta meg a ka
tasztrófát, sőt kába reménységbe csalogatta a 
szorongatott népet. A gonosz Sors úgy kezelte, 
mint a gyakorlott drámairó a bukásra szánt 
hőst, mielőtt bekövetkezik a végső letörés. 
Szerbia látta Sándor trónörökös bevonulását 
Zimonyba, tapsolt megkoronázásának a Sze- 
rémség királyává, tombolt örömében, amidőn 
Potíorek gyors futamodással kivonult az ország
ból, visszaadva mindent, amit nagy áldozatok 
árán elfoglalt. Még a központi hatalmak és 
Bulgária uj és erősebb ütemü támadása közben 
is előtte lebeg a megmentő angol és francia 
csapatok csábképe s a ravasz Venizelosz alakja.

Mit érezhet a szerb katona, aki 1912. óta 
állandóan harcban áll, amidőn összezúzva látja 
ábrándjait? A parasztja úgy gondolkozik bi
zonnyal, mint minden paraszt. Szereti a bir
tokát és a nyugodt életet. A kereskedője úgy 
gondolkodik bizonnyal, mint minden kereskedő. 
Békében akar látni a dolga után. A nagy álla
mok rendje kell nekik, a nagy gazdasági me
dencéhez veló csatlakozás, amely megvéd a 
krízisektől Gazdag a történelem meglepő for
dulatokban. Megérhetjük még, hogy Szerbia 
őszintén és híven beolvad a monarchiába. Min
den tisztánlátó szerb érezheti, hogy az antant 
halálveszélybe kergette őt. Csoda volna, ha ez 
a hallatlan árulás ki nem égetné testéből a 
pánszlávizmus rákfenéjét úgy, miként azt a bul- 
gároknál látjuk.

H i r d e s s e n  a z

„ U j v i d é k i  N a p l ó b a n “
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T o l l h e g y e n .
A világ minden Iája felöl villug a fegyvei 

és tüzet szór az agyú üvöltő torka, mely a 
föld színéről is el szeretné söpörni a magyart. 
Vau-e tehát téma, melyről dicsőbbet mondhat
nánk, mint a háborúról s. ezzel kapcsolatban a 
magyar kát náról.

A magyar katona eltelve kötelességérzettel, 
rajongó hazaszeretettel, mindenütt helytáll.
Tűz, víz, h e g y ............ nem akadály, Vasakarata
megtörhetetlen. Ellenállhatatlan hévvel verek
szik az ellenséggel. Lelkének legparányibb 
szikrája is lángra gyűl, vérét ontja, életét adja 
a hazáért, hogy méltó fia legyen a múlt nagy 
hőseinek, hogy örökké ragyogó példája legyen 
fiának.

A lelkiismeret hatalmas óriás. Ha el is 
szunnyad néha—néha, mégis felriad éber álmá
ból. A sok nyomorúság, a szivettépő zokogás, 
ha elhalkulva is, végig sir az országon s ha 
érző lelkek aeoMiárfájához ér, a csendes mun
kálkodás honában a tettrevágyás óhaját fakasztja.

Legfájdalmasabb a hadi árvák, özvegyek 
és hadbavonultak támasz nélkül maradt hátra
maradottak Nem mind szenved. Sokan áldjak 
sorsukat. Sokan visszaélnek a nyújtott segéllyel. 
De sokan, nagyon sokan valóban rászorulnak 
a felebaráti szeretet izgalmasságára. Ne feled
kezzünk meg rólunk. „Jéoldogitóbb ludat adni 
— mint elfogadni/“ *

Kitartás — a siker titka. Sohasem volt 
nagyobb szükség arra, hogy türelmünket és 
kitartásunkat megacélozzuk a nagy leszámolás 
győzelmes befejezéséig. Az áldásos béke utáni 
sóvárgás természetes érzése az emberi szívnek, 
de lelkiállapotunk mostani hullámzása közt 
ennek az érzésnek nem szabad fölülkerekednie. 
Jgaz ügyünk fölényes győzelme egyéni és nemzeti 
létünket Állandóan veszélyeztető gonosz ellenségeink 
végleges leíiprdsa minden Áldozatok árán legyen
egész valónkat átható gondolatnak.*

A munka nem szégyen, ha utcaseprésben 
nyilvánul is az. Bizonyára Így gondolkodott a 
deák-téri rendészet őre. aki még csak nem 
régen szerb kalugyer volt, de megunván a zár
dái élet dologtalanságát, megragadta a hábo
rús munkaalkalmat és most már hasznos munka 
közben virrad és alkonyodik rá a nap. A teli
szakállas, kék zsakettes üregurat ott lehet látni 
a Deák-téren hivatásának épületes kifejtésében.

Előveszem téli gúnyámat duzzogva gondo
lám : Már szörnyen kopott egy ruha. Lenéznek 
érte. Nem állásomhoz illő. Fölvetem a fizetési 
előleget. A 2 0  ,,-os drágasági pótlék sem késik 
már "soká. Csináltatok új télit a szabónál. 
Utóvégre, a csinosság sem utolsó dolog. És úgy 
sérti ez az ember rátartósságát ennek vagy 
annak a hiánya. Ez illusztrálja a mai társada
lom emberét.

Elpirultam önmagam előtt, bel ki ismeretem 
megszólalt: Gyarló emberi Csak saját magaddal 
foglalkozik önzésed? Nem látod a távolban a 
Kárpátok bércei között a megszenesedett romo
kat? Nem látod az egekig toinyosodó füstosz- 
lopot, mely a honszeretet oltárán égett, föl
emésztve 100 meg 100 békés családi tűzhelyet? 
Nem látod rongyokba burkoltan a kisdekeket, 
kiket édes anyjuk keblére szőrit, mert bölcsőjét 
feldúlta az ellenséges kéz? Ezek a gondolatok 
megváltoztatták elhatározásomat. A ruha árát 
föláldoztam a jótékonyság oltárán, mert a kopott 
ruha ma kevésbbé megszégyenítő', mintha a lélek 
fényét homály ásítanák el a részvétlenség sötét 
színei.

^K rónikás.

H Í R E K .
hadlkölcsönjegyzés Újvidéken A három 

hadiköldSönre Újvidéken 38,280.650 koronát 
jegyeztek, és ebből esett a Peti Magyar Keres
kedelmi Bankra 
az Újvidéki Takarékpénztárra 
az Ipar és Keresk. Tpénztárra 
az Osztrák Magyar Bankra 
a Központi Hitelintézetre 
a Magyar Előlegzési Egyletre 
az Újvidéki Hitelszövetkezetre 
a Szerb Szövetkezeti Bankra 
a Póstatakarékpra 
a Szerb Takarékpénztára

18,275.550 K, 
8,505.100 K, 
3,992.450 K, 
2,453.950 K, 
2,341.600 K, 
1,198.400 K, 

573.900 K, 
391.750 K, 
314.100 K, 
102.950 K,

NAPLÓ

az Újvidéki Népbankra K’
a Szlovák Bankra <’
a kir. adóhivatalra . , . , “ ■
A hadikölcsöujegyzés hivatalos ‘deje lejárt miar
ugyan, de az összes helybeli jegyzési helyt 
eltogadnak még jegyzéseket.

háborús előadás. Vasárnap délután hatolta 
meg a városháza közgyűlési termeben a Dinke 
helybeli fiókja az első ismeretterjesztő előadást, 
mely alkalommal Szabó Lajos dr. „A pénz es 
a háború“ cim alatt sikerült előadást hűtött. 
Közei egy óráig szórakoztatott bennünket Szabó 
Lajos dr. akit zajosan megtapsoltak. Csupán 
cgv kifogásunk van: a közönség csak igen 
gyéren látogatta az előadást, mely sokkal na
gyobb látogatottságot érdemelt volna.

Újvidék virilistái 1916-ra.
Rendes adó. Hadiadó 

Dungyerszki Lázár 3058(3 07  30750 
Bauer Gyula 
Jerkovics János 
Kassovitz Ármin dr 
Szlezák Lajos dr.

566982 
1320 99 
5240-86 
4044-20 
604,05 

3816-72 
3782 24 
264097 
2447-52 
255028 
1593-40 
54740

2720
6000
1533
1780

Összesen.
61334-07
8389-83
7320-99
677386
5824-20

Bachrach Lajos 
Gavanszky T. dr.
Dietzgen Gábor 
Róth Vilmos 
Szlávi |ános 
Dungyerszki ü . dr.
Teubner János 
Dungyerszki Jakab 
Kleiszner Gusztáv dr. 3264 68 
Krón Károly 4721 38
Kubinyi Károly dr. 2893 26 
Ernst József 3732-24
Míroszavlyevics K. z968'72
Gericli István 136L38
Leitner Benő dr. 2713-80
Faith Ferenc 2142.58
Adamovich István dr. 3244" 11 
Szentiványi Árni. dr. 2312 28
Grósz Miksa 756'—
Rainer Simon 2328 60
Krausz Ede 704 -
Königstädtler Dusán 2951 24 
Fischer Sándor 2890 24 
Kölni Gyula József 1376-29
Krón Richárd 1530 66
Ernszt Bernát 1336 41
Georgievics János 259860
Fürst J. János 3446’32
Balog Dezső 1799 26
Mayer Imre 3245-44
Fátli Ferenc 3240 28
Plavsics Gábor 1736 86 
Dungyerszki György 1628 34 
Vig Vilmos 592-76
Katona Gyula 592'76
Brunner Ede 2002'77
Klein Lipót 248-70

5019-70 5623-75
1460
1460
2520
2640
2526
3320
4220
1460

1780
810

1520
3120

5276-72 
5242 24 
5160-97 
508752 
5070-28 
4913-40 
4767-40 
4724 68 
472L38 

. 4673 26 
4542 24 
448872 
448L38

1474-60 4188-40 
1920 4062 58
730 3974-11

1636-20 3948-48 
3120 3876 —
1535 20 3863 80 
3120 3824’—

81810 3769 34 
737-30 3627-54 

2141-20 3517 49 
1940 3470-66
2120 3456-41
850-50 3449-10 

344632 
1474 60 3273-86 

3245 44 
3240 28 

1460 3196-86
1520 3148-34
2320 2912-76
2320 2912-76

890 2892-77
2545-20 2793-90

Szállítás a hadsereg részére. A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara értésiti az érdekelt 
köröket, hogy a cs. és kir. hadügyminisztérium 
folyó hó második felében a következő cikkeket 
fogja beszerezni: lovaglószerszámok, kengyel- 
vasak, felcsatoló sarkantyúk, rugós kampó az 
akasztószijhoz, középső és kis drótvágóolló, tar
talék kések a drótvágó ollóhoz, tábori palackok, 
főzőcsészek. ételcsészék fedéllel, thermos pa
lackok (lehetőleg hordozó készülékkel), itató 
veder, ablaktarisznya, szakaszlámpa és össze
csapólámpások, hátizsákok, sárkefék, ruhakefék, 
kenókefék, lókefék, lóvakarók, bőrzsir, cipő- 
szíjak, nagy és kis sima gombok, nagy és kis 
tüzérségi gombok, nagy és kis lovassági gom
bok, nyomógombok, gombostűk, biztonsági tűk, 
gombolyagos fehér és fekete cérna, cipésszer- 
száinok, evökészletek, jelzőkürtök, sátorcsövek 
német mintájú, borjúbőr hátibörönd szürkeszinü, 
tiszti tábori konyhák 20 és 10 személyre, élel
miszer zacskók I és II. számú, ketszersült 
zacskók, térképtáskák, bőrlábszárvédő, cipőbetét 
nemezből vagy asbestből, nyeregtakarók ne
mezből, kötött téli alsóruhák (mellény és nad
rág), gyapjú lábkapcák, gynpjúharisnyák, Krd- 
melegitők, nyakkendők, bélesvászon, gyapot- 
bélésszövet és szalmacipők. Esetleges felvilá
gosításokat, minták és egyebek irányában a cs. 
és kir. katonai ruhatárnál adnak. Az ajánlatok 
mintákkal látandók el. Tartalmazniuk kell az 
egységárat darabonkint, beleértve a szállítási 
dijat a katonai ruhatárhoz, továbbá a szállí
tandó mennyiséget és a szállítási határidőt. A 
beadvány 1 korona bélyeggel látandó el Az
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egynemű cikkek minden csoportja részére külön
ajánlat teendő.

Vöröskeresztes szeretetadományok Waclitl 
Imre: 5 pár zokni, 5 drb. alsónadrág, 5 drb 
ing, 2 drb. lepedő. Warnusz Pálné: í csomag 
tea, 1 .; 1. üveg cognac. Wolf Samuné: 5 drb 
törülköző, 5 drb. kapca, 2 jJrb. ing. 1 drb’ 
lepedő, 7 drb. párnahuzat, 4 drb. vászon, 1 
drb. szalvéta. Rosenblüth Samu: 1 üveg liqueur 
5 drb. citrom, 5 dkg. tea, 14 drb. ing’ 
Rózsa Miksa :dr. 2 drb. ing. Szabó F. F.: I üveg 
cognac. Greiner Ferenc: 1 drb. alsónadrág, i 
pár harisnya, 3 drb. zsebkendő, 1 drb. ing. 
Dornstädler Jakab: 1 üveg málnaszörp. Klchr 
Oszkár: 1 üveg rum. Rosenthal N.: I dib. 
vászon. Csurtyics J Gyuláné: 1 üveg málna
szörp.

(Folytatás következik)
Újabb adományok a kárpáti falvak föl

építésére: Popov Anna 30 K. Ag. evang. hit- 
közs. 50, Szalacsanin Lyubomir 25, A. György 
Lajosné 25, Csarnovics Pálné 20 K, Nieder- 
mayer Gyula 25, Liitze Rudolf 50, Újvidéki 
rendőrfőkapitány gyűjtése 90, Steiner Gyula 50, 
id. özv. Paquorné 3, Kramer Nándor 20, Fischer 
József 35, Pap Teréz 20, Warnusz Pál és neje 
25, Paul Keresztély 15, özv. Stander Józsefné 
30, Ujv. vili. társ. alkalmazottai 100 K

150 K-ért gyapjufonalat vásárolt Rosenberg 
Ignácné, az Újvidéki főispáni hivatalban. Ebből 
a katonák részére téli ruhát készít. Itt meg
említjük, hogy a Thabita nőegylet 74 K. 76 f. 
értékű fonalat vásárolt ugyanezen célra. Ezeken 
kívül történtek kisebb vásárlások és igen sokan 
vállalkoztak az ingyenes munkára.

Katonák téli ruházatára, adományoztak: 
Lütze Rudolf 15 K. id. özv. Paquorné 3, War
nusz Pál és neje 7 K.

Katonák karácsonyára adományozott: A. 
György Lajosné 20 K.

Fegyház a rossz pörköltért. Bölcsök Sán
dornak Óbudán a Bécsi-utón levő vendéglő
jében tudvalevőleg a vendégeknek olyan pör
költet szolgáltak ki, amelyben a hadikórházak 
moslékéból kiszedett husdarabok voltak. A 
királyi ügyészség Börcsök Sándort, a vele közös 
háztartásban élő Fülöp Mihálynét és Börcsök 
leányát, Börcsök Rózát közegészség elleni bűn
tettel vádolta. A budapesti büntető törvényszék 
esktidtbirósága azonban mind a három vád
lottat felmentette és szabadlábra helyezte. Az 
ügyészség semmiségi panasza folytán a királyi 
Kúria IV. büntetőtanácsa megsemmisítette az 
Ítéletet és mind a hármukat bűnösnek mon
dotta ki és Börcsök Sándort hatévi, Fiilüp 
Mihálynét ötévi, Börcsök Rózát pedig kétévi 
fegyházra Ítélte.

Elitéit husdrágitó. Ez év január havában, 
amikor még a mészárszékekben a húsárak nem 
voltak maximálva, egyes mészárosok lelkiisme
retlen módon akarták kizsarolni a vevőközön- 
ségüket. Ez év január 6-án beállított Keicli 
Manóné, szül. Bach Hermina budapesti mé
szárosüzletébe Simlovics Cecília és negyedkiló 
borjúhúst kér. Mivel a húst kiválasztotta a 
segéd a kitüntetett 1 korona 10 fillér ár helyett 
1 korona 50 fillért számított fel a husért. Sim- 
lovics Cecília vonakodott ezt az árat megfizet
ni, mire szóváltás támadt közte és az üzletben 
az inkasszálással foglalatoskodó Keich Manóné 
tulajdonosnő között. A szóvita hevében Keich 
Manóné kijelentette, hogy addig nem ereszti ki 
az üzletből Simlovics Cecíliát, amig a levágott 
htis árát meg nem fizeti. Hogy szavainak nyo- 
matékot is adjon, utasítást adott, hogy az üz
letajtót csukják be. Simlovics Cecília azonban 
a fenyegetés dacára sem fizetett s magatartá
sával azt érte el. hogy Keich Manóné neki- 
ugrott s lelépte fejéről a kalapot, azzal a meg
jegyzéssel, hogy az addig marad nála, amig a 
hús árát meg nem kapja. A botránynak rendőri 
beavatkozás vetett végett. Simlovics Cecília 
feljelentése folytán megindított nyomozás azt 
derítette ki, hogy Keich Manóné, született Bach 
Herminát élelmiszeruzsoráért első fokon ötnapi 
fogházra és 200 korona pénzbüntetésre mar 
elítélték. A kir. ügyészség zsarolás kísérletének 
vétsége miatt emelt vádat a mészárosmesterne 
ellen, aki fölött Ítélkezett a törvényszék A 
tárgyaláson a vádloltnő tagadta bűnösséget s 
azzal védekezett, hogy a panaszosnő a levá
gatott hússzeletből kivétette a csontokat s mi- :1 
kor ez megtörtént, kijelentette, hogy a húst nem
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viszi el, mert drágának tartja. Erre ő joggal 
követelhette, hogy a levágott s reá nézve már 
értékét vesztett husdarab vételárát fizesse ki. 
Azt tagadta, hogy a kalapot azért vette volna 
le vevője fejéről, hogy azt kézizálogul vassza- 
tarlva, ezzel kényszeritse a fizetésre. A bíróság 
ezután kihallgatta a panaszosnöt és Szotyori 
Samu detektívet, aki előtt annak idején Keich 
Manóné a vádbeli cselekményt be is ismerte. 
A detektiv arról tett tanúvallomást, hogy a 
vádlottnőt első fokon akkor már ötnapi fogházra 
és 200 korona pénzbüntetésre Ítélték el. A ta
núnak erre a vallomására a vádlottnő meg
jegyezte, hogy ezt a büntetést a főkapitány 100 
koronára redukálta a belügyminisztérium ellen
ben teljesen fölmentette. A bíróság Keich Manó
nál zsarolás kísérteiének vétségéért soo korona 
pénzbüntetésre ítélte. Az Ítéletben az ügyész 
megnyugodott, a vádloítnő felebbezett.

A fogorvosnál. Becihelődik a városba egy 
paraszt és miután nagy fájdalmakat okoz neki 
az odvas zápfoga, felkullog a fogorvosi műte
rembe. Egy ideig vár az előszobában nézegeti 
a falon függő képeket és amikor már elunja a 
várást, megszólal:

Nem várakozni gyűltem ide, hanem 
fogat huzatni.

A szóra nem kap választ, hát csak v^r, 
egyre vár mind türelmetlenebbül, mig végre 
nyílik az ajtó, amelynek a küszöbén megjelen 
a fogorvos.

— Bemöhetök-é mán? kérdi a magyar. 
Fogat köllene huzatni.

Lehet, — válaszol a fogorvos. — A 
magyar bekullog a műterembe és beleereszkedik, 
a karosszékbe.

— Tudja tekintetös ur, vótam én mán 
evvel a rossz foggal a falusi doktorná, de nem 
hagytam vele kihúzatni, pedig két koronáért 
akarta elvégezni, Hanem maga kihuzhati.

Az orvos hozzá fog a művelethez és egy
kettőre künn van a páciens foga.

— Sebösen csinálta — szólt mosolyogva 
a magyar. Hát mi lösz a fizettség tekintetös ur?

Hat korona — válaszolt a fogorvos.
— Hogy lőhet az, hogy magánál három

szoros a fizetség? — érdeklődik a magyar.
— Hát tudja bátyám uram — válaszol a 

fogorvos — nekem hússal kell élnem és nem 
főzelékkel, hogy erőm legyen. Már pedig erő 
kell az ilyen mesterséghez. A hús pedig drága.

Egy-két percig elgondolkozik a magyar, 
majd megszólal:

— Ügy mondják, hogy drága. De a fene 
teremti, azt látom ám, hogy a csont még drá
gább, mert egy deka csontér fizetők én most 
magának hat koronát. Magának tekintetös ur 
jobb dóga van még mint a mészárosoknak.

A szárított szilva forgalma. A szegedi ke 
reskedelmi és iparkamara közli az érdekelt
séggel, hogy a bosnyák kormány a szárított 
szilvára elrendelt korábbi zárlatot feloldotta s 
Így e cikkben a Boszniából való kivitelt telje
sen szabaddá tette. Az idei lekvártermés ellen
ben a katonaság részére továbbra is lefoglalva 
marad.

6yümölcsfa törzsek vásárlása. A puska
ágyak előállításához szükségelt diófa behozatali 
nehézségeire való tekintettel a katonai igazgatás 
az ennek pótlására alkalmas gyümölcsfaneinüek 
közül: dió, cseresznye, körte, alma, szilva és 
nemes gesztenye — fát kiván beszerezni. A 
korhadás mentes, legalább 2 méter hosszú és 
a legvékonyabb részen kéreg nélkül legalább 
28 cm. átmérőjű törzsek métermázsájáért bár
mily mennyiségben 10 koronát fizet a katonai 
kincstár készpénzben azonnal. Kiválóbb minő
ségű fa után esetleg magasabb ár is elérhető. 
Ajánlatok a katonai állomásparancsnokságnál 
nyújtandók be.

A hadirokkantak és nyomorékok érde
kében, a m. kir. honvédelmi miniszter f. é. 
15816/eln. 3. számú rendelete szerint a mögöttes 
országrészekben előreláthatólag nagy számban 
lesznek oly hadirokkantak és hadinyomorékok, 
akik a legkülönbözőbb viszonyokból kifolyólag 
mindezideig semminemű kitüntetésben nem 
részesültek. Joggal feltehető, hogy ezen egyének 
közül a legtöbben kötelességüket hűségesen és 
odaadóan teljesítették és hogy kötelességük tel
jesítése közben váltak hadisérültekké. A had
sereg főparancsnokságnak szándékában áll, ezek
nek Legfelsőbb kitüntetésben való részesítését, 
abban az esetben, ha odaadó kötelességtelje-
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srtésuk beigazolást nyer, utólagi megfontolás 
tárgyává tenni. Felhivatnak ennélfogva mindazon 
egyének, kiknek egy vagy több végtagja hiány
zik kik egy vagy mindkét szemükre megva
kultak, vagy akik más állandó és súlyos sérülést 
szenvedtek és eddig még legfelsőbb kitünte
tésben nem részesültek, hogy haladéktalanul 
jelentkezzenek a városi tanács katonaügyi osztá
lyánál (Kossuth Lajos utca 43. sz.)

Csomagszállitás korlátozása. A temesvári m. 
kir. posta és távirda igazgatóságnak 61319/szám 
alatt kelt rendelete alapján közhírré teszem, hogy 
az újvidéki posta hivatal a nagymérvű magán 
csomagtorlódás megszüntetése céljából — a 
hivatalos, a katonai felszerelést tartalmazó, to
vábbá az ércpénzt, élelmiszert, élesztőt és papír
pénzt tartalmazó csomagok kivételével — egy-egy 
féltől naponkint legfeljebb csak 20 drb. csomagot 
vehet fel.

Gazdátlan kocsi. Folyó hó 1-én a város 
területén egy kétfogalu kocsi találtatott. Igazolt 
tulajdonosa, átvétele végett a rendőrkapitány
ságnál jelentkezzék, különben nyilvános árve
résen fog eladatni folyó évi december hó 5-ikén 
délelőtt 9 órakor a városi gazdasági major 
udvarán.

Az Ismeretlenül elhalt katonák és polgári 
személyek arcképsorozatának I. és III. csoportja 
megérkezett és egyidejűleg a városháza előcsar
nokába kifüggesztetett.

hajózási forgalom beszüntetése. A Folyam- 
és Tengerhajózási Részvénytársaság közli, hogy 
az előrehaladott idényre való tekintettel az áru
felvételt Budafok, Érd, Ercsi, Szigetujfalu Du- 
naföldvár, Paks, Fadd-Tolna, Baja, Dunaszek- 
cső, Mohács, Kiskőszegbezdán, Apafin, Vukovár, 
Dunabökény, Sárengrád, llok, Palánka, Susek- 
Koruska, Bánostor, Cserevics, Beocsin és Ofutak 
állomásokkal való forgalomban a folyó hajózási 
évadra a következőleg szünteti meg: Bécs és 
Pozsony állomásokról november hó 26-ával, 
Budapestről és a Budapest alatt fekvő állomá
sok egyinásküzti forgalmában november hó
30-ával. Kivételt képez a vukovár—újvidéki 
vonal állomásainak egymásközti forgalma, mert 
e viszonylatokban az árufelvétel december hó 
9-én szűnik meg. Újvidékről a felfelé irányuló 
viszonylatban, bezárólag Budafok állomásig ter- 
iedőleg, — a vukovár—újvidéki vonal kivéte
lével — november hó 30-ával szűnik meg az 
árufelvétel. Budapest alatt fekvő állomásokról 
Ófutakig terjedőleg -  tehát Újvidék kivételével 
-  Budapestre és Budapest fölötti viszonyla
tokban az árufelvételi határidő: Bécsre novem
ber hó 24., Pozsonyra november hó 2t>. es 
Budapestre’ novemcer hó 30-ika. A fentebb 
közölt határidőkön túl további intézkedésig az 
időjárás- és vízviszonyoktól függőleg még csupán 
Bécs, Pozsony, Budapest és Újvidék állomá
sokon vehetők fel áruk és pedig kizárólag ezen 
négy állomás egymásközöti forgalmában.

Az Alduna hajózási forgalma. Megírtuk, 
hogy magyar hajók a szerb és bolgár dunai 
állomásokat most már rendszeresen felkeresik.

Ezt a közleményünket megerősíti a Magyar 
Folyam- és Tengerhajózási Társaság hivatalos 
értesítése amely szerint a társaság az Aldunán 
közlekedő Orsóvá, Kladovo, Prahovo, Viddin, 
Lom, Rahova, Somovit, Nikopoli, Sistov és 
Ruszcsuk állomásokat érintő személyjárakokat 
az időjárás- és vizállási viszonyoktól függőleg 
további intézkedésig még fentartja, amely já
rathoz az utóbb említett állomások egymásközti 
forgalmában korlátozott mennyiségben szállít
ható gyorsárukat is felvesznek.

Hirdetmény a lovak* és jármüvek bejelentése, 
valamint a lovak osztályozása tárgyában. A honvé
delmi minister az 1912. évi LX1X. törvénycikk 
4. §-a alapján az Újvidék városi járás lovainak 
osztályozását rendelte el. Felhívom mindazokat, 
akiknek birtokában ló vagy fogatos jármű, to
vábbá kordély (kétkerekű kocsi), egy- és kétfo- 
gatu kutyakordély, szánkó, kéziszánkó (rodli), 
bivalyszánkó és bivalyszekér van, hogy 1915. 
évi december 1 -töl december hó 10-ig terjedő 
határidőn belül lovaik, illetőleg jármüveik (sze
kér, kordély, egy- és kétfogatu kutyakordély, 
szánkó, kéziszánkó (rodli), bivalyszánkó, bivaly
szekér) számát és nemét, valamint lovaikhoz 
tartozó málhás állat felszereléseket a követke
zőleg jelentsék be: 1) A belterületi tulajdonosok 
(idetartoznak az összes külterületek egészen a 
Ferenc József csatornáig) f. évi dec. hó 1 -tői
5- ig a városi tanács katonaügyi osztályában 
(Kossuth L. u. 43.) 2) A Ferenc József csa
tornán tuli tulajdonosok (Klisza szállás, egé
szen a vasúti töltésig) f. évi december hó
6- án a Klisza szállási iskolában. 3) A Csenei 
szállási tulajdonosok Kamendinig f. évi dec. hó
7- én és 8-án a Csenei szállási rendőrlaktanyá
ban. 4. A Kamendin szállás és környékbeli 
tulajdonosok f. évi dec. 9-én a Kamendin szál
lási elemi iskolában. Akik e napokon valamely 
igazolt körülmény miatt a bejelentést elmu
lasztják, azok a megfelelő igazolással utolsó nap 
gyanánt f. évi dec. hó 10-én a városi tanács 
katonaügyosztályában (Kossuth L. u. 43) tar
toznak a bejelentést megtenni. Nem kell beje
lenteni a következő lovakat és jármüveket: a) 
az Ő Felsége és a királyi ház tagjainak udvar
tartásához tartozó lovakat és jármüveket; b) a 
nemzetközi jog értelmében területenkívüliséget 
élvezők személyes használatára szolgáló lovakat 
és jármüveket; c) a fegyveres erőhöz tartozó 
egyéneknek annyi lovát, ahányat mozgósításkor 
tartani kötelesek: d) a csendőrséghez tartozók
nak szolgálatuk teljesítéséhez szükségelt lovait; 
e) az udvari és állami ménes-intézeteknek, ál
lami méneseknek, mén- és csikótelepeknek te- 
nyész és gazdasági lovait és jármüveit, f) a 
kincstár tulajdonában levő lovakat és jármü
veket. Az osztályozás 1916. évi február 15-ike 
után később meghatározandó és hirdetményileg 
közzéteendő napokon fog megtartatni. Ugyane
zen hirdetménnyel fognak közzététetni a lóbe- 
hivás esetére szabványosnak megállapított árak 
is. A lovakat kézen és egyenként kell elővezetni 
és egyúttal a lovakhoz tartozó málhásállat- 
fölszereléseket is be kell mutatni. Nyilvántartó
lappal ellátott lovakkal a nyilvántartó-lapot is 
el kell hozni. A lóosztályozó bizottság katonai 
képviselője a jármüveket, valamint a szerszá
mokat és málhásállat-fölszereléseket a birtoko
soknál megtekintheti. A megtekintéssel megbí
zott katonai képviselő nyílt paranccsal fogja 
magát igazolni. Aki a lovak, málhásállat-fölsze- 
relések és jármüvek bejelentése, a lovaknak az 
osztályozáshoz való vezetése és a málhásállat- 
fölszerelések bemutatása tekintetében fennálló 
törvényes rendelkezésekneknem tesz eleget, ki
hágást követ el és 200 koronáig terjedő pénz- - 
büntetéssel büntetetik. Újvidéken, 1915. novem
ber hó 25. Profuma Béla s. k. polgármester.

*) Megjegyzés. Mindazok a rendelkezések, 
a melyeket a hirdetmény a lovakra vonatkozó
lag tartalmaz, az öszvérekre, öszvér-szamarakra 
és szamarakra is kiterjednek

Győzelmünk biztosi Ez indította közismert 
Benkő bankházat, hogy úgy a saját mint dicső 
szövetségeseink zászlóit szép színes litografi- 
rozott kivitelben elkészítesse és szétküldje. Ezen 
csinos zászlókat mindenki nagyon jól felhasz
nálhatja; írjon tehát egy levelezőlapot a Benkő 
Bank részvénytársaságnak, Budapest, Andrássy 
ut 60. és azonnal megkapja ingyen és bérmentve.

8 órai újság. Ez a cime annak az uj or
szágos napilapnak, mely először november 30-án 
este fog megjelenni Budapesten. A háborús

^ ~ . í
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események iránti megnyilvánult általános és 
intenzív közérdeklődés hívta életre a 8 órai 
újságot és bizonyára ez az érdeklődés fogja 
megszilárdítani is. Budapesten és az ország 
nagyobb városaiban már megjelenteka hirdető
oszlopokon a 8 órai újság stílusos, művészi 
plakátjai, néhány nap múlva előttünk lesz maga 
az újság is eredeti formájával és a fejlett zsur
nalisztika minden készségével. Mint a legké
sőbben megjelenő estilap, arra törekszik, hogy 
a legújabb híreket tárja az olvasó elé. Vezé
relve: megbízhatóság és gyorsaság. A 8 órai 
újság az első lap, mely az uj sajtótörvény 
értelmében 50 ezer korona politikai hírlap-biz
tosítékot helyezett letétbe.

Bevonulási hirdetmény. A népfölkelésre 
kötelezetteknek az 1886. évi XX. illetőteg 1915. 
évi II. törvénycikk alapján történt behívása 
folytán a II. pótszereién alkalmasnak osztályozott 
1892, 1893, 1894 továbbá 1878— 1890. évben 
született, továbbá a népfölkelésről vagy a hadi
szolgáltatásokról szóló törvény alapján kirendelt 
(igénybevett), de ezen szolgálatból időközben 
elbocsátott összes 1873— 1897, évi születésű 
egyének (munkások, kocsisok, hajcsárok, stb.), 
ha a megtartott népfölkelési bemutató pótszem
lén népfölkelési fegyveres szolgálatra alkalmas
nak találtattak 1915. évi december 6-án — 
amennyiben névszerint felmentve nincsenek — 
a népfölkelési igazolványi lapon feltüntetett m. 
kir. honvédkiegészitő, illetőleg cs. és kir. kie
gészítési kerületi parancsnokság székhelyére 
népfölkelési tényleges szolgálatra bevonulni 
tartoznak. Ezen rendelkezés a cs. kir. osztrák 
népfölkelés behívása folytán kiterjed mindazon 
fent említett években született osztrák állam
polgárokra, valamint bosznia-herczegovinai tar
tományi illetőségű egyénekre is, kik a magyar 
szent korona országai területén a folyó évben 
megtartott népfölkelési bemutató pótszemlén a 
népfölkelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak 
találtattak. Mindazok az egyének, kik önkéntes 
belépés folytán a honvédségbe vagy a cs. és 
kir. közös hadseregbe (akár mint egyévi ön
kéntesek is) fent megjelölt napig besoroztattak, 
tekintet nélkül arra, hogy mely születési évfo
lyamba tartoznak, tényleges szolgálatra szintén 
1915. évi december 6-án kötelesek bevonulni. 
A bevonulok december 6-án délelölt 11 óráig 
tartoznak a bevonulás helyen megjelenni; a 
késői bevonulást szigorúan fogják megbüntetni. 
Ezokból mindenki úgy utazzék el. hogy a mon
dott időre feltétlenül bevonulási helyére beér
kezzék. Azok, kiknek az újvidéki kiegészítési 
kerületi parancsnoksághoz kell bevonuiniok, 
egyenesen Pécsre, akiknek az újvidéki honvéd
kiegészitő parancsnoksághoz kell bevonuiniok, 
Szabadkára utazzanak s ez utóbbiak a 6. honvéd 
gy. e. pótzászlóaljánál jelentkezzenek. A Pécsre 
utazók Pécs külváros állomáson szánjanak le, 
hol az újvidéki kiég. kér. parancsnokság külö
nítménye várni fogja őket.

V álasz egy tábori lapra.
i.

Rózsaszín lapodra mit feleljek Néked ? 
Kérdezed, hogy vagyunk, hogy folyik az élet? 
Hogy talán mulatunk, gondolunk-e rátok. 
Nyilnak-e már otthon az őszi virágok?

Rózsaszín lapodra mit feleljek Néked?!
Nyilt-e őszi rózsa, szép, fehér, azt kérded, 
Enekelt-e nyáron a dalos pacsirta 
Miről szólt éneke, milyen volt a hangja?

II.
Rózsaszín lapodra azt felelem Néked:
Volt virágfakadás, volt pacsirta ének,
Vérszinü kis virág, ennyi sohasem nyílt,
Ily szép dalra, kis dalosunk ajka sohasem nyílt.

III.
A virág illata messze-messze elszáll . . . .  
Elszáll arra felé, hol a madár sem jár 
Oda . . . arra felé . . . ahol most Ti vagytok 
Hideggel, meleggel, a gonosz ellennel viaskodtok.

Hát még mit is Írjak válaszul lapodra,
Amit Te nem tudnál és szived meg nem súgna 
Imádkozunk! csak rátok gondolunk .
Ennyiből áll az egész mulatásunk.

cR. 19 ize lla .

614. sz.
1915. végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az újvidéki kir. járásbíróságnak 
5317/1915. számú végzése következtében Gusztáv 
Adolf Bozsó, zászlós elleni behajtási ügyében, 
egy tullaezüstfejü sétabot, egy arany cigaretta- 
doboz, egy arany férfigyflrű 2 brilliáns .és egy 
zafirkővel, egy arany férfigyűrű két brilliáns és 
egy rubinkővel, egy duplafedelű aranyzseb
óra, egy rövid óralánc és két darab láncfüggelék 
1201 K. értékben nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járásbíró
ság 5317/1915. számú végzése folytán Újvi
déken a törvényház épületében leendő meg
tartására 1915. éui flecember hó 10-ik nap
jának délelőtti 9'/a órája határidőül kitüze- 
tik és ahhoz a venni szándékozók ezen
nel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz, 107. és 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Kelt Újvidéken 1915. évi november hó 
3. napján.

Basch Sándor,
kir. bir. végrehajtó.

„ A P O L L O “ MOZI ! ! ! !
Asszony hűség

dráma 3 felvonásban.

A szép W aldem ár
vígjáték 2 felvonásban.

22708. sz. 1915.

Temesvári vásár-hirdetés.
Az idei S z í .  fUikfós

országos vásár
fo lyó évi december hó 16-ától be

zárólag december hó 20-ig
fog megtartatni.

mindenféle állat fehajtása az országos uásárra 
december hó 16-ától, csütörtökön reggeli 5 árá

tól kezöue meg uan engedue.
Temesvárod, 1915. évi november hó 6-án. 

A városi főkapitányságtól:
Dr. Mikes Gábor, tb. főkapitány.

Segédet keresek,
kiváló munkaerőt azonnali belépésre 
rövid és divatáru k eres

kedésem  szám ára. 
BÖHM IGNÁC

-Kossuth Lajos-utca 20/22 

ÚJVIDÉKI VÁROSI

JODOSGYÓGYFÜRDŐ
alcalicusjódosgyógyforrás.

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

relt hidegvizgyógyintézet 
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, gílmös csonlbajok, vérbaj ellen 
A fürdő télen fűthető szobákkal és folyósókkai 
van ellátva. — Modern vendégszobák és étterem 
I T é li k u r a r a  k iv á ló a n  a lk a l m a s  1 

Állandó fürdőorvos; d r . V ilt V ilm o s  
Kimerítő tájékoztatót küld az igazgatóság. 

Egész éven á, nyitva.

Tetvek és férgek ellen

az egyedül bevált b iz to s  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.

H álószoba-berendezés 
igen előkelő, szép eladó. 
Hol? a kiadóhivatal megmondja.

E L A D Ó
egy kitűnő, még alighasznált

=  Í R Ó G É P .  =
Hol? megmondja a kiadóhivatal.

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 
Ajánlalok duplaboritékban „Transporthordók 
9357'“ jeligére Haasenstein és Voglerhoz Bu

dapest Dorottya-utca 11.

^ Sokkal célszerűbb i

Sha a női pongyolát, teljes női 
gyermekruhát, kötényeket stb. 

a  készen  vásárolja,
S  mintha a kelmét külön vásárolná. 
a  Elég nagy szép választék áll ren- 
9  delkezésére

SAlaburics Mária
üzletében 

£  Szücs-utca 30. szám. Q

m m i š m n m m & m E m E

Ss

Y t Q Ü i f S /
T a i h h a I -forrás. Szénsavdás, díátctikus,I HÍIKIRI uditö ***tall Ital. -  E lősegíti
* u l l l r u l  *z oméHziést és anyagcserét.

Legtalltettobb gyógyforrás. —
Indikálva: idillt g> om ornurut- 

Q X t i n ! n  nál, szókrekedébiié'. Hrlght* nlVPIn vesebajnál, lépdaganat-
D&l. m ájbajuknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, & 
légutak huruton bantalm ainál.

i Donáti
a maga némában a leggazda
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erélyeeebb hatással. Köképen 
Indikálva: idilli bélhurutnál, 
obst i pati ónál, epekőnél, elhízási j 
hajiam nál, estim ái és cukor-j 
betegségnél.

L e g d u s a b b ,  természetes magnézium* glaubersósforráSok.
I fő ra k tá r  Magyarország rész‘re: f  ■
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dagályok
e l l e n

most igen alaposan kell védekeznünk, 
mert kolera, vörheny, kanyaró, typlms, 
himlő és egyéb ragályos betegségek a 
háború után fok o zo ttab b  erővel 
lépnek fel, mint más időkben, miért is 
szükséges, hogy minden háztartásban 
egy megbízható fertőtlenítőszer kéznél 
legyen. A jelenkor legmegbízhatóbb 
fertőtlenítőszere a

Lysoform
szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredeti 
üvegekben 90 fillérért minden gyógy
szertárban és drogériában kapható. 
Hatása Löffler, Vertun, Perük, Vas, stb. 
intézeteinek vizsgálatai szerint gyos és 
biztos, miért is az összes orvosok be
tegágyak fertőtlenítésére, antiseptikus 
kötözéseknél (sebekre és daganatokra, 
kéz- és arcmosásra és ragályok elhá
rítására, stb. mindenkor ajánlják.L Y S O F O R M -S Z A P P A N
finom, gyenge pipereszappan 1"'„ lyso- 
formot tartalmaz és antiseptikus hatású. 
Alkalmazható a legkényesebb bőrre, 
még csecsemőknél is; szépíti, megpu- 
hitja és illatossá teszi a bőrt. Egy kísér
let s Ön a jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni. Ara 1.20 K.F O D O R M E N T AL Y S O F O R M
erősen antiseptikus hatású szájviz. Száj- 
btizt röglön és nyomtalanul eltűntei és 
a fogakat konzerválja. Használandó 
továbbá orvosi utasítás szerint torok
lobnál, gégebántalmaknál és nátha ese
tén gurgulázásra. Néhány csepp ele
gendő egy fél pohár vizre.

Eredeti üvegje 1K 60 f.
Az összes lysoform készilmények kap
hatók minden gyógyszertárban, drogé
riában. Kívánatra bárkinek ingyen és 
bérmentve megküldjük az „Egészség 
és fertőtlenítés“ cimü érdekes könyvet.

Í r .  Eelsti és Murányi
v eg y é sz e ti gyára Újpesten.

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  25 . szám

és ott szebbnél-szebb télirevaló
Cikkeket kaphat, nagy választékban és igen jutányos árban.

Fogolytáborok!
Kórházak!

U r a d a l m a k
részére!

Szanitéc
kenőcs

ideális tetiiirtószer, úgy az 
emberen, mint az állatokon 
előforduló

összes
tetüfajokat te lje sen  kiirtja. 
Kapható 1 koronáért patikák
ban és drogériákban. Nagy
bani főraktár: Auber gyógytár, 

Moliács.

I-ső rendű dán 
marhagulyás konzerv
netto fel k ilogram os dobozokban 
dobozonként 2 kor. 60 fill- árban

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

A gulyáshus kitűnő izü csont- 
nélküíi hús. rántás és ■ zsir 
tartalommal, csak burgonya 
kell hozzá és egy doboz 5 tag
ból álió családnak elegendő.

Kapható: Schiff Ábrahám
cé gn é l Ú jv id é k , T e m e r in i-u .  12, 

te le fo n  3 0 3 .

m m  m

IWachtl Imrei
Első Újvidéki Villamoserőre ™ 

5  Berendezett Gözkemence §  
™ .-. sütöházában W
~  Petőfi utca 8. szá m  a la tt,
M  a nap bármely szakában  
£  magánházak, háztartások részére:
S  kenyeret, pecsenyét vagy egyéb 

sütnivalót sütni lehet.

1
i

Küldjünk a harczleren didergő katonáinknak

•fk \
dg» f***!

m

SPIRITOLT
sokkal olcsóbb,jobb és 

praktikusabb mint bármely 
m ás gyorsfűző.

M INDENÜTT KAPHATÓ!

b w y

1
é

í'v
SPIRIT0La“ 7 7  SP1RIT0L V*™1™'Főz! Melegít! neikulozhetellen.
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I Nyomtatványok

a hadsereg-, valamint községek-, pénzintézetek-, egyesületek-, ügyvédek-, kereskedők- ,  ügynökségek- és magá- nosok részére. Megrendelésszerint i  pontos kivitelben és jutányos árak mellett szállít Újvidék legrégibb nyomdája, mely a modern igényeknek teljesen megfelel legújabb felszerelésével. — Villany- erőre berendezve.

„GUTENBERG“ NYOMDA
T U L A J D O N O S : GERICH ISTVÁN  
ÚJVIDÉK, K o ssu th  L a jo s -u tc a  4 5 .

T e le fo n  1 2 2 . — * Á la p it t n t o ft  1 8 5 9 .

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