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Legfelsőbb elismerés.
Ö Császári és Apostoli Királyi Felsége 

a következő legfelsőbb kéziratot nréltóz- 
tatott hozzám intézni:

JCedves Sándor! A hadviselés sokol
dalú és nehéz feladatkör elé állította a 
vármegyei, a városi és a községi tiszt
viselőket, akik e kivételes időkben velük 
szemben támasztott fokozott követelmé
nyeknek hagyományos hűséggel, hazafias 
lelkesedéssel a kötelességteljesités rendes 
határán túlmenő megfeszített tevékeny
séggel, odaadó buzgósággal és még a 
legnehezebb körülmények között is sike
resen feleltek meg.

Amidőn ezt örömmel ismerem el: az 
összeő vármegyei, városi és községi 
tisztviselőnek a hadviselés ügyével kap
csolatos közigazgatási működésűk terén 
teljesített rendkívüli és eredményes szol
gálataikért Köszönemet és legteljesebb 
Megelégedésemet fejezem ki.

Megbízom Önt, hogy Elismerésemnek 
megfelelő közhirrététele iránt intézkedjék.

Kelt Bécsben, 1915. évi nov. hó 21-én. 
Ferencz József s. k. Sándor János s. k.

A közélelmezési központ.
Emlékezhetünk még arra, hogy a 

háború Anglia részéről a központi ha
talmak kiéheztetésének jelszavával indult 
meg. Hogy ez a kiéheztetés nem sike
rült az részben a pompás szervezettség
nek, részben pedig földünknek tulajdo
nítható. Bizonyos azonban az, hogy a 
közélelmezés terén mutatkoztak már ed
dig is egyes nehézségek és kérdés, hogy 
a háború második évében nem fognak-e 
tetemesen szaporodni. Éppen ezért öröm
mel kell üdvözölnünk azt a nagysza- 
básu kezdeményezést, amely a Magyar 
város- és községfejlesztési r t. részéről 
indult ki a közélelmezési központ meg
alapításával.

A közélelmezési központ megalakí
tásában a tervezet és programúi szerint 
az érdekelt törvényhatóságoknak, váro
soknak, és községeknek kell résztven- 
niök, még pedig úgy, hogy bizonyos meny- 
nyiségii részvényeket jegyeznek, ami már 
meg is történt. Az élelmiszerek központi

beszeizése és elárusitása mindenesetre 
olcsóbbá teszi az árukat, de ezenkívül 
a központ kötelezte magát, hogy bele
egyezik a nyereség limitálásába is.

A központ működése ki fog terjedni 
arra is, hogy kikutatja, hol van az or
szágban bőség egyes árucikkekben és 
ezeket a feleslegeket elszállítja azokra a 
vidékekre, ahol azokban hiány mutat
kozik, amivel azután az árak hirtelen és 
aránytalan emelkedését akadályozza meg. 
A központ a semleges országok piacain 
képviselőségeket is fog szervezni, hogy 
viszont onnét olyan cikkeket hozhasson 
be, amelyekben az egész ország hiányt 
szenved. Érdekes pontja a központ prog
ramjának, hogy igyekezni fog az egyes 
városok és községek között csereforgal
mat létesíteni.

A központnak munkájához a benne 
érdekelt pénzintézetek révén nagymeny- 
nyiségü földbirtokok is állnak rendelke
zésére, úgyhogy az állattenyésztés terén 
is nagy eredményeket fog elérni.

A központ megalapításában nagy 
része van Némethy Károly belügyminisz
teri államtitkárnak is, aki mint minisz
teri biztos áll a központ élén. Minden
esetre örömmei kell üdvözölnünk ezt az 
uj alakulást, amelynek üdvös hatását 
remélhetőleg már a közel jövőben érezni 
fogjuk.

Bulgária.
A törökök balkáni uralmát megdöntő balkán 

háborúban sokat hallottunk a bolgár fegyverek 
dicsőségéről. A nagy világ élénk és őszinte 
rokonszenvvel érdeklődött Bulgária iránt s kel
lemetlen volt a második balkán háborúnak azon 
fordulata, melynek révén elragadta a hűtlen 
szövetséges Szerbia a bolgárok által már meg
szállott Macedóniát. A nagy vér- és pénzáldo
zatok által megviselt bolgár nép kénytelen volt 
elfogadni az 1 ül3-iki bukuresti béke intézke
déseit, lemondott Macedóniáról Szerbia javára, 
de nein arról a nemzeti ideálokat szolgáló óha
járól, hogy ismét együtt legyen mindaz, ami 
bolgár, hogy fölszabadítsák bolgár testvéreiket, 
a szerbek kegyetlenkedéseit tűrni kénytelen ma- 
cedon-bolgárokat. Ütött a fölszabadítás órája. A 
jelen világháború kezdete óta velünk érző bolgár 
nép mellénk állott s október eleje óta oly győ
zelmesen halad előre, hogy méltán megérdemli 
mindnyájunk igaz háláját. Ezekután nem is lehet 
rossz néven venni, ha a geográfus kilep a tárgyi- 
lakosság köréből s lelkes szeretettel szól arról

a népről, mely néki nemcsak jó és meghitt 
barátja, hanem fajrokona is.

Valamikor a VII. század végén lép föl a 
bolgár nép a Száva és Duna környékének keleti 
részén. A népvándorlás hullámai sodorták ide, 
de többségben lévő szláv alattvalóik hatása alatt 
maguk is elszlávosodtak úgyannyira, hogy e 
turáni (uralaltáji) nép nyelvéből csak kevés szó 
maradt fönn. A pecsenégek későbbi betöréseivel 
megszűnt a béke, a bizánci kultura terjedésével 
Bulgária a kelet-római császárságnak szintén 
hűbérese lett, de maradandóbb hatása se az 
előbbinek, se az utóbbinak nem volta népiélek 
kialakulására. A XIV. évszáz új korszakot nyit 
meg Bulgária történetében. A törökök betörése, 
rohamos térhódítása s Konstantinápoly bukása 
(1453) villámgyorsasággal történik úgyannyira, 
hogy a XVI. évszázban a török az úr Európa, 
Ázsia (Eufrát-Tigrisig) s Afrika (Tripoli-ig) nagy 
részében. Az izláni hatalma nem maradt állandó. 
Fénykora után hanyatlik a török félhold, a Bal
kánon azonban még jó sokáig fönntartja uralmát 
s csak az 1912— 13-i balkán háborúban szűnik 
meg végleg itt is a lefolyása. Bulgária a török 
hódoltság alól az 1877—79-i orosz-török há
borút befejező san-stefanoi béke (1878) s a 
berlini kongresszus alapján szabadul föl, 1908 ig 
azonban még a török hűbérese s csak ekkor 
lesz független királyság. Már e rövid idő alatt 
is oly rohamos haladást tett, hogy méltán te
kinthet egy szebb jövő elé s nem utópia a 
Nagy-Bolgárország utáni vágyakozása.

Bulgária területe körülbelül akkora, mint a 
Nagy-Alföld és az Északkeleti-Hegyvidék, Ré
szei: a Balkán-hegység és a Duna közt fekvő 
tulajdonképeni Bulgária, a Marica és Tundsa 
folyók középső folyásainak termékeny alföldje, 
az úgynevezett Kelet-Rumélia és legújabban a 
törököktől elfoglalt Runtéliából Thrácia egy 
része s a közelmúlt bolgár-török megegyezés 
eredményeképpen európai Törökországnak azon 
része, mely Edirné-tő! (Drinápoly) nyugatra 
terjedt.

Fölépítésében az ország közepén vonuló 
Balkán-hegység: az észak felöl nem magas, 
gabonaneműekben igen termékeny, de fátlan 
Bolgár-tábla; továbbá a tengeri- és borterme
léséről, különösen pedig rózsaligeteiről hire., 
Marica-Tundsa lapály; az idő vasfoga, mint a 
jégkorszak gleccerei (jégár) által is megrongált 
őshegység az úgynevezett „Szerb-macedon-thrák 
masszívum“, valamint a szőlő- és dohánytermő 
Égei-tengerparti vidék vesznek részt.

E természeti régiók közül különösebb je
lentősége a Balkán-hegységnek van. Termé
szetes védőbástyája ez Bulgária déli részének 
s éles válaszlófal éghajlat és növényzet tekin
tetében is. Tőle északra még érezhetők a Szár
mát (orosz)-alföld hideg szelei, közelebb hozza 
tehát az országot Oroszországhoz; a Balká- 
hegységtől délre viszont a Földközi-tengeri kiima 
áldásait élvezi e föld. Amott főként gabonane- 
müek, emitt elsősorban különösen konyhanö
vények teremnek buján. A Balkán-hegységnek
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z elkülönítő hatása észlelhető a folyóvizek 
loszlásában is. Mint vízválasztó hegység határt 

von az Égéi- és a Fekele-lenger íolyói között. 
Az Iszkei* és Janira a Duna felé sietnek, föl
szabdalván a már említett Bolgár-táblát: a Ma- 
rica-Tundsa és a Struma pedig éz Égei-len- 
gerrel hozzák közelebbi összeköttetésbe az általuk 
öntözött területeket. Nyilvánvaló tehát itt a 
Balkán-hegység elszigetelő, széloszló hatása; 
nyomon követhető ez részben még a néprajzi 
viszonyok vizsgálatánál is, bár a Balkán-hegy
ségtől északkeletre lévő Dobrudzsá-ban viszont
látjuk a törököket, nagyobb részük a görögökkel 
együtt azonban Bulgáriának a Balkán-hegységétől 
délre fekvő részében van otthon. A Balkán-hegy- 
ségközvetlen rokona az Alpoknakjsa Kárpátok
nak, része tehát annak a nagy hegyrendszernek, 
mely egész Európa és Ázsia testén nyugatról- 
keletre végighúzódik; de nem olyan hatalmas, 
mint említett rokonai, helyenkint 2000 méternél 
magasabb s hágói könnyen járhatók, bár mint 
természetes határ még sem kicsinylendő. Átjá
rói közül csak az 1334 m magasságban lévő 
Sipka-szorost említjük. Emlékét őrzi a világ- 
történelem amaz ismert eseménye, amidőn 
Radetzki orosz tábornok elfogván az orosz
török háborúban, 1878 junius 9-én a török 
sereg nagy részét, röviden csak azt jelentette a 
cárnak: „A Sipka-szorosban minden csendes!“ 
Verescsagin híres orosz festőművész meg is 
örökítette e kijelentést: némán, mozdulatlanul 
tűri az előőrs az istenitéleti időt, megfagyott 
kötelességének hű teljesítése közepette a hatal
mas hóviharban.*

Bulgária jólétének alapját népének vas
szorgalma vetette meg. Mezőgazdaságuk, állat- 
tenyésztésük virágzó. Gabonakivitelük első hely
re emeli a balkán népek sorában; konyhaker
tészetük nemcsak otthon, hanem, egész Közép- 
enrópában jó hangzásúvá tette a bolgár nevet. 
Kazanlik rózsaligetei a Sipkaszorostól délre 
levő medencében, a Tundsa-folyó partján, vete
kednek Hollandia paradicsomi tájaival. Az ipar 
és kereskedelem is fejlődik s azon tény, hogy 
Romániát kivéve a Balkán országai között neki 
van a legsűrűbb vasúthálózata, nyilvánvaló 
bizonyítéka, hogy mennyire életképes nép a 
bolgár. Települései is fejlődők, A főváros 
mellett Kelel-Rumélia központja, Plovdiv, to
vábbá a feketetengerparti Várna és Burgasz 
kikötők, az Égeitengerparti Dedeagacs és a 
Duna melletti Ruszcsuk és Vidin érdemelnek 
említést.

A Sofia-11 és Plovdiv on (Filoppopol-on) 
keresztül haladó keleti-expressz szoros kap
csolatba hozza Bulgáriát, egyrészt Magyaror
szággal Szerbia közvetítésével, másrészt pedig 
Kis-Azsiával európai Törökország segítségével. 
Geográfiai fekvése igen exponált. Román, szláv, 
görög és török érdekszféra közé ékelve, vég
telenül nehéz volt megtartania függetlenségét. 
Történelmi fejlődése megmutatta, hogy sikerült 
volt megőriznie a nagy megpróbáltatások idején 
is nemzeti jellegét, bár igaz, hogy nyelve ha
marosan elszlávosodott. Különböző nemzeti 
érdekszféra találkozási vonalán, sajátos érdekek 
ütközőpontjában állva megőrizte függetlenségét 
s ma már céltudatos munkával arra törekedik, 
hogy ellensúlyozza az egyes érdekfelek túlságos 
megerősödését. Törökországot ártalmatlanná 
tette, sőt legújabban jó barátjává s szövetsé
gesévé, Szerbiát ép most, a jelenben teszi tönkre 
a központi hatalmak szövetségében s talán 
sikeiülni F g  megtalálnia a módot, hogy a 
román és görög érdekek ne ütközzenek az ő 
érdekeibe s diplomáciai módon alapozhatja meg 
tartósan azt a jó viszonyt, amely köztük mind
máig (lehet, hogy csak látszálag) fönáll.

Bulgária terjeszkedési politikája tehát lét
kérdés. Föltétien szükség volt már reá, éppen 
most, midőn a török járom levetésével mind
annyi balkán nép magához akarta ragadni a 
hegemóniát. Macedónia meghódításával meg
semmisül a prnszerb álom, nem lesz már ve
szélyeztetve többé nyugat felől Bulgária s köz
ponti fekvése lesz majd a Vitos-hegy tövében 
magas platón épült fővárosnak, Sofiának mely 
épen úgy, miként — bár kisebb mértékben — 
Berlin, excentrikus helyzetű. Analógiát látunk 
itMehát közte s Németország között, Macedo-

Áz Iszker ugyan a Balkán-hegységlől délre levó 
Kilo planman ered s Így tehát a vízválasztó a Balkán- 
hegység nyugati részéről délre szorul.

•Hallenberger Mihály dr.: A világháború geog
ráfiára. Budapest, 1915, Tisza Testvérek. 69. oldal.
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nia tulajdonképpen nem egyéb, mint a meghó
dított Orosz-Lengyelország. Mindkettőnek első
rendű célja az ország határának kiegyenesitése 
s a fővárosnak a halártól való távolabb vjtele.

De nemcsak Bulgária és Németország között 
van analógia, megvan ez a hasonlóság sőt 
még nagyobb mértékben — Bulgária s Magyar- 
ország között is. Geográfiái fekvésünk igazolja, 
hogy mi is ütközőponton vagyunk. A népván
dorlás útja hazánkon haladt keresztül s mi a 
germán, szláv, román és török népek érdekei
nek érintkezési pontjában állottunk Ma is nyo
mon követhető e népek hatása, különösen pedig 
a germán, szláv és román népek aspirációi. 
Pángermán, pánszerb és dákóromán törekvé
sek középpontjában állunk s ugyancsak föltét- 
len, erősen kifejlődött nemzeti gondolkozásra 
van szükségünk e kisértések közepette, hogy 
megtartsuk nemzeti önállóságunkat, független
ségünket, nyelvünket, szokásainkat. Megpró
báltatásoknak már mi is ki voltunk téve, de 
sikerült fényesen helytállanunk; bolgár testvé
reink is sokat szenvedtek már őket is erős nem
zeti érzésük tartja össze. E közös sors, e ha
sonló töiténelmi fejlődés s a faji rokonság 
tehát azon kötelékek, melyek oly közel hoznak 
bennünket egymáshoz s melyek igazi bizonyí
tékai annak, hogy e két ország jelen szövet
sége a legtermészetesebb, egymás érdekeibe 
egyáltalán nem ütköző. Kár, végtelen nagy kár, 
hogy nem ismertük egymást már előbb, talán 
kevesebbet szenvedtünk volna történelmi kiala
kulásunk folyamán.

HALTENBERGER MIHÁLY Dr.

A disznózsír, szalonna és 
sertéshús legmagasabb ára.

Most tették közzé a disznózsír, szalonna és 
sertéshús legmagasabb árának megállapítására 
vonatkozó rendeletét. A rendelet igy bangztk: 

Mindennemű disznózsírért (olvasztott disz
nózsírért, hájért és egyéb olvasztatlan nyers 
disznózsírért), valamint a friss nyers szalon
náért e cikkek termelőjével való forgalomban 
követelhető legmagasabb ár a magyar szent 
korona országainak egész területére nézve mé- 
termázsánkinli (ICO kg.) tiszta súlyra:

1915. évi december hó 16. napjától 1916. 
évi január hó 15. napjáig bezárólag: az olvasz
tón disznózsír tekintetében 7C0 koronában; a 
háj és egyéb olvasztatlan nyers disznózsír te
kintetében 620 koronában; 1916. évi január hó 
16. napjától február hó 15. napjáig bezárólag: 
az olvasztott disznózsír tekintetében 600 koro
nában; a háj és egyéb olvasztallan nyers disz 
nózsir tekintetében 610 koronában; a friss sza
lonna tekintetében 590 koronában, az 1916. évi 
február hó 16. napjától március iió 15. nap
jáig : az olvasztott disznózsír tekintetében 600 
koronában ; a háj és egyéb olvasztallan nyers 
disznózsír tekintetében 560 koronában; a friss 
nyers szalonna tekintetében 540 koronában- 
az 1916. évi március hó 16. napja utáni időben : 
az olvasztott disznózsír tekintetében 550 koro
nában ; a háj és egyéb olvasztatlan nyers disz
nózsír tekintetében 510 koronában; a friss sza
lonna tekintetében 490 koronában állapittatik 
meg.

A triss sertéshúsnak úgy szalonnával mint 
szalonna nélkül félsertésenkinti (fejjel és láb
ba! számított) legmagasabb árát a zsir, szalon
na és sertéshús legmagasabb árának figyelembe 
vételével állapítják meg. Ugyanezen hatóságok 
s ugyanúgy állapítják meg az elkészített (sózott 
füstölt, paprikás, főzött, abált és csemege sza
lonnaféléknek, valamint az összes sertéshús 
készítményeknek az e cikkek termelőivel való 
forgalomra érvényes árait is. A jelen rendelettel 
megállapított legmagasabb árakat, melynek ma
gukban foglalják a rakodó állomáshoz való 
szállítás költségét is, az átvétel helyén éskész- 
Pénzfizétés melleit történt eladás esetére kell 
érteni. A jelen rendeletben meghatározott fo
gyasztási cikkeknek a közvetlen fogyasztás 
céljait szolgáló (kiskereskedelmi) forgalomban 
való árusítása esetében érvényes legmagasabb 
árakat hatóságok állapítják meg. Ezeket az 
árakat a zsir időszakok szerint különbözően és 
sertéshús megállapított árához hasonló csökke
néssel kellI megállapítani. Budapest székesfővá
rosban a tánács, a megyei törvényhatóságokban 
az alispán, a városi törvényhatóságokban a 
polgármester, Fiume városában és kerületében 
a tanács határozza meg a friss sertéshús az

elkészített szalonna, valamint az összes sertéshús
készítmények árát. A hatóságok kötelesek 
általuk megállapított legmagasabb árakat |eP 
később 1915. évi december hó 16. napjáig aj 
illető törvényhatóság hivatalos lapjában, vala- 
mint az érdekelt községekben és városokban a 
helyi szokásnak megfelelően közhírré tenni és 
azokat a belügyminiszterhez haladéktalanul 
jelentés kíséretében felterjeszteni. Horvát-Szla- 
vonországokban a megállapított legmagasabb 
árak közzétételét a bán rendelettel szabályozza 
A belügymininiszter megállapított legmagasabb 
árakat a kereskedelemügyi és a földinivelésügyi 
miniszterrel Horvát-Szlavonországokat illetőleg 
a bánnal egyetértőleg hivatalból is felülvizs
gálhatja és a szükséghez képest megváltoztat
hatja. Aki a zsir, szalonna, sertéshúst, sertés- 
huskészitményeket diágábban árusítja annál az 
árnál, amelyet a jelen rendelet alapján a ható
ság a vásárlás időpontjára nézve legmagasabb 
árul megállapítottak, két hónapig terjedhető 
elzárással és hatszáz koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendő. Disznózsírnak, hájnak 
szalonnának és sertéshúsnak vámkülföldről való 
beszerzésére ez a rendelet nem vonatkozik.

Egy másik rendelet mindennemű disznó
zsírnak, szalonnának és sertéshúsnak a magyar 
szent korona országainak területén kivülesö 
helyre vasúton, hajón vagy gépkocsin történő 
szállításához szükséges igazolványoktól intéz
kedik. A minisztérium elrendeli, hogy a búzá
nak és némely más cikkeknek vasúton, hajón 
vagy gépkocsin történő szállításához szükséges 
igazolványokról kiadott rendeletben foglalt ren
delkezések megfelelően kiterjesztetnek minden
nemű disznózsír, szalonna és sertéshús szállí
tására is, azzal az eltéréssel, hogy ezen cikkek 
szállításához igazolvány további intézkedésig 
csak a magyar szent korona országainak terü
letén kiviil eső helyre történő szállításnál szük
séges és hogy ezeket a szállítási igazolványokat 
az Országos Gazdasági Bizottság állítja ki.

Hatósági intézkedést
a féltékenység ellen.

A háború alatt sok keserves kérelmet, 
igazságos jogorvoslatot intézett már el Jrá te r  
Barnabás, Biharmegye alispánja. A sok kö
nyörgés, felirat és panasz között azután egy 
igen mulatságos, de mindamellatt érdekesen 
keserves instancia érkezeit be írott formában az 
alispánhoz. A niagyarcsékei cigányprímás küldte, 
aki mint hazabocsátott sebesült katona tovább 
akarta folytatni a-mesterségét s újra muzsikálni 
akart a csékei italmérésben, honnan azonban a 
mindenkire Othelloként féltékeny derék füstöst 
kitiltották. Erre kért orvoslást S á b o r  Károly 
cigányprímás a következő írásban: 

ű ía g y m é l t  ő s á g ú  A l i s p á n  l l r !
Bocsánatir könyörgöm, Mélíóságodlól bá

torságoméit, de mivel az utolsó órámig bántana 
a lelkiismeret, hogy amiért szegény vagyok, 
igazságom nincs; de mivel meg vagyok győ
ződve arról, hogy Méltóságod úgy szegényt, 
mint gazdagot igazságosan ésegyenlően Ítél felette.

Öt tagból álló családapa vagyok, ijen 
drágaságban tartottam kis családomat és kis 
adóm is tudtam fizetni a hegedűmből és katona 
voltam és vagyok.

Négy hónapja ki vagyok tiltva a magyar 
csékei kávéházból az italmérö meggondolat
lansága állal, ki féltette rám a feleségét. Ugyan 
mindenkire, nemcsak én rám, pedig erre nincs 
semmi oka, mert a leghűségesebb, lcgmakulát- 
lannbb asszony, akihez a gyanú árnyéka se fér.

Méltóztassék teliát nagyméltóságos alispán 
innak eszére téríteni a csékei italmérőt és ha
tó sá g i tö r v é n y e s s é g g e l  m e g ti lta n i n e k i rí- oktalan 
fé l té k e n y s é g e t , hogy igy tovább is játszhassak a 
korcsmában és kenyeret kereshessek a csalá
domnak. &ábor (jCái'oly

csékei cigányprímás
Fráter Barnabás nem az az ember, aki a 

cigányprímást, akár muzsikál, akár kesereg, 
nem tartaná olyan embernek, mint a többit s 
különösen akkor, ha a családja eltartásáról van 
szó: de ha neki hatóságilag módjában állna 
megtiltani a féltékenységet, nagyobb hatalma 
lenne a világ összes királyainál, diplomatáinál 
és hadvezéreinél, mert egyszeriben véget vethetne 
a féltékenység miatt a családi fészkek nyugal- 
mát feldúló örök világháborúnak és ezerszámra 
keresnének oltalmat naponta Fráter Barnabásnál 
az Othellók ellen.



19lő . december 5. ÚJVIDÉKI NAPLÓ 3. oldal

H Í R E K .
Szivar, cigaretta kell katonáinknak. A

háború vaspflrőlye nemcsak a frontokon miivel 
csodákat, itthon is nagy dolgokat teremt, eggyé 
kovácsolja a sziveket. Mintha egyetlen szívből 
állana az egész nemzet, oly megértő szeretettel, 
oly egyakaratu lelkesedéssel teszi magáévá 
mindenki az országban a cXadsegélyező JCiva- 
talnak s a Vöröskeresztnek azt az együttes 
actióját, amely a harctéren küzdő katonáinkat 
szent Karácsony ünnepére az ajándékok egész 
halmazával akarja elárasztani. A siker már most 
is biztosítottnak látszik; hazafias, áldozatos 
társadalmunk lehetővé teszi katonáink mega
jándékozását, a mozgalom vezetősége pedig 
gondoskodik arról, hogy az ajándékok értékes, 
hasznos, kedves, szükséges, szóval valóban 
érdemes ajándékok legyenek. A harctéri aján
dékoknak nagyon helyesen — jelentékeny 
részét fogják képezni a szivarok és cigaretták, 
azok a dolgok, amelyek katonáinknak kőzismer- 
a legkedvesebb élvezetet nyújtják. Jehát nagy
mennyiségű dohánynemüre van szükség! A kará
csonyi ajándékozás actiójának vezetősége a cél 
elérésére egy nagyon egyszerű, könnyű és sen
kinek sem kellemetlenkedő módot talált. Az 
ország összes dohánytőzsdéiben /. 2 és 10 
filléres jótékonysági bélyegeket helyezett el és 
ezeknek tetszés szerinti mennyiségben vásárlá
sára minden egyes vevőjének figyelmét felhívja 
a tőzsdés. Most tehát nem azt kívánják tőlünk 
mint a füsttelen napon, hogy mondjuk le egy 
időre a dohányzásról, csak azt kérik a frontok 
szilárd vasöve mögött nyugodtan füstölő férfak- 
tól, hogy szivar és cigaretta-vásárlásaiknál gon
doljanak szeretettel arra a sok százezer katonára 
is, akiknek szenvedéseik és fáradalmaik köze- 
pete oly nagy örömet okozna, ha csak néha is 
dohányozhatnának és ehhez csak úgy juthatnak 
hozzá, ha mi juttatunk nekik szivarjainkból, 
cigarettáinkból. Vásároljunk tehát e napokban 
jótékonysági bélyegeket, mert ezekből válik szivar 
és cigaretta katonáink számárai Gondoljunk mind
annyian arra, hogy a mily jóleső a dohányzás 
élvezete, épp oly kínos annak nélkülözése.

Kitüntetett újvidéki hős. Horváth Gusztáv, 
újvidéki kir. birósági végrehajtó fiát, Horváth 
Gyula erdészmétnököt, — aki mint egyéves 
önkéntes tizedes az 5, utászzászlóaljnál szolgál, 

az el’enséggel szemben tonusitott vitéz és 
hősi magataitásáú't. az ezüst vitézségi éremmel 
tüntették ki. Újvidéki fiatalságunk ezen rokon
szenves tagjának hősi kitüntetése széles körben 
örömet keltett és a méltán büszke apát is 
üdvözölték.

Vidéki Hirlapirók Országos Szövetségétől
a következő átiratot vettük: Tisztelt szerkesz
tőség! Szives tudomásulvétel végett van sze- 
rerencsém közölni, hogy Teleszky János m. 
kir. pénzügyminiszter ur Onagyméltósága, a 
mai napon a következő levelet intézte hozzám, 
mint a V. H. 0 . Sz, elnökéhez: „A hadiszük
ségletek fedezése céljából kibocsátott harmadik 
hadikölcsön jegyzése — amint már most meg
állapítható — a két előző hadikölcsönét messze 
túlszárnyaló fényes sikerrel záródott. Ez a tőke
erőnkhöz mérten minden várakozást meghaladó 
kedvező eredmény kétségtelen bizonysága gaz
dasági szervezetünk rendkívüli teljesítő képes
ségének és a hosszan elhúzódó háború ellenére 
miben sem csökkent, sőt fokozódó teherbírá
sának. Nemkülönben hatalmas megnyilvánulása 
ez a nemzet mind szélesebb rétegeit egyre 
mélyebben átható hazafias áldozatkészségnek, 

- helyes gazdasági belátásnak és a fegyvereink 
végső győzelmébe vetett rendületlen meggyő
ződésnek. A reánk erőszakolt háború költsé
geinek fedezésére az állam polgárai által már 
harmadizben és fokozott készséggel az állam- 
kincstár rendelkezésére bocsátott nagyösszegü 
kölcsön nemcsak a harcmezőn folytatott küz
delmünk diadalra juttatását mozdítja hathatósan 
elő, hanem hazánkat közgazdasági téren is ki
váló szövetségeseink méltó társa gyanánt tün
teti fel. A harmadik hadikölcsönnek eme jelen
tőségteljes nagy sikere alkalmával nem mulaszt
hatom el annak hangsúlyozását, hogy ennek az 
örvendetes eredménynek elérésében, mint elő
ző alkalmakkor is, a magyarországi sajtónak 
oroszlánrésze van. A sajtó, nemzeti életünk eme 
nagy hivatást betöltő szerve, teljes mértékben 
átérezte és átérte a harmadik hadikölcsön minél 
nagyobb sikeréhez fűződő elsőrendű politikai, 
pénzügyi és közgazdasági érdekeinket és oda

adó készséggel állott a nagy ügy szolgálatában. 
Már a nyilvános aláírások megkezdése előtt, 
de még inkább a több mint négy hétre terjedő 
jegyzési időtartam alatt fáradhatatlan buzgalom
mal, nem csökkenő lelkességgel és kiváló köz- 
gazdasági tudással az ország minden részébe 
elható, nagyarányú céltudatos propagandát fej
tett ki a harmadik hadikölcsönnek a két előzőét 
elhomályosító sikere érdekében. Amidőn öröm
mel ragadom meg ezt az alkalmat, hogy a 
magyar sajtónak eme nagy nemzeti ügy érde
kében kifejtett, kiválóan becses közreműkö
déséért elismeréssel adózzam, egyben kérem, 
hogy hálás köszönetemet szíveskedjék tolmá
csolni a sajtó minden munkásának azért a hat
hatós, önzetlen és lelkes támogatásért, amellyel 
a mindannyiunk büszkeségét méltán képező 
nagy siker elérését előmozdította.“ Szegeden, 
1915. november 26-án.

Kiváló tisztelettel
Szávay Gyula

a Vidéki Hirlapirók Országos Szövetségének elnöke.
Levelet kaptunk Klees Ferenc Újvidékről 

származó bilietzi gyárigazgatótól. Örömmel kö
zöljük e sorokat, mert a magyar erény sugár
zik ki belőle. Nem szép szavak hanem tettek 
kellenek. — Érdeklődéssel olvastam b. lapjukban 
a harmadik magyar hadikölcsönre vonatkozó 
jegyzéseket s bár a listában sok név hiányzik, 
Újvidék mégis kitett magáért. Külföldön és 
Austriában élő honfitársak között szerény magam 
is hozzájárultam egy megfelelő jegyzéssel, ameny- 
nyiben a Wiener Bankverein budapesti fiók
jánál az első és második hadikölcsönre 25000 
és a harmadik hadikölcsönnél a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank budapesti főintézeténél 
100000. — Százezer koronát jegyeztem. Az 
igazi magyar ember, ha külföldön is él s mun
kája által itt szerezhetett anyagi erőt egy na
gyobb jegyzéssel megmutatja hogy a haza iránti 
kötelességét nem felejti el. Bielitz 1915. novem
ber 25. Hazafias üdvözlettel Klees Ferenc 
gyárigazgató.

Egészségügyi jelentés a nov. 22— 23-ig 
terjedő hétről. Bejelentettek e héten 1 diphteriát, 
6 kanyarót, 2 typhusesetet. A múlt héten már 
jelentett két koleragyanus nő megbetegedése 
pozitívnek bizonyult, egyikük meghalt. Az újból 
fenyegető kolera veszélyre való tekintettel a 
tiszti orvosok vizsgálják a vendéglőket, élelmi
szerüzleteket és nagyobb bérházakat. A közön
séget pedig felhívjuk a gondos fertőtlenítésre 
az olcsó és biztos mésztejjel.

Katonák karácsonyára Grünberger Mér 
5 drb. képet adományozott.

Újabban ismét ingyenes munka teljesítését 
elvállalták: Puliszák Aranka, Vekes Ferencné, 
özv. Karner Jánosné, Illés Kaltahn, Ivkovics 
Milica, N. Nemesányi Adél, Ligeti Piroska, kik 
a íőispáni hivatalból kapott gyapjufonálból a 
katonák téli ruházatát díjtalanul készítik el.

Újabban adakoztak a kárpáti falvak fölé
pítésére: Deutsch Mór 10, Thabita nöegylet 
50, Jovánovits T. Milán 50, Kluka György 20, 
Áll. irts kertsk. iskl. tanulói 34 K, Miskovics 
Petzsa 2 K. ÁH. női keresk. szaktant, tanulói 
25 K, Rosenblüth Sámuel 15 K, özv. VVin- 
terfeld Adolfné 10, Újvidék városi dijnokok II 
korona 40 fii'ér

Katonáink téli ruházatára újabban ada
koztak: Weisz Leoné 0 pár lábfejvérlő 3 drb. 
selyemkendő, Wacht lmréné 1 sál Jovánovits 
3'. Milán 20 K. Kluka György (i K

Hadbavonult katonák hátramaradottjai szá
mára: Thabita nöegylet 50 koronát adomáyo- 
zott, Ivkovics György számlakövete’ésének S K. 
összegét.

Az újvidéki vöröskereszthez érkezett sze 
retetadományok. Mádai Ferencné: 2 doboz 
szardínia. Hochberg Eugénia: 2 drb. hósapka, 
1 drb. alsónadrág, 3 drb. ing. 3 drb. vászon, 
özv. Spirka .lózsefné: 2 drb. alsónadrág, 1 drb. 
trikó 2 pár harisnya, 2 d'b, ing, I drb. paplan. 
1 drb. gallérvédő. Dietzgenné: 2 ' kg cukorka 
(dobozban) Szankainé: 2 drb. mg. Dietzgen 
Imre fiai: <1 üveg citromszörp, 0 üveg savanj ű- 
viz (Répáti) Wagner testvérek: 1 üveg málna
szörp, H  drb citrom, 10 szántói. Kolarszky: 
1 üveg limonádészörp. ' , kg. csokoládé, Klein 
Lipót: 1 kg sütemény, 2 üveg málnaszörp, 
Kuborczi Mihály: '/, kg. teasütemény, 15 drb. 
mandulasütemény. Dr Kemény S né: 3 drb. le

pedő, 2 drb, ing. 5 drb alsónadrág. Wiederkorn 
János: 1 üveg rum. Epstein Gyuláné : i drb. 
alsónadrág, 1 drb ing. Brandeisz J>özsef, 2 drb. 
alsónadrág, 1 drb. ing. Kovács János: 7 drb. 
vászon. Male^evics Iván: 2 drb. ing.

(Folytatás következik.)
Értékes jótékony tárgysorsjáték. Az agili

tásáról igen előnyösen ismert Újvidék Testgya
korlók Köre, amelynek a Kárpáti nap érdekében 
meginditott mozgalma eddig is már közel 10 
ezer koronát jövedelmezett a nemes és haza
fiasán jótékóny célra, e hó 4-ćn szombaton 
este az Elite kávéházban a kárpáti falvak javára 
cigányhangversennyel kapcsolatos tárgysorsjáté
kot rendez, amelyben 500 csupa értékes darabot 
sorsol ki. Az egyes sorsjegyek árát ennek da
cára igen mérsékelten: csak 20 fillérben állapí
totta meg, A közönség minden külön meg
adóztatás nélkül pár fillérnyi hozzájárulással 
áldozhat a ritka nemes célra és amellett értékes 
nyereményekhez is juthat. A hazafias és jótékony 
estély iránt máris széieskörben mutatkozik 
érdeklődés.

Gyászhir. Tibor Mihály ny. póstai főfelü
gyelőt súlyos csapás érte: Ilona leánya, Szath- 
máry Ferenc póstai segédtitkár neje hétfő suJ 
lyos szenvedés után életének 29. évében elhunyt. 
A gyászbaborult család iránt általános a részvét.

Már november 26-ikával a magánfelek 
által feladni szándékolt csomagok darabszá
mára vonatkozó korlátozás megszűnt. Jelzett 
naptól kezdve tehát mindenki korlátlan meny- 
nyiségben adhatott fel csomagokat.

Uj eszme a kárpáti faivak felépítése érde
kében. Nagyváradról jetentik: Pásztor Ferenc 
bankigazgató érdekes indítványt terjesztett elő 
Khuen-Héderváry Károlynak, a feldúlt kárpáti 
falvakat újraépítő országos bizottság elnökének. 
Az indítvány rámutatott arra, hogy miután még 
jelentős összeg hiányzik az újraépítésre szük
séges tőkéhez célszerű volna felhívást kibocsá
tani, hogy aki 600 koronát, amennyi egy ház 
felépítéséhez szükséges, egyszerre nem képes 
fizetni azt 20 koronás havi részletekben tör- 
leszthesse. A ház viselje az adományozó nevét, 
de ha az illető időközben beszüntetné a rész
letek fizetését, akkor elesik attól, hogy nevén 
legyen a felépített ház. Khuen-Héderváry Károly 
levélileg értesítette Pásztor Ferencet arról, hogy 
indítványát őrömmel fogadja -ela bizottság. Meg- 
szivlelést érdemel ezen praktikus indítvány ná
lunk is Bizonyára többen lesznek, akik a ked
vezményt igénybe veszik.

Az 50— 55 évesek hadiszolgáltatásáról 
szóló törvényjavaslat. A képviselőház hama
rosan tárgyalni lógja a honvédelmi miniszter 
javaslatát az 50—55 évesek hadiszolgáltatási 
kötelezettségéről. A javaslat, amely sok embert 
érdekel, igy szól: Az 1912. évi LXVIJJ tör
vénycikk i .  § bán meghatározott személyes ha
diszolgáltatást kötelezettség korhatárának a jelen 
háború tartamára való kiterjesztéséről szóló 
törvényjavaslat szerint a minisztérium fölhatal- 
maztatik, hogy a jelen háború tartamára intéz 
kedéseket tehessen oly irányban, hogy hadicé
lokra, szükség esetére, 50 éves kőit betöltött, 
de 55. életévüket még túl nem haladott, a fér
finemhez tartozó munkaképes polgári egyének 
is bevonhatók legyenek. Az emlite.tt egyének 
továbbá csak a magyar szent korona országain 
belül, a hadrakelt hadsereg körlete mögött és 
egyhuzamban legföljebb (3 hétre v< hetők igénybe. 
Ugyanazon személyek ismételt bevonása csak 
szolgálatuknak 1—2 hónapi megszakítása után 
történhetik. Egyébként az 1912 évi LXVIII. 
törvénycikkben a személyes szolgáltatásokra vo
natkozólag foglalt rendelkezések a bevont 50—55 
éves egyénekre is alkalmazást nyernek.

A megváltozott újabb vasúti menet
rend pénteken lépett eletbe. Reggel indul Bu
dapest felé a rend s gyors. d. e. '/,11-kor 
személyvonat, este ’/^lO kor. szem. vonat. Bu
dapestről érkezik: reggel 7'20 szem. vonat, 
d. u. V25-kor. személyvonat esti 1 .,9 kor. gyors. 
Az igazolványuk a katonai hatóság által nem 
láttamozandók már, hanem Zimony és Buda
pestig terjedő útvonalra a váro>i rendőrkapi
tányság ad igazolványokat. Újvidék tehát 
december elseje óta a külső hadműveleti terü
letbe osztatott be.

Ingatlanok birtokváltozása. Anika Gyuláné 
született Schubert Klementina eladja Fischborn
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András és nejenek a Kamenici-u. 15 sz. ház 
és beltelket 40.000 kor. vételárban.

Kron Károly eladja Steiner Gyula és ne
jének Landsmann Bertának a Kossuth Lajos 
utcában levő ház és beltelket 110.000 koiona 
vételárban. ,

Königstädtler testvérek cég eladja Ltmkszky 
Péternek a Buzatéren levő g számú ház és 
beite ket 13.200 ki>r. vételárban.

Giffinger Antalié szül. FLucht Mária és 
társa eladják Wschtl Imre és nejének született 
Moschny Ilonának a Petőfi-utca ü számú ház 
és beltelket 31)000 korona vételárban.

A kártérítési igényekre vonatkozó ren
delkezést „A katonai hatóság több conorét 
esetből kifolyólag tárgyává teszi, hogy a kato
nai beszállásolás által érintett felek minden apró- 
cseprő károsodásért kártérítési igénnyel lépnek 
fel, legtöbb esetben önkényesen olyan irányta- 
lanul magasra becsülve kárukat, mely a tény
leges állapotoknak egyáltalában nem felel meg. 
E panasz folytán a város polgármestere figyel
mezteti a város közönségét, hogy a történeti 
időkhöz nem méltó apró anyagi érzékenykedé
sek mindenesetre igen különös képet festhetnek 
Újvidék, tehát egy olyan város lakóinak áldo
zatkészségéről, mely az ellenséges inváziótól a 
háborn borzalmaitól, az igazi nagy anyagi káro
sodásoktól teljesen menten maradt és ennélfogva 
teljes joggal hívja ki a katonai hatóság kriti
káját minden olyan beadvány, mely a maga 
kicsinyes vagyoni szempontból is jelentéktelen 
károsodásáért mindjárt ellenértékért siránkozik. 
A beszállásolással a helyiségek természetes hasz
nálatával szükségképpen merülnek fel károso
dások ezeknek ellenértéke azonban már maga 
a beszállásolási dij legyen melyből az esetek 
legtöbbjében a megtörtént károk teljesen fedez
hetők is. Ne feledjük soha, hogy mit szenvedtek 
egyes felvidéki községek, melyet az ellenség 
teljesen elpusztított, melyeknek lakóssága min
dent elvesztett, mig a mi városunk lakóssága 
ezideig mindig azon előnyös helyzetet élvezte, 
hogy az átvonuló katonaság sokféle szükség
letét kielégítve még anyagi javait szaporította. 
A város polgármestere felkéri tehát a város kö
zönséget, hogy jelentéktelen károsodásokért, egy 
eltört ablaküvegeit, néhány szál elvitt fahasábért 
stb. ne zaklassák sem a katonai sem a köz- 
igazgatási hatóságokat mert a hazafiatlanság, 
a sziikeblüség, a kapzsiság vádját a nagy idők
ben felidézni bizonyára senki sem óhajtja.“

Profuma Béla, polgármester.
A gépkezelők szabadságolása. „A m. kir. 

honvédelmi miniszter ur f. évi november hó 
27. kelt 328206 sz. távirati rendelkezése alapján 
közhírré teszem, hogy az alkalmazásban álló és 
november hó 30-áig szabadságolt gőz- és mo- 
torekegépészek és fűtők további rendelkezéséig 
bevonulni nem tartoznak, valamint nem tartoz
nak bevonulni december hó 6-án a most meg
tartott II. pótszemlén alkalmasnak talált 1892, 
1893, 1894 és 1878, 1890 évi születésű gőz és 
és motorekegépeknél alkalmazott gépészek és 
fűtők sem.“

Profuma Béla, polgármester.
Atmen* rajta a vonat. Mazány Mihály va

súti munkás alsó lábszárán a vonat átment. A 
súlyosan sérültet a kórházba szállították.

Ellopták a podgyászukat. Struhalik Józsefné, 
Horváth Jánosné és Sztzatinszki Zsuzsanna 
petrőczi lakósok panaszt tettek az újvidéki ren
dőrségen, hogy ismeretlen tettesek podgyászu
kat a Petőfi szállodából ellopták.

Kilopták az ágyból Pogorelesz Erzsébet 
megtakarított 45 K. készpénzét és egy arany
gyűrűjét. A rendőrség az állítólagos tetteseket 
előállította.

Üresedésben levő állások hadirokkant 
altisztek részére. A strani uradalmak bérlete 
ispánt keres 60 kor. havi fizetéssel és megfelelő 
konvencióval. Gazdálkodó nős földművesek,akik 
a német nyelven kiviit tótul vagy csehül is 
tudnak, a böhmisch leipai munkaközvetítőhöz 
adják be kérvényeiket - -  A havrani cukorgyár
nál két irnoki á lás üresedett meg napi 4 f> 
korona napidíjjal, szabad lakással, fűtésnél és 
világitássál. Német nyelvtudása feltétlenül meg- 
kivántatik. - -  A hohenbrucki bőrgyár pályázatot 
hirdet a portási állásra. Nős, megbizhitó és 
erélyes altisztek, akik a német nyelven hÍvül 
valamely szláv nyelven is beszélnek, azonnal 
adják be pályázati kérvényeiket. Fizetés meg-
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egyezés szerint az illető képességeihez niéiten. 
Azonfelül szabad lakás fűtéssel és világítással 
— Heim Jakab sarajevui boi'keivkedő hadirok
kant könyve őt keres. Megkiván'.atik a magyar, 
német és horvát nyelv ismerete, továbbá a bor
üzletben va ó jártasság. Kezdőfizetés havi 3 K 
korona, amely az illető használhatóságához ké 
pest jelentékenyen emelkedhetik. Pályázók azon
nal adják be kérvényeiket az említett céghez. 
(Ferenc Jozsef-út 43.)

A Magyar Román vasúti forgalom meg
nyílt. A magyar államvasutak és a román va
sutak igazgatósága a multhé en megállapodást 
kötött, amelynek eredményeképpen e héten a 
Budapi st-Verciurova közti forgalom megnyílt 
és igy a magyar-román vasú i forgalom helyre
»mrt á l l í t v a

Rézgálichiány. Az ország szőllősgazdá.t 
az a veszély fenyegeti, hogy a rézgálicban és a 
szénkénegben, amely a szöllőtermeléshez fel
tétlenül szükséges, hiány fog beállni. A szőlős
gazdák nemrégiben tanácskoztak erről az immi 
nens veszélyről és feltex-jesziést intéztek a hon
védelmi miniszterhez, hogy adjon engedélyt arra, 
hogy a magyar szőlőtermelést fenyegető vesze
delem e’h iritásara engedje meg az itthon talált 
ócska fémekből rézgá ic előállítását. A honvé
delmi minisztérium kilátátba helyezte, hogy erre 
az ingedélyt megadja.

Szibériában levő hadifoglyainkról. A N.
Fr. Pr.-nek igen előkelő helyről a következőket 
Írják: A szibériai Dauriában sok hadifogoly 
tartózkodik, s igy érdekes lehet, ha ezt a helyet 
megismertetjük. Dauria a Bajkál-tótól keletre a 
Vladivosztokba vezető vasút mellett, körülbelül 
hét kilométernyire van a mandzsuriai határtól. 
Kelet felé csak néhány állomásnyira Dauriától 
van Mandzsúria legközelebbi-városa, melyben 
sok kiniai lakik és a kereskedések jobbára 
kinai embereké. Dauria innét szerzi be szük
ségleteit. Nyugat felé a legközelebbi város 
Tjesira körülbelül 36 vasúti órányi távolságban. 
Dauria csak egy falu, legföljebb 100 szegényes 
faházzal és körülbelül 500 lakossal ezek fele
részben orosz számüzöttek, felerészben kínaiak. 
De nagy kaszárnyák és istállók vannak itt, 
melyek 40.000 ember főkép kozákok számára 
elegendő teret adnak és ezek az épületek még 
kibővittetnek hatalmas koncentrációs katonai 
teleppé. Ez idő szerint csak valami *00 ember 
van ott a foglyok őrizetére. Julius hónapban a 
foglyok száma 200 liszt és 6000 ember volt, 
jobbára orsztrákok és magyarok. Dauria egy 
alacsony hegyektől környezett síkságon van, 
melyen se fa se cserje nem látható. A hosszú 
téli időben a legnagyobb hideg 52 C. fokra 
emelkedik, melyet még fokoz az erős gyakran 
napokig tartó hóvihar A mi tisztjeink az orosz 
tisztektől elhagyott lakásokban élnek és bár 
egyszerűen, de jól el vannak látva. Többnyire 
2—5 tisztnek van közös lakása. A berendezés
ről saját maguknak kellett gondoskodnak. Még 
az ágyakba való szalmát vagy szénát is ma
guknak kellett vásárolniok. A bútorokat, ameny- 
nyiben még nem voltak, a hadifogoly-legény

ség csinálta. Két-két tiszt tarthat magának egy- 
egy tisztiszolgát, akit ők maguk tartoznak fizet
ni. A tiszt havonkint 50 rubelt kap, ebből kell 
mindent fedeznie, de az élelmiszerek, különö
sen az említett mandzsuriai városokban, igen 
olcsók. A faluban az asszonyok kifőzőkel ren
deztek be, amelyekben havonkint 25 rubelért 
egész napi koszt kapható. De sokan csoportokba 
alakulva, külön konyhát rendeztek be, amelynél 
jobban és olcsóbban élelmezhetik magukat; 
reggel: tejeskávét és kenyeret; délben: levest’, 
húst, vagy tésztát kapnak. Egy font hús Lő’ 
egy tojás 2 kopek. A tisztek nem kapják ugyan 
meg egész rendesen és pontosan a fizetésüket, 
de ez az orosz tiszteknél sincsen másképp! 
Elfogatásuk idején, meg amikor a Kárpátokból 
egy hónapig tartó utazást kellett tenniük, bizony 
sokat kellett szenvedniük. Az egészségi állapo
tok úgy a tisztek, mint a -legénység körében 
jók, persze a gyengébbek közül sok meghalt. 
Nyári időszakban sok mindenféle sportot űznek, 
télen pedig tanulnak. Különösen idegen nyel
vekben képzik magukat, s ennél a kiképzésnél 
a tisztek kölcsönösen tanítják egymást. Köny
veket olvashatnak, újság csak olyan áll ren
delkezésükre, mely Oroszországban jelenik meg. 
Ezekből nem igen olvashatják ki az igazságot, 
de azért szinte csodálatos, hogy a foglyok bi
zonyos időpontokban milyen jól voltak értesülve 
a dolgok állásáról. A lisztek meglátogathatják 
a falut, de csak őrizet mellett. A gyakorlat 
azonban nem egyforma, minden a parancsnok 
egyéniségétől függ.

Az idegek háborúja. Hindenburg kijelen
tette egy hírlapi nyilatkozatában, hogy a világ
háború az idegek háborúja. Ez napról-napra 
jobban bebizonyosodik. Az idegek ma igen 
nagy feszültségnek vannak kitéve és ehhez nem 
utolsó tényezőként járulnak a betegségek és 
járványok, melyeknek legveszedelmesebb ter
jesztői a különféle telük. E tetüket kipusztitani 
és ellenük védekezni néhéz feladat, de hála a 
„Szanitéc“ tetüpornak, mely a ruhatelüt gyöke
resen irtja ki, valamint a „Szanitéc“ kenőcsnek, 
mely a többi tetüt már egyszeri bekenés után 
petéstöl együtt kiirtja, ma már hathatósan tudunk 
védekezni mindennemű tetü ellen és ezzel elejét 
vesszük az összes járványoknak. Kapható min
den gyógyszertárban és drogériában. Ahol nem 
volna kapható, oda 3 dobozt utánvéttel küld 
Auber gyógy'ár, Mohács.
£i-mdí'í4«ra5> mumammmmei t&sa&Bzxnma

„ A P O L L O “ MOZI ! ! ! !
l 'h o r a  W e s t

társadalmi dráma 3 felvonásban.

Férfiak!
Kivétel nélkül

m i n d e n
fa jta  te tü t te lje 
sen kipusztit a

S Z A N I T É C
K E N Ő C S

Nem p is z k it ,  
szagakellemes.

Kapható 1 koronáért minden 
gyógyszertárban, drogériában.
Ahol nem volna kapható, oda3 csomagot 
utánvéttel küld: Auber gyógytár, Mohács.
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Ragályok'
e l le n

most igen alaposan kell védekeznünk, 
mert kolera, vörlieny, kanyaró, typhus, 
himlő és egyéb ragályos betegségek a 
habom után fo k o z o 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, slb. 
intézeteinek vizsgálatai szerint gyos és 
biztos, miért is az összes orvosok be
tegágyak fertőtlenítésére, antiseplikus 
kötözéseknél (sebekre és daganatokra, 
kéz- és arcmosásra és ragályok elhá
rítására, stb. mindenkor ajánlják.

LYSOFORM -
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 es illatossá teszi a bőrt. Egy kísér
let s Ön a jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni. Ára 1.20 K.

F O D O R M E N T AL Y S O F O R M
erősen antiseptikus hatású szájvíz. Száj- 
biizt rögtön és nyomtalanul eltüntet és 
a fogakat konzerválja. Használandó 
továbbá orvosi utasítás szerint toxok- 
lobnál, gégebáotalmaknál és nátha ese- 

I téri gurgulázásra. Néhány csepp ele
gendő egy fél pohár vizre.

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

Hr. Kelsti és Murányi
vegyészeti 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 . szá m

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

______  3 3
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JODOSGYÓGYFÜRDŐ
atcalicusjódosgyógyforrás.

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

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

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

1 T éli k ú rá ra  k iv á ló a n  a lk a lm a s  1 
Állandó fürdőorvos; dr. Vilt V ilm os 

Kimentő tájékoztatót küld az igazgatóság. 
Egész éven át nyitva

A Rovás, Vezércikk, Világháború
a legjobb tájékoztató magyarázattal és 

térképpel
Közgazdasági rovat, Napihirek

naponkénti szenzációi az

AZ ÚJSÁG
POLITIKAI NAPILAPNAK.

Vasárnaponként két közkedveltségü mel
lékletet ád az AZ ÚJSÁG. Egyik: „Az 
Asszonynak“, a másik a: „A Gyerme
keknek“. — Aki a világháborúról és 
egyáltalában minden eseményről, szín
házról, művészetről, irodalomról bőven 
és megbízhatóan óhajt egy kitünően 
megszerkesztett napilap keretében ér
tesülni, fizesse elő az AZ UJSAG-ot. 

Előfizetési á rak :
I hónapra................ K 280
< , évre......................... . 8.
i évre ..................... I6'—
egész évre . 32-—

M egrendelő  czim: AZ ÚJSÁG 
k ia d ó h iv a ta la ,

B u d a p e s t ,  Rákóczi-ut 54. szántV alób an  előkelő úri lakóh áz Telecski-utca 
21. szám alatt azonnal

kiadó.
5 szoba 1 előcsarnok, fürdőszoba, konyha, 
mosókonyha, éléskamra és pincéből all. 
Modern úri kényelemmel berendezve.

Közelebbi Klees üzletében Kossuth 
Lajos-utca 10. szám.

22708. sz. 1915.

Temesvári vásár-hirdetés.
Az idei S z t .  M ik ló s

országos vásár
folyó évi december hó 16-ától be

zárólag december hó 20-ig
fog megtarfatni.

mindenféle állat fehajtása az országos vásárra 
öerember hé 16-átál, csütörtökön reggeli 5 órá

tái kezöue meg uan engeöue.
Temesvárod, 1915. évi november hó 6-án. 

A városi főkapitányságtól:

Dr. Mikes Gábor, tb. főkapitány.

K
a

_ Wacht! Imreg
í  Első Újvidéki Villamoserőre ®
“ j Berendezett Gőzkemence ^
V  .•. sütőházában
5  Petőfi utca 8. szám  a la tt,

a nap bármely szakában  fáj
ä  magánházak, háztartások részere:
S  kenyeret, pecsenyét vagy egyéb 5  
I I  sütnivalót sütni lehet. £

H ®  a  0 9 Q
a «

i  Sokkal célszerűbb i

gha a női pongyolát, teljes női £  
gyermekruhát, kötényeket stb. 5

Ž készen  vásárolja, *

mintha a kelmét külön vásárolná. JK 
£  Elég nagy szép választék áll ren- £  
5  delkezésére S

SAlaburics Mária á
üzletében.

A  Szücs-utca 30. szám. f t
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Küldjünk a harctéren didergő katonáinknak

j  SPIRITŐL!
sokkal olcsóbb, jobb és 

praktikusabb mint bármely 
m ás gyorsfözö.

MINDENÜTT KAPHATÓ!

I ŠMDiTm a katona kályhája SPIRirGL a harcz,eren 
fa!Melegít! 3nKIIU--nélküldzhetetlsn.

Vigyázzon a „SPIRITOL“ szóra, és az égő 
kocka védjegyre! Utánzatoktól óvakodjon ! Kap
ható drogériákban, gyógyszertárakban és minden 
e szakmába vágó üzletben. Hol kapható nem 
volna, szállit:
SPIR1T0L-FABRIK, W ien III. s te in g a s s e  5.

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

E L A D Ó
e g y  kitűnő, még alighasznált
=  Í R Ó G É P .  =
Hol? megmondja a kiadóhivatal.
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-foTrás. Pzénsavdfts, diätetikua. 
tlditfi asztali ital. -  E lősegíti 
a/, emésztést ős anyagcserét.

Logteliteltsbb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyoinorhurut- 
nál, székrekedésnél. Brigiit* 
féle vesebajnál, lópdaganat- 
nál, in áj baj oknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a 
légutak hnrutos bántalinainál.

, Donáti
a mega nemében a leggazda
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erélvesebb hatással. Főképen 
indikálva: idült bélhurutnál. 
obstipátiénál, epekőnél, elliizási i 
hajlamnál, csúfnál és cukor-^1 
betegségnél.

HÁROM FONTOS CIKK!

B E N Z IN
l e g f i n o m a b b ,  h o r 
d ó k b a n  é s c is te rn á b a n

OLAJ
gépolaj, hengerolaj, padlóolaj

Nyersolaj
motoriizemhez, vizgázgyártáshoz

Főrak tár Jdagyarország részére: 
f lo ff ra a a n  J ó z s e f ,  B u d a p e a t  V ., B & th o ry -o to >  >1

Hirdemény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r  K i r á ly i  P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m  ellenőrző közegei a Magy Kir. Szab. 

Osztálysorsjáték (XXXV. s o r s j á t é k )  I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak.
A M a g y a r  K i r .  P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m  által jóváhagyott sorsolási terv itt következik:

A Magy. Kir. Szab. O sz tá ly so rsjá ték  so r so lá s i Torvé.
H a r m in c ö tö d i k  S o r s j á t é k  1 1 0 ,0 0 0  s o r s j e g y ,  5 5 , 0 0 0  n y e r e m é n y .

Első osztály
Betét 12 korona

Húzás; 1915. dec. 21. és 22.

M ásodik osztály
Betét 20 korona

Húzás: 1916. jan. 12. és 13.

H arm ad ik  osz tály
Betét 32 korona

Húzás: 1916. febr. 1. és 3.

Nyeremény Korona Nyeremény Korona Nyeremény Korona
1 á 60000 1 á 70000 1 á 80000
1 á 20(>00 1 á 25000 1 a 30000
1 á 10000 1 á 10000 1 á 20000
1 á 5000 1 á 5000 1 á 15000
3 á 2000 6000 3 á 3000 900<) 3 á 100(K) 300(X)
5 á 1000 5000 5 á 2000 KXHX) 5 á 5000 25(XX)
8 á 500 4000 8 á 1000 8000 8 á 2000 16000

30 á 300 •9000 20 á 500 10000 10 á 1000 10000
100 á 10C 10000 110 á 300 33000 120 á 500 6(X)00

3350 á 40 134000 4350 á 80 348000 4850 á 130 6305ÍX)
3500 nyer. Kor. 263,(XX) 4500 nyer. Kor. 528,000 5000 nyer. Kor. 916,500

N egyedik osz tály Ö tödik osztály
Betét 40 korona Betét 32 korona

Húzás: 1916. február 22. és 23. Húzás 1916. márczius 14 és 15.

Nyeremény Korona Nyeremény korona
1 á 90000 1 á 100000
1 á 30000 1 á 30000
1 á 20000 1 á 20000
1 á 15000 1 á 15000
3 á 10000 3ÍMXX) 3 á 10000 30000
5 á 5000 25000 5 á 5(XX) 25000
8 á 2000 16000 8 á 2000 16000

10 á 1000 10000 10 á KXX) 10000
120 á 500 60000 120 á 500 60000

4850 á 170 824500 3850 á 200 77(XKX)
5000 nyer. Korona 1.120.500 4000 nyer. Korona 1.1)76,006

H atod ik  o sz tá ly
Betét 24 korona

Húzás: 1916. április 5-től május 1-ig.

L egnagyobb  n y e rem én y  s z e re n c s é s  e se tb e n

1.000,000
1
1

Jutalom kor. 6000O0
400000

600000
400900

1 á 200000 200000
1 á 100000 100000
] á - 80000 80000
1 á 60000 60000
1 á 50000 50000
1 á 40000 40000
2 á 30000 60000
2 á 25000 501'00
4 á 20000 80000
5 á 15000 75000

25 á 10000 250000
50 á 5000 250000

405 á 2000 810000
760 á 1000 760000

1140 á 500 570000
301100 á 200 6.120000
33,000 nyeremény és jut Korona 10.555,000

Az I. osztály húzása 1 9 1 5 . d e c e m b a r  !ió  2 Í .  és 2 2 - é n  tartatik meg. A húzások a fiffaqy. K i r .  L o l tó lö v e n d ó M
I g a z g a t ó s á g ,  m in t  á l l a m i  c l i a n ö r .z ö  h a t ó s á g ,  és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sors
jegyek e Magy. Kir. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1915. évi december hó 5-én. M a g y .  K ir .  S z a b .  ü s z t á l y s o r s j á f é k  I g a z g a t ó s á g 11*
cTolnai/. J C iz a y .

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