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Miért folytatjuk a háborút?
A németek jeligéjévé vált az utóbbi 

időben: „ V o n  Srossmacht zur IDelimachí!“ 
///a g y h a lá lo m b ó l világ hatalommá kívánnak 
|enni — s biztató kilátást nyújtanak nekik 
a harctéri események. Ha Anglia min
denáron le akarta őket szorítani a világ
piacról — megvédték magukat s kato
náik hősiessége, technikájuk bámulatos 
fölénye révén nemcsak védekezniük si
került, de velünk, kitartó szövetségeseikkel 
karöltve teljesen urai lettek a hadi hely
zetnek s állami érdekeik továbbfejlesz
tésére, egy boldogabb jövőre, a biroda
lommaradandó nagyságára gondolhatnak. 
Nyíltan beszélnek és imák immáraBer- 
lin—Suez, Hamburg—Bagdad vonalak 
roppant távlatokat megnyitó jelentőségéről.

A mi külpolitikánk szerényebb kere
tekben dolgozik. Kevesebben vagyunk 
mi magyarok. S ha fiaink a németekével 
egyenlő hősiességet tanúsítottak a lezajlott 
nagy csatákban s ha tovább folytatjuk a 
háborút, nekünk sem a védekezés többé 
a célunk, hanem, ha már ennyit áldoz
tunk: a monarkia és a Magyarbirodalom 
részére a messze jövőbe kiható boldo
gulás, fejlődés útjait akarjuk megnyitni. 
A mi jelszavunk: Szabad utat a tenger
hez! Szabad utal a négy íengerhezl

Magyar érdekeink követelik, hogy 
biztosítva legyen egyenes összekötésünk 
a skandináv államokhoz, a JCelsti ten
gerhez. Ez útvonal főbb pontjai: Mező- 
laborc, Lublin, Varsó, Danzig. Ausztria 
eddig nagyon körülbástyázott bennünket, 
Gondoljunk a Németországgal való egye
nes összeköttetés, az „anabergi csatla
kozás“ ellen támasztott állhatalos ellen
állásra! Pedig mi fölös gabonánkat gyü
mölcsünket, borunkat, ásványvizünket 
gyorsan és hasznosan akarjuk elhelyezni! 
S e tekintetben éberen kell őrködnünk, 
hogy Lengyelország kérdésénél az olt 
elpusztult sok magyar vitéz vére ne 
hiába omlott légyen!

Szabad utat kell teremtenünk a J e -  
Kelelengerhez! Erdély fatermelésének s 
fellendült cukor-iparunknak erre felé kell 
rövid s biztos utat teremteni! Ha cukor- 
termésünket már Constanzában behajóz- 
hatjuk: alacsonyabb tarifák mellett jutunk 
el vele Kisázsiába s egyéb cukortermelő 
^szagok nem szorítanak le. A Fekete 
tengerhez pedig két út vezet: a Dunán 
s Lembergen, Ukrajnán át. Érdekünk, 
llogy a Dnjeperen innen ne legyenek 
orosz vámsorompók. Az oroszok vissza
bontása a Dunáig és Dnjeperig a mi 
javunkra is szolgál. Ha biztonságunk és 
zavartalan kereskedelmünk ezt kívánja: 
J Héhány hónappal megnyúlik is a

'«boru, el kell viselnünk. A béke is talán
egy évszázaddal hosszabb lesz.

Szabad és egyenes ut kell a ma- 
8yarnak Saloniki és az tgei tenger felé! 
i ngyan nem tudjuk a német gyáripart 
bontani Syria, A/lezopotámia, Perzsia 
s fndia ellátásában. De nekünk az kell,

hogy cukrot, fát, ásványi termékeket ha
józhassunk be a saloniki-i kikötőnek 
legalább egy kibérelt mólóján s ezúton 
is hozhassunk be fűszert, déli gyümöl
csöt, gyapotot stb. Szerbia útban volt. 
Nem azért mert idegen állam, hanem 
sötét múltja miatt s ezért a balkáni kér
dést végleg rendeznünk kell. Szerbia 
meghódítását teljessé kell tennünk, hogy 
oda az orosz álmok ne férkőzhessenek 
többé soha. Bulgária kapja meg azt, ami 
néprajzilag is az övé, Macedóniát, a 
Morava és a Timok közét! A többi a 
mienk legyen, amint a mienk volt tör
ténelmünk legdicsőbb korszakaiban.

Biztos utunk legyen az Márián is! 
Fiaink a legirtózatosabb küzdelmet épen 
a Doberdon vívják! Ausztriáért is har
colnak ott, de nekünk a magyar érde
keket is hangsúlyoznunk kell. Ily sok 
vér ne folyjon hiába ott sem! Se Itália, 
se senki más ne férjen Fiume közelébe. 
S a Morvátoknak is inkább adhatunk a 
terjeszkedésre alkalmat Krusevác felé 
— csak a magyar Adria, a Budapest — 
fiumei vonal magyar maradjon! S ehhez 
is nagy magyar államférfim előrelátás, 
éber őrködés, energikus fellépés kell!

S most midőn mi és szövetségeseink 
Belgium és Szerbia urai vagyunk, s 
mélyen bennállunk a francia és orosz 
földön, ha mégis tovább harcolunk: 
magyar áldozatkészség, hűség és becsület 
jutalmát teljessé kívánjuk tenni és eddigi 
térfoglalásunkat további harcokban biz
tosítani! ír.

Újvidéki állapotok.
Aktuális háborús képeket dobnak vászonra, 

i közönség páholyból vagy zsöllyéből nézi 
zeket a képeket, melyek a jelent mutatják, 
ingedtessék meg nekünk, hogy mi is vetítsünk 
gy aktuális képet, mely a mi állapotunkat mú
ltja be. Csempészek, uzsorások egész hada 
e foglal ja az újvidéki piacot. Kiszállították Újvi
dékről a lisztet, felsütve kenyérben. Az egyik 
iékasszony 15 vaggon búzát vesz, elhelyezi egy 
italomban és ebből süttet kenyeret, melyet 
gész kocsirakományban szállítanak el Újvidék 
őt Esti 6 órakor I 5O kg kenyeret szállít Ka
t i c á r a  A rendőrség figyelmes emberei tettén
ek lefoglalják a kenyeret. Esti 8 órakor (ugyan- 
znap) ismét 150 kg.-ot szállít ki. Természete- 
en hallatlan uzsoraárban. Akik megvették 
00"- nyereséggel adják tovább a fogyasztónak, 
la!lattan vakmerő uzsora! Ezért nem marad 
Jividéken liszt. Ezért el lehetünk ra készülve, 
ouv itt Újvidéken a tavasszal ismét kukorica- 
enveret eszünk majd! De bízunk főkapitányunk 
ddigi erélyében, hogy gátatvet ezen vissza
lépek. A tanácsot kérjük hogy támogassa a 
kapitány igazságos szigorúságát. De vetítsünk 

ovább a sötét nézőtérrel szemben levő világos

eiy"v  m A,ik „ék 1125 cipót küld Zimonyba; 
legbízza az egyik koláskodó emberét, hogy 
zábitsa a vasútra és onnan vonaton /..monyba 
eszegezett ládákban megtaláljak a kenyeret 

f  újvidéki állomáson. Szintén rendőrségünk 
e v e s s é g é t  dicséri. A tétlenért küldönc alzsar. 
K hogy a vonaton akarta a
/Za » 1 magyar hajóállomáshoz szállítani,
JeT  " eladási helye van. 000 K ra  büntette 

az újvidéki rendőrség még 2 
Ä  “  sújtotta őket. De az ügy

nincs befejezve, mert az ügyészség még a esem’ 
pészetben is vétkesnek találja őket és ez irány
ban vádat emelt ellenük.

JCárom  p é k  fekete kenyeret árul fehér 
gyanánt, azaz a fehérért megszabott árban 
adják el. Rájuk húzták a vizeslepedőt és 300 
K. meg 1 havi elzárással megpakrócozták mind
egyiküket.

c/f n e g y e d ik  3 kosár kenyeret akar Zsimonyba 
szállítani. Elkobozzák. Büntetése I5 napi elzárás 
és 100 K.

cd z  ö tö d ik , (de nem pék) egy nagy kosár 
kenyeret szállít a hajóra, de nem megy, hát a 
vonatra. Föladja Zimonyba. Lefülelik. 15 napi 
elzárás és 150 K. lett a büntetése.

%Á h a to d ik  ez pék. Barna kenyeret etet 
fehér gyanánt.

Ez is megkapta a 15 napját és 2OO K. 
büntetését, c d  h e ted ik , n y o lc a d ik  é s  k i le n c e d ik  is a 
pékek gárdájából való. Ezek 1 K tói 1*36 K-ig 
adták el a kenyér kilóját. Mind a három szigorú 
büntetést kapott.

c d  tiz e s  o s o p o r t kiegészítéséül megemlítjük 
egy tejdrágitó esetét, kit könyörtelenül %Oű 
korona  büntetéssel sújtott a rendőrség.

Eléd vetítettük olvasónk Újvidék legsöté
tebb korát, melyet a lelketlen embeiek idéztek 
elő. Neveiket elhallgatjuk, mert resteljük kiirni. 
Hisz a rendes életben tán még a legelőkelőbbek 
is paruláztak velük! Pedig pellengéri kellene 
állítanunk valamennyit, de mi sokkal humánu- 
sabbak vagyunk, mint ők. A jövőben azonban 
nem kímélünk senkit! Lehet, hogy már csend 
és béke lesz az uzsorások berkeiben és meg
lapulnak, mint a nyulak. Cs.

Épül a „Sajtószállás“.
A nagy magyar közönség áldozatkészségét 

és honfitáisainak baja, nyomora iránti érzékét 
misem hirdeti olyan tündöklőén, mint az az 
általános és gyors segély, amellyel támogatására 
siet azoknak, akik legtöbbet szenvedtek, akik 
mindent vesztettek a háború zivatarában.

És emez emberbaráti mozgalmak között is 
első helyen áll az, aki a kárpáti fölperzselt 
falvak újra építését, magyarrá tételét célozza.

Szinte magában álló szép eredmény az, 
amit e téren országosan látunk. Az „Az Est“ 
lelkes hivó szavára és a többi lapok buzdítá
sára megindul a fillérek, a koronák görgetege 
és ezeknek százezreiből épülni fognak az új, 
az egészséges, a szép és a mi a legfőbb: az 
uj magyar falvak.

Ebbe a szép és magasztos törekvésbe most 
belép a vidéki hirlapirók összessége is. Ugyanis 
a Vidéki Hirlapirók Orsz. Szövetsége mozgal
mat indított arra, hogy a feldúlt Kárpátok alján 
épüljön föl egy falu a vidéki sajtó anyagi tá
mogatásával, adományai segélyével és legyen 
örökös hirdetője annak, hogy a magyar újság
írás méltó helyét állta a viharos napok alatt és 
hiven teljesítette kötelességét a háború külön
böző — jó és rossz hullámverései során.

Nem veheti senki önzésnek, ha a vidéki 
sajtó, amely igazán önzetlenül, mindig teljes 
bizakodással és a néphangulat igaz irányításá
val szolgálta a háborús napokat és eseménye
ket; ha ez a sajtó most becsületesen és szép 
eredménnyel elvégzett közmunkája után saját 
magára is gondol és az őt megértő olvasó kö
zönsége támogatásával- arra törekszik, hogy 
annyi sok Írás után — emlékezet okáért — 
most már ő maga is odaírhatja nevét egy falura, 
mely a magyarság örök életképességét hirdető 
falvak során épülne.

Ki van adva a jelszó: „ÉpitsUk föl a 
Sajtószállás-t!“

A vidéki sajtó-szervezet érzékeny összekötő 
szálain ezen jelszó be fogja zengeni az orszá
got és erős a hitünk, megingatlan a reményünk 
a hirlap olvasó és támogató közönségben, hogy 
megértésre talál eme hivó szó. Gyűlni fognak
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a kisebb nagyobb adományok és ezekből föl 
fog épülni a kies Kárpátok tövében valahol 
egy kis falu, amely a vidéki sajtó nevét fogja 
viselni, annak tevékenységét hirdeti és dédel- 
getett gócpontja lesz a vidéki hirlapirásnak, 
amely bizonyára ide fogja építeni humánus 
közintézményeit, a tervezés alatt álló szép és 
emberbaráti üdülő és betegeket, elesetteket 
segélyző helyeit.

Az a vidéki újság, amely eddig mindig a 
különféle jótékony célok propagálásában fáradt; 
az a vidéki hírlapíró testület, amely megszám
lálhatatlan sorokban állt az emberbaráti és köz- 
intézmények, mozgalmak szolgálatában, most 
azért fordul az ő nagy közönségéhez, hogy a 
sajtó nevét és tevékenységét megörökítő falu 
fölépítésében segédkezet nyerjen.

Bizonyára meghallgatásra is talál ez az 
országos kérőszó, mert lehetetlen, hogy ne tá
mogatná a közönség azt a sajtót, mely — mint 
a fölhívás is mondja — e nagyszerű mozgalom 
vezetője, hadi kürtöse volt.

Nem önös célt szolgál ez a mozgalom, 
mert hiszen a fölépülő új falú mindenüktől 
megfosztott honfitársaink fölsegélyezését bizto- 
sitandja és csak a címében fogja hordani és 
megőrizni azt a megértést, ami az olvasók és 
a sajtó között él.

A lelkes fölhívásból, mely a vidéki sajtó 
útján a közönséghez szól, álljanak itt eme jele- 
tős és a mozgalmat magyarázó sorok:

— „Teremtsünk új életet ott, ahol oly 
kegyetlenül garázdálkodott az ellenség gonosz 
betörése; annyi szerény otthont tett egyenlővé a 
földdel s okozott ezzel nagyobb kárt és szen
vedést, mint a palotadúló rombolás; mert hiszen 
kis kunyhójában a szegénység többnyire nagyobb 
kárát siratja, mint fényes kastélyában a dús
gazdag.

— Lássunk mi is az építő munkához . . . 
Építsük föl a Sajtószállást, örök hirdetőül a 
magyar hirlapirás hazafias kötelességtudásának! “

Ezen országos hivó-szó nyomán bizalom
mal fordulunk most lapunk t. olvasóihoz és 
támogatóihoz, kérve, mikép közhasznú mun
kánk elismeréseképpen, de mintegy a velünk 
való érzés megnyilatkozása és önzetlen törek
vésünk jutalmaképpen is juttassa adományát, 
bármily szerény összegben is, a fölépítendő 
„Sajtószállás“ céljaira.

Szerkesztőségünk, kiadóhivatalunk is elfo
gad és nyugtat minden erre a célra bekülden
dő összeget, de küldhető az adomány egye
nesen a Vidéki Hirlapirók Orsz, Szövetsége 
címére (Szeged) is. A gyűjtés eredményét ka
rácsony után a szövetség vezetősége küldött- 
ségileg fogja átadni a mozgalom fővezérének, 
gróf Khuen Héderváry Károlynak.

A felépülő „Sajtószállás“ milyensége és 
arányai fogják hirdetni a magyar közönség 
tündöklő külső jelekben is megnyilvánuló sajtó
megbecsülését! . , .

M uszka támadás.
(A sajtóhadiszállás engedelmével).

. . . .  Bum . . . .  bum . . . .  zúgnak az 
ágyuk . . . Sisteregve, szelik a levegőt a srap
nelek, bőgnek, jajgatnak a gránátok. . . robaj, 
dörej hangzik folytonosan . . .

Ma készül valami, mondogatjuk egymásnak..
Egész délután hangzik a conzert . . .  A 

muszka is beleszól erősen, de ágyúik hangja 
eltompul a mi nehéz ütegeink zenéje mellett.. 
Már sötétedik, a tüzérségi belövés, a puhitás 
véget ért . . .  A tüzérségi figyelő leleszi a 
telefonkagylót, amellyel eddig a tüzet irányí
totta . . . Szemben állásainkkal egy falu é g .. .  
magasan lobogó fénnyel, füstje elborítja az 
alkonyodó eget . . .

Feszült várakozás, éjjel talpon lesz min
denki . . .  a mu-zka támad.

A figyelők kettőzötten vigyáznak, a tábori 
őrs helyén áll korábban, hogy már jókorán 
megnyithassuk a tüzet , . .

Mindenki tudja, hogy mi lesz — s a 
legnagyobb lelki nyugalommal áll helyén . . .

Honvédek vagyunk.
Nemsokára jő a pillanat s akkor meg

indul a munka . . . csak jönne már az orosz! . .
Világitó pisztolyokból repül a fény dolgo

zik a reflektor . . A figyelők lassan lődőznek, 
biztossági, éberségi tűz. A tüzelés mind erősebb 
lesz szinte magától indul meg . . . Beleszólnak 
az ágyuk is, kattog a gépfegyver . . . bömböl 
az akna . . .  és ropognak a fegyverek:

Jön a muszka, hangos zajjal, vezénysza
vaik úri . . . úri . . . kiáltásaik már messziről 
hallatszanak el hozzánk nálunk csak a fegyver 
beszél és, hogy beszél I . . .

Dőlnek a sorok . . . egyesek még a drótig 
is eljutnak . . .  itt esnek össze . . . Es jönnek 
folyton, mind újabb sorok . . . a gépfegyver 
gyönyörűen működik, mint aratáskor a búza 
úgy dőlnek le a szaladó muszkák . . . előttük 
az ágyúink pusztító tűzfala, ezer halál . . •

Talán kergették őket hátulról . . . mert 
jöttek, olyan energia néktili támadás volt ez . . 
léleknélküli tömeggel . . .

Nem sikerült, . . .  a drót előtt még össze
tört . . . futottak vissza . . . csak halottaik 
maradtak ott s jajgató sebesültjeik . . .

A világitó rakéták már csak azokra fény
lettek . . .  a szenvedő arcokra . . .

Vége vrlt a harcnak . . . hajnalodott s 
elcsendült minden . . . Számoltuk a foglyokat, 
kik a drót előtt rekedtek s nem mertek vissza
futni . . .  L. Jenő

HÍREK.
Takarékosság. A kormány egyik legújabb 

rendelete értelmében ezentúl december 10-ikéiől 
kezdődőleg nem szabad fehérsüteményt sütniök 
a pékeknek, megszűnik a cukrászsütemények 
egynémelyike és a gourmandok ezentúl kény
telenek lesznek kenyérrel megelégedni. Egyál
talában nem akarunk arról beszélni, hogy van-e 
valakL^aki hibás abban, hogy az ország nagy 
termese ily hamar kényszerit bennünket szü- 
kebb adagokra, azt sem keressük, hogy ha van, 
akkor ki ez, egyszerűen konstatáljuk ezt a tényt, 
és mindjárt megjegyezzük hozzá, hogy egyál
talában nem tartjuk tragikusnak. Szinte nem is 
kell itt keresni hibás valakit. Csak egy kissé 
gondolkoznunk kell. Azok az egyének, akik ma 
a katonaságra bízzák élelmezésük gondját, akik 
a hadsereg tagjai, sokkal rendesebb élelmezés
ben részesülnek igen nagy hányadban, mint 
amikor polgári életet folytattak. Az ő élelmezé
sükre tehát ma az elsőrendű szükségletekből, 
amilyenek közé tartozik legelsősorban a liszt 
és a kenyér, sokkal nagyobb mennyiség for- 
dittatik, mint béke időben. A hús drágulása 
viszont a polgárembereknél is előidézte azt, 
hogy több olyan étellel táplálkoznak, amelyhez 
liszt kell. Világos 'tehát különösen ha még a 
nagyszámú hadifoglyokat is hozzászámítjuk, 
hogy nem lehetett jobban gondoskodni az or
szágról, mint ahogü az intéző körök tették. 
Nem lesz zsemle, illetve már nincs is zsemle. 
Vannak, elhisszük, akik ezt a tényt nagyon 
szomorúnak találják, ha egy ellenséges újságíró 
megtudja, bizonyára adatnak sorozza az ország 
kiéheztetéséhez, de a tény az, hogy ez a nél
külözés oly kis kellemetlensége ennek a hábo
rúnak, amelyet ma már valóban könnyű szív
vel elviselhetünk. A takarékosságot mindenben, 
élelmicikkekben és pénzben nem mi hangoz
tattuk először. A büszke angol alsóház volt 
kénytelen legelőször figyelmeztetni az angol 
népet arra, hogy háború van, hogy takarékos
kodni kell. Mi nem beszélünk, hanem tettekkel 
intézzük el a dolgainkat. így tettünk a harc
tereken és igy teszünk itthon, a Hinterlandban 
is. Nagyon komolyan és őszintén kell felfognunk 
a mai helyzetet, amikor a harctereken döntő 
csapásra készülünk ellenfeleink ellen. Ehhez a 
döntő csapáshoz kell összeszednünk minden 
erőnket és ha ehhez szükség van arra, hogy 
mi, akik itthon maradtunk, lemondjunk arról, 
hogy reggeli kávénkhoz ne együnk zsemlét, 
akkor ezt is el tudjuk szenvedni. Nincs olyan 
nélkülözés, amit a mai katonai helyzetben a 
hadsereg és a haza érdeke ránk ró, amelyet ne 
tudnánk nyugodtan és öntudatosan elviselni, 
mert tudjuk, hogy még mindig jobb, mintha 
a harctéri helyzet volna más és a háború mér
legének nyelve billenne másik oldalára. Taka
rékoskodjunk és takarékoskodásunkkal higyjük 
el sokkal nagyobb szolgálatot teszünk a hazá
nak, mint amennyire azzal magunknak ártunk. 
Bizonyos, hogy a döntő kar nemsokára lesújt 
és akkor felszabadulunk minden tehertől, ame
lyet ez a háború a vállainkra helyezett. De 
addig takaiékoskodnunk kell, különösen akkor 
ha ez a takarékoskodás nem is megy túl azon, 
hogy nem szabad reggelire zsemlét és edéd 
után cukrászsüteményt ennünk.

Belgrád Igazságügyi osztály főnöke, mint 
örömmel értesülünk az újvidéki törvényszék 
érdemes, kiváló tehetségű elnöke Cliarcs Dezső

lett. A magyar bírói kart érte ezen kinevezéssel 
a legnagyobb kitüntetés. Csütörtökön d. u. tá
viratban értesítették a törvényszéki elnököt ezen 
kitüntető kinevezéséről, melyhez minden magyar 
ember őszintén gratulál, mert a jövő mutatja meg, 
mit jelent ez a magyarság szempontjából tekintve! 
Hálás elismerés illeti kormányunkat, hogy a 
magyar igazságszolgáltatással vitte be Szer
biába a magyarság letelepítését. Az igazságügy 
egyengeti otf is ami utunkat, melyen később 
a magyar ipar és kereskedelem haladni fog. 
Nagy volt hajdan a magyar, három tenger vize 
mosta határát, most nagyobb lesz és hatalma
sabb. Csak türelem, nemcsak erkölcsi a diada
lunk, hanem előnyösen gazdasági is lesz!

Nemesszlvü névtelen adakozó. A rendőr
ség utján egy nemesszivü adakozó f. hó 10-én 
300 koronát juttatott a katonai hátramaradot
tak karácsonya és 200 koronát a kárpáti falvak 
felépítésének céljaira.

Rátvay Imre újabb kitüntetése. Rátvay 
Imre 86. gy, e. vitéz századosa újvidéki földink 
nagy kitüntetésben részesült: a király a hadi- 
ékitményes 3. o. vaskoronarenddel tüntette ki 
az ellenség előtt teljesített nagysikerű tevé
kenységéért. A hős százados kitüntetése büsz
keséggel tölthet et minden újvidékit.

Halott rajvonal. Szivetrázó képet láttunk.
A „Leipziger Illusztrierte Zeitun egyik képe, 
amelyetSchramm Viktor örökített meg mikorellesi 
azt a háborús hősi jelenetet, midőn az újvidéki 
hatos honvédek egyik rajvonala hősi halált halt.
A kép magyarázó szavai ezek: A halott rajvo
nal. Arany lap a 6. honvéd gyalogezred törté
netéből. 1915. április elején az oroszok a 1001. 
számú magaslatról Volosate közelében áttörték 
az orsztrák-magyar hadál'ást. A hatos honvé
dek ellentámadással až oroszokat újból visz- 
szaverték és megvetették magukat egy kis 
nyirfaerdőben, A tedezékekből előmászott raj
vonal feltartóztatta az oroszok további előnyo
mulását és ebben a harcban egyik ember a 
másika után hősi halálát lelte. Szerezzük meg 
e képet, mely a mi honvédeink dicsőségét 
örökíti meg. A mi fiaink ők, kiket soha nem 
feledünk. Ott függjön az iskolában, a város
házán, hogy példát adjon az utókornak: ki a 
magyar honvéd! hogyan, kell szerelni a hazát 
Érte élned, halnod kell!

Újabb adományok Matkovits Béla főispán 
vezetése alatt álló Hadsegélyző-bizottságnál 
újabban a kárpáti falvak és a katonák téli ruhá
zati szükségleteinek fedezésére a következő 
adományok folytak be:

JCatonák téli ruházatára: Jc-lenik Vilmos 
100 K. Klein Lipót dr. 50 K. Bőhm Berta 20 
K. Áll. polg. leányiskl. növ. 5 drb. ruházati 
cikk, Dragoun Emánuel 4 K. özv. Adamovits 
Zsófia 20 Korona.

JCirpiti falvak felépítésére'. Jelenik Vilmos 
50 K. Stadler Lőrinc 100 K. Dobrodolácz Illés 
I5 K, Dragoun Emanuel ti K. Kaszper Gergely 
10 K. Kovács Bodog dr. 100 K. Neupauer 
István 25 Korona.

JCatonák karácsonyira: Rainer Simon 100 
K. GrOBz és Krausz 10 dr. kép, Grosz és Lázics 
személyzete 25 K. Kaszper Gergely 10 K. 
Schoszberger Sándor dr. 100 K. Kovács Bodog 
dr. 20 K. Teubner János 5000 drb. cigaretta,

bolgár vereskeresztnek'. Dobrodolácz Illés 
5 Korona.

Egészségügyi jelentés a nov. 29. dec 5-ig 
terjedő hétről. Az elmúlt héten mindössze 3 
diphteria és 2 typhusesetet jelentettek be. Újabb 
kolera esetet nov. 20-ika óta nem jelentettek, 
a még ápolás alatt volt nőbeteg meggyógyult.

Igaz, mi nem tudjuk hányat ütött az óra. 
Mint mindenben úgy ebben is ztir-zavar van 
Újvidéken Az órák nem járnak, a bérkocsik 
nem várják az utasokat, a favágó nem vágja a 
fát, a mosonő nem mos, a pincér nem szol
gálja ki a vendéget (tisztelet a kevés kivétel
nek, kik nem lesik a nagy borravalót) a fűszeres 
nem ad cukrot és ha ad, akkor goromba. Igaz itt 
is van kivétel. A hadi segélyzett munkásnő nem 
vállal munkát stb. stb. Pedig minden a rendes 
mederben mozoghatna! A katolikus templom 
óráját tán a háború befejezése után fogják meg
igazítani. A bérkocsisok újabb magasabb fuvar
díjat várnak, a munkásnűk a nagy hadi segélytől 
megmámorosodtak, a mosónők a szappan 
olcsóbbodását várják. Szóval mindenki vár va
lamit. A löveszárokban is várnak valamit, amit

_________ 1915,_december 12.
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mi: a békét. De addig nem lehet, mig dicső
ségünk teljes ereje mindenütt nem mutatkozik. 
Igaz, tehát várjunk türelemmel.

Nemsokára szabad lesz az út Belegrádba
is. Legközelebb megjelenik a Szerbiába való 
szabadutazás engedélye is. Ki politikailag tel
jesen megbízható, az nemsokára Szerbiába is 
utazhat. Különösen a magyar kereskedelem és 
ipar képviselői részesülnek előzékenységben.

Az Izraelita hitközség közgyűlése ma van.
Az 1916. évi költségvetést tárgyalják. Igen 
sokat áldoz a hitközség jótékony célra. Külö
nösen kiemelendő, hogy egy 100 ágyas kór
házat tart fönn. Derék vezetősége mindent 
elkövet, hogy a háborús években is minden 
irányban humánusan működhessék.

Igen szép egyházi kelléket ajándékozott
Weizer Benő az újvidéki izr. templomnak. Egy 
nyolcágú ezűstmécses ez, kiválószép kivitelben, 
melyet a templomszentelési ünnepen használnak. 
Weizer a főnyereményből egyházi célokra is 
juttatott.

Kitüntetések az újvidéki posta- táviroda- 
és telefonhivatalban. A háború alatt rendkívül 
nagy, buzgó te 'ékenységet fejt ki az újvidéki 
postahivatal. Dicsérettel emlékeztünk meg erről 
mindtnkor és most is sietünk je’ezni, hogy 
Jobbágy Miklós postafőnök — helyettes veze
tése alatt álló újvidéki po tahivatal ismét magas 
elismerésben részesült. A szakértelmes tudással 
párosult ügykezelés vezetése egy olyan férfiú 
kezébe van letéve, ki hivatása magaslatán állva, 
mint kitűnő hadvezér vezeti az egész hivatalt 
És mondhatjuk, mintaszerűen. Több kezelőnő, 
kik nagy szolgálatot teljesítettek, precízen, ügye 
sen, bonyolítottak le mindent, bárminő nagy 
volt a forgalom, magas dicsérő elismerésben ré
szesültek Ezek: (Molnár JCeléna, JVeuberger Jeréz, 
Szondy Jlona, éPopory (Mária és JCatzenberger 
(Anna.

A hajógyár létesítése közelebb jutott e 
héten is megvalósításához. Egan Ede főfelügyelő 
ismét behatóan tárgyalt Profuma Béla polgár- 
mester és 0 ' bán Ignác müsz. tanácsossal és a 
legjobb impressiókkal tért vissza a fővárosba. 
Tehát biziosan remélhetjük hogy a hajógyár 
építését nemsokára megkezdik.

Adakozzunk sebesült katonáink karácso
nyárai A vöröskeresztválasztmány jótékony 
társadalmunk áldozatkészségének a múlt évben 
tapasztalt szép példájától indíttatva, az idén is 
buzgólkodik, hogy a kórházainkban és had- 
egészségügyi intézményeinkben ápolás alatt álló 
beteg és sebesült katonák karácsonyi mega
jándékozásban részesüljenek. Az utcákon és a 
helyi nagyobb üzletekben már napok óta kifüg
gesztettek az „Adakozzunk sebesüli katonáink kará
csonyára/“ feliratú adománygyűjtő szekrények. 
Szétküldés alatt állanak a vöröskereszttel ellátott 
felszólító ivek, természetbeni adományok (süte
mény, dió, alma, szivarka, üdítőitalok, közhasz
nálati tárgyak, fehérnemüek, téli ruhadarabok) 
gyüjlőivek és perselyek pénzadományok gyűj
tésére. Nagy mértékben emelte a kórházi be
tegek számát a tőszomszénságban lefolyt szer
biai hadjárat, ahol nagyszámú német haderők 
is részt vettek, úgy hogy városunkban ezidő- 
szerint közel 3000 harctéri beteg és sebesült 
áll kórházi ápolás alatt. Mindezek rászolgáltak 
arra, hogy szeretteik meleg családi környezeté
től távol, nélkülözések és szenvedések után 
felfrissítő örömben részesüljenek. A karácsonyi 
szent ünnepek nyújtanak erre kedvező alkalmat, 
melyet bizonyára mindenki örömmel felhasznál 
arra, hogy tehetségéhez képest áldozzon a fele
baráti szeretet oltárán. Ne feledjük el, hogy a 
legcsekélyebb adománnyal is hozzájárulunk a 
körünkben tartózkodó szenvedő beteg és se
besült katonák karácsonyi örömének fokozásához.

Vöröskeresztes szeretefadományok. Csányi 
János külön gyüjtőivén befolyt adományok:

SÜ R G Ő S SZERETETA DO M ÁNY O K AT
k é r ü n k  m i n d e n k i t ő l !

AZ A D O M Á N Y O K
a v á ro s h á z a  I. e m e le té n  lé v ő  21. szám ú  h iv a ta lu n k b a  h o z a n d ó k , 

v a g y  p o s tá n  k ü ld e n d ő k !

A  k ö v e t k e z ő  c é l o k r a  g y ű j t ü n k :

K a t o n á i n k  k a r á c s o n y i  a j á n d é k á r a :

p é n z b e li

a d o m á n y t

k e d v e s k e d ő  a d o m á n y o k  :
mint pl. dohányt, szivart, cigarettát, szopókát, 
pipát, zsebkést, dohány- és pénztárcát, kovás 
tűziszerszámot, fésűt, szappant, tükröt, villany
lámpát, tábori forralót, noteszt, irónt, csoko

ládét, cukorkát, stb.

bármily más 
természetbeni 

adományt
élelmi cikket, sü
teményt, fii k ö rt, 
b o r t ,  cognakot, 
rumot, theát, stb.

T é l i  g y o r s s e g é l y t :

p é n zb e li
a d o m á n y t
a nyomorban elő 

katonacsaládoknak, 
özvegyeknek, 

árváknak.

té li r u h á t
használtat vagy 
ú ja t ,  vagy erre 
alkalmas vásznat, 
szövetet a szegény 
katonacsaládoknak.

szegény katoná
inknak p én zb e li 

adományokat

A  b o l g á r  v ö r ö s k e r e s z t n e k ,

p é n z a d o m á n y o k a t-

A d j o n  m i n d e n k i  b ő k e z ű e n  

t e h e t s é g e  s z e r i n t  é s  g y o r s a n !

Ú jv id é k , 1915. évi december.
Hazafias tisztelettel:

az „ÚJVIDÉKI HADSEGÉLYZŐ BIZOTTSÁG,, nevében,
ennek elnöke :

MATKOVITS BÉLA
főispán.

Simon Vilmosné 80 f., Katyánszki Katica 1 K. 
Varga Béni 40 f., Bánfi András 50 f., Doros- 
nyák Béla 20 f., Wachtl Imre 2 K. Büchier 60 
f., Schossberger Lipót 60 f., Rosenberg Jakab 
50 f., Heisler Jakab 40 f., B. Momirovics 50 
f., Eckfeld 50 f., |Knézi Pál 60 f., Mager H. 
60 f., Jusztus Dániel 50 f., Regényi István 1 
K. Böhm Jolán 40 f., Schmidl Hugó 1 K. Mat- 
kovits Béla 2 K. Kurtz Kornél 1 K., Rosenzweig 
60 fillér.

(folytatás következik)
Háborús előadások Újvidék város szék

házában f. é. december hó 12-én, vasárnap 
délután 5 órakor Wágner Károly dr. városi 
tiszti főorvos előadási fart „Anya- és csecsemő
védelem“ címen. Belépő-dij 1 korona. Az elő
adás egész jövedelmét az újvidéki hadi-rokkan
tak javára fordítja, e célra fetülfizetéseket kö
szönettel fogad s hirlapilag nyugtáz a rendezőség.

Huszonkét koronáért adta el az egyik 
újvidéki gazda a csöves kukoricát. Úgy a vevőt, 
mint az eladót 5 napi elzárással és 100-val 
büntette az újvidéki rendőrség.

200 fej káposztát lopott, de bűnét jóvá- 
teendő, maga jelentette föl magát és a lopott 
jószágot visszaadta. Ezért kötelességünk nevét 
elhallgatni.

Értesítés. A törvényhatósági környékbeli 
(és helyközi magán távbeszélő forgalmat Ne- 
mesmiltics, Parrag és Szilberek községek kivé
telével, Bács Bodrog vármegye egész területére 
folyó év december hó 10-ikével újból megnyi
tom és ugyanebben a forgalomban egyúttal a 
kir. postahivatalokban berendezett nyilvános 
távbeszélő állomások használatát is megengedem. 
Megjegyzem azonban, hogy a távbeszélő köz
pontok a magán forgalmat egyelőre csakis 
oly mértékben bonyolíthatják le, amily mérték
ben azt az e célra rendelkezésre álló korlátolt 
számú összekötő távbeszélő áramkor a jelenleg 
még igen erős és fontos katonai és állami for
galom lehetővé teszi. A magánforgalom tehát 
csupán kísérletnek kell tekinteni, amelynek 
állandósítására és kiterjesztésére a normális 
állapotok helyreállta előtt — csak abban az 
esetben számíthat a t. közönség, ha mérsékelt 
igényekkel és elnéző türelemmel a maga ré
szétől is lehetővé teszi, hogy a magánforgalom 
a távbeszélő központok túlterhelése és a katonai 
s állami forgalom késleltetése nélkül sikeresen 
lebonyolítható legyen. A t. közönség jogos és 
méltányos érdekeinek szem elölt tartásával gon
doskodtam, hogy a katonai és állami célokra 
lefoglalt összekötő távbeszélő áramkörök fel- 
szabadulásukkor a magánforgalomba haladék
talanul bevonassanak és hogy a távbeszélő 
központok a magánforgalom lehetőleg kifogás
talan lebonyolitása érdekében minden lehetőt 
elkövessenek. Ha a t. közönség egyes viszony
latokban a magánforgalomnak időnközünkénti 
háttérbe szorítását mégis tapasztalná, a saját 
érdekeinek ily alárendelésben a háború tartama 
alatt ezek után se lásson mást, mint szüksé
gességet, amelyet az állam előbbre való ma
gasabb érdeke parancsol.
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Adókivetés F. h. 9. óta az adókivető bizott
ság működik. Betűrendes sorrendben tárgyalja a 
600 tételt, mely körülbelül 10 napot vesz igénybe. 
A bizottság elnöke Grossinger János, előadója 
Kohut Ödön pénzügyi titkár.

Görz vidékének jelentősége. Az olaszokkal 
való háborúnk során most oly nevezetessé vált 
Görz és Gradiška tartományok kis területük 
mellett is nagy iparral és éppoly érdekes mint 
fontos mező- és erdőgazdasággal bírnak A 
Görz közelében lévő tarnovai állami erdőség 
egyike a legnagyobbaknak és legjobban mivei
teknek a monarchiában: ehhez járul 10,000 ha 
községi erdő és 20,000 ha magánerdő Tóiméin 
kerületben. Ezek az erdők valóságos gyűjtemé
nyei a legérdekesebb természeti emlékeknek s 
bizonyos, hogy a háború akaratlanul is sokat 
tönkre tesz majd közülük. Így a dunióiés cen- 
tenarai pinia-ligetek százados öreg fái Czoener- 
nig szerint maradványai annak az óriás pinia- 
erdőnek, mely egykor a rómaiak korában az 
Andria nyugati partjait Aquijejától Ravennáig 
borította. Kevésbbé ismeretes, hogy Monfálcone 
vidékén néhány évtized óta rizstermeléssel fog
lalkoznak. A 600 ha gürzi mocsárvidék rizs
földjei Boltos szerint évenkint és ha-kint 20,30 
hektoliter rizst hoznak. Á termést többnyire a 
helybeli malmok tisztítják és dolgozzák föl. 
Fontos gazdasági ég a Mária Terézia korában 
meghonosított sejyemlepketenyésztés, melyből a 
lakosságnak évenkint 2-3 millió korona bevétele 
van. Gőzüzemű selyemgombolyitók vannak Mon- 
falconeban, Görzben és Brazzanoban. A má
sodrendű nyersanyag Sdrausina selyemszövőibe 
jut, melyek Németország részére dolgoznak. A 
vidék ipara Görzre és közvetlen vidékére össz
pontosul. Fontos a cukrozott gyümölcsöt készítő 
ipar, mely a vidék gyümölcsgazdagságát érté
kesíti. A gyapotfonódák mintegy 60.000 orsóval 
dolgoztak a háború előtt. A gradói és duniói 
gyárak évenkint 700,000 doboz szardíniát ké
szítettek. Állami asztalosiskola van Marianoban 
s Folianoban, az alsó Isonzo mentén állami 
kosárfonó-iskola, hol évenkint közel félmillió 
gyümölcskosarat készítettek. Fontos háziipar a 
csipkeverés és az ostornyélkészités, melynek 
termékeit Magyarországon is fogyasztjuk. Amint 
látható, az olasz irredenta aspirációk értékes 
dologra irányulnak. Sajnos, a háború bizonyára 
sok kárt fog tenni a vidék erdőségeiben és 
egyéb nyersanyagforrásaiban, azonban az ipar 
remélhetőleg hamar helyre fog állani.

Lusta asszonyok Általános a panasz, hogy 
a hadbavonultak feleségeik nem akarnak mun
kába állani. Figyelmeztetjük az ilyen lustálko- 
dókat, hogy illetékes helyen kijelentették, hogy 
mihelyt valakiről megállapítják, miképpen mun
kába állni nem akar, a hadisegélyt tőle meg
vonják.

Kis csirkefogók hatalmasan elszaporodnak. 
Soha még annyi iskolakerülő nem volt, mint 
jelenleg Újvidéken bitangol. Tegyünk valamit, 
nehogy a fegyházak lakói szaporodjanak. A 
rendőrség nem tehet mindent, nem végezheti 
egyedül ezt a nehéz munkát. Segítse munkájában 
a közönség is.

Szives tudomására hozzuk minden a harc
térről hazajött harcképtelenné vált újvidéki ipa
rosnak, hogyha mesterségét folytatni óhajtja 
bárminő reklámhirdetést, mely mesterségének 
folytatását és annak újbóli föllendülését hirdeti, 
teljesen díjtalanul közlünk. Kötelességünk azokért 
meghozni ezt az áldozatot, kik testi épségüket 
áldozták értünk, kik hazafias kötelességüket 
velünk szemben derakasan lerótták.

Szinte russzul hat az emberre, ha a ha
tósági mészárszékeket látja. Sertésvágó napokon 
zsúfolt tömegek lökdösik egymást a mészárszék 
előtt. A hatósági közegek alig tudják a rendet 
fönntartani. De bezzeg kedden és pénteken,

mikor a gyönyörű kövér bárány és birkahúst 
mérik potom 2 K. illetőleg 2 K. 40 f. árban, 
senki nem megy a húsvágóban. Úgy a hatósági 
közeg, mint a mészáros komótosan durakoz- 
hatnának c/tzért nem keresi senki ezt a husfajtát. 
mert ölesé. — Ne teketóriázzunk, mondjuk ki 
bátran: ez a közönség nem érdemli meg a 
hatósági gondoskodást. K á r  ezért annyit faradni! 
Itt szegénység nincs! Csakis a hivatalnokosz
tálynál van szánandó helyzet. Ez csakis azért 
nem veszi az olcsót sem, mert még erre sem telik.

Nem szolgáltatta be a fegyverét egy gaz- 
dasági szolga és ezért 5 napi elzárásra és 50 K. 
pénzbüntetésre ítélték. Tehát akinél még fegyver 
van és tartási engedélyt nem nyert, az azonnal 
szolgáltassa be.

KERESKEDŐINK!
Adjatok bőséges

karácsonyi ajándékot
saját és nÉmet szövetségi katonáinknak! 
Gyűjtőhely: városháza I. emelet 21. 
Az „Ú jv idéki Hadsegélyző Bizottság“ .

Kereskedelmünk az elfoglalt területen. Az
Osztrák-magyar monarchia és a Németbiroda
lom ma már szinte váratlanul nagy területet 
tart elfoglalva az ellenséges országokból. Ezeken 
a területen már a háború közigazgatása sem 
akadályozza túlságosan a rendes polgári életet 
és igy ideje volna, ha gondoskodás történnék 
az iránt, hogy e területeket a szövetséges köz
ponti hatalmak kereskedelme birtokába vegye. 
Bármelyik elfoglalt területet nézzük is, bizonyos, 
hogy mindegyik nagyon alkalmas volna a mi 
kereskedelmünk befogadására. Túlnyomó rész
ben gazdag, értékes vidékeket foglaltunk el az 
ellenséges országokból és mindegyik vidék 
nagyszerű piac a kereskedelem számára. Te
kintette' arra, hogy az illető vidékek Iakóssága 
igen sonat szenvedett a háború csapásai foly
tán és igy valószínűleg nincs abban a helyzetben, 
hogy maga foglalkozzék a vidék kereskedelmi 
forgalmával, nem is keli magyaráznunk mennyire 
kiváló az alkalom, amikor a szövetséges központi 
hatalmak uj piacot szerezhetnének maguknak. 
Különösen a magyar kereskedelemnek volna 
igen nagy szüksége arra, hogy megfelelő és jó 
piacot kapjon, akár az elfoglalt orosz-lengyel 
területeket, akár a Balkánon. Bármelyiket elfo
gadjuk, mert bármelyik igen hasznos lehet szá
munkra. A magyar Kereskedelmi és Iparkama
ráknak kellene itt irányitó tevékenységet kifej
teni és a magyar kereskedelem nevében ideje
korán jelentkezni ott, ahol a magyar kereske
delem és ipar számára igen tekintélyes és 
biztató eredmények várhatók.

Rosszul mennek az olasz vállalatok. Ugyan
akkor, amikor náluk a vállalatok nagyszerűen 
megbirkóznak a háború nehézségeivel, milánói 
jelentés szerint az olasz részvénytársaságok 
mindegyike majdnem veszteséggel zárja üzlet
évét. Minden vállalat üzletmenete kedvezőtlen 
és a legnagyobb olasz vállalatok egyike a 
a Florio <&. Co. r.-t. is, amelynek tiz millió 
alaptőkéje van, közhírré tette, hogy idén nem 
fog osztalékot fizetni.

flz aldunai forgalom lebonyolítása. Az
újból megnyílt dunai közlekedési és forgalmi 
ut ismét aktuálisai tette azt a kérdést, van-e 
elég uszályhajónk e forgatom lebonyolítására? 
jelenleg e forgalom lebonyolítására a Duna- 
gözhajózási társaság 854 uszályt bocsát rendel
kezésre, a Magyar Folyam és Tengerhajózási 
Társulatnak 250 uszálya van, a román Duna
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Társaságnak 67 uszálya van és végül 320 
magáncég rendelkezik 103 uszállyal, amelynek 
valószínűleg rendben fogják lebonyolítani a 
forgalmat.

A fém tárgyak beszállítását 1916. január 
31-ig elhalasztották.

Mit kössünk katonáinknak? A Hadsegélyző 
Hivatal a jótékony közönség szives figyelmében 
ajánlja a következőket: Technikai okokból a 
földolgozásra kibocsátott gyapjufonal egyrésze 
nem volt olyan vékony, mint a tavalyi és 
emiatt a még októberben szétküldött Útmuta
tónak a térdmelegijő és harisnya-kötésről 
szóló részét esetenkint módosítani kell a fonal 
vastagságához képest. Vastagabb fonalnál ugyanis 
az említett két cikk készítése kevesebb szemmel 
kezdendő legjobb az első kész példányokat egy 
közepes nagyságú férfin kipróbálni. Az első 
szállítmányok beérkezése folytán a Hivatal már 
szabályozhatja is a jó szivek munkáját: térd- 
meíegitőböl már a kellő mennyiség beérkezett, 
viszont harisnyák és tábszárvédők nagyobb meny- 
nyiségű készítése igen kívánatos volna, hason
lóképp szükség volna még érmelegitöre is. Az 
áldozatkész közönség fokozott munkáját ilyen 
irányban kéri a Hadsegélyző Hivatal. (V. Aka
démia utca 17.)

A Pesti Hirtap ajándék-könyve. Most hogy 
a háború miatt a papir ára is emelkedett, a 
munkaerő pedig egyrészt megfogyott, másrészt 
jelentékenyen megdrágult, elismerésre méltó 
áldozatkészséget kell látnunk abban, hogy a 
Pesti Hírlap kiadói ez évre is karácsonyi 
ajándékul adjak a lap előfizetőinek a Pesti 
Hírlap Naptárát. Ez a nagy képes naptár az 
idén is hoz a naptári tudnivalókon és min
den hóra szóló jegyzeteken kívül válogatott 
szépirodalmi közleményekéi, túlnyomó részben 
azonban ismeretterjesztő cikkeket, szöveg közé 
nyomot ábrákkal; ismerteti továbbá egy esz
tendő háborús eseményeit, a harctereket és 
változó frontokat bemutató pontos térképekkel, 
aztán kivonatos tiszti címtárt, fővárosi tárgy
mutatót és vásár-jegyzéket is közöl, sok egyéb 
hasznos tudnivalóval. A háborús év kiválóbb 
szereplői, államférfiakat és hadvezéreket, a ten
ger és levegő hőseit mélynyomású képekben 
mutatja be, az év eseményeit ábrázoló sok más 
képpel együtt. A Pesti Hírlap egyébként a há
borús viszonyok dacára a legterjedelmesebb és 
legbővebb tartalmú újság maradt napilapjaink 
között. A hadi események színesen megirt kom
mentárjait napról-napra pontos térképekkel ki
séri. De versenyen felül áll a Pesti Hírlap 
abban is, hogy minden harctéren van külön 
tudósítója. Méltán legkedvesebb és legelterjed
tebb napilapja tehát ma az országnak. Minden 
oly előfizető, aki legalább negyedév óta járatja 
a Pesti Hírlapot, de az is, aki negyedévi elő
fizetési dijat egyszerre küld be, a karácsony 
előtti héten ajándékul kapja a Pesti Hírlap 
1916-ik évi nagy képes naptárát. A Pesti Hírlap 
előfizetési ára egy hóra 2 K 80 filL, negyed
évre (dec-febr.) 8 kor. A Pesti Hírlap és Divat
szalon együtt negyedévre 10 K 50 filL, A Pesti 
Hírlap és Érdekes Újság c. nagy képes hetilap 
együtt negyedévre I I  K 50 fii). Pesti Hírlap 
és a Képes Újság együtt negyedévre 10 K 50 
fill. A nevezett négy lap együtt negyedévre 16 
K 50 fill A Pesti Hírlap előfizetési ára az 
Érdekes újság Háborús albumával egy hóra 
(egy sorozat) 4 K 80 fill., negyedévre (három 
sorozat) 14 korona. Az előfizetési összegeket 
legcélszerűbb postautalványon küldeni meg a 
Pesti Hírlap kiadóhivatalának (Budapest, V. kér; 
Vilmos-császár-ut 78.)

■ Ingatlanok birtokváltozása. Milla Islvánn0 
>*ül. Zvorényi Borbála eladja Czurits Dusán <-s 
nejének szül. Girut Katának a Hunyadi-u. 54. 
számú ház és kelteiket 3‘200 kői ona vételárban.

V á s á r o l j o n
G A E D I C K E  b a n k h á z á b a

fél

Budapest, Kossuth Lajos-utca 11. 
a december 21. és 22-iki húzáshoz 

negyed____________________ nyolcad
3. 1.50

__osztá lys jrsjegyet 
koronáért.
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Maurits József és társai eladják Bauer 
roulának a Telecski-utca 17 számú ház és 
h Itelket 12.000 korona vételárban.
"c Marcsek János és neje szül. Burai Mária 

rliák Tóth Lászlónak a Kamenici utca 64. 
síimu ház és bel telket 6200 kor. vételárban. 
‘ fl „Darvln" — Ffilöp Zsigmond dr. ily 
. tiíí népszerű természettudományi folyóiratának 

december 1-i száma a következő érdekes tár
latommal jelent meg: Mauthner: A tudományos 
dltlekongresszusok. Cserny Dezső: A kultura 
természeti és földrajzi feltételei; Kern Miklós: 
Méretek-mértékek. Bartók Imre dr. A szemű ve- 
ekr8l. Benke Albert: Újdonságok a villamos 

technikában, stb. A kitűnően szerkesztett és 
a magyar ismeretterjesztő irodalomban hézag- 
nátló folyóirat előfizetési áta fél évre 5 kor. 
Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest 
Andrássy ut 60____________________________

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

*E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség

„ A P O L L O “ MOZI ! ! ! ! 
A ham is Á sta Nielsen,

színjáték 3 felvonásban.

Teddy és a kalaposnő,
vígjáték 3 felvonásban.

Hálószoba-berendezés 
igen előkelő, szép eladó. 
Hol? a k iadóhivatal megmondja.
Két gyermekem mellé
intelligens, müveit, jó  házból való

nevelőnöt keresek,
ki a német nyelvben is járatos. 

Teljes napi ellátást (szálláson kiviil) 
és megfelelő honorarnmot fizetek

A jánlatokat üzletembe: Városháza 
»Union“ festékkereskedés kérem.

Flesch Lipót1-3

sWachtl Imrei
Első Újvidéki Villamoserőre ®  

Berendezett Gőzkemence ^
0 

8 
8
g j kenyeret, pecsenyét vagy egyéb 
q  sütnivalót sütni lehet. £

E L A D Ó !
Lénau-utca 4-dik számú ház e l a d ó  

Bővebbet a háztulajdonosnál ugyanott.

Valóban elők elő  úri 
lakóház Telecski-utca  21. szám alatt azon n al

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

Közelebbi Klees üzletében Kossuth
Lajos-utca 10. szám. 1 3

sütőházában 
Petőfi utca 8. szám a la tt, §  
a nap bármely szakában ™
magánházak, háztartások részére:

sütnivalót sütni lehet. g

Eladó nagy bérház.
Bercsényi Miklós-utca 7-ik számú 
igen jó l jövedelmező s z é p  h á z

szabadkézből eladó. 
Közelebbi a kiadóhivatalban. ' - 3

ÚJVIDÉKI VÁROSI

JODOSGYÓGYFÜRDŐ
alcalicus jódosgyógyforrás.

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, giimös csontbajok; vérbaj ellen. 
A fürdő télen fűthető szobákkal és folyósókkal 
van ellátva. — Modern vendégszobák és étterem 
1 T éli k ú r á r a  k iv á ló a n  a lk a lm a s  ! 

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

Egész éven ót nyitva.

Gőzgépekben jártas  
üzem gépész állást 

keres.
Cime a kiadóban.

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 árak;
1 hónapra................K 2'ÍSO
i/, évre .........................
i évre......................... 10 —
egész évre ■ • • • » 3Í

Megrendelő czim: AZ ÚJSÁG 
kiadóhivatala,

Budapest, Rákóczi-ut 54. szám

Ragályok
el len

most igen alaposan kell védekeznünk, 
mert kolera, vörheny, kanyaró, typhus, 
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, Pertik, 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.

LYSOFORM-
SZ A PPA N

finom, gyenge pipereszappan 1% lyso- 
formot tartalmaz és antiseptikus hatású. 
Alkalmazható a legkényesebb bőrre, 
még csecsemőknél is; szépiti, mégpu- 
hitja és 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 A
L Y S O F O R M

erősen antiseptikus hatású szájvíz. Száj- 
büzt rögtön és nyomtalanul eltüntet 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 készítmények kap
hatók minden gyógyszertárban, drogé
riában. Kívánatra bárkinek ingyen és 
bérmentve megküldjük az '„Egészség 
és fertőtlenítés“ cimü érdekes könyvet.

Dr. M i i  és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten.
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A megélhetést megkönnyíteni óhajtom.
Segítségére sietek Újvidék fogyasztó közönségének, ezért olcsón

eladok:
Saját savanyított k á p o s z tá t,......................................... .... kilóját 40 füléiért
kitűnő b a b o t....................................................................... » 50 »
ró z s a b u rg o n y á t.......................................................................... 16 »
vö rö sh a g ym á t................................................................... « 70 «
Saját savanyitot uborkát és paprikát olcsón, üvegenként.
Legolcsóbban elárusítom a kecskeméti konzervgyár termékeit: különféle 
izeket és befőtteket. ,  „  e — _ , .KOVÁCS B Á LIN T

terménykereskedő

Újvidék Rákóczi Ferenc-ut 57-ik szám.

Házhelyek
parcellázására

alkalmas földet keres Lappy Vilmos 
építész Andrássy-utca 10. — Csak tulaj

donosok adjanak ajánlatot.

A világháborúban
küzdő katonáinknak nemcsak az időjárás 
viszontagságai ellen való védekezésben 
kell segítségükre lennünk, hanem a fer
tőző kóroktól is kell őket óvni: Gondos
kodnunk kell arról, hogy fiaink, akiben 
nem tud erőt venni az északi hordák 
milliónyi tömege, ne legyenek a kolera, 
tífusz áldozataivá. Ez utóbbi legveszedel
mesebb fajtájának: a kiütéses tífusznak 
a ruhatetvek a terjesztői. Ezek nagyobb 
veszéllyel fenyegetik a harctéren küzdő 
véreinket, mint az ellenség golyója és 
az időjárás zordsága.
Ezt az alattomos ellenséget egyedül a 
törvényesen védett

Szanitéc“
tetüpor és tetükenöcs képes legyőzni, 
amely elmaradhatatlan sikerrel irtja a 
vitézeink álmát megrabló és vérét meg
rontó tetvek és férgek undok hadát. 
Mindenki, akinek valamely, hozzátartozója 
a harctéren küzd, minden hazafi és hon
leány, aki szivén viseli a lövészárkokban 
szenvedő hős fiaink sorsát, aki őket a 
nyugalmukat megrabló férgektől megsza
badítani kívánja, aki azt óhajtja, hogy 
hadseregünk még inkább képes legyen

legyőzni
az ellenséget, hazafias kötelességet tel
jesít, ha meleg ruhán kiviil még „Sza
nitéc“ tetiiport is küld katonáinknak s 
örömmel

fogja
✓

hallani, hogy ez biztosítja vitézeink részé
re az éjjeli nyugalmat s távol tartja töltik

a kiütéses tifuszt!
Tehát egyetlen csomagból se hiányozzék a 

„Szanitéc“
A „Szanitéc“ tetüpor ára eredeti tá

bori csomagolásban (csak a cimet kell 
ráírni) 1 kor. A kenőcs ára is egy kor.

Használati utasítás rajta van minden 
dobozon. Kapható m inden gyógyszer- 
tá rb an  és drogériában. Ahol nem volna 
kapható, oda 3 dobozt utánvéttel küld 
A uber gyógytár, Mohács.

22708. sz. 1915.

Temesvári vásár-hirdetés.
Az idei Szt. RfSiküós

országos vásár
folyó évi december hó 16-ától be

zárólag december hó 20-ig
fog megtartatni.

mindenféle állat fehajtása az országos uásárra 
december ha 16-átál, csütörtökön reggeli 5 órá

tól kezdve meg van engedve.
Temesvárod, 1915. évi november hó 6-án. 

A városi főkapitányságtól:

Dr. Mikes Gábor, tb. főkapitány.

B

m  B »  a ®  ®  B m  em » b
Sokkal célszerűbb ®
ha a női pongyolát, teljes női ^  
gyermekruhát, kötényeket stb. g  

készen vásárolja, a
mintha a kelmét külön vásárolná. S

HElég nagy szép választék áll ren- a

delkezésére 5

Alaburics Mária a
üzletében. H

Szücs-utca 30. szám. £

®  E l®  E l®  ®  E l®  E l®  El

E L A D Ó
egy kitűnő, még alighasznált
=  Í R Ó G É P .  = =
Hol? megmondja a kiadóhivatal.

Küldjünkaharczféren didergő katonáinknak

SPIRIT0LT
sokkal olcsóbb, jobb és 

praktikusabb mint bármely 
m ás gyorsfűző.

MINDENÜTT KAPHATÓ!

jpiRITOia kalonakaiyhaja Sp|R|T(]L a harezténn
- - - - - - - - - -  Főz! M elegrlI - - - - - - - - - - nelkulozhatcüen

Vigyázzon a „SPIRITOL“ szóra, és az égő 
kocka védjegyre I Utánzatoktól óvakodjon ! Kap
ható drogériákban, gyógyszertárakban és minden 
e szakmába vágó üzletben. Hol kapható nem 
volna, szállít:
SP1R1T0L-FABRIK, Wien III. Steingasse 5.

é  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
motorüzemhez, v izgázgyártáshoz

direkt h o z a ta l  Qaliciábol
Kiár Andor és Társa R. T. 
, 5 Debreczen.

T e le fo n  4 4 5 . —

TÁVIRAT: Kiár Andor Debreczen.

Iliin Dusán
gyógytára

Újvidéken, E rzséb et-tér
az i l la tsze  ré szé t  ós 
hygien ikus óvószerek

minden különlegességével 

dúsan
föl van szerelve.

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