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Elismerés.
A háború  m e g k ez d ése  óta az 

Ú jv id é k i N a p l ó  szakadatlanul, lankadat
lanul, kitartó buzgósággal végzi haza
fias kötelességét. Ennek a kötelesség
nek teljesítése rendkívül nagy munkát, 
erőfeszítést igényel.

Látja és tudja mindenki, hogy mi 
mindenkor igyekeztünk a hazát, váro
sunkat, polgártársaink érdekében szolgálni 
és igy jól esik, ha hébe-hóba egykis 
elismerés csepeg az Újvidéki Napló ten
gelyére. Ilyenek nagyméltóságú Kirchner 
altábornagy urnák lapunk felelős szer
kesztőjéhez intézett rendkívül nagybecsű 
sorai. F. h. |7-éről keltezett levelében 
onagyméltósága a többek között, (melyek 
személyes természetűek) a következőket 
irja Csernyei Mór lapunk felelős szer
kesztőjéhez :

. . . . m e r t  a z  l l j v i d é k i  N a p l ó  h a 
z a f ia s i ö n z e t l e n  e g y i i t lm u n k á l k o d á s á t  n e m e s  
c é l ja in k  s z o lg á la t á b a n  e d d ig  i s  m in d ig  
h á lá s a n  é r té k e l le m .

Fogadja nagyságos Szerkesztő Ur 
kiváló tiszteletem nyilvánítását

A Hadsegélyző Hivatal vezetője: 
J C irc h n e r  altábornagy s. k.

Dr. Wagner Károly előadása.
Anya- és csecsemővédelem.

Annak, hogy a szoptatás szokása, helye
sebben kötelezettsége ennyire visszafejlődött 
annak van határozottan sociális oka. Ez a so
ciális ok a szegényebb néposztály anyáinál, 
akik a férj kereső társai némileg respectálandók, 
azért nem szoptatnak, mert elvesztik hosszas 
kimaradásukkal addigi jó és biztos keresetüket, 
itt a sociális törvényhozásnak amig pedig 
az ráér ilyen themákkal foglalkozni, a társadalmi 
segélynek kell a kenyér garantálásával legalább
8 — 12 hétig biztosítani az anyát, hogy legszen
tebb kötelességének teljesítése reá anyagi kárt 
ne hozzon, 3 hónapon túl a mesterséges táplá
lásnak nehézségei már kisebbek. Ha a szegény 
anya szoptatni vonakodik némileg érthető, sem
miképp nem akceptálható, hacsak orvosi komoly 
tilalom nem akadályozza —  a jobb osztályok 
anyáinál a szoptatás elmaradását, természet- 
ellenes, nemzetellenes és léha gondolkozás nem 
szoptatni, mert ezzel a házhoz van kötve, nem 
vehet valaki részt kedve szerint a társas élet
ben, léha még akkor is, ha a saját köteles
ségét fizetett zsoldosra —  a dajkára — ruházza 
át. A modem orvos nevelésnek hatása mutatkozik.

Ezen sociális okokon kívül a szoptatás 
elhanyagolásának legfőbb oka a mtlveletlenség, 
a tudatlanság. Nehéz elképzelni, hogyha igazán 
tudnák a mesterséges táplálás veszélyeit, hogy 
még mindig annyian hanyagolnák el a szopta
tást vagy a célszerű mesterséges táplálást, itt 
felvilágosítani kell az anyákat és sajnos, hogy 
azok, akik a szegényebb sorsuakhoz a legkö
zelebb állnak, akik normális körülmények között 
velük egyedül érintkeznek és akik természet
szerűen irányíthatnák a szoptatást és helyes gyer
mektáplálást, a bábák, e tekintetben teljesen meg
bízhatatlanok. Alacsony intelligentiájuk mellett 
ezt a magasabb kérdést felfogni nem képesek, 
eredetileg is gyermekápolás és nevelésben a 
legkisebb oktatásban részesednek, a praxisban 
Pedig a nép szájize szerint alkaltnazkodók és 
kész ügynökei az őket nyomtatványokkal bőven 
elárasztó, províziót fizető gyermekUszt gyárak

nak. Szélesebb alapra kell majd a jövőben 
kiképzésükét fektetni és különösen ismétlő tan
folyamokon elhalványult és a néphez alkalmaz
kodott ismereteiket felfrissíteni. A nyomtatott 
oktatás iratoknak akár rövid káté, akár tízpa
rancsolatok formájában való szétosztása a mi 
népünknél kevés eredményt hoz; az első szom
szédasszony elitélő kritikája már is halomra 
dönti az ott lefektetett bölcseségeket pláne, ha 
jól sikerült élő példára hivatkozva igazolja a 
„cuclis üveg" fényes hatását. Az, hogy a jól 
sikerült élő példány angolkorós vagy gőrvélyes 
— magyarul skorflis, az persze mellékes. Az a 
várható kevés haszon percent is, amely az ilyen 
iratok terjesztéséből származik, mégis, köteles
ségükké teszi azt is igénybe venni és igy ilyen 
röpiratokat az anyakönyvi bejegyzés alkalmával 
szoktunk kiosztatni. A legtermészetesebb felvi
lágosítás az orvos által nyújtható még sok intel
ligens családnál is hiányzik; az orvoshoz a 
beteget viszik, ritkán az egészségeset. Van 
azonban szintén a sociális egészségügynek egy 
vívmánya a csecsemő gondozó intézet, melynek 
az a feladata, hogy díjtalanul adjon orvosi 
tanácsot minden hozzá forduló anyának, egyrészt 
a szoptatás szükségessége, mikéntje és módja 
felöl, másrészt megfelelő esetekben maga mondja 
ki a mesterséges táplálás szükségét és helyes, 
keresztülvitelét. Olyanféle intézet ez, mint a tüdő
beteggondozó, amely minden reászorulót meg
vizsgál, tanáccsal szolgái az életutra vonat
kozólag, felvilágosit a fertőzés útjairól és a baj 
elkerülésének módozatairól. A csecsemő gondozó 
intézetek rendesen kapcsolatosak az anyavé
delmi egyletekkel, Ausztriában, Németországban 

. széhében elterjedtek,,- Magyarországon Buda
pesten és a vidéki városok között Temesvárod 
és Szegeden létesültek. Az orvosi tanácsok talán 
legfontosabb kiegészítő része a csecsemő gon
dozónői intézmény; megfelelő intelligentiáju nő, 
lehetőleg olyan, aki kevésbbé a díjazás ked
véért, mint inkább szive hajlandósága szerint 
foglalkozik ez üggyel, vállalja azt a feladatot, 
hogy az anyákat otthonukban felkeresve, ellen
őrzi az adott orvosi tanácsok helyes kivitelét 
praktikus ápolási utasítást ad és közvetíti az 
anyák kívánságait, segély iránti kérelmeit, melyet 
neki a nőnek szívesebben árulnak el.

A csecsemőgondozó intézetek a gondozást 
a gyermek 1 éves koráig fenntartják, időről-időre 
a gondozónők utján berendelik magukhoz a 
gyermekeket súlymérések utján ellenőrzik a 
fejlődést, tanácsot adnak az elválasztást és ké
sőbbi táplálást illetőleg is. Ha bármely okból 
a szoptatás ki nem vihető vagy tovább fenn 
nem tartható, a leghelyesebb és a gyermek 
egyéniségéhez mért összetételű táplálást elő
írják nagyobb városokban a megfelelő tej vagy 
tápszer kérdéseket saját tejkonyhájukon elő
állítják és szétosztják. A gyermek korának 
megfelelő tejhigitások, a tapasztalat és a gyermek 
egyéni tulajdonságai szerint egyes alkatrészek 
kevesbitése vagy növelése a mesterséges táp
lálás legnehezebb fogása, amely a kevésbbé 
intelligens néposztály anyáinak nehezen magya
rázható meg és, amely feltétlen szakképzettséget 
igényel. Ebből következik az, hogy a csecsemő 
mesterséges táplálásánál csakis az orvosnak 
lehet döntő szava és hogy vétek a gyermek 
ellen ha a táplálék megválasztásában a szom
szédok, a nőrokonok tanácsa vagy pláne az 
újságokban közölt városi lelkiismeretlenek hazug 
reklámok után indulnak.

A második halálok, mely igen sok csecse
mőt pusztít el, az u. n. ránggörcsök az egész 
test« néha csak egyik félre kiterjedő ránga- 
tódzó mozgásokkal kisért görcsös állapot mely 
legtöbbször a bélnek célszerűden táplálkozás 
okozta mérgezettségi állapotából, másk° ‘ 'eg'  
inkább az élet első napjaiban -  a hiányos 
tisztátalan köldökkezelésből ered, sokszor pedig 
valamely kifejlődő betegségnek vagy infektiónak
jelei, mely betegségek vagy infektiók legtöbb

ször ki sem fejlődhetnek, mert közben az a 
törékeny élet elpusztul. Igen sok csecsemő élet 
esik annak a kiirhatatlan tévhitnek áldozatául, 
hogy a fogzás bélhuruttal jár; ennek folytán 
azt nem kezeltetik, a bélben bomló anyagok 
felszaporodása görcsökben nyilvánuló mérgezést 
okoz és néha órák alatt végez a gyermek élettel. 
Sok görcsnek a csecsemő vér tulhevülése az 
oka, akár azáltal, hogy a gyermeket túlfűtött 
szobában, a kályha közvetlen közelében tartják, 
akár azáltal, hogy forró napokon is erősen 
bepólyázva és betakarva, tartják a kicsinyeket, 
néhány korty hűvös italt, vagy gyenge theát 
perhorreszkálnak. Ugyanaz az állapot fejlődik 
ilyenkor ki, melyet a felnőtteknél napszurás 
neve alatt ismerünk. Itt is a felvilágosítás, akár 
a gondozó intézet, akár nyomtatvány utján a 
legjobb ellenszer, különösen ha az az útmutatás 
nőit által praktikus alapon adatik meg. Külö
nösen foglaljunk mindig és mindenütt állást 
azon tévhit ellen, hogy a fogzás valamely be
tegségi tünettel jár. A fogzás normális processus, 
akár a csontok növése, ha némi nyugtalanságot 
okoz is, betegséget, bélhurutot soha; ebből 
következik hogy a bélhurut máris betegség, 
melyet orvosnak kell bemutatni és nem várni 
napokig, hetekig sokszor amikor talán javítha
tatlan elváltozásokat okozott. Ezek szerint meg
állapodhatunk abban, hogy a csecsemőgondozó 
intézet jótékony és szükséges intézmény, mely 
azonban pénz nélkül nem boldogulhat. Kérdés 
tehát —  hogy találtunk orvost és gondozónőt, 
kik kevésbbé anyagi érdekkel, mint ügyszere
tettel foglalkoznak e feladattal —  ki adja hozzá 
a költséget ?! —Rerpnd tanár fen*ehbb irli—-tt e lő ad á sá b a n
állami csecsemő védelmet és gondozást k iván ; 
bizonyos, hogy az államhatalom egységesen 
jól irányíthatná a védelmet, de bajosan jut 
annyi a költségvetésbe, amennyi erre a célra 
országosan kell. A külföld nagyvárosaiban a 
csecsemő gondozás vagy községi feladat vagy 
társadalmi egyletek programmja, a magán jóté
konyság hálás tárgya. E mellett Németország
ban az egész csecsemő mentési mozgalom élén 
a német császárné és a közadakozásból létesült 
Kaiserin Augusta Victoria Haus áll, mely intézet 
egységesen vezeti az egész mozgalmat. M iná- 
lunk szerény nézetem szerint a társadalomnak 
és első sorban a nőegyleteknek kellene kezde
ményezni, később kifejtendő a lapon: azt látjuk 
minálunk hogy rendszerint a társadalomnak 
kell megindítani az olyan közjóléti intézmé
nyeket, hogy később az állam átvegye, gon
doljunk csak arra, hogy a mai mintaszerű 
állami gyermekvédelmünk magva a budapesti 
fehér kereszt egyesület szerény bölcsődija volt.

(Folytatjuk.)

A közigazgatás és a társadalom .
Irta Tata? Zóltán dr-

A háború alatt felvetődött jelenségek kö
zött legérdekesebbek és a legörvendetesebbek 
egyike a társadalomnak s közigazgatás egy- 
némelyik ágában való intenzív részvétele, köz
reműködése.

Hasonlóan örvendetes az a körülmény, 
hogy a sokat ócsárolt magyar közigazgatás gé
pezete, mely itt-ott már alig, vagy csak nagyon 
lassan funkcionált, a háború alatt mintegy uj 
erőre kapott s a háború folytán reá zuduló 
sokágú s újszerű teendők komplexumát ország
szerte a legnagyobb elismerésre méltóan telje
síti s az a legfelsőbb elismerés, mellyel ki
rályunk a magyar közigazgatási tistviselői kart 
kitüntette, valóban érdemes munka jutalmazása.

Azon számos tanulság között, melyet a 
világháború folyamán leszűrhetünk, a legfonto
sabbak egyike az, hogy a fegyverek erejével 
csaknem egyenlő fontosságú tényezőnek bizo
nyultak. A hadsereg megfelelő ellátása, szállí
tása, a hadiszolgálatok pontos teljesítése, a se-
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besültek, betegek megfelelő elhelyezése, ápo
lása és egyéb teendőknek helyes kivitele jórészt 
a közigazgatás működésétől függ. Továbbra az 
otthonmaradottak élelmezésének, megélhetésé
nek biztosítása, a járványos betegségek elleni 
védekezés, az ellenségjárta vidéken a lakosság 
ellátása és lakóhelyének njra felépítése, a had
segélyezés, rokkant ügyek és a háborúval kap
csolatos tennivalóknak valóságos halmaza első
sorban a közigazgatási hatóságok vállára ne
hezedett és azoknak munkakörét rendkívüli mó
don kiterjesztette, teendőit nagy mértékben sza
porította.

Ehhez járult azon körülmény, hogy a köz- 
igazgatási tisztviselőknek igen nagy százaléka 
hadbavonult s dacára a „nélkülözhetetlenség“ 
címén történt felmentéseknek, a tisztviselők lét
száma igen ’megcsökkent.

A hadbavonult tisztviselők helyett ideigle
nesen felvett napidijas alkalmazottak az állandó 
tisztviselő munkásságát a kellő szakértelem és 
előképzettség híján, természetszerűleg csak a 
legritkább esetben pótolhatják.

Sőt a kormánynak takarékosságra intő 
rendelete megfelelő szánni ilyen munkaerők 
alkalmazását is igen megnehezítette.

Önként adódott tehát az a gondolat, hogy 
a rendkívüli viszonyok közt a közérdekében a 
társadalomnak kell önkéntes és díjtalan munká
jával a rendkívüli mértékben igénybevett köz- 
igazgatás segétségére sietni.

A nagy idők nagy gondolatokat és nagy 
felbuzdulást szültek!

Mindenki érezte, hogy fokozott mértékben 
kell dolgoznia s ha már valaki fegyverrel nem 
szolgálhatja hazáját, oithon igyekszik mindenki 
azon nagyszámú teendők végzésben résztvenni, 
melyek a háború folytán merültek fel s melyek 
annak céljait és sikereit vannak hivatva szolgálni.

A háború által előidézett helyzet különösen 
rendkívül tág teret nyitott a nők munkásságának.

A fegyverképes férfielemek hadbavonulása 
folytán számos uj foglalkozás nyílt meg a nők 
előtt. Sok foglalkozási ágban a feleség helyet
tesíti hadbavonult férjét s hivatásának egészen 
jól megfelel.

A náboru áiial rerenueü uj működési terek, 
mint a sebesült ápolás és a hadsegélyezés ezer
féle ágai legnagyobb részt társadalmunk nő
tagjaira vártak s a legnagyobb elismeréssel kell 
adóznunk a magyar nőknek ezért a nemes, 
nagy és önfeláldozó, farádhatatlan, önzetlen és 
eredményes munkáért, melyet az említett irány
ban a háború kezdete óta kifejtenek.

A bennünk eddig szunnyadó tevékenység 
egyszerre kitört és a legszebb eredményeket 
produkálta.

Kitűnt, hogy a női munkaerő megfelelő 
körülmények közt, kellő vezetés mellett alkal
mazva a legkiválóbb munkaerő, melyet a szo
ciális munkánál, mint számottevő tényezőt nem 
szabad figyelmen kívül hagyni.

A magyar társadalom általában derekasan 
vette ki a magarészét a háborús munkából s 
dicséretére legyen mondva, felbuzdulása ez al
kalommal nem volt szalmaláng!

A háború állal okozott sebek orvoslása oly 
szociális munkát igényel, melyre elsősorban a 
társadalmi orgánumok a legalkalmasabbak.

A sebesült ápolás, a beteg katonák gyó
gyítása, gondozása, a rokkantügy, a hadbavo- 
nultak hozzátartozóinak gyámolitása, a hátra
maradottak segélyezése. Egyszóval a hadsegé
lyezés valamennyi ága oly terrénumok, melye
ken a társadalom a katonai és polgári ható
ságoknak kiváló segítőtársa lehet.

A természetszerűleg szigorúan kürülvonala- 
zott reglamákba s a bürokratikus közigazgatás 
paragrafusainak útvesztőibe a társadalmi munka 
önt lelket és sugároz meleget.

Nem kell neki oly szigorúan a rendeletek 
betűit s a folyamodványok alakszerűségeit vizs
gálnia, hanem, ahol sebet lát, azt begyógyítja, 
ahol nyomort észlel, ott gyorsan segítségül siet.

Ezért megbecsülhetetlen kiegészítő része a 
hatóságok működésének a társadalom szociális 
munkája.

Ezen szociális munka ily intenzívvé ha
zánkban a háború alatt vált s kívánatos, hogy 
annak intenzitása a jövőben, ha lehet, még fo
kozódjék.

Miért ne lehetne a társadalom ezen értékes 
közreműködését a békés idők szociális munká- 
ánál is felhasználni?

ÚJVIDÉKI NAPLÓ 1915. december yG.

A modern közigazgatás mindenféle szoci
ális politika jegyében igyekszik fejlődni,

Régen volt az, mikor mindenféle társa
dalmi mozgalom ellen annak erőszakos elnyo
mása volt a fegyver.

Annak felismerésében, hogy az alsó nép- 
csztályok segítése, helyzetének javítása az 
összesség érdekében is szükséges, rejlik a szo
ciális politika alapgondolata,

A modern törvényhozásokat és kormány
rendeleket szociális szellem lengi át ; a közigaz
gatás a maga régi apparátusával igyekszik az 
uj idők kívánalmai szerint igazodni, a társa
dalom karitativ tevékenységével és népnevelő 
misziójával értékes szociálpolitikai működést 
fejt ki.

Ezen társádaimi közreműködésnek inten
zivebbé, rendszeresebbé tétele volna jövőben 
kívánatos s óhajtandó volna a társadalom ide
vágó funkcióinak központosítása.

Az a magyar társadalom, mely a háború 
folyamán a legnagyobb elismerésre méltóan be
bizonyította arravalóságát, hazai viszonyaink 
között eleddig kénytelen volt szociális munkáját 
mulatságrendező nőegyletek, gyermekfelruházó 
asztaltársaságok, stb. szűk keretén belül ki
fejteni.

Közigazgatási hatóságaink ahelyett, hogy 
örömmel ragadták volna meg az önként kínál
kozó társadalmi szociális munkát, paragra
fusaikba takarózva tőbnyire ridegen elzárkóztak 
a „laikus elem“ beavatkozása ellen, nem is 
sejtvén, hogy sokszor mily értékes munkaerőt 
dobtak el maguktól.

Közigazgatásunk ódon szerkezete a mai 
idők fuvalmai között csak nehezen tud a ha
ladó kor kívánalmainak megfelelni. Addig is, 
mig megfelelő uj szervekről történhetik gon
doskodás, kiválóan alkalmasnak mutatkoznak a 
társadalmi szervelj, mint a közigazgatás szo
ciális politikájának segédszervei.

Nem szükséges egyéb, mint az eddigi 
rendszertelenül ötletszerűen működő dilettáns 
társadalmi szervek egyesítése, egységes irányí
tása, vezetése.

A szociális közigazgatásnak alig van terü
lete, hol a társadalmi munka a legnagyobb 
eredménnyel ne volna alkalmazható, ilyenek a 
lakásfeiügyelet, a népélelmezésügy, népegész
ségügy, népnevelésügy, szegényügy, anya- és 
csecsemővédelem, gyermekvédelem, rokkantügy, 
stb. mely téren a társadalmi szervek a hivatásos 
és telelös közigazgatási hatóságoknak kiváló 
segétséget nyújtanának.

A háború felébresztette a magyar társa
dalomban a munka szeretetét, a kötelességtelje- 
sités érzését.

Ezt az értékes, dolgozó társadalmat a há
ború elmúltával sem szabad tétlenségre kár
hoztatni, hanem be kell vonni abba a nagy 
szociális munkába, mely a háború után foko
zott mértékben vár reánk.

Ez a dolgozó társadalom nem fog vissza
vonulni, ha a közigazgatási hatóságok maguk
hoz édesgetik és részt adnak neki abból a nagy 
munkából, mely a jövő Magyarország szép 
épületét felépíteni van hivatva.

(„Városok Lapja“).

Megtalpalt példabeszéd.
Az első napsugár.

Az igazi pesti gyereknek a benszülótt szé
kesfővárosi polgárnak van egy különös ismer
tetőjele. Ez abból áll, hogy a benszülött igazi 
pesti ember a tudakozódó vidéki embernek nem 
tudja megmondani, hogy merre van a szépmű
vészeti az „iparművészeti* Muzeum, a Nemzeti 
Szalon, a Petőfi-Ház avagy az Erzsébet -m ú
zeum. Ilyen benszülött polgártárs Brzerédy Hugó 
tőzsdei bizományos is, aki soha ki nem moz
dult Budapestről Csupán nyáron szokott T ö 
rökbálinton üdülni. De oda is csak este járt 
ki és már reggeli személyvonattal ismét az or
szág szivébe, Budapestre tért vissza.

Vidéki vendégei, akiket uzsonnára meghívott, 
rendkívülien megütköztek azon, hogy Bezeredy 
Hugó beszélgetés közben elárulta, hogy ő még 
sohasem látott délibábot. A megütközés való
sággal a felháborodásig fokozódott, amikor azt 
ki is kottyantotta, hogy még a nap felkeltét sem 
látta. Nos erre már nem volt mentség. A délibábot 
még csak elengedték volna neki, mert utóvégre 
Pesten valóban .délibábot látni nem lehet, 
de mert a macskaugrásnyi távolságban levő

gyöngyöri budai hegyekről a napfelkeltében 
még Bezerédy Hngónak is volna módja gyö
nyörködni az a közöny tehát igazán nagyon 
rideg, üzleti szívre és az ideálizmustól teljesen 
elzárt kedélyre vall.

Hugó ur valóban szégyelte magát, de egy
szersmind kiváncsivá tették őt az isteni látvá
nyosságra. H ogy tehát a legközelebbi uzsonp-in 
legalább a napfelkeltéről tudjon számot adni 
vidéki kommitténseinek és főleg ezek feleségei
nek, egy felhőmentes szép májusi hajnalkor úgy 
három óra tájban felsétált egyedül az Orbán- 
hegye és ott feleségének díszes színházi guk- 
kerével leste a felkelő napot.

Azonban fájdalom őt is lesték a közelből. 
Két kültelki csavargó aludt a közelben egy bo
korban. Hugó ur lépteire felébredtek és öröm
mel látták, hogy jó l szituált ur sétál a hegyen 
és rendőr —  természetesen nincs a közelben.

És most következett a dráma. A napot 
ugyan azt nem látta, mer nem kelt fel. Ellen
ben a napfelkeltét váró természetbarát látta a 
m int a két léhütő közeledik feléje. Előbb ala
posan elverték, aztán elvették a bugyellárisát, a 
drága óráját, láncát és valamennyi gyűrűjét.

Szegény Hugó ur most már otthagyta a 
felkelő napot és hazarohant. M ikor a szobájába 
é lt, fiának egy könyve, a jó tanácsok gyűjte
ménye feküdt az asztalán felnyitva, nagybetű 
cím felirattal:

»Ki korán kel — aranyat lel.*

T ollhegyen.
Tejes kannákkal megrakott paraszti szekér 

döcög a város felé Hová viszi azt a tejet 
bácsi? — kérdi a város szélén álldogáló élelm es.

—  A piacra.
— Mennyiért adja literjét?
—  Maximális áron.
—  Négy fillérrel többet adok, vigye a 

lakásomra. A  paraszt lerakja tejet, nem kellett 
sokáig árulgatnia, a tejéhes közönség nem 
zaklatta és néhány koronával többet visz haza. 
Az árdrágító még nagyobb haszonnal könnyen 
túlad a tejen. És a publikum mégis nem ezt, 
hanem a parasztot szidja, pedig az iparos, a 
kereskedő, a gyáros is annak adja el portékáját, 
aki jobban megfizeti.

Jírónikás.

HÍREK.
Polgártársainknak boldogságothozó ka

rácsonyi ünnepeket kívánunk.
Balkán mellékletünk átalános rokonszenves 

fogadtatásban részesült. Van reményünk, hogy 
fáradozásunkat siker koronázza, melyet a leg
közelebbi jövő majd megmutat.

F ig y e lm e zte té s . Szükségesnek tartjuk a 
közönséget figyeimezteini, hogy a levélcenzurára 
vonatkozó intézkedések jelenleg is érvényben 
vannak és ezért, különösen a kereskedelmi 
levelezés gyors lebonyolítása érdekében, célszerű, 
ha a közönséges leveleket is nyitottan adjuk 
postára.
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Egészségügyi jelentés a dec. 13— 19 lg 
terjedő hétröT. Bejelentettek e héten 1 vörhenyt,
2  diphteriát, 4 kanyarót és 2 typhus esetet.

Adományok. Matkovits Béla főispán elnök
lete álló újvidéki Hadsegélyző bizottságnak nagy 
munkája volt a karácsony előtti héten. Min
denki sietett abból, amije nélkülözhető volt 
katonáinknak, az özvegyek és árváknak juttatni. 
Két szegény án án m arad t kisfiú J o l i  JCároly és  
J a m á s k o v its  J ó z s e f  m egtakarított filléreikből 
lt |0 — 1UO cigarettát vesznek és elhozzák a ka
tonabácsiknak. Beszédesebb ezen igazán nemes 
cselekedet, m int némelyik kereskedőnek ado
mánya. De nem, ez is beszédes. Visszatükrözted, 
hogy ki mennyire értékeli önönmagát. Inkább 
ne adjon semmit. így  nem tudja meg a világ, 
hogy minő fukar. P. n. nem tesszük meg a 
szívességet K. M. divatárukereskedőnek, hogy 
csekélyke adományáért nyilvános köszönetét 
mondjunk.

Újabban adakoztak : Scheer Fülöp 5 K. és 
több meleg ruházati cikket Pollák Mór 00 doboz 
cipőkrém 15 drb. villanylámpa. ö zv . Goldstein 
Mórné 424 drb. különféle tárgy és szivar. 
Schwartz László 12 drb. mellvédő, Peits M ik
lós 100 K. B irly  József 10 K . Vogl János osztr. 
magy. bank. főnökhelyettese 20 K. Jankovits 
Imre és neje 10 K . 25o drb. cigaretta és 36. 
drb. zsebkendő, Veszelinovits D arinka és Vukica 
10 K. és külön a vak katonák részére 5 K. 
azután iOO drb. cigaretta, 15 sk. gyufa 25  drb 
ceruza. Pavlovics Péterné 2 Ő K. W agner La- 
josné 100 K. Kapamadzsia J. István rO K. és 
ruházati cikkek, özv. Paquor Józsefné 20 K. 
Müller Barbara 10 K. Popov Anna 5 K. Elitté  
kávéház 20, Krisztics Kriszta 50, Gerd Mór 
1 K és több tárgy Stein Jakab 5O K. és 10 üveg 
ital. ökrész Andrásné 2 K. és sok sütemény. 
Szvati Andrásné 2 K . és több szivar és dohány. 
Milakov János 10 K. és bolgár vöröskeresztnek 
10 K. Diezgen Gábor 100 K. Sznielarics Lujza
3 K. és több tárgy továbbá bolgár vörösk. 3 
K. Monásevics Dusán 20 K. dohányszivar, 
Preraduv Pája 5 K. Aschenbrenner Károly és 
neje 2 00  K . és a bőig. veresk-nek 10 Ivkovics 
György 20 K. W eisz Leo 50 K .

Folytatjuk,

Vöröskeresztes adományok. W achtl-féie  
sütöde legénysége: fi K . Scheer Ferenc: 6 pár 
szokni, 6  pár posztócipő, W agner Pál küldönc 
gyüjtőivén adakoztak : Kohn Gyula József:
1 K., l ’atag József 4o f„  Tenmonorics Ferenc 
40 f ,  Olvashatlan: 40 f., W acbtl Imréné 1 IC, 
N. N. 10 f„  Eckfeld 40 f., Klein Oszkár dro
géria 2 IC, Krausz 1 K ., N . N. 50 f., Wakus 
4o f. Loker I K ., R . K, 50 f., R. J. 60 f., 
Klein és Freingang 1 IC , Schwarz Ó-né 1 K., 
Balog Dezső 1 IC, ifj. Balog Lajos 1 K. I.ővy  
Adolfné 1 K. M . B. 4 O N . N. 20 f.

Folytatjuk.

Gerich István jótékonysága. Kü'önösen k i
emeljük Gerich István sertéskereskedő jótékony
ságát, ki 1500 csomág (1 kilós) süteményt 
osztott k i a katonák között és még 1000  cso
mag cigarctát is m ellékelt ezen szeretettado 
mányhoz.

Az ismeretlenül elhalt katonák és polgári
személyek arcképsorozatának I. és I I I .  csoportja 
megérkezett és egyidejűleg a városháza előcsar
nokába kifügesztették.

Újvidéki jótékonysági áldozatkészsége. K i
mutatást közlünk Ú jvidék jótékonysági áldo
zatkészségről. Minden héten jut bővében a hu
manizmus tárházából, de különösen a karácsony- 
előtti hét fényes bizonyságát szolgáltatja a mi 
polgárságunk áldozatkészségről. Valamint a fő- 
ispáni hivatalos helyiségek szükeknek bizonyul
tak a minden jónak befogadására, ugv a mi 
lapunk terjedelme sem engedi meg, hogy vala
mennyi adakozó nevét, most egyszerre felsorol
juk. A föispáni hivó szóra mindig tömegesen 
tódult polgárságunk, hogy úgy pénzbeli, mint 
egyéb adományát az újvidéki Hadsegélyző bízott 
Rágnak mennélelöbb átadhassa. A vereskereszt
nek is ju tott sok minden. Sajnos minden jónak 
van árnyoldala is. íg y  a vereskereszt adakozók 
között akadt olyan, ki a gyűjtő szekrénybe régi 
újságot, nadrággombot stb. ilyen értéktelen tár- 
gyat dobott be. Valószínűleg éretlen gyerkőcök 
müve ez. De a föispáni hivatalnál is több zsu
gori leadta névjegyét. Az egyik nagykereskedő 
például bejelenti, hogy ő is sokfélét adomá
nyozna, de nem tudja hogy hová és mikor kell

beszállítania. Értésére adják, hogy délután el
hozatják. Tülköl az autó, megáll az üzlet előtt, 
leszáll róla a hivatalos közeg, benyit a boltba 
és ott átv szí a 0 drb é rm é ié itő l és még . . . 
nem mondjuk tovább. Ehhez nem kell bejeden 
tés stb ceremónia, mert akármelyik kis lanonc 
is összenyalábolhatta volna. Eltekintve i yen kis 
és alárendelt dolgoktól a föispáni aktiot fényes 
siker koronázta.

Együttes jótékonyság. Lapunk mai számá
nak több cikkelye az odahelyezett ékkövek 
csillogásától ragyok. Nem a cikkely megírását 
értjük, hanem azt, hogy telisdedtele vannak 
ezek az újvidékiek jótékonyságának fényes tanú
bizonyságával, A sokféle variációban bemutatott 
áldozatkészségnek tetőpontját élte el aTranda- 
finkórház- és szerb iskolban elhelyezett sok
ezer kizárólag katonák részére adományozandó 
kárácsonyi ajándék. Szorgos női kezek 6 napi 
szakadatlan munkával Ízléses csomagokba he
lyezik ezen szeretetadományokat. Egymással 
vetélkednek a nagy munkában.

—  Itt maradsz még ma is? —  kérdi az 
egyik.

— Oh én még holnap (azaz pénteken) is 
itt maradok, az enyéim megelégszenek kisebb 
karácsonyi ünnepséggel is, beérik az idén a 
szerény karácsonyi esttel; csak mennéltöbbet 
juttassunk Katonáinknak. —  Így beszél az 
egyik, igy gondolkodik valamennyi. Az újvidéki 
hölgyeknek nincsen párjuk az egész országban. 
A szeretet sugárzik ki minden ténykedésükből. 
Névleg nem említhetjük meg őket külön-külön, 
mert ha tán egyet közülők kifelejtenénk, az 
nagyon bántana bennünket. így mindvalameny- 
nyit, kik e nemes munkában résztvesznek a 
legnagyobb dicsérettel halmozzuk el.

De azt, aki lelketöntött az egész szerve
zetbe, ki az újvidéki vöröskereszt intézményt 
dirigálja: F ö r s te r  S é z a  ta n á c sn o k o t és ćPilisohor 
S im o n  g o ndnoko t ki kell emelnünk. Mert ők a 
vöröskereszt itteni munkáját annyira tapinta
tosan, ügyesen és helyesen vezetik, hogy nem
csak az összes kórházak szükségletét tudják 
bőségesen ellátni, hanem még az ujvjdéki had- 
bavonultak višszanlarađOttjait is ellátják ingyenes 
burgonya és később liszttel is Óriási nagy raktár 
vagy minden készletből. Saját nagy sütödéje, ahol 
kenyéren kivül, a legfinomabb süteményeket is 
készítik. Etekből, meg szivar, cigaretta, dió
éi kis emléktárgyakkal telik meg minden cso
mag. A Hadsegélyző bizottságban, melyben még 
J l ib ic z e y  iK átm án dr. föispáni titkár végzi a 
roppant fáradságos munkát, az ott összegyűlt 
karácsonyi ajándék tárgyakból sokat juttatott 
az említett ajándékokszaporitására. Együttes 
munka volt tellát ez, mely igy sokkal becsesebb, 
hisz igy lett oly fényes az eredmény.

Házi tolvaj. Az újvidéki városházán már 
napok óta észlelik, hogy sokféle irodai fel
kelés hiányzik. Végre sikerült a tolvajt el- 
,ni. A vizsgálat érdekében nem nevezzük 
;g. Annyit, azonban megemlíthetünk, hogy 
y egész ládáravaló holmit ta'áltak nála.

Meghivó. Az előfizetett újságok és folyó
ltok december 26-án, karácsony második nap- 
„ d u. 3 órakor fognak a legtöbbetigérőnek 

1916-évre albérletbe kiadatni, mely árve- 
sre t. Címedet ezennel tisztelettel meghívjuk. 
Lu xi,; T.lnvri

l szent este. Az idei Karácsony este min- 
izonnyal sokkal kellemesebben, jobb han- 
ián fog eltelni, mint a múlt évi. Most 
nemcsak a győzelem reménye hanem 

biztos tudata fog bennünket lelkesítem 
regünk diadalmasan nyomul előre minden 
in és nekünk itthon hadseregeink gyó- 
it meg kell erősítenünk azzal, hogy Itt
uk a külföldi ipar produktumait és min
t a  magyar ipar termékeit részesítjük 
,en Gondoljunk erre a szent Karácsony 
„ js és mikor a végső nagy diadalra, az 
hozó közeli békére - i^ U k  poharunkat, 

már igazi magyar pezsgő, a FALÜGYA,Y  
F IA I cég, minden külföldivel vetekedő 

szsgője gyöngyözzék.

i-  icmnrptle’ ül elhalt katonák és polgári
v t  arci.'S oroza táná l I. és, Hl. csoportja 

•kezeit és egyidejűleg a városháza elő- 
lkába kifüggesztetett

{omlott élelmicikknek fői galornb.hozatala 
Révész I - t  10o K .-ra  büntették.

Piroson nincs községi börtön. Az ottani 
börtönreitélteket Újvidékre hozzák és a város
háza vendégei.

Rendkivülszép műélvezetben lesze része
annak, ki karácsony másnapján az izraelita  
kórház hangversenyén résztvesz, melyet a be
tegek felüditésére, jövedelmét pedig a hadiárvák 
és özvegyek segélyezésere fordítják.

(A menekülő szerbek). A  Corriere della 
Sera jelenji Baricó]: Szerbiából számos mene 
kült érkezett ide San Giovani di Meduából 
Brindisin keresztül. Ó és Uj-Szerbiát, valamint 
Montenegró és Albánia egy részét igen nagy 
veszedelmek között gyalog bolyongták át. Sokan 
közülök visszamaradtak Albániában, ahol Péter 
király is időzött egy darabig Esszad pasa ven
dégeként, amig nem folytathatta útját Olasz- 
országfelé. A Bariba érkezett szerbek között 
van Jovanovics szobrászművész, Vukotics Pas- 
kal festőművész, Bosics tanár és sok m át. —  
Egy amsterdami lap jelenti Londonból: A me
nekülő szerbeknek csak egy kis része érte el 
Görög-Macedoniát. Mialatt az ellenség átvonult 
Ószerbiában, a nem katonaköteles szerb férfiak 
legnagyobb része azokon az utakon menokült, 
amelyek nyugatra és délnyugatra vezetnek. 
Az asszonyok és gyermekek legnagyobb része 
visszamaradt. A Rigőmezőn hétszázötvenezer 
menekült gyűlt össze. Kétszázötvenezren elhatá
rozták, hogy megadják magukat. Az Albániába 
és Montenegróba való menekülés alkalmával 
ezrek pusztultak el az éhségtől és a hidegtől, 
vagy farkasok tépték szét őke". A menekülők 
nagy tömegei, akik a kemény hidegben Albániába 
és Montenegróba vonultak) főként az elhullott ál 
latokból táplálkoztak.

Szegény gyermekek felruházása. Annyi
nem.s és magasztos kérdés vár most megol
dásra és pártolásra, hogy szinte nehéz eldön
teni, melyik a legfontosabb, mindenesetre azok 
közül egyik elsőrendű ilyen feladat a gyer
mekvédelem.

Egyik derék egyletünk, a „Gyermekbarátok  
Egylete“ , mely már 16 évvel ezelőtt a szegény 
gyermekek felruházását tűzte feladatul maga 
elé, az idén is újból derekasan megfelelt cél
jának. Ez egylet 135 oly gyermeket — fiút és 
65 leányt —  látatott cl téli ruhával illetőleg 
cipővel, mely gyermekek túlnyomó része azon 
hadbavonult földieink köréből került k i, kik  
családjaikat szűkös viszonyok között kénytele
nek voltak visszahagyni. Örömmel, de egyszer
smind fajos szívvel osztották szét vasárnapon 
az egylet tagjai szűk egyleti körben a felső 
kereskedelmi iskola egyik tantermében az öltö
nyöket, kedveskedve minden gyermeknek még 
k s kaláccsal meg cukorkákkal; mert kiolvasták 
az ártatlan gyermekek ragyogó szeméből az 
öröm és hála érzetét, fájós szívvel, mert tudták, 
hogy még sokan vannak, akiknek az egylet 
szűkös anyagi viszonyai m iatt m ár nem ju tott. 
Az egylet egyik főjövedelme ugyanis az éven- 
kén. rendezett nyári mulatság jövedelméből 
kerül ki, az idén azonban nem lehetett ilyen 
mulatságot rendezni; igy szorult az egylet csak 
a pártoló tagok tagsági dijára és a nagykö
zönség jószívűségére. Fogadják ezért ez 
utón is mindazok a jótevők, akik a jelen 
mostoha körülmények között áldozatkészségük
kel lehetővé tettek 130 szegény gyermeknek 
felruházását, az egylet vezetőségének hálás kö 
szönetét azon kérelemmel, hogy pártolják ezen 
egyletet a jövőben is. A gyermekvédelem most 
nem csak jó szívre mutató cselekedet, hanem 
hazafias kötelesség.

Értesítés és köszönetnyilvánítás! V an sze-
encsém tiszelettel értesíteni hogy fe la d a to k  

dunai hajózásunk és hajópitési gyáriparunk 
ejlesztés szempontjából« című dolgozatomnak 
aját kockázatomra történt kiadása, •— a meg- 
:üldés alkalmával a dolgozathoz csatolt • Kére- 
zm« (zöld röplap) előzetes közlése szerint ki- 
árólae ezen dolgozatomnak nyomtatási és az 
lküldéssel járó postaköltségek levonásával, —  
Magyar Mérnök és Építész Egylet« kisegítő 
ladikórháza javára 1451 kor. 56 fillér tiszta 
levételt jövedelmezett. Továbbá tisztelettel kor
om hogy a szóban forgó kiadmányról szóló 
észletes leszámolást, valamint az ahhoz tartozó  
isszes eredeti kiadási és bevételi okmányokat, 
i nevezett hadikórház vezetősége behatóan felül
vizsgálta, rendbenta lalta, fenti összeget átvette, 
:nnek alapján nekem a számadási felmentést 
négadta, minek tanúságául jelen értesítésemet
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láttomatásával ellátta. Egyébként felemlítem 
még, hogy a részletesebb elszámolás a »Magyar 
Mérnök és Epétész Egylet« közlönyében közzé- 
tétetik. Ezen értesétésemmel a kérdéses ügy 
befejezést nyervén, becses támogatásért ezennel 
hálás kőszönetemet fejezem ki. Egyidejűleg az 
összes budapesti napilapok és több szaklap, va
lamint több vidéki hirlap tisztelt Szerkesztősé
gének ez utón szintén hálás köszönetét m on
dok azfrt a meleg támogatásért, mellyel a 
dolgozatom megjelenése előtt megtartott szak
előadásomat, valamint az általam kiadott dol
gozatomat, jóindulatilag méltányolni szivesek 
voltak és ezzel minden esetre hathatósan hozzá- 
já iu ltak  a jótékony cél érdekében elért sikerhez. 
B u d a p e s t ,  1915, december hó 14-én. Haza
fias üdvözlettel Egan Ede, oki. gépészmérnök 
főfelügyelő a kereskedelmiügyi m. kir. minisz
térium tengerészeti és folyamhajózási szakosztá
lyában. Látta  : a »Magyar Mérnök és Épitész 
Egylet« kisegítő hadikórház vezetősége részéről: 
B álint Zóltan s. k., főmegbizott. Méhes Zóltán 
s, k. M. M. ás E . E. háznagya.

Péter Király Casertában. Géniből jelentiki 
hogy a „M atin« római távirata szerint Péter 
király elfogadta az olasz király ajánlatát és 
m int a király vendége, casertai király palotájában, 
a szicíliai király egykoii nyaralóhelyén fog letele
pedni. A  montenegrói királyi csalad női tagjai 
ugyancsak Casertába költöznek. Caserta a Na
polyba vezető vasút mellett fekszik és ottani 
pompás királyi palota, amióta a szicíliai király
ság megszűnt, üresen áll,

Élelmiszereknek külföldről való beszer 
zése. Utóbbi időben városok, községek és 
élelmiszer beszerzésére alakult szövetkezetek 
mindinkább törekedlek különösen rizs és zsírnak 
külföldön való beszerzésére, anélkül, hogy meg
győződtek volna, hogy az eladó a kivileli en
gedély birtokában van-e. Tekintve, hogy kivi
teli engedély előre ki nem eszközölhető, a ve
vők saját érdekükben cselekszenek, ha külföld
ről behozandó árukra csak úgy kőinek szerző
dést, ha a kiviteli engedélyt az eladók garan
tálják. Későbben kieszközlendő engedélyre egy 
általán nem szabad tekintetlel lenni. Ily esetben 
csak úgy köthető meg a szerződés, ha az áru 
átvételi helyéül egy belföldi állomás van ki
kötve és a fizetés az áru beérkeztekor válik 
esedékessé.

Kukoricaken/ér Ausztriában. M ár a leg
közelebbi napokban változás fog történni az 
osztrák főváros lisztellátásában. Az alsó-ausztriai 
malmok máris árpával keveri lisztet gyártanak. 
Kisért különben a kttkoricakenyér is. Állitolág 
február elejétől kezdve kukoricalisztre lesz szük
ség. Ez a szükséglet 4 — 5 millió mázsa kuko
ricakészlettel máris fedezve van. Elegendő bur
gonyáról is történt már gondoskodás, úgy, 
hogy a kenyérkérdés teljesen megoldottnak 
tekinthető. A mostani kukoricakenyér a tavalyi 
tapasztalatok figyelembevételével izletesebb és 
kevésbbé lesz romlandó.

Országos élelmiszer központ. A magyar 
városok orsz. kongresszusa s közélmezés ren
dezése tárgyában a kormányhoz benyújtott fel- 
terjesztésben többek között egy országos be
szerzési központnak a szervezését is javaslatba 
hozta, illetve arra kérte a kormányt, hogy ily 
minőségben a Haditermény Részvénytársaságot 
bizza meg. Mint értesülünk, ez a központ a 
városok kongresszusának a kívánságához képést 
már nemsokára testet is ölt s csak napok kér
dése, hogy ez publikáltassék. Az országos élel
mezési központ az érdekeltség bevonásával ala
kulna meg és bonyolítaná le a hatáskörébe 
tartozó élelmiszerek bevásárlásait.

Belgrádba visszatér a lakosság. Belgrád 
ostroma alatt a városban mindössze tizennyolc
ezren maradtak a polgári lakosság közül. Ez a 
szám napról-napra növekszik. A közeli vidék
ről és az ország távolabbi részeiből seregestől 
sereglenek vissza az állandó belgrádi lakosok 
hogy régi házaikat —  ha még vannak. — ujbóí 
elfoglalják. A város bevétele óta mintegy 35.000  
korábbi lakosa érkezett vissza, nagyobbára nők 
és gyermekek. A lakosság már belenyugodott 
az uj helyzetbe és mindenki megfelelelően be
leilleszkedett az uj rendbe. A lerombolt el
pusztult házak építkezése megkezdődött. Az 
üzleti forgalom is megélénkült s a bankok úgy 
tervezik, hogy az uj esztendő első napjaiban 
kivétel nélkül újból felveszik az üzemet. A zi- 
monyi hidat is át fogják adni a forgalomnak

Expres kézbesítés szünetel. A karácsonyi 
nagy munkatorlódására való tekintettel a ke
reskedelmi minisztérium Budapest székesfővá
rosban a levél-és pénzküldemények exprsz külön 
kézbesítését január 15-ig bezáróan megszüntette. 
Kivételt képeznek az állami, törvényhatósági, 
községi és katonai hatóságok és hivatalok, 
valamint ezek vezetői részére, további vasutak, 
közlekedési vállalatok, pénzintézetek részére 
címzett expresz küldemények, továbbrá is ex
pressz kézbesítettnek. A postahivatalok a jelzett 
kivételeken kivül Budapestre szóló expressz 
küldeményeket nem fogadhatnak el feladásra.

A haza hősei a nemzet háláját és szere 
telét örök időkre kiérdemelték. Hervadhatatlan 
érdemeik a történelem legragyogóbb lapjaira 
kei ülnek. A bála és szeretet adóját rója le a 
Pesti Napló e hősökkel és mindazokkal szemben, 
akik eszükkel és szivükkel a haza önzetlen 
szolgálatában állottak e minden idők legvére
sebb csatájában, amikor a Magyar Hősök A l
buma cirn alatt a hazaszeretet, magyar hősi 
vitézség és önfeláldozás legszebb lapjait emlék- 
albumba gyűjti. Ezt a remekművet a Pesti 
Napló minden előfizetője ingyen fogja megkapni. 
Minden uj előfizetőnek is joga lesz e nagysza
bású munkára a kiadóhivatalban (Budapest, V I., 
Vilmos császár-ut 5 6 .) megtudható feltételek 
alapján. A Pesti Napló előfizetési ára negyed
évre 8 korona.

B e r i e T p  á l y á z a t i  
hirdetmény.

Néhai Winkle István 
féle, Kossuth Lajos utca 
37. számú házban a má
sodik udvarban lévő, volt 
sörgyári éspedig: szép 
udvari lakás, sörfejtő 2 
palackmosó, irodahelyi
ség, 2 istálló, lakatos mű
helyek, gépház, a padlá
son és pincében lévő nagy 
raktárhelyiségek és a Ba- 
rán lévő jégveremből álló 
helyiségek
1916. február H o l 1917. fob. 

l-ig szóló bérle tévre 
PÁLYÁZATOT

hirdetek. (Az udvarban 
lévő jéggyárra külön bér

let fog hirdettetni.) 
Felkérem tehát mind

azokat, akik ezen bérletre 
reflektálnak, hogy Írásbeli 
ajánlatukat az ár megje
lölésével az öszes, esetleg 
az egyes helyiségekre, 
hozzám 1915. december 
30-áig beadni szíves
kedjenek.

G á b o r  Z s i g m o n d
zárgondnok.

Nyilttér.*
Vitéz kai

valódi I
onáinknak

s e t e  s z o lg á la t it  tesz
ha a nekik szánt külde
ményhez 1 -2  doboz 
valódi Fay-féie Sodener 
ásvány pasztillát is csatol.

*E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség

Másolat. 1L2390/1915. V 3.
R en delet.

az államkincstár által létesített újvidéki 
téli kikötő használata és a használatért 
fizetendő illetékek, valamint azon kikötő
ben gyakorolandó felügyelet tárgyában.

Az újvidéki téli kikötőt az államkincs
tár saját költségén létesítette és tartja 
fent, miért is az J913. évi XVIII. t. c. 
9. §-ában foglalt rendelkezés alapján az 
391 GO 1903. sz. s. kiadott és az állami 
kezelés alatt álló téli kikötőkre vonat
kozó „Rendszabály“ hatályát úgy a 
használatra, valamint a fizetendő illeté
kekre nézve téli kikötőre is kiterjesztem 
és eme téli kikötő és az azt igénybe 
vevő vizijármüvek felett a közvetlen fel
ügyelet és rendelkezés gyakorlásával, va
lamint a „Rendszabály“ 36. §-ában meg
állapított dijak szedésével és kezelésével 
az újvidéki m. kir. folyammérnöki hiva
talt megbíztam.

Budapest, 1915. december hó 14-én.
A ni. kir. Földmivelésiigyi Miniszter.

A másolat hitekül:
Nezmák Péter

______________________________________________ i; D i i a i i s / t

Ü g y e s  k e r e s k e d ő
ki katona kötelezettségének eleget tett

BIZALMI ÁLLÁST,

Ü Z L E T V E Z E T É S T
keres, vagy társul szegődik jóljövedel

mező váilathoz.

100.000 K.
készpénztőke fölött rendelkezik. 

Három nyelven beszél, megfelelő 
intelligenciával bir.

Cime a kiadóhivatalban megtudható.

Tetvek és férgek ellen

az egyedül bevált b iz to s  h a t á s ú  s z e r  Kato
náknak valóságos jótétemenv. Ara 1 korona 
tábori csomagolásban. Kapható mindenütt. 
Főraktár: Török József Budapes 2.
és O pera-gyógyszertár. Budapes ti

Két gyermekem mellé
intelligens, müveit, jó házból való
nevelőnél keresek,

ki a német nyelvben is járatos. 
Teljes napi ellátást (szálláson kivül) 

és megfelelő honorarumot fizetek
Ajánlatokat üzletembe: Városháza 

Union “„festékkereskedés kérem.
3 3 Flesch Lipót



BALKAN Az „ÚJVIDÉKI NAPLÓ“ heti melléklete.
A m agyar ip a r és kereskedelem  fellendítése és 

erősbödésének érdekeit előmozdító újság. b e = ]

I. évfolyam. 1915. december 26. 2. szám.

B A L . K Ä N R A !
Vitéz hadseregünk fegyverrel kezében, 

győzedelmes harcokkal uj területeket szer
zed. A békekötés után a térképen az 
ország határa kiigazítást nyer. A föld, 
amely a magot magába veszi azt több
szörösen visszaszolgálja; a megnagyob
bodott területben is bőségesebben elhelyez 
belő a kerereskedelem és az ipar. Az 
országokat elválasztó határ megszűnt; a 
közlekedés szabadabb lesz; a sorompó 
nem akadályoz abban, hogy gazdasági 
és ipari termékeinket ott vessük a piacra, 
ahol azokra éppen szükség van. Tág 
perspektiva nyílott meg előttünk s mó
dunkban áll, a kedvező helyzetet kellően 
kihasználni.

d  b a l k á n r ó l  van szó első sorban, 
azért, mert hiszen fejlettebb és kedvezőbb 
körülmények között lévő helyi kereske
delmünk és iparunk kilátását nagyban 
emeli még Újvidék kedvező földrajzi 
fekvése is.

A vasút és a Duna közvetlen kap
csolatot képez a meghódított területtel. 
Ez a kapcsolat azontúl is messze terjed, 
keletre, oda, ahol kereskedelmi és ipari 
törekvéseket szívesen látják, ahol termé
keink könnyen elhelyezhetők és viszont 
ahonnan más nekünk szükséges termék 
szállítható.

d  h e l y z e t  f e l i s m e r é s e  k ö n n y ű ,  k é z e n 
fekvő , h o g y  m ú lh a ta t la n u l  m u n k á h o z  k e l l  
látni, a la p a tv e tö  i n t é z k e d é s e k e t  m e g te n n i ,  
az in te n z ív  k e r e s k e d e l e m  é s  ip a r  i l z é s é h e z
a cB a lk á n o n .

Nagyon valószínű, hogy kormányunk 
minden lehetőt megtesz arra nézve, hogy 
törekvéseinket megkönnyitse. Ezer módja 
is van hozzá és mivel mi jól ismerjük a 
helyi kereskedelem és ipar fejlettségét 
kereskedőink és iparosaink rátermettségét 
sokat várunk az eredménytől, melyet 
képesek lesznek ott elérni.

Hogy melyek azok a termények és 
ipari gyártmányok, melyek a Balkánon 
piacot találnak legközelebb megjelenő 
cikkünkben fogjuk felsorolni. Mindazon
által tudvalévő az, hogy tekintve a 
Balkánnak velünk szembeni aránylagos 
kezdetleges kereskedelmét és iparát min
den néven nevezhető cikkünk és ipari 
termékünk bő keresletnek fog örvendeni 
és igy mindenféle vállalkozás, mely a 
becsület pillérein alapszik, annak létjo
gosultsága van; viszont alapos a remény, 
hogy a Balkán gazdasági termékei nálunk 
szintén elhelyezést nyerhetnek, sőt bizo
nyos, hogy sok esetben gazdaságosan 
fogják befolyásolni a helyzetet.

Erdő, bánya, építő ipar mindmeg
annyi más vállalkozás nem lesz meddő 
ós igazán jól felfogott érdekünk, hogy 
ejőnk, tudásunk minden súlyával oda 
törekedjünk, hogy a Balkánt, melyet vitéz 
katonáink nekünk megszereztek meg is 
•ártsuk kereskedelmüknek és iparunknak.

Jól vigyázzunk nehogy élelmesebb 
megelőzzön bennünket i. s.

A  szom széd .
Mindenki tudja, hogy elsősorban főtörek- 

vesünk szerbiai szomszédainkhoz ellátogatni. 
Mi nem kérünk, nem is kérhetünk a levert, a 
tünkresilányitott országból valamit, mert még 
előbb a nagy lemelőt kell exhumálni. Nagy 
takarítási munkát kell végeznünk. Hanem azért 
lehet már ma körülnézni az uj portában. M i
képpen és hogyan kezdjük a fejlesztés mun
káját? Ismerkedjünk meg a talajjal, atermészeti 
viszonyokkal. Tudnunk kell mi van ott és még 
mi nincs és hogyan juttassuk oda a hiányzót?

Szerbia felszíne egyenlőtlen és hegyekkel 
takart, völgyei nagyobbára hosszúak, mélyek 
és keskenyek; sok helyen valóságos hegy.za- 
kadékok (klissura) másutt mint a Moraváé 
Tintoké és Drináé termékeny lapályok és ismét 
másolt egészen szabályos hegyüstök.

Szerbia vizekben gazdag, de a Dunát és 
Szávát kivéve, amelyek a határon folynak és 
minden folyóját magukba felveszik egyik sem 
hajózható. A szerb állam teriitete azelőtt 4 8500rj 
km. volt, valamivel nagyobb mint Svájc. A 
természetes föltételek kedvezők, bár a terület
nek harmadrésze hegyekkel fedett és itt csak 
az állattenyésztés lehetséges, de a völgyterüle
tek igen termékenyek, a föld jó és az éghajlat 
enyhe. Hogy Szerbia vasat, ruházatot és más 
más ipari terméket vásárolhasson, a saját 
gazdaságának termékeit kellett szállítania. A 
szerb állam képes volt erre, mert völgyeiben 
túlbőséggel terem a gabona, bort és mindenek
előtt gyümölcsöt óriási tömegekben termelhet 
és erdőiben, ahol a tölgyfa a legjobban elter
jedt, óriási kincsekkel bir. Az állattenyésztést 
a hegyek legelőin nagyszerűbb tökélyre fej
lesztheti és a tölgyfaerdők lehetővé teszik, hogy 
a sertéstenyésztést fejlesszék. Azonban ennek a 
bőségnek másutt kell az értékesítő piacot ke
resni. És hol lehelne alkalmasabb, mint ilt az 
országban. Azonnal csökkenne a hús ára. O l
csóbban élhetnénk és az eladott állati termé
kekért itt szerezhetők be az ipari és kereske
delmi cikkek.

A belső piacot a városok alkották. 1910-ben 
Szerbiában a városokra 500.000 lakós jutott, 
de a helyzet azért ebben a tekintetben is kü
lönleges fejlődést mutatott. A fővárosnak Bel
gádn ak  90.000 lakósa volt. Nisnek 25000, 
Kragujevácnnk 18.000. Ezek után következnek 
Pozsarevácz, Sabác, Vranja, Pirot 10— 14.000 
lakóssal. Az összes többi városok, a felsorol
takon kiviil még 13 kevesebb lakóssal bírtak. 
Ezenkívül még 61 mezőváros volt, amelyeknek 
lakosságát szintén a városi lakosság közé szá
mították. Azonban úgy a kisvárosok, mint a 
mezővároskák lakóssainak százaléka földmive- 
léssel is foglalkozik és élelmiszerekben való 
szükségletének legnagyobb részéi saját maga 
termeli. Viszont a parasztcsalád a legtöbb 
esetben saját maga készíti ruházatát és a házi 
eszközökben való szükségleteit. A paraszt meg 
most is számos helyen olyan szövetlel és vá
szonnál ruházkodik, amelyet otthon szőttek, 
saját készítette opankát hord a cipő helyett, 
saját maga végzi a nyerges-, az asztalos- és 
az ács munkákat. A természetbem gazdaságon 
még nem jutottak túl.

A gazdasági fejlődés tehát igen csekély, 
alig vannak meg az első fejlődési fokai. Az 
ország ásványgazdagságát még nagyon kis 
mértékben tárták fel. Némi szenet, rezet, olmot 
éz antimont bányásznak és néhány kis arany- 
mosoda volt tizemben. Vasércük nincsen. Az 
egész bányatermelés értéke nem több mint 
10 000 000 korona. Az ipar elsősorban a fold 
termékének feldolgozására szolgálná. Malmok, 
sörfőzdék, pálinkaégetők, néhány nagy vágó- 
üzem konzervgyárok, néhány gyár. a befő lek 
készítésére és egy cukorgyára volt. Az allam 
fegvvergyárat -  a dohány állami monopólium -  
és vasiüi műhelyeket uirtott üzemben. A szö
vőipar még igen kezdetleges és a vasiparnak 
cc'iiz ipokp/detlceesebb formáját láthatjuk.

A kiütéses tifusz
terjesztői a ruhatetvek. Az „Orvosi Hírlap“ 8-ik 
száma közli, hogy két buzgó orvos 120 sebesült 
ruhájából 15 liter tetüt gyűjtött össze. Ha örök 
hálára akarja kötelezni a harctéren levő hozzá
tartozóját, úgy azonnal küldjön neki feltétlen 
biztos hatású

Szanitéc -tetüport
és a Szanitéc kenőcsöt,

mert ez nemcsak a tetvek és férgek borzalmaitól 
szabadítja meg egy csapásra, hanem a kiütéses 
tífuszt is távoltartja tőle. Kapható minden gyógy
szertárban és drogériában 1 koronáért tábori 
csomagolásban (csak a cimet kell ráírni.) Ahol 
nem volna kapható, oda 3 dobozt utánvéttel küld: 
Auber gyógytár, Mohács.

HÁROM FONTOS CIKK

BENZIN
l e g f i n o m a b b ,  h o r
dókban és c is te rnában

OLAJ
gépolaj, hengerolaj. padlóolaj

Nyersolaj
motorüzemhez, vizgázgyártáshoz

Kiár Andor és Társa R. T. 
36 Debreczen.

—  Te le fon  445. —

TÁVIRAT: Kiár Andor Debreczen.

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

példányok eladók.
Hol?

Megmondja a szerkesztőség.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. § . értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az újvidéki kir. járásbíróságnak 
1914. évi Sp. IV . 394/8. számú végzése követ
keztében Dr Endrőczi M ihály újvidéki ügyvéd 
által képviselt Eckstein H. Henrik petrőczi 
lakos javára Fegyi János petrőczi lakós ellen 
430 K s jár. erejéig 1914. évi április hó 24-en  
foganatositptt kielégítési végrehajtás utján le 
és felülfoglalt és 650 kor.-ára becsült 150 kiló 
komló, egy ló, egy kocsi, egy szelelö rosta egy 
szecskavágó egy varrógép és 50 üres zsák stb. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újvidéki kir. járásbíró
ság 6  R. 2732/1915. számú végzése folytán 
430 kor. tőkekövetelés, 750 K. és 430 K. utáni 
5 %  kamatai, »/,»/« váitódij és eddig összesen 
199 kor. 46 fi'll.-ben biróilag már megálla
pított költségek erejéig, Petröczön alperes 
házánál leendő megtartására 1915. éui december 
hó 31-lk  nop-jdnak délelőtti 9'/.. órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen
nel hivatnak meg.’ hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz, 107. és 108. § -ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglalták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120, §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Újvidéken 1915. évi december hó 
9. napján.

Baseli 5ánöor,
kir. bir. végrehajtó

0 Sokkal célszerűbb
!■]
£  ha a női pongyolát, teljes női 
W gyermekruhát, kötényeket stb.
a  készen vásárolja,
X mintha a kelmét külön vásárolná. 
^  Elég nagy szép választék áll ren- 
P* delkezésére

SA la b u r ic s  M á r ia
üzletében.

£  Szücs-utca 30. szám.

ÚJVIDÉKI NAPLÓ
1915. december 26.

Eladó, áthelyezés miatt
a Tisztviselőtelepen a Bocskai- 
utcában egy szépberendezésű

Ú R I  H Á Z
mely 3 utcai, 1 udvari szobából, verenda 
teljes berendezésű fürdőszoba-, előcsar
nok-, pince-, kert-, gazdasági- és szük
séges mellék helyiségekből áll, vagy 

esetleg b é r b e a d a n d ó .  
Közelebbi a kiadóhivatalban.

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

szabadkézből eladó. 
Közelebbi a kiadóhivatalban. 2̂ 3

sWachtl Imreg

1
1
1
Is

Első Újvidéki Villamoseröre 
Berendezett Gőzkemence 

sütőházában .*•
Petőfi utca 8. szám  a la t t ,  ®  
a nap bármely s z a k á b a n

• magánházak, háztartások részére:
^  kenyeret, pecsenyét vagy egyéb

•
0

sütnivalót sütni lehet.

ED
ÚJVIDÉKI VÁROSI

J O D O S G Y Ó G Y F Ü R D Ő
alcalicus jódosgyógyforrás.

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

relt hidegvizgyógyintézet 
V i l la m o s  g y ó g y m ó d o m  

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

I T é l i  k u r í i r a  k iv á ló a n  a l k a lm a s  !
Állandó fürdőorvos; d r .  V i i t  V i l m o s  

Kimerítő tájékoztatót küld az igazgatóság. 
Egész éven á t n y itv a .

A megélhetést megkönnyíteni óhajtom.
Segítségére sietek Újvidék fogyasztó közönségének, ezért olcsón

eladok:
Saját savanyított k á p o sz tá t,...............................................kilóját 40 fillérért
kitűnő b a b o t ........................................................................... „ 50 „
ró zsab u rg o n y á t.................................................................... „ 16 „
v ö rö sh ag y m át.......................................................................  „ 70 „
Saját savanyitot uborkát és paprikát olcsón, üvegenként.
Legolcsóbban elárusítom a kecskeméti konzervgyár termékeit; különféle 
izeket és befőtteket.

K O V Á C S  B Á L I N T
terménykereskedő

Újvidék Rákóczi Ferenc-ut 57-ik szám. 2 6

Ragályok!
e llen

most igen alaposan kell védekeznünk, 
mert kolera, vörheny, kanyaró, typhus, 
himlő és egyéb ragályos betegségek a 
háború után fo k o z o tta b b  e rő v e l  
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, Perlik, 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.

LYSO FO RM -
S Z A P P A N

finom, gyenge pipereszappan 1%  lyso- 
formot tartalmaz és antiseptikus hatású. 
Alkalmazható a legkényesebb bőrre, 
még csecsemőknél is; szépíti, megpu- 
hitja és illatossá teszi a bőrt. Egy kísér
let s Ön a jövőben kizárólag ezen 
szappant fogja használni. A ra  1.20 K.

F O D O R M E N T A
L V S O F O R M

erősen antiseptikus hatású szájvíz. Száj- 
bűzt rögtön és nyomtalanul eltüntet és 
a fogakat konzerválja. Használandó 
továbbá orvosi utasítás szerint torok
lobnál, gégebáutalmaknál 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 l„Egészség 
és fertőtlenítés" ciinü érdekes könyvet.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten

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