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O  Felelős szerkesztő: CSERNYEI MÓR O
Megjelenik minden vasárnap. 
A lap elöíizetési á r a : egész 
évre 10 korona, fél évre 5 ko
rona. Egyes szám ára 12 fillér.

mégis a békehangok haran
gozzák be a világ templomát.

Még csak az első haran
gozásnál tartunk, még a pap 
misefuháját föl sem vette . . .

Legyünk türelemmel 1
Addig szedjük elő ünneplő 

ruhánkat, készüljünk, mert 
még a Karácsonynál is na
gyobb ünnepre készülünk: 
a béke ünnepére.

Az ünneprontókkal azon
ban számolnunk kell. De 
hisszük cs reméljük, hogy 
karácsonyi íjlatosságunk meg
találja a/, utat a Megváltóhoz, 
ki megvált bennünket a ránk
erőszakolt háborús borzal
maktól.

Ö megpuhulja az elfásult 
sziveket. Feloldja a bűn alól, 
kik tévedtek. Visszatereli az 
eltévedt emberiséget a Béke- 
birodalomba. Most karácsony
kor ítél a világ bírája. ítélete 
igazságos lesz!

Mi nyugodt lélekkel jelen
hetünk meg az itélőszék előtt, 
mert a mi lelkiismeretűnk 
tiszta.

•Szégyen lett volna a felénk 
suhintott mérgezett tőrt föl 
nem fognunk, mert gyáva
ságunk jele lett volna. És 
mert férfiasán megáilottuk 
helyünket, midőn a mi iga
zunkért harcolunk, szent Ka
rácsonykor felénk mosolyog 
a Megváltó.

Lehet, hogy pogánymódra 
a vadság újra erőt vesz el
lenségeinken és a harc újból 
kezdődik, vagyis folytatódik, 
ezen sem kei! keseregni, 
mert minél tovább tart a há
ború, annál nagyobb lesz a 
győzelmünk. Mi csak azt 
..karjuk elhárítani, hogy a 
m.egrészegedettek ne tombol
janak tovább. Be akarjuk bi
zonyítani, hogy minden eről
ködés, ami a mi megrontá
sunkra indít!, pozdorjává zsu
gorodik össze.

Rajtuk áll, rajtuk múlik, ha 
a béke harangszavát nem 
akarják meghallani és a lelki- 
ismeretük még most sem, — 
immár a harmadik Karácsony
kor sem — ébred fel.
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Közgyűlés.
Újvidék város törvényhatósági 

bizottsága csütörtökön tartotta 
meg december havi rendes köz
gyűlését, amelyen M a tko v its  
Béla főispán, utóbb pedig P ro
f i l t  n a  Béla polgármester elnö
költ.

M a tk o v its  Béla főispán javas
latára a koronázási ünnepélyen 
Újvidék városát a küldöttséget 
vezető főispánon kívül, P r o f urna 
Béla polgármester és G rossinger  
János, a munkapárt elnöke fog
ják képviselni.

A főispán bejelenti, hogy a 
város üdvözlő táviratára Józsej 
főhercegtől a következő meleghan- 
gutávirati választ kapta:

Méltóságos Matkovits Béla 
főispán urnák

Újvidék.
József főherceg ur. Ö cs. és 

kir. fenségétől a harctérről 
nyert magas megbízás alapján 
tisztelettel értesítem Méltósá
godat, iiogy Ó cs. és kir. 
fensége Méltóságodnak, vala
mint Újvidék közönségének 
igen jóleső szereticse-kivána- 
taiért legőszintébb köszönetét 
kifejezni mé.tóztatott. József 
főherceg íöudvarmesteri hi
vatala:

LibitSy udvari tanácsos.
A polgármesteri jelentés kap

csán Profínná  Béla polgármester 
a következő adatokat közölte a 
törvényhatósági b i z o 11 s á g g a 1:

Az Országos Közélelmezési Hi
vatal újabban a 6 2  vaggonra 
redukált liszlkontingeust 10 vag
gonra emelte fel, amely a köztél- 
látást igénybevevő 16.000 főnyi 
lakosság szükségleteire nem ele
gendő, úgy hogy a 240 gramos 
napi fejkontigenst 200 gramra 
volt kénytelen leszállítani. Az 
Országos Közélelmezési Hivatal
20.000 mázsa gabonanemü sürgős 
beszolgáltatását követelte a va
rostól, amelyet rekvirálás, utján 
kell előteremteni, lécéiből a há
ziszükségletet a termeiukuéi havi 
10 kiló búzára, a többi lakosság

n á l  havi 8 kiló búzára re. hálta. 
.Figyelmezteti a lakosságot, hogy 
a legnagyobb takarékossággal 
legyen a szükséglelek elfogyasz
tásánál és a készleteket beosz
tással használja fel, hogy azok 
az aratásig elegendők legyenek.

A város burgonyaellátása meg
nyugtató, a legutóbbi megejtett 
készlet összeírás adatai szerint 
és a város áltál beszerzendő 
burgonya-mennyiségeket Ügye* 
lembe véve e téren nem lesz 
hiány.

A soványsertéseket nem szabad 
hizlalni és igy a zsirmennyisé- 
gek lényegesen kevesebbek lesz
nek, minek folytán a zsirkoutin- 
genst fejenkint és havonta 1 
kilóról 60 dekára szállította le. 
A zsiiszükséglet fedezésére ta
nácsos kövér hízók vásárlása.

A novemberi cukorszükség
letre 2 1 2 vaggon cukor érkezett. 
Újvidék 104 mázsa petróleumot 
kap havonta, és ennek igazságos 
felosztása érdekében petróleum- 
jegyek lesznek kiosztva.

A koronázás emlékére a leg
szegényebb néposztály részére a 
város 1500—2000 s. egeilysorsú 
aznapi ingyenes ellátása céljaira 
a város megfelelő nyersanyagok 
felajánlásával támogatja az ez- 
iigyben megindult társadalmi jó
tékonysági akciót.

A közgyűlés a polgármesteri 
jelentést tudomásul vette.

A közigazgatási bizottság öt 
tagjának: Balassa Henrik, Fáth 
Ferenc, dr. Szlezák Lajos, dr.

* (J.i! Ödön es dr. Kassovvitz Ár
minnak maildátuma lejárt. A 
közgyűlés névszerinti szavazással 
mind az öt kilépő iagot egy
hangúlag újból a 'közigazgatási 
bizottság tagjaivá választotta meg. 
A polgármester a városi árva
szék képviseletében a közigaz
gatási bizottság tagjává dr. Ta- 
pavica  György árvaszéki elnök- 
helyettest delegálta.

A közgyűlés egyhangúlag elfo
gadta a tanácsnak javaslatát, 
hogy a város az 5-ik hadiköl- 
csönre az Újvidéki Takarékpénz
tárnál 500.000 koronát jegyezzen. 
Névszerinti szavazással további
100.000 korona jegyzést rendelt 
el a közgyűlés a gyámpénztár 
összesített pénzkészletei terhére.

A Magyar Aszfalt Részvény
társaság felár iránti kérelmét a 
közgyűlés a jogügyi bizottság- 
hoz! a 10 év előtt készített aszfalt 
gyalogjárók további fentartására 
tett aszbiltgyári ajánlatot a köz
gyűlés nem fogadta el.

Néhai dr. D ccsy  Dezső városi 
vegyész özvegyének a közgyűlés 
a gazdasági bizottság j. vaslatá- 
nak megklelöleg 700 K temet
kezési segélyt és december l ei 
kezdettel évi (100 K kegydijat 
szavazott meg.

A 28 évi szolgálat után nyu
galomba vonuló Varra. Lajos 
vár. végrehajtónak 1368 K évi 
nyugdíj és 320 K lakbér szavaz
tatott meg.

özv. B ozsits  Vitályosnéuak, 
férje 4 évi szolgálata után 200 
K nyugdíj és 200 K temetkezési 
járulék állapíttatott meg.

B artók  István városi szolga 31 
éves szolgálata után évi 737 K 
nyugdijat és 162 K lakbért kap.

négyezer ebédet a á a 
Vöröskeresz és a város 

a koronázás napján,
A Vöröskereszt egyesület újvi

déki választmánya a háború óta 
imponáló áldozatkészséget fejt kt. 
Amellett, hogy a kórházait fenn
tartja, gyámolitja a szegény had- 
bavonultak családjait és rendsze
resen segíti a nélkülözőket.

Karácsony hónapjában a 
Vöröskereszt rendes kiadásain 
felül 20.000 koronát áldoz, hogy 
az újvidéki szegények komor 
ünnepében egy kis örömet vará
zsoljon. A Vöröskereszt kará
csonyra sz.eretetadománnyal lepi 
meg a hősök családjait és a vá
rossal együttesen a koronázás 
napján 4000 embert vendégel 
me í három íogásos ebéddel.

A Vöröskereszt hatalmas aján
déka F orster Géza vöröskeresztes 
fömegbizotthelyettest, a választ
mány elnökét dicséri, aki humá
nus érzéssel., úgy szervezte..aiuipg 
az intézményt, iiogy .-i egy
részről a kórházaival a hadsereg 
szolgálatában áll, jótékony irral 
legyen segítségre. az 'itthoni 
háború szenvedőinek is Az el
nöknek a jótékonyságban ver
sengő munkatársa a Vöröskereszt 
vá'asztmán , amelynek nemes 
szivüsége idén akciót sikerre 
vezet.

A ka: 1 yi akciót megbe
szélendő . .iinány F o is te r  Géza 
elnökiés.L d ülést tartott.

Forster Géza az elnök’ bejelen
tés-’k 11 tön indítványozza, hogy a 
koronázás napján a Vöröskereszt 
2000 ingyen ebédet osszon ki a 
bevonultak és rokkantak család
jai közt. A város szintén 2000 
ebédre való nyersanyagot ad ál 
» Vöröskeresztnek, amely igy — 
a koronázást megünneplendő — 
4000 háromfogásos ebédet fog 
tálaltatni az újvidéki szegények
nek.

A választmány helyesléssel vette 
tudomásul a szegényeknek jutta
tandó koronázási ebéd rende
zését.

Az elnök indítványára elhatá
rozták még, hogy a Vöröskereszt 
850 családnak karácsonyi • j ó 
déiul! különféle élelmicikkekből 
álló csomagokat kflld.

Az elnök végül beszámol az 
adakalei és orsovai menekültek 
ellátásáról. Indilványra jegyző
könyvi köszönetét szavaz a vá
lasztmány a különböző akciók
ban valói részvételükért T aubncr  
Jánosnénak, F orster Gézánénalt, 
dr. D ccsy  Dezsőnek, iíj. P rofum a  
Róbertnék, N em cssá n y i Adélnak 
és E m s z t  Márkusznénak.
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Hz újvidéki Izraelita 
iiiiKözsés Közgyűlése.

Vasárnap tartotta az újvidéki 
izr. hitközség költségvetési köz
gyűlését.

A tárgysorozat eiött dr. Leitner  
Benő jelenti, hogy boldogult 1. 
Ferenc: József királyink temetése 
napján gyászistentiszteletet tar
tott a hitközség. íViejllic’letlen 
királyunk emlékét örök időié meg 
akarja a hitközség örökíteni és. 
ezért „Ferenc J ó z s e f  k ó r h á za t“ 
létesít.

Egyhangú lelkesedéssel fogadja 
a közgyűlés az elnök elterjesz
tését.

S o k  jó té k o n y s á g i a la p ítv á n y t  
lé tesítenek  az egyes hitközségi 
tagok, melyeknek kezelését a 
hitközségre bízzák.

/. S zé n  tég y  le t zárószámodásait 
jóváhagyja. Az egyesület sok 
jószívűségről tesz fényes tanú
bizonyságot. különösen most a 
háborúban gyakorolja szerveze
tének a/, vmberszereteten alapuló 
intencióit.

Már a háború kitörése alkal
mával felajánlotta a vöröskereszt
nek, liogy egy sz á zá g y a s  kó r
h á za i létesít és « saját anyagi 
erejéből fogja fenntartani. Roiig- 
kiviii nagy anyagi áldozatok 
árán fogadalmát teljesítette, mert 
a hitközségnek majdnem minden 
egyes tagja anyagi viszonyához 
képest szintén sietett a kórházat 
pénzzel, felszereléssel, vagy élei- 
micikkekkel támogatni. De mind
ezt fölülmúlta az az odaadó 
buzgó fáradozás, amit a hitköz
ség egye* tagjai, úgy a nők, 
mint a férfiak nap-nap után cse
lekedtek. Az orvosi kezelés, az' 
ápol is, az ellátás, szóval minden 
kelle;., ami a kórház fönntartá
sát lehetővé tette, meg volt a 
hitközség tagjaiban. De mégis 
külön fejezetet kellene adnunk 
dr. L e im e t Benő h:' v.s. elnök, 
főorvosnak, dr. F ér j  dr. K ár
m án  orvosok és di. t!er főor
vosnak, továbbá di tni Ede
hitk. * a ént........
élni kének. egv
mes elnökének K m  ■> á irkuszné, 
dr. Unyi <árol az izr.
nöegyí. diszelnökének, dr. F reund  
Edéné úrasszonyoknak, kik kü
lönöse ■ i ag) rdemeket szei z- 
tek, a közgyűlés színe előtt a 
legnagyobb dicsérettel halmazták 
el. Megemlékeztek mindenkiről, 
ki bármivel is hozzájárult ahhoz, 
hogy a legfelsőbb elismeréssel 
jutalmazhatták a kórházat.

A rende • folyót és a
említetteken kívül volt még en
nek a közgyűlésnek egy rend
kívüli szivjóságról taiiuskodó 
magasztos pontja.

M inden  a lk a lm a z o tt tis z tv ise 
lő jének fiz e té s é t  fe le m e lv e  ren
d ezve. Különösen a tanítók fize
tése jutott a régvárt mederbe, 
mert most már a tanítók anyagi 
helyzete a megélhetési viszo
nyokkal arányba helyeződött.

Különösen nagy hála és elis
merés illeti ezért a hitközség 
elöljáróságát, ki nemes szivével 
gondoskodott tisztviselökaráról. 
É s  ezzel a hitközség azt éri el, 
hogy alkalmazottai kedvvel és 
ambícióval töltik be hivatásukat, 
hogy érdemes elöljáróságuk mél- 
tányalja helyzetüket és siet raj
tuk segíteni.

Felhívás a városokhoz
adakozásra.

A/ álltok románok, akiket most 
tör és zúz össze Falkenhayn és 
Mackeusen lelkes serege, talán a 
legnagyobb pusztítást Csikszerda 
r. t. városban követték el. Ez a 
kis székely város, amely az oláh 
határon oly szívósan áll őrt a 
magyar kultúra szolgálatában 
csaknem teljesen tönkrement. 
Lassankint szállingóznak vissza 
a lakói, de in ég annak a kevés 
visszatérőnek sem tud a város 
menhelyt nyújtani, mert se la
kásuk, se ruhájuk, se ágynemű
jük nincs, sőt élelmiszerre is 
majd csak ezután tesznek szert.

Amikor az ellenség dúlta kár
páti falvak újraépítésére megin
dult a mozgalom, Debrecennel 
az élükön, a magyar városok 
voltak azok. amelyek nemes ve
télkedéssel ajánlottak fel a rutén 
és tót falvaink újraépítésére je
lentékeny összegeket. Most egy 
színtiszta magyar város fordul 
előkelő szóval hozzátok, magyar 
városok, ha llg a ssá to k  m eg tehát 
a háborít p u sz títá sa ib a n  n y o 
m orba ju to t t  testvéretek  esdeklő  
sz a v á t  és nagylelkű adományai
tokkal igyekezzetek némikép eny
híteni azt a nyomort és szenve
dést, amit neki a háború okozott.

U jfa lu s i Jenő dr. Csikszerda 
r. t. város polgármesterének la
punk főszerkesztőjéhez intézett 
megkeresésére ezúton is felkér
jük' városaink nagylelkű polgár- 
mestereit, hogy szíveskedjenek 
közgyűléseik elé Csikszerda város 
feisegitése érdekében javaslatot 
tenni.

Adományaik a csikszerdai vá
rosi tanácshoz juttatandók.

Ujfalusi Jenő dr. polgármester 
Csikszerda város pusztulásáról 
többek között a következőket
írja:

Október 1G-ün érkeztem a nie-
n ékül és után újból Csikszerdába.
Megdőli'ben ve láttam, liogy a
váró n k feléáléi nagyobb része
porrá v.an égve s az egész város
fel van dúlva,. Az itthon maradt
szerencsétlen pár öreg embertől 
hallottam az oláhok gyászos 
uralmáról. A hallottak szerint az 
oláhok előőrsei szeptember 2-án 

be a v irosba. A ;ll< (- 
ges csapatok azonban csak (? nap 
múlva, vagyis szeptember 8-án. 
A csapatokkal jött az oláh városi 
magistratus is. A magistratu.s 
dr. P á l Gábor helybeli ügyvéd 
házában szállásolta be magát. 
Nem sok dolga akadt, mivel 
lakosság, amint említettem, nem 
volt. Október 9-éig tartott Csik- 
szerdában az oláhok urulnin. 
Hogy ez alat az idő alatt mit 
müveitek itt, azt sem leírni, sem 
elbeszélni nem lehet. Azt látni 
kell. Október 9-én bevonultak a 
mi csapataink. Ekkor végre dü
hökben a várost több helyen 
felgyújtották. A felgyujtásban, 
illetve a tűz tovább terjedésében 
nagy segítségükre volt az ép 
akkor dühöngött szélvihar. E 
keltős ok miatt Csikszerda nagy 
része a tűz martaléka lett. Sze
rencse még, hogy a város újabb 
része, távolabb esvén a tűz fész
kétől épen maradt. Ennek dacára 
a kár a városhoz képest rendkí
vüli nagy. A tűzkár felvétel sze
rint leégett 184 gazdának 153

háza és 278 gazdasági épülete. 
A kár hozzávetőleges becslés 
szerint 1,009.000 korona.

Leégtek a következő város
részek:

1. A Kossuth Lajos-utca, 2. 
Vörösmarty-utcn, 3. Gec/ö-ulca, 
4. Csiky-utca, 5. Erzsébet-utca,
6. Régi ovóda-utce, 7: a Hargita- 
utca részben.

Nem maradt a városban egyet
len lakás vagy üzlet, amely fel
dúlva, kirabolva nem lett. Min
dent elvittek vagy amit el nem 
vihettek összetörték. Zongorákat, 
nagyobb bútorokat összetörlek, 
összeplszkoltak. A törvényható
sági és képviselőtestületi ülés
termekbe a király, Kossuth La
jos, Széchenyi István, Deák Fe
renc és a megyei nagyok arc
képeit kitépték, összevagdalták.

Az itthon maradt öreg embe
reket, asszonyokat verték, kínoz
ták, kirabolták, sőt a nyomorul
tak egy 83 éves intelligens mi
nőt halálra kínoztak a leggyalá
zatosabb módon.

Ma a tisztviselők majdnem 
teljes számban megint Csikszer- 
dában vannak. A lakosság is 
kezd visszaszivárogni. Körülbelül 
250—300-an vagyunk már itthon. 
Elképzelhető, hogy milyen nehéz 
az életünk. S em m ifé le  é lelem  nem  
vo lt. Most jelezte K oós  Mihály 
miniszteri tanácsos ur, a székely- 
földi miniszteri kirendeltség ve
zetője, liogy lisztet fo g u n k  kapni. 
A fogyasztási szövetkezetünk is 
uj életre ébredt s már van egy 
kevés fűszerfélénk is. Családjain
kat természetesen haza hozni 
nem lehet, de nem is volna ta
nácsos. Se lakásunk, se ruhánk, 
se ágyneműnk nincs. Így élünk 
egyik napról a másikra, hivata
los iratainkat rendezgetve, válo
gatva a szemétből, földről, ud
varról, onnan ahová kidobálták 
a „felszabadító müveit“ román 
hordák.

Villanyvilágításunk is helyre
állott s igy legalába ó órakor 
ma is nem kell lefeküdnünk a 
sötétség miatt.

Naponkint látunk repülőket, 
hallgatjuk az ágyukat és dolgoz
gatunk öss/ehu/ódva, amit lehet. 
Most a lakosság burgonytermését 
szedjük ki . hó aló! Legalább 
ez legyen. Közben nagy urakat 
is látunk. Járt itt a trónörökös, 
Frigyes főherceg, Tis-'a István', 
Sándor jáuos síi). Részvét az van. 
Hogy segítség lesz-e majd ezek 
után — nem tudom. K em ényem  
van, hogy majd csak segít raj
it i: .Nagymagyan i .....". Mert
ha ez remény nem biztatna — 
igaza i kétségbe kell ne esnünk.

Schossbergcr Flllöpné és Torsa
Ékszer- arany-, ezüstmüves és ór.-ís 
Újvidék, Kossuth Lajos-utca 37. szánt 

(Winkle-féle palota) ajálja

karácsonyi és újévi njóndéktór- 
gyak szép és nagy választékát.

Újvidéki séták.

t Kis ládát akartam haza
hozatal. Egycsomó ; csor- 
gó emberi láttam az utcán 
és a legrongyosabbat meg
szólítom :

...  Vigye haza ezt a ládát!
— Ma nem lehet, mert várom 

a karácsonyi ajándékot.
— De jól megfizetem, ami 

többet ér, mint az ajándék, azu
tán meg a kereset mégis csak 
illőbb, mint az ajándék.

— Annyit pedig az ur nem 
fizethet amiért elvinném.

— Mennyi az az összeg?
— 100 K, — volt a válasz, 

azután meg lessék vigye el maga, 
megtakarítja a dijat és én meg
kapom a karácsonyi ajándékot, 
amit az uraknak el nem engedek, 
mert ehhez jussom van.

Romlott és tökéletesen elron
tott ez a mi közönségünk, kü
lönösen a szegényebb néposztáiy. 
Dolgozni nem akar. Össze kel
lene .Íratni a munkátlanul csa
vargókat, kik igazán csak ter
hére vannak a társadalomnak.

Jöjj velem k. olvasóm a sé
tatérre. Ugy-e bar furcsának ta
lálod ezen meghívásomat!

Ne fáradj! Maradj szépen a 
kályha mellett és vedd a kezedbe 
az Újvidéki Naplót, olvasd ei 
abban, hogy miért akartam a 
kíséretedet. Gyönyört szerettem 
volna neked is okozni, liogy 
tenfüleddel halljad a fák gyűlé
sének lefolyását.

Elsőnek az öreg jegenyefa szó
lalt fel:

Jó, liogy levelünket elhul
lattuk, fájna n testünk, ha az 
emberek niegtépnék a ruhánkat. 
Bizonyára rekviráltak az égben 
elegendő levelet, hogy a tava z- 
szál felöltöztessenek béliünket.

Rossz gazdálkodás folyik k. 
fatársak az egész vonalon. Min
den rongy ruhadarabot össze
szedet a kormány és azt, liogy 
a mi ruhánkból, a leveleinkből 
szivart csavar a nép, vagy meg
vagdalja és a pipába gyömöszöli, 
azzal semmiféle hatóság ikiii 
törődik. Hallom, hogy akácfa
komám, ki nemigen állja a hi
deget még tartogat néhány le
velet és most ezt szedegeti a 
telhetetlen nép. Ki felel majd a 
kárért, ha teszem azt, de
rékba lórik fiatal csemetéit. No 
természetesen a gyermekvéde
lemmel sem törődik senki.

Ezután a galagonyabokor si
ránkozik, hogy ö, mint háziúr 
roppant nagy anyagi kárt szen
ved, mert teljesen lekopasztják 
és elfüstölik a megszáradt leve
leit. Természetesen a háziurakat, 
ezeket mindig csak akkor isme
rik, amikor adót kell fizetni, 
máskülönben nem. — Mit csi
náljak, ha a nyaraló vendégeim, 
kik régi ismerőseim nem keres
nek föl többé, mert összerom
bolták a hajlékokat. A madár
világ visszarepül és én itt állok 
a szétrombolt üres lakásokkal. 
Pedig de szép volt régente, 
mikor minden bokor szállást 
adott.

És igy tovább, kesergett mind; 
vigasztaló szavunk nincs, de igen 
van. Ezek legalább nem kérnek 
cukorjegyct. !r.
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Ügykezelés.
\ z újvidéki rendőrkapitányság 

,  háborús években nehéz munkát 
végez. Alkalmunk volt betekin
tést venni abba a nagyarányú 
tevékenységbe, melyet az újvi
déki rendőrség kifejt. A f. évbeli 
adatokat közöljük. Ebből látható, 
hogy 743 esete volt a biln llgyi 
o s z t á l y ú i k ,  pedig azt gondolni 
az ember, liogy a háború alatt 
megcsappant a bűnösök száma. 
Á rd rág ítá sban  csak 93-szor kel
lett az Igazság pálosát suhintani, 
(le ai á ru c ikkek  és é le lm iszerek  
ha m isítá sa  annál nagyobb rekor
dot ért el, mert 679 esetben 
Ítélkeztek, hol 418 esetben bír
ságoltak 10—2UU K között, de 
az újvidéki hamisítók szégyenére 
mondhatjuk, nem tudtak nagy 
rekordot elérni, mert 80°/o-ot az 
idegenek alkotják, kik ezt a 
mesterséget jobban értik, mint ők.

A z  u ta zá s i ig a zo lv á n y o k  ki
adása rendkívül sok munkát 
adott, mert fényképes volt: 4337, 
fénykép nélküli 8882 =-; 13219. 
A bejelentő hivatal újra felvett: 
1925 állandó lakásu egyént, lak
változás 6603 és pedig: magán
háznál 590, szállodában ‘20.800. 
A cselédek is, mint minden év
ben sokat változtatják helyüket, 
így 4103 esetben történt hely- 
változás, uj felvétel (cseléd) 5Í7 
volt. Rengeteg munkát ad ezen 
nyilvántartás és ügykezelés, de 
rendűi ségünk megbirkózik a nagy 
háborús munkával is, mely u 
híditerületen kivid esik.

Karácsonyi ajántléKoK
ékszerekben, órákban és 
mindenféle aranyamban 
a legszolidabban vásá-

é k s z e r é s z és ó r á s n ál 
Kossuth Lajos-u. 23. sz.

Tessék az üzlet előtt függő 
nagy villamos órára ügyelni.

cukorkakülönleges- 
ségek és egyéb cu
korkák nagyban és 
kicsinyben legjutá- 
nyosabban aWink- 
le-palotában levő

KOSSUtíl l-u . 31  SZ. c.
cukorkaü/.l.-bcn kaphatók

amit előállítani képesek ami 
ékességét, díszét képezi az 
otthonnak azokat a csinos 

kézimunkát

Hexner Franciska
kézimunkakülönlegességi 

áruházban találhatjuk.
Ezért a legszebb karácsonyi 
és újévi ajándékok itt kaphatók 
(Kossuth Lajos-utca 43. szám)

HÍREK
•

Tisztelt olvasóinknak boldog- 
ságothozó karácsonyi inne- 
peket kívánunk.

Lapunk mai számához elő
fizetőinknek karácsonyi aján
dékául az „Újvidéki séták“ c. 
könyvet mellékeltük.

♦♦
Még nem késő! De siessünk; 

adjunk szegény hadbavonultja- 
iukiiak! Ne feledkezzünk meg 
róluk, kik értünk szenvednek 
és küzdenek a mi jólétünkért. 
F őispánunk  és po lgár m esterünk  
buzditó szózatának lesz foganatja, 
mert Újvidék polgárságának érző 
szive mindenkor megértette a 
nemes teltekre való serkentést. 
Az iskolák lelkes ifjúsága a ka
tonák részére adandó adományok 
gyűjtésével foglalkozik, remél
hetőleg szép eredménnyel szá
mol be az újvidéki Hadsegélyző 
Hivatalnak.

Információ gyanánt. A föld
mi velésügyi minisztérium meg
állapította, hogy az utóbbi hetek 
folyamán a külföldről nagyobb 
mennyiségű olyan ecetsav hoza
tott be Magyarországra, amely 
nagyobb mennyiségű mérgező 
hatású hangyasavot tartalmaz. 
Minthogy állói lehet tartani, 
hogy ennek az árunak egyrésze 
forgalomba is került, ajánlatos
nak mutatkozik, hogy azok a 
kereskedők, akik nagyobb meny- 
nyiségben vásárolnak ecetsavat, 
vagy ecetet, ezt a vegyvizsgáló 
államásoknál, vagy a szeszkisér- 
ieli állomásoknál megvizsgáltas
sák. Amennyiben ezek a lian- 
gyasav jelenlétét megállapítják, 
róla rögtön jelentést tegyenek.

Örvendetes hir. Valószinüleg 
előteremthetik a kívánt 30.000 q 
terményt, amit Újvidéktől köve
idnek. A szállásokon erélyesen 
folyik a munka és ott P ayerlc  
Nándor főkapitány személyesen 
megállapította, hogy a szálláso
kon van annyi felesleg, amiből 
.1 kért 30.000 q kitelnék. Várjuk 
tehát türelemmel az ottani ered
mény beszámolását; és ha nem 
lenne elegendő, akkor mindenki 
adja le feleslegét, mert köteles
sége. Egy két nap alatt megtud
juk az eredményt és az újabb 
intézkedéseket, melynek az újvi
déki polgár aláveti magát. Még 
eddig egészen rendben folyik 
minden. Hogy a városházán nagy 
tömegek gvülnek össze, az. ma
gától értetődik, mert halisten 
sokan vagyunk, kiknek van feles
legünk, ha muszáj.

Tájékoztató. Az újabb rekvi- 
rálás folyamán igénybe vett kész
letek és pedig: a búza, rozs. 
árpa és l is z t  a H afner-lé le  m a
lom ban vagy  ennek I em erini-ut- 
eai m agtárában, a zab  es a bab 
ped ig  a S trasser és König  eég 
B ercsényi M ikiós-a tca  9. sz. a. 
m agtáraiban szo lgá lta tandó  ne 
sürgősen a lla d ite rm én y  ré sz
vén y tá rsa sá g  b izom ányosénak. 
Az esetleg felmerülő kifogások 
és panaszok dr. S za b ó  Lajos 
városi tiszti főügyész urnái (Vá
rosházi II. emelet 32. sz.) jelen- 
tendők be. Újvidéki szab. kir. 
város tanácsa. 1916. évi deeemb. 
hó 18.-án. Plofúrna Béla  po.- 
gármester.

Szinlelőadásokat tart Nádasy 
színtársulata a karácsonyi ünne
pek alatt. A társulat művészeinek 
legjobb erőit szerepelteti. Az 
előadások iránt általános az ér
deklődés, mert honorálni akarja 
a közönség Nádasy figyelmét.

Az ellopott hagyaték. Travany
Avakmuné meghalt és a birtoká
ban volt ingóságok Szublyicza 
Glisáné őrizetére lettek bízva, 
aki azokat Újvidéken Hold-utca 
4. sz. házban, egy bezárt szo
bában őrizte. Ennek a szobának 
a kulcsát özv. Szavics Kosztáné 
szül. Szucsu Éva  megszerezte és 
az ingóságokat eladta, a befolyt 
112 koronát pedig Csupics Per- 
szidával megfelezte. Az újvidéki 
kir. tszéle ezért Szavics Kosztánét 
3 havi fogházra Ítélte, Csupics 
Perszidát pedig felmentette. Az 
ítélet jogerős.

Szegény gyermekek kará
csonya. A hadsegélyző bizottság 
1217 koronát küldött a követ
kező sorok kíséretében: A kö
zelgő karácsony ünnepe arra in
dítja bizottságunkat, hogy a tél 
küszöbén városunk szegény gyer
mekeinknek felruházása céljából 
átutalja nagyérdemű .Gyermek
barátok Egyleté'-hez azon ado
mányokat, melyek ily rendelte- 
tésssl nálunk befolytak. Tesszük 
ezt különösen azért, mert egy
letük éveken át folytatott tevé
kenysége által legavatottabb arra, 
hogy felekezeti különbség nélkül 
számontartsa, felkeresse és igaz
ságosan enyhítse a nyomort. 
Arra kérjük tehát, hogy ezen 
vezérszempontok szerint méltóz- 
tassék az átutalt összeget sürgő
sen felhasználni, illetőleg meleg 
ruhával, cipővel, akár közvetle
nül, akár közvetve — más jóté
konysági szervek közreműködé
sével — ellátni azokat a rászo
rultakat, akikhez a jótékony tár
sadalom segítő keze még el 
nem érheteit. De különös ügyei
met kérünk fordítani a hadi
gyermekek és hadiárvák nélkü
lözéseire is, annál inkább, mert 
az adományok egy tekintélyes 
része éppen ezeket óhajtja se
gíteni.

Zsarolás. F. év szept. 10.-én 
Brodity Nikola alsókaboli korcs
májában Horváth István Boity 
Vászóval összeveszett és dula
kodtak, mire Tyulum Márkó 
vagyonos alsókaboli lakos köz
belépett és őket széjjel válasz
totta. E közben — Horváth val
lomása szerint — Tyulum Márkó 
a zsebóráját és láncát mellénye 
zsebéből kirántotta, Tyttlom Mar
kó állítása szerint azonban az a 
földre esett és ő azt onnan vette 
föl. Horváth az órát visszakérte, 
Tyulom Márkó azonban kijelen
tette, hogy addig vissza nem 
adja, inig Horváth 31 korona 
44 fillér tartozását nem fizeti 
meg. Az újvidéki kir. törvényszék 
Tyulum Márkot zsarolás kísérlete 
miatt 10 korona pénzbüntetésre 
Ítélte. Az Ítélet jogerős.

Lopások. Az. újvidéki tszék 
Tliiel Ferencnét sz. Thiel Anna 
óíulaki lakosilöt 8 napi fogházra 
ítélte el, mert Genc Ferenc bir
tokából 1200 koronát ellopott. — 
Lopás miatt 1 havi fogházra 
ítélte el az újvidéki tszéle Par- 
nicld Márton petröci lakost, mert 
özv. Simon Andrásné lakása ab
lakát betörte, a szobába bement 
és onnan szalonnát és kolbászt 
lopott. Az Ítélet jogerős.

Zilrt mindennap szabad áru
sítani. Az Országos Közélelme
zési Hivatal rendelete értelmében 
disznózsírt, báját, szalonnát a hét 
valamennyi napján, tehát a zsir- 
talan és hústalan napokon is 
(hétfő, szerda, péntek) szabad 
árusítani.

Elitéit tolvajbanda. Az újvi
déki kir. törvényszék előtt most 
fejeződött be egy egész társasá
got képezett banda bűnügye, a 
melynek leleplezése és elfogatása 
érdemes rendőrségünk éberségét 
és ügyességét bizonyítja. A tár
saság kinyomozása nem vol ép
pen könnyű dolog. A nyáron hol 
itt, hol ott történt lopás, de a 
tettest solia sem sikerült elfogni, 
vagy az ellopott tárgyakat elő- 
keriteni, mert a társaság tagjai 
furfangos módon egy elhagyott 
lövészárokba hordták azokat és 
ott osztozkodtak. De addig jár 
a korsó . . . .  Végre mégis hu
rokra kerültek és a lopott tár
gyak majdnem hiány nélkül meg- 
találtattak, részben még a tette
seknél, részben az orgazdáknál. A 
tolvajok nagy előszeretettel szed
ték össze az értékes gépszijakat, 
de loptak zsírt, baromfit, bort, 
ruhát és ami a kezük ügyébe 
került. A kir. törvényszék ezen 
ügybői kifolyólag elitelte: Beke 
Bálint zongoramestert 4 havi 
fogházra, Marcsics Lázár keres
kedősegédet 1 évi börtönre, Ba- 
rovics Imre borbélysegédet 6 havi 
börtönre, Mókus Sándort hajós
legényt 8 hónapi börtönre, Ga
lambos János zongora mestert 51} 
korona pénzbüntetésre, Ott Jó
zsef cipömestert 240 kor. pénz
büntetésre, Alterov Iván gyári 
munkást 6 havi börtönre és ifj. 
Hiba Mihály napszámost 3 napi 
fogházra. Több vádlott ellen a 
kir. ügyészség szűntette meg az 
eljárást, többek ellen pedig a 
kir. járásbiróság hatáskörébe eső 
bűncselekmény miatt az iratokat 
oda tette át. Az ítélet jogerős.

Kézipodgyászban szabad élel
miszert szállítani. A Közélelme
zési Hivatal elnöke közli, hogy 
élelmiszereket a vasútra vagy 
hajóra feladatott utipodgyászbaii 
még szállítási igazolvánnyal sem 
szabad, kézipodgyászban élelmi
szerek szállítása az ország hatá
rain belül korlátozás alá nem 
esik és csak az ország határain 
kívül s a határállomásokról ki
menő utasok kézipodgyászaibau 
talált, szállítási igazolványhoz 
kötött élelmicikkek foglalandó!; 
le, ha azok szállítási igazolvátty- 
nyal ellátva nincsenek. A hazai 
városok piacára vagy a lakosság 
saját ellátására szánt élelmicik- 
kek szállításban tehát, ha az ké- 
zipodgyászként történik is, a la
kosságot vagy a városokat aka
dályozni nem szabad.

A „Külügy-Hadfigy" egész so
rozatúi közli a szenzációsan ér
dekes közleményeknek. A cím
oldalon S z ilá g y i Lajos dr. főszer
kesztő lendületes vezércikkben 
bélyegzi meg a román hitszegést 
és Írását ötletes térképpel kiséri, 
amelyen M ackensen, F alkcnhayn, 
Koseh. Kiiime, K ra ft von Del- 
mensingen és M orgen  világra
szóló d ia d a lu tjá t szemlélteti. Ez 
a térkép félelmetes emlékezetűje 
marad minden oláhoknak örök 
időkre. Rendkívül érdekes cikket 
közöl a lap V ám béry  Rusztem 
törökországi útjáról és hozza a 
kiváló professzor szenzációs nyi-
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latKozatait. S z o k o la y  Kornél a 
semleges alkonyáról ír, F aliszt 
Béla százados az ifjúsági lövész
csapatokról, T u szka i Ödön dr. az 
Iskolai tnentöőrségekről, iíj. O om - 
b o vn ry  Géza dr. a katonai levél- 
cenztnáról értekezik. Írtak még a 
„K a tU g y -H a d tlg y“ számába Olcb- 
v á r y  Ödön zászlós, W elw a r t  
Benő, H o rv á th  István, stb. és 
természetesen gazdagok a lap 
ismert jeles rovatai, a Katonai 
Hírek, Katonai tanácsadó, Igaz
ságügy, Egészségügy, Altiszt, stb.
A . K U ttig y -H a d ü g y“ 1000 koro
nás pályázatának e számban való 
lejáratáról is hírt ád és közli, 
hogy az eredményt karácsonyi 
számában hirdeti ki. A lap elő
fizetési ára negyedévre 6 korona 
és minden újonnan belépő elő
fizető, aki már most előfizet, 
január 1-ig ingyen kapja a lapot. 
Kiadóhivatala IX., Üllői-ut 11. sz. 
alatt van.

Angyalcsinálás. HorvátGyörgy- 
né Bogár Erzsébet óbecsei la
kos vétetett az anyaság tör
vényei ellett és ezért az újvidéki 
tszek jogerősen 14 napi fogházra 
Ítélte.

A D. M. K. E. újabb jótékony
sága. A D. M. K. E. újvidéki 
osztályához a hadi árvák és sze
gény gyermekek iskolai tansze
reinek beszerzésére befolyt 1346 
kor. 44 filléren kívül még hozzá
járultak Matkovits Béla főispán 
10 kor. és Grubi Ilonka 5 koro
nával úgy hogy a befolyt összeg 
összesen 1361 kor. 44 fillér. Á 
már kimutatott 601 kor. 04 l.-en 
kívül újólag a következő iskolák 
szegény gyermekei kaptak isko
lai tanszereket: Az újvidéki ipar 
és tanoiic iskola 40 koronáért, 
az újvidéki polg. leányiskola 76 
kor. 20 fillérért, az újvidéki ev. 
hitközség iskola 70 kor. 44 f. -ért 
és az újvidéki izraelita iskola 25 
kor. 71 fiiért. Összesen 212 kor. 
35 fillért vagyis kiadatott össze
sen 983 kor. 39 fiilér. Tehát a 
fenti összegböi még rendelke
zésre áll 378 kor. 05 fiilér. .1 
D rnke e lnöksége .

Súlyos testi sértés. Werner 
Ferncné szépügeti lakos a pos
tára akart menni és ezérl Scliaeí- 
fér Albert szállásán kellett át
mennie. Itt szóváltásba került 
Schaeíferrel és egymással gorom- 
báskodtak. A'vége az lelt, hogy 
Schaeíier Wernernét arcúi ütötte 
és a folyosóról úgy kilökte, hogy 
kézfejét összezúzta, ujjai pedig 
begörbítitek. Az újvidéki tszék 
ezért Scheffer Albertét 3 havi 
fogházra itéite,' ami miatt ez 
felebbezeit, de ielebbezett a kir. 
ügyész is és sulyosbbitást kért.

Molnár Ferenc uj színdarabja
Farsang. Molnár Ferenc a Víg
színházban szinrekerüiö uj szín
müvéről a következőkéi írja: 
„A Farsang-ról csak annyit, ltogy 
egy nyolc-kilenc év előtt meg
jelent elbeszélésem adta hozzá az 
alapgondolatot, — amit nem 
azért közlők, hogy ön-irodalom- 
történetet írjak, hanem azért, 
hogy megmondjam: egy mult- 
századbeli szenvedélyes asszony 
e báléji drámája nem a verduni 
harcok idején jutott eszembe. 
Egy egyfelvoitásos alkalmi játé
kot leszámítva, öt esztendeje 
nem irtain darabot. Ez a darab 
halk visszamenekülés a régi bol
dog világba, amikor az is dráma 
volt, hogy valakinek magánúton

dúlták tel egy kicsit az életét.
A régies ruhák, a régies szavak, 
a régies kalandolt most mintha 
az emberiség boldog gyermek
korát jelentenék a színpadról. 
Hogy mi lesz velünk, színházak
kal, a háborít után, arról sejtel
mein sincs. Most, úgy érzem, az 
alázatosság első követelménye, 
hogy nagyon régi játékainkért 
nyúljunk vissza, ha játszani aka
runk”. A „Farsang” ára 4 kor., 
postaköltség ajánlott küldéssel 
45 fillér. Megrendelhető: A z  E st 
könyvosztályában Budapest, VII. 
Erzsébet-körut 18-20.

A virágokért. Andrasik János 
petröci lakos egy 6 éves kis fiút 
azért, mert virágot állítólag té
vestől kitépte, fültövöu ütötte és 
fülét meg is ráncigálta, miáltal 
a fiú sitlyos sérülést szenvedett. 
Az újvidéki kir. tszék ezért Andra- 
sik-ot 240 kor. pénzbüntetésre 
itéite. Az ítélet jogerős.

Hamis mérleg. Ez év május 
havában 73 szenttmási lakos a 
haditerihény részvénytársaság ré
szére tengerit szállított. A tengeri 
átvételével B á lin t Mihály, a 
F ia iu l testvérek budapesti cég 
tulajdonát képező „Frigyes” nevű 
hajójának kormányosa voit meg
bízva. Bálint Mihály a méilege- 
lést úgy eszközölte, ltogy a mér
leg mozgó nyelvét ujjaival igaz
gatta és azt hirtelen elzárta és 
fly módon a teleket 23 mm. 9/ 
kg. tengerivel megkárosította. Az 
újvidéki kir. tszék ezért 2 havi 
fogházra itéite. Vádlott felebbe- 
zeit az elítélés miatt, de súlyos
bítás iránt a kir. ügyész is fe- 
lebbezett.

A „Darwin11. Dr. Fülöp Zsig- 
mond népszerű terniészetíudomá- 

,nyi folyóiratának december 15-i 
száma a szokott érdekes és vál
tozatos tartalammal jelent meg, 
melyből kiemeljük a következő
ket: 1.0m er: Az álom technikája. 
Dr. F. Zs.: A zsir. Dr. S ze ré n y t  
Nándor: A háború földrajzi fó
kuszai. Dr. G áspár Lajos: A po- ( 
lyembrionia. Dr. P iá g e r  Márton: 
A tifuszoltásokról. L á sz ló  Artúr: 
A vasúti biztonsági berendezé
sekről. K átO n jé lék: Lowell Ber
cii. Verdun madarai. Miért kék 
az ég? A világítási technika fej
lődése. Fehérjetáplálkozás és tei- 
mékenység, stb. - A kitűnő 
folyóirat előfizetési ára tél évre 
5 korona. — Mutatványszámokat 
szívesen küld a kiadóhivatal, Bu
dapest Andrássy-ut 60.

Uzsora. M a lya r ik  János 1914. 
év őszén, miután nem volt őszi 
vetéshez búzája és vásárolni sem 
birt, kölcsön kért Ju n g  János 
ujsóvéi lakostól 230 kiló búzát,

amelynek értéke 64 K 30 f. volt. 
jung kölcsön adla a búzát, de 
azzal a kikötéssel, hogy Malya
rik 1915. évben kétszer annyit 
tartozik visszaadni, ami meg is 
történ*. Jung Jánost, aki vagyo
nos ember, ezért az újvidéki kir. 
tszék 700 korona pénzbüntetésre 
itéite. Vádlott felebbezeit az el
ítélés miatt, de sulyosbitás iránt 
a kir. ügyész is felebbezeit.

Lopás. S ze a tiv a n a c z  Milivoj 
és K ová csé i’ Sándor íelsökaboh 
lakosok f. év április 5.-én éjjel 
Jo n y in  Zziván és M a ria ko n  And
rás 'felsőkaboli halászok bárkáját 
(ölfeszitették és abból 13 Kiló 
halat vittek el és ezt nyomban 
K eracz  István alsókaboli lakos
nak adták el. Az újvidéki kir. 
tszék ezért Szentivanac Milivojt 
2 havi fogházra, Kovacsev Sán
dort 8 napi fogházra és Keracz 
Istvánt 30 K pénzbüntetésre ítélte.

Igyekezzünk burgonyát be
szerezni. A belügyi kormány 
újabban reudeletet bocsátott ki 
a törvényhatóságok első tisztvi
selőihez, melyben utasítja őket, 
hogy újólag figyelmeztessék a 
fogyasztó közönséget arra, hogy 
mindenki igyekezzék burgonya- 
szükségletét az uj termésig most 
beszerezni, mert a Burgonyaköz
pont nem lesz képes a városokat 
az esetben is ellátni, ha minden 
fogyasztó teljesen a hatósági 
ellátásra szorítkozik.

Fehérjetáplálkozás és term é
kenység. A megélhetéshez szük
séges feh érje  minimuma még 
mindig nincs megállapítva vég
legesen. A V oit által évtizedek
kel ezelőtt megállapított iiapi 
100 -120 g-ot újabban inkább 
optimumnak tekintik, mely mel
lett a test legjobban virul. Egé
szen bizonyos ma már, hogy 
kisebb napi fehérje-adaggal is 
ki lehet jönni hosszabb időn ál 
is. D u b n er  tanár, a berlini egye
tem híres életbuvára, továbbá 
N oorden  tanár, Európa egyik 
legkiválóbb belgyógyásza, sok 
más tudóssal együtt ezt a [el
fogást vallják. Mivel e kérdés 
általában az egész táplálkozás- 
tannak egyik legfontosabb alap
kérdése, más területeken nyert 
tapasztalatokkal is igyekezne!: 
ezt megvilágítani. Mint a „Münch. 
Med. Woclienscluift“-ben olvas 
suli, G rum m e  dr.-nak alkalma 
volt megfigyelni, hogy a csök

kent fehérje-fölvételnek mi yen 
hatása van a termékenységre, 
illetve szaporodási képességre 
illatoknál. írja, hogy a háború 
folyamán általa vásárolt tud: jós
nak csak 10®/o-át lehetett kisül
tem, a többi nem is volt meg
termékenyítve. Megállapította, 
hogy azokat a ludakat, melyek
től e tojások származtak, meg a 
hozzájuk tartozó gúnárt, egész 
télen át burgonyával táplálták, 
teliüt ezek majdnem semmi fehér
jét nem kaptak. Más állatién) ész
tők és gazdák ugyanezt figyelték 
meg. Fehérjében szegény táplá
lékon tarlóit gúnárok terméket
lenek leltek. Gazdagabb parasz
toknál, akik gabonaszemekkel és 
molnároknál, akik íehérjedus 
korpával etették a Indáikat, a 
tojások iíözel 100%-os kői lesi 
eredményt adtak. Mindezekből 
látható, hogy a fehérjétől.ötéi 
csökkenése zavart okoz ezen 
állatok szervezeti háztartásában. 
Ebből pedig következtetést lehet 
vonni a többi éiő világra, tehát 
az emberre is. Hiba volna lehat 
azt tanítani, hogy táplálkozásban 
nincs szükségünk teliérjére (hús, 
tojás, sajt stb.) vagy hogy be
érhetjük sokkal kevesebbel is. 
Viszont hozzátehetjük, hogy az 
a fehérjemennyiség, melyre a 
háború visszaszorított bennünket, 
még mindig kielégítő.

Bródy Sándor Fehér könyv
1916 november kötetéről Az Est 
a következőket Írja: Mintha ebben 
a szép nagy Feliér könyvben, 
amely most került ki a nyom
dából, ebben mintha a ki nem 
adott Fehér könyvek is benne 
volnának. Súlyos az uj Feliér 
könyv az érdekességtől és az ér
tékétől. A Fehér könyv elbeszé
léseiben és tanulmányaiban va
lami közös izgalom és biiverő 
van, végzetes és végtelen dolog: 
az élet. A miniszterelnöké, lőszer- 
gyárosé csakúgy, mint csonka 
katonáké, külsővárosi nyomo: út
iaké, mindené. A planétát húzó 
csirkéről irt novelláról jól esne 
bőven beszélni. Brilliánsn ez a 
mai literaturúunk. B ró d y  Sándor 
romantikus színdarabját, a L yon  
L eót is kiadta az uj Fehér könyv
ben. A 208 oldalas Feliér könyv 
ára 2 korona, postaköltség aján
lott küldéssel 45 íill. Megrendel
hető: A z  E s t  könyvosztályában 
Budapest, VII., Érzsebet-köm t 
18 20.

Villanymozdony ál
tal hajtott géppel, a 
legújabb és legdi
vatosabb betűkkel, 
keretekkel, díszíté
sekkel bőven beren
dezve. □□□□□□□□□□

ÚJVIDÉK, BUZA-TÉR 22. 
T E L E F O N  SZÁM  371.

Összes könyvnyom
dái munkákat a leg- 
meszebbmenő mű
szaki tökéllyel, a 
legszebben, izléstel- 
jesen, gyorsan és 
tisztán végzi □□□□□□

és katona szabó Kossuth Lajos-utca 43.

Ajánlja dúsan 
felszerelt raktá
rát valódi gyap- 
ju sz ö v e te k b e n  
s kai. cikekkben 
Jutányos árak.
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Öl és félmillió háborús jóté- 
ko.iysági célokra. V.agyarorszá- 
oou inét?, nem voltai; olyan ered- 
mény i s gyűjtési akciók, mint 
axok, amelyeket A z  E s t  indított 
a háborús emberbaráti célokra. 
A z  E s t  el 0 ilyen gyűjtés-akciója 
a háborúban megvakult hőseinek 
ellátásának céljára már az első 
hetekben százezreiret eredménye
sei;. A nagyközönség adakozó 
kedve még most se lankadt, úgy, 
hogy eddig 1,200.000 koronát 
meghaladó összeg gyűlt erre a 
célra.- A kárpáti csatákban feldúlt 
magyar falvak építésére indított 
gyűjtést is közel 1,200.000 koro
nával zárta le Az Esi. Amikor 
pedig a román árulás erdélyi 
testvéreinket hontalanná tette, az 
el; . héten naponta többszázezer 
korona adomány folyt be és a 
jósziv áradata még most is ontja 
o pénzt, úgy, hogy ez a gyűjtés 
az 1 .1 millió koronát már meg
haladta. A z  E s t  nagy publicitá
sának és népszerűségének a meg
nyilvánulásai ezek a nagyszabású 
gyűjtések. A fennlemlitett össze
gekén kivid a hadiözvegyeknek, 
árváknak, rokkantaknak és a há
borít más csapása által közvetlen 
vagy közvetve sújtottaknak is 
beiolyt 11 .■ millió koronán felüli 
összeg, úgy, hogy A z  E s t  euu;gi 
gyűjtései meghaladjál; az 5 ha 
millió koronái. E s  ha megemlít
jük, hogy az ft'/s millió nem 
nagy adományokból, hanem nagy
részt a harctéren küzdő hősök és 
a szerény jövedelmű milliók fil
léréből gyűlt össze, képet adtunk 
arról, hogy A z  E s t - t i  Magyar- 
országban palotákban és kuny
hókba;: egyaránt olvassák és sze
retik.

és a padláson elrejtette. Az újvi
déki kir. Iszol; Bakos Pétert lo
pás vétsége miatt I havi fogházra, 
Bakos Istvánt pedig orgazdaság 
vétsége miatt 6 heti fogházra 
ítélte. Vádlollak semmiség! pa
naszt jelentettek be.

Okirat hamisítás. Szekuiits 
Todorné sz. Ivanovics Mária va
gyonos iregi lakosnő. gyümölcs- 
kofa, szőlőt hozott Újvidékre, azt 
a városi mérlegen lemérette és 
a kapott mérleg bárcát meghami
sította olykép, hogy a 105. szám 
„0“ jegyéi 9-re igazította ki. 
Ily módon a szőlő megvásárló
ját, Balog Katalint 135 koroná
val megkárosította. Az újvidéki 
kir. tszék ezért Szekuiits Todor- 
nét 6 havi börtönre Ítélte. Vád
lott elítélése miatt, a kir. ügyész 
pedig súlyosbítás iránt felebbe- 
zett.

Maksks Endre
úri és egyenruha-szabó Újvi
dék, Kossuth Lajos utca 31.

(Erzsébet-szálloda épület.)

Raktáron tart minden valódi 
gyapjúszövetei. Dacára a há- 
oorus áraknak, mégis jutányos 
kiszolgálás Többször kitüntetve

Fischer Sándor
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i Hagy m m t  

KAPAMACS1JA És H l
női, férfi és gyermek t ubaáruházában 
Újvidék, Kossutti Lajos-utca 3. szám
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Nemzetközi

Halotíszállltásl Iroda
Budapest, VL, Andrássy-ut II.

Telefon 167-30.

Exhumál gyorsan és olcsón.
; Minden felvilágosítást készséggel ad.

111—Bili—— — MflWMmnMBMMMWMM II lí —1  ———

Markovits Sz. Dusán
Kossuth L.-utca 37. sz. (Winkle-palota.)
Nagy választék női szövetek, selymek, bársonyban, a 
legváltozatosabb színekben és minőségben, továbbá min-

Íden e szakmábavágó cikkekben. A jóizlésii hölgyek 
bevásárlási helye. — Mérsékelt árak, szolid kiszolgálás.

Karácsonyi és újévi újdonságok!
MUMHKNBE'«íS7an9nBBliWSiV!*iazaiHBB*BBSB>B*BBfRI'WaBíawcw» DÜHBBBMI

Mit szabad a postacsomag
ban küldeni? A fennálló rendel
kezések értelmében katonai sze
mélynek a tábori postahivatalok
hoz, valamint az ellenség ha
talmába került hadifoglyoknak, 
úgyszintén az inleniáliaknak is, 
postacsomagokban csak ruházati 
cikkeket, továbbá nem romló 
élelmiszereket és élvezeti cikke
ket és egyéb személyes haszná
latra szánt nem romló es nem 
robbanó \agy gyűlő tárgyakat 
szabad küldeni, Ennek ellenére 
igen sűrűn előfordul, hogy a 

5 uag< ■ ■ 1
könnyen gyuió tárgyakat, mint 
gyufát, aethert, benzint, spirituszt 
küldenek, minek következtében, 
már ismételten előfordult, hogy 
egész posták tűz martalékai lei- 
le!';. Továbbá gyakoriak azok az 
esetek, melyekben a felek az ily 
csomagokba gyorsan romló élel
miszereket, mint nyershust, kol
bászféléket, vajat, kenyeret, kalá- 

• és más effélé a . helyeziek 
el, melyek már a tábori posta- 
gyüjtöálloinásokhoz, illetőleg a 
cenzúra bizottsághoz romlott vagy 
olyan állapotban érkeznek, hogy 
azokat sem továbbítani, sem a 
feladóknak visszaküldeni nem 
lehet. Ez az eljárás most midőn 
az élelmiszerekkel való legna
gyobb toku takarékoskodás fon
tos közérdek, különösen szigorú 
elbírálás alá U. 11 hogy essék. 
Felhívjuk a közönséget, hogy az 
ismertetett rendelkezésükhöz szi
gorúan alkalmazkodjék.

Lopás és orgazdaság. H abos 
Péter temerini legény A ra n ic zk i  
Milos nádaljai lakos szállási föld
jéről 7 mm. 45 kg. csöves ten
gerit hazavitt, atyja B a k o s  István, 
pedig a lopott tengerit átvette

Újvidék, Kossuth Lajos-u. 3.

Karácsonyi és újévi ajándé- 
dékokban a legnagyobb 

választék, elismert, 
olcsó árak. Állan
dó kiállítás gyer

mekjátéksze
rekben.

Üzlet-átvétel!
Van sseren :sém é tes • 
n. t. közönséget, hogy boldo
gult atyám Funták Jakab ka
lapos üzletét és műhelyét 
átvettem é- a régi szolid 
alapon vezetem tovább. .......

Funták Gyula
Újvidék, Kossuth E.-u. 10.

Vogel Henrik
üvegkereskedése

11. Rákóczi Ferenc u. ö- 10. 
A nagy karácsonyi vásár mé
lyen leszállított árakon már 

megkezdődött.
Képkeretezés.

Megjelent

M ag yar  
flibum a pEST|

Hősök
ciniü pompás aján- 
dékalbuma,amelyet a

NAPLÓ
minden éves előfize
tője ingyen megkap 
ja. — Kérjen mutat 
ványsaámot! Kiadó 
hivatnia Bpest. Vil 
moscsAszár-ut 53. a

TÜZIFAELADAS!
Van szerencsénk a tisztelt közönséggel tudatni, hogy
húr a tüzifaárak lényegesen emelkedtek, mi addig, mig ‘
a készletünk tart, az alábbi .árak mellett bocsátjuk első-
osztályú tűzifánkat a tisztelt közönség rendelkc/.escre: !
Száraz bükhasáb ölenként . . . • K 115
Uj termelésű bűkhasáb ölenként . K 120

*—5 Gyertyánhasáb ölénként.....................K 130
Körlshasáb ö lenkén t .........................■) 130
Cser- vagy tölgyhasáb ölenként . . K u o
Hársfahasáb ölenként.........................K 1UU
pílrészelést és házhozszállítás (Önköltségen váltatunk.

Teljes tisztelettel: ERNST JÁNOS ÉS FIAI.



fi oldal ÚJVIDÉK! NAPLÓ 191(1. december 24.

5/ijgynrtó-, nyerges- és böröndös üzletemben: 
Ferenc/ József-tér 3. sz. (Wagner palota), melyről 
minden vevő személyesen meggyőződhetik, mert 
én a rendes polgári haszonnal megelégszem. 
Csinos sport-, utazó-, katonai- és vadász-felszere
lések nagy választékban kaphatók ! .....................

A csábító
dráma 2 felvonásban

Az amerikai 
nagynéni

vígjáték 3 felvonásban.

főszerepben: 
RESL ORLA

u O ó iia
minden mozzanatáról 

bő,
eredeti,

megbízható,
kimerítő

értesülésekkel, t é r k é p e k k e l ,  
magyarázatokkal szolgál az

AZ ÚJSÁG
POLITIKAI NAPILAP

olvasóinak.
Előfizetési árak:

1 hónapra K 3.30 Félévre. . 19 — 
Negyedévre 9*50 Egész évre 38*

Megrendelő dm :
AZ ÚJSÁG kiadóhivatala
Bpesl, VII., Rákóczi-ut 54. sz.

Ami Ízletes és jó 
az 1 el t a Iá I h a t ó

ÖZü. NESTLER OTTÓ-ná
Rákóczi F.-ut 43. 
sz. a. Kávémérés- 
és É tk e z d é jé b e n

Dacára a háborús drágaság
nak, Iti mégis jól és olcsón
lehet étkezni

szijgyártó-
2  —  »

és nyerges-mester,

ALCALICUS J 000S GyQGÜFGRRAS.
Modernül épült fürdőépületben jód, fangóiszap, mór, 
haliéiul sós és teiigerisósfürdők, szénsavas fürdők. —
Külön férfi cs női osztállyal felszerelt liidegvizgyógy- 
ntezet - VILLAMOS GYÓGYMÓDOK. Modernül be

rendezett gőzfürdő és kádfürdők. Csuz, köszvény, 
isebiász, idegbetegségek, mindenféle női bajok, gíimös 
csontbajok, vérbaj ellen. — A FÜRDŐ TÉLEN FÜT- 

lö  SZOBÁKKAL és FOLYÓSOKKAL van ellátva.

MODERN VENDÉGSZOBÁK ÉS ÉT-TEREM. — TÉLI KÚRÁ
RA KIVÁLÓAN ALKALMAS. — ÁLLANDÓ FÜRDŐORVOS: 

. Dr. VILT VILM OS. — K I M E R Í T Ő  T Á J É K O Z A T Ó !  
[ K ÜLD AZ 1 G A Z G ATÓSÁG. — EGÉSZ ÉVEN ÁT NYITVA.

HAZAI GYÁRTMÁNY! a ti—8

JU íIGjHAíI LfiMPfl
g a z d a s á g o s ,  mert 
bosszú élettartamú.

a lalngsésért« gyár szcvatol
Kérje mindenütt a .,Tungs
ram" védjeggyel ellátott 
lámpát. — Gyártja az:

Egyesület Izzóiánipn és Uil-
lütnnssőgi R. t „ újpest

TELEFON

❖  171 ♦

Kapható vvaggontételekben úgyszintén 
csomagolva azonnali szalmásra újvidéki 
raktáromból a legjutányorabb árban.

S C H U L Z  V I L M O S
«  TŰZIFA ÉS SZÉNKERESKEDŐ. 0

TELEFON

❖  171 ♦

A kereskedelmi tengeralattjáró

BERM EN
rakományában szerepel több tonna

D É R  DSE D A S
S Z A P P A N , K R É M  É S  P Ú D E R

Ezek a híres német szépség ápolási szerek 
o szigorú német egészségügyi törvények 
értelmében abszoluteártaimatlan anyagok
ból készülnek és ára 3 K már Magyarorszá
gon is kaphatók a megfelelők üzletekben.

Főraktár: Rökk Szilárd-U. {0.
Telelőn József 25—37. szám ' 6 - 7

Világításhoz, gépel* 
h a j t á s á h o z  es fő
zéshez használjunk

Villamos áramot.
Közelebbi felvilágosí
tással és díjtalan költ
ségvetéssel szolgál az -  
Újvidéki Vilamossá- i  
gi Részvénytársaság °

VISZONTELADÓKNAK

I I  E KEKDE
zsineget, k é v e k ö t ő k e t  
legolcsóbban szállít a 36 
év óta legszolidabbnak 

elismert

cég, zsinegnagykereske
dése, zsák és ponyva 
gyára Bpest, Nádor-utca 
31/33. Ponyvakölcs. int.

s  w a a a i i w s i w i
művészi terve
zését vállalja:

Luppy uumos, építész
Újvidék, Thököly Im- 
rc-utca 29. szám. —

gyógyszerészek
tudatják, hogy vasárunpon- 
kétnt 3—3 gyógyszertár fel
váltva d. e. 10 órától estig 
zárva marad. A bezárt gyógy
szertárakon jelezve van. 
hogy melyik gyógytár tel
jesít vasárnaponként is szol- 

gálatot

Aki a mai korral 
haladni akar, an

nak okvetlenü l 
meg kel! tanulnia 

a magyar- és né

met gyorsírást.

Tanul jon tehát

Csernyei Mór-nál, 
Rákóczi F.-u. 35.

ki alapos oktatást 

ad úgy a kétféle 

gyorsírás, mint a 

németnyelvben is.

Nyomatott a villanyeröre berendezett Szövetkezeti Könyvnyomdában Újvidéken.
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