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Amit a  Népszövetség 
nem ti;d

A Népszövetség tanácsa most, 
hogy egészen beleinclegcdett a mun
kába, egyebek között, igaz, hogy 
csak úgy mellesleg foglalkozott a 
nemzetiségi kisebbségek kérdésével 
is. Azt igazán nem lehet mondani, 
hogy érdemlegesen. Hogy gyakor
lati jelentőségű, konkrét határozato
kat hozott volna, amelyeknek segít
ségével valami formában, valamely 
irányban némi progresszivitást önt
hetett volna ebbe a sok-sok millió 
embert és egész sereg államot na
gyon is közelről, nagyon is életbe
vágóan érintő problémába. Röviden 
szólva: a Népszövetségnek a kisebb
ségi kérdésre vonatkozó határozatai 
túlságosan elméletiek és nem alkal
masak semmiképpen arra, hogy 
megoldást hozzanak, hogy legalább 
ideig-óráig nyugvópontra tereljék az 
ügyet.

A t Népszövetséget a békeszerző
dések eredetileg olyan legfelsőbb 
nemzetközi bírói fórumnak tüntetik 
fel, amely az egyes államokban élő 
nemzetiségi kisebbségek várható, 
sőt természetszerűleg már elejétől 
fogva meglevő jogos sérelmeit, pa
naszait fogja majd orvosolni. Elmé
letben ez nagyon szép. a valóságban 
azonban másként fest a dolog, mert 
nyilvánvalóvá vált, mindenki tudja 
jól, az egyes kormányok cs az egyes 
nemzetiségi kisebbségek kivétel nél
kül. hogy a Népszövetség sokkal ki
sebb jelentőségű ügyekben sem tud 
helyt állani a legfőbb nemzetközi 
döntőbíróság tisztében, az egymás
sal ellentétes érdekek egymásratörő 
zulia tagúban korántsem tudja betöl
teni a sziklaszilárd jégtörő szerepét, 
hogy tudna tehát állandóan, rend
szeresen és sikeresen közvetíteni, 
intézkedni, bíráskodni és megtorlás
sal élni egy olyan bonyolult, annyi 
kis és nagy veszedelmet magában 
rejtő, oly kevéssé egységes jellegű 
és olyannyira kiszámíthatatlan, any- 
nyira megoldatlan és megoldhatat
lan kérdésben, mint amilyen ezidő- 
szerint az európai nemzetiségi ki
sebbségek zűrzavaros problémája.

A Népszövetség ezúttal sem tudta 
akár csak egy rövid, de határozott 
lépéssel is előbbre taszítani Európa 
e nagy nyílt kérdését. Türelmet és 
megértést tételez fel a nemzetiségi 
kisebbségekkel szaturált államok 
kormányairól kifejezi azt az óhaját, 
hogy a nemzetiségi kisebbségek jo
gos kívánságait, sérelmeit a kormá
nyok jóindulatulag intézzék el mi
előbb és külön pontban a nemzeti
ségi kisebbségeket lojalitásra inti uj 
hazájukkal szemben. Egy nem is túl
ságosan hosszú mondatba összefog
lalva: ennyit tett a Népszövetség 
mostani ülésszakának tartama alatt 
a nagy kérdés megoldása érdekében

Lojalitást az uj állammal szem
ben! — mondja a Népszövetség. 
Mintha ennek a rövid, kategorikus 
felszólításnak a szükséges és igaz 
voltával a nemzeti kisebbségek még 
mindig nem volnának tisztában! A 
valóság az. hogy a Népszövetség 
intelme igazán tárgytalan, legalább 
a számunkra, a jugoszláviai magyar 
kisebbség számára már elejétől fag
ya az is volt. Mi a Népszövetség ta

nácsa nélkül is tudtuk és tudjuk, 
hogy, jogos kívánságainknak cs kö
veteléseinknek minden pontja az uj 
hazával szemben tanúsított és ko
molyan átérzett lojalitásunkon ala
pul.

Az a körülmény, hogy a jugo
szláviai magyarság élő jogokat ki
van uj hazájában, hogy magyar is
kolákat, magyar kultúrájának intéz
ményes biztosítását, gazdasági hely
zetének javítását, szociális igényei
nek kielégítését, politikai jogainak 
teljesítését követeli, azt jelenti, hogy 
bele akar illeszkedni az állam egész
séges életfolyamatába, hogy részt 
kivan a maga számára a konszoli
dáció munkájából, hogy dolgozni és 
boldogulni akar, hogy jól akarja 
magát érezni ezen a földön, ahová 
a sorsa, történelmi rendeltetése, 
gazdasági állapota rendelte. Mi más 
ez, ha nem az igazi, a félre nem ma
gyarázható, el nem vitatható lojali
tás. Vagy talán a lojalitásnak na
gyobb foka, szebb, megnyugtatóbb 
kifejezési módja volna, ha mi. jugo
szláviai magyarok, egyáltalában 
nem kívánnánk résztvenni az állam- 
életben, ha magunkba fojtanék pa
naszainkat, eltitkolnánk sérelmein
ket, ha a teljes passzivitás állás
pontjára helyezkedve elkülönül
nénk a közélettől, keserűséggel, sőt 
talán gyűlölettel a lelkünk mélyén 
és élnénk a mi magunk külön álom
világát. Ha soha sem nyílna panasz-

Sándor k irá ly  visszaérkezett Beográdba
Izgalom Beográdban a törökök Tráciába való bevonulása m iatt

A zagrebi konferencia által 
felkavart pártpolitikai viharban 
pillanatnyi szünet állott be. Egy 
két napra elcsendesedtek a kor 
manypórtok egym ással szemben 
álló frakciói és a kibékülést köz
vetítők m unkája is a kulisszák 
mögé húzódott. Ez a pillanatnyi 
csend azonban egyáltalában nem 
jelenti a feszültség enyhülését. 
Dacára a szám talan nyilatkozat
nak és ellennyilatkozatnak, a de
m okratapárt két szárnya között 
a zagrebi gyűlés óta lefolyt 16 
nap alatt semmiféle lényeges kö
zeledés nem történt és az ellen
tétek teljes élességükben ma is 
fennállóknak tekinthetők. A vál
ság elhúzódásának legfőbb oka 
az, hogy sem  a képviselők, sem 
a kormány legjelentékenyebb tag
jai nem  tartózkodtak huzam osabb 
ideig a fővárosban.

A kormány most a hét folya
mán ugylátszik m égis teljes lét
szám ban összegyűl Beogradban. 
Hazaérkezett N.ncsics külügymi
niszter Párisból, Trifkovics törvény- 
egységesitő m iniszter Nouheimről, 
Kumnnudi pénzügym iniszter Hellyé 
ről. M aga Pasics szerdán érkezik 
meg. Hazaérkezett három hónapos 
•ávollct után Sándor király is, aki
iek jelenléte néhány nagyon fon

tos ügy elintézésénél elsőrangú 
jelentőségű.

Kedden délelőttre halasztottak 
azt a m inisztertanácsot, melyen

ra az ajkunk ide, befelé, csak kilcié, 
ha nem itten kövctelnők mindazt, 
amire jogot formálunk és amire né
zetünk szerint feltétlenül szüksé
günk van, hanem másutt.

Vájjon ez volna-e az igazi, a kí
vánatos lojalitás? Nagyon sokak, 
kormánykörök, hatóságok és a 
szláv sajtó egy része ma még illo- 
jálisnak tartják a magyarság legki
sebb mértékű nemzetiségi kívánsá
gainak hangoztatását is. Ma még 
illojális tény a Magyar Párt meg
alakulása, illojális a magyar sajtó lé
tezése, irásmodora, egész hangneme 
illojális, külön speciális magyar kul
túráról beszélni, illojális a magyar 
iskolákra vonatkozó követelés, illo
jális az is, ha azt kívánjuk, hogy az 
agrárreform előnyeiben a földnél
küli magyarságot is részeltessék. 
Ma még mindez illojalitás a ré
szünkről . . .

Nem tudjuk, hogy a Népszövet
ség hogyan értelmezi a lojalitást, 
de azt tudjuk, hogy ma nálunk mi
képpen értelmezik az illojalitást. 
Viszont tudunk még egy dolgot is 
biztosan, jó előre. Mi »illojális« ju 
goszláviai magyarok a világért 
sem visszük a Népszövetség elé or- 

oslatban panaszainkat. Mi itten 
idehaza akarjuk bajainkat elmulasz
tani államalkotó szláv testvéreink 
kel való egyetértésben, a konszoli 
dációra való közös törekvéseink ál
tal.

N incsics külföldi útja eredm ényei
ről he fog számolni.

A z  e llen zék  akcióra készü l 
a titk o s k ü lpo litika  ellen

Beogradból jelentik : Politikai 
körökben nagy elégedetlenséget k d 
eit az a hir, hogy a szövetséges 

hatalmak elakarják ismét ni Török 
országnak Tráciára és Drinápolyra 
való jogál. Ellenzéki képviselők 
a parlament azonnali összehívását 
fogjók kérni, hogy interpelláció 
formájában szóvá tehessék a ke
leti kérdést. Az interpelláció vitá
jával kapcsolatban földmivespárti 
képviselők követelni fogják, hogy 
a külügym iniszter ellenőrzésére 
állandó parlamenti külügyi bizott
ságot állítsanak fel.

E zt a követelést avval fogják 
indokolni, hogy ilyen fontos, 
életbevágó kérdésben, mint a ke
leti kérdés, a kormány a parla
m ent ellenőrzése nélkül a nagy
hatalm akkal tárgyalásokat foly
tatott.

V isszaérkezett a k irá ly
Beogradból jelentik : Sándor ki

rály hétfőn este 9 órakor visszaér
kezett. Tekintettel arra, hogy o 
király inkognitóban utazott, nem 
volt ünnepélyes hivatalos fogad
tatás. A kormány tagjai közül 
Ninc.-ia külügym iniszter és Pucclj 
földmivel isügyi miniszter fogad
tak a királyt a pályaudvaron. 
Martira királyné ne: . utazott

együtt a királlyal, m ert Jclena 
hercegnő kíséretében m ég néhány 
napot Párisban fog eltölteni.

M egegyezés  
O laszországgal 

jf  '^ .A n ton ijcv ics  római követ; 
távifü&lag értesítette o kormányt, 
hogy az olasz kormány elfogadta 
a jugoszláv kormánynak a római 
egyezm ény 4-ik pontjára vonat
kozó javaslatát. A kormány az 
ügyben még nem dönthetett, mert 
a szerződés egyetlen példánya 
Nesics m eghatalm azott m iniszter
nél van. aki csak hétfőn érkezik 
vissza Nincsics külügyminiszterrel 
együtt Beogrndba.

Bajok vannak
Bulgáriában

V égkép k iélésed éit a pártok viszálya

Beogradból jelentik : A „Vreme" 
hosszú tudósításban számol be u 
Bulgáriában uralkodó állapotokról. 
Az ellenzéki blokk elhatározta, 
hogy tovább folytatja akcióját a 
kormány diktatúrája ellen és a 
hatalm at minden áron a kezébe 
keríti. Szófiai kávéházakban ós 
cukrászdákban sokat suttognak 
fantasztikus puccstervekről, a 
melyekkel a földmives-kdtmányt 
máról-holnapra m egbuktatnák. A 
rosszul sikerült trnovói gyűlés 
után most az október elsejei fili- 
popoliszi gyűlés lesz az első ko
molyabb ellenzéki akció.

Az ellenzék vezérei még nem 
határoztak az akció méreteiről, 
egyelőre a filipopoliszi gyűlést a 
törvényes keretek közt akarják 
megtartani.

A földmives-párt sem nézi tét
lenül az ellenzék készülődéseit. 
Mint már a „Bácsmegyei Napló" 
is jelentette, ők is összehívta', hí
veiket ugyanarra a napra T'ilipo- 
poliszba. A földmivestanócsokhoz 

zonban rendelet ment, hogy csak 
kkor induljanak útnak, ha erre 

külön távirati utasítást kapnak. 
Három kerület parasztságát moz
gósították Eilipopolisz környékén. 
A mozgósított löldmivesek szep 
tem ber 27-én este m eg fogjuk 
szállni a várostól keletre és nyu
gatra a vasúti vonalot és a város
összes bejáratait.

A kormány tagjai ezúttal nem 
m ennek el a gyűlésre, nehogy az 
ö oltalmuk alá m eneküljenek az 
ellenzék vezérei, hu a paraszt
töm eg m egtám adná őket. A sajtó 
képviselőinek odau tazását a ha- 
óságok m egtiltották.

Szófiában vasárnap  az a hir 
keringett, hogy a blokk elha- 
asztja gyű lését bizonytalan időre, 
ekintcttel arra, hogy Szófiában 

október 1-én lesznek a községi 
választások.

. bolgár belpolitikában, amint 
ezekből az előkészületekből lát
szik, u közel jövőben izgalm as 
esem ények várhatók. •
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Ki lesz a  polgárm ester?
A radikálisoknak nincs jelöltjük

A rég húzódó suboticai polgár- 
'mesterválsággal kapcsolatban a leg
utóbbi napokban olyan hírek (erjed
tek el, hogy a belügyminiszter Ma 
lagurszkl Albert volt fűldniüvcsisko- 
lai igazgatót nevezte ki polgármes
terré. Ezt a bírt Uobanovucski Pál 
főispán a leghatározottabban meg- 
cdlolla a lldcsmegyei Napló munka
társa előtt és kijelentette, hogy nem
csak, hogy az ni polgármester ki
nevezése nem történt még meg, ha
nem a radikális pá-t vele sem foly
tatott még az uj polgármester sze
mélyére nézve tárgyalásokat és lu- 
domásu szerint a belügyminiszté
riumban sem lelt még semmiféle elő
terjesztést.

így tehát a bír ilyen formában 
egyáltalán nem felel meg a valóság
nak, annál kevésbbé, mert magától 
a radikális párt elnökétől, tellát a 
legilletékesebb helyről kapott infor
mációnk szerint a radikális párt nem 
is akar egyelőre pnlgdrmcslert ic- 
lillni, hanem a mai állapot fenntartá
sát kívánja, mindaddig, amíg meg
felelő jelöltet nem tud állítani.

Az ügyre vonatkozólag kérdé
sünkre dr. Mannjlovics Vladiszláv 
'királyi közjegyző, a suboticai radi
kális pártszervezet elnöke a követ
kezőket mondotta a Bdcsmegyet 
Napid munkatársának:

Malagurszki Albert jelöléséről 
titerjedt hírek egyáltalán nem felel
nek meg a valóságnak. A radikális 
pdrl meg egyáltalában nem jelölt 
senkii a polgármesteri állásra, csu
pán kombinációképpen vetődött fel 
a tárgyalásokon Malagurszki Albert 
neve és mi a belügyminisztérium
mal közöltük, hogy nem volna kifo
gásunk Malagurszki polgármesteri 
kinevezése ellen.

-- Ezzel kapcsolatban kifejtettük 
a belügyminisztériumban azt az ál
láspontunkat is, amely szerint nem 
kellene ragaszkodni ahhoz, hogy 
jogvégzelt egyén legyen az aj pol
gármester, miután a polgármesteri 
állás betöltése amugyis csak a Vaj
daságban \an  ebhez, a feltételhez 
kötve, Iliig az. ország többi részei
ben nem. sói éppen Suboticán is volt 
ré eset, hogy dr. Szudarovics Fe
renc polgármestersége idején nem 
jogvégzelt ember volt a város élén.

Pesti sz ín h áz i leuél
Budapest, szeptember.

Az uj színházi szezon már januári 
bőséggel termi a szenzációkat most 
szeptember derekán és a kilátások 
szerint alig volt még elénkebb szín
házi szezonja Budapestnek, mint az 
idei. Gombamód szaporodnak az uj 
kabarék, sőt a napokban uj onerett- 
sziiiliáz is nyílik és igazat kell adui 
azoknak az amerikai lapoknak, ame
lyek épp most állapították meg, hogy 
Budapest a színházak sárosa, mint 
München a képeké és mint Flórcttc 
a virágoké.

A budapesti szinbá/i körök most 
a legnagyobb elégtétellel az tölti el, 
hogy a Fővárosi Orfeumból átala
kult Fővárosi Színház Budapest t á
ros és a közmunkatanács minden 
próbálkozása és tiltakozása ellenére 
is október 10-én mégis megnyílik. 
Lz egyszer nem sikerült a politika 
bevonásával ártani a művészet 
ügyének és az uj operett-szinliáz 
Huttka.v-Földcs operettel nyit. a 
melynek címe: A: az én titkom 
Fenség. Kostiry és Király játsszák 
a főszerepeket, Kosdry egy király
nét és Király egy királyi, aki azon
ban : sitié . sek adja ki magái.

A Vígszínház első nagysikerű idei 
bemutat a Cserebere cimii nagy
szerű eiml.es francia beké ott titán 
pénteket ; Belvárosi Szintez hozta 
az idény második p i c in  i.iét. Lé: 
darabot mutattak be egy .ste , egy 
orosz szerző A víg halai és egy

-  Egyébkén! azonban nem jelöl
tünk még polgármestert cs egyelő 
re nem is Ingunk polgármestert je 
lölnt, miután teljesen meg v a r u n k  
elégedve Tabaknvics Miklós ideigle
nes polgármesteri kinevezésével és 
a radikális párt fsak abban az eset
ben jetiit polgármestert, hogy ha 
meglelelö személyt talál ennek az ál
lásnak betöltésére..

Bethlen kiszorítja a  kormányból Görjböséhict 
A magyar kormány részleges rekonstrukciója

Budapestről jelentik: Most már j 
megállapítható, hogy Gömbösek ak 
ciója kikre támaszkodik és kik ellen 
irányult elsősorban. Gömbösék 
Irnntla tulajdonképpen Andrássy és 
a vele együttérző keresztény ellen
zékiek ellen alakult és ez a szempont 
teszi elfogadhatóvá Gömböséinek 
azt az állítását, amely szerint a mi
niszterelnök tudott az akcióról.

Azok, akik Bethlen István gróf in
tencióját ismerik és tisztában van
nak az egységes párt döntő többsé
gének a hangulatával, egészen bizo
nyosra veszik, hogy a miniszterel
nök Gömbösék akciójának hallgató
lagos támogatásával egyszerre két 
célt akar elérni, izolálni akarja An- 
drdssyekat, egyúttal azonban párt
jából is kiszorítja a szélső jobbolda
liakat, Gömböst és legszűkebb kör
nyezetét.

Kétségtelenné vált ugyanis, hogy 
a történtek után Frledrichnek és 
egy-két hívének ki kell lépni a ke
resztény ellenzék pártjából, viszont 
az egységes pártban felvetik a ka- 
binetkérdést és kiválásra kényszerí
tik a tájvédelmi túlzókat.

Az egységes párt, megszabadul
ván a szélsőséges elemektől, lassan- 
lassan konzervatív szabadelvű párt
tá vedlik át és Így lehetővé teszi a 
polgári liberálisok korinánytámoga-- 
tilsát úgy a jobb- mint a baloldali 
szélsőségek ellen.

Hogy Gönibösék ezek illán mikép
pen fognak visszavonulni, azt csak 
akkor fogják eldönteni, amikor a mi
niszterelnök visszaérkezik és tájé
koztatja a közvéleményt, elsősorban 
pedig az egységes pártot felfogásá
ról.

Legtöbb valószínűsége _ annak a 
feltevésnek van. hogy Frledrlch—

francia Író A mosolygó asszony cí
mű munkált, amelyek közepes si
kert arattak és — igazgatóválságot 
idéztek elő.

A Belvárosi Színházat dr. Bárdos 
Artliur alapította, de később eladta 
az. Uniónak. A nagy színházi rész
vény - társaság 'Vezérigazgatója 
Beöthy László és Bárdos Artliur kö
zött azonban napirenden voltak a 
nézeteltérések már évek óta, úgy 
hogy Bárdos a Belvárosi Színházat 
az Unió tudta nélkül fiinek-tának kí
nálta újbóli eladásra, mielőtt ö még 
visszavásárolta volna. A direktorok 
közötti viszály, szeptember elején 
aztán nyilt ellenségeskedésben rob
bant ki és végül Bárdos úgy egye
zett meg az Unióval, hogy c szezon 
végéig vezeti még a Belvárosi Szín
házat és aztán bárom évi fizetéssel, 
mint végkielégítéssel, búcsút mond 
az Uniónak és a Belvárosi Színház
nak.

Ezt a megállapodást fölborította 
azonban a Belvárosi Színház pén
teki bemutatója. A darab két elő
adását Beöthy szerint Bárdos for
szírozta. Éppen ezért a bemutatót 
követó napi : Beöthy értesítette a 
Belvárosi Színház igazgatóságát, 
hogy a rendezőként szerződtetett 
Bnróthy Józsefet az Unió főreitde- 

,tjévé nevezte ki és ö, mint az 
Unió vezérigazgatója. ■ Barótltyva! 
óhajtja a Beb.oosi Színház legköze
lebbi' újdonságának szereposzlását 
megbeszélni. Rögtön be is rendelte 
irodájába a vasárnapi napra Baró-

Más oldalró! szerzet! információk 
szerint azonban alig lehet szó arr'á, 
hogy Malagurszki Albertét a bel
ügyminisztérium polgármesterré ne
vezze ki és így a radikális párt njabb 
állásioglalása következtében való
színűleg még hosszabb ideig vsak 
ideiglenes polgármestere lesz Suíio. 
ticának és nem kerül hamarosan 
sor a válság végleges megoldására.

Wolll—Gönibösék uj pártot alakíta
nak és ez a .10—35 tagú púit lesz a 
kormány jobboldali ellenzéke.

A liberális front csak a jövő heten 
lép akcióba, mert Vázsonyi Vilmos 
csak akkor jön vissza Budapestre. A 
politika legnagyobb érdekessége, 
hogy a keresztény Rakovszky  Ist
ván kijelentése szerint több kérdés
ben együtt kíván működni a liberá
lis blokkal. Ig.v először Andrdssyék 
együtt veszik lel a küzdelmet a fő
rendiház rclormja ellen a liberális 
ellenzékkel és a szociáldemokraták
kal.

Mindenesetre érdekesnek tűnik 
tel, hogy Andrdssyék akik ortodox- 
legitimistáknak vallják magukat, 
harcot indítanak a főrendiház ellen. 
Ennek oka az. hogy bár a főrendi
házat visszaállítani kívánják, küz
denek annak a mai alkotmányjogi 
helyzetben való visszaállítása ellen. 
Be küzdenek ellene a szociáldemo
kraták is, akik az egykamarás rend
szer hívei. Abban egyetért az egész 
baloldal, hogy: ma nincs szükség hi- 
rendlliázra és így a kormánynak az 
ősszel a lláz elé terjesztendő javas
latát meg kell buktatni.

Hamarosan aktuális lesz a kor
mánynak a részleges rekonstrukció
ja is.

A legközelebbi minisztertanácson 
ugyanis, amelyen már a miniszter- 
elnök is jelen lesz, gróf Bánlly Mik
lós külügyminiszter beszámol a nép- 
szövetségbe való felvételről. Ugyan
akkor dönt a minisztertanács a kül
ügyminiszter távozásáról. Bánlly 
párisi követ lesz, Praznovszky Iván 
pedig Becsbe, vagy Prágába megy 
követnek. Az uj külügyminiszter 
Daruvdry lesz. igazságiigyminiszter- 
nek dr. Nagy Emilt emlegetik._____

thyt. Ennek az intézkedésnek Bár
dos azonnal levonta konzekvenciáit 
és még aznap Berlinbe utazott. így 
a Belvárosi Szinház igazgató nélkül 
maradt és most úgy tervezik, hogy 
Beöthy a központi irodából fogja di
rigálni a Belvárosi Színházat, Bn- 
rútliy Józseffel, a tehetséges volt 
suboticai színésszel együttesen. 
Egyébként a gazdátlan Belvárosi 
Szinház legközelebbi újdonsága 
Andié Savoir: A kékszakállú her
ceg nyolcadik Icleségc lesz, amiután 
Hajó Sándor vigjátekát, az Almuk 
komédiájá-t mutatják be. amelynek 
íőérdekessége, hogy az egész darab 
a tőzsdéről szól.

A Belvárosi Színház legnagyobb 
sikerének azonban llellai Jenő uj 
vigjátéka: A kis cukrászda Ígérke
zik.

A többi szinház is erősen készül 
az uj darabokra. A Vígszínházban 
egy Csebov-darabra készülnek, a 
melynek Három nővér a eitne és má
jaira nézve vígjáték. A Cserebere 
operett-figurái utált a Vígszínház 
legjobb erői ebben a darabban isinél 
hálás szerepekhez jutnak. A Városi 
Színház legközelebbi premierje 
Fekete László és egy eddig ismeret
len zeneszerző Jeszenszky  Gyula uj 
operettje, a Raguza hercege lesz, a 
melynek szerkezete teljesen elüt a 
sablonos operettektől cs az első fel
vonás iináléia ultin egy pantomim 
következik. Elsötétül a színpad és a 
nézőtéren csak az alakokat világít
ják meg, akik a színpadon — amely

Szabadlábra helyezték 
a Stefánla-u ti gy ilk os barátnőjét 

Vasárnap es te  már fö llép ett  
m eggyilkolt gazdája bárjában 

Budapestről jelentik : A Stelá- 
nia-uti véres szerelm i drámában- 
annyi fordulat állott be, hogy a 
gyilkos Kuncz Miksa barátnőjét,, 
Kovács Ilona artistanőt vasárnap 
szabadlábra helyezték.

V asárnap délelőtt dr. Rcdocsy 
Jenő rendőrkapitány szem besí
tette Kuncz Sándor M iksát, a gyil
kost az őrizetben tartott Kovács 
Ilivel. A rovottm ultu betörő, aki 
27 esztendejéből éveket töltött 
börtönben, tetdre esett szívtelen sze
relmese elölt és elcsuklő, zokogó1 
hangon bocsánatot kért tőle, hogy 
ilyen kellemetlenségbe sodorta és' 
most miatta az imádóit leánynak is 
a rendőrség őrizetében kell maradnia.

A leány m inden m eghatottság  
nélkül nézte a rendőrök között 
álló fiatalem bert, aki m iatta gyil
kolt és csak közöm bös szavakkal 
fogadta a könnyes bocsánatkérést. 

M iután Kovács Iliiről bebizo
nyosodott, hogy bünrészesség  
nem  terheli, feloldották a rendőri 
őrizet alól és déli egy órakor el
bocsátották a főkapitányságról - -  
Kuncz Sándor M iksát pedig félté
kenységből elkövetett gyilkosság 
miatt letartóztatták.

D élután K ovács Ilii azonnal a 
lakására sietett és a fiatal, 19 
esztendős, közepesen csinos, átla
gos szépségű  táncosnő, aki miatt 
em bert öltek, ezonnal átöltözött, 
hogy estére az Excelsior borban 
foglalkozásánál m egjelenjen.

Este 9  órakor, am ikor a bar 
é let elkezdődik, az elsők között 
jelent meg m eggyilkolt gazdája 
bárjában Kovács Ilii és m intha 
m isem  történt volna csütörtök 
este óta, hozzáfogott m indennapi 
m unkájához, a vendégek szóra
koztatásához. V ígan tánco lta  le 
szám ait s egyáltalán  nem  látszott 
m eg rajta, hogy m ilyen m egren. 

jd itö  esem énynek volt a hősnője.

egy szállodát ábrázol - mozognak. 
A pantomim a kíváncsiságot érzé
kelteti igen ügyes módon és az a tar
talma, hogy egy szállodában éjsza
ka a vendégek meg akarják lesni, 
hogy mi történik az egyik szoba-, 
bán. Az operett bemutatására októ
ber közepén kerül a sor.

Olyan érdeklődés azonban még 
egy bemutatót sem előzött meg, 
mint Molnár Ferenc uj darabját, a 
melynek cinte Mennyei és löldi sze
lem. Molnár Ferenc a Vígszínházból 
vitte át darabját a Magyarba, mert 
a Vigbcn a női főszerep eljátszásá
ra nem találtak olyan alkalmas szí
nésznőt, mint amilyen Darvas Lili, 
aki fiatal pályájának legnagyobb si
keréhez fog eljutni a Molnár-darab 
főszerepében. Bár Molnár Ferenc 
darabjait a premierig mindig titok 
burkolja, most hogy a darab emlék
próbája is megvolt már, az a véle
mény szinliázi körökben, hogy ez 
lesz Molnár Ferenc legnagyobb szín
padi sikere.

Lz pedig sokatmondó ígéret és a 
legjobban azokat a fiatal szerzőket 
keseríti el. akik már évek óta vár
ják a Magyar Színházban elfogadott 
darabjuk szinrekeriilését. A fiatalok 
megint aligha kerülnek szóhoz, mert 
a Molnár-darab en-suite előadásai 
bizonyára hónapokig lehetetlenné 
teszik az uj darab bemutatását. 
Ilyen vonatkozásban árt Molnár Fe
renc is a magyar színpadi irodalom 
fejlődésének, de méginkább a fiatal 
szerzők — zsebének.

eiml.es
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Elfogott vasúti tolvajok
Két ro vett múltú tolvaj egy  millió értékű  
árut lopott ki ogy feltört vasúti kocsiból

Nagyarányú lopásnak jött nyo
mára és veszedelmes embereket 
tett ártalmatlanná az odzsaci (hód
sági) rendőrség.

Az egyik odzsaei rendűrörszein- 
r.ek a napokban feltűnt két gyanús 
külsejű ember, akik kocsin jöttek a 
községbe s ott majdnem minden üz
letbe betérlek. A rendőr érdeklődött, 
hogy mit keresett a két idegen a 
bobban, s ott azt mondták, hogy 
rézüstöket kínáltak eladásra. A rend
őrőrszem erre a kocsi után szaladt. 
A kocsin lévők megneszelték a ve
szedelmet. az egyik idegen leugrott 
és elfutott, a másikat azonban elfog
ták. Az elfogott embert a község
házára vitték, ahol azt vallotta, 
hogy Bugadzsia Ferencnek hívják, 
Poroszlón lakik, a társa pedig Ra- 
öics István szintén doroszlói lakos. 
Hogy honnan jutottak az üstökhöz, 
erre nézve nem tudott kellő felvilá
gosítást adni. A csendőrök Bugad- 
zsiát Poroszlóra kisértek, ahol úgy 
az ő, mint Radics házában házku
tatást tartottak. A házkutatás alkal
mával rengeteg ruhanemű került 
napvilágra. Hat vég vászon, négy 
láda női fehérnemű, több vég férfi
ruha szövet, igen sok bársony.

Bugadzsia a csendőrök elölt be
vallotta, hogy a nagyértékü árukat 
lopták. E hó 16-ikán a priglevica- 
szent-iváni állomáson /eltörtek egy 
vasúti kocsit s onnan hordták haza 
a holmikat. A két tolvajnál talált 
áru értéke meghaladta a 600.000 
koronát. A nyomozás azonban meg
állapította, hogy a két tolvaj idő
közben mintegy 400.000 korona ér
tékű árut cl is adott már, s Így több 
mint egy millió koronányi értéket 
loptak cl.

A csendőrség Radics Istvánt is 
elfogta s letartóztatta. Megállapítot
ták. hogy Bugadzsia már régebben 
el volt Ítélve lopás miatt s hogy Ra- 
dicsot csak a napokban engedték 
feltételes szabadságra a sombori 
fogházból, ahol lopás miatt ült.

Orvosolják a  jo g fo sz tás t
Még ebben a hónapban m egtartják  

a választójogi ank étet
Ismeretes, hogy a magyarok vá

lasztási sérelmeinek orvoslására 
Dobanovacski Pál főispán kezdemé
nyezésére a belügyminiszter ankét 
összehívását helyezte kilátásba. 
Kezdetben az volt a terv. hogy ezt 
az ankétot szeptember elején tart
ják meg, később azonban a belügy
miniszter elfoglaltsága miatt az an
két megtartását szeptember köze
pére halasztották. Arról is beszámol
tunk már, hogy legutóbb bizonyos 
kételyek merültek fel aziránt, hogy 
az ankétot Suboticán vagy Novisa- 
don tartsák-e meg.

A választójogi ankét megtartása 
értesülésünk szerint most már a leg
komolyabb stádiumba jutott. Doba
novacski Pál főispán ebben az ügy
ben hétfőn délelőtt telefon utján ér
tekezett a belügyminisztériummal, 
ahonnan közölték vele, hogy a vd- 
lasztójogi ankétet most már a legrö
videbb időn belül megtartják. Az 
ügyben folytatott hétfői tárgyalások 
eredményéről Dobanovacski főispán 
a következőket mondotta a tidcs- 
megyei Napló munkatársának:

_  A választójogi ankét mielőbbi 
megtartása biztosítottnak tekinthe
tő. Ebben az ügyben ma délelőtt ér
deklődtem a belügymi.ns/J.' imi- 
ban, ahonnan telefon utján a : a-
tározott kijelentést tettél;, h gy a i  
ankétet a lehelő legrövidebb időn 
belül összehívják Ezideig ugyanis a

belügyminiszter a miniszterelnöki 
teendők ellátása miatt annyira el 
volt foglalva, hogy nem volt ideje 
az ankétot megtartani. Most azon
ban Timotievics belügyminiszter át
adta a miniszterelnöki teendőket 
Tritkovics törvényegységesitö mi
niszternek és Így lesz már ideje az 
ankéten résztvenni. Hogy áizonban 
a választójogi ankétot Suboticán 
vagy Novisadon tartjuk-e meg, ar
ra nézve még nincs végleges dön-

Bécset általános
Becsből jelentik : Az indexszám  

miatt kitört sztrájk egyre szé le
sebb körökben terjed. M ost o 
fémmunkások, okik körülbelül 
200.000 en vannak, fenyegetődé
nek sztrájkkal az index miatt. A 
fém m unkások a teljes index kifi
zetését követelik, am elynek a 
legutolsó szám a 91 százalék, a 
vállalkozók azonban egyhangúlag  
kijelentik, hogy 50 százaléknál 
többet nem adhatnak, mór csak

Holnap véget ér a kémkedési por tárgyalása
íté le t  szerdán lesz

Kedden, a kémkedési-pör tizedik 
napján, véget ér a főtárgyalás és 
már csak az itéletmeghozatala és 
kihirdetése marad hátra. Ez valószí
nűleg a szerdai nap folyamán meg
történik.

A példátlanul nagy külső arányo
kat öltött monstrepör tehát tizen
egy tárgyalási napot vett igénybe, 
— beleszámítva az Ítélethirdetés 
napját — és megmozgatta az igaz
ságszolgáltatás teljes apparátusát.

A hétfői tárgyalási nap esemé
nyeiről már a hétfői számban közöl
tük az Uszkokovics Ilia állanrügyész 
vádbeszédéig terjedő részt.

A védöbeszédek
A vádbeszéd befejezése utón Ska 

lier Lovró dr., Varga György dr. 
elsőrendű vádlott védője kezdte 
meg vedöbeszédének elmondását.

Beszédét hatásosan vezeti be az
zal, hogy mint az olaszok által el
vett Isztria fia, teljesen meg tudja 
érteni az elvesztett haza feletti fáj
dalmat s igy kétszeresen érzi, hogy 
kötelessége a vádlott fokozott vé
delme, aki a legsúlyosabb váddal 
terhelten áll a bíróság előtt.

Ezután foglalkozik a közvádlónak 
előtte elmondott vádbeszédével, a 
melyben az állam védelméről szóló 
törvény alapján kéri a vádlott elíté
lését. Vizsgálja, hogy milyen körül
mények között jött létre az állam- 
védelemről szóló törvény és hogy 
mennyiben nyerhet ez a törvény al
kalmazást a tárgyalás alatt álló per
ben?

Kifejti, hogy az államügyész által 
idézett törvény olyan körülmények 
között hozatott, amikor az állam 
belső rendjét és békéjét állandóan 
megzavarták a kommunista mozgal
mak és törekvések, amelyek Őfel
sége személye ellen intézett, de 
meghiúsult és Draskovics Milorad 
akkori belügyminiszter ellen intézett 
szomorú végű merényletben robban
tak ki. Ennek az idézett törvénynek 
egész szelleméből, keletkezésének 
körülményeiből a bíróság csak arra 
a meggyőződésre juthat, hogy az a 
jelen esetben egyáltalában nem al
kalmazható, annál kevésbbé, mert az, 
csak 1921. év augusztus hó 3-áll le
pett érvénybe, minélfogva az ezen 
határnapot megelőző időben elköve
tett cselekmények nem esnek ezen 
törvény l.atározmányainak hatálya 
alá.

Ezután behatóan taglalja . \ a r g a  
György ellen a vádiratban foglalt 
vádakat és kimutatja, hogy lu  a bí
róság bebizonyitottnak veszi mind

tés, minden valószínűség szerint 
azonban az ankét Suboticán fog le
folyni.

Értesülésünk szerint a választó- 
jogi ankét megtartására különböző 
vajdasági törvényhatóságok részé- 
röl már minden előkészület megtör
tént. >1 magyar nemzetiségű lukós- 
súgnak a választók névjegyzékébe 
való pótló felvételét illető minden 
adat már együtt van és igy bárme
lyik percben megtartható az ankét.

sztrájk, fenyegeti
azért sem, mert nem  áll elég pénz 
rendelkezésükre. Vasárnap egész 
nap tárgyaltak, holnap dől el, 
hogy m egkezdik-e a fémmunká
sok a sztrájkot, amely esetben 
B csel általános sztrájk fenyegeti.

t\. kávéházi alkalmazottaknak 
sztrájkja m ég egyre tart, de az 
újabb tárgyalások eredm énnyel 
kecsegtetnek és remélik, hogy 
keddre a kávéházak újból a kö
zönség rendelkezésére állanak.

azt, amivel az ügyészség dr. Vargát 
vádolja, meg- akkor sem lehet öt 
megbüntetni, mert mindezek a vád
iratban felhozott cselekmények, ha 
utolsó szóig igazak is, semmilyen 
bűncselekmény alkotó elemeit nem 
merítik ki. Mindezeknél fogva kéri 
védence felmentését.

Utána Singer Béla dr. lgnácz Gyu
la védője terjesztette elő védöbe
szédét. Erős logikával, alapos jogi 
tudással felépített beszédében kimu
tatja, hogy nincs semmiféle bizonyí
ték arra, hogy védence összekötte
tésben állott volna valamely külföl
di személlyel vagy társulattal s hogy 
ettől akár anyagi, akár erkölcsi tá
mogatást kapott volna abból a cél
ból, hogy államunk területén forra
dalmat szítson. Semmivel sincs bi
zonyítva, hogy bármily olyan titkos 
politikai szervezetnek, amely álla
munk területin a belső rend- és bel- 
béke ellen izgatott volna, — tagja 
lett volna.

Hangsúlyozza, hogy a nyomozó 
hatóságok a törvénysértések egész 
sorozatát követték el. amit példák
kal illusztrál és ezért az. előttük telt 
beismerő vallomás bírói figyelembe 
nem vehető.

Utal védencének a fötárgyalás so
rán tett vallomására, amely a való 
tényeket: tartalmazza és ez bizo
nyítja, hogy védence nem követelt 
el semmiféle bűncselekményt. Kéri 
íöhnentését.

Következett Magarascyics Sándor 
dr. védőbeszéde. Két vádlottat véd: 
Pospek Ferencet és Szedlár Józse
fet. . .

A bizonyítási eljárás anyagából és 
a tanúvallomásokból merített hatá
sos argumentumokkal bizonyítja a 
vád tarthatatlanságát és véden
ceinek teljes ártatlanságát. Maga az 
ügyész sem tudott felhozni bizonyí
tékokat védencei bűnössége mellett.

A kihallgatott rendőrségi tanul 
közül Tillinger főkapitány helye {te

ttette a legprecízebb vallomást. Ki
mondotta ugyanis, hogy a rendőrség 
megtudta, hogy lgnácz Gyula enge
dély nélkül kétszer átlépte a határt, 
mást egyáltalában nem tudtak, ami
kor Ignáczot letartóztatták s > ak 
következtették, hogy unögött reilik 
valami. Három nappal lgnácz letar
tóztatása mán tartóztatták le Varga 
Györgyöt, amiből az következik, 
hogy amikor Ignáczot letartóztattak, 
.i rendőrség mást abszolúte nem tu
dott, min, azt. hogy engedély nélkül 
k é t s z e r  átlépte a határt. Az egész 
rendőri nyomozás ebből az alapból 
indult ki.

Megemlíti Timotievics Koszta bel
ügyminiszter ismeretes rendeletét, 
amelyben szigorúan megtiltja, hogy. 
a rendőrségen a terhelteket verjék. 
Egy olyan nagy múltú és gazdag ta
pasztalain államférfi, mint Timotic- 
vics bizonyosan nem adott volna ki 
ilyen rendeletet, ha nem lett volna 
rá kellő ok és nem lett volna meg
győződve. hogy valóban verik a ter
helteket a rendőrségen. Hallottuk a 
fötárgyaláson. hogy a vádlottak leg
nagyobb részét ütötték, verték’, de 
feltűnő, hogy a :>Kurirok« közül csak 
feltűnő, hogy a »kuirrok« közül csak 
meg, a többi kettőt nem.

Megemlékezik az 1919. évi vasúti 
sztrájk idejében történt puccsról, a* 
mikor valóban történtek erőszakos
ságok és államfelforgatást célzó cse
lekmények. Egy rendörbiztost meg
gyilkoltak. valamint egy rendőrt. 
Több kerületi rendőrségi örszobát: 
kifosztottak, fegyvereket vittek el.1 
Ellenben ennél az esetnél semmi 
ilyesmi nem történt és igy nem áll
hat meg az a vád, hogy a vádlottak 
forradalmat akartak .volna insccnál- 
ni.

Legkcvésbbé áll az a vád véden
cére, Pospek Eerencre, aki semmi
féle politikai organizációban nem-1 
vett részt. Védencét azzal vádolják.’ 
hogy menetrendeket adott át Jakab1 
Samunak és grafikonokat másolt 1c.
A tantiként kihallgatott Panics An-í 
tál vasúti igazgatósági osztályfőnök;! 
kijelentette, hogy úgy a hivatalszo- 
ba falán kifüggesztett grafikonok.' 
mint a menetrendek nyilvánosak és 
nem képeznek hivatali titkot. A gra
fikonokról és menetrendekről tehát' 
bárki tudomást vehetett.

Szedlár ellen az a vád, hogyi "i 
8102-cs táviróvonalon titkos távira
tokat adott le. A kihallgatott szakér
tők vallomásából kétségtelenül kidé-., 
riil, liogy az teljesen lehetetlen volt.) 
Közvetlen kapcsolási Szegeddel nem 
is lehetett létrehozni, hanem esak|sj 
Palicson és Horgoson át, ahol tehát 
rögtön hitták volna, hogy rendelle
nesség történik.

Ilyen vádak alapján voltak véden-' 
cei tizenegy hónapon át letartóztat
va.

Védenceinek egyetlen egy olyan 
ténykedése sincs felemlítve, ami 
bűnösségük mellett volna. Főimen* 
test kér.

A hétfői tárgyaláson előterjesztet,
\ édöbeszédeket sorozatát dr. Bélics 
Radoje védőbeszéde zárta be.

Ilélics dr. védencei: Veresbaranyr 
Mihály, Sebestyén Antal, Németír 
Imre, Jakab Sámuel és Pálffy, Ist
ván.

Védöbeszédét azzal kezdi, hogy 
tárgyalás alatt álló per pár cxcellcncí 
politikai per.

Elismeri, hogy fiatal államuknak 
fokozott védelemre van szüksége és 
olt, ahol arra kellő ok forog fenn, 
alkalmazni kell a törvény teljes szi
gorát.

Az itt, a vádlottak padján tilő vád
lottak tizenegy hónap óta vannak 
fogva és az ügyész egyetlen kon
krét vádat se tud ellenük felhozni.

Megemlékezik a vasúti hivatalno
kok tömeges elbocsájfásáról, a lét
szám csökkentés miatt.

Ezután részletesen foglalkozott 
védence, Veresbaranyi ellen felho
zott vádakkal. A többi vádlott leg
nagyobb része már le volt tartóztat
va, amidőn Veresbarauyit tartóztat
ták le. Amikor bevitték a rendőrség
re, az egyik detektív, aki kihallga
tása megkezdése előtt a folyosón 
őrizte, azt a ió tanácsot adta neki, 
hogy ha bekerül a kapitány elé ak
kor arra ügyeljen, hogy ha a kapi
tány azt mondja: fekete akkor ö is 
mondja fekete, ha az, mondja: fe
hér. akkor ő is mondta fehér.

Veresbaraivi aztán valóban azt 
vallotta amit tőle kívántak. Okos 

ember létére mindenre azt feielte: 
igaz. úgy történt. Erre kapott fekete 
kávé,, c i g a r e i t . i t  é s  jól. kíméletesen 
bántak vele. Fzután részletesen be
szél a vasutigazgatóságl táviróosz-

cigareit.it
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lyon iolyó munkákról és szolgálat
ról, bizonyítva, hogy a fennálló el
lenőrzés mellett teljes lehetetlen 
volt chiiire-táviratot észrevétlenül 
leadni. Vv.esbaranyi pedig kiilönibcn 
sem adott le soha se táviratokat, a 
mint azt a kihallgatott tanuk is iga

zolták. Éjjeli szolgálat nem volt a 
vasúti igazgatósági távírda osztá
lyon, csak akkor, amikor a mozgó
sítás volt, de akkor kizárólag szerb 
hivatalnokok dolgoztak.

Vcrcsbaranyi nem követett cl 
semmiféle bűncselekményt és telje
sen ártatlanul ül a vádlottak padján. 
Amikor a vizsgálóbíró a rendőrsé
gen kihallgatta, nem tudta, hogy a 
vizsgálóbíró előtt áll, mert első dol
ga lett volna a rendőri vallomást 
mind visszavonni.

Ezután Sebestyén Antal vádlott 
ügyére tér át. Kérdi: mi a bűne Se
bestyénnek? Az, hogy Ignácznak 
átadott egy kimutatást rothadt talp
fákról. Más egyéb vád ő ellene nincs.

Majd Németh Imre vádlott ügyé
vel foglalkozik. Németh mint kurír 
van vádolva cs valóban vitt és ho
zott is leveleket, tisztán szívesség
ből és mikor megkérték, hogy adjon 
át egy levelet ennek vagy annak, 
meglette. Igaz, hogy cini nélküli le
veleket is hozott, de nem azért, hogy 
ezzel valami bűnös dolgot előmoz
dítson, lianem mint afféle jó ember. 
Hozott lapkivágásokat a Torontál 
eimii lapból. Ebből állt a kurír-szol
gálata.

Védence: Jakab Sámuel ellen nem 
tud más Mint felfedezni, mint azt, 
hogy él. Hogy hány kocsija van a 
vasútnak, azt nem is kellett elárulni, 
mert azt a magyar államvasut gép
gyárának mérnökei, akik a kocsikat 
előállították, jobban tudták, mint ml.

Pálfiy lst\ áu vádlott bűne az, hogy

PiWa
leveleket közvetített, de ezek csa
ládi természetű, magánlevelek vol
tak, vőlegény és menyasszony kö
zött.

Fejtegeti, hogy milyen célzattal 
hozták az. állam védelméről szóló 
,töE\iényt,.ai ‘, lyí a;jelentéséiben nem

alkalmazható. A vádlottakból nem 
kell mártírokat csinálni. Kéri felmen
tésüket.

Ezzel a beszéddel hétfőn befeje
ződtek a védöbeszédek. Kedden még 
Pctrovii s János dr.. Székely  Zoltán 
dr.. Piskulics Zvonimlr dr. és Pala ky  
Alttal dr. terjesztik elő védőbeszé- 
diiket.

Pavloviad István elnök déli egy 
órakor rckcsztette be a hétfői íötár-

Még m indig lázong a daim át parasztság
—  Szüret idejére n agy  zavargások várhatók —

Boogradból jelentik : D alm áciá
ból m egint olyan jelentések ér
keztek, hogy a csendőrségnek 
erőszakkal kellett a parasztokat 
arra kényszeríteni, hogy a m ost 
felosztott földek term ését a régi 
tulajdonosoknak kiszolgáltassák. 
E gyes községekben valóságos 
ütközetek folytak le a földművesek 
és földbirtokosok, illetve a föld- 
mivesek és a csendőrök között. 
Hvar szigetén egy csendőr is sú 
lyosan m egsebesült. Erős össze
ütközések voltak Visz szigetén is. 
Az összeütközések oka rendsze
rint a csendőrük brnlalitása és a 
földbirtokosok kihivó viselkedése 
akik különösen szeptem ber 4-ike 
óta lépnek fel agresszíven. Ekkor 
jelent m eg ugyan is az agrárre- 
formnak D alm áciában való végre
hajtásáról szóló rendelet, am ely a 
régi tulajdonosoknak a felosztott 
földeken előnyöket biztosit.

A török  lovasság behatolt a sem leges terü le tre
Feriz bégnek átnyújtották a  szövetséges hatalm ak jegyzékéi

Mint Parisból jelentik, a szövet
séges hatalmak vasárnap átadták 
Feriz bégnek, az angorai kormány 
párisi megbízottjának a nagyhatal
mak együttes jegyzéket, amelynek 
szövegétiZoyi/ George, Poiitcaré és 
Slorza párisi tanácskozásaik alkal
mával együttesen állapították meg.
Feriz bég kijelentette, hogy minden 
befolyását latba fogja vetni kormá
nyánál, hogy a jegyzékben foglalt 
követeléseknek érvényt szerezzen.
Franklin Bonillon volt miniszter, a 
francia flotta főparancsnoka elhagy- r 
ta Párist cs csütörtökön Szmlrnába ! t;-,rök csapatok 
érkezik. A itiparancsnok nemcsak fnivtán fc/vn
Franciaország, hanem Anglia és 
Olaszország megbízásából is tár
gyalni Ing Kenud pasával.

A Törökországnak küldött meg
hívóban a szövetségesek felkérik az 
angorai kormányt, hogy közölje, 
vájjon hajlandó-e minden meghatal
mazással ellátott megbízottját Ve
lencében vagy másutt tartandó ösz- 
szcjövetclrc elküldeni, amelyre An
gliát, Franciaországot. Olaszorszá
got, Japánt. Romániát, Jugoszláviát 
és Görögországot hivnák meg.

Antant diplomáciai körökben úgy 
tudják, tiogy Kemal személyesen 
akar részi venni a tárgyalásokon 
és ezért Kisázsia valamelyik váro
sában kívánja a tanácskozásokat 
megtartani, minthogy a mai hely
zetben Klsázsiát nem hagyhatta el.
Kemal pasa ragaszkoálk Oroszor
szágnak a tárgyalásokra való ncg- 
hivdsdltoz, rekompcnzációképne-i 
azért, mert Romániát és az. S. H. ?. 
királyságot is meghívták a tanács
kozásokra.

Bulgária a keleti problémával 
kapcsolatban felmerült hírek cáfola
tául jegyzéket intézett a Népszövet
ség nagyhatalmaihoz. melyben 
hangsúlyozza azt a határozott szán
dékát. íiogy békés politikát akar 
folytatni. A párisi, londoni és római 
bolgár követek a francia, angol és 
olasz kormánynak jegyzéket nyúj
tottak át, amelyben Stambullnszky

hogy T  vártát a Népszövetség elten 
őrzése alatt autonóm állammá prok -5 
lám áliák. (

A bulgár kormány egyben híva- j 
talosan megcáfolja azt a hirt, h o g y t 
finlgáriában szovjet-népbiztosok ta r -« 
tózkodnak. A kisázsiai hadszíntéren j 
egyelőre nyugalom van. Szombaton ’’ 
a török lovasság Csaltak mellett b e - : 
hatolt a semleges területre. Vasár- • 
nap délelőtt megbeszélések voltak ■ 
az angol parancsnok és a török par- 
lamentairck között, melynek során j 
barátságos megállapodás jött létre. • 

vasárnap ennek |

bolgár miniszterelnök azt javasolja,1 csapatok táboroznak,

gyalást és a keddit reggel 9 órára 
iüzte ki. ♦

Mai számunkban bemutatjuk ol
vasóinak a nagy per két vádlottjá
nak: Pálilv Gyula panesevói gy ógy
szerésznek és Vercsbarunyi Mihály 
volt vasúti igazgatósági távírda osz
tályvezető arcképét, amelyet rajzo
lónk Balázs Árpád rajzoló és festő
művész készített a tárgyalási terem
ben.

A hatóságok sok helyütt, külö
nösen Splitben és a szigeteken 
rendkívüli in tézkedéseket tettek a 
zavargók ellen. H ázkutatások le
tartóztatások napirenden vannak. 
Visz szigetén 20 em bert tartóztat
tak le, akiket Splitbe szállítottak. 
Kolmizsban nagyszám ú letartóz
tatás után korlátozták a gyüleke
zési és szólásszabadságot. Korai 
zárórát rendeltek el, 11 óra után 
nem szabad az utcán tartózkodni. 
A lakosság hangulata nagyon iz
gatott és különösen szüret idejére 
nagy zavargásoktól tartanak.

A földm ivespárt végrehajtó  bi
zottsága Beogradban hétfőn este 
rendkívüli ü lésen foglalkozott a 
dalmáciui esem ényekkel és újabb 
akciót határoztak el a sérelm es 
rendelet visszavonása és a ható 
sági erőszakosságok m egtorlása 
érdekében. Az ügyet a parlam ent
ben is szóvá fogják tenni.

zónából.
Hantid bég, az angorai kormány J 

londoni képviselője kijelentette, j 
hogy az angorai kormány hajlandói 
részt venni a velencei konferencián, ■ 
de ragaszkodik ahhoz, hogy csa- j 
patai mielőbb átkelhessenek Euró
pába. Ha a tengeri szállítás alatt; 
bármelyik nemzet csapataira rálö- j 
nek a kemalistákra, úgy a támadást j 
fegyveresen lógják viszonozni.

Ostromállapot Konstantiné- 1 
polyhan és Görögországban

A Chicago Tribüné jelentése sze
rint Konstantinápolyban ostromálla
pot van. Pénteken és szombaton 
nagy zavargások voltak, melyek 
során ütvén ember meghalt, százan 
megsebesültek.

A görögországi izgalmas hangu
latra való tekintettel a görög kor
mány elhatározta, hogy az egész 
ország területére elrendeli oz os
tromállapotot. A légiit óbb besoro- í 
zott négv hadosztályt Trdciriba írd 
nyitották. A kormány szilárdan e l - ' 
határozta, hogy a törököknek Tré t 
cin leié való előnyomulását minden j 
eszközzel feltartóztatja.

Mint Konstantinápolyból jelentik. • 
a kemallsta csapatok a kisázsiai 
partról ágyazták az Egei-tengeren! 
levő Chiosz és Mythiléne szigeteket.! 
ahol a Kisázsiából visszavont görög

A becskereki gimnázium
m agyar osztályainak ügye
Beogrndból jelentik : A ve’.iki 

becskereki gimnázium magyar, 
növendékeinek szüleiből alakított 
küldöttség érkezett hétfőn Beo- 
gradba, hogy a gim názium  hat 
m agyar osztályának m egnyitása 
ügyében fölkeresse a közoktatás
ügyi m inisztert és kérje a m agyar 
osztályok m egnyitását,

Pribicsevics Szvetozár m iniszter 
nagy elfoglaltsága miatt nem  fo
gadhatta  a küldöttséget, am elyet 
Petrovics Veljko kabinet-főnök 
fogadott a m iniszter helyett.

Petrovics Veljko m eghallgatta a 
küldöttség  panaszát és kijelen
tette, hogy n legközelebbi napok
ban egy teljhatalm ú delegátust 
küld ki a m iniszter Becskerekre 
és ott érin tkezésbe lép a fő ispán
nal, az iskola-igazgatókkal és a 
szülőkkel és ezekkel egyetértésben 
fogja a kéidést megoldani.

Uj népkonyhát
lé tesítenek

Társadalm i akció a nyomor enyhítésére

A Suboticán megindult nyomor- 
enyliitő akció egyre szélesebb körre 
terjeszkedik ki. A város kezdemé
nyezése úgy látszik sikerre fog ve
zetni és a társadalom minden réte
ge megmozdul, hogy a szegények 
számára elviselhetőbbe tegye a te
let.

Az ellátatlanokról való hatósági 
gondoskodás ügye gyors léptekben 
halad a megvalósulás felé és a va
sárnapi ankéten kiküldött szíikebb 
bizottság még ezen a héten meg
kezdi működését, hogy az ellátatla
nok összeírásában, valamint a In 
tósági ellátás céljára szükségelt ter
mények beszerzésében ne álljon be 
semmi késedelem.

A város nyoinorenyhitő akciójá
val párhuzamosan halad a vajdasá
gi nyugdíjasok mozgalma is. Amint 
ismeretes, a nyugdíjasok szombati 
értekezletén elhangzott az a kíván
ság, hogy aj népkonyhát állítsanak 
lel Suboticán. A felvetett ötlet már
is erős visszhangra talált a társa
dalomban és remélni lehet, hogy 
még az idei tél kezdetén ni nép
konyha kezdi meg Suboticán mű
ködését.

Eddig ugyanis az volt a helyzet, 
hogy Suboticán csak a zsidó nép
konyha állott fenn, amely azonban 
az idők folyamán mind főbb sze
génynek adott meleg ebédet, úgy. 
hogy a zsidó népkonyhának leg
alább is ugyanannyi másvallásu el
látottja van. mint amennyi a zsidó. 
Természetes azonban, hogy az ál
landóan fokozódó nyomor képtelen
né teszi ezt az egy népkonyhát 
arra. hogy minden arra rászoruló 
egyént ellásson élelemmel és ez a 
körülmény vetette fel egy uj nép
konyha felállításának szükségessé
gét.

A nyugdíjasok körében megindult 
mozgalom következtében már több 
tótékonysági egyesület kijelentette 
hajlandóságát egy uj népkonyha lé
tesítésében való részvételre és a 
napokban már valószínűleg közös 
értekezleten lógják a jótékonysági 
és társadalmi egyesületek vezetői 
megbeszéh'.l az ni népkonyha felál
lításának közelebbi részleteit.

Az ni népkonyha valóban Itiányt- 
pótló fontos szociális intézménye 
volna Suboticának és megkönnyí
tené a hatósági ellátás megoldását 
is. meri azoknak, akik az ni nép
konyhán találnának elhelyezést, 
élelmicikkek helyett tűzifát vagy 
ruhaneműt tehetne juttatni.
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Falánkán

Eddig még ki nem derített, titok
zatos körülmények között gyilkol
ták meg vasárnap hajnalban Pálin
kán llenn György kereskedőt és fe
leségét,

Vasárnaj) reggel hleini György 
szatócs kertjében a szomszédok 
vérbeíagyva találták Heimnét. A la
kás le volt zárva, csupán egyik ab
lak volt nyitva. Mivel a dörömbölé- 
sekre senki sem jött ki a lakásból, 
az ablakon át bementek a házba, 
ahol az üzletben ugyancsak véresen, 
lioltan feküdt Iliim  György is. Meg
állapították, hogy Heiinet és felesé
gét cipészkahtnticcsal verlek agyon. 
Heltn és felesége éjszakai öltözék
ben voltak. A jelekből Ítélve éjsza
ka felébresztették lleirn Györgyöt 
és az ismeretlen támadók ekkor vé
geztek vele. Az asszony a támadás 
láttára az ablakon át próbált mene
külni, azonban a támadó a kertben 
utolérte és ott meggyilkolta.

Eleinte azt hitték, hogy rablótá- 
clás történt, mert a napokban 
I leltnek nagyobb dollár-küldeményt 
kaptak Amerikában levő fiuktól. Ez 
a feltevés azonban megdőlt, mert 
Heimék pénzét, ami a szekrényben, 
üzleti fiókban és az ágyban volt el
rejtve, hiánytalanul megtalálták.

A gyilkos kézrekciütésére megin
dították a lcgszélescbbkörü nyomo
zást.

A k i k n e k  i n o c n  t e r e m  

a  t e n g e r i

Kocsiszámra lopják a term ést
Kukoricatörés idején kellemetlen 

meglepetés érte a Subotica környé
kén, különösen pedig a város hatá
rában levő tengeriföldek tulajdono
sait. Mikor ugyanis földjeiken a 
termést le akarták szedni, megdöb
benve tapasztalták, hogy ebben már 
megelőzték őket és ti földek szélső 
tábláin eső nélkül nicrcdeznek a ku
koricaszárak.

A subotieai rendőrség - mint an
nak idején mar közöltük — hóna
pokkal ezelőtt szigort! intézkedése
ket foganatosított és külön rendőri 
őrjáratokat szervezett a város külső 
perifériáin és a határterületeken, 
hogy a kertek és termőföldek meg- 
dézsmálását megakadályozza. Né
hány gyümölcstolvajt el is fogtak 
és egy darabig meg is szűntek a 
gazdák panaszai, egészen addig, 
amig a tengeriérés ideje be nem kö
vetkezett. Azóta azonban a lopások 
száma ismét túlságosan megszapo
rodott és konstatálták, hogy a ten
geritől vajok a legvakmerőbb módon 
fizik lopásaikat. Az eddigi években 
is voltak panaszok, liogy a tengeri 
földeket dézsmálják, de eddig csak 
cgy-két zsák tengerit hordtak cl, 
inig most kocsiszámra viszik cl 
másnak a földjéről a tengerit. Rend
szerint éjszaka, szekérrel mennek a 
kukoricatolvajok az idegen földre 
és teljesen megrakodva távoznak 
onnan, úgy. hogy sok gazdának ti
zenöt-busz mázsa tengerijét is el
hordják. Úgy látszik, hogy a szigo- 
goritott rendőri őrizet dacára kevés 
kockázattal járnak ezek a termés- 
dézsmálások, mert egyre sűrűbben 
fordulnak elő a lopások, amit nem
csak a szegényebbek, hanem jobb- 
módú gazdák is elkövetnek. akik 
eltévesztik a mások földiét a saját
jukkal. így pénteken egy ismert su
botieai diplomás urat. ért tetten egy 
gazda, amint ’>z ö földiéről liord.it- 
ta el tévedésből a tengerit. Az affér 
kiegyezéssel végződött, amennyi
ben a tettenert ur az clhordatott 15 
métermázsa tengerin kívül ötezer 
dinár kárpótlást fizetett a megkáro
sított gazdának.

A legtöbb esetben, amikor a föld-{ahol a legszigorúbb nyomozást In- 
Birtokosok^ a tetteseket tetteuérik,; ditottúk meg az idegen földek meg- 
megegyezessel intézik cl az ügyet I dézsniálóinak kézrekeritésérc. 
es így a rendőrségnél csak oly i A kukoricalopás nemcsak suboti- 
c?ctbcn tesznek jelentést, lia a tol-Seal specialitás. Különösen a dobro- 
x;i-*okat npni sikerült elfogniok. A ' vojacok panaszkodnak vármegye- 
nnilt bet folyamán még igy is többi szerte, hogy szomszédaik állandóan 
ielielentes erkezett a rendőrségre, lopják a kukoricát.

Sok a fiíuszhefeg Szuhoticán
—  Az Alexandrova-uítea környákén van a íifusz-gócpoist —

Az évröl-évre megismétlődő 
őszi tifuszm egbetegedesek ez idén 
föltűnően négy m értékben léptek 
föl Suboticén. Az elmúlt bét fo
lyam án egy haláleset és nyolc* 
•iz n .egbetegedés történt, ami 
szinte járványszerü tünetnek 
m ondható.

zöttségével hozzák összefüggésbe 
a járványt, amihez a gyümölcsök 
tisztátalansága is hozzájárul. Kü- 
ör.ösen a szülő segíti elő a tífusz 

terjedését, mert az idén a szőlős
gazdák nagyrésze takarékosság
ból rézgálic helyeit vasgáiiccal per
metezett, amit nehezebb lemosni,

Dr. Pavkovics városi tiszti P o r - l a  vasgálic a belekben hurutos
vos közlése szerirt tífuszjárvány- 
ról nem lehet szó. Bor tényleg von
nak egyes hasi hagy máz m egbe
tegedések, azt nem lehet járvány
nak m inősíteni. A tiszti főorvos 
kijelentette, hogy a hatóság  m in
den t elkövet, hegy a m egbetege
déseknek elejét vegye, e tekin
tetben azonban elsősorban m agá
nak a lakosságnak kell ügyelnie, 
különösen az ivóviz és a gyü
mölcs élvezeténél.

A többi orvosok vélem énye 
szerint a mostani lifuszmegbetege- 
desek sokkal aggályosabbak, mini 
az elmúlt években, m ert több m eg
betegedés van, mint az előző 
esztendők hasonló időszakaiban 
és a betegség  súlyosabb lefo- 
’yásu, mint m ás években szokott

tüneteket idéz elő és igy a szer1 
vezet könnyebben reagál a tifu- 
szos fertőzésre. így különös óva
tosságot ajánlanak az orvosok a 
gyümölcs, különösen a szőlő fo
gyasztásánál, tisztaságra intik a 
közönséget, mert csakis ily m ó 
don lehet a tifuszos m egbetege
dést elkerülni.

M egállapíthatjuk még, hogy a 
legtöbb m egbetegedés a város 
belső perifériáin, különösen a 
Kralj A lexandrova-utca környékén 
történt. A m egbetegedettek na
gyobb része vagy az Álexandrova 
utcában lakik, vagy itt van hiva
talban. Kívánatos volna tehát, ha 
a hatóságok az Alexandrova-ut- 
cá-ban levő tifusztelep bázisát 
megállapítanák és eleiét vennék

(enni. E lsősorban az /vóv/: /í’r.'ó-Ja további m egbetegedéseknek.

szerészeti kiállítást. Délután két 
órakor u vendégek tiszteletére 
banketíot tartottak a palicsi n a g y  
vendéglőben.

I k i s s o k

a gyógyszerészkam aráért
G y ég y f z e r é s zka na a r a f  elál li tá s á t 
határozták el a kongresszuson 
Hétfőn délelőtt im pozáns k e re 

tek között folyt le Palicson a ju 
goszláviai gyógyszerészek orszá
gos kongresszusa, am elyen a ki
rályság valam ennyi gyógyszerész
egyesülete, valam int n segédek 
szövetsége is képviseltette magát.
Beogrodból, Dé'szerbiából, Szlo 
véniából, Horvátországból és a 
Vajdaságból m integy kétszáz 
gyógyszerész jelent meg a kon
gresszuson, m elyen a közegész
ségügyi m inisztérium ot Ángyé ko- 
VÍCS inspektor képviselte.

V asárnap este a palicsi nagy- 
vendéglőben a kongresszus részt
vevői ism erkedési estélyt tartót 
lak, melyen Subotica város kép
viseletében D-jbanovacski Pál fő
ispán és Tcbakovics Miklós pol
gárm ester is m egjelent.

Hétfőn reggel D órakor nyitotta 
; g a kongresszust a palicsi Vi

gadóban Zimmermann Szlavko za- 
grebi gyógyszerész, kongresszusi 
elnök. Az ülésen a gyógyszeré
szek elhatároztak, hogy a tarto
mányi egyesületek központosítása 
és érdel eik hathatósabb védelme 
óljából B ogiadban  gyógyszeres - 

kamarát fognak felállítani. Eles 
kritika tárgyává tették a közegész 

gőgyi m inisztériumnak a gyógy
szer- árakra vonatkozó intézkí.dé- 
scit és elhatározták, hogy vala
mennyi egyesület együttesen  lé Hehe 
pé t fog t^nni a minisztériumnál í A pé 
a gyógyszerárak felem elése végett.! hogy o

A kongresszus féltizenkett' km j emelt vo’:..- a fedezetlen állan 
ár! véget. Ezután n főispán és a j  jegyek kibe átása ellen, megc. 
polgárm ester jelenlétében 12 ó r a t o l t a ,  mert ilyen éitelm ü kijelel 
kor m egnyitották o palicsi gyógy- lést nem tett.

Megkezdődnek a m agyar 
jóváté te li tárgya i ások

Budapestről jelentik : Kállay Ti 
bor pénzügym iniszter a magyar 
jóvátételt kérdés jelenlegi állásáról 
a következőképpen nyilatkozott :

—  A jóvátételt bizottság most 
kezd behatóan foglalkozni a magyar 
répa ráció kérdésével. M ost tan u l
m ányozza a reparációs bizottság 
azokat a jelentéseket, amelyekei 
a bizottság budapesti m egbízot
tai tettek és azokat a felterjesz
téseket, am elyeket u jóvátétel 
ügyében a m agyar kormány in
tézett a jóvátételi bizottsághoz.

— Valószínűleg legközelebb 
már sor kerül arra, hogy a jóvá
ír leli bízol lséig fölveszi az elszakadt 
terii eleken lévő állam javak értélé
iér t. A m eginduló tárgyalások 
miatt szükséges, hogy Párisbun 
állandóan legyen a m agyar kor
m ánynak egy olyan megbízottja, 
aki közvetlen tárgyalásokat foly- 
t.ithat a jóvátételi jóvátételi bi
zottsággal és a szükségei; infor
mációkat mindenkor m egadhat a. 
Erre Korányi Frigyes báró, volt 
pénzügym inisztert szemeltük ki, 
aki legközelebb már Pari .ha uta
zik, hogy < állandó érintkezés
ben legyen az illetékes körökkel 

fülviln ,< , tűst adjon az ország 
■ ' erbiró képességéről.

yminiszt- i azt a bili, 
lételi bizottság óvás'

A
í r  f f  h
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— Uj albán külügym iniszter' 
Tiranából jelen tik : Az albán kor
mány Vangeli Pandelit nevezte 
ki külügym iniszternek.

Uj városi pénztáros Novisadon. 
Novisadról jelentik: Pnics József novi- 
sadi főpénztáros nyugdíjba vonult. He* 
lyébc fÖDénztárosul Stakics Sztojánt 
nevezték ki.

. — Román diákok P.uRurhistő* 
riai tanulmányútja. Beogradból 
jelentik : Tegnap ideérkezett har
minc román m űegyetem i hallgató 
uz. SHS. királyság régi kolosto
rainak tanulm ányozása céljából.

A tisztviselők feleségei a tiszt
viselő-nyomor ellen. Ljubljanából je
lentik: Vasárnap fejeződött be a szlo
véniai tisztviselők feleségeinek gyűlése. 
A gyűlés célja az volt, hogy a nyilvá
nosság elé vigyék a szlovén tisztviselő- 
családok nyomorát. A gyűlésen határo
zatot fogadtak cl, amelyen követelik, 
hogy a kormány minél előbb hozza tető 
a l ' a tisztviselő törvényt, emelje föl a 
drágasági pótlékot és adjon előlegei, 
hogy a téli időszakra kellőleg elő’ tud
ják magukat készíteni. A szlovén nők 
azzal fenyegetőznek, hogy abban az 
esetben, ha a kormány nem tesz eleget 
kívánságaiknak, férjeikkel együtt levon
ják majd a konzekvenciákat.

— Megkezdődik a cseh-magyar 
fogolycsere. Becsből jelentik, hogy 
Csehszlovákia és Magyarország kö
zött létrejött a politikai foglyok ki
cserélésére vonatkozó egyezmény. 
Lnnék értelmében legközelebb mai
in cg is kezdődik a foglyok kicseré
lése és Csehszlovákia 57 politikai 
foglyot ad át Magyarországnak.

— A novisadi 'népkonyha felállí
tása. Novisadról jelentik: A tisztvi
selők és munkások részére felállítan
dó népkonyha részére Novisad vá
rosa tudvalevőleg adó kivetését ha
tározta cl. Hétfőn küldöttség ment 

[ Beugródba Tatics Paviónak a ki
szélesített tanács tagjának és a no
visadi szoeiálistapárt egyik vezéré
nek vezetésével, hogy a pénzügymi
nisztertől az uj adókivetés jóváha
gyását kérje. Mihelyt a jóváhagyás 
megtörténik, beszedik az uj adót és 
a népkonyha rövidesen megnyílik.

— Filsiilyedt angol torpedózuzó.
Londonból jelentik, hogy a Spcedy 
nevű angol torpedózuzó a Márvány- 
tengeren összeütközött egy halász- 
hajóval és elsillyedt. Legénységéből 
tiz ember a tengerbe veszett, azon
ban nyolcvan embert sikerült meg
menten!.

— Novisadon megkezdték a rok- 
kantdl.iak kifizetését. Novisadról je
lentik: Hétfőn a városi hatóságok 
megkezdték a hadiözvegyek és ár
vák segélyének kifizetését. Egyelő
re csak 250 igénylő részesül segély
ben, akiket még az 1919. évi első 
összeírás alkalmával veitek fel a se
gélyezendők névsorába, összesen 
73.000 dinárt osztanak ki közöttük. 
Az átlagos segély 300-tól 500 dinárig 
terjed.

— Haragszomrádot játszik a bol
gár kormány az uh á. írókkal. Szó
fiából jelentik: A mini' ztcrlanács el
határozta. hogy ezentúl a szófiai új
ságíróknak semmiféle felvilágosítást 
nem adnak sem az egyes miniszté
riumok, s-m a sajtóiroda utján. A 
határozatot Daszkale belügymi
niszter iránti kollcgiákt hói hozták 
meg minisztertársai. g  a szófiai 
újságíró egyesület legutóbb bojkott

jaki helyezte 
! rendszabályé’

tettékfi1' 1 fogadnak és

a belügyminisztert. A 
at már életbe Is lép-

minií.zterek ni
ajtóiroda

ígirót nem 
beszün

tette a távirati bulletinek kiadását.
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— Öngyilkos orosz emigráns. No- 
vitádról jdenuk: Obuliűittzki Viktor 
or<>4 inenekü aki n Srpska Trgo* 
vinska Banka tisxtviselő)j volt Pé ervá- 
rad<m, sraffc'-trt bánatban, nrvel jc- 
tty’OSQ vís£'i.wka jc^y^y ipáiéi, clkeserc- 
dezeben {’ • ' 3 Azonnal
gftífiigkalu

— Ffcík&Atk gavSzd Átkodnak. Sla- 
voiortban. Osnekró! jelentik: liabjanovei 
köcé.; kStvc’.lcn kornyékén, alig pár 
Mlom ler távol ; i^ny-ra Ősijüktől, né
hány nap óta farka;(alkút vettek észre. 
A farkasok a péntekről szombatra hajló 
éjszakán megjelentek a Jedinac-pusztá.: 
és az Őrtálló kutyákat széttepve, hét 
darab juhot felfaltak. A lakosságot a 
farkasok garázdálkodása nagy rémület
ben tartja. A hatóságok a mai napon 
hajtóvadászatot rendeltek cl a farkas- 
csorda ellen.

— Visszaélés az Ösztrák-Alagyar 
Bank nevével. Budapestről jelentik: 
A? utóbbi időben a hatóságokhoz 
körirat érkezett, amely szerint az 
Osztrák-Magyar Bar.k az 1896. óta 
kibocsátott pénztárjegyek tulajdono
sainak mérsékelt kárpótlást fog fi
zetni Felsorolja a körirat mindazo
kat a pénzjegyeket, amelyekért az 
Osztrák-Magyar Bank kárpótlást fi- 
■zet, ezek között több fehér-pénz is. 
A becserélendő pénztárjegyek beje
lentésének október 29. a batárideje 
és a körirat szerint a bank a kárpót
lást november 1. és 4-ike között fi
zeti ki. A körirat kiadásából azon
ban sem a pénzügyminisztériumnak, 
sem a jegyintézetnek nincs tudomá
sa, miért is a pénzügyminiszter uta
sítására a budapesti rendőrség meg
kezdte az ügyben a nyomozást. A 
» Magyar tlirlap '-nak illetékes he
lyen kijelentették, hogy lehetséges, 
hogy ismeretlen egyének visszaél
lek az Osztrák-Magyar Bank nevé
vel. Az Osztrák-Magyar Bank likvi
dálása olyan stádiumban van, hogy 
semmiesetre se lehet még szó pénz
tárjegyek becseréléséről.

— Öngyilkos lett egy budapesti 
nagykereskedő felesége. Budapest
ről jelentik Vasárnap délután hat 
órakor az Andrássy-ut 38. számú 
ház harmadik emeletének folyosójá
ról az udvarra vetette magút Dcutsch 
József olajnagykereskedő hatvan 
éves felesége. Az uriasszony régóta 
idegbajos volt és többször hangoz
tatta, hogy nem tudja tovább elvi
selni az életet. A mentők már csak a 
talált konstatálták.

Gazdát cserélt a rétfalusi Peja- 
csevlcs birtok. Az Osijck szomszéd
ságában levő Rétfalu melletti lati
fundium, amely korábban Pcjacse- 
vics Lato gróf tulajdonába ment 
később örökségképpen Clary-Aldrin- 
fteii Maníréd gróf tulajdonába ment 
;it, most gazdát cserélt. A közel 5000 
katasztrális holdat kitevő, pompás 
szántóföldekből és erdőből álló nagy
birtokot egy beogradi bankból és tő
kepénzesekből álló konzorcium vá
sárolta meg 56 millió koronáért. Az 
uj tulajdonosok a birtokot parcelláz
tatni fogják.

Vámszabadraktár Subotlcáii. A 
vojvodinai kereskedők régi óhaját 
teljesítette a pénzügyminiszter, ami
kor Subotlcáii vdmszcbadraktúr lé
tesítését engedélyezte. Az elvámo
láshoz ma annyi okmány s oly sok

formaság betartása szükséges, hogy 
a legtöbb áru, amikor elvámolás alá 
kerül, már tetemes vámtekbérrel vau 
téri.elve, azonkívül a magas vámté
telek majdnem teljesen lehetetlenné 
tettéli bizományi áruraktárak létesi- 
lését. A vámszabadraktárnak az a 
célja, hogy az áru elvámolása ott 
legyen végezhető minden nagyobb 
fekiiér nélkül, ami úgy lehetséges, 
hogy a szabadraktár íekbére majd
nem a tizedrészc a vámhivatalnál fi
zetendő vátnfekbérnck és hogy a bi
zományi árukból a kereskedők any- 
ívii vámoltassanak el, amennyire 

pillanatnyilag szüksége van. A vám- 
z.abadraktár kezelésével llalbrolir

Súiiilorné és Társai suboticai szállító
cég van megbízva s az érdeklődők
nek szívesen nyújt mindennemű fel
világosítást.

•ff,Cl

Ncivisadl tőzsde. Szeptember 25. A 
forgalom igen gyönge volt. Kereslet alig 
észlelhető. Csupán csöves tengeriben 
történt némi üzlet. Búzát bácskait 400- 
ért, tengerit ab Bácska (régi) 355-érl, uj 
tengerit 150-órt, babot 375-ért és lisztet, 
O-ást 575-ért kínáltak. Zab nem volt.

Zürich, szeptember 25. (Zárlat): Ber
lin 0.38, Holland 207.40, Newyork 534.75, 
London 23.06, Paris 41.05, Milano 22.65, 
Prága 16.90, Budapest 021.50, Zagrcb 
1.80, Varsó 0.0675, Becs 0.0075, bélyeg- 
zett 0.00875.

Budapest, szeptember 25. fZárlat). 
A Devizaközpont jelentése: Napóleon 
9400, Dinár 31.20—32.80, Amsterdam 
970 995, Bukarest 1550—1650, London 
111.25—114.25, Berlin 190 210, Milano 
105 110, Paris 190—195, Prága 78—82, 
Svájc 470-485, Bécs 310—320, New 
york 2500-2575, Zagreb 780—820, Var
só 34-35.

Bcograd, szeptember 25. (Zárlat): Va
luták: Frank 505, Lel 47.75, Márka 5.25. 
Devizák: London 295, Paris 503, New
york 67, (ienf 1250, Milano 282, Prága 
216, Berlin 495, Bécs 00.95, Bukarest 48, 
Sofia 44, Budapest 2.75.

Drzavne sluzbenlcll 
Seéera écmo dobiti jeftino, prema

broju dúsa, upisaniina u Ndbavljaéku 
Zadrugu. 1 árva cemo dobiti Jeftinu, vlia 
vrlo jeftino ali samo po onim clanovima. 
koji su upisane u Zadrugu. Sav nain 
posao toliko ce biti obilan i koristan, 
koliko iias ima zadruzenin. í'pisilt se 
svl iz Subotice i okolinc ponedeíjkom, 
srcdom is petkom od In 18 sati u suds- 
koj zgradi sóba br. 23.

Gjorgjc Popovié predsednik.

Fájdalom tól megtört szív
vel jelentjük, hogy felejt
hetetlen jó férjem, illetve 
édesapám

FÜCHS HERMANN ur
folyó hó 14-én Sarajevóban 
hirtelen elhunyt.

Szent em lékét örökké őrizzük, 
Béke hamvaira.

Öxv. Fucbs Herinnnuó Fnchs Ferenc
neje, fia

és a kiterjedt rokonság.

■'■'-'■A- - -

'T /Z g r .

r  ' L í á f  ©

előnyt élvez a világ összes országaiban. 
Megérkeztek friss :

teligum ih, pneum aiikok, gummiabron- 
csok kerékpárok stb. számára.

Vezérképviselet:
Z a s t u p s t v o  C o n t i n e n t a l

; B e o g r a d , Terazíjt I 33.

S z t s f e o ö c á s i

özv. Halforohr Sándorra© és Tsai szállitéltraál. 
T ele fo n : 10, vasúti kirendeltség 71, é jje li szo lgá lat 570.

Tisztelettel értesítjük üzletfeleinket, hogy a beogradi vám 
igazgatóság 5 6 9 8 3 . sz. vngedélye alapján a Badaliöeva ulica 6  
szám  alatti raktárunkban el nem  vámolt árukat beraktározhatunk

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.
S zives pártfogást kér

teljes tisztelettel

őzv. Halbrohr Sóiidcrné 
és Társai

szállítási és bizományi üzlete
Snbotica.

Keresse fel Suboticán sa
ját érdekében Amerikához 
címzett vendéglőmet. Igazán 
olcsó étlap araim melleit 
me? győződik arról, hogy 
polgári konyhám igényei-' 
nek megfelelnek. Viilásreg- 
gelí (zóna) 2 dinár. Pon
ton felszolgálás. Különféle 
hideg italok. Kerthelyiség 
Esténként elsőrendű tani- 
barazenekar szórakoztatja a 
közönséget. Tisztelettel
Fl/TOSEVICS M.
vendéglős. Pakiceva u. 11, 

Gőzfürdővel szemben. 
Ügyeljen a címre.

Értesítem a tiszte.t ve
vóimét, ho y

mliiíranal
I. Vojaoviéeva ni. 5. a’c
(Pestköz, a városi bér
palotával szemben) he
lyeztem át.

Ugyanott paprikának 
v.-L» hordók olc3Ó árban 
í-aphatók.

i
j Kemény ecetgyáros

Valódi

CLUB p a p í r

nagyban és kicsiny
ben napi árban

k a p h a tó  a  G895

D E N I K O  i r a t a ,

1
ki a szerb-német gyors
írásban, gépírásban jár
tas, azonnali belépésre 
keres „U nió1* Kalap- 
gy ár R. T. ZsomLío’j.

j x V O y ?

A -  V

TÜZELŐANYAGKERESKEDE5 
Teteíon S12 S U B O T í C A  T ete íon  S tí

Aprított és száraz hasáb tűzifa, 
csom agéit- és kovács faszén kapható 
állandóan a  legolcsóbb napi árban.

Kívánságra házhoz szállítva.
TTHaassasswi

! $  N ~' K il h t- - ~  . 2: ü-xi «
8 ?  5 . '  ó m g r

és  w s  S W O O B

irkák, noteszok, m indenféle üzleti könyvek és doboz és könyviek gyárában, Karad?.:éeva.
rnszlerok íz léses kivitelben, la táayos áron L ; u l i c a  26. (^-Ját ház) ge lvéte lt iroda PaStéeva 

t : fh a  ; n á c in á l r é s z v é n y e k , b e ié c k b n y v c k , c i ie k k h y o '  : u j  b j j .ó k  c.»i)Lek ig e n  ju U i iy o s a n  k é s z ü ln e k  P a S iéev d -tiU ca í l i t o g r a p h iá w b a n
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hM LTTÉ R .
É rtesítés.

Az igen t. közönség szives tudomására
hogy

optikus
legmodernebb rendszerűüzletemet a 

szerelve
villan y erőre

rendeztem be, u.jyhogy módomban all a legmesszebb
menő igényekéi r. kiclégiícai is  a lóg!ötletesebb fő
városi mvon abo szakszerű munkát m . :ani. Elvál
lalom minden rendszerű speciális

szem üveg, orresipteto, lorgnon  
készítését orvosi rendelésre is a legolcsúbbtó! a leg
finomabb kivitelig a legalacsonyabb napi árak mellett. 
Mindennemű c szakmába vágó

ja v ítá s
gyorsan és pontosan készük

Mikor is az igen t  közönséget a legszolidabb ki
szolgálásról biztosíthatom, további b. pártfogásukat 
kérve állok készséggel rendelkezésükre, teijes tisztelettel 

TENNER OPTIKUS
Subotica, Aieks.tr,di a ul. 11. szám. 5928

Részvénytársaság
M A K Ü R N Ö K Ö T

k e r e s  a z o n n a l i  k i l é p é s r e .
A német nyelv ismerőié feltétel. Szerbül tudók, 
akik a gabonaszakmában már alkalmazva voltak 

előnyben részesülnek.
Ajánlatok „NYUGDÍJ" je lig e  alatt 

a kiadóba.

C1JELI VÁGOM
üflSlEW FI2I08 | 1 W

Z A  25 .000  KR U N A!
H rasfove le lv e  okrajőare 27x35 mm í 27X50 
mm. Jakih od jedan metar i duljih paralelno rub- 

ljcnih, zntim
hrasztovito t ía sa k a  od 8 cm. éirine naprvo isto 

paralelno rubljeniii u glavnome 27 mm jakih 
p o m ije sa n o  le tv e  i á a s k e  u naáem izboru 
razmjera, ztirava roba, izvrstna za gradnju supa, 
ograda i nianjih gospodar.-kih potreba, za kolje 
itd, razaáilju sa íeljezniCke postaje Zapreáiő, uz 

prJposlanje r.: -ca unaprijed 
dók z a lih a  tr a jo :

Braéa jenekovié, kSÍ^A,"*’*

•» épekkel

Fodrászok
legolcsóbb bevásárlási forrása

K A I C S  P É T E R
fodrászat! c ikkek é s  illa tsz e re k  nagy  

raktára
Su botica , R udíceva uf. — T elefon  147.

ESSMBSBCrM'

zongora, iskolák, hegedű 
iskolák, isko lák minden 

hangszerre,
u jjgyakorla tok, előadási 

darabok, ©pereltek, 
állandó nagy raktára .

t y Z f e S t t l

k ö n y v k e re sk e d ú s , zen em ű  o sz tá ly a  

Karaflordev trg. S U B 0  T E C A  Telefon 57. sz. 

Zenei kérdésekre fe lv ilágosítást n y ú jt!
P óstán  é r k e z ő  r e n d e lé se k e t  aznap  

a le g p o n to sa b b a n  elin téz .

E l s ő r e n d ű
c u k r á s z s e ^ é d

azonnal felvétetik.
Dornstadter cukrászda, Novisad.

Ugyanott 2 habverőgép használt, de jó állapotban 
eladó.

Rum- és likőressenciák
kölni-vize'; kimérve, francia pari púderek

Lakner Drogéria, Subotica
Kralj Alexandar-ui. a Hotel Nacionallal szemben.

7. oltfel.

FERRUM Ft T .
S U B O T IC A

j vasúti kocsi- és naozdonyjavitó m űhely 
: M ezőgazdaság i g é p gyá r. V as- és fé m ö n tö d e K

Külön o sztá ly  h aran gőn tésre .
S ürg ö n ye im  F e rru m  S ubotica . T e le fo n  581. szám'

Elvállal
m in d e n fa jta  gépek ja v ítá s á t és ra jz  u tá n i készítését.

Gyárt
m in d e n fa ju  s z ijk o ro n g o k a t, csapágyakat, csapágy- 

á llvá n yo ka t, m ezőgazdasági gépeket,
h ite le s  tizedes  m éríegsu lyoka t.

K észít
tran szm issz ió ka t és gyá rbe rendezések  felszereléséhez^ 

szükséges m in d e n fa ju  a lka trészeke t.

Előállít
m in d e n fa ju  szürkevas ö n té s t m e g a d o tt m ode ll vagy  
ra jz o k  után . M in d e n  össze té te lű  fé m ö n tv é n y t bárm ily ;,

m ére tű  és hangú

i  te m p lo m  h a ra n g o t
! a m e g a d o tt fe lírá s o k k a l és a k ív á n t o rn a m e n tik á v a l 

E lv á lla lja  a ha ra n g sze rke ze te k  e lkészítésé t, cs a
ha ra n g o kn a k  a to ro n yb a n  va ló  elhe lyezését.

V e sz
a legm agasabb nap iá rakon  szürkevas ócska, ö n tv é n y  

I vö rö sre ze t, b ro n z o t, sá rg a re ze t, ócska c s a p á g y fé m e t 
• n n tim o n t cs  ó lm o t. 3335.'

I .

N ői k a la p o k
a legelegánsabb kivitelben a legújabb 
divat szerint a legolcsóbban kaphatók

K le in  L eo n á ná l
Mánojloviéeva ul. 1.

Átalakításokat legjutúnyosabban vállalok ,í

!■ I

Vám, közvetítő, speditió és kom issió vállalat. 
WS5F.ÜSB88 F ő ü ile l:

B E O G R Á D , Z a le n iv e r e E C  1 8 . — T e l e f o n  1 7 4 0 .  ?
F iók ü zletek :

Zombe'Ja, Te fon 17. —  Ve!. Kikinda, Hotel Európa.

Vállal Zoiubsljá'í, Vei. Kikindás mindennemű áru  elvá- j 
molást, reexpeíiiiálást, a  hatóságoknál minden ügyben j

interveniál. — Olcsó és gyors k iszolgálás, 
tó T áv ira tc ím : ,,OAM.'V."
BiasiwíaBFSBtasEScsimMssfOTBias!!. _ t o n e n n  

2CSIG-ni',Taí^P"Sa^®aíK5anSHHEM BaaBW aSa»S«fSBiB, 
agreb, I. fer. 17. Telefon br. 2556. |

Ko? ka p h a tó k  le g o lc s ó b b a n

tehe rau tom ob ilok
használt, da szavatolt jó állapotban?

K i z á r ó l a g  a  „ l í P "  G a s a g e  d .  t í .

Z a g r e b ,  T rg . I. b r . 17 .
wMwg.taMt'ia.tg .^ r x T s a ^ ig i i1

j  !
1

í ;

I  Komp.
B e o g r a d ,  G r a c a n i c k a  u l i c a  1 2 . s z á m .

S ifo iw R , vásznak, ZGíirek, sza tin o k , 
anyago k , ken dők,

F É R F IS Z Ö V E T E K
és sza b ó ke llé ke k .

h a g g b a n ! T e le fon  13S7. h a g g b a n  I,

Valódi

p o ro sz
k ő s z é n

l-a külföldi

gáz- és öntődei-keksz 
és kovácsszén kapható

A
Szlavóniai Szénkeres- 

ketíelmt Társaság  
Kaufmann és Társa Bródn/S

Fiók : Novisad
Z ( P e t ő f i )  u, 13. 

T'vir-'tcfm: ..ANTRACIT- Notisad. 
Telefon 283.
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FÁJ A FEJE
?

Vagyon PINTÉR porokat
S Z E N T  J Ó Z S E F
patikában n nagytemplom 

mele?. 6059

Hiljiah, Hliüíl,
JSL ogyencstartó B 
“jSP ratSliUéiiilS iT 

‘ ís j.v ltú  műhely.

Paliéeva 5. Telefon 275. j

V A TTA
magyar’szabóknak

kapható
PRcSSBÖRűEB SÍIM ffi

Trg Slqbode volt llgcn- 
bodega.

D I A D A L T
Pékek ügyet.m ! „  DIÁM ALT* 
a Hquser & Szóból ka gyárból 
W^en-Stadtiau, békebeli in iiiű- 
ségbenj újra kapható a vezér- 
képvischjtnélJiiRoslavia számúra

Eduaril UuzancG, Zaarci]
Lerakat Strosnlajcrova uh 10.

A I. izraelita hitközségek es 
hitsorsoaok tiszte.eltel érlcsii- 
ic tnck, lio;:y. uz. elkövetkező 
ünnepek alkalmával használandó

cédrus és
a 'aS 'ih ’

púimé k
m cgírkc itek. — Most is — ujry 
m int máskor a le g jo b b  éa a 
legszolidabb kiűzőig iási fogom 
nyu|tani, K i.ánntin nilnőaégs/e- 
rin ti árajánlatot küldök (ÍXk>
Freilich S. Subotica

Stlpc Qrgiéa u l. 21.

Drag. LJ. Jovanoviő ter
ménykereskedő Subotica, 
Cara Dtisaiia-nl. 8 keres 
azonnali belépésre felnőtt 
tanoncot és egy kiszolgálö- 
nöt azonnali belépésre, l i- 
zctés megegyezés szerint.

6872
Gyógyszcrószgyakornoki

állást keres érettségizett 
fiatalember. Ajánlatokat a 
kiadóhivatal továbbit. 6919
Jó inunkáslányok azonnal- 
ra kerestetnek a szegedi* 
uti keményítőgyárba, le
lencházzal szemben. 6959

Dada kerestetik azonnalra. 
Cím: l.ővy (iéza, Ce^ka- 
nlie.i 7. 69!
Szerb - magyar nyelvben
iárias könyvelő jó Java
dalmazással azonnalra ke
restetik. Cim: Vig könyv
kereskedés, Subotica. 6954
Gépirókisasszony, ki a né
met nyelvet teljesen bír
ja, alkalmazást nyerhet 
azonnal helybeli cégnél. 
Cim a kiadóban. 6951
Bejáró takarítónőt kere
sek. Cim a kiadóban. 6948 
Egy iiáiószobaberendezés 
eladó. Cim: Szudarevics- 
ul. 42. 6945
u«tavw'Pa«oa««.aiie<aa«wai>ean'
? 7 É m - S l A D A S !

ARANYAT 80—120 K-ig 
veszek. Ékszerekért a lcg- 
többet űzetek. Ékszerekre 
kölcsönt közvetítők. Pin
kái a Lombard zálogháza 
volt becsüse. Ivari Anti;-'1 
noviú-ulica B. 4. (Hart- 
mann-palota, volt Novák- 
ház, a vasat mellett). 6637

ARANYAT. BRILLIANST,
drágaköveket legmagasabb 
árban veszek. Órákat és 
ékszereket Icgszakszeríib- 
ben javítok és legolcsób
ban árusítok Friedmann 
Dezső órás és ékszerész 
Subotica, Alcxandrova ul. 
Állami tisztviselőknek javí
tásoknál 20 százalék en
gedmény. 6086

Vendéglő házzal, berende
zéssel, 50 éve fennálló, a 
piactéren sürgősen eladó. 
Cim a kiadóban. 6915

F é rfik a la p o k , s tum pok 
és ka la p fe lsze re lé s i

cikkek

J e í s & ie e v a  v J jc a  8  s z á m .

D Ü C 5  B Á C S I  F I A

Telefonon nem  adónk hlrdetéol B m ekben  felv ilá g o sítá st. 
Aprófclrdelóa egy  azó 2 K, va«ta?bel9» és elm asó  
b élszeresen  szám it. Legkisebb apróhirdetés ára 29 T 
A próhirdetéseket fe lvesz  Szubotleán a k iadóh ivatal 
A lezcndra-u llca , I.elbacb-li&x é s  Schlanger hírlap- 
áruda a vunntl park m ellett. V idékre valam ennyi

rfelárn n ltén k . E lő fizetési ülj h avoak lat .30din ., n egyed évre  90 din  
K érdezősködósckhez válasz b élyeg  m eltékleadS.

L'.J boroshordók a legja- 
tányosabb árban kaphatók 
Sijaíié fatelepén, Paliéki 
put. 6448

TŰZIFA vaggontételek- 
ben, aprított ázhoz meg- 
delés után nnal szánt
va, valamit?., külföldi ko
vácsszenet, Kályhához való 
kőszenet és gáz-kokszot, 
Siiacié tűzifa- és kőszén
telepe, Paliéki put, telefon 
839. 6449
Száz tucat 
érna olcsón 

kiadóban.

. . .
M inden

ajtó megnyílik Ön előtt, 
ha cipője „Dedy“ ame
rikai minőségű terpenti- 
nes cipőkrémmel van 
tisztítva.

m indenütt kapható!
D e p o t:

P rva  J ugosIoy. Kemicna FahriKa N ó r á i

»Alfa« separatort, 300 liter 
és »Viktória« tejtermékgé- 
pet, 60—80 liter teljesít
ménnyel keresünk megvé
telre. Cim: »Ruska Mle- 
kara«, Wilsonova-ul. 20.

6830

HÁZ nagy raktárral, pó
réval, 700 négyszögöl te

jekkel eladó. Majáanski vi 
nograd 126. 677
Üzletberendezés rőfös 

vagy rövidáru részére ju-
1000 yardos tányos áron eladó és azon- 
cladó. Cim a nal átvehető. Cim a kiadó- 

6894 bán. 6880

Hordók és kádak eladók, 
Ottembacher Alajos, Sán- 
dor-külváros 1 6960
Eladó ni rőfös izlct-beren- 
dezés Urbán Lajos fűszer-
kereskedőnél Adán.__ 6909
ÓCSKA és hulladékféme
ket, vörös és sárgarezet 
ólmot, horgonyt és alumí
niumot legmagasabb ár
ban veszünk. Qoldner 
Testvérek jégszekrény- 
gyár Suboticán, Jugoviée- 
va-ulica 20. Telefon 131. 
szám. 6490
HULLADÉKÉRT PÉNZT.
Legmagasabb napi árban 
veszünk vörös, sárgaréz, 
ólom, horganvt, öntött vas
hulladékot Megyanszky és 
Társa vaskereskedők Su
botica (a városház átelle- 
nében. Telefon 360. 6028
Eladó m HP magánjáró, 
Első Magyar Gazdasági 
cséplőgarnitura teljesen jó 
kaiban lévő 13 éves, 180 
ezer dinár. Csordás Ká
roly Bredin kőbánya.

___________ 6864
ELADÓ szálloda teljes be
rendezéssel és egy kert 
földdel együtt. Subotica és 

nagvbce.-kcrcki vonalon, 
állomással szemben. 

Cim a kiadóban. 6442

i n U L C W E L E „

Város belterületén szép 
irodahelyiség áttidó. Cim 
a kiadóban, 6644
Vájjon hol vasaltatod gal
lérodat, hogy olyan hófe
hér és fényes? Piukovics- 
nál, VII., Zrinski trg 14, 
Kolonic-ház. 6865

&

2  0  0  0 ,  

h l. fe jb ő rt '
en2ros árak melleit •('. 
valamint különféle }{'•

t á jb o r o k a t
zárt palackokban 

literenként

2 6

koronáért ajánl

f c i  és f r a i  

" - i á i

Paje Kujudzióeva-ul. 34 
(Az udvarban.) Az evam, 

gelikus templomnál.
Telefon 289.

Vas- és fém öntvénye' 
k ét gyárt, n ik k e le i 

é s  galvanizál 
KRAUSZ

V.-Bccskerek, a törvényszéki 
palota mellett.

Telefon 329. 5904

Saját term ésű

ÉDESM UST
minden mennyiségben, va
lamint kisebb-nagyobb

B o r o s h o r d ó k

jutányos áron kaphatók:

F ra n k  S á n d o r
palicsi szőlőjében. 
(Haverda megálló)

Raktárnak vagy műhely
nek világos nagy betonos 
pince a beltéren azonnal
kiadó. Cim a kiadóbah^__
Fekete notesz családi ira
tokkal elveszett. Megtalá
lót kérjük, adja le a Szent-, 
györgyj plvbániáti. 696I| 
Keresek különbejáratu szo
bát villanyvilágítással,; 
esetleg közel az állomás
hoz. Ár mellékes, dineket
a kiadóba kérek.____6960
Teljes ellátást keresek há
rom iparostanonc fiam ré
szére a vaggongyár köze
lében. Ajánlatot a kiadó-
! Ivatalba kérek. __6946
Keresek nyersolaj- vág’/ 
szivógázmotort, 10—12 ló
erőset azonnalra, haszon
bérbe vagy megegyezés 
szerint részletfizetésre, 
Morvát Lajos Bczdán. 6953

S Z £ M F E D £ L E T ,  
KO P ö  R  S  ö  D ÍS Z E K E T
tapétákat és mindennemű temetkezési cikkeket 

gyári árban ajánl:
„ P A X "

temetkezési cikkek és művirág nagykereskedés
NOVISAD, KRALJA PETR “ 4.

AsztabssegéeSek,
akik jó müvÉsziss

munkára
landó alkalm azást nyerhetnek

S t r a u b  J ó z s e f  r n ü a s z t s l a s n á l  
A pat’n, B eog*adska  ul.'ca 240.

FESTŐSEGÉDEK,
kik minta utón is, egcsz önállóan 

dolgoznak, állandó m unkára kerestetnek.

WEISZ HERMINA
RAIÍAFESTŐGYÁR, NOVISAD.

K A L A P O D A T
N Ö ÍT  é s  F É R F IT

legújabb m 'd t llc k  szer nt form áz és készít

AD R IA  KALAPIPAR SU BO T ICA
M odellek láthatók. Kő z? ‘seket és (m m ázliinkat e"fogad.

S  T  E  I H i D  R  u  s
Aleks.mdrnva I I .  MŰHELY Jü j- v't’a u tca * . • '

„RUSKA MLEKARA"
házhoz szadit előfizetésre

T E J E T
október 1-tSl. Elöjcgy zisekct már most elfogad 
Kn«ija AL'ksnntlrova é. ' ■ Ang ! M gyár bank

• ••■.. V . . . ■* o-,.-; u . 2 a • <> Iá  ;,| : z e n ib e n

£•!
3

A  jó  szem a legfőbb kincs!
Ns rontsa a szemét, használjon Zeiss punktál 
szemüveget. Mimicn rendszerű szemílve ;et 

mérték után készít
D E U T S C H

'■ ' Subotica A.lcxaadrova-u. 5.
; -25Ő7 Zű ;o c , i.';ő o/y/'Y.'us üzlete.

A s2<11 la,:,;, dr.l í :^YV í :s rr.ll ... - ........ . túrt „ l;il:tl,',i:.„'d"nns Í d . - I i í.;: ótr/te-sme '.v,-j ticníól es Lupkiudú^.-TTktiriorgósYnín Suboticán.




