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A  feelso fro n t
Visszatért a király Beogradba, 

Visszatért az idegenországokat járó 
külügyminiszter és visszatért velük 
az országnak a háborús hírek által 
megriasztott nyugalma is. Most, 
hogy egészen elmúlt a háború ve
szedelme, a tovatűnt válságos na
pok távlatában lehet és kell elmél
kedni egy kissé arról, hogy tulajdon
képpen milyen gyönge épitményii 
hidak kötik össze egymással vagy 
még inkább választják el egymástól 
a  háborút és a békét, a véletlennek 
milyen furcsa és kiszámíthatatlan 
játékai, az egymást keresztező ér
dekeknek milyen titokzatos alaku
lásai intézik a milliók sorsát.

Még gondolatnak is dermesztő 
volt _ valóságnak pedig egyenesen 
kétségbeejtő lett volna az uj háború 
lehetősége, bármely formában, bár
mely viszonylatban is. Mert most, 
az ötévig tartó vérözön után ugyan
csak megismerhették Európa félig 
még mindig gutaiitött, félig még 
mindig kótyagos fővel tántorgó nem
zetei a brutális valóságot, hogy a 
győzelmes vagy a vesztett háború 
között a milliók szempontjából, a 
nép, a tömeg szemszögéből Ítélve 
nagy kíilömbség igazán nincsen. A 
győzelemmel végződő háborúnak 
ugyanaz az ára, mint a vesztett bá
bomé: temérdek, ártatlan ember
élet és véres verejtékkel, munkával 
megszerzett kultufjavaknak szinte 
helyrehozhatatlan elpocsékolása. És a 
győzelemnek az ára sokszor drá
gább, végzetesebb, mint a vesztett 
háborúé.

Most, utólag mérlegelve az eshe
tőségeket és a vészes persepktivá- 
kat, meg kell állapítani, hogy Euró
pa egyetlen állama, még a legvirág
zóbb, legerősebb nagyhatalom sem 
vállalhatta volna büntetlenül a hábo
rúért való és a háborúval járó fele
lősséget és a szörnyű kockázatot. 
Alinál kevésbbé tehették volna meg 
ezt a bábomban fogant uj közép és 
kis államok, közöttük nagyon ter
mészetesen az SHS királyság sem.

Szinte érthetetlen a mindenáron 
háborúsdit játszani próbáló diplo
maták és katonai szakértők vaksága. 
Az egész európai társadalom irtóza
tos válsága, véres vajúdása tragé
diái méretekben folyik le a szemük 
előtt, még egyáltalában nem fejező
dött be a nagy átalakulás, Oroszor
szág elintézetlen problémája irtóza
tos stilylyal nehezedik az egész 
kontinensre, amelynek beteg, meg
fertőzött testrészei általános vér
mérgezéssel fenyegetik az amúgy is 
lázas organizmust. Nem szükséges 
semmi egyéb, csupán egy kis helyi 
gyuladás, egy jelentéktelennek lát
szó kelés, apró pattanás, hogy a kó
ros anyagokkal megtelt nagy test 
menthetetlenül halálos nyavalyába 
essék. És ebben a válságos helyzet
ben, amelyet mindenki lát, mindenki 
tud és mindenki érez, lehetett egy 
újabb háború eshetőségéről komo
lyan beszéln i!...

E s  nem lehet, nem szabad ezt a 
szót: háború kiejtenie ajkán büntet
lenül egyetlen felelős politikai és tár- 
s idalmi tényezőnek sem, mindaddig, 
amíg az .illám belső frontját szikla
szilárddá ki nem építette a céltuda
tos becsületes államalkotó munka.tOS ofCSUieiCS d J iu n iu iiv iu  iiw hiw  . . . .  QEajok, nemzetiségek, tclekezctek ésban, a tea germ elleken , Szlovema-

társadalmi osztályok ma még nem 
állanak szorosan egymás mellett, a 
kellő kohézióval egymáshoz for
rasztva az uj államokban. A belső 
rend és béke, nem következett el 
még a konszolidáció munkája, nem 
fejeződött be még, a gazdasági meg
erősödés hiányzik, a sok kérdő, fel
kiáltó és gondolatjel nem tűnt cl 
még, sok a teendőjük még az állam 
pallérainak mindenütt, főképpen az 
uj államokban.

A lelkek békéjét kell megteremte
ni előbb, a lelkek belső frontját, sok 
megértéssel, megfelelő államférfin 
perspektívával, bölcs alkotó munká

A széthulló kormánytöbbség és felbomló 
ho rvá t blokk

A boszniai horvátok az aktivitás m ellett —  Megint pénzt 
kapnak a muzulmánok —  Nincsics a Népszövetség tanácsában

A két egym ással legélesebben 
szem benálló pártszövetség : a kor
m ányt tám ogató koalíció és a 
horvát blokk egyidöben m utatja 
a bom lás jeleit. A lökést a koa 
liciók bom láséhoz a zagrebi kon
ferencia adta. Azt lehetne .non- 
dani, hogy ez egészen  term észe
tes jelenség, m ert hiszen a zag
rebi konferencia főcélja épen a 
horvát-szerb ellentétek kiküszöbö
lése volt. Mind a két szem ben 
álló csoportban sok olyan politi
kus van, akikben m egérlelödöt 
az a m eggyőződés, hogy a m erev 
elzárkózás m inden közeledési 
kísérlettel szem ben a jövőben 
már semmi jóra nem vezethet és 
a fiatal állam konszolidálásának 
nagy akadálya.

Sokan a korm ány táborából azt 
hitték, hogy a dem okraták meg 
jelenése a zagrebi értekezleten a 
kormány gyengeségének lesz a 
dokum entálása és ezért a horvát 
blokkot csak m egerősíti eddigi 
merev passzivitásában. Az ese 
m enyek azoknak adnak igazat, a 
kik az ellenkező hatást várták.

Napról-napra szaporodnak azok 
a hírek, m elyek szerint a zagrebi 
konferencián a jugoszláv eszme 
híveinek közeledése mély hatást 
tett a horvát blokk egyes cso
portjaira és ott is m egerős tették 
azt az áramlatot, am ely a passzi
vitás feladását és a Bcogradban 
való m egjelenést követeli. Először 
az intelligencia pártjában, a Za- 
jednicéban érvényesült ez az 
áramlat, am e’y vezérorganum uk- 
ból, az „O bzor“-ból mar hetek 
óta konstatálható. Majd a legko
nokabb csoportban, Radics pa- 
rnsztpnitiaban is hasonló jelek 
mutatkoztak. Heizler, Lovrankov cs 
és társaiknak akciója mii d no 
ayobb visszhangra talál a horvát 
parasztság körében is. A legna- 
rychb elégedetlenség a passzivi- 
ás-al szemben azonban a horvá 
jlo;k H orvátországén kívüli szer
vezeteiben mutatkozik. Dalmácia

val. És ennek a minden külső front
nál nagyobb biztonságot nyújtó bel
ső, lelki frontnak a felépítéséhez a 
békének igazi szeretetc szükséges, 
amely ne emeljen a rideg paragra
fusok és az erőszakos rendőri intéz
kedések segítségével újabb gátakat 
a megbékiilni és dolgozni akaró fa
jok, nemzetek, felckezetek és társa
dalmi osztályok közé. Az alkotmány
nak és a békeszerződésnek bolt be
tűibe a szivek melegét kell öntenie 
annak, aki a belső front megépítésére 
vállalkozik. És a szilárd belső front 
lesz egyúttal a legerősebb külső 
frontja is az országnak.

bán, de főleg Boszniában hangzik 
fel leggyakrabbai. a horvát pártok 
sajtójában js a passzivitás feladá
sának és a reális politikai küzde
lem szükségességének követelése 
Alábbi hírünk is egy erős bosz
niai blokkista szervezetnek ilyen 
határozatáról számol be.

A  boszn iai horvá tok  
a passziv itá s ellen  

Beogradból je lentik : A „Pravda" 
szarajevói jelentése szerint a hor
vát földmives szövetség választói 
azt követelik tizenegy képviselő
jüktől, akik valam ennyien a hor
vát Zajednica tagjai, hogy vegye
nek részt a nem zetgyűlés mun 
kajában.

M egegyezés  
a m uzulm ánokkal

Beogradból je len tik : Popovics 
pénzügyi állam titkár hosszabb tár
gyalások után m egegyezett 17- 
lovics kereskedelmi miniszterrel, 
aki a m uzulm án párt nevében 
tárgyalt a bégeknek fizetendő 
földváltság összegében. Ezt a 
m egállapodást a kormány már 
jóvá is hagyta. A m egegyezés 
értelm ében a kormány már újabb 
20 millió dinárt küldött el a 
szarajevói agrár-igazgatóságnak 
azonnali kifizetés végett, a korábbi 
10 millióval együtt tehát 30 mil
lió. További 30 millió dinárt pe
dig október végéig fizet ki a kor
mány, amivel a bosznia-hercego* 
vinni földreform pénzügyi része 
teljesen likvidálva is lesz. A m u
zulmán miniszterek a sikeres ma 
nővér után elállóitok lemondási 
szándékuktól.

Nincsics tagja lesz a N ép
szövetség  tanácsának

Beogradból jelentik: A „Vreme" 
Gcnfböl származó értesülése sze
rint a ksantunt N  ncsics Momcsillo 
külügyminisztert jolöd a Népsziivet 
ség tanácsának tagiává. Mint is
m eretes, ebben a kérdésben a 
múlt hónapban élénk diplomáciai 
tárgyalások folytak Beograd, Prága 
és Bukarest között.

Tovább tartanak  
a dalm áciai zavargások

Beogradból je len tik : A D alm á
ciából érkező jelentések szerint a 
parasztság forrongása egyre na
gyobb m éreteket ölt. Az izgalm at 
csak fokozza n hatóságok erősza
kos rendszabályai. Újabb össze
ütközéseket jelentenek Hvar szi
getéről, Starigradból, Vrbanyeből, 
Pitvomból és Szvircsiböl, Bracs' 
szigetéről, Milinböl és Mirciből, 
Murtero szigetről, Sibcnik környé
kéről és Trogira egyes községei
ből. Csak Split környékéről több 
száz f ö d  mívest tartóztattak le, akik

spliti törvényszék börtönében 
vannak. Sok községben gyüleke
zési tilalmat léptettek életbe.

Azokat a károkat, melyeket a 
lázadó parasztság tegnap a szől- 
lőkben okozott, százezer dinárra 
becsülik. A csendőrség és rendőr
ség m indenütt erősítéseket kapott, 
különösen Bladoben, Korcsulja 
szigetén, amely a legnagyobb falu 
a környéken, több mint 10,000 
lakossal.

A földmivespávt a végrehajtó
bizottság összes tagjait táviratilag 
Beogradnn rendelte. O któber 3-án 
lesz a végrehajtó-bizottság p le
náris ülése, am elyen a dalmáciai 
viszonyokat tárgyalni fogják.

A bizottságok ülései
Beogradból je len tik : Kedden 

délelőtt a pénzügyi bizottság ülést 
tartott, m elyen a törvényhozó b i
zottság átiratát tárgyalták, mely a 
bizottság vélem ényét kéri az egye
nes adókról szóló törvényjavaslat
ról. Rövid hatásköri vita után el
határoztak, hogy a kért szakvéle
ményt megadják.

A törvényhozó bizottság is ülést 
tartolt, melyen Trifkovics és Klí
ma nudi m iniszterek is m egjelen
tek. Trifkovics részletesen ism er
tette a tisztviselői törvény:, m ely
nek célja a fizetések végleges 
rendezése, a tisztviselők clmoz- 
dithatatlanságánuk garantálása és 
a ranglétra rendezése. A felesle
ges tisztviselők elbocsájtásának 
sima lebonyolítását is biztosítja a 
törvény. Kurnanudi pénzügym i
niszter kijelentette, hogy a drága- 
sági pótlekok most az állam pénz
ügyi helyzete miatt nem emelhetők. 
Erre 100 millióra volna szükség, 
amit csuk uj bevételi forrásokból 
lehetne biztosítani, a költségve
tésbe be nem illeszthető.

A bizottság elhatározta, hogy a 
drágasági pótlékok ügyében a 
pénzügyi bizottsággal együttes 
ülést fog tartani.

A rad iká lisok  som bori 
g yű lése

Beogradból je le n tik : Politikai 
körökben nagy érdeklődéssel vár
ják a vajdasági radikálisok som - 
bori kongresszusa’, am elyet o k 
tóber 1-én tartanok meg. A g y ű 
lésen több beogradi politikus is 
részt vesz.
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Sztrájk két szuboticai 
gyárban

Sztrájkfc •. léptek a Herzog és Gias 
valamint a Zorka-gyár munkásai

Szuboticán az utóbbi időben 
egym ást érik a bérmozgalmuk, a 
melyek gyakran vezetnek sztiajkra, 
m iután a rossz gazdasági viszo
nyok következtében a munkások 
állandóan fokozzák bérigényeiket, 
viszont sokszor a m unkaadók sem 
tehetnek eleget a követeléseknek. 
Mindkét fél helyzete roppant ne
héz m a : egyrészről a nagy d r á 
gaság és a m egélhetés gondjai, 
a másik oldalon pedig a pénz
hiány és a hitelnehézségek m eg
akadályozzák o term elő m unka 
nyugodt menetét.

A beteg  gazdasági viszonyok 
következtébeo két szuboticai gyár
ban szüntették be a munkások ú j
ból a munkát. Az egyik a Herczog 
és Glus zom ánc és bádogárugyár, 
ahol csak három  héttel ezelőtt 
volt bérm ozgelom  és a munkáso! 
a fokozódó drágaság következté
ben m ost újabb m em orandum mal 
fordultak a gvár igazgatóságához. 
A m em orandum ban 1 dináros óra- 
bérjavitást, valam int a m inimális 
kereset m egállapítását követelték, 
amit a gyár hajlandó is lett volna 
m egadni. H ajlandónak m utatko
zott az igazgatóság annak a kö
vetelésnek a teljesítésére is, hogy 
28 naponkint a gyár bizalmlférfiai 
és igazgatósága együtt állapítsa 
meg az elsőrendű szükségleti cikkek 
árát, igy a m arhahús, félbarna 
kenyér, zsír és lej napi árát és 
a 28 nap alatt mutatkozó áré mel
lűd st a gyár térítse meg m unká
sainak.

F ennakadás csak abban a k ér
désben állt be, hogy a munkások 
a segéderőből alkalm azott lányok, 
eddigi 5—6 —7 koronás ó rab éré ! ' 
10 k oronám  '‘érték  fe le m e ln i, n ’

mit a g>ár igazgatósága nem akar 
teljesíteni. Bár a tárgyalások már 
a leg jobb  m ederben folytak, ezért 
u gyár m unkásai — szám szerint 
hatvanén — sztrájkba léptek és 
m ár napok óta sztrájkolnak, anél
kül, hogy eddig az iparhatóság
nál békéltető tárgyalások lettek 
volna.

U gyancsak teljesitetlen bérkö
vetelés következtében sztrájkba 
lépett a Zorka műtrágya- és vegy

Egészségtelenek a szubotícui
A tanügyi hatóságok harca a várossal

Ismeretes, hogy Subotica város | 
hétfői közgyűlésén dr. Nedelikovicsl 
Milorád, a kiszélesített tanács tag ja ; 
napirend előtti felszólalásában szó -! 
vá tette azokat a tarthatatlan álla-I 
pótokat, amelyek a szerb egyház- 
község elemi iskolájában uralkod
nak és a legnagyobb mértékben ve
szélyeztetik a gyermekek egészsé
gét. Az interpellációra Tabakovlcs 
Miklós polgármester azt a választ 
adta, hogy az iskola-bizottság már 
intézkedett a kérdéses iskola bezá
rása iránt.

Az érdekes interpellációval kap
csolatban ismét aktuálissá lett a su- 
boticai elemi iskolák elhelyezésének 
kérdése, amelyet már gyakrabban 
tettünk szóvá. A közgyűlési in ter-1 
pelláció csak egy iskola elbelyezé- : 
sének anomáliáit tette szóvá, holott! 
majdnem valamennyi suboticai ele- ■ 
ml iskolában hasonló tarthatatlan, 
viszonyok vannak, úgy, hogy az! 
elemi iskolák növendékeinek egész- j 
ségét az iskolák mai elhelyezése a I 
legsúlyosabban veszélyezteti, ú g y ; 
Subotlcán, mint a környékbeli ta 
nyák és községek legtöbbjében. í

A suboticai tanügyi hatóságok c l-1 
keseredett harcot folytatnak a |  
város ellen, azonban minden ered -1 
meny nélkül, mert a város együita- í 
Ián nem segit ezeken a mai tartlia- < 
tatlan állapotokon. Kétségtelen, hogy I 
a város jelenlegi anyagi helyzete'

ipart gyárnak m integy 150 m un
kása is pénteken délben  és azóta 
még nem sikerült m egegyezés; 
létrehozni.

Novisadon is ú jabb sztrájk- 
mozgalmak vannak. A szabóm ul, 
kasok m integy három  héttel ez 
előtt 35 százalékos bérem eh t 
követeltek és mivel a tá rgyalá
sok nem vezettek eredm ényre, 
kedden körülbelül száz novisadi 
szabóm unkás sztrájkba lépett.

nem engedi meg ui iskolaépületek 
építését, ezt nem is kívánja senki a 
várostól, csupán arról van szó, hogy 
az elemi iskolákat könnyű szerrel 
lehetne a mainál sokkal megfelelőb
ben elhelyezni.

Az iskolákban uralkodó anarchisz
tikus egészségügyi állapotokról a 
Bdcsmegyet Napló munkatársa be
szélgetést folytatott a suboticai tan
felügyelőség több vezetőiével, akik
től a következő információt kaptuk:

A közgyűlésen szóvátett szerb 
hitközségi elemi iskolában uralkodó 
tarthatatlan állapotokkal legutóbb 
foglalkozott a kerületi iskola-bizott
ság. Ebben az iskolában olyan kis 
tantermekben, ahol azelőtt legfel
jebb 35—40 tanuló volt elhelyezve, 
most 82 gyermek szorong és az is
kola egészségügyi viszonyaira a 
legjellemzőbb, hogy az épület 186(1- 
ban cplilt és azóta alig renoválták. 
Az iskola-bizottság azzal a kérelem
mel fordult a városi tanácshoz, hogy 
az iskolát sürgősen más épületben 
helyezze cl, mire a városnak az 
volt a válasza, hogy nem áll rendel
kezésre más épület. Miután azonban 
a további tanítás a mostapl épület
ben • lehetetlen, az iskola-bizottság 
valószínűleg be lógja záratni a szerb 
egyházközség elemi iskoláját és 
hogy a tanulókkal mi lesz, az ma 
még kérdéses.

A tanfelügyelőség kijelentése sze

rint azonban nem jobb a helyzet a 
többi elemi iskolákban sem. Különö
sen a mlakai iskolában és a V. kör
ben levő jaszibarai iskolában tart
hatatlan a helyzet, sőt egészségügyi 
szempontokból sok tekintetben még 
rosszabb, mint a szerb hitközség is
kolájában. Ezekben az épületekben 
is túlzsúfolt és a higiénia legelemibb 
követelményeit is nélkülöző tanter
mekben vannak a gyermekek össze
zsúfolva.

De nem jobb a helyzet a közvet
len környéken sem. Palicson egyet
len tanterein áll rendelkezésre úgy 
a magyar, mint a szerb oktatás szá
mára és igy az egyik turnus végez
tével azonnal a másik csoportba tar
tozó tanulók özönlenek a tanlerem- 
b", anélkül, hogy közben szellőztet
ni lehetne. Hasonló a helyzet Zsed- 
niken, Tavankuton és sok más kül
telken is, ahol 1-0..140 gyermek is
össze van zsúfolva egy tanterem
ben. Orvoslás sehol sincs, a palicsi 
földmiivesiskolát is inkább vendég
lővé alakították át, semmint isko-' 
Iává.

Pedig maguk a tanfelügyelők je
lentik ki, hogy eze/j a mai iskola- 
épületek a tenyésztői é> melegágyai 
minden ragályos betegség baktériu
mainak és a tuberkulózisnak. A jövő 
generáció érdekében tehát halaszt
hatatlanul sürgős a segítség. Ehe
lyett azonban a város még meg is 
vonla az elemi iskoláktól úgy a ta
nítóképző, mint a Kakas-iskola épüs 
letét, úgy, hogy újabb harminc osz
tály vált hajléktalanná és került 
»szükséglakásba.« A Kakas-iskolá-' 
bán például most a tanonciskola van 
elhelyezve, amelyben pedig csak 
délutánonkint és nem is mindennap 
van oktatás, úgy, hogy ezért kár 
volt elvonni a helyiségeket az elemi 
iskolától.

A tanügyi hatóságok nem tehetnek 
egyebet, minthogy állandóan kérik 
a várostól a súlyos anomáliák or
voslását, ha azonban ez nem fog 
sürgősen megtörténni, úgy olyan 
súlyos bajok következhetnek be az 
idei tél folyamán, amiért senki sem 
vállalhatja a felelősséget.

Egy kritikus albumából
Irta: Bacdcker

M ég néhány ju gyzet a házasságról
liázastársak közt a temperamen

tumokból támadt összeütközések 
könnyen elintézlietök, a világnézetek 
kiiiönbözöségéböl vagy a gazdasági 
kérdésekből támadottak ellenben 
nehezen simitliatók el. Az ilyen kon
fliktusok hasonlatosak a porccllán- 
ban támadt repedésekhez, amelyek 
a legjobb esetben nem terjednek to
vább, de soha és semmiképpen se 
kiscbbcdhctnck.

Ha durva embernek finomgondol- 
kozásu a felesége, akkor nemcsak 
ez utóbbi sajnálatraméltó. S ha 
gyöngéd férjnek szívtelen az clctc- 
pár.ia, akkor is igy van.

•r
Egy világfi szomorúan jelentette 

a barátainak, amikor szívügyekről 
volt köztük szó:

Olyan dolog történt velem, 
amire legtávolabbról se gondoltain 
soha. s amit mindig lehetetlennek, 
sót képtelenségnek tartottam!

_9
Beleszerettem a feleségembe. 

*
\ k.j/a • g nem zárja ki a szerel

met, — .iliitóttá egyszer egészen ha
tározóban egy asszony.

Bámulatos, hogy milyen hatással 
vannak egymásra a házasfelek! Az 
ország egyik legcszcscbb embere 
feleséi vette világrészünk egyik 
leghiubb lm m át. Eredmény; bárom 
esztendő múlva a férj olyan clbiza
kodott volt. mint egy asszony, az

asszony pedig éppen olyan okos 
volt — mint annakelőtte.

*
Szerelmeknek és házasságoknak 

a sorsa egyaránt attól függ, hogy 
hogy’ kezdődtek.

*
Ellesett várbeszéd.
— Elek hogy’ van?
— Készülj el a legrosszabbra!
— Beteg?
— Rosszabb!
— Maghalt?
— Majdnem. Megházasodott.

,i - •(> .! |?----  (szánakozva, meg-
í liatottan) sokat szenvedett szegény? 
j — Jóformán semmit. A dolog egé- 
[ szén hirtelen jö tt. . .
i — Hála Istennek! Úgy is fog még 
I szenvedni eleget!

Í
*

Egy egészen okos embertől hal
lottam:

— Ha azt kérdeznék tőlem, hogy 
■: milyen nőt óhajtok feleségül, szé- 
’ pet-e vagy rutát? — akkor erre a 
‘ kérdésre nem tudnék válaszolni.

j Egy másik úriember pedig — aki 
* szintén nem szamár — igy nyilat- 
! kozott egyszer:
í Nem tudom eléggé csodálni azt 
[ a polgártársamat, aki csúf nőt vesz 

feleségül, s csak azt az urat bámu
lom még jobban, aki rendkívüli 
szépséget vezet az oltárhoz.

♦
Valaki kikosarazta leányának az 

egyik kérőjét, mert nem volt meg
elégedve az információkkal, amó- 

• Iveket róla kapott.
Egy esztendő múlva, amikor újabb 

t adatok érkeztek be hozzá, megbánta 
ín dolgot s a követki’-’ó szcnirehá- 
Inyást tette a közvetítőnek; . v

• — Maga az oka, hogy tavaly el- 
j utasítottam Kovács urat. Miért hall- 
: gáttá el előttem, hogy ez a derék 
' fiatalember olyan ügyes panamista?

• Don Juan mondásaiból:
— A szerelmi házasságok a leg

szerencsétlenebb házasságok.
*

Egy barátomnak a megfigyelése:
— Amig udvarolsz egy lánynak, 

f nem látod soha dtini, — a jó tercm- 
j tés levegőből s illatokból táplálko
z i k ;  amikor jegyben jársz vele, 
j annyit eszik, mint egy kis kolibri: a 
F nászuton elkezd gourinandc-oskod- 
’ ni, s egy-két év múlva azt veszed 
[ észre, hogy nem tudod jóllaktatni.

5 Megvallotta egyszer nekem egy 
asszony, hogy az a legboldogabb 
órája, amikor megbántja az urát, s

| az bocsánatot kér tőle.
*

í Az Ízlés rokonsága, egyező világ- 
[ nézet és hasonló életkomolyság jobb 
j és állandóbb kapocs a házasságban 
(a  forró lánggal lobogó szerelemnél, 

mert az előbbiek közössége idővel 
; szerelemre vezet, inig ez utóbbinak 
! a lángolása aligha lesz képes a há

zasfelek Ízlését, világnézetét és élet- 
felfogását hasonlóvá tenni vagy leg-

• alább kiegyenlíteni.
» *
j — A házassági intézmény feltét- 
! lenül revízióra szorul. — mondta 
‘ egy házas ember. — A férfiak ré- 
í szérc is kell valamelyes jogokat en-
• gedélyezni.

*
' Aki dominálja a hitestársát nem 
; szereti a hitcstársát.
! *

A férfi akkor is megházasodik.'

•- ha nem akar, s a nő akkor se megy 
biztosan férjhez, ha minden áron 

; akar. j
Innen van az, hogy a férfi annyi- 

i' ra kedveli a nőket, akik nem "akár-
• nak a felesége lenne, s a nő annyira,
• gyűlöli azokat a férfiakat, akik nem 
? óhajtják őt feleségül venni.
8 *
' Házastársak, ha nem szeretik 
egymást, jobban haragusznak egy-.

• másra a jó tulajdonságokért, amc-. 
? lyek a másikban meg vannak s ő’ 
; bennük hiányoznak, mint a rosz- 
5 szakért.

*
Nincs jobb és hathatósabb reklá-

5 műnk, mint a feleségünk meg az öz
vegyünk. Ha a feleségünk vidám] 
arccal jár a városban, mindenki azt 
következteti erről az arcról, hogy 

: jó férjek és derék férfiak vagyunk.,
I S ha az özvegyünk bánatos tekin

tettel, szomorú felhőkkel az arcán 
; megy végig az utcán, a szornorusá- 
' ga azt a véleményt fogja terjesz
teni mindenfelé, hogy gyöngéd fér
jek és pótolhatatlan emberek vol
tunk. akiket elfelejteni nem olyan.

, könnyű.
*

Az u. n. jó feleség mindent felál
doz a szeretett uráért: a kényelmét., 
a vagyonát, az éjszakai álmát, az 

] egészségét, s ha szükség van rá. az, 
életét is. De ha az ura arra kéri.

. hogy a nagytakarítást halassza cl 
■ egy nappal, vagy hogy az ő szobá- 
5 jában azt korábban vagy későbben 
: végeztesse, akkor őnagysága hatá- 
’ rozottan és barátságtalanul azt fe- 
í leli:
j — Minden áldozatnak meg van a 
5 határa. Ez/ nem lehet!
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A  pénzügyminiszter 
Szuboticán

Á tutazóban félnapot időzött a városban

Kumanudi Koszta pénzügym i
niszter hétfőn délután, a bellyei 
uradalom ból visszatérve, kiszállt 
Szuboticán és fél napot töltött itt. 
A m iniszter érkezéséről nem  volt 
senkinek sem  tudom ása, nem is 
volt hivatalos fogadtatás. Dobano- 
vacski Pál főispán és Tillinger fő« 
kapitány-helyettes társaságában 
azonban a m iniszter, aki ez alka
lommal volt először Szuboticán, 
m egtekintette a várost, majd este 
fél nyolc órű tájban a városházát 
nézte  meg.

A m iniszter elragadtatással nyi
latkozott o városháza épületéről 
és különösen a közgyűlési terem 
ről. É rdekes, hogy amikor a fő
m érnöki hivatal helyiségeit akar
ták a m iniszternek m egm utatni, 
ott épp a m érnökegyesület tagjai 
üléseztek az uj építkezési sza
bályrendelet ügyében. A pénz
ügym iniszterre láthatólag jó be
nyom ást tett, hogy a városházán 
m ég a késő esti órákban is folyik 
a m unka és szívélyesen elbeszél
getett a jelenlevő mérnökökkel.

E ste m ég a palicsi gyógyszeré
szeti kiállítást tekintette meg Ku- 
tnaiiudi pénzügym iniszter, akit a 
kiállítók anélkül hogy m egism er
ték volna, a legkülönbözőbb pros
pektusokkal láttak el. z\ m iniszter 
teljes m egelégedését fejezte ki a 
látottak fölött és anélkül, hogy 
hivatalos tárgyalásokat folytatott 
volna, este tizenegy órakor to
vább  utazott Beogradba.

A szuboticaiak bizonyosan élén
ken sajnálják, hogy a m iniszter 
itt tartózkodása alatt a pénzügyi 
körökkel nem  keresett érintkezést. 
Ú gy látszik nem  volt kiváncsi 
azokra a panaszokra, melyektől 
a pénzügyi és kereskedelmi kö
rök hangosak.

Szaporodnak
a női csempészek

A kalapbavart valuta és  az am erikai 
visüzavándorló dollárjai

A csem pészet ma m ár nem  az 
a biztos, jó „foglalkozás", mint 
m ég rövid idővel ezelőtt, de a 
nagy valutáris különbség azért 
m ég ma is sok em bert csábit 
arra, hogy m egkíséreljen az or
szágból kicsem pészni a m egen
gedettnél nagyobb  összeget. É r
dekes jelenség, hogy többnyire 
nők foglalkoznak a pénzcsem 
pészéssel, m ert ugylátszik, bizto
sabban tudják elrejteni a határon 
atcsem pészni szándékolt össze
geket.

Subotícán a vám hatóság az 
utóbbi időben sok ilyen csem pé
szetnek jött a nyomára, mert 
az itteni határállom áson mind 
gyakrabban kísérlik m eg a m eg
engedettnél nagyobb összegnek 
M agyarországba való kivitelét. 
Jellem ző, hogy az utolsó napok
ban leleplezett csem pészek leg
nagyobbrész t nők, akik 1000— 
10Ö00 dinár közötti összegeket 
akartak kicsem pészni az ország- 
hó!. De elfogtak egy olyan nőt 
is, aki 36.000 dinárt akart kicsem
pészni a ha- rcn — a kalapjába 
varrva, Azonban rajtavesztett, a 
pénzt elkobozták cs Cl m agát szi 
goruan m egbüntették.

Az utóbbi napok legnagyobb 
arányú csem pészését azonban 
kedden leplezte le Bosko N ko/ics 
suboticai vámtiszt, oki letartóz
tatta U'lébcr István Amerikából 
visszatért magyart, aki 15 évig 
élt Amerikában és most ottan

Nincsics külügym iniszter 
Bánffyyal és Sztambulinszkivel tá rg y a lt Genfben

Beogradból jelentik : Nincsics 
külügym iniszter Bengrodba érkéz 
tekor a pályaudvaron öt váró új
ságírók előtt néhány szűk szavn 
nyilatkozatot tett. Arra a kérdésre 
hogy m egakadályozhatta volna 
Jugoszlávia, hogy Drinápoiy tö 
rök kézre kerüljön, N  ncsics vállat 
vont, m a|d hozzátette :

Ha elküld link volna 2000—3000 
ezer katoniil Szkutariba s Csónakba 
lelmt hogy nem jött volna ennyire.

Azt is közölte Nincsics a sajtó 
képviselőivel, hogy

Genfben megbeszéléseket foly. 
tatott Bánffy Miklós magyar 
külügyminiszterrel, Szlambu- 
linszki bolgár miniszterelnökkel 
és Tostl olasz külügyi államtit

kárral.
A „Vreme" jól inform ált fo r

rásból eredő értesülése szerint 
Bánffy magyar külügyminiszterrel 
a jugoszláv-magynr határ kiigazí
tásáról tárgyalt N  ncsics. Ezt o 
kérdést M agyarország a N épszö
vetség elé vitte és döntőbíróság 
kirendelését kérte.

G örögország végső ellenállásra készül Thráciában
Á ’Iién gyászol —  Ellentétek Kemal pasa és a szultán között

A nagyhatalmak a Kemal pasához 
intézett meghívással egyidejűleg az 
athéni kormányhoz is hivatalos fel
szólítást intéztek, hogy Kemal pasa 
beleegyező nyilatkozata után

a Thráciában levő görög csapa
tokat azonnul vonják vissza.

A görögöknek Thráciából teljesen 
ki kell vonnlniok, mihelyt a vegyes 
bizottság, amely előreláthatólag a 
kisázsiai Budaniában ül össze, meg
állapítja Thrácta és Görögország ni 
határait. A nagyhatalmak jegyzékét 
a francia követ nyújtotta át Kalogc- 
roputosz miniszterelnöknek, aki még 
az éjszaka miniszteri tanácskozást 
hívott egybe. A miniszterelnök ta
nácskozott Konstantin királlyal is.
A nemzetgyűlés, amelynek első ülé
sét október 2-ra tűzték ki, állítólag 
már előbb fog egybeülni,

A szövetséges hatalmak jegyzéke, 
mely hétfőn érkezett meg Athénbe, 
az egész ország lakosságára telje
sen lesújtó hatással volt. A középü
letekre és nagyon sok magánházra 
kitűzték a gyászlobogót. A mulató
kat. nyilvános helyeket bezárták, az 
utcákon

tüntető tömegek Konstantin ki
rály lemondását követelik.

Venlzelos hivei pedig heves táma
dást kezdtek a kormány ellen. Egész 
Görögországban elrendelték az os
tromállapotot. Nr. athéni rendőrség 
uj összeesküvést ledezett lel Kon
stantin király ellen. Több, mint két
száz. embert, akik részesek az össze
esküvésben. letartóztattak.

A görög kormány a párisi komp
romisszum és a nagyhatalmak jegy
zéke dacára

utolsó támadást akar Intéz
ni Kemal pasa ellen európai 

földön.

haláfos ítélet 
rlk.

I ./adás Mez- potámiábn‘i 
Konstantinápolyból jelentik: 

angolok elleni felkclé1' Mezon ' 
niiíban egyre nagyobb mérv.!

A görög kormány semmi körűimé-} oh. A kurd feiedclcni í. gw 
nvek között sem hajlandó Thrácinl szóhtohn a lakosságot és ,'í< ro/x/// 
ós Drinápoiy' hur, nélkiil á:t - "l'n]niia  ifientösebh helységeit meg 
a törökühnc' 7 isrietúban . t otliíni• szállta.

megtakarított pénzét, 390 dollárt 
és 44.000 dinárt akart kivinni a 
határon. A vám vizsgálatnál azon
ban letartóztatták, pénzét elvették 
és addig őrizetben m arad, amíg 
50.000 dinár pénzbírságot le nem 
fizet.

M egvertek egy városi
tanácsost • 

és elítélték  verekedésért
Néhány nappal ezelőtt zivatar 

tombolt végig Szlavónia fölött, Ősi
jükén is elemi erővel dühöngött a 
szélvihar és a jégeső. A szörnyű zi
vatar éppen az utcán lepte meg, sé- 
tálás közben Jaksics János városi 
tanácsost, aki gyorsan födél alá me
nekült, nem vette észre, hogy éppen 
a kommunista alapon álló Munkás-' 
Otthon kapujában /111, noha sa jtó -- 
bán, társadalmi téren: és a városi: 
közgyűléseken a legelkescredettebb; 
harcokat szokta vívni a Munkás-’ 
Otthon ellen.

Jaksics János, amint észrevette, 
tévedését, a szakadó csőben el 
akarta hagyni politikai ellenfeleinek 
tanyáját, azonban már elkésett, 
mert a munkásotthonbcliek észre
vették.

Két hirliedett kommunistaagitá- 
tor: Reich József és Pavosevics\ 
Adél nyomban a kapualjba siettek' 
és szóváltásba keveredtek ellenfe
lükkel. Jaksics kitért mindenféle el-, 
vi vitatkozás elöl és a végén kije-, 
lentette:

Rablókkal, akiknek nincsenek 
elveik, nem vitatkozom!

A két kommunista erre nekiron
tott a városi tanácsosnak és elver-, 
tck. A megtámadott városi tanácsos 
sem maradt azonban adósa támadói
nak és ugyancsak osztogatta a nyak- 
leveseket .iobbra-balra. vcgíil pedig1 
— elmenekült s később feljelentettet 
támadóit..

A mai tárgyaláson a megvert vá
rosi tanácsos az affér okául azt hoz
ta fők hogy Reicli és társai hara-j 
gudtak rá nemcsak koinmunistaellc-' 
ncs magatartása miatt, de azért is, 
mert éppen arra a napra kértek tőié 
engedélyt gyűlés tartására, amit ő' 

'nem engedett meg.
Több tanú kihallgatása után To

kormány az ellenállásra százötven' jpalovics dr. biró bűnösnek mondotta:

A bolgár miniszterelnökkel n 
bolgár komitácsi bambiknak dél- 
szerbiai betöréseiről és a keleti kér
dőről tanácskozott a jugoszláv 
külügyminiszter. Drinápoiy vissza
kerülése Törökországhoz Bulgáriái 
még súlyosabban érinti, mint Jugo
szláviát. Bulgária a m aga számára 
szeretné Drinápolyt és igy az uj 
bolgár török határ előnyeit Bul
gária nem fogja kihasználhatni. 
Drinápoiy elvesztése felbontotta, 
vagy legalább is nagyon m egne
hezítette az összes bolgár-török 
szövetségi terveket. Ezt Sztam- 
bulinszki genfi m agatartásából 
erősen ki lehetett érezni.

Nagyon valószínű, hogy a ke
leti kérdés újabb fordulata hoz
zá fog járulni a Bulgáriával 
fennálló konfliktus könnyebb és 

békésebb elintézéséhez.
Az olasz Tostival az adriai kon

venciók körül folytak a tárgyalá
sok. Valószínűnek látszik, hogy 
az olasz iskolák kérdésében meg 
egyezés jött létre N incsics és 
Testi közöli.

ezer embert akar mozgósítani.
Kemal pasa a szultán ellen 

Bonyodalmat okoz a keleti prob
léma megoldásában a nagyhatal
maknak az a kívánsága is. hogy a két 
török kormány egyezzen meg egy
mással s igy Törökországot a béke- 
értekezleten csak egy bizottság kép
viselje. Az angorai és konstantiná
polyi kormány egyesülését megne
hezíti az a körülmény, hogy Kemal 
pasa ellensége V. Mehmed szultán
nak s ebben a fölfogásában annyira Budapestről jelentik: A jóvátételi 
hajlithatatlan, hogy nem is válaszolt J bizottságtól a magyar kormányhoz
arra az üdvözlő-táviratra, amelyet 
a szultán küldött neki s amelyben 
Kemal pasát legfenköltebb tábornok
nak nevezte. Minthogy azonban Ke
mal nem a dinasztia ellensége, bá
néin csak Mchmed szultán személye 
ellen van kifogása, aki az ő hite sze
rint lehetetlenné vált az izlám sze
mében a mohamedánok ellenségei 
irányában tanúsított barátságos vi
selkedése miatt s minthogy Kemal a 
szultán helyébe a trónörököst akar
ta uj kalifának meglenni, a kérdést ' 
talán nehézség nélkül lehetne m eg-’
oldani, legföljebb a hékeértekezlet! h"?a',es'1 lóvátétcH bizottság tagjai, 
tolódnék el hosszabb vagy rövldebb valat? 1.n' / 1 %a.Kydr k’jrnwny meK- 
idörc bízottal közt ebben a tárgyban foly-

A szultán és Kemal közötti ellen-' latntt megbeszélések szorosun
szefiiggnek a magyar kormánynak 

/óla-.tétek még az 1919-ik évből szármáz- • , ,
link. amikor a békefeltételek ellen ' “ nagyhatalmakhoz, mtezcu 
harcoló Kemal pasát a szultán , szaval, amelyet Vulkó Lajos keres- 
Itllra ítélte. A konstantinápolyi torok í kcdelm. miniszter es Horony, bri-
lakosság a szultánhoz most rncmo 
randumot nyújtott be. amelyben a 

megsemmisitését ké-

ki mindkét verekedőt és ezért Kcich 
Józsefet 3 napi fogházra, a megvert, 
városi tanácsost. Jaksics Jánost 3 
napi fogházra és 300 korona pénz
bírságra Ítélte. Reicli megnyugodott 
íz ítéletben, a városi tanácsos föl

háborodva jelentette be fölcbbczé^ 
sét.

A jóvátétel teljesítésére
m oratóriumot kér Magyarország

érkezett sürgető jegyzékre a kor-, 
máuy eddig még nem adott konkrét 
választ. A kormány

tiltakozó jegyzéket intézett a 
nagyhatalmakhoz, amelyben a 
jóvátétel! bizottságnak Buda
pestről való visszahívását kérte, 

rámutatva azokra a súlyos anyagi 
terhekre, amelyeket a bizottság 
ottartózkodása Magyarországnak 
okoz.

A jóvátétel ideje hétfőn járt le. A

gyes báró csütörtökön visznek Pá- 
irisb i. Korányi állandóan Parisban 
. marad és átveszi Veikétől n külföldi 
I lóvátételi tárgyalások vezetését.
: Illetékes helyen arm'd a válaszról,

ímelyct Valkó és báró Korányi Pa
risba vis/ne!:, a következőket köz-* 
ük:

A magyar kormán’ tudomásul
, veszi a jóvátételi bizoíKíg jegyzé- 
lkében niegicl'Jt Lal.íriJöt, a fizetési 
* kötelezettséget azonban a mai kö-‘
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r ■ ' "cm '<él>es i Bácsmegyei Napló vasárnap 6  korona
jóvá-j moratóriumot kér 

í .teli biz.ottsá Klói.
Kormánykörökben remélik, hogy 
a jóvát i 1 ttság az indokokat 
elír gadja és megadja a kért haladé
kot.

E közleményhez a »Virradat - 
megjegyzi, Iior.y a párisi jóvátételt] 
bizottság előtt most áll döntés 
Magyarország több milliárdos kár
térítési követelése Romániával szem 
ben.

Az újságok. anieíyek a drágusdg el
leni slslluszl küzdelmei folytai Iák. piron
kodva és félve ielenlik a publikumnak, 
hu mamii: is kény(elein k az urakat emel
ni. \1u minden közszükségleti cikk kö
zöli a legolcsóbb az újság, noha minden 
drágulásnak a terhét legjobban a lap- 
vállalat ei :i. Azt a papirt. amire az uj- 

nyumlatidk, alig leint annyiért 
venni, mint amennyit a kiadóhivata-

Milliomos lett egy csaló
A a ’csa’it p 'őzzel 17 milliót nyert 

Budapestről jelenti tudósítónk:

dptt./o/; a lapért kapnak, í:pp ma lépett élet 
be a felemelt nostatarifa. amely n lap 
postai küldését 150 százalékkal drágí
totta meg.

A napról-napra fokozódó terhek az új
ság vállalat okai komoly gondok és ne
héz problémák elé dlliliák. A nagy né
met olvasó publikum sem képes a lapo
kat eltartani, hónapról-hónapra százá
val szűnnek meg a lapok Németország
ban.

letartóztatlak’ d Bácsmegyei Napló, amely senkitől 
kereskedelmi -,,c,n fogad cl semmiféle támogatást 

Uj_ cgyes-egyedül
Vasárnap délután
Schwartz Zsigmond nviuaiwuviuu , .... ,1 r ,1 .-rZv/f.,, i< ü l i, nn « ii i c g y cs-e g .v ed ül olvasóinak és hirdctoi-b^yi.uKot, e,,v egészen Különös, UJ n<)/c r^V(tn szcr2ctt bevételekre támasz- 
lajla szeltiamossag e lkövetésen ,^^  a saiy0S nehézségek ellenére Is 
miatt. Scliwartz, aki ezelőtt hat no- k/Hrz/írZóű/f igyekszik tartalomban gazda- 
nappal még jelentéktelen ügynök \gubb. nívóban és értcsültségbcn Jobb la
volt, tőzsdei spekulációkat akart : pót odri.
kezdeni, Egv bécsi ismerősének,! Hasonlítsa össze a Bácsmegyei Napló 
liáder Józsefnek volt Pest mellett \papiritít. nyomja, luallnasal. tartalmai 

szőlővel. i -------  11 —

más lapokéval, nézze meg, hogy meny
nyivel több és mennyivel érdekesebb, 
nivósabb közleményt talál a Bácsmegyii 
Napló bármely számában, mint akárme
lyik más egy dináros lapban.

Mindezek ellenére a Bácsmegyei Napló 
árál nem emeltük fel, csupán a vasár
napi lap drágul meg egy dinárról egy és 
lél dinárra.

Bog'- ez mennyire nem drágulás, an
nak illusztrálásául csal: annyit, hogy a 
Bácsmegyei Napló vasárnapi száma leg
alább húsz oldalas lesz a jövőben is. S 
e busz oldalon érdekes közlemények s 
eredeti rajzok igyekeznek kielégíteni a 
publikum érdeklődését. A húsz oldalas 
lapnak legalább két és féldlnárba kelle
ne kerülnie, n Bácsmegyei Napló azon
ban igyekszik megtartani minden olva
sóiát. azt ambicionálja, hogy. az a csa
ládias kapcsolat, amely az olvasók tíz
ezrei és a lap közt lennöli, megmarad
jon, hogy az SHS királyság minden ma
gyarja mint Jó barátját várja és érdek
lődéssel olvassa a Bácsmegyei Naplót, 
íippen ezért csupán az ünnepi szám árát 
s azt is a legmérsékeltebben emeltük lei.

A Jövő héttől kezdve tehát hat koro
na lesz az ünnepnapi példány ára. hét
köznapokon a Bácsmegyei Napló ára to- 
■■óbbra is cg.v dinár.

egy kis villája, két hold 
nagy gyümölcsössel cs egy hatal-1 
inas üres lakással, mert Báder csak! 
minden két-liároni esztendőben je
lentkezett a villájában. Scliwartz 
összeismerkedett Pesten egy Szabó 
J.lemér nevű dúsgazdag nagykeres
kedővel. akit kirándulásra invitált 
meg Mátyásföldre, hogy — amint 
Schwartz mondotta — kis villáját, 
amelyet most vásárolt, megmutas
sa. Szabónak Mátyásíöldön nagyon 
megtetszett a csinos épület és meg
kérdezte Scliwartz Zsigmondtól, 
mennyiért adná át a villát. — Két 
millió ötszázezer koronáért magáé 
a villa volt a válasz. Rövid alku 
és Scliwartz eladta a Báder villáját 
és azonnal fölvett két és félmillió 
koronát. Hetek múltak cl. Szabó át 
akarta Íratni saját nevére a villát, 
de megdöbbenve látta a telekkönyvi 
hivatalban, hogy a villa nem a 
Seliwar'z, hanem egy idegen bécsi 
ur nevén van. Siirgönyileg megkér
dezte a bécsi állítólagos villatulaj
donost, hogy övé-e a villa, vagy 
valóban a Scliwartz Zsigmondi-. A 
távirat tisztázta a csalást, a becsi 
urnák esze.igá'oan sem volt eladni 
soha a mátyásföldi vi’lát. Szabó 
azonnal a rendőrségre sietett, bűn
vádi följelentést tett Scliwartz Zsig
mond ellen, akit már a följelentés 
napján beszállítottak a budapesti

■ lino-v pl,v '9 órakor nyitott meg, — f/n/r/u Jó- , ' J \\ (itt., beisiiicitc, hogy Cgv j • ,- rir/neter Aladár védőié
és fülmiiliót, sót cKv.nUMA kamatot H 0’ Cs l l l l" LÍC' Al‘,ü'ir " -óojl,
Is ad, oviik a följelentést vonják I Pataki Antal dr.
vissza, Kiderült ugyanis, hogy k it 'kezdte el a védőbeszédek sorozatát, 
millió 500.0(111 koronával megkezdte! Aiz.il kezdi beszédéi, liogy Hajdú 
tervezett tőzsdei manipulációit, József szerepe ebben az egész ügy- 
uzonnal papírokat vett és alig négy ben csak az. hogy Varga Imre uj- 
l i i ' t  alatt a sikkasztott pénzen I7l.ságlró felkérésére, a bccskcrcki ma- 
idegen liá at adott cl. de fólaiéidol- ' gyár iskolák ügyéről, továbbá kiil- 
ta. hogy azonnal visszafizeti a kétlm rális és gazdasági dolgokról kül- 
mi'lió koronát pvert a tőzsdén. A Jdött értesítéseket Szöregre Boros- 
rendőrségen azonban lilába ajánlott Inak. Ezeket az értesítéseket részben 
fel kauciót, hiába akart milliós ka-.levél utján küldte, részben pedig a 
Illatot adni. nem bocsátották szaba-[„Torontói« clmil lapból küldött klvá- 
dop és miután 17 millió korona ér- írásokat.
tékii papirlalt a rendőrség lefoglalta, pálffy Gyula pancsevól gyógy- 
Scwartz Zsigmondot csalás és sik- Jszerésznek továbbított római nyol- 
kasztás címén letartóztatta és az cas jelzésű levél teljesen ártatlan 
ügyészség fogházába kísértette át. Itrmészctü volt és nem tartalmazott 

az állam belső rendje vagy a kato- 
.. vonatkozó titkos íelvilágo-

E lhangzottak a védőbeszédek a kém kedési pörhen
Szerdán délután öt órakor hirdeti ki a bíróság az Ítéletet

A keddi tárgyalási napon. — ame
lyet Pavlovics István elnök délelőtt

Povlovics István, főtárgyalási elnök

•SZUNK
Z ginaetasabb áron

7°lo ‘ O S  á l l a m  k ö l c s ö n *

4'io-os O szlr. Fdotpjar já ra d ék o t

Stan kovic i Drog
K r a l j  A l c k s a n á r c v a  n i. 8 .
S u b o f ic a .  T e l e f o n  4 8 0

Minthogy pedig bebizonyított mó
don Sárai-Szabó Krisztina semmit 
sem tudott Varga terveiről, termé
szetes. hogy azokat nem is jelent
hette fel.

Az államvédelmi törvény erre az. 
esetre pedig egyáltalában nem al
mazható, mert amikor ezek a csele
kedetek történtek, az állam védelmé
ről szóló törvény még nem lépett 
hatályba. Minthogy védence teljesen 
ártatlan, kéri felmentését.

Pctrovlcs János dr. 
(Pálffy Gyula, Völgyi Já
nos dr., Tumbász Béla, 
ileim Antal és Varga-Kai-

ser Imre védője). 
Rendkívül hatásos, nagy vcrw cl

és közvetlenséggel elmondott, meg
győző érvekben gazdag beszédet 
azzal vezeti be, bogy nem azért vál
lalt védelmet ebben az ügyben, mint 
Skalier Lovró, aki tegnap, védőbe
szédében mondotta, hogy mint az 
olaszoktól elvett Isztria fia tudja ér
teni az elvesztett haza feletti fájdal
mat, ő azért vállalt védelmet, mert 
esküt tett arra, hogy az igazságot és 
a jogot védeni fogja, minden eset
ben.

Egyenesen sértőnek találta volna 
a bíróságra nézve annak a puszta 
feltevését is, hogy a bíróság valaki
ről előre meg legyen győződve, 
hogy bűnös.

Amidőn 1914-ben a csantavéri 
szerb lelkészt védte a magyar bíró
ság előtt, akkor is csak igazságot 
várt. Még inkább várja az igazságot 
ettől a bíróságtól.

Elmondja, hogy Varga Györgyöt 
még diákkorából ismeri, együtt já r
ták az iskolát és személyes tapasz
talatból mondhatja, hogy úgy isme
ri Vargát, mint akinek igazán nem 
lehettek olyan veszedelmes, messze
menő tervei, amint azt a vád neki 
tulajdonítja, ö  egyszerűen beleesett 
ebbe a neki nem illő és nem is re
mélt szerepbe, mint ahogy a rendőr
ség beleesett a másik végletbe, a 
honmentő szerepébe, amire ebben az 
esetben nem is volt semmi szükség, 
mert a mi államunk sokkal erősebb 
és szilárdabb, semhogy azt ilyen 
apró. jelentéktelen emberek meg
rendíthetnék.

A bevezető szavak után áttér az 
ebben az ügyben lefolytatott vizs
gálat bírálatára és rámutat, hogy a 
vizsgálóbíró azon eljárása, hogy ő 
ment a rendőrségre a vádlottak ki
hallgatására, nyilvánvalóan perrend- 
ellenes volt. Ehhez kétség sem fcr.

Ezután sorra veszi a védencei el
len emelt vádakat, amelyeknek tel
jes tarthatatlanságát meggyőző erő
vel mutatja ki.

Pálffy Gyulára vonatkozólag meg
állapítja, hogy egyáltalában semmi 
részt sem vett a vád által emlege
tett politikai organizációban, amit 
kétségbevonhatatlanul bizonyít az a 
tény, hogy a vádlottak közül nem 
ismer senkit. Eljött hozzá a patiká
jába egy ismeretien ur, bemutatko
zott neki és kezdett vele beszélni is
koláról, kultúráról és hasonló dol
gokról. A patikus, aki nem rég tar
tózkodott Pancscvón, azt mondta az 
illetőnek, hogy forduljon máshoz, aki 
jobban van informálva. Az ismeret
ien erre távozott és Pálffy beült a 
patikájába és készítette a recepte
ket. Pár hétre levelet adott át neki 
helyettese, amelyben egy chiffre 
volt. Nagyon megharagudott, hogy 
ilyesmit küldenek neki. A levelet, a 

(melyben ismét iskoláról, kultúráról 
volt szó, idegesen eltépte, a chiffret 

'pedig beragasztotta a patikus-kalen- 
idárlumba, hogy ha majd az illeíő, 
aki azt neki küldte, eljönne, vissza

a d ja  neki és kérdőre vonja, hogy 
Imiéit küldött iielii ilyesmit. Azután 
'ismét hetek múltak eh amikor bejölt 
a patikába Németh Imre és átadott 
Pálfiynak egy levelet, amelyen egy 
római szám volt. Pálffy mit tett er
re? Áthúzta a borítékon Evő rém, 
számot és odaírta »Cznhó« nevet, 
abban a hitben, hogy tőle van a le-

volna chiffre táviratokat leadni vagy 
felvenni s igy megdől az egész vád, 
amely gerincében tört ketté.

Az utolsó órában, de még kellő 
időben jelent meg a szakértő, mentő 
vallomásával.

Hajdú ellen nem merült fel a fő
tárgyaláson semmi terhelő adat, 
hogy az állam belső rendje ellen vé
tett volna. Felmentő ítéletet kér.

Következett:
Székely Zoltán dr. 

(Sárai-Szabó Krisztina védője.)
Beszédét azzal vezeti be, hogy a 

közvádló államügyész szerint min
denkinek, aki végighallgatta a főtár
gyalást, meg kellett éreznie, hogy az 
összes vádlottak bűnösek. Én, — 
mondja a védő, — éppen ennek az 
ellenkezőjéről vagyok meggyőződ
ve. Mindenkinek, aki elfogulatlan fi
gyelemmel kísérte ezt a tárgyalást, 
csodálkoznia kellett azon, hogy ho
gyan jött egyáltalában a vádlottak 
legnagyobb része abba a helyzetbe, 
hogy vád alá kerüljenek és hogy tör
ténhetik az meg, hogy nyilvánvaló- 
lag ártatlan emberek majdnem egy 
teljes évig fogságban üljenek?

Ez iskolapéldája annak, hogy ho
gyan nem szabad vádolni cs hogyan1 
nem szabad nyomozni, még a leg
csekélyebb jelentőségű ügyben sem, 
annál kevésbbé büntető ügyben, ahol 
nemcsak egyesek szabadsága, de 
élete is kérdésben forog.

Ezután foglalkozik az ezen ügy
ben lefolytatott rendőri nyomozattal 
és bírói vizsgálattal és kimutatja, 
úgy a nyomozat, mint a vizsgálat 
törvénytelenségeit. Példákkal illusz
trálja az egyes vádlottak ellen emelt 
vád teljes tarthatatlanságát.

Áttér a védence: Sárai-Szabó 
Krisztina ellen emelt vádra, hogy 
leveleket vitt át Varga kérésére Ma
gyarországba.

Mikor tette ezt Sárai-Szabó Krisz
tina? Ob időben tette, amikor 
ugyanezt mindenki megtette.

Ez a cselekedet tehát komoly vád 
alapjául nem szolgálhat. Ezen felül, 
ha Vargának valóban olyan veszé
lyes tervei voltak, amint ahogyan 
azt a vád állítja, vájjon az ilyen fel
adatokat egy ilyen kevéssé Intelli-

n isagra 
’sltást.
5 Hajdú személye nem 
típus, éppen úgy nem í

• Aladár. Mindketten szcgvn.y, műn- . . .  t ,,
kás tisztviselők, akik előtt a legfőbb g »<?ns, nni-olvasni r ig tudó, egyszc- 

led  a megélhetés biztosítása és pon- r " Kondolkod.su nőre bízta volna. 
!t(is kötclcsségtoljcsitcs. I Es mindezeken f-liil még az sincs
I \z  ellenük emelt eeész vád Achll-|bizonyítva, liogs ezek a levelek mit 
Bes sarka a chiffrc-kulcs és erre kel- is tartalmaztak. Varga György azt 
jlctl ráépíteni a hatóságoknak azlállltja, hogy ügyvédi irodai termé- 
j egész vádat. |szctiiek voltak. Az azonban egészen
1 Nos, Percsics Béla távirótiszt, .kétségtelen. hogy Sárai-Szabó 

szakértő-\ .illumása, szerint teljesen | Krisztina nem tudta — de nem is ér
ki van zárva az az eset. hogy a vas-jdckelte, hogy mi van a levelek- 
uti igazgatósági távírdáról lehetett!ben?

forradalmi 
z Demeter 
;cny, mun

Kondolkod.su
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vél Ps ’KY azt a feladónak vissza
küldi. A levelet azonban nem bon
totta föl. Ugyan ez mégegyszer is
métlődött, egészen ilyen módon.

íme, ez Pálffy Gyula minden bű
ne. Mindazt pontosan igy.elmondotta 
itt a rendőrségen, amikor letartóz
tatták és ideszállitották. A chiffrc lé
tezését is - -  minden kérdezés •nél
kül, —- önként mondotta meg s a 
rendőrség nem is tudott volna erről 
a chiffre-kuLsról, ha ő — becsületes
ségében és minden bűntudattól men
tesen, meg nem mondja. Minden
ki becsületes embernek és lojális 
polgárnak ismerte Palffyt, akinek 
mégis tizenegy hónapot kellett, min
den bűn nélkül, fogságban tölteni. 
Ezenfelül pedig, — ha bűncselekmény 
lenne is az, amit Pálffy elkövetett, 
bár nem az, — ez az állam-védelmi 
törvény hatályba lépése előtt tör
tént. Tehát már ezért sem büntet
hető.

Völgyi János dr. ellen semmiféle 
más bizonyíték nincs, mint az, hogy 
járt Varga irodájában.

Mintán pedig ez még sem elég 
alap komoly vádhoz, az ügyésznek, 
aki a vádiratot szerkesztette, az a 
kitűnő ötlete támadt, hogy megálla
pította, hogy Völgyi elősegítette 
Varga terveit újságcikkekkel, amc-

Dr. Varga György
iveket az általa szerkesztett Bács
kai Naplóba irt. Amikor azonban, — 
mondja a védő — a főtárgyaláson 
erre az ügyre vonatkozólag kérdést 
intéztem és kértem az ügyész urat, 
hogy jelölje meg azokat a cikkeket, 
amelyeket vád tárgyává tesz. a.z 
ügyész ur elejtette az újságcikkekre j 
vonatkozó vádat és csupán a vádnak 
azt a részét tartotta fenn, hogy Völ
gyi járt Varga irodájába és be volt 
avatva terveibe, ismerte a szervez
kedést. de nem tett róla feljelentést. 
Azonban az ügyészség teljesen adós 
maradt annak a bizonyításával, hogy 
Völgyi valóban tudott Varga tervei
ről, .viszont nyugdíj-illetményei sür
getése végett járt Vargánál mert 
ugyan ebben a dologban járt nála is 
és Manojlovics Jocó irodájában. Az 
ügyvédi iroda minden ember előtt 
nyitva áll és igazán furcsa dolog vol
na megvádolni egy klienst azért, 
mert egy ügyvédi irodában megfor
dul. Hogy ií. n lehetetlen vád alap
ján valakit tizenegy hónapig fogva 
tartsanak, az minden, csak nem sze
mélyes szabadság és sajtószabad-

umb.ász Bélánál lényegileg ugyan 
■az a vád forog fenn, mint Völgyinél, 
tudniillik, hogy j ó t  Varga irodájá
ban. Egyedüli bűne az volt. hogy új
ságíró és ezért kelleti Ü” bosszú 
szel ads gvesztés- e' huni" dilié.

Hcim Antal védencére megjegyzi, 
hogy ha igaz volna a vádbeli cse
lekménye. ebben az esetben a főbü- 
nösök kozott kellene helyet foglal
nia, azonban a a főtárgya’ásón bc- 
jgazolást nyert. hogy. nem csak,

hogy nem állított fel uj titkos távíró- 
vonalat. hanem — szavahihető ta
nuk vallomása szerint — azt az uta
sítást adta ki, hogy a meglévő vona
lat elvágják. De egyébként is szak
értő vallomás alapjául meg lett álla

pítva. hogy közvetlenül nem lehe
tett se Szegedre, se Budapestre táv
iratozni, hanem csakis Horgoson 
vagy Kelebián át. ott pedig megbíz
ható szerb táwrótisztek teljesítettek 
szolgálatot. Ilyen vád alapján volt 
Heim Antal tizenegy hónapig fogva.

De térjünk át — mondja a védő 
— védencem, Varga-Kaiser Imre 
ügyére.

Mi a bűne Varga-Kaiser Imrének?
Az. hogy Varga Imrének hívják 

és még ezenfelül Kaisernek!
Védencem tisztán nevének az ál

dozata. Ebben a perben szerepel 
egy Varga Imre állítólagos újság
író, aki utazgatott ide-oda, leveleket 
irogatolt. Ennek a Varga Imrének 
azonban volt annyi esze. hogy ide
jében megszökjön. Kellett tehát ok
vetlen egy Varga Imrét előterem
teni.

Kerestek és találtak egy Varga 
Imrét — akinek, hogy szerencsét
lensége teljes legyen — még ezen
felül Kaiscr is volt a neve. Ez az 
egész bűne. igaz, hogy ennek elle
nében mindössze csak 7 hónapig 
volt letartóztatva. Névazonosságért 
ez éppen elég büntetés.

Beszédét igy fejezi be: Elvártam 
volna az ügyészségtől, hogy a bizo
nyítási eljárás befejezése után elejt
se a vádat a teljesen ártatlan embe
rek ellen, de sokkal kellemesebb, 
hegy ezt nem tette, mert igy módot 
adott, hogy független bíróság hozza 
meg az ítéletet és elégtételt fog 
szolgáltatni az ártatlanul szenvedett 
védenceinek.

Annak az igazságnak nevében, a 
mely igazi alapja az államnak, kér 
Ítéletet!

Piskulics Zvonlmlr dr.
(Nagy József és Deák Sán

dor védője.)
A védőbeszédek sorozatát Pisku- 

lics Zvonimir dr. zárta be.
Nagy jogi készültséggel és alapos 

tudással építette fel Piskulics dr. vé
dőbeszédét. melynek elején utal ar
ra, hogy tulajdonképpeni védőbeszé
dét igen rövidre foghatja, mert vé
dőiéi rsai, akik előtte beszéltek, a leg
nagyobb részletességgel kifejtették 
a védelem minden argumentumát, 
majd az ügyész által a fötárgyalá- 
son elmondott beszédét bírálja. Ez
után pedig jogtudományi fejtegeté
sekbe mélyed a büntető ügyekben 
tett vallomások igazi értékelése te
kintetében. Még a beismerő vallo- 

ímás alapján sem lehet a bírónak ma
gasztaló Ítéletet hozni; hogy ha a 
!beismerést nem támogatják megle
llek) anyagi bizonyítékok. A jelen

perben pedig az a különös eset forog 
fenn, hogy úgy a rendőrségi beis
merő vallomásra, mint a visszavont 
vallomásra egyformán illenek az 
anyagi bizonyítékok, mint a chiffrc- 
kulcs és a levelezés. Éppen ezért 
nem lehet abszolút biztonsággal 
megállapítani, hogy tulajdonképpen 
hol az igazság és igy nincs meg az 
a biztos bázis, amelyen a bíróságnak 
marasztaló ítéletet lehetne hozni. 
Akár milyen lesz is ennek a pernek 
a befejezése, előbb vagy utóbb fel 
kell menteni a vádlottakat. (

Pavlovics István elnök fölszólítja 
Varga Györgyöt, hogy kiván-e vala
mit védelmére előadni, mire Varga 
feláll és kijelenti, hogy nem kíván 
szólni, teljesen megbizik a biróság 
igazságos Ítéletében.

Ezzel véget ért a főtárgyalás és 
Pavlovics elnök kihirdette, hogy

a bíróság szerdán délután 5 óra
kor fogja kihirdetni az ítéletet.

Ilonka
elment a nagy útra . . .
Egy fiatal szabolicai leány bejelentette 
öngyilkosságát a Bácsmegyci Naplónak

Az újságok szerkesztőségeibe sok 
mindenféle érdekes és unalmas, okos és 
nevetséges, komoly és kacagtató Írást, 
levelet, incg miegymást titkos költők 
zöld zsengéit, zug drámaírók tragédiáit, 
félreismert feltalálók szabadahnazallan 
keserveit, kisemberek megható pana
szait, állásnélküli családapák segélykiál
tásait, megcsalt nevelőnők kétségbeesett 
önvallomásait, falusi pletykákat, rossz 
vicceket, apró rágalmakat és az emberi 
lélek őszinte és hazug megnyilatkozásá
nak százféle írásbeli dokumentumát hoz
za nap-nap után a posta. A sokszor ineg- 
! nevettető, de nem ritkán megható és kö- 
nyet fakasztó tarka-barka lcvélhalmaz- 
ból maga az igazi élet világlik elő ezer
féle színében és a tanácsot, segítséget 
kérő levelekből néha komoly súlyos lel
kiválságok apró és nagy élettragédiák 
forró levegője csap ki.

Ma is kaptunk egy ilyen levelet. Nem 
tud valami túlságos szépen írni, aki 
küldte, de szegény, aki küldte, valószí
nűleg — már nem él. Matheovici Piuko- 
vich Ilonka a levél írója és öt sűrűn tc- 
Icrótt oldalon keservesen elpanaszolja 
szomorú élete sorsát, végül pedig beje
lenti hogy öngyilkos lesz, mert nem bír
ja ki tovább az életet.

Mielőtt elmennék a nagy útra — igy 
kezdődik a levél — tollat ragadva ke
zembe én magom leszek a riporter, oki 
a nagyközönség számára elmeséli a 
halálát, nehogy merész kombinációk 
szülessenek belőle. Régi bácskai zsent- 
ri családból származom, kik hajdan 
fénylettek mint két bajvívó csillag és 
lebuknak a feneketlen űrbe. Az elet 
kegyetlen volt velem szemben, dacá
ra, hogy művészi hajlamaim voltak. A 
sors űzött ki otthonomból idegenek 
közé, ahol szolgai munkában tellett az 
életem. LJgy el vagyok hagyatva, mint 
a magányos kóró a sivatagban és el
temetve, mint régi város a homokban. 
A hosszú levélhez fényképet mellékelt 

Ilonka. Szép, fiatal barna leány tekint 
ránk szomorúan a levelezőlap alakuló 
fotográfiáról. Hátul néhány sor megjegy
zés:

Születtem i90t. április 12-én, meg
hallani 1922. szeptember 26-án.

És egy hosszú vers amely igy végző
dik:

Ha majd fekszem a sírban némán 
holtan,

Jut-c eszébe valakinek, hogy én is 
voltam!?. . .

Szegény Ilonka, úgy látszik, csak
ugyan nagyon komolyra vette a játékot 
a halállal. Nosza szaladt is rögtön a für
ge riporter Ilonka lakására (mert a el
met megadta pontosan szegényke).

Ilonka háziasszonya értelmes, Jóaka- 
ratu komoly nö, sok mindent elmondwt 
Ilonkáról.

Körülbelül két esztendeié voit ná
lunk, mondotta. BAzalmásI gazdag 
famíliából származott, egyik latjja.

szolgabiró, de a családfő Idővel elver
te a hatszázhold földet és szegénység
be, majdnem nyomorba sülyedt. Szü
lei nem bírták eltartani és a kénye
lemhez szokott, rosszul nevelt leány 
elment szerencsét próbálni. Scliogy- 
sem tudott alkalmazkodni az emberek
hez. Mi is csak szánalomból tartottuk. 
Dolga más nem volt, csak a gyerekek
kel foglalkozott. Éjjelenként irt és ol
vasott. Crockcr és Schakcspcarc 
egyformán ott feküdt az éjjeli szekré
nyén. Nem tudott kiilömbségct tenni a 
kettő között. A sok könyv és az egye
düllét, — hazulról hetekig nem ment se
hová, — megzavarták a fejét. Egy t e  
feltűnőbben viselkedett, néha össze
vissza beszélt értelmetlen dolgokat, 
verseket szavalt és különösen az utób
bi napokban, folyton öngyilkosságot 
emlegetett. A morfium csábította és 
meg is mondta, hogy azzal öli meg 
magát. Beszédét nem vettük komo
lyan. mert látták, hogy túloz. Pénzét, 
ami kis fizetése volt, fényképekre és 
virágra költötte. Szeretett temetések
re járni. Szép, magas, fekete hajú le
ány volt.
Szegény Ilonka tegnap éjszaka eltűnt 

a lakásáról és nem tért többé vissza. Aj 
háziasszonyának is hagyott hátra egyl 
levelet, amelyben szintén bejelentettel 
öngyilkosságát. Nagyon valószínű, hogyj 
azóta a város határában, a szántóföldön.■ 
vagy a pallcsi tóban pihen kihalt szép 
ifjú teste ...

De az is lehet, hogy Ilonka meggon
dolta magát és holnap bejön a szerkesz
tőségbe, hogy helyreigazítást kérjen. 
Szeretnénk, ha igy történne.. K

— A m inisztertanács ülése.
Beogradból jelentik: A korm ány  
kedden délelőtt ülést tartott, m e
lyen Nincsics külügym iniszter be-, 
számolt a nagyhatalm akkal foly-. 
latoit tárgyalásairól. Expozéjában 
kiterjeszkedett genfi tárgyalásaira 
is, különösen az olasz kérdésben 
Tos/Z-val folytatott tanácskozására.

E lhatározták , hogy György her
ceg ügyében konkrét javaslatot 
lesznek a királynak. A javaslat 
tartalma m ég ismeretlen.

—  Az agrárrcforin-m inisztcr a 
Vajdaságban. Beogradból jelentik : 
Mlleiics Koszta agrárm iniszter ok
tóber elején szem lekörutra a V aj
daságba utazik.

A budapesti angol követ Bellyén.
Dr. fíohler, a budapesti angol kö
vet. valamint Milojcvics, az SHS 
királyság budapesti követe, a bara- 
nyamegyci Bellyérc érkeztek. A két 
diplomata az egykori Erigyes fő
herceg-féle dominium vadakban dús
gazdag erdeiben vadászgatott, a 
legszebb eredményekkel. l)r. Holi- 
Icr és Milojcvics Bellyóről, Pécsen 
'keresztül, Budapestre visszautazo- 
tak.

— Pusztai Béla tem etése. Bu
dapestről jelentik : A rákoskeresz
túri római katolikus tem etőben 
hétfőn délután helyezték örök 
nyugalom ra Pusztai Béla volt su- 
boticai hírlapírót. A tem etésen  a 
M agyarországi Újságírók E gye
sülete Márkus M iksa elnök veze
tésével küldötlségileg vett részt. 
A sírnál Vajda József volt subo- 
ticai hirlapiró m ondott beszédet.

— A gyógyszerészeti k iállítás 
dijainak nyertesei. A gyszeré- 
szeti kiállítással b , tban a 
két legnagyobb l.iiö okle
velet kapott. Első dijí t ‘ thelyi 
Károly Begaszentgyói másodi
kat Spórcr Mór „Erika" illatszcr- 
gyá ros Szubotica ny.r'.ck el.
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— A romón belügyminiszter nem 
hagyta Jóvá az í délyl Magyar Szö
vetség alap zabáty t tn e  étét. I 
lozsvúrró! jelentik: A Magyar Szö
vetség második betiltása után a leg
utóbbi nagygyűlésen tudvalévőén uj 
alapszabályokat dolgoztak ki. ame
lyeket szerdán terjeszt a belügymi
niszter elé Mellies kolozsvári pre
fektus. A prefektus inár elkészítette 
kísérő jelentését és erről az újság
íróknak csupán annyit mondott, 
hogy a jelentés a belügyminiszter 
ismert álláspontja szerint készült és 
nem ajánlja az alapszabálytervezet 
jóváhagyását. Ez azt jelenti, hogy a 
belügyminiszter ismét el fogja uta
sítani az alapszabály-tervezetet és 
lehetetlenné teszi a Magyar Szövet
ség működését.

— Az olasz kormány hitelt nvu.it 
fiúménak. Rómából jelentik: \  M- 
sagero értesülése szerint az olasz 
kormány 140 milliós hitellel kés:.ül 
a fiumei kormányt támogatni.

— Bulgária mozgását ?  Beoprnd 
hói jelentik : A „Tribuna" szófiai 
táviratot közöl, mely szerint a 
bolgár kormőny behívta o legfia
talabb tartalékos korosztályt. A 
mozgósítást nagy titokban és gyor
san hajtották végre.

— Markovira SzJmót, a Pomivu- 
nisták vezérét letartóztatták . Beo 
gradbó! jelen tik : A „Novosti 
ljubljanai távirata szerint az o t
tani rendőrség letartóztatta Mar
kovid  Szimó volt kommunista 
képviselőt, aki tudvalevőleg állan
dóan Becsben tartózkodott. Hir 
szerint szerdán Beogradba fogiá;, 
szállítani. Ezt a hirt másoldalról 
m ég nem erősítették meg.

— (jeniben még nem döntöttek 
véglegesen az osztrák hitelről. Becs
ből jelentik: Ideérkezett genfi jelen
tések szerint a Népszövetség ötös 
bizottsága még ezideig mm tu
dott határozni az osztrák hitel 
kérdésében. A garantáló hatalmak 
meg nem nyilatkoztak, csak Fran
ciaország és Csehország, amelynek 
miniszterelnöke nagy buzgósággal 
dolgozik a hitelakció sikerének 
elekében. Olaszországtól és Angliá
tól legjobb esetben szerdára várjak 
a döntő nyilatkozatot.

B A C SM E G YEI NAPLÓ
_I zúszl

5 _  a ntol-orlovati Tisza-hid. B eo-! zászlók lengtek a menet élőn és bá
t r a d b ó l jelentik: A minisztertanács lottl indulót játszott a gyászzene- 
' a Titcl-Orlovatl vasúti Ilid költse-. kar. A meghatott hívők a temetőig 
'izeire nyolc millió dinárt szavazott. kísérték szeretett papjukat, Így re

meg az amerikai dollár-kölesiin , van le tiszteletüket és ragaszkodá- 
( Összegéből. ■ sokat az elhunyt iránt.
j Béesbcn általános sztrájktól ( — Agyoniorrázott kisleány. Nőm 
(tartanak, líécsből jelentik: A fémipa-1 sadról jelentik: Filrst Sándor Fn- 
■ i i munkások és munkaadók közt fo -! toska-utca 311. szám alatti lakásán 

lyö tárgyalások eredménytelenál Ftirstuek négyéves Ilona nevű kis
végződtek. A munkások ragaszkod- ‘ leánya hétfőn délelőtt magára rán- 

i mik fizetésük 80 százalékos emelő-! tolta egy őrizetlen pillanatban az 
séhez. Alléi tartanak, hogy általa-1 asztalon levő forró tejet. A kislányt 

: nos sztráik tör ki. í súlyos égési sebeivel a kórházba
í - Ivánii állapota válságosra fór- í száHltotíák, ahol kedden reggelre 
•dult. Budi,pestről jelentik: A n,-i;rV-pneglhilt.
beteg ívúníi Jenő állapota kedden j — Tífuszjárvány NuGsadon. Nu- 
éjszaka válságosra fordult. Éjjeli > visadró! jelentik, hogy ott az utolsó 

í egy órakor meglátogatta orvosa,: hetekben egyre több tifus?,inegbete
iki a miivész környezete előtt kij1 

f Jcntcttc. hogy most már minden órá- 
' bán tartani lehet a katasztrófa be- 
. következésétől.

— 25 milllárdot jelent a franciák
nak a Stiunessel kötött megállapo
dás. Parisból jelentik: A Temjis je
lentése szerint le Troqueur közmun
kaügyi miniszter tegnap Dinan-ban i
a jóvátétel! kérdésről beszélt s hl- vinban van néhány vörheny-eset. 
vatkozott Stinnes és Lubersac lég-1 — Sláger-műsor n Salome-barban. 
újabb megállapodására, melynek ő / Amióta Miliajlo Dimitrijevics — 
a szerzője. Ez a megállapodás Fran- ’ Kapler igazgató vette át a Salome- 
ciaországra nézve munkaerőben és ; bar vezetését, annak műsora egyre 

i anyagi szolgáltatásokban busz-lm- ’ javul, úgy, hogy a bar mostani pro- 
• szoiiöt milliárd értéket jelent. Ez ? grammja minden tekintetben k idé

in ódot ad Franciaországnak arra, 
hogy Németországgal szemben 
fennálló követeléseinek egy részét 
kielégítse.

— Páter Fülöp temetése. Kedden 
délután félöt órakor temették el a 
fiatalon elhunyt Páter Eiilöpöt a 
Ferencrcndi burátok templomából
Nagyszámú Ilivel mind eljöttek', j e,lő^ s a  tesz népszerűkké Nagy 

.ho g y  utolsó útjára elkísérjék :. f i n - 1 k e l t e n e k  Schles.ngcr 
ita l papot. A kivilágított templom k ö - í^ * " 1 k!ip,u1' az est slágere pedig a 
ízepén á l lo t ta  pazarul feldíszített »33- számu sorsjegy, clmll bohózat.

koporsó, körülötte az elhunyt pap- fi (*) Figyelem! Megérkeztek a legújabb 
í társai, fehér karingben. A templom-3 párizsi és bécsi női kalapinodellek Beer 
: h n n  r e n a e lp a  l ( i í n t i w «  a«7- (Bözsi kalapszalonjába. Subotlca, Dusa-

nava-ulica, kaszinó-pület. — Kalapala- 
kitások Jutányosán és pontosan eszkö
zöltetnek. 6196

j szony és férfi, az elhunyt lelkipász
tor hívei. Amik'-r a Circutty tederun

■ utolsó komor akkordjai elhangzottak 
í éc megtörtént a bcszentclcs is, meg-
■ csendült a lélekharang,
' fehérstólás pap vette körül a felko- _______
j szorozott gyászkocsit és a hosszú ? Sn?o7ía7p7rk K?a1fa“ Petra 

gyászmenet megindult. Templomi 330.

gedés történik. A múlt héten tizen 
betegedtek meg, úgy. liogv most 
húszra emelkedett a tifuszbetegek 
száma. A hatóság mindent megtett, 
hogy a betegség elterjedésének ele
jét vegye. A novisadi egészségügyi 
főnökség jelentése szerint a vör- 
henyjárvány a Bácskában csaknem 
teljesen megszűnt, csupán még Ko-

githeti a közönség igényeit. A va
rieté-műsor legmegkapóbb része a 
3 Glenos akrobaták izgalmas pro
dukciója, akik veszedelmes halálug
rásokkal teszik próbára a nézők 
idegeit. Különösen kedvesek Gtti 
Otta szubrett német müdalai, me
lyeket az énekesnő rokonszenves

(•) Bécsböl, kivétel nélkül, minden hét 
t í i n r n X  Jvézén, gyiijtövagRonokat indít M. de tizennyolc }flf0Usse Wien, IV., Favoritenstrasse 7.

Megbízásokat elfogad i\1. de Brousse 
11. Telefon 

6340

(’$ Dr. Koaztofáasi Aípflsl omras ecsh
űBJ WntaeEava-ulicai 34. számi alatt (a 
; mellett)* csecsemő- &  gyer-
rne-LbcUgefc délelőtt 3 -IQ-ig; bőt- 
i.cji'.Jdbeu'/.C.taerú délután; 3—W ft (Sat.

w-baiosokmkjl hWí 
(*) Az automobil és u rossz utak. Aj 

rossz ut okozta gummikárok nemcsak, 
bosszúságot és fáradtságot jelentenek, 
hanem érzékeny pénzbeli kiadást is.. 
Éppen ezért mindet) autótulajdonost ér-, 
dekcl, hogy van mód arra, hogy eze
ket a károkul a legkisebbre redukálja 
és az a Continental-Curdkerékpár. A 
különleges Cord-anyag Higanyossá teszi', 
úgy, hogy hogy az mo'-oziu akadályo
kat könnyen legyőzi. Az idegrontó nagy 
lökések teljesen megszűnnek s azonkí
vül a Cord-anyag sokkal nehezebben' 
melegszik át, mint a többi pántanyag s 
igy a Cord-pántok sokkal tartósabbak is.;

(*) A gözgépkezelök és Sütök vizsgái 
a veliki-beckcreki Inspekcija Radánál’ 
október 7-én tartatnak meg. A vizsgá- 
z >k kötelesek okmányaikat, u. m. erköl
csi és születési bizonyítványt, lokomobil!

!é. i. valamint az előirt gyakorlatot 
irazolóbizonyitványt. legkésőbb október
5-ig az lm pekcije Radátiak beküldeni.

Zürich, szeptember 27. (Zárlat): Ber
lin 0.375, Holland 207.50, Newyork 535.25, 
London 23.65, Paris 40.80, Milano 22.90, 
Prága 16.80, Budapest 0.21.50, Zagreb
182.50, Varsó 0.06875, Bécs 0.0075, bé
lyegzett 0.00875.

Beogtad, szeptember 27. (Zárlat): Va
luták: Dollár 66.5. Devizák: London 295, 
Paris 5.05, Zürich 12.45, Milano 2.82, 
Berlin 4.80, Bukarest 47, Prága 2.10, 
Bécs 0.09, Budapest 2.75.

Novisadi terménytőzsde, szeptember 
27. Szűk keretek között mozgott a mai. 
tőzsdei nap is. Irányzat lanyha volt. Az 
üzlettelenség valószínű még hosszabb 
ideig el fog tarttani. Búza ab Bácska
392.50, zab 297.50—300, tengeri ab Bács
ka 350, liszt 0-ás 565, korpa ab Bácska 
2Ü0.

Budapest, szeptember 27. (Zárlat): A 
devizakozpont jelentése: Napóleon 9400, 
Dinár 31.20—32.80, Bukarest 1550—1650, 
London 111.25—114.25, Berlin 190—210. 
Milano 105—110, Páris 190—195, Prága 
78—82, Bécs 310—320, Newyork 2500— 
2575, Zagreb 780—820, Varsó 34—35.

J U G O S U V IJ A  ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ 
TÁ R SA SÁ G  BEOGRAD

Hazánk lrgelSkolObb és legnagyobb biztosító 
intézető

Alaptőke 3,000.009 dinár aranyban.
vállai. i  ® ra

Titz, jég, baleset, betörés, élet- és szállítmány 
biztosításokat « legelőnyösebb feltételek mel ett- 

Saboticui és felsőbácskai főiigynoksége«
S U B C m C A ,  S O K O L 8 H A  Ü L . S .

TBl EFON : 3 68.

e  S P  Ö  K R É  8V1
a legjobb a világon. — Gyárija:

H. SPIR IK ,
FABRIK CHEM!- CHER PRODUKTE 

A P A T IN  6 .

Értesítem a n. é. közönséget, hogy Novlsadon

M Ü V I«Á O  G Y Á R A T
létesítettem. Gyártok :
Sirköszorut

Myrtusáruf,
F E j k o s z n r u f c

valamint minden e szakmába vágó cikkeket. Meg- 
rendelér-ek minta után azonnali szádi áora esz
közöltetnek. NOVISADI MÜVIRÁGGYÁR

N . SCS-1EM K
El rusitóhelv :

N ovisad , Kralja Pofra u llca 25.

GYÁRI L E R A K A T
M ANN ESM ANN  
GYÁRTM ÁNYÚ

N O V IS A D
TEMF.R1NSKA 8. - TELEFON 335. 

ZOMTELADÓKNAK GYÁRI NAPIÁR.

KIZÁRÓLAG NAGYBAN! KIZÁRÓLAG NAGYBAN!

T R IK Ó T  A R U K
B E R L IN I K E N D Ő K

H A R IS N Y Á K  és  
Z S E B K E N D Ő K

a ,,B ;-iían ia“ W ien i E rn yögyár
KIZÁRÓLAGOS KÉPV. ÉS LERAKATA 

R S C H FELD  B É L A  N O V IS A D
j Örmény (jerm enska) ul. 3. Telefon 492.

••t v , '



1922. szeptember 27. BÁCSMEGYEI NAPLÓ 7. oldal.

Árverési hirdetmény.
Egy drb. „Skat“ g ártmányu 8/2-1 HP, 4 üléses 

autó topábbá 1 drb. „Laurin* és „Klement* '.'vár*- 
1 16/18 HP, 4 ü .tses tiltó f. évi szopt. hó 24-én
délelőtt 9 órabor Vei. Bcckcreken, Kralja Petra trg. 
a „Rózsa szú.16“ előtti terűi nyilvános árverésen sza
bad kézből eladásra fog kerülni. Mindkét autó telje
sen jókarban van és üzem epés.

Kikiált, si ar egáenként ?AU00 dinár. Reflektánsok 
kötelese.; az úrverés előtt 2000 dinárt készpénzben 
letetbe helyezni.

Vei. Beőkerek, 1922. szept. 16. 6834

T65 L E T
r a  r e  r a  ns h  n
és m in dennem ű o n b o ro tvá ló  ké se ke t fe le lőssé}* m e lle tt 
a le g ú ja b b  re Jszeru  m o to r ik u s  üzem re  bé rc  deze tt 

gépeu egy d in á ré r t azonnal u jja  k ö szö rü lö k . 

DEUTSCH iZIDOH OPTIKUS SU3O T5CA .
Vidéki rendelőimet kérem a késeiket ajánlott levélben beküldc.i

Érkezett m indenféle nyersanyag, 
u. m. lószőr, fibris-, gyökér, m eszes 

sörte, bécsi oldalször, elsőrendű 
szurok, kefefék stb.

Készáru elsőrendű anyagból, olcsó 
árakon kapható

W E IS Z  JENŐ
k e í e á r u y y á r á b a n

SUBOTÍCA.

Kereskedők figyelmébe!

f r u y ő h !

a szezonra legolcsóbban 
szállít

Első Bácskai Ernyffipar 
Adó

KALAPOK,
SAPKÁK

elsőrendű minöségbenleg- 
olcsóbb árban kaphatók

W EISZ HENRIK-nél
Subotica, Jelaáiéeva u!. 7. 

(Kiskápolna mellett)

T á b la ü ve g

olcsó Araki

KRAMER TESTVÉREK!
SQDR0NYÁRU6YÁRA IWVISAD. 5

Iroda: Fut aki u. 114. Sürgönyeim: Kramer Testvérek. Gyár: Kislimán Gyár-n. 
____________________________ TELEFON: 317.

GYÁRTMÁNYAINK: ~
Hatsarkos, többször csavart fonatok 52 mm., 42 mm. és 21 mm. 
lyukbőséggel. — N égysarkos kerítés fonatok, minden lyukbőséggel 
és dróterősséggel. — T enniss dróthálók, légy szövetek, horgonyozva 
és festve. — Tuskésdrót. — R abicszövetek és rabiefonatok és 
cementáru gyáraknak és építkezésekhez. — Lábtörlők kerettel és 
keret nélkül sodronyfonattal. — K erítések, ajtók, kapuk, rácsok 
a legmodernebb kivitelben vas kerettel és grippelt fonatokkal. 
Ablakvédőrácsak. — D rótszövetek a legsűrűbb számokig, vas, 
horog, réz és phosphorbronzdrótból. — Piai inait acélszövetek  és 
koptató szövetek malmok részére. —rSzűrőszövetek kutakhoz réz, 
vörösréz, és ónozott rézdrótból. — Atfcányó rosták  vas és fake
rettel. Szelelőtájolák, bakerfonatok. —  Sziták és rosták a legjobb 
kivitelben. — Á gybetétek vas- és fakerettel. Madracfonatok, hus-

szekrények, baromfi ketrecek s egyéb drótmunkák.
RAKTÁRON SVÁJCI SZITASELYEM. Kérjen árajánlatot.

UJ ÜZLET.
Értesítem igen tisztelt 

ismerőseimet 
:s jóbarátaimat, hogy a 

DOHÁNY-HÁZBAN
(csirkepiacon)

löszei- és csemege üzletei
n y ito t ta m .

Szives pártfogást kér
Hoffmann József

PONTOS KISZOLGÁLÁS !

Saját termésű

ÉDESMUST
minden menti iségben, va
lamint kistbb-nagyobb

Boroshordók
jutányos áron kaphatók

F ra n k  S án d o r
palicsl szölőj- ben. 
(Haverda megálló)

fa
férfi- és női szrtrmegal- 
lérok, mindenféle bélések 
38 év óta fennálló elis
mert jómühelyemben a le;.- 
jutányosabban készülnek. 

Fártfogást kér

Spitzer József
szuesmester VI. Vuko- 
viéeva ulica 18. szám. Do 
hány fa4;ercskedő mellett

levő utca.

. tk ’

NAUC1UK ASZFALT
■OMPOI'ZIOVAI BtVOHT 

SZA&TALAM
BÖRFEDÉILEME2 

ERŐS 
tartós 

ViFAPm tO
CSAK n tN  CIMKtVU 

ru/ tctt «o£ u cvű ir rr ■ aojon u : 
ílYÁSTJAseaCRÁCI.

AtfUMJ fc3 .'.JTOMNY VKVnitMtKW fiW R*

Beogradi Aszfalt és Kátrány 
Vegyiterm ékek gyára 
Beograd, Vuk-KaradjiC 6.

Telefon : 806. Sürgönyeim : GROZIT BEOGRAD.

GYÁRTMÁNYAI:
Grozil bSrfcdőiemcz, aszfnltlemez, Itnt- 

( ránylem ez, oszfaltszigetelölemez, kö- 
| szénkátrány, korbolineum, focement, 
; szurok, voslock, aszfalt, bitumen stb.

nagy raktár minden fajtában napiáron, továbbá
ÜVEGÁRUK, PORCELLÁNOK, 

SERVISEK, LÁMPÁK, 
KŐEDÉNYEK.

Gyógyszert firak részére g y ó g y s z e r e s  ü v eg ek  
minden fajtában kaphatók. Fenti áruk azonnal 
szállíthatók. Kombinált waggonok is kaphatók. 

Eladás készpénzfizetés ellenében.
K R A C H E R L IS  Ü V E G E K

igen olcsó árban kaphatók.

LÖ-WENBERG HERM ANN cégnél NOVÍSAC
Zitni trg (Buza-tér) 15.

P om pá s  b ir to k
Salzkannnergut (Ausztria) legszebb vidékén, kas
tély, 13 szobával, 2 fürdőszoba, teljesen beren
dezve, uj gazdasági épületek, istállók, garázs, 
autó, kocsik, vízvezeték, villany vilá^tás, öreg 
szép park, minden a legjobb karban, azonnal át
vehető. Ára Din. 1.700.000.— csakis magánvevők
nek. Ajánlatok „Besitz 1—158“ jelige alatt inté- 
zendők: Interrckiam d. d. Zag*eb, Ilién 21. szám.

Saját készitményü
női kötött kabát 

női kötött ruha 
leánggarnitnrák 

leányruhák 
svetterek, sálak 

sapkák stb. 

Gyapjújánál 
eladási

Üzlet: Pasiceva-ulica 8.
Ü z e m : P asiceva -u lica  10. 

C ö z fü rd ö  m ellett. 

Eladás:
Nagyban ! Kicsinyben !
K ülönleges k ö fö tl-szö vö lf áruk raktáron!

\BECK JENŐ
| kö tszövö  üzem e Subotica, Pasiceva-uL

J o v a n o v i éK o s  t  a
m ód im  pár ró r.6i k-nfekció és női r u h a ü z lte

BEO G RA D .HFá L J A M IL A N  A  7 6
< Lorüri . -zalló m elleit.

J  A já n lja  a köze ledő idé nyre  most ér- 
S keze tí legú jabb p á ris i női kon fekc ió  
3 és nő iruha ú jdonságait.

M ír  ék e l: s z a b i t  árak.
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szept. 25-től 
szept. 27-ig 
hétfőt öl
sz ;rdáig Telefonon nem adunk hlrdetdat Ijfrokkea MvlJ4y®MtA«t. 

A próhlrdetío oyy azó J K, »oi»«gbet0> da elm aió  
liétazereaen szám it. Legkisebb ap róh k d elés ára 20 K 
A próhirdetéseket fö lvesz  SznbotloXn a k iadóh ivata l 
Z lezandra-n llca , L albach-h iz <e S ch langer hírlap* 
árnda n v a sú ti park m ellett. Vldókre valam ennyi

főelárnaltóuk . E lőfizetési díj havonkln l 30d in ., n egyed évre  90 d in . 
K érdezóskddéschhez vá laszbélyog  m elléklendő.

H a r c  s í  f é r f i é r t

t.nadalmi dráma 7 fölvonásban, 
főszereplő:

THO.VIAS MAIGHAN.

SZCpt. 25*101 
azept. 27-ig 
hétfőtől. 
8>erdáig

Huller István esküje
II. rész. 6 felvonásban.

Főszereplők:
Hanni Weise, Marija Ley'co, Kari de Vogt.

S;:A J  A  F £ J&
?

vegyen PIMTÉR porokat 
S Z E N T  J Ó Z S E F
ati. b.’.n a 1 a'jyie iiph iii I 

mo 1c . 86.VJ :

1 inomíelkii diplomás gaz
dag ur (többszo.o'. millio
mos), elragadó, bájos mi- 
k-ányt keres nöiil. Levele
ket fényképpel Uis/kre- 
t ni jeligére a kiadóhiva
talba kér. (,.)64
»< *«esaaasc«eis#»s*seaos • ••* £

A’,agyarul, szerből, néme
tül beszélő kereskedősegéd 
kézmii áru-üzletembe azon
nal felvételik. Rcgécz Ká- 
i ly, Kula. 6935
Cukrász-segédet, önálló
munkást, azonnali belépés
re keres Keppert Jánosné, 
Jclasiceva-ul. 3 6933
Jő írumkáslányok azonnal- 
la kerestetnek a szegedi- 
úti keményítőgyárba, Ic- 
Icncházzal szemben. 6959
Gyógyszerész-segédI áHúst 
keres 12 évi gyakorlattal 
szigorló gyógyszerész. Cí
me a kiadóhivatalban.

6970

Molnárt keresek azonnali 
belépésre. Nős. szorgalmas 
szakemberek adják be pá
lyázatukat. Polcz József 
gőzmalom. Baranyavár.
- ..........—
Gyógyszerészgyakornoki

állást keres érettségizett 
fiatalember. Ajánlatokat a 
kiadóhivatal továbbit. 6919

Dada kerestetik azomi:.!;a. 
Cim: I.ővy (ié.:a, Subotica, 
Ccska-ulica 7. 6958
Péksegéd 8-10,000 korona 
lökével társul kerestetik. 
Malusev-iroda.

■ ' : h

Eladó egy szép, alig hasz
nált 2X3-as asztali sző
nyeg. Cim a kiadóban.

6973

TŰZIFA ''aggontételek- 
ben, apritot' ázhoz meg
dőlés után nnal szánt
va, valamint külföldi ko
vácsszenet, kályhához való 
kőszenet és gáz-kokszot, 
Sijacié tűzifa- és kőszén
telepe, Paliéki pút, telefon 
839. 6449

ARANYAT, BRH.LIANST,
drágaköveket legmagasabb 
árban veszek. Órákat és 
ékszereket legszakszeriib- 
ben javítok és legolcsób
ban árusítok Friedmann 
Dezső órás és ékszerész 
Subotlea, Alcxandrova ul. 
i Állami tisztviselőknek javí
tásoknál 20 százalék en
gedmény. 6086

Eladó 10 HP magánjáró. 
Első Magyar Gazdasági 
cséplőgarnitura teljesen jó 
karban lévő 13 éves, 180 
ezer dinár. Csordás Ká
roly Bredin kőbánya.

6864

Eladó egy 60 HP compound 
condenzátoros stabilgép 
hozzávaló Cornuval ka
zánnal teljesen jó állapot
ban, meg üzemben. Meg
tekinthető Polcz Józscínél 
B a r a ny a v ár.________ 6902

Üzletberendezés rőfös 
vagy rövidáru részére ju
tányos áron eladó és azon
nal átvehető. Cim a kiadó
ban. 6880

Boroshordók, kádak, jó
karban, olcsóért eladók. 
Bővebbet Földes Samu 
ruhaüzletében. 6976
Eladó házié ek Suboticán,
•y.iak között a legforgal- 
nasab ) hel en, élelmiszer 
üzletnek alkalmas. Cim a 
kiadóban. 6939

Hordók és kádak eladók, 
Ottembaeher Alajos, Sán- 
dor-külváros 1. 6950
Eg.v hálószobaberendezés 
eladó. Cim: Szudarcvics- 
ul. 42. 6945

Azonnali szállításra aján
lok magánjáró cséplőgar- 
niturákat, 15—21 soros 
vetőgépeket, lógereblyét, 
morzsolókat, fúrógépeket. 
Veszek cséplőgarniturákat, 
motorokat. Megbízásokat 
elfogadok gépek közvetíté
sére. Szolid kiszolgálás. 
Biliczky Károly gépüzlcte. 
Senta. 6802

Ágyhuzatok, teljesen újak, 
olcsóért eladók. V., Zá- 
gorszka-ul. 17. 6975

Város belterületén szép 
irodahelyiség átadó. Cim 
a ki.dóban. 6644

Alkalmi vétel. Nyolcvan 
pár I-a box-cipő jutányo
sán eladó. Cim a  kiadóban.

6893

ELADÓ szálloda teljes be
rendezéssel és egy kert 
földdel együtt. Subotica és 
a nagybec; kereki vonalon, 
az állomással szemben. 
Cim a kiadóban. 6442

Keresek nyersolaj- vagy 
szivógázmotort, 10—12 ló
erőset azonnalra, haszon
bérbe vagy megegyezés 
szerint részletfizetésre. 
Horvát Lajos Bezdán. 6953

24 méhcsalád részletekben 
is, gyalupaddal, teljes fel
szereléssel eladó. Krausz, 
vasutigazgatóság. 0974
Eladó a bajai iskola mel
lett kényelmes lakóház, 
azonnal beköltözhető. Jur- 
csákné. 6924

SZÉKÁT
minden mennyiségben
vesz és elad

a terv. bejegyzett cég;
Jank ó Podgor& ok

Maribor, Vetiiujska u 14.

KÜLÖNFÉLE í

Malusev-iroda mindennemű’; 
adás-vételt és pénzkölcsönt 
közvetít.
ÚJ boroshordók a legju-
tányosabb árban kaphatók 
Sijaőié fatelepén, Palléki, 
pút. 6448:
Vájjon hol vasaltatod gal
lérodat, hogy olyan hofe-, 
bér és fényes? Piukovics- 
nál, VII., Zrinski trg 14, 
Kolonic-ház. 6865

Géplróklsasszony, ki a né
met nyelvet teljesen bír
ja. alkalmazást nyerhet 
azonnal helybeli cégnél. 
Cím a kiadóban. 6951
Szerb - magyar nyelvben 
jártas könyvelő jó java- 
lalmazással azonnalra ke
restetik. Cim: Vig könyv- 
kereskedés, Subotica. 6954
PERFEKT könyvelő, lehe
tőleg német, szerb nyelv
tudással, felvétetik Vig 
lönyvkercskcdcsében. 6715
T cn oncokat merlegla-
kntos és asztalos szak
mákra felvesz i Merieg- 
gvár Senéanski pút 23. I i- 
zetés első évben havi 4i‘O 
K., második évben 500 K 
harmadik évben 800 i(.
iMittagskost fiir dcutsch- 
französische Standén sueht 
diplomiertc Spraclilehrei in.
Nagyobb kifutó - leányok 
felvétetnek. Cim a kiadó 
bán.

Vegyen részt a

„V  O J V  O D IN  A 65 g y ü jtö fo rg a lo m b a n
W ien , B u d a p e s t , P rá g a , Q ratislaw a SÍÜ. külföldi városokból és m egford ítva!

G yű jtő k  tö b b s z ö r h e te n k é n t!
Je le n té ke n y  fu v a rm e s ta k a r itá s  !

G yors és szaksze rű  vá m ke ze lé s  1
„Vojvodina" nemzetközi szállítm ányozási társaság

Telefon 619. S í lb o t ic a  W ilscnova-ul. ÍO.s
   •?

Teljes ellátást keresek há
rom iparostauonc fiam ré
szére a vaggongyár köze
lében. Ajánlatot a kiadó- 
hivatalba kérek. 6946:
Magneslt a legjobb fehér- 
cipőtisztitó. Kapható Illés! 
gyógytárban főposta átél- 
lenében. Ára 5 dinár.
Malmot keresek bérbe öt
járatig bármilyen meghaj
tással. Ajánlatokat leírás 
és évibér megjelölésével 
»Szakember« jeligére a ki
adóba kérek. 6804
.Magános urinő részére bu* 
torozott szoba kiadó. Cím. 
a kiadóban. <»9o6

űri leányt vagy urat tel
jes ellátásra elfogadok. 
Ugyanott férfi-ruhák el-, 
adók. Breuerné, Bárány- 
köz 8. Sporer-ház. 6962'

Biitorozott szobák bérbe 
kerestetnek, akinek van 
kiadó, jelentse be Malu- 
sev-irodában.
ÓCSKA és hulladékféme
ket, vörös és sárgarezet 
ólmot, horgonyt és alumí
niumot legmagasabb ál
ban veszünk. Goldner 
Testvérek jégszekrény- 
gyár Suboticán, Jugovicc- 
va-ulica 20. Telefon 134. 
szám. 6490

Ü E i S N Ö K O K

m inden vidéki varosban 
egy világcég terjesztésére

m agas ju ta lé k  m e lle tt
kerestetnek. Szaktudás mellékes!
A jánlotok; „Subotica 1, postofiók 104." 

alá kéretnek.
WS0

Berkes F. Béla
könyvkötő

KÜLÖNLEGES
D ÍS Z M U N K Á K

VÁLLALATA
’£

Subotica
Darátok temploma mellett 

Készít
minden e szakmába vágó 
munkát mérsékelt árai 

mellett.

( M ecnvU

: O R O S Z  í

bizom ányi
üzlet

! S ubotica
jRudiénva-u’, Kunecz-ház1

’ V esz, e lad
i és bizományba átvesz 
j arany, ezüst és drága- 
| köveket, prémeket, ru- 
! hókat ős fehérneműket.

-

SPITZER J.
S Z O B A F E S T Ő  & M Á ZO LÓ  

SUSOTICA
6193 Strosmajcrova-u 8

Va' keresl.cdőkr.ck ajánl helyi üzemben készít t
f ü s t c s ö v e k e t ,  sajtolt k ö n y ö k ö k e t
a legjobb minőségben es a legolcsóbb árakon.

G U B A  J Ó Z S E F
vas, szeiszám és mezögazdas.; ;i gépkereskedő 

BAÖKA TOPOLA. 5353

NŐ/ KÖPENYSZÖVETEK legnagyobb választékban csak I 
1 LŐWY TESTVÉREK í

' 1 fí.M \f. ■ laáíláailuijonos Minerva facl/íil lidcsmecyci Naplói Nyomda Cs ;UR.-T. Tunor'eóer'm'n iibbStiik




