
<u~
"fí/ca Srl>sltil

N()V|;'S4ü
lei, 8 márka, 1 sokol.

W t i j Y E

U ü i .  évfo lyam  Szubcüca, csü tö rtö k  1S22. szeptem ber 2 8 . 2 6 5 . szárr
Megjelenik minden reggel, nép után és hétfőn délbon
T, g  g . ’ - sz . r’.e'-"’"' í  - 5—*0 Előfizetési ár: negyedévre 90* —dinár

s a m

SZERKESZTŐSÉG: Kralja Airxandrn-ulica 4 szám alatt 
!• ia.dőftivatalt Kra'ia Atoxandra-uiica 1 (Leibacivpalote)

ítélet a kémkedési perben
I X W  > sefet 10’ Német km ácot 8, Demeter
Aladárt, Veresbaranyi Mihályt és Völgyi Jánost 5 - 5 évi fegyházra Ítélte a bíróság

Tizenkét vádlo tta t fölm entettek
Tizenegy napig tartó  főtárgyai ás 

Után szerdán délután ítéletet ho
zott a suboticai törvényszék Varga 
G yörgy dr. és társainak m onstre- 
pőrében. A  vad hazaárulásról és 
kém kedésről szólott és a bíróság 
általánosságban beigazoltnak te
kintette a vádhatóság  á llítá sa it: 
tír. Varga Györgyöt' tizenöt évi, lg- 
ndez Gyulát tizenkét évi, Haján Jó
zsefet tíz évi. Német Imrét nyolc 
évi, Demeter A i  d  irt, Vörösbaranyi 
Mihályt és ár. Völgyi Jánost öt-ö, 
évi /egyházra Ítélte. A többi v ád 
lo ttra  az ítélet felmentő.

Az ítélet sú lyos és azt lehet 
m ondani, hogy szinte váratlanul 
hatott, m ert a legellentétesebb n é 
zetek  és jóslatok előzték m eg < 
nagyközönség köreiben és a jo 
gószok részéröl is. É rdekes, hogy 
m ajdnem  m inden nagy pörnél 
m egism étlődik ez a közös optikai 
és pszihológiai csalódása a főtár
gyalási term ek tulnyoir.órészben 
laikus közönségének. Főként pe
dig a politikai m onslre-pöröknél, 
am elyeknek bírói befejezése te r
m észetszerűleg sokkal kiszámít 
hatatlanabb, m int a közönséges 
bűnügyeké.

A független b íróság Ítélete be
fejezett jogi tény, bírálatnak, szub
jektív term észetű kom m entálásnak 
vele szem ben nincsen helye, azt 
m indenki a köteles tisztelettel tar
tozik fogadni. A vád és a véd e
lem  egyforma kötelességtudással 
és lelkiism eretes igyekezettel tel
jesíte tte  nagy és íe 'elősségleljes 
ínunkáját ebben az izgalm as po
litikai bünperben.

Á ltalában m egnyugtató a köz 
szem pontjából, hogy a politikai 
term észetű  bűncselekm ények vagy 
az ilyenekre vonatkozó vádem e
lések a törvényes fórum, a füg 
getlen bíróság Ítélkezése alá ke
rülnek.

És m eg kell állapítania a jugo 
szláviai m agyar sajtónak azt a 
figyelem rem éltó körülm ényt, hogy 
am int egyébként a tizenegynapig 
tartó  fűtárgyalás egész lefolyása 
tényként m egállapított és amit a 
vádhatóság  sem vont kétségbe 
és amit ez a mai ítélet is m eg
erősít, hogy a szigorú ité'ettel 
sújtott v ád o ltak  cselekm énye tel
jesen eg /én i, egészen szűk körre 
terjedő akció volt, am elyhez a 
vajdasági s általába a jugosz.á- 
viai m agyarság  töm egeine semmi 
közük nincsen. Az ite.ct állam- 
ellenes cselekm ényeket állapított 
m eg egyes vádlottak terhére, de 
nem állapította meg, m ert nem is

állapíthatta m eg azt az itteni m a
gyarság  szélesebb köreiről. Nem  
volt a m agyar tömegekre, vagy 
csupán a töm egek bárm inő c se 
kély töredékére tám aszkodó ak
ciónak, vagy organikus törekvés
nek semmi nyoma fölfedezhető a 
bünper egész folyamán.

A jugoszláviai magyarság távot 
ál/ mir á m  olyan szándéktól, hogy 
politikai, kulturális, gazá  '.sági és 
szociális helyzetét az alkotmánnyal 
vagy a törvényekkel ellenkező mó
diit igyekeznék megváltoztatni. Ezt 
a • le tagadhatatlan  igazságot a 
m ostani főtárgyalás is világosan 
dokum entálta. Érthető, hogy az 
itteni m agyar közvélem ényt kö 
zelről érdekelte a m onstre-pör 
lefolyása, bár annak szereplői 
igazán ism eretlen, a 'közéletben 
szerepet egyáltalán nem játszó, ke
vés kivétellel egészen egyszerű 
a politikában pedig m inden te
kintetben járatlan emberek. A pör 
vád’ottai nem voltak a m agyarság 
vezérei, akciójuk teljesen egyéni 
volt és azzal a m agyarságnak 
sem töm egei, sem egyes részei 
soha közösségei nem vállaltak.

Ezt határozottan, nyíltan és 
erélyesen ki kell jelentenünk, ne
hogy bárki tökét kovácsoljon az 
ügyből a m agyarság ellen.

ítéleth irdetés e lőtt
Szerdán délután öt órára volt 

kitűzve az ítélethirdetés a kémkedé
si perben, de már fél ötkor olyan zsú
folt volt a főtárgyalási terem, hogy 
ember-ember hátán állt és pattanásig 
feszült izgalom tartót tta fogva az 
egész közönséget.

Az első padsorokban foglaltak he
lyet a vádlottak hozzátartozói, akik 
sápadtan a belső felindulástól vár
ták a bíróság döntését, ami rájuk 
nézve kimondhatatlanul többet je
lentett, mint a hallgatóság többi ré
szére.

Fél öt órakor már olyan zsúfolt a 
terem, hogy az ajtóknál posztoló 
rendőrök nem bqcsátanak be senkit.

A tárgyalóteremben még sohasem 
volt annyi ember, mint ez alkalom
mal. A közönség körében feltűnően 
sok a nő, akik még az újságíró-asz
tal nagyrészét is elfoglalják. A pad
sorok mögött rengeteg sokan állnak 
összezsúfolva, agy hogy végül a 
hátsó szárnyas ajtót is kinyitják és 
az ajtó mögött a folyosón szorongó 
tömeg figyel be a terembe. Ellepi a 
közönség a védőügyvédek szobáját, j 
valamint a -•■'jsi. ,
hogy, az e;

A rendelkező rész kihirdetése után
; elnök áttér az Ítélet indokainak 

ismertetésére.
Az Ítélet indokolása

Dr. Varga (iyörgy 1920. január 
védők padsorait is, úgyhónapban útlevél nélkül Budapestre 
ymásután érkező ügyvé-‘utazott és ott Huszár Károly minisz

dek végül is rendőri segítséget kény
telenek igénybe venni, hogy elfog
lalhassák helyeiket.

Lassan telnek a percek, amelyek 
az ideges várakozásban úgy hatnak, 
mintha órák volnának. A teremben 
már sötétedik, amikor a törvényszé
ki szolgák petróleum-lámpákat hoz
nak be és kettőt a tanács asztalára, 
egyet-egyet pedig az ügyész és a 
jegyzők asztalára helyeznek. A fe
szület két oldalán a sápadtan égő 
petróleum-lámpák békés családi es

Az íté le t
A bíróság az emelvényre vonul és 

a tanács tagjai is állva maradnak.
Pavlovics István elnök megkezdi 

az ítélet kihirdetését.
A bíróság a vádlottakat bűnösség 

tekintetében két csoportra osztotta. 
Az első csoportban tartoznak azok, 
akik dr. Varga (iyörgy szervezeté
hez tartoztak és ténylegesen közre
működtek abban, hogy a Vajdaság
ban irredenta szervezetet létesítse
nek Subotica székhellyel, továbbá 
hogy a Délvidéki Ligát a jugoszláv 
állam ellen irányuló működésében 
elősegítsél^, a vasúti park állomá
nyáról híreket közvetítsenek. Dr. 
Varga bűnös abban, hogy 1920. ja
nuárjában útlevél nélkül Budapestre 
ment, ott Huszár Károly miniszter
elnökkel a vajdasági területek clsza- 
kitásáról tárgyalt és tőle megbízást 
fogadott cl, hogy ebből a célból itt 
szervezetet létesítsen és annak ta
gokat toborozzon. Állandó összeköt
tetésben állott a magyar kéniszerve- 
zettel és ezt a működését egészen 
1921. október végéig, letartóztat;? ;í-

folytatta.
ígnácz Gyulát a bíróság bűnösnek

Ezek alapján a biróság az állam fokozottabb védelméről szóló 
törvény értelmében
dr. Varga Györgyöt 15 évi, ígnácz Gyulát 12 évi, Német Imrét 
S évi, Hajdú Józsefet Ih évi, Vörösbaranyi Mátyást, Dömötör 
Aladárt és dr. Völgyi Jánost 5—5 évi fegy házbüntetésre és a fel
merült költségek megfizetésére Ítélte. A büntetésből az elítél
teknek a vizsgálati fogságból kilenc hónapot kitöltöttnek vesz 
a bíróság, a költségeket pedig behajthatatlannak nyilvánítja.

Pospek Ferencet, Sárai-Szabó Krisztinát. Pálffy Gyulát, 
Pálffy Istvánt, Nagy Józsefet, Jakab Sámuelt, Szcdlár Józsefet, 
Hefm Antalt, Tumhász Bélát, Deák Sándort, Varga Kalser Im
rét és Sebestyén Antalt felmenti és elrendeli azonnali szabad
lábra helyezésüket.

ték derűjét terjesztenék, ha nem vol
na túlságosan éles a kontraszt.

Öt óra előtt tíz perccel bevonulnak 
a vádlottak és helyet foglalnak a 
vádlottak padján abban a sorrend
ben, ahogy az egész tárgyalás-alatt 
ültek. A vádlottak egyrésze feltűnő
en ideges. Különösen Varga és Ignác 
nem tudják palástolni az izgalmat.

A vádlottak közül egyesek azonban 
nagyon nyugodtak, sőt vidámnak 
látszanak. Nagyrészt azok a vádlot
tak ezek, akik a tizenegyliónapi kín
zó bizonytalanság és vizsgálati fog
ság után, most úgy várják az ítélet- 
hirdetést, m int a megváltást, mert 
tudják, hogy az ítélet csak felmentő 
lehet. Leri az arcukról, hogy milyen 
nehezen várják a szabadulást. Mö
göttük és az oldaluk mellett azon
ban még hajonettes íegyházőrük, a 
kiknek ma nem jutott ülőhely.

mondotta ki azért, mert 1920. ápri
lis végén dr. Varga irodájába lépett., 
be, tudott dr. Varga működéséről és 
vele mindenben együttműködött.. 
Sachs Zoltán vezérkari kapitány la
kására híreket vitt, siffrirozott leve
leket irt, egészen október 31-ikén 
történt letartóztatásáig.

Némc( Imre bűnös abban. hog.yj 
tudott a szervezetről, dr. Varga? 
György és ígnácz részére 1921. 
szeptemberéig kurirszolgálatot telje
sített és ezért jutalomban részesült..

Haján Gyula be volt avatva a szer
vezet működésébe, annak aktív tag
ja volt. Beeskerekröl állandóan ada
tokat küldött dr. Varga részére 1921. 
szeptember haváig.

Dr. Varga és Ígnácz közvetlen. 
Német és Hajdú pedig közvetett ösz- 
szeköttetésben álltak a Délvidéki Li
gával.

Vörösbaranyi Mátyást. Demeter 
Aladárt és ár. Völgyi Jánost bűnös
nek találta a bíróság azért, jnert tud
tak a szervezet létezéséről és arról 
,z illetékes hatóságoknak nem tel
ek jelentést.

terelnökkel megbeszélést folytatott, 
aki megbízta öt elszakadás esetén e 
területek vezetésével.

Dr. Varga maga beismerte a rend
őrség és a viz; gálóbiró előtt, hogy 
összeköttetéslvn á lh 't az SHS ál
lammal ellenséges politikai társasa-
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Sukkal beismerte, hogy beszélgetést 
folytatott Huszár Károly magyar ml- 
níszterelnökkel és visszatérése után 
azonnal ráz'.!-ültetésbe lÉpctt Sach 
Zoltán vezérkari kapitánnyal ignácz 
Uytil.it, amikor hozzá belépeti, be
avatta terveibe és mint volt vasúti 
tisztviselőt arra használta fel, hogy 
a vasutasokat szervezetbe gyűjtse 
Cs áltálul; a hírszolgálat lcbonyolitá- 
■ át megkönnyítse. Jgy Ignácz Gyn- 
la titkára lett a szervezetnek. A kül
lőidet informálta az állam anyagi 
bel?, zetéről é . az országban uralko
dó hangulatról. Titkos miikodé:,iik 
és óvatosságuk bizonyítékául szol
nál az a tény, hogy a hírszolgálatot 
chiíirc-el bonyolították le, aminek 
létezését dr. Varga maga beismerte. 
A titkos jegyű Írást azért használ
ták, hogy az állami ellenőrzést kike
rüljék. Német Imro vonatvezetö 
Vargától kapott és hozzá vitt siffri- 
rozott leveleket. Azonfelül Varga a 
hadihelyzetről jelentéseket küldött, 
memorandumot szerkesztett, amely
ben követeli ezeknek a területeknek 
minél előbb Magyarországhoz való 
visszacsatolását. A bíróság bizonyí
téknak tekinti azt a körülményt is, 
hogy dr. Varga villamos égőket ka
pott Magyarországból anyagi támo
gatás fejében. Ignácz és Vörösbara- 
nyi is beismerték, hogy dr. Varga 
volt a szervezet vezetője.

Ami dr. Vargának azt az előadá
sát illeti, hogy beismerő vallomása 
a rendőrségnél szenvedett tettleges 
bdntulmazdsok hutása alatt tette, a 
bíróság ezt az eskü alatt kihallgatott 
rendőrkapitányok vallomásával meg- 
cáloltnak tekinti. Nem áll meg tehát 
a vádlottnak az a védekezése, hogy 
kényszer hatása alatt tette beismerő 
vallomását. He ha a bíróság mind
ezt figyelembe is venné, akkor sem 
fogadható el a vádlottnak ez a véde
kezése, mert a tőtárgyalás során 
szintén heismerte a terhére rótt cse
lekményt. A bíróság nem fogadhatta 
el dr. Vargának azt a védekezését 
sem, hogy családi ügyeinek rende
zése végeit utazott Budapestre, mert 
a Magyarországon 1920, januárjá
ban fennállott és a bíróság elölt is
mert forradalmi állapotok következ
tében hagyatéki ügyet öt nap alatt 
lehetetlen volt elintézni. A bíróság 
tehát megállapítja, hogy Varga ki
zárólag azért utazott Budapestre, 
hogy ott Huszár Károly miniszter- 
elnökkel tárgyalásokat folytasson.

Ignácz Gyula maga beismeri, hogy 
volt Sachsnál. Vitt és hozott levele
ket Vargától és Vargának. Bevallja 
titkát, továbbá, hogy Varga tudtán 
kívül is küldött értesítéseket. A bán
talmazásokat a bíróság a tanúvallo
mások alapján nem látja beigazolt
unk. A bíróság nem fogadhatta el a 
vádlottnak azt a védekezését hogy 
nem ismerte a levelek tartalmát, mi
után ö maga is küldött értesítése
ket, Vörüsbaranyi és Német is kije
lentették/hogy kaptak Ignácz részé
re szóló leveleket.

Nemet Imre teljes beismerő vallo
másával tiszta képét adta az egész 
titkos szervezetnek.. Bevallotta, hogy 
Hajdú, ignácz és Varga adtak át 
neki leveleket továbbítás végett. A 
birtiság nem logadja cl Németnek 
azt a védekezését, hogy ti levelek 
tartalmát nem ismerte, mert a kér
déses időben a postai forgalom tél- 
lésen normális volt és így tcltétle- 
ttiil gyanúsnak kellett előtte feltűn
nie, hogy öt küldöncként Itasználiák 
fel olvan levelek továbbítására, me
ly ik  elintézés helyett lómai számok
kal voltak megjelölve.

Haján József maga beismert, hogy 
Német utján leveleket küldött Varga 
részére. Beismerte, hogy ö is kapott 
villamos égőket.

Vörösbaranyi Mátyás, Demeter 
Aladár és dr. Völgyi Jánossal szem
ben a bíróság nem látta beigazolt
unk, hogy a titkos szervezetnek ak
tív tagjai voltak. Völgyit maga dr. 
\ arg.' és I iemeter terheli azzal, hogy 
tudott a szervezet működéséről.

Pállly Gyulára vonatkozólag a bí
róság megállapítja, hogy, nemcsak,

hogy nem vett részt a szervezet 
működésével, hanem Németen kiviil 
senkik sem ismer a vádlottak közül. 
() maga beismerte, hogy kapott egy 
ehiffret, megmondotta, hogy az Imi 
található, amivel megkönnyítette a 
rendőrség nyomozását. Bevallotta, 
hogy Némettől kapott egy levelet, a 
mit azonban visszaadott, mert nem 
tudta, hogy kitől ered.

A töbhi vádlottaknál is hebizonyi- 
tottuak veszi a bíróság a terhűkre 
rótt cselekményt, amely azonban 
nem büntetendő.

Az cnyhitö körülmények
A büntetés kiszabásánál a bíróság 

enyhítő körülménynek veszi vala
mennyi vádlott beismerő vallomá
sát, büntettlcn előéletét «s Hajdú ki
vételével az ártatlan családot. Dr. 
Vargánál súlyosbító körülménynek 
veszi jogi képzettségét és azt, hogy 
a bűncselekményben mint felbujtó 
szerepelt.

Az ítélet felolvasása után Pavlo
vién elnök magyar nyelven röviden 
ismertette a vádlottakkal az Ítéletet 
és annak indokolását.

A jogorvoslatok
A kihirdetés után Uszkokovics 

Iiija államügyész, közvádló kijelenti, 
hogy megnyugszik a dr. Varga 
Györgyre, Ignácz Gyulára és Haján 
Józsefre kiszabott büntetésben, Né
met Imre, Vörösbaranyi Mátyás, 
Demeter Aladár és ár. Völgyi János 
büntetésének felemelése végett le- 
lebbezést jelent be. Valamint leleb- 
bezést lelent be a felmentések ellen.

Dr. Varga György felebbezcst je
lent be, mert szerinte azok a tények, 
melyeket a bíróság megállapított, 
nem képezik bűncselekmény tár
gyát. Felebbez amiatt is, mert a tár
gyalás során olyan okiratot olvasott 
fel a bíróság, melyet nem lett volna 
szabad a nyilvános tárgyaláson fel 
olvasni, továbbá, m ert a "bántalmaz- 
tatására vonatkozó bizonyítási in
dítványát a biróság elvetette, végül; 
pedig azért felebbez, mert a vád kiJ 
terjesztése nem felel i l l e g  a törvény
szerű követelményeknek.

Dr. Skalier Lovró, Varga dr. vé
dője, csatlakozik védencének beje
lentett fclebbczéshcz és kéri az. íté
letnek írásban való kézbesítését.

M egnyílnak a  fogház kapni
A kémkedési pör utolsó jelenete 

az alkonyodó őszi estén a fogház 
kapuja előtt játszódik le. Szürkül, 
mire a nagy tömeg a tárgyalási ter
mekből kjözönlik, A közönség oda- 
áramlik a fogház bejárójához, hogy 
lássa a nagy pör felmentettjeinek 
szabadulását, lássa az örömet, a sí
rást, az ölelést, amely a szabadunk
nak osztályrészül jut.

Sötétre fordul, lassan, — még min
dig nem jön ki senki. Ottbcnn, a fog
ház irodájában még el kell intézni 
a formaságokat. A kapu előtt csak 
fekete szűkítettek mozognak, — 
nyüzsgő tömeg, amelyet öt detektiv- 
nek kell időnként visszaszorítani a 
kaputól. Sok az asszony, mint min
denütt, ahol az idegekre megy a já
ték. Itt pedig vibrálnak az idegek, 
mindenki nagy, szivei.cpő jelenetet, 
sikolyt, ölelést, hitvesi csókot akar 
látni.

Fiákkerek jönnek a kiszabadulta
kért; nyolc kocsi vár, hogy hazarö- 
pitsc őket az otthonba, amelyet ősz
szol hagylak el és ősszel Iáinak vi
szont. ügy esztendő pergeti le az
óta. És uj levcilitillásnak kellett jön
nie, amíg ijidcrült, hogy kik találtat
tak bűnöseknek és kik ártatlanok
nak . . .

Mozgás támad . . .  A kaput védők 
hátrább parancsolják a tömeget a ki
járattól, ahol elsőnek Pospck Ferenc 
jelenik meg. Mögötte szállingóznak 
* többiek, Pállly gyógyszerész a fe
leségével, amott Sebestyén biceg

Singcr Béla dr., Ignácz Oyula vé
dője felebbezést jelent be, mert a 
vádlott tette nem képez bűncselek
ményt.

Bellcs Radomir dr., védenceinek, 
Veresbaranyinak és Németnek érde
kében felebbezést jelent be és kéri, 
hogy az Ítélet jogerőre emelkedéséig 
védenceit helyezzék szabadlábra.

I)r. Petrovics János dr. Völgyi el
ítélése ellen jelent be felebbezést.

Dr. Pataki Antal Demeter és Haj
én védőié felebbezést jelent be a 
büntetés kiszabása ellen.

Dr. Magarascvics Sándor cs dr 
György Imre a felmentett vádlottak 
védői a felmentés indokai miatt je
lentenek be felebbezést.

Pavlovics elnök végül kihirdeti, 
hogy a benyújtott ielebbezéseket tu
domásul veszi és azoknak felterjesz
tését elrendeli. Kihirdeti a birósá 
nak azt a határozatát, hogy

dr. Varga, Ignácz, Német, Haj
dú, Veresbaranyi és Demeter 
tovább is fogságban maradnak, 
dr. Völgyi Jánossal szemben a 
házőrizet fenntartását rendeli 
el, a felmentett vádlottakat pe
dig nyomban szabadlábra he

lyezi.
Úgy az Ítéletet, mint az indokolás 

felolvasását a legnagyobb csendben 
hallgatta végig a közönség, csak a 
végén, amikor Pavlovics elnök ki
hirdeti a fölmentettek azonnali sza- 
badlábraliclyczését, hangzik fel taps 
a teremben.

A közönség éppen oszladozik, a 
mikor hirtelen egy női sikoly resz
ketted meg a termet. Az elitéit dr. 
Völgyi János felesége ájultan dal a 
vádlottak padjára, ahová férje rrfel- 
lé férkőzött. A védőügyvédek maguk 
sietnek vízért és a lassan magához 
térő, zokogó asszonyt ismerősei 
igyekeznek megnyugtatni és a te
remből elvezetni. A szonijiru inci
dens miatt, csak nehezen távozik a 
közönség, az elítéltek és felmentet
tek is még a teremben vannak és 
megdöbbenve nézik a szerencsétlen, 
zokogó asszonyt.
• A teremben már egészen sötét 

van, amikor ezzel a szomorú finálé
val befejeződik a főtárgyalás.

A közönség óriási érdeklődéssel 
várta ezt a jelentést cs tömegesen 
állt késő estig a Bdcsmegyei Napló 
plakátjai előtt. Állandóan szóltak a 
szerkesztőség telefonjai és nemcsak’ 
helyből, hanem Beogradból, Zagreb. 
bői, Novisadról, Becsekerekről és a. 
Vajdaságnak még sok helységéből- 
érdeklődtek az ítélet iránt.
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eókmókjával. A hűvös szellő, a sza
bad levegő megcsapja őket, nagyob 
hat lélegzőnek, azután mennek, ki 
kocsin, ki gyalog — haza. A nagy 
jelenetre hiába vár a közönség: azt. 
ügy látszik, még bent a fogházban 
elintézték liozzátartozóikkat a volt 
vádlottak.

Két feketekendős asszony vár Sá 
rai-Szabé> Krisztinára: az anyja és 
a nővére. Némán egymás nyakába 
borulnak, a nővére a fekete nagy- 
kendőt a vállára akarja borítani 
Krisztinának, de ez elhárítja. . .

Sebestyént nem várja rokon 
Nyole-tiz fiatalember lép hozzá a 
fogház előtt, kezet fognak vele. Se
bestyén siet.

-— Holnap a hivatalban találkozunk. 
— mondja. — azután gyors lépések
kel megy hazafelé.

A többiek is percek alatt eltávoz
nak — haza és holnap már mennek 
hivatalba, gyógyszertárba, vagy ni 
hivatalt keresni az elvesztett helyett.

A nagy jelenetből csak a fogház 
komor épülete, az est ‘ (ítélje marad, 
mint kopár díszlet, a nézőkön pedig 
didergctőscu fűi végig a hűvös őszi 
szél. . .

*
A kémkedési pör Ítélethirdetése 

szerdán délután háromnegyed hat
kor fejeződött be és ugyanakkor 
már a közönség a Bdcsmegyei 
Napléi-nah a nagyobb üzletek kira
kataiba és a kávcliázak ablakaiba ki
tett jelentéséből értesült az ítéletről.

Kém küldött sz antant
uiíim áíum ot M agyarországnak
Bizakodó a magyar kormány hangulata 

a jóvátétel ügyében
Budapestről jelentik: Az utóbbi 

napokban ismét előtérbe nyomult a 
jóvátétel kérdése és a legkülönbö
zőbb, gyakran szinte riasztó híreket’ 
röpítettek világgá. Ezeknek tisztázá
sa végett beavatott helyről a követ- 

I kező nyilatkozatot tettek, 
i — A jóvátétel körüli tárgyalások;
I egy év óta folynak és a kormány; 

mindent elkövet, hogy ezt a bor.yo-i 
fűlt kérdést az antant-tal lehetőleg 
kedvezően rendezze. Ezért utazik 
Korányi is Parisba, — ami azonban 
korántsem jelenti azt, hogy e kér
désben valami újabb, vagy sorsdön
tő momentum merült volna lel,' vagy  
ultimátum érkezett volna.

— A tárgyalások anyagába bele
tartozik az áilatjóvátéteien kiviil; 
még számos más probléma, igy a 
román károok is. A hadikárpótlás 
kérdése, illetve a jóvátételi követelés 
olyan tormában, mint Németország
gal szemben, niílutjk nem vetődött 
let, s a kormány reméli, hogy erről 
nem is lesz szó. Az ország gazda
sági helyzete ugyanis olyan kétség
beejtő, eddigi veszteségeink oiy na
gyok, hogy ezt az antantnak is te
kintetbe kell vennie, bár idáig ez- 
irányban sem kedvező, sem kedve
zőtlen támpontot a tárgyaló felek 
nem tudtak szerezni. Különös ak
tualitása tehát e kérdésnek nincs, s 
minden ézen tiümcnő híresztelés 
csak kombináció vagy spekuláció,

— Az egész jóvátételi ügyet kü
lönben, amely eddig a kereskedelmi 
miniszter hatáskörébe tartozott, 
most rz löldmivelésügyi miniszterhez 
tették át, és nagyatádi Szabó István 
földmivelésügyi miniszter a szak-- 
körök bevonásával alapos megfon
tolás és tanulmány tárgyává tette a 
Jóvátételi Bizottság esetleges újabb 
követelését. A földnjiveléstigyi mi
niszter és a gazdasági szakkörök! 
azon az állásponton vannak, hogy 
Magyarország kötelezettségének 
teljesítésében elment a legvégső ha
tárig és mai rendkívül nehéz pénz
ügyi helyzetében újabb súlyos ter
heket nem vállalhat magára.

Az antant legutóbbi figyelmeztető 
jegyzékére is ilyen értelemben vá
laszol a magyar kormány, amely 
reméli, hogy Parisban figyelemmel 
lesznek Magyarország súlyos pénz
ügyi helyzetére.

Budapestről jelentik: Báró Korá
nyi Frigyes volt pénzügyminiszter 
és Valkó Lajos kereskedelemügyi 

! miniszter szerdán este Parisba utaz
tak és magukkal vitték a magyar 
kormány terjedelmes memnrandu- 

i mát, amelyben a jóvátételi bizottság 
j jegyzékére válaszol. A memoran- 
J dumban a magyar kormány ff Mu-

Í' gyarországlól lecsatolt területeken 
levő államjavak értékének felvéte
lét és beszámítását kéri.

Szerdán megkezdte a jóvátételt 
bizottság a magyar jóvátétel ügyé
nek tárgyalását és ezzel egyidejűleg 
az osztrák-magyar jóvátételt is tár
gyalni fogiák. Ausztria ijs Magyar- 
ország között máris nagy ellentétek 
mutatkoznak, amennyiben Ausztria 
kártérítést követel Nyngutmagyar- 
ország késedelmes kiürítéséért, inig 
ezzel szemben a magyar kormány 
a velencei egyezmény éneimében a 
nyugatmagyarországi államjavak 
megtérítését kívánja.

Uytil.it
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Baj van a  tan ítók  fá jával
A város tudvalevőleg már gon

doskodott az iskolák és középületek, 
valamint a városi alkalmazottak ré
szére szükséges fa-szükségicte be
szerzéséről és a szállítással megbí
zott Conimercia részvénytársaság 
már meg is kezdte a fa leszállítását. 
A jelek szerint tehát a váfos faellá
tása a szükséges időre biztosítva 
lesz, azonban a tanítók faellátása 
körül bajok merültek fel.

Szokásos ugyanis és tavaly is i 
úgy volt, hogy a tanitók éppúgy, ’ 
mint a városi tisztviselők részesül- j 
tek kedvezményes faellátásban, 
azonban a legutóbbi közgyűlés ele a 
város csak azt a javaslatot terjesz
tette, hogy a városi alkalmazottak
nak juttathasson tüzelőfát 50 száza
lékos árengedménnyel, a tanítókról 
azonban ezideig szó sem volt.

A subotieai tanítóság körében 
emiatt nagy az elkeseredés és a ta
nitók rámutatnak arra, hogy a ked
vezményes- városi fa evek óta már 
illetményeikhez tartozik cs azt kü
lönösen a mai gazdasági helyzetben 
és a magas faárak mellett nem nél
külözhetik. A tanitók különben is 
olyan biztosan számítottak a városi 
kedvezményes fára, hogy eddig nem 
is gondoskodtak másirányu fa- 
öeszcrzésről és már ezért is nagyon 
sérelmesnek tartanák, ha az elhang
zott ígéretek ellenére sem kapnák 
meg a városi fát.

A városi tanács értesülésünk sze
rint még nem döntött végleg ebben 
a kérdésben, de nem zárkózik cl a 
tanitók faellátásától, ha erre a célra 
elegendő fája marad a városnak. 
Viszont tény az is, hogy a tanitók 
nem várhatnak a döntésre a tél be
álltáig, hanem idejekorán tudniok 
kell, hogy számithatnak-c a kedvez
ményes városi fára. vagy sem.

-------■ ■ -----------------------------

EpSÍ a novisádi Duna-hid
•  Uj várofciréaz ép ítésé t tervezik  

a Dana-parton

Novisad specialitása a fa hídja 
melyről m ár régen m egállap íto t
ták, hogy azon a teherforgalom  
veszélyes, a felelősséget az e se t
leges bajokért a város nem viseli 
— de a teherkocsik azóta is á t
m ennek rajta — s pedig eddig 
baj nélkül.

Ez a fahíd m ár csak egy, vagy 
másfél évig fog disztelenkedni a 
D unán, m ert az u j vash d  építke
zései serényen  folynak. Novisad 
uj hídja — ha Zsilinszky József 
budapesti m űegyetem i tanár ter
vei szerint épülne fel — a le g 
szebb  hidak egyike lett volna, de 
a drágaság  folytán a torveket át
dolgozta Prést Jovan beogradi 
m érnök s m inden díszt lefaragtak 
róla, úgy, hogy az uj hid disz 
nélkül, egyszerűségében fogja 
szolgálni Novisad és Pétervárcd 
közölt a forgalmat.

Már hetek óta m indkét oldalon 
m unkások seregei sürgölődnek s 
az első hidpillérek beton alap 
építm ényein dolgoznak. Az uj 
hid, mely 303 m éter hosszú lesz, 
4‘ pilléren fog nyugodni, melyből 
kettő a vízben, kettő pedig a szá- 
razfö’dön lesz. A hid szélessége 
10 és fél m éter, m elyen Ö méter 
széles kocsiút „s ennek két olda
lán gyalogút vezet. A hídon ve 
zet majd át Pétervőradra a villa
mos vasút sínpárja, hogy közelebb 
hozza a petrogradiakatN ovisadhoz.

Az uj hid novisadi része a sé
ta tér m ögött lesz s folytatásával 
annak a : ni rútnak. m elyet a
Szabads..:, •! ói kiindulva akarnak 
kiépíteni.

i

Az uj hid építésével kapcsolat
ban véve, a sétateret is rende- 
ik. Az uj hídtól sugáralakban 

fognak kiindulni egy uj város
rész utcái, rendezni fogják a p ar
kot, úgy, hogy ez az uj rész lesz 
Novisad legszebb részlete.

Az uj hid alkatrészeinek nagy-

része inár m eg is érkezett N é 
metországból, honnan a jóvátétel 
számlájára vásárolta az SHS. ál
lam. Az állam épitészeti hivatal a 
munkálatokat szakadatlanul foly
tatja, de igy is eltelik másfél év, 
mig a m ostani fahíd átadja helyét 
az uj vashidnak.

Az orosz kormány jegyzéket in tézett Beogradba 
a  török  kérdésben

Tiltakozik az ántánthatalmak eljárása ellen
Beogradból jelentik: N  ncsics 

külügym iniszter a moszkvai szov
jetkormánytól rádió táviratot ka
pott, m elyben a szovjet kifejti 
álláspontját u keleti kérdésben.

A jegyzékben az orosz kormány 
energikusan tiltakozik az an- 
t' ^hatalmak eljárása ellen, akik 
Honstatinápolyt és á Dardanel- 
lákat semlegessé akarják tenni. J 

O roszország szövetségeseivel, Uk I 
rajnával és G eorgiával együtt*

Törökország m ellett elsősorban 
érdekelt a tengerszorosok sza
badsága kérdésében. A nyugati 
hatalmak régebben, mikor O rosz
ország m ég nem  volt olyan hely
zetben mint ma, mindig elismer
ték az oroszok jogait, amely a ■ 
összes nemzetközi egyezm ények
ben is le van fektetve. Követel: 
a szovjetkorm ány, hogy a fekete
tengeri hajózás szabadsága Orosz 
ország javára szabályoztassék.

Az állam névcseréje
Protics Sztaján nem helyesli a „Jugoszlávia" elnevezést

A zagrebi konferencia ism ere
tes határozata, mely az állam h i
vatalos elnevezésének Jugoszlá 
viára való változtatását követeli, 
nz egész közéletben élénk vissz
hangra talált és m indenfelé nagy 
vitákra ad alkalmat. N yilatkozott 
ebben a kérdésben Protics Szto- 
ján is, aki a zagrebi „O bzor"-ban 
fejti ki nézetét. Protics na/c nem tel
eik a Jugoszlávia név, de elismeri, 

hogy akik ezt az elnevezést ajánl
ók, azok hazafias és az egységes 
illám szeretetéből fakadó indo
kaiból cselekszenek. A jelenlegi 
.inevezés praktikus okokból nem 

-bizonyult alkalm asnak és ha ez 
nem is nagy baj, m égsem  lát 
semmi kivetni valót abban, hogy 
együttesen uj, rövidebb és ez egy-

Fontos tanácskozások Beogradban
A kormány katonai célokra nagyobb hiteleket kér —  Beogradba 

hívták a királyi család tagjait
Beogradból jelentik : Szerdán a 

kormány konferenciára hívta össze 
ez összes parlam enti pártok ve
zéreit. Az értekezleten, u kormány 
részéröl Trifkovics, Kutnanudi és 
Timotijevics m iniszterek vette- 
részt. A pártok részéről Davido
vics (dem okrata), Jurisics (radi
kális), Lázics (földmüvespárti), 
Grofenik (km etpárti), Dulibics 
(klerikális) voltak jelen.

A m iniszterek ism ertették a párt
vezérekkel a kül- és belpolitikai 
helyzetet. Ezenkívül arról is tá
jékoztatták őket, hogy a kormány 
sürgősen több hiteljavaslatot fog  
benyújtani, melyben katonai célokra 
kér hitelt. Határozatot nem hoztak.

A dem okratapárt titkársága csü
törtök délelőtt 10 órára össze
hívta a klub ülését. Az ülésen 
D -v dovics jelentést fog tenni a 
pártvezérek konferenciájának le
folyásáról. Az ülésen határozni 
fognak a hadügym iniszternek 
udandó hitelek fölött is.

A vezérk a ri főnök  
a k irá lyn á l

Beogradból jelentik : Ptzics tá 
bornok, vezérkari főnök szerdán 
délek tt k ihallgatáson jelent meg 
Sándor királynál. hírük e |

A  városi takarék
M egválasztják az uj pénzintézet 

igazgatóját

A városi takarékpénztár felállítá
sára vonatkozó tanácsi javaslatot a 
hétfői közgyűlés tudvalevőleg elü»- 
jradla és ennek következtében már 
koruoly stádiumban vannak az uj 
városi pénzintézet szervezési elő
munkálatai.

A napokban már összehívják a ta
karékpénztárnak a közgyűlésen 
megválasztott igazgatóságát. amei.v. 
azután formálisan megalakul. Az 
igazgatóság elnöke az alapszabá
lyok értelmében a mindenkori pcl-. 
gárincster, az alelnököt pedig az, 
igazgatóság tagjai közül választják 
meg.

Az igazgatóság megalakulása 
után azonnal megválasztják az ügy
vivő igazgatóságot, a végrehajtó és. 
bírálóbizottságot, valamint a taka
rékpénztár igazgatóságát, jogtaná
csosát és lisztvisclökarat.

A várost takarékpénztár, kezdő* 
alaptőkéje, amint már megírtuk,, 
az eladandó városi földek árából fog 
kikerülni. Ennek a földeladásnak a 
miniszteri jóváhagyását már a na
pokban várja a városi tanács és 
megérkezése után azonnal megtör
ténik az árverés, úgy, hogy a szük
séges alaptőke rövidesen rendelke
zésre fog állni. '

De, ettől függetlenül is feltétlenül 
még ebben az évben megkezdi mű
ködését a városi takarékpénztár, 
sőt a város ezentúl történő üzletkö
téseit már a megalakuló városi ta
karékpénztár számlájára szándéko
zik fordítani.

3. oldal.

séget jobbon kifejező nevet ke 
ressünk, vagy pedig olyan nevet, 
amely a gyakorlatban röviden és 
egységesen olkulmazható.

Ez legkönnyebben úgy volna 
elérhető, ha o jelenlegi elnevezés 
elé a juznoslovenska (délszláv) 
szót tennék. íg y  a következő ne
vet kapjuk: Juznoslovenska Kralje- 
vina Srba, Hrvata i Slovenaca. A  
gyakorlatban azután valószínűleg 
csuk az első két szót alkalm az
nák : Juznoslovenska Kraljevinn, 
amely kielégítheti azokat is, akik 
a változást ajánlják s amellett 
jobban m eg is felel a nyelv szel 
lemének. A név másik fele pedig 
azt bizonyítaná, hogy még nin
csenek benne az összes dél
szlávok.

vezérkari főnök a hadsereg álla
potáról referált a királynak.

Beogradba az a hir van eller- 
i»*úve, hogy a görög trónörökös 
Beogradba utazott.

H azah ív ták  a k irá ly i 
ház tagja it

Beogradból jelentik : Kormány
körökben elterjedt hírek szerint 
az udvar táviratilag fölszólította 
a külföldön tartózkodó Jclena her
cegnőt, Arzén és Pd/ hercegeket, 
hogy Mária királynéval együtt 
térjenek vissza az országba. A ki
rályi család tagjait azért hívják 
vissza, hogy résztvegyenek a ko
ronatanácson.

D avidovics m eghátrál ?
Beogradból jelentik : A Tribuna 

szerint D ívidnvics Ljuba arra o 
belátásra jutott, hogy akciója a 
deinokratapárfban nem biztat si 
kerrel. Krsztetj, D •melrovics é s  Ti
motijevics közölték Davidovicscsai 
hogy m ajdnem  nz egész párt Pti- 
bicsevfcs oldalán van »’ Hogy a 
klub plenáris ülésén non. 'in*/ 
hat többségre. Davidovics már 
legutóbbi nyilatkozatuk.n l ih'- 
lenti, hogy r nincsen r. nikot
inén'/ i . . ;£icjü m -ií. meg is 
kezdte a visszavonulási*.

Meghiúsult
Gömbös és Friedrich kormány- 

buktató kísérlete
A m agyar politikai köröket a, 

legnagyobb érdeklődéssel nz egy
séges párt mai értekezlete tölti 
el, am elyen először kerül szóba, 
a Göm bös-féle faj védelmi koncen
tráció ügye. Feltűnő, hogy n fon
tos pártértekezletre Bethlen István 
m iniszterelnök nem érkezett vissza 
Budapestre, hanem  azon a minisz
terelnök helyett Klebelsberg K unó 
gróf jelenik m eg a kormány Bu
dapesten időző tagjaival együtt. 
A miniszterelnök helyettese kö
zölte Gömbösekké}, hogy ameny- 
nyiben nz értekezleten komoly- 
formában óhajtanak a párt külön
féle frakcióiban különféleképen 
fogadott koncentráció ügyét f e l 
vetni,

abban az esetben a miniszterel
nök hazahívása iránt fog Intéz
kedni. Miután azonban Gömbö- 
sék tekintettel az eddigi ered
ménytelenségre ós erős ellenvé
leményre, amúgy nem akarnak 
a kérdésben erőpróbát, közölték 
hogy az ügyet az értekezleten 
komoly formában nem fogják 

szóvá termi.
így term észetesen a m iniszterel
nök hazautazása elm aradt.

Am ennyiben m égis felvetődnék 
o kérdés, afölött n m iniszterelnök 
visszaérkeztéig még diszkussziót 
sem engednek meg a pártban.

Egyébként Bethlen m iniszterel
nök már p-'i. eken visszaérkezik 
Budapestre és akkor fog végleg 
eldőlni a keresv.tóny koncentráció 
kérdése, am ely azonban ma már 
teljesen m eghiúsultnak  tekinthető.

M aga n korm ánypárt tagjai né
zik mind i.agyobb • llenszenvvel 
az nj alakulást, am elynek m eg
h iúsulását leginkább az pecsételi 
meg. hogy élén Gömbös és Friedrich 
állanak.
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Gyilkosság’
a szegényházban

Egy koldus, akit a pénzéért vertek  
agyon

Az osijeki szegényháznak szomo- 
su és véres szenzációja van: egy be
teges és jóformán magával is tehe
tetlen aggastyán meggyilkolta ápolt- 
társát, hogy csekély értékű holmi-, 
jaihoz hozzájuthasson.

Néhány nappal ezelőtt a - mint] 
megírtuk - az osijeki városi sze
gényházban titokzatos körülmények 
között, eszméletlen állapotban vér
befagyva találták az egyik hálókam- 
rában Ncmeskul Dragutin 83 éves 
koldust, akit a szegényházban ápol
tak. A nyakán rettenetes vágott seb 
tátongott, amiről miiroenki azt hitte, 
hogy önkezével ejtett magán.

Az öreg embert bevitték a közkór
házba, ahol két napig eszméletlenül 
feküdt, a harmadik nap meghalt a 
nélkül, hogy a hatóság kihallgathatta 
volna.

A nyomozás aktái Ic is zárultak 
azzal, hogy Nemeskál Dragutin ön
gyilkosságot követett cl. Ma aztán 
világosság derült az ügyre.

A szegényházban ina nagytakarí
tást rendeztek, amely alkalommal 
egy ócska ládában egy baltára buk
kantak, amelynek feje is, nyele is 
még ragadós volt a félig rászáradt 
vértől. A különös lelet gyanút kel
tett, később pedig, amikor egy £<?d i
ner Mária nevű újvárosi asszony a 
sajátjának ismerte föl a baltát, hatá- 
rozottab formát kezdett ölteni az a 
hit, hogy a baltával végezték ki go
nosz kezek a szerencsétlen Nemes- 
kait.

Lccliner. Mária, elpanaszolta, hogy 
a baltáját valószínűleg Zundl Viktor, 
szegényházi ápolt lopta el, aki a 
gyilkosság előtti napon kéregetni 
járt nála, már akkor föltűnt, hogy az 
öregember erősen nézegette a szer
számot, sőt még a kezébe is vette és 
«njtani próbált vele.

Zandt Viktor éppen kolduló kör
úton volt, mikor megtalálták, s a 
nyolcvanéves aggastyán az első kér
désre bevallotta, hogy a baltát ö hoz
ta el Lechner Máriától, még pedig 
azzal a szándékkal, hogy Nemeskált 
megölje, Elmondta. hogy Nemeskál.

—

aki már régóta életunt volt, fölkérte 
öt arra. hogy íisse agyon és ő nem 
tudta megtagadni a barátja kérését...

Közben Zandt a holmijai között a 
rendőrség megtalálta a meggyilkolt
nak számos apróságát és néhány 
száz dinárnyi megtakarított pén-

Lemondott a görög k irá ly
Inog a szultán trónja —  Thráciában forrong a török lakósság

A török kérdés fejleményeit a 
nagyhatalmak diplomáciája az an
gol-francia megegyezés dacára is a 
legnagyobb nyugtalansággal figyeli. 
Minden attól fiigg, hogy a győzel
mes Kermit pasa nem állit-c teljesít
hetetlen követeléseket a nagyhatal
mak javaslataival szemben. Nagyon 
jellemző a hclyz,etre egy vezető dip
lomata nyilatkozata, mely a New- 
york Héráidban jelent meg. A nyi
latkozat a következő:

Európa sorsdöntő órákat él át. A 
helyzet olyan bizonytalan, mini tó it. 
nyarán. Nem valószínű, hogy Kenial 
elfogadja a javaslatokat. A bizonyta
lanság kétségtelenül még egy ideig 
fog tartani és a diplomatáknak résen 
kell lenniük, mert kis hibák ! eldönt
hetik nemcsak a békeszerződéseket, 
hanem az amúgy Is labilis egyen
súlyt és szövetségeket. Óva intek 
mindenkit az optimizmustól.

Görögországban a nagyhatalmak 
határozata, mely visszaadja Tráciát 
a törököknek, teljesen felborította 
a helyzetet. Mint a Reuter-ügynök- 
ség jelenti

Konstantin görög király lemon
dott.

A kormány a Parisban tartózkodó 
Venizeloszlioz akar fordulni, hogy 
vegye át a kétségbe esett ország ve
zetését, mint diktátor. A Chicago 
Tribüné jelentése szerint a görög 
kormány egyik tagja. Zaimis azt a 
megbízást kapta, hogy utazzék ha
ladéktalanul Parisba és ott ismertes
se Vonizelosz volt miniszterelnökkel 
a kormány helyzetét.
Beogradba érkező hírek is megérő- 
sitik a görög király lemondását. A 
»Novi I.ist- athéni jelentése szerint 
az elmúlt éjjel Athénben nagy zavar
gások voltak Konstantin királyt tneg-

zccskéjét.
Mivel a rablógyilkos aggastyán kü

lönben sem egészen rendes észjárá
sú, a vizsgálóbíró rendeletére a sten- 
jevicl elmegyógyintézetbe fogják 
szállítani Zandt Viktort megfigyelés 
végett.

fosztották trónjától és György trón
örököst kiáltották ki királynak. 
l.Ijabb két hadosztályt mozgósítot
tak.

A beogradf belügyminisztérium a 
gycvgycliai rendörkomiszártól je
lentést kapott, mely szerint

Konstantin király lemondásának 
hírét megerősítik. Athénben a 
zavargások nöltöii-nőnek. Kon

stantin eltűnt.
Úgy hírlik,, hogy egy görög szi

getre menekült, más verzió szerint 
Athénben bujkál.

Kcmal elleniavaslatai
Párisi jelentés szerint az angorai 

kormány válaszát szerdára várják. 
Angol körökben úgy tudják, hogy 
Kemal pasa ellenjavaslatokat fog 
tenni, elsősorban ragaszkodni fog a 
Dardanellákon való átkeléshez és 
Trácia török megszállásához, továb
bá Bulgária és Oroszországnak a 
békekonferencián való részvéteiéhez. 
Kcmal pasa követeli továbbá, hogy 
az angol flotta a tárgyalások alatt 
semmiféle katonai mozdulatokat ne 
végezzen.

Londonon át érkező jelentések 
szerint a nagyvezér, a külügyminisz
ter és a belügyminiszter a szultán
nál benyújtották lemondásukat. Hirí 
szerint nacionalista kormány fog 
alakulni és valószínűleg detronizdlnt 
ingják a szultánt, akit a jelenlegi 
trónörökös Ing követni. Párisi jelen
tések szerint a nagyvezér közölte a 
Kemal-kormántiyal, hogy a konstan
tinápolyi kormány nem akar az an-j 
gorai kormánynak nehézségeket | 
okozni. Musztafa Kemal pasa való
színűleg főkormányzót fog Konstan- 
tinápolyba küldeni. Konstantinápo
lyi táviratok szerint a béketárgyalá
sok elé Kcmal pasa súlyos föltétele

ket szabott, követeli az angol csa
patküldések beszüntetését, saját csa
patainak Tráciába való bevonulását 
és Oroszország részvételét a béke- 
tárgyalásokon.

Konstantinápolyból jelentik: Ke- 
lettráciában a mohamedánok hangit-' 
lata nagyon izgatott a görögök el-: 
len. I.iileburgaszban a török lakos-, 
Ság elűzte a  görög tisztviselőket és 
a kis számú görög lakosságot, a ha
tóságok zászlait letépték. Konstar.ti-1 
nápolybán az angol tisztek a lakosJ 
ság hangulata miatt nagyon nyugta-, 
lanolc, a helyőrség nem érzi magát 
biztonságban a városban. Harringtoni 
tábornok Brock admirálissal megvi
tatta a rendfenntartási intézkedése
ket.

Kopenhágából jelentik: Moszkvai: 
jelentés szerint Karahan helyettes 
külügyi népbiztos az antantálíamok 
kormányához uj jegyzéket intézett, 
amelyen utalással Oroszország kü
lönleges helyzetére a Fekete-tenger’ 
partján, a legnyomatékosabban kö
veteli Oroszországnak, de egyúttal 
a többi balti államnak a keleti kon
ferencián való részvételét, fenyege
tőén hangzik a jegyzéknek az aí 
passzusa, hogy békés megoldás csak 
úgy képzelhető, ha a Fekete-tenge
ren érdekelt valamennyi államot 
egyesitik a konferencián.

A katonai helyzet
A Reuter konstantinápolyi jelen

tése szerint az Errenköjnél betört, 
lovasosztagon kívül Digha felől is: 
egy másik hadosztály is átlépte a; 
semleges zóna határát. Ezeket a csa-' 
patmozdulatokat Kemal pasa még a, 
szövetségesek jegyzékének megér-, 
kezese előtt határozta el, úgy hogy 
nem tekinthetők feltétlenül támadás
nak.

Parisból jelentik: A Matin jelen
tése szerint a Malidban horgonyzó 
angol flotta: 65 cirkáló és 12 rom
boló parancsot kapott, hogy indul-1 
jón el a Boszporuszra.

A Daily Mail szerint Konstantiná
polyban erős bolsevista agitáció fo
lyik. Kemal megbízottjai a bolsevik, 
fákkal együtt szítják a hangulatot a. 
szövetségesek ellen. Az utolsó na- 

ípokban röpiratokat osztogattak, me- 
jlyek  az angolok elleni ielkelésrc szó
lalják lel az összes mohamedánokat.

Iváníi Jenő halá lára
Budapesti levél

iváníi Jenő meghalt. Egész Buda
pest niegilletődve tekint a Nemzeti 
Színház gyászdrapériás előcsarnoka 
felé, ahonnan Ivánfi Jenőt, a legna
gyobb magyar színészek egyikét 
csütörtökön délután temetni fogják. 
Hetekig tartott fájdalmas vívódása 
a gyógyíthatatlan betegséggel.

A színész, aki ezer arcot öltve 
játszotta a italait a festett kápráza- 
tok világában, némán, clfeliérc- 
dett szájjal fekszik most a József- 
utcai agglegénylakás csendes háló
szobájában, a gyűrött párnákra ejt
ve kihűlt fejét. Föltette az utolsó 
maszkot, amelyet az örök ügyelő 
csontkeze nyújt mindenki felé az 
élet végén. I’s ennek a maszknak 
kegyetlen ridegsége könnyeket saj
tol a rátekintő szem éből... III. 
Ricliárd, Sliylock, Macbeth, Lear 
király s a zordon Shakespearc-tra-1 
gédiák körül elsötétedett -a rivalda. 
Iváníi Jemi meghalt.
Ötvenkilencéves korába 1 ragadta c l1 
a végzetes betegség, amely pár év 
óta, rövidebb-hosszabb időre, a 
színpadtól is elvonta. A színpadtól., 
amelynek rajongó szerelmese v o lt. 
s  amelyet imádott s amelyen mim 
színész, rendező, szerző és fordító. 
egyformán sok és nagy sikert ara- : 
tott.

Mounet Sullyt vallotta mesteré
nek s a legkiválóbb » szavaló* szí
nészek közé tartozott. Művészi ösz
tönét. ritka erős intelligenciáját, 
rendkívüli nagv és széleskörű mii- j 
kéltség mélyítette vl. Különösen so

kat és behatóan foglalkozott Shakes- 
peare-rcl. Moliére-rel, akikről egész 
kötetnyi tárcát, irodalmi tanulmányt 
irt. Konzervatív művész volt a szó 
nemes értelmében s erős harcban 
állott annak idején a Tlidlla forra
dalmi törekvéseivel. De ha művészi 
hitvallása kissé dogmatikussá mere
vedett is, ö maga mindig eleven ér
deklődéssel kísért minden pj művé
szeti és irodalmi mozgalmat. Játéka 
nem öregedett meg.

*
Szeghalmon született 1863-ban. j 

Harminc évre rá már a Nemzeti > 
Színház tagja. Először a Vasgyá- 
ros-ban lépett tel, de vonzalma és 
tehetsége egyre inkább a klassziku- 

; sok s főleg Shakespeare figuráit tet- 
' ték színészi ambíciójává. Néhány 
J nevezetes és emlékezetes alakitás- 
J sál tette magát ebben a nemben 
t naggyá, de élete igazi rendeltetésc- 
í hoz akkor érkezett, amikor 1918-ban [ 
i Magyarország első színházának | 

rendezője lett. Mint színész is ‘ 
elmélyedt a darabokban és a szere- 

’ pékben, de mint rendező százszor 
inkább érvényesíthette és megcsil- 

, logtathatta rajongását a klassziku
sok iránt. Elsőrangú rendező volt;

, nemcsak, mert kellő érzéke és tehet
sége volt meg hozzá, hanem meg 
volt benne a legtisztább szeretet a 

' színpad iránt és megvolt benne a 
( minden izében kulturált ember éles- 
j látása, sokszínűsége, nagyvonalúsá

ga. Legkiemelkedőbb rendezői pro
duktumai voltak az 1916-ban rcndc-
zett sorozatos Shakespearc-clőadá- lépteivel végigmérte a szobát, néha 
sok és Arany emlékünnepén tartott ’ megállt s végigmérte az előtte riad- 
gyötiyörü Shakcspcare-est. U gyan-4 tan ülő ifjút;

i csak ö rendezte a Kisfaludy Társa •
■: ság Shakespearc-matinéit. A görög 
(ciklus rendezése is az ö nevéhez fű- 
J ződik.
j Nagy működése a színház falain 
[túl is életerős utakon tört előre: 

számtalan egyéni és mélységes 
cssay-je, cikke jelent meg és egyik 
legszélesebb skálájú színpadi ember
ként mutatta öt he irodalmi te
reken is.
* A Nemzeti Színházból csak a 

kotnmün alatt volt távol. A komtnün 
után a Nemzeti Színház élére akar
ták öt megnyerni, de elhárította ma
gától ezt a feladatot. Harmincölévcs 
színházi jubileumakor a színház 
örökös tagjává nevezték ki. Előkelő 
körökkel tartott barátságot és kül
földön is széles baráti összekötte
tései voltak.

★

1884-bcu, egy ködös őszi napon 
búcsúzott Budapesttől egy fiatal 
gyerekemben tizennyolcéves talán. 
Még néhány héttel előtte a Sziniaka- 
mia padjait koptatta és most meg
hívást kapott a dicsőséges múltú 
győri színházhoz. Örült. hogy nic- j 
bet. hogy uj feladatoknak, nagy sze- j 
repeknek nézhet elébe. De mielőtt | 
elutazott volna Budapestről, felment 5 
a Nemzeti Színház igazgatói irodá- ■ 
jába. hogy búcsút vegyen az állami • 
színház igazgatójától, Paulay Edé- j 
töl, aki atyai jósággal viseltetett az » 
ifiu színész iránt. Paulay leültette,. 
azután az ő jel’egzetesen hosszú

— Hát, fiam, elmegy Győrbe, — 
mondotta neki — de azért nem ke-J 
rülsz el egészen a szemem elől. Més 
látjuk egymást. Majd küldetek ne-, 
ked szerepet Győrbe. A Vasember, 
fiát, Andort, Vladimír grófot a Da- 
niseffck-ből és Gennarát a Borgia, 
Lucretiá-ból. Ezt a három szerepet 
tanuld meg, de úgy, hogy ha éjjel; 
álmodból felvernek, akkor is tudd.

Ivánfi kissé talán megszédülve is 
a hirtelen örömtől, teljesítette a ta
nácsot. Győri szereplése alatt meg-, 
tanulta szerepeit és azután játszott* 
a művészeitől áthatott, nemes am
bíció tombolt benne. Az életének 
nemcsak célja volt a művészet, de 
ebben is élte ki magát. Hitt magá
ban és hitt a mesterségében.

Elment aztán Szegedre és Kolozs
várra és azután megvalósíthatta ré
gi nagy álmát és elutazhatott kül
földre. Párisban az öreg Mounet 
Sully, Londonban Sir Henry Irwing 
kedveltje lett, akik apai szeretettel 
bántak a magyar ifjúval.

1893-ban Londonban érte Paulay 
sürgős távirata, amellyel az igaz
gató öt a Nemzeti Színházhoz 1893 
október -4-én lépett fel először mint 
szerződött tag a Nemzetiben. A Vas
gyárost játszotta. Másnap felment 
az igazgatói irodába, ahol Paulay 
ezzel fogadta:

Mégis csak jó érzés az, ha az 
ember kitart valaki mellett, akiben 
hite van.

így kezdődött Ivánfi karrierje a 
Nemzeti Színháznál és csakhamar 
mint a magyar nemzet nagy művé
szét ünnepelték.
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Kísért a rau li
Botrányba fu lladt Osijek k özgyűlése

Osijeki m unkatársunk jelenti : 
Ó riási idegesség  előzte m eg Ősi- 
jek város tegnapi közgyűlését, 
m ert bire futott, hogy a rad'kóli- 
sok leszám olásra készülődnek 
azokkal szem ben, okik az osztrák 
m agyar m onarchia fennállása 
idején közigazgatási állásokat töl
töttek be. Az idegesség teljesen 
jogosuk volt, m ert a leszámolás 
csakugyan m egtörtént s az annak 
nyom ában kipattant vihar követ
keztében a  közgyűlés botrányba 
fu lladt

A közgyűlést Hejigl Ferenc  
polgárm ester nyitotta meg. N api
rend előtt szólásra em elkedett 
Kockár János dr. nem zetgyűlési 
képviselő és a következő beszé
det m ondotta;

— A tisztviselői zöld asztalnál, 
am ely  azoknak helye, akiket a 
város közönsége bizalmával tüntet 
ki, ül egy ur, aki a  háború 'n a p 
jaiban az ellenség szolgálatában 
állott, annak a legodaadóbban a 
kezére játszott és közöttünk, szer- 
bek között, m int denunciáns és 
testvéráruló te tte  nevét hírhedtté. 
Ez az  ur szám talan szerbet és 
horvátot denunciált az ellenség 
katonai hatóságainál, minek kö
vetkeztében ezeket letartóztatá
soknak, m eghurcoltatásoknak, ki
utasításoknak és büntetéseknek 
te tte  ki. A meghurcoltok között 
voltam  m agam  is, akit szintén 
denunciált ez az ur a katonai 
ha tóságokná, m ire letartóztattak 
és börtönbe hurcoltak. E z az ur, 
akit ilyen m ódon teljesen eíborit 
az árulások szennyes m ocsara, 
ártatlan képpel itt ül közöttünk, 
holott börtönben volna a helye. 
Ez az u r  Hrzsics F erenc városi 
kapitány, egy díszes hivatal vise
lője, félnapos dotáció élvezője, 
bár a zagreb i tartom ányi kor
m ányzóság a tél folyam án újabb 
viselt do lgaiéit elm ozdította u 
városnál viselt állásából.

Kockár képviselő éles tám adá
sára óriási vihar keletkezett a  te-í 
rem ben. Hrzsics kapitány sá p ad 
tan ült a helyén, lesütött szem ek
kel.

A nagy  lárm a csak sokára csil
lapult le, am ikor aztán Hengl 
polgárm ester próbálta m egvédeni 
a sú lyos vádakkal illetett varos 
kapitányt, de ez a kísérlete m eddő 
m aradt, sznvai elvesztek az újra 
kitört viharban.

Kockár képviselő ujobb fölszó- 
lalása u tán  — am elyben kijelen- 

, tette, hogy Hrzsicsnak árulásai 
miatt a terem ben helye nincs — 
Schramm Brotoljub tanácsos szó
lalt föl, védelm ébe véve a város- 
kapitányt. Szerinte Hrzsics, aki 
hét évig a városi rendőrség fő- 

•nöke volt, csupán kötelességet 
teljesítette és hivatali esküjének 
te tt eleget, amikor a neki impu- 
tált állítólagos árulásokat elkö
vette. Szerinte Kockár dr. és párt* 
‘híveinek ádáz kirohanása cfeak 
azért történt, mert Hrzsics —  hor- 
vá t; ha szerb lenne, nyűgödön
hagynák.

Óriási lárma tört ki erre ismét, 
am elyben stentori hangon nyilat
koztatta ki Kockár, hogy a m eny
nyiben Hrzsics továbbra is az 
ülésterem ben marad, nyomban 
feszi mandátumát. M inthogy Hrzsics 
nem távoz ,J , Kockár a radikaii 
sokkal együtt azonnal el is hagyta 
az ülésterm et.

Ekkor szólásra em elkedett Zsi- 
vánoves Vladoje városi tanácsos, 
aki bejelentette, hogy egyetért a 
radikálisokkal abban, hogy m ind
addig, míg a városkapitány sze
repe tisztázva nincs, nem vesz 
részt a város korm ányzatában. 
Erre ő is kiment a terem ből. Pél
dáját m ost valamennyi városatya

Ismeretlen ho lttest a Ferenc-csatornában
Fegyveres rablók agyonvertek egy vásárost

Kedden éjjel a bezdáni vásárról ha
zatérő vásárosok az éj sötétjében külö
nös zajra lettek figyelmessé. A hang 
után menve, a csatorna partján a viz 
sodrával küzdő két lovat láttak, ame
lyek egy kocsi elé voltak fogva. A lo
vakat és a kocsit kihúzták a vízből s 
akkor látták, hogy a kocsiban egy ösz- 
összeroncsolt emberi holttest fekszik.

A holttestet még eddig nem sikerült 
agnoszkálni.

Valószínűnek tartják, hogy az áldo
zat egy vásáros, aki Bezd ínból kocsin 
tért haza s az utón fegyveres rablók 
megtámadták, megölték és kifosztották. 
A holttestet bedobták a kocsiba s a 
lovakat a csatornába hajtották.

A csendőrség mindenekelőtt arra

Színházi botrányok 
Budapesten

Budapestről jelentik: A Nemzeti 
Színház a múlt heten felujilotta Brieux 
„Vörös talár" cimü drámáját, ami az 
Ébredő Magyarok egyesületének tagjai 
körében nagy ellenszenvet váltott ki. A 
Nemzeri Színház uj igazgatója ‘ Hevesi 
Sándor -ezzel szemben nyilatkozatot tett 
közzé, mely szerint őt teljesen művészi 
szempontok vezették a „Vörös talár" 
előadásában és annak szerzőjéről kimu
tatja, hogy Franciaországban a legkon- 
zervativebb és legkeresztényebb írónak 
számit. Mindazo’által minden esetleges 
botránynak elejét veendő, a „Vörös 
talárt" a műsorról levette és helyette 
pénteken a „Tanner John házassága" 
került színre.

Egy másik budapesti színházban már 
súlyosabb botrányra került a sor. A 
Magyar Színházban, kedden este a Tü
zek cimü dráma került színre, mint ed
dig is, főszerepeiben Darvas Lilivel és 
Baló Elemérrel. /\  színház földszinti 
helyeinek egy részét ez estén egy fiatal 
emberekből álló társaság foglalta cl. A 
társaság igen izgatottan viselkedett. A 
második felvonás vége felé következik 
a tulajdonképeni nagy jelenet, melynek 
során a művésznő hosszabb monológot 
mond. Ennél a jelenetnél, mindjárt 
Darvas Liii bekezdő mondatánál három 
Fa alember felugrott cs kiáltozva a 
színpad felé szaladt. Az egyik rákiál
tott Darvas Lilire :

— Azonnal takarodjon ! Hogyan me
részelnek ilyen darabot előadni ?

Darvas Lili annyira megijedt, hogy 
elakadt a szava, majd hirtelen sikolto
zásba tört ki és kiszaladt a színpadról.

A közönség körében roppant izgalom 
támadt. Az emberek felugráltak helyeik
ről, nem tudták mit csináljanak. Közben 
a színpadon leeresztették a vasfüggönyt 
Előkerültek a jegyszedők is, valamint 
detektívek jöttek, akik igazoltatták a 
három rendbontót. A rendzavarok iga
zolták, hogy az Ébredő Magyarok Egye
sületének tagjai. Fenyegetőztek, hogy a 
mennyiben valamit tesznek ellenük, a 
botrányok soré fog következni é" tilta
koztak az ellen, hogy őket bekísérjék 
a rendőrségre. A detektívek ennek e- 
Icnórc elviiték őket.

A va fii.cönyt ezek után isme' fel
húztak cs folytatódott az előadás ott, 
ahol félbeszakították.

Az újabb * .inházi botrányok knos 
feltűnő- ki íi ck politikai ben

hoz interpellál ot akarnak intézni ■ 
rozatos kulturbotrányok miatt.

követte, úgy, hogy a polgármester 
és Hrzsics kivételével most mát 
senki sem maradt a teremben.

A közgyűlést nem lehetett m eg
tartani s Osijek m ost kíváncsian 
varja, hogy a városknpitány ellen 
megindított tám adásoknak mi lesz 
a folytatása. A kormány beavat 
koz.ására szám ítanak.

nézve tett intézkedéseket, hogy a holt
testet agnoszknlják. Eddig azonban az. 
áldozatot a leggondosabb nyomozás da
cára sem ismerték fel.

Kedden éjjel Bezdán közelében a 
hazuki révnél még egy rablótámadás 
történt, amelyet minden jel szerint 
ugyanazok a rablók .követtek el, akik a 
vásárról visszatérő kereskedőt kifosz
tották és megöltek. A rablók megtá
madták a kazuki révházat. A révész el
menekült s a támadók a révházat ki
fosztották.

A révész a rablókról csak annyit tud 
mondani, hogy ketten voltak s katonai 
fegyverrel voltak felfegyverkezve.

Á csendőrség erélyesen folytatja a 
nyomozást.

— Pasics visszaérkezése. Beo
gradból jelentik  : Pasics m iniszter- 
elnök ti S im plon-expresszel tér 
vissza Beogradba. V isszaérkezé
sét péntekre várják.

— D olgozik  a törvényhozó bizott
ság. Beogradból jelentik : A törvény
hozó bizottság' szekciója szerdán 
délelőtt m egkezdte a tisztviselő
törvény részletes vitáját. A vita n 
hét végéig fog tartani, akkor a 
törvény a bizottság plénum a elé 
kerül.

— A földm ivespárt kongresz- 
szu sa . Beogradból jelentik : A föld- 
m ivespárt országos kongresszu
sá t október 28. és 29-re Bánjál Il
kába hívta össze.

— A m unkásság a drágaság 
ellen. BeogradbóIJelentik  : Vasár 
nap délelőtt a „Takovo^-vendcg- 
lőben az összes szákszervezetek j 
közös népgyülést tartanak, am e
lyen a d rágaság ellen fognak lil 
tnkozni. A gyűlésre az összes 
szervezetek közös határozati ja
vaslatot szövegeztek meg.

— A novisadi miiituvásár. NoVi
sa d ipari és kereskedelmi köreit 
élénken foglalkoztatja a novisadi 
mintavásjir rendezése. Szerdán este 
a kereskedelmi és iparkamara helyi
ségében értekezlet volt. amelyen a 

| novisadi ipari és kereskedelmi élet 
előkelőségei vettek részt s amelyen 
a mintavásár rendezését beszélték 
meg.

— Felszólítás a nyugdíjasokhoz. 
A nyugdíjasok egyesületének veze- 
tősége felszólítja azokat a nyugdíja
sokat, akik a városi ellátatlanok kó- 

' zé fel akarják vétetni magukat, 
hogy sürgősen jelentkezzenek özv. 
t'.zéhncr Andornénál Wilsonova- 

i utca 34. szám alatt a hivatalos na- 
[pokon. Kérik azokat a nyugdíjaso
kat, akik az egy dináros havi tag

isági díjjal hátralékban vannak, hogy 
azt sürgősen fizessék le ugyanott 

| A/ítp/.v Gyula föellenőrnél. mcit a 
i nyugdijukat elvesztett tagok s j ’gős 
segélyczé'-rc szorulnak. A segélye- , 
zést az e'aók vezetésévé1 lo tagú { 
választmány intézi.

— Zagrebban temetik el a növi-, 
sadi repülőkatasztrófa halottját. Ma
délután szentelték be Povrdanovies 
Antalnak, a hétfői novisadi repülő- 
katasztrófa halottjának holttestét. 
A beszentelés a katliolikns templom- 
udvarán történt nagy katonai pom
pával. A koporsóra Uzelac kapitány 
a légi flotta parancsnoka hatalmas 
koszorút küldött ezzel a felirattal:

A levegő hősének, ifin barátom
nak Üzglac tábornok.
A koporsót a tisztikar kikisérte a 
vasúti állomásra, ahonnan a holttes* 
tet Zagrebba viszik.

— Amerikai párbaj áldozata az 
öngyilkos orosz. Megírta a Bácsme- 
g.vei Napló, hogy dr. Gyurianszki 
Viktor orosz menekült Pétcrváradon 
hétfőn öngyilkosságot követett el. 
Mint novisadi tudósítónk jelenti, a 
rendőri nyomozás megállapította, 
hogy dr. Gyurianszki amerikai pár-í 
baj áldozata. Az orosz emigráns 
szerelmes volt egy emigráns társá
nak a feleségébe s a férj unszolásá
ra ezzel amerikai párbajt vívott, ö 
húzta a fekete golyót s huszonnégy 
órán belül agyonlőtte magát. A" 
rendőri eljárás megindult a szcrc- 

, lemféltő férj ellen.
— Apponyi visszakapja birtokát. 

Pozsonyból jelentik: A csehszlovák- 
kormány Apponyi Albert eberhardti 
birtokát ismét feloldotta a zár alól.

— Ilonka még mindig ne in került 
e lő .. .  Megírtuk tegnap szegény. 
Mathcovici Piukovich Ilonka szomo
rú esetét. Az önmagával, huszonegy- 
éves ifjú életével mcghasonlott le
ánynak, aki azzal a bejelentéssel tá
vozott el lakásáról, hogy öngyilkos
sá lesz. teljesen nyoma veszett. A 
rendőrség is megindította a nyomo
zást. de Ilonkát a legszorgosabb ku
tatás dacára sem találják sehol. Szál
lásadóasszonya még mindig nem1 
akar hinni a gyászos végben, Ilonka 
bús tragédiájában és azt hiszi, hogy 
az exaltált lelkű leány mégis vissza
riadt végzetes szándékának a vég
rehajtásától. Szerinte valószínű, 
hogy Piukovich Ilonka átment Ma
gyarországba. Ugyanis, mint utólag 
kiderült Ilonka levelet kapott Bács
almáson lakó édesanyjától, amely
ben azt irja neki, hogy édesapja ha
lálos beteg jöjjön haza. Ilonkának 
nem volt utlcvele, se pénze a vonal
ra, lehetséges tehát, hogy gyalog 
vágott neki a határnak. Talán eddig 
már haza is érkezett.

— N apló... A Bácsmegyei Napló 
vasárnapi számában e cim alatt egy 
kis novella jelent meg, amely alatt 
szerzőként Páter Makár neve sze
repelt. Kanizsai Ferenc volt szubo- 
tical újságíró posthumus írása, s té
vedésből került alá Makár páter ne
ve. aki a Mincrva-nyomda kiadásá
ban megjelenő naptár részére irt 
közleményt. A naptár és a napló 
szól cserélte össze a szedő s tette 
idegen írás alá Makár főtisztolendö 
nevét, akinek pedig nincs szüksége 
arra, hogy idegen toliakkal ékesked
jék.

— Az egyetemi Ifjúság a túlzó na
cionalisták ellen. Beogradból jelen
tik: Az egyetemi ifjúság vasárnap 
délelőtt az egyetem aulájában nagy 
diákgyülést rendez. A gyűlésre az 
összes egyetemi pártok a demo
kraták kivételével -  közös javasla
tot fognak beterjeszteni, melyben 
élesen elítélik a túlzó nacionalista 
iíjusági egyesületek működését.

Félmillió koronás bankjegyek 
Ausztriában. Bécsböl jelentik: Hogy 
a pénzszűkét enyhítsék, az Osztrák- 
Magyar Bank kibocsátja az első 
500.000 koronás bankjegyeket. Szov- 
jet-Oroszcr: zágoti kívül most Ausz
triának van a , legnagyobb* bankó
ja. Mark Twain valamikor ragyogó 
humoreszket irt a millió fontos bank
jegyről. Ausztriában valószínűleg 
nem sokára kiadják a m liíó koronás 
bankjegyet is. Milyen ia.g>ogó tra
gédiát lehetne csinálni erről.
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— Olcsóság] hulláin és a sztrájk- 
ttiozgslmak enyhülése Bécsbeu.
becsből jelentik: Az utóbbi liánok
ban olcsóbbodás vált érezhetővé az 
élelmiszerpiacon és ig.v lehetséges, 
hogy a legközelebbi index negatív 

' lesz. Bárha a ruházati cikkek meg
tartották eddigi magas áraikat, a lét
minimum szeptember J 1-ike óla 
év zrcvehetőleg csökkent. Alighanem 
ez volt mérvadó a fémipar munkás, 
vezéreiro nézve az általuk most ta- 
DU tott • '.lékenycbb magatartás
nál. Remélik, hogy péntekre helyre
áll a béke a munkások és munkaadók 
között.

— A népszövetség osztrák albi
zottsága e hét végére befejezi mun
kálatait. G é n ib ő l  j e l e n t i k :  Az oszt
rák albizottság közvetlenül a nép- 
szövetségi közgyűlésnek a hét vé
gére tervezett utolsó ülése előtt fog 
végezni munkálataival. Az albizott- 

• súg jelenleg serényen dolgozik 
azoknak a már előkészített tervező 

‘ teknek ti mcgíormulázásán, amelyek 
a maguk összességében Ausztria 
pénzügyi talpraállitásának a tervét 
fogják adni.

— Öt és fé, fontért Berlinből Lon
donba repülőgépen. Londonból je
lentik: Az október elsején London 
és Berlin között megkezdődő légi 
forgalomban a viteldijat öt és fél 
ront sterlingben állapították meg. A 
légi ut mindössze hét óráig tart.

Megint letartóztatták a bolgár 
minisztereket. Szófiából jelentik: A 
király hozzájárult a kormány javas
latához a háborúk előidézésében ré
szes miniszterek népbiróságok elé 

' állítása' ügyében. Lnnék folytán el
rendelték a Gesov, Dancv és Ma- 
nilo kormányok tagjainak letartóz
tatását.

— Két öngyilkosság Bajiunkon. 
Bajrnokon. - mint tudósítónk jelen
ti. - szerdán két öngyilkosság tör
tént. Theuringer Mátyás 32 éves 
bajmoki kereskedő főbelötte magát 
és meghalt. Tettének okát nem tud
ják. - Ramoda István hetvenéves 
gazdálkodó lakásán felakasztotta 
magát, mire észrevették, meghalt.

— Eljegyzés. Jcllinck Erzsiké Subo- 
tica és Singcr Dezső Mól Jegyesek.

— Forradalom egy nem létező 
kormány ellen. A montenegrói emi
gránsok egy része Rómában tartóz
kodik s ott -  tudvalevőleg — kor
mányt is alakított. Milena, monte
negrói exkirálynö pedig Franciaor
szágban Gap D’Antibesbcn tartóz
kodik s onnan mint régens kormá
nyozza a Rómában lévő országot. A 
roma-montenegrói kormány elnöke 
Vucsctics tábornok nem régiben 
meghalt s Plemcnac Jován volt mon
tenegrói miniszter arra kérte Mile
na királynőt, hogy öt nevezze ki mi
niszterelnökké. A királyné azonban 
mást nevezett ki. mire az ambició
zus Plemcnac busz fegyveres ember
rel elfoglalta a római montenegrói 
konzulátust s kikiáltotta magát mi
niszterelnöknek, sőt egyúttal régens- 
nek is. Az olasz kormány közbe fog 
lépni,

— A belgák leszámltoltat.lák a né
met kincstári váltókat. Brüsszeli je
lentés szerint a belga kormány tár
gyalásokat kezdett amerikai, angol 
és svájci bankárokkal, a német 
kincstári váltók leszámítolásáról.

(*) Dr. Hermáiul Károly orvos német 
országi Htjáról visszatéri és rendeléseit 
uiböl megkezdte. Rendel d. e. 8 10-ig 
és d, is 2 5-ig. Rudics-u. 2. Röntgen.

(*) Íiabelsberger-Markovlé-Íélc gyors* 
és géplróiskola - csoport magántanu
lóknak. Október 1-én 10 hónapos tanfo
lyam nyílik. A tanfolyam rendes kötc 
lező tantárgyai szerb nyelven a gyors 
irás, gépírás, helyesírás, nyelvtan, cirll- 
szépirás és levelezés. Rendkívüli tantár
gyak ugyanazok német vagy magyar nyel
ven. Egy csoportba 15 növendék vétetik 
fel. Lesz nappali és esti tanfolyam. Tan
díj havi 50 dinár, beiratási és vizsgadij 
nincs. Szegényeknek tandíjmentesség. — 
Beiratkozni lehet október 1-ig naponta. 
Subotlca, VI., Petrogradska-u. 27. 6630

(*) Dr. Vécsei Jenő orvosi rende
lője nemi betegek részére. Rendel 
délelőtt 7—9-ig. Délután 2-től fél 
4-ig és 6—7-ig. Lakás: Cyrill- 
metofla-tér 12. I. emelet, Vojnich 
Piroska-féle ház

Bcograd, szeptomber 27 (Zárlat): Dol
lár 6650. Angol font 295. Milano 282. Pá- 
ris 505. Prága 210. (icnf 12.45. Budapest 
2.72. Becs 0.091. Becs 0.12. Szófia 43. 
Berlin 4.80. Bukarest (Temesvár) 46. 
Lei. 45. Ezek az árfolyamok a bank for
galomban alakultak ki, mert a tőzsde az 
ünnep miatt zárva volt.

Zürich, szeptember 27. (Zárlat): Ber
lin 0.33.50. Holland 207.75. Newyork 
537.75. London 23.63. Paris 40.80. Milano 
22.80. Prága 16.75. Budapest 0.22.50. Zag- 
rcb 1.80. Varsó 0.0060. Becs 000.750., bé
lyegzett 0.00875.

Novisadl terménytőzsde. Szeptember 
27. A tőzsde a gör. keleti ünnep miatt 
zárva.

Budapest* szeptember 27. (Zárlat): A 
devizaközpont jelentése: Napóleon 9400, 
Dinár 32.80. Lei 16.25. London 111.25. 
Berlin 190—210. Milano 105—110. Paris 
190—195. Prága 78—82. Becs 310-^20. 
Newyork 2500-2575. Zagrcb 780—820.
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Aprított és száraz hasáb tűzifa, 
csom agolt- és kovács faszén kapható 
állandóan a iogolcsóbb napi árban.

Kívánságra házhoz szállítva.

c s o k o lá d é t  é s  c so h o iá d é H O lö n -  
( e g e s s é g e k e t  g y á r ija  c s a k i s  a

a le g jo b b ,
legfinom abb,
leg o lcsó b b .

„JE-KA" teát!

(•) Minden hölgynek fontos, hogy ru
háit olcsói és divatosan készíttesse Sztra- 
ka Mihály női divatszalonjában, Suboti
ca, I., Skotus Viatora-ulica 15. Posta 
mellett. 6386

(*) Roth Olga kozmetikai intézeté* 
ben Kr. Alexandrova-ulica 21. szám 
alatt, az Angol-Magyar Bank palotá
jában, félemeleten, modern szépség
ápolás, arcbőrhámlasztás, alkalmat
lan hajszálak, pattanások, szemöl
csök, szeplők, májfoltok végleges el
távolítása. Kaphatók saját készitrné- 
nyü, kiváló hatású kenőcsök, púde
rek, gyógyszappanok, arcfehéritő és 
szeplökenőcsök stb. 2804

(*) Elsőrendű kabátok, kosztümök, 
úgymint ruhák a legutosó divat szerint 
készülnek Risztiő nőiszabónál, Subotica 
Zomborski pút. 1.

(*) Rudolf! citeramüvész Topolán.
A topolaiak meghívására Rudolíi, az 
ismertnevü citeramüvész pénteken 
este hangversenyt ad a topolai Úri 
kaszinóban. Az estély iránt nagy ér
deklődés mutatkozik.

(*) Dr. Kosztolányi Árpád orvos ren
di?/ Wilsonova-ulica 34. szám alatt ( i 
polg.-Iskola mellett) csecsemő- és gyer
mekbetegek délelőtt 8—10-ig, bőr- és 
nemi-betegeknek délután 3—-6-ig. (Sal- 
varsan-oltások vérbajosoknak.) 0000

(x) I. M. Ovadia beográdi ügy
véd, telefon 1548., Kralja Milana 
9 (az udvarban). Interveniál min
den ügyben a hatóságoknál. Levelez 
szerbül, magyarul. 3748

(*) A legizletesebb és legolcsóbb vil
lásreggeli Landovié (volt Baéka) ven
déglőiében. Csak 2 dinár.

KSzctazdasági B a n k  R észvénytársaság
K ö zp o n t: SUBOTICA.

Som bori fő in té z e te :  £ á c s m e g y e f  Agrár T akarék pénztár. 
S ü rg ö n y e  Hm : DÉLBANK.

H S R D E r M É h f e l .
Az 1921. évi május hó 15-én megtartott közgyűlés elhatározta az Intézet 

részvénytőkéjének 30.000 dtb egyenként S. H. S, K 40Ö n. é. (100 dinár) bemuta
tóra szótó u! részvény kibocsájíási utján S. II. S. K 6.0)0000-ról S. H. S. K 
18000.000 ra va’ó feieme’ca t és hogy ezen uj részvények a régi részvények bir
tokosainak átvételre .ajánltassanak fel.

A közgyűlési határozatnak megfelelően a régi részvények birtokosainak 
e'en 30.000 drb egyenként S. H. S. IC 400 n. é. bemutatóra szoló részvényből ez 
idő szeiint meg kibocsájtatlan 15000 darab uj részvényt a következő feltételek' 
mellett aián'juk átvételre :

1. Minden két darab egyenként K 400 n. é. bemutatóra szóló ré s részvény, 
alapján 1 darab égj énként S. H. 5. K 400 n. é. bemutatóra szóló uj részvény 
vehető át.

2. Az átvételi árfolyam 610 koronában állapittatik meg, melyből részvényen
ként S. H. S. K 400 a részvénytőkére, 25 korona az intézeti tisztviselők és szol
gák nyugdíjintézete aiapja mit’ a fennmaradó rész a tőke feiemelési költségek 
1 von. sával az intézet külön tartalékalapja javára fog Íratni.

3. Az átvételi jog 1922. évi október 1-íől kezdve 1922. évi október 30-ig 
gyakorolható a hivatalos pénztári órák alatt Suboticán a központi főpénztárnál, 
Somborban a Bácsmegyei Agrár Takarékpenztárná', Belgrádban az Opsto Priv- 
redna Banknál, Zagrebban a Hrvatsko-Slavenska Zemaljska Hipotekarna Banka-nál.

Aki átvételi jogával élni kivan, köteles a régi részvényeket szelvényiv nél
kül a befizetési hely pénztáránál az o‘t rendelkezésre álló jegyzék kíséretében 
felülbélyegzés végett benyújtani és egyidejűleg az első részletet, valamint az uj 
részvényenkénti 25 korona fokozatos bélyegilleíéket és költséget készpénzben 
befizetni.

4. A suboficai és sombori intézetnél benyújtott régi részvények azonnal 
íe’ül bélyegeztetnek ér a bemutatónak az Ideiglenes elismervény illetve Igazolvány 
kapcsán kiszolgáltatva lesznek.

5. Az uj részvényekre a befizetés a következőképen teljesítendő:
A jegyzés alkalmával, tehát legkésőbb 1922. évi október hó 30-ig rész

vényenként ..........................  ............................... K 250 —
Fokozatos bé yegilléték és költség fejében . . . . . . . . K 30-—

összesen : K 280’—
1922. évi november 3í)-lg részvényenként további.......................... K 200-—
1922. évi december 15-ig részvényenként.................  , . . . K 160'—
Miután a részvények 1923. évi január hó 1-től részesednek osztalékban, a 

befizetők részére a befizetés alkalmával a befizetés napjától december 31-ig szá
mított 6"/oos kamatot tériíün'..

6. Minden esedékesség napjáig nem teljesítitt befizetés után 6% késedelmi 
kamat jár. Késedelmes fizetés esetén az igazgatós.;g egy subo icai, sombori lap- 
han, esetleg .» Iiivatros 1 pban három ízben közzé fogja tenni azon ideiglenes 
elismárvénvek számát, melyekre a befizetés az egyes részletek esedékessége nap- 
j n nem tcljcsittcteit. Az utolsó közzétételtől szimitolt hat hét eredménytelen le
letével az intézetnek jogában áll kijelenteni, hogy a késedelmes befizetők a már 
telje: Ítélt befizetésen alapuló jogaikat, az illető ideiglenes elismervények pedig 
érvényüket veszítették, ennélfogva joga van az intézetnek az utóbbiak helvett ugyan
azon szám alatt újból kiállított elismnrvényeket közjegyző kozbenjettcvel Suboti- 
eáii nyilvános árverésen eladatni. Az igv írvényüket vesztett clismervényekre tel
jesített befizetések az intézeti tisztviselők és szolgák nyugdijintézeie alapjára esnek.

Suboticán, 1922. évi szeptember hó 22-én.
Az Ig a z g a tó sá g .

le g fin o m a b b

C f l f e i s  „ J E - K A 1*

c& ókoiádé-
é s  c so k o iá d é k íH ö n lo g e s s é g e k  gyára.

K érjen  í r  gjr a  i i  t íe s s r -
m in d en ü tt g j t í  “ Í aA l e l  ’
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MYILTTÉR.
É rtesítés.

Az igen t. közönség szives tudomására hozom»

üzletemet a 
szerelve

optikus
legmodernebb rendszerű gépekkel fel-

vilian yerörc
rendeztem be, ugyliog, módomban áll a legmesszebb
menő igényeket is kielégítem «.s a loglökéletesebb fő
városi r.ivon álló szakszerű munkát nvuitani. Elvál
lalom minden rendszerű speciális

szem üveg, orresiptetö, lorgnon  
készítését orvosi rendelésre is a legolcsóbbtól a leg
finomabb kivitelig a legalacsonyabb napi árak mellett, 
Mindennemű e szakmába vágó

ja v ítá s
gyorsan és pontosan készül.

Mikor is az igen t. közönséget a legszolidabb ki
szolgálásról biztosíthatom, további b. p rtfogásukat 
kérve áltok készséggel rendelkezésükre, te jes tisztelettel 

TENNER OPTIKUS
Subotica, Aleks.indra ttl. 11. szám. 5928

TEREM.
A m. t. hölgyközönség 
figyelmét felhívom az 

ujonan érkezett modern 
szabású legelegánsabb

Javítást és alakitast 
elfogadok.

D ir a i t r i id V ic s  S u l is b a

Skotus Viator ulica 10. 
A főposlától 4-ik ház.

C8JELI VAG ON

Z A  25.000 KRISNA!
N rastove  leíve okrajöare 27x35 mm i 27x50 
mm. Jakih od jedan metar i duljih paralelno rub- 

ljenih, zatim
hrnstovih  d a s a k a  od 8 cm. girine naprvo isto 

paralelno rublienib u glavnome 27 mm jakih 
p o m ije san o  le tve  i a a s k e  u nasem izboru 
razmjera, zdrava lóba, izvrsna za gradnju áupa, 
ograda i manjih gospodai>kih potreba, za kolje 
itd, razasilju sa Zeljeznlőke postaié Zapreáió, uz 

priposlanje novea unaprljed 
dók zs lih a  t r a j e :

Bi aóa Janekovié, K ’VacS b?

P o m p á s  b i r t o k
B i ö
Salzkammergut (Ausztria) legszebb vidékén, kas
tély, 13 szobává.', 2 fürdőszoba, teljesen beren
dezve, uj gazdasági épületek, istállók, garázs, 
autó, kocsik, vízvezeték, villanyvilágítás, öreg 
szép park, minden a legjobb karban, azonnal át
vehető. Ár i Din. i.700.000.- csakis magánvevők
nek. Ajánlatok „Besitz 1- 158“ jelige atatt inté- 
7';ndök: Hterrek’am d. d. Zag eb, Hica 21. szám.

Rum- és hkoressenciá k
kölni-vize • kimer ’ nancia parfümök, púderek

Lakner Drogéria, Subotica
Kralj Alcxandar-ul. a Hotel Nacionallal szemlén.

; a  legjobb arcápoló azerg

É—  K O R O N A - » »
[g y ó g y s z e r t á r  ;
: 8U8OTIOA, VÁROSHÁZA. 593 3

Keresse fel Suboticán sa
lát érdekében Amerikához 
címzett vendéglőmet. Igazán 
olcsó étlap áraim melleit 
meggyőződik arról, hogy 
polgári konyhám igényei
nek megfelelnek. Villásreg
geli (zóna} 2 dinár. Pon
tos felszolgálás. Különféle 
hideg italok. Kerthelyiség. 
Esténként elsőrendű tam- 
burazenekar.szórakoztatjaa 
közönséget. Tisztelettel 
FUTOSEVICS M. 
vendéglős. PaSiőeva u. II

Gőzfürdővel szemben. 
Ügyeljen a címre.

SZEMFEDELET,
KOPURSDDISZEKET
tapétákat és mindennemű temetkezési cikkeket 

gyári árban ajánl:

„P A X “
temetkezési cikkek cs művirág nagykereskedés

N O V IS A D , K R A L JA  P E TR A  4.

■ Z ®‘ s. -  a,ifi •? Nt-w Cl N 2« r2* . C*

» S k «: jL o g Z 3- P >• -2 '
' * -■ § ' I '  ° & p- 5' ~  s  <s • § a .  

í -  •* | S. °  s

?  *■ o a

H A J Ó S  L A J O S
VILLAMOSSZERELÉS! ANYA
GOK ÉS KÉSZÜLÉKEK GYÁRA 
ÉS RAKTÁRA NOVl-SADON,
KRALJA ALEXANDRA-ULICA 17. SZ. 
SÜ R G Ö N Y Ö M : „RELAIS" NOVI-SAD. 

TELEFO N  SZÁM 48.

ÍTIEGERKEZCEKI s
a legújabb bécsi és párisi

M o d s ll-ka la p n k .
N agy v á la s z té k ! Nagy v á la szték i

U gyanott e g y  uj fehér róka elad ó . 
Szives pártfogást i.ér: Tamassy Annuska.

ted States Lines amerikai kor
mány hajóin, amelyek B'érna- 
Cherbourg és New-York között 
kö lékednek. Nagy, jólszellőz
tethető egyes es kettős szobák 

és figyelmes kiszolgálás.

S/54 Kérjen az a la n ti ( :mtől 
vitorla jegyzéket és hajómenetrendet

U N I T F 3

íj BERLIN W. 8. Unt. d. Lindon 1. to
j ZAGR1B V ialpr KonnCiite, M iliano. :d.va ulica •. ':i
j továbbá minden nagyobb utazási irodátó l, fijí# a

'' k Vezcrk-.pvise ó; Norddci'tacher Llyod, Bremcn fiht JT

V H IanyeríJre b e re n d e z e t t a s z ta lo s  telep .

Az egész ország területére legjutányosabb árban kŰAzitünk meg- 
rcr dőlések utján, rajzok szerint, épület, portál, üzletberendezé
sek, t, parkettázást és bútorokat legmodernebb kivitelben. — 

. Ára; .nlatoknt ’t r  sorsabban eszközlünk.

VEZÉRKÉPVISELETEK:
Dr. Siegfried G uggenheim er N ürnberg, 

m érőm űszerek cs tachom éterek gyára. 
Hajós és Szántó elektrom osgyár rt Buda

pest villam osszerelési anyagok és 
készülékek gyára, Koch & Sterzel 

Dresden transform átorok gyára^ 
FranzK ostorz Gommern széjr  

és fémkefék gyára, Körtin^
& M athiesen Leipzig for

gó váltóáram ú áram 
mérők és kandem- 
lám pák gyára, SchotA 
& G enossen J e n á  

5WWS t i a" arammeroR
gyara.

G A N Z-M O TO R  ÉS DINAMÓK 
MÁNYI RAKTÁRA

BIZO-

RAKTÁRRÓL SZÁLLÍT:
m indenféle szerelési anyagokat és készü
lékeket, izzólám pákat, csupasz és szigetelt 
vezetékeket, szigetelő csőveket, valam int 
tartozékait, porcellén árukat, dynam ókat, 

a m otorokat, m űszereket, szám lálókat, ma- 
| gasfeszültségü készülékeket, végül az ösz-

szes gyengeáram ú cikkeket.
Árajánlattal és m intával készséggel szolgál

Zagreb, I. br. 17. Telefon br. 2556.
H ol kap h a tó k  le g o lcsó b b a n

teherau tom ob ilok
! i f

[Y? BENE SÜCAREVIC ULICA - g

h a s z n á lt ,  d e  s z a v a ío ’t  jó  á l la p o tb a n  ?

K i z á r ó l a g  a  „ M P “  G a r a g e  d .  d .
Z a g r e b ,  T r g . 1. b r . 17 .

C ®  i.RP.---' ■ “  -  ■ B I 

K Á I N  L A J O S  " n íS s v
U B O  í  l C A

Az ország legnagyobb zongora és hangszer raktára. — _ Részletfizetési osztátx.
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Érkezeit

kapható f.oso

Nojcsek Géza
fiiszerkereskcdőnél
S U B O T I C A

TELEFON 222.

FAJ
FEJE
•v H

V egyen

P IN T É R
porokat

Szent József

patikában
a nagytsinplem mellett.

Kereskedők figyelm ébe!

ErnyőKei
a szezonra legolcsóbban 

szállít
Első Bácskai Ernyőipar 

Ada

DlAflÍALT
Pékek ligyekm ! „D IÁM ALT* 
a Hauscr <S Szobolkn gyárból 
Wlen-Stadtlau, békebeli ifiinó- 
Bégbcn, újra kapható a vezér- 
kópviscletné,Jugoslavia szóm.

Eiluaril Duzanec, Zaorel)
Lerakat Slroainajerova uh II).

£ - »*t’noacv«a»«fr*eava>» •***

Drag. Lj. JovanoUé tér
in ény ke rés kedö Subotica, 
C.ira l)iisana-nl. 8 keres 
azonnali belépésre felnőtt 
l.moncot és egy kiszolgáló- 
nőt azonnali belépésre. I i- 
zetés megegyezés .szerint.

687 2

Szerb - magyar nyelvben
iá; i is könyve lő jó java- 
dalmazá a il azonnalra ke
restetik. Cím: Yig könyv
kereskedés, Subotica. 6951

Dada kerestetik azonnalra. 
tini: I.övy Qéza, Subotica.

llca 7. 692

Oéplrékisasszony, ki a né
met nyelvet teljesen bír
ja, alkalmazást nyerhet 
azonnal helybeli télinél. 
Cím a kiadóban. 6951
PERFEKT könyvelő, lehe
tőleg német, szerb nyelv- 
tudással, felvétetik \ ig 
könyvkereskedésében. 6715
T a n o n c o k a  mcrlegla-
katos és asztalos szak
iákra felvesz a Mérleg-; 
yár Senéanski pút 23. Fi- 
etés első évben havi 400 

K., második évben 500 K , 
harmadik tv ben 800 I .
Nagyobb kifutó - leányok 
felvétetnek. Cím a kiadó 
bán.
Alagyarul. szerbül, néme
tül beszélő kereskedősegéd 
kézmiiáru-üzletembc azon
nal felvétetik. Regécz Ka
ri ily, Kula. 6935
Gazdasszonynak vagy ház
vezetőnőnek ajánlkozik
egy szolid középkorú jobb 
leány, ki jó bizonyítványok
kal mindenhez ért, csak 
idősebb magános úrhoz 
vagy plébániára. Szives 
megkeresést kér Huszka 
Rozália címen Ada. 6992
Egy ügyes kifutó felvéte
tik I. Farkas fűszer- és 
csemege-iizlet. 7000
Irodai teendőkben jártas, 
zerbtil, magyarul tudó kis

asszony állást keres. Citn 
kiadóban. 6982

Urasági inast keresek jó 
bizonyítványokkal. Cím a 
kiadóban. 6974
Bejárónőt keresek d. e. 
10 óráig. Dr. Salamon Fri- 
nyes, Fő-tér, Sztojkovits- 
ház. 6983
U ta z ó  filszerszakmából, 
Bácskában jól be van ve
zetve, azonnali belépésre 
állást keres. Fngrosba se
gédnek is elmenne, esetleg 
vidékre is. Citn a kiadóban.

6990
Könyvelésben jártas tiszt 
viselő vagy tisztviselőm 
lehetetik a Kurir« könyv 
kiadónál Wilsottova-ul. 31

6988
Rövidáru engros szakmá
ban teljesen perfekt, ko> 
moh', megbízható, jó be 
szélöiehetséggel biró. Bá 
nát és Bácskában jól heve 
zctclt utazó kerestetik. — 
Ugyancsak fenti feltételek 
nek megfelelő, helyben jól 
bevezetett hely iUgyn ók.
Mindkét állásra csakis 
ol\.utók pályázzanak, kik 
fenti feltételeknek megfe
lelhetnek. Jelentkezni lehet 
1022 október 3-án és l-eii. 
Ug\unott megbízható kifu 
tóiiu ikerestetik. Cint a ki 
adóban. 7004
Gyógyszcrész-segédl állást 
keres 12 évi gyakorlattal 
s dgorl» f \ ógy ■. rész. Ci 
me a kiadóhivatalban.

6971

T elefonon nem adónk hirdetést fljr^ekbeo felvtlájfosltást. 
A próhirdetés e^y szó  2 K, va*taj»betfls é s  cim ssó  
k étsseresen  asüm lt. Legkisebb apróhlrtlslcs óra 29 '< 
Apróhirdetéseket (e lvesz  Szubotlcán a k iadóh ivatal 
A lexandra-uliea, Lelbsch-húz és Sehlanger hírlap- 
Áruda a vasú ti park m ellott. Vidékre valam ennyi

,< telém sitónk . E lótlzetési <lij havonkint 39din., n eg y ed év re  90 din- 
L érdecősküdésekhez válm zb élyu j m -j!is!il» jl5 .

‘t>*sssesae«aeaeasaeaeoas«a«e

/ÉTEI-ELAD.ÁS!

ARANYAT 80-120 K-ig 
veszek. Ékszerekért a leg
többet fizetek. Ékszerekre 
kölcsönt közvetítők. I’át- 
kai a Lombard zálogház 
volt becsüse. Iván Autu- 
novié-úlica 13. 4. (Haft- 
mann-palota, volt Novák- 
ház, a vasút mellett). 6637

UJ boroshordók a ieglu- 
tányosabb árban kaphatók 
Sijaéié fatelepén, Paliőki 
pút. 6448

HULLADÉKÉRT PÉNZT.
Legmagasabb napi árban 
veszünk vörös, sárgaréz, 
ólom, horganyt, öntött vas
hulladékot Megyanszky és 
Társa vaskereskedők Su- 
botiea (a városház átelle- 
nében. Telefon 360. 6028

ELADÓ szálloda teljes be
rendezéssel és egy kert —  .....  ..........
földdel együtt. Subotica és órás és ékszerész

. , . . b Subotica, Alexandrova ul.najívbccEkcrck. vonalon. Ánanl| tisztviselőknek tavi. 
állomással szemben, j{ásóknál 20 százalék en- 

C íh i a kiadóban. 04421 gedmény. 6086

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

m indenütt kapható?
Depot :

P ra  Juooslov. t a t a  Faftrika Novrafl.

M inden

E y horvát-mavv .r-ne- el
L E V E L  E Z  Ö

ki a könyvelésben is já.tas, ?zo;-.n?Ii belépésre 
keresi étik. Ugyanott egy

IR O D A  S Z O L G A
, is fe hét élik.
Trgovaéko Promctno D. D. za Vojvodina

Snboticu. 0987

U V E G K E R E S !ft£ D O K I
FINN-TÜKÖR

10X16 col darabja din r 2750, 8 . 10 eo1 dar bja 
din r 13.—, ládánk nt 5% olcsóbb. Sokf le kisebb 
tükör, b alog-, la- és bő: utánz.tXt foglalva állan
dóan raktáron. Kérjen űrlapot! 6554
D cutsch Károly tiikörgyár Stara Kardia*

Adán. legforgalmasabb he
lyen, gőzmalommal szem 
ben, vasútállomáshoz kö
zel, kocsi-beszállóval, teke
pályával, egy jóforgalmu 
korcsma, füszcriizlet, több 
melléképületekkel együtt 
örökáron eladó. Nagy 
Abonyi Lajos Ada. 6910
Eladó két ötös Ás nyolcas 
Irus őrlőmalom, három kel- 
tetögép, 1918. évi óbor, 
törkölypálinka, 20 bál fa
gyapot, idei must, szám- 
feletti tehén és növendék- 
marha. Kraljevberg, Szo- 
bonya Bertalan. 6926
Keresek nyersolaj- vagy 
szivógázmotort. 10—12 ló 
erőset azonnalra, haszon
bérbe vagy megegyezés 
szerint részletfizetésre. 
Morvát Lajos Bezdán. 6953
ARANYAT. BRILLIANST,
drágaköveket legmagasabb 
árban veszek. Órákat és 
ékszereket Iegszakszerüb- 
ben javitok és legolcsób
ban árusítok Fricdmann

Eladó háztejek Suboticám
gy< rak között a legforgal
masabb hel.en, élelmiszer 

létnek alkalmas. Citn s 
kiadóban. 6939
HÁZ nagy raktárral, gó-
réval, 700 négyszögöl le
iekkel eladó. MajSanski vi- 
nograd 126. 6773

24 méhcsalád részletekben 
is, gyalupaddal, teljes fel
szerel-' esel eladó. Krauc. 
vasutigazgatóság. 6974
Eüszerüzlet a beltéren, 
legforgalmasabb helyen, 
berendezéssel, á r u v a l  

yütt, betegség miatt el
adó, esetleg az üzlethelyi
ség átadó. Cini a kiadóban.

6983
Patkányfogó fiatal fox-ku-
ty a  eladó. Alexandrova- 
ui. II. Házmesternél. (i8/,s

Sürgősen eladó egy 8-as 
özcséplö magánjáró gar- 

nltiira, Magyar Állami 
gyártmányú. Ivicz Ferenc 

etrovoselo. 6952
Motor, benzin vagy nyers
olaj, 10—12 lóerős, uj vagy 
használt, megvételre keres
tetik. Havas és Forgács, 
Bácska-Topola. 6991
Több malombcrendezés el
adó meghajtó erővel. Bő
vebb íelvilágositást nyújt 
Faragó Milesik maloin- 
épitészete Subotica, Bo- 
sanska 3. 6870

h U L O N F E L E ,

Ajándékot mielőtt vásárol
na, tekintse meg állandó 
képkiállitásomat és műtár
gyakat. Balog Liiia virág
üzlet Ugyanott pázsitfű- 
mag 50 kg-os eredeti zsá
kokban és zöldségmag kap
ható. 6879
TŰZIFA vaggontételek- 
ben, apritotf 'ázhoz meg- 
dclcs után nnal szánt
va, valamin külföldi ko
vácsszenet, kályhához való 
kőszenet és gáz-kokszot, 
Sijaőic tűzifa- és kőszén
telepe, Paliőki pút, telefon 
839. 6449
Teljes ellátást keresek há
rom iparostanonc fiam ré
szére a vaggongyár köze
lében. Ajánlatot a kiadó
hivatalba kérek. 6946
FRANCIA hajfestő fekete

[és barna színben, minden 
jutás fcstöszer feleslegessé 

álik. Kapható Illés gyógv- 
Sj tárban, föposta átellene
sben.
Bútorozott szoba konyhá
val kiadó. Nagy András. 
Mne s.v-1elep. t ehe rpáIyaud- 
v a rra l  szem ben. 6984

r Kukoriea-góró kiadó h. 
írom vaggonra, városi ni;

I
gazinnal szemben. Maj- 
sanski pút 14. VIII. kvart.

6986

$ Bútorozott szolja tisztcssé- 
Sges szolid férfi részére ki
sadó. Cint a kiadóban. 6997

Saját tcrmésU

ÉDESMUST
minden menny iségbea,va
lamint kis'.bb-nagyobb

Boroskordók
.utányos áron kaphatók:

F ra n k  S án d o r
paücsi szőlő], ben. 
(Have.da megálló)

§2 fűzők készítő 
és j .vitó műhelye

|í 0 ’Hntina 
t) tUíibd, 

Pasíce v b  5. Telefon 275.

“1PORCELÁN,
ÜVEGÁRU

' és aczetclín

’ LÁMPÁK
I nagy mennyiségben,
. olcsóbban mint a gyárban

kapható
' Jansen Antalnál 
porcelán üzlet BEO^RAD
Kralja Milana 59. (az u j k irá ly i 

palota m ögött)

V A T T A
magyar szabóknak 

kapható

Trg Slobode voJ ligeti' 
bedega.

Vas- és fém ontvénye- 
k et gyárt, n ikkelt/, 

é s  galvanizál 
KRAUSZ

V.-Bccskcrek, a törvényszéki 

palota mellett.

Tol r  ion 329. 5904

Elcserélném vasúthoz kö
zeli szép, egészséges, há
romszobás lakásomat ha
sonló lakással: lehetőleg 
Trumbiéeva ulica környé
kén. Levélbeli megkeresés 
Lakáscsere; jelige alatt 

c lap kiadójába. 6985
ij Különbejáratu bútorozott 
j vagy üres szobát keres 
’ azonnalra házaspár. Bőveb
b e t  a kiadóban. 7001
Hat gimnáziumot végzett 
fiatalember, német, szerb 
nyelvtudással, • megfelelő 
állást keres azonnalra. 

'Citn a kiadóban. 7007

f ió k ja : S u b o tica ,i B e og rad s^a  U jed in jena  Banka
ezelőtt Gradjanska Banka d. d. fiókja Subotica, Kralja Aleksandrova ulica 19. szám.

Alaptőke . . Din. 50 ,000 .000*— ! K ö zp o n t: Beognd. Fiókok; Becs, Konsiantinápoly, Ncw-Yorlf, SaloniM
, ; BitolJ, Oruí, Gjevgie'ija, Kr.igujcvac, N‘5, No-,isad, Skoplje és Zagreb.

Ráfizetve . . Din. ZO.OQD.OOC- Liubljanska Kreditna Banka Ljubljana
Tartalak alap Din. 6 ,500 .00d- -  * *

u ad takarót, és folyósz. inia betéteket .erei-, ih nsehb —.

j  Telefonszám 117. Táviratcím „Bankoslav". | ö  5
V-. law w 'f 'V f 'r

^ ,clős dr- rZNYVeS PEKENC ■ Nyomatott a kiadótulajdonos Minerva (etclóit Bdcsmtgyei Napló) Nyomja és




