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Veszély?>en a civilizáció
E gy iró, akinek nevét fantasz

tikus regényeiből ism eri a világ, 
s akiről sokkal kevesebben tudjál' 
hogy E urópa egyik legnagyobb 
élÖ szociál-filozófusa, m int azt, 
hogy a háború előtt regényt irt 
arról, hogy mikép lehet Angliát a 
buvárhajó  harccal kiéheztetni, egy 
angol iró, Wells, riasztotta fel a 
lelkiism ereteket, amikor odedo- 
rogte az em beriségnek, hogy ve
szélyben a civilizáció, veszélyben 
m indaz a kulturális és emberi 
érték, amit Európa a népvándor
lás befejezése óta alkotott. W ells 
állítását m egvitatták s mások is 
kezdték belátni, hogy a háború 
és a háboru-terem tette atmoszféra 
az em bert az embertől elválasztó 
gyűlölködés, a hatalom ra jutó 
nacionalizm us gőgje uj háborúkra 
vezet s az uj háborúk elpusztítják 
az európai kultúrát. Visszhangja 
tám adt W ells próféciájának. Az 
angol m iniszterelnök, mikor autó
jába  szállt, a franci külügym inisz
ter, amikor m űvészi berendezésű 
dolgozószobájában jogi könyvei 
során végig tekintett, talán szin
tén elgondolták, hogy igaza van 
W elisnek s ha a világ politikája 
a m ostani utján halad, elpusztul 
autó, jach t, palota, amit az em 
béri élet kényelm esebbe tételére 
a kultúra alkotott, semmivé válik 
m űvészet, irodalom, jog, törvény 
5 mindaz, ami a testileg erőtle
nebbet, a vagyonilag erősebbet 
védi a testileg  erősebbtől, a v a 
gyonban erőttlenebbek tömegétől.

Hónapok m últak el W ells 
jóslata óta, az európai" politika 
iránya és m ódszere nem változott. 
Az igazságtalanságokat nem tették 
m ég jóvá s az emberi szolidaritás 
érzését sem m ivel sem igyekeztek 
általánossá tenni. A határokon 
m ég m indig szuronnyal áll a ka 
tona s am ögül a vonal m ögüi, a 
mely az országokat és népeket 
választja el, Közép Európában 
m indenütt gyülölköd > hangok 
uszítanak és gyűlölködő tekintetek 
lobognak át a határvonal másik 
oldalára.

És most, amikor a sevresi bé
két Kemal pasa seregének 
hadieredm ényei m ár tönkretették 
s amikor a bolsevizmastól támo
gatva, szovjet segítséggé, visszatér 
az izlarn Európába, Lloyd G eorge, 
akié talán a legnagyobb mérték 
ben e felelősség azért, ami a há
ború óta E urópában történt, Lloyd 
George is ezt mondja : veszc/j’Óe'/t 
a civilizáció.

WeHs m ondása tehát világpoli
tikai m egállapítás s nem lehete t
len, hogy a világpolitika jövő 
irányítója lesz, amit a tudós és 
iró talán túlfűtött fantáziával, ta 
lán keserű pesszim izm ussal meg- 
nllapitott, azt a gyakorlati poli
tikus is igazságnak fogadta el.

É s W eíb  m ondta azt is, hogy

joj Európának, ha lakói úgy kü 
lönböztetik meg m agukat, én an 
gol, én francia, én olasz, én né
met vagyok, mert csak úgy m ond
hatják és csak e szavak értelm ét 
tehetik majd gondolkodjsuk 
tengelyévé : én európai ember Vű-

M ost Lloyd G eorge is a civi
lizáció veszedelméről beszél. Mi
lyen hatalm a kellene, hogy le
gyen a szónak, m ilyen erőre 
volna szüksége a tolinak, hogy 
mindenki m egértse azt, hogy mi 
van veszendőben a m indenki igye
kezzék kitépni szivéből a m eg
különböztetésnek azt az érzését, 
hogy ö szerb, a m ásik m agyar, 
ném et, vagy bunyevác, hogy la- 
tinicéval ir, a másik ciril betűvel,

hogy ő pravoszláv templomban 
imádkozik, a másik m ás rítus 
szerint dicséri az Istent, mi kel
lene ahhoz, hogy mindenki sies
sen segíteni m egm enteni az euró
pai civilizációt ? E lég-e ehhez 
Lloyd G eorge intelme, van-e egy
általán hatalom  és mód, mely a 
háborús ideológiák által m egm ér
gezett lelkeket harm ónikussa for
málja? Ha volna, akkor többen 
akadnának, akik nem keresnének 
és nem látnának m egkülönbözte
tést em ber és em ber között. De 
ha nem akad erő, am ely legyőzze 
a faji gőgöt, a gyűlölködő sovi
nizmust, akkor nem csak országok 
pusztulása lesz ára az európai 
szolidaritás hiányának, hanem  a 
világ kultúráiénak pusztulása is.

A szuboticai határk iigazitás a Népszövetség előtt
Genfi jelentés szerint a népszövet

ségi tanács szombati ülésén tárgyal
ta az SHS magyar határ kérdését. 
Kz ügy előadója Hymans belga ki
küldött volt, aki beszámolt arról, 
hogy Jugoszlávia nem hajlandó 
visszaadni a Murdn-tulnak a vendek 
által lakott vidékét, hanem csak a 
Magyarország által kért területnek 
északnyugati szögletét, de ezt is 
csak abban az esetben, ha. Magyar- 
ország csereképpen átadja Horgos
nak és Suboticának külső területed 
az SHS királyság részére. Magyar - 
ország erre a. cserére hajlandónak i- 
nyilatkozott, de csak azzal a léit étel
lel, ha Jugoszlávia elfogadja a. nép
szövetség döntését a vendi-lakta vi-

\ (lékek átadásáról, amire eddig nem 
volt hajlandó.

Az elnök sajnálatának adott kife
jezést, hogy a felek a tanács minden 
akarása ellenére nem egyeztek meg, 
A népszövetségi tanács a tárgyalá
sok meghiúsulásáról jelentést tesz a 
nagykövetek tanácsának.

A jelentés szerint (ellát a népszö
vetség előtt komoly tárgyalások 
folytak Subotica külső területeinek 
cs elvesztett földjeinek Jugoszláviá
hoz való csatolásáról. Bár erre vo
natkozólag nem sikerült megegyez
ni czideig a két államnak, a tárgya- 

tiagykövetek tanácsa 
alatt esetleg még 

ányu megegyezés.

'ásóknak a 
előtti folytatása 
létrejöhet ilyen ir

A korm ány bejelenti lemondását
Pasics betegsége m iatt külföldre m egy

Ami már napok óta nyilvánvaló 
volt és a radikális-párt sombori 
értekezletén érlelődött elhatáro- 
? ' - á : a kormány lemondása né
hány nap kérdése csupán. A hely
zetet a radikális part akarja iikvi 
dálni és a válsággal m eg akarja 
előzni azt, hogy a dem okrata párt
ban esetleg újból helyreálljon n 
pártbéke és m egegyezés jöjjön 
•étre. A válságot még sietteti 
Pasi. m iniszterelnök, aki könnyű 
isiosszal egy napig kénytelen volt 
az ágyat őrizni, hétfőn azonban 
már annyira jobban érezte magút, 
hogy m eglátogathatta a miniszter
elnökséget.

A kormány lem ondásáról hé tf’n 
délután tárgyaltok a radikális mi
niszterek Pasics m iniszterelnök el
nöklésével. A m iniszterelnökségen | 
m egtartott értekezleten elfogad 
ták a radikális miniszterek. Pasics 
m iniszterelnöknek azt a javaslatát, 
hogy az botkorm ány nynjtsa be 
lemond i . v . : Erre nézve azonban 
el bb a t.- ’A ’í'is klubnak a lég 

özelebbi i vm ’-ban egybehívandó 
p e ije s  ülése dönt.
’ A m inisztertanácsot, amelynek

szintén fontos ügyekben kellett 
volna dönteni, hétfőn nem tartot
ták meg, hanem  keddre halasz 
tótták. Hétfőn délután Pasics m i
niszterelnök fogadta Trifkovics tör- 
vényegységesitö  minisztert, akivel ■ 
hir szerint a kormány lem ondásé
ról tárgyalt.

A „Tribuna" értesülése szerint 
a minisztertanácson Pt sics minisz
terelnök azt a javaslatot fogja elő
terjeszteni, hogy a kormány mond
jon le. A lemondást betegségével 
indokolja.

Pasics betegsége olyan term é
szetű, amely szükségessé teszi hogy 
hosszabb ideig külföldön tartóz
kodjék.

A radikálisodhoz közelálló „No- 
vosti" is részletesen foglalkozik 
a korm ányválsággal és m egálla
pítja, hogy az országos politikai 
helyzet, valamint n radikális és 
dóm okra-pártban ura’koriő viszo
nyok telítsen kaotikusak. A ma 
ormdnvru'k annyira rossz a hely 

hogy nffo lephet a páriámén;
’ . és ehhez számítva még Pcsics 
Ib e teg seg tt, biztos hegy o kor 
»m ányvá|?ágot ezuttel néni íehe*

elodázni. Október ’O-ig tisztázódd 
nia kell a radikális és demokratái 
párt belső helyzetének és ezután  
de lehet hogy m ég előbb, a kor
mány benyújtja lemondását. A vál
ság legfeljebb csak rövid napok 
kérdése.

A helyzet kom olyságával függ* 
össze, hogy a parlament elnáksége\ 
c hét végére táviratilag Beogradba 
hívta a képviselőket, inért a fontos 
bel- és külpolitikai kérdések miatt 
a tervezett időnél előbb hívják 
össze a képviselőházat.

A  korm ány rendet a k a r  
terem teni Dalm áciában

A kormány helyzetét súlyossá, 
teszik n D alm áciában megújuló.' 
lázadások. Milefics ngrárreformi 
miniszter hétfőn hosszasan turs 
gyalt Pucolj földművelésügyi mi
niszterrel és Velja Popovics ka* 
binetfőnökkeí. A tárgyalások a ; 
dalmát kérdésről és az agrár* 
reformnak Dalmáciában való vég*, 
rehojtásáról folytak. A kérdés a  
legközelebbi m inisztertanács elő 
kerül, mert kormánykörökben az, 
a vélem ény, hogy a kérdést m h  
né: ham arább le kell venni n 
napirendről és mielőbb rendet, 
kel! terem teni Dalmáciában, 

í A pártvezérek ,
tánc cskozás a

Beogradból jelentik : Kedden* 
délelőtt a szkupstina elnökségé-, 
ben a pártok vezérei ülést tinta-, 
nak. Az ülésen Pasics miniszter-* 
elnök és Rihar házelnök, aki ad
digra m egérkezik, is résztvesz-i 
nek. Valószínűleg a parlament, 
korábbi összehivóséról és munka-' 
programjáról lesz szó.

A tisziviselö -törven g  
részletes tárgyalását tovább foly
tatta a törvényhozó bizottság 
szekciója. Letárgyalták n Vll. ?.i* 
kosz 81—89. §-ait, am elyek álta
lános rendelkezéseket fir'ídm oz- 
nak. A bizottság ez eredeti szö
vegen csak lényegtelen m ódosí
tásokat eszközölt. Kedden délelőtt 
folytatják a vitát.

Újabb k o n flik tu s  
a Vatikánnal

Milánóból jelentik : A „Corriern 
delin S era“ je len tése szerint o 
pápa nem fogja m egengedni Ju 
goszláviában a katolikus tem plo
mokban az ószláv liturgiái nyelv 
használatát. A bba sem egyezik 
bele a pápa, hogy a jugoszláv 
kormány befolyást nyerjen az 
egyházi kinevezésekbe.

E lm aradt a bengrafti 
d iákok  gyűlése

Beogradból je le n tik : A beo- 
gradi ellenzéki diákoknak a Te- 
rnzzinra összehívott gyűlése tt 
túlzó nacionalisták ellen elm a
radt. A „Növi List* szerint a g y ű 
lést n rendőrség tiltotta be. A, 
többi lapok hallgatnak ez elm a
radás okai ól.
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Kilenc m illió  valutát
loplak el egy pesti bankból

Budapestről jelentik: Szombat 
délután a Lipótvárosi Takarékpénz
tár feljelentést tett a rendőrségen 
ismeretlen tettes ellen, mert ellopták 
a Wertheim-kasszában őrzött valu
tákat.

Dr. Törők János főtanácsos, a dc- 
lektivosztály vezetője, továbbá Ne
mes és Szatlimáry detektivfelíigye- 
lök a helyszínre mentek és megkezd
ték 1* nyomozást.

Mindenekelőtt fölvették a tényál
lást, amely szerint volt az intézet
n e k  í i j .v tizenketrekeszes fekete nagy 
hörtáskáia, amelyben az idegen va
lutákul őrizték. A valutapénztár ve
zetője, Braun Bernát egyedül kezel
te a táskát és annak tarttalmát. Az 
intézetben történt kihallgatása alkal
mával azt mondta, hogy ő a táskát 
utoljára pénteken látta a kasszában 
és a továbbiakról semmit nem tud. 
Minthogy a táska eltűnésének körül
ményei mind terhelőbbek lettek 
Braun Bernátra, a rendőrségen őri
zetbe helyezték és folytatták a nyo
mozást.

A rendőri bizottság rögtön látta, 
hogy a lopást kizárólag egy a helyi 
körülményeket tökéletesen ismerő 
ember követhette el. A Werthcim- 
kassza fekvése ugyanis teljesen ki
zárja azt, hogy idegen férkőzhessen 
a táskához. Minden megállapítás a 
pénztáros ellen vall és különösen az 
a  fontos momentum, hogy Braunnak 
<i valutapénztárt felsőbb utasításra 
már pénteken át kellett volna adni 
egy másik tisztviselőnek, de Braun 
akkor kérte az igazgatót, liogy az 
átadást halasszák cl keddre, a mai 
üsidó ünnep miatt.

Braun kérésére az igazgató az át
adást szombatra halasztotta. Braun 
állítása szerint ő pénteken délután 
ug.v négy óra tájban hagyta el az 
intézetet és ekkor még a táska meg
volt, mert maga zárta be a kasszába.

Szombat reggel a szokottnál ko
rábban ment be a bankba, hogy az 
átadás előkészületeit megtegye. Mi
kor a kasszát kinyitotta, nem vette 
észre, hogy a táska beim van-e, 
vagy nincs.

Az eltűnt valuták összege, az 
egyéb kifizetésekre vonatkozó ren
delkezésekkel együtt meghaladja a 
kilenc millió körömit.

A rendőrségen vasárnap cg'ész 
nap, még az esti órákban is folytat
ták a kihallgatásokat. Berendelték 
az intézet számos tisztviselőjét, de 
ezek semmi érdemlegeset nem mon
dottak, Braun pedig nem ad felvilá
gosítást egyáltalán és egyre csak azt 
hajtogatja, hogy, érthetetlen előtte

Pasicsot és Proticsot é lte tték 
a sombori radikális nagygyűlésen

kővetkezőkbenKét tudósításban .számoltunk már 
be a radikális pártnak Somborban 
megtartott nagygyűléséről s azokról 
a tanácskozásokról, amelyek a nagy, 
gyűlésen egyhangú határozat meg
hozatalát voltak hivatva biztosítani.

Maga a nagygyűlés vasárnap dél
előtt folyt le Sombor főterén s a 
szombati, egész az éjszakába be- 
nyaló tanácskozások után mindaz, 
ami a gyűlésen történt nem lehet 
mcglcpctésszerü. Feltűnő azonban s 
nem marad következmény^. nélkül 
az az agressivltds, amellyel a radi
kális gyűlés a demokratákat és a de
mokratákkal való koalíciót támadta, 
holott a gyűlésen a demokrata mi
niszterekkel egy kormányban iilő 
radikális miniszter is volt jelen.

A radikálisok minden baj okát 
demokratákban és a demokrata koa
lícióban látják. Nyilván ez a  véle
ménye a demokrata pártnak is a  ra
dikálisokról és a koalícióról.

Az ország szempontjából semmi 
cselre scin megnyugtató, hogy a két 
kormányzópárt ilyen gyűlölködéssel 
viseltetik egymás ellen.

A radikális párt Pasics 'és Protics 
szárnyának szakítása nem történt 
meg, sőt a két frakció még inkább 
összeforrt s Somborban együtt éltet
ték Pasicsot és a Pasics-kormány 
ellenzékét Proticsot. fia ez az or
szágos politikában is a két frakció 
kibékülését jelentené, nagy erőssé
ge volna a radikális gondolatnak. 
Meg lehet azonban állapítani, hogy 
Protics lapjában a Radikal-ban a 
közeli együttműködésre még semmi 
nyomot nem látunk.

A vasárnapi népgyülésről kikiil-

is a táska eltűnése. Ezenkívül sem
mit nem mond és amikor Kovács ve
zérigazgatóval szembesítették, akkor 
is hallgatott. A ícndörség azt hiszi, 
hogy a lopásról Braunnak okvetlen 
tudnia kellett és ezt a feltevést iga
zolják a lopás előtti körülmények.

A nyomozás folyik.

adöft tudósítónk 
számol be:

A vasárnapi nagygyűlés 'délelőtt
II órakor kezdődött a Szent-Oyörgy 
téren, mintegy ezerötszáz polgár je
lenlétében.

A gyűlést Terzin Pál sombor) kép
viselő nyitotta meg és indítványára 
hódoló táviratot intéztek a király
hoz. Ezután ismerteti a gyűlés cél
ját. Bevezető szavaiban megemléke
zik I’asicsrol és Proticsról, mint a édesatyja Milctics Szvetozár. 
radikális part vezetőiről és meleg 
szavakkal ünnepli őket. Javaslatára 
elnökké Oyorgyevics Mitát (Novi- 
sad) alelnökké dr. Gorvila Emilt 
(Becskerek) és dr. Manojlovics Vla- 
diszlavot (Subotica) választották 
meg.

Oyorgyevics Mita átveszi az el
nökséget és üdvözölve a jelenlevő 
minisztereket és vendégeket, átadta 
a szót dr. Milaáinovics Zsárkó mi 
nlszternck.

Miladinovics beszél a snlyos köz
állapotokról és kijelenti, hogy sok 
bajnak a koalíció az oka. Elcsen bí
rálja Radics politikáját és támadja 
Rádics személyét, akit azzal vádol, 
liogy egyik legnagyobb kivé voll a 
Habsburgoknak. Ellenzi a Jugoszki 
viu elnevezést és kérdi, liogy miért 
nem lehet az állam neve Nagy-Szer- 
bia?

Hosszasan szól az alkotmány meg
hozatala körüli küzdelmekről és ki
fejti, hogy az alkotmány hű betar
tása mindenkinek kötelessége.

Ismerteti a kormány jelenlegi 
munkáját és felsorolja a készülő tör
vényeket.

Ünnepli a hadsereget és a ’dobro- 
voljácokat.

Utána dr. Gavrila Emil (Becske
rek) beszélt a bánátiak nevében.
Szól a párt megingathatatlan egysé
géről. O is a koalíciót okolja a ba

jok' miatt. A b'elttgy, a pénzügy és 
a szociálpolitikai minisztériumok 
nincsenek a radikálisok kezeiben és 
ebből sok hátrány származik. Még 
ma is csenddruralorn van, — mond
ja. A horvátok, a bánátiak és 
Sombor város is elégedetlenek és
pedig az alkotmány és a kerületi be
osztás miatt. Követeli a demokraták
kal való azonnali szakítást és a hor- 
vátokkal való együttműködést. Úi 
irányt kell követnünk — úgymond 
— amelyen Proticsot és Pasicsot 
együtt szeretnénk látni.

Majd a határozati javaslatot 'ter
jeszti elő, amely a becskcreki és 
sombori javaslat-tervezet alapján 
készült.

A határozati javaslat szövegét hét
fői számunkban közöltük már.

Miletics Szlávkó dr. képviselő, volt 
miniszter a következő szónok.

Megemlékezik arról, liogy har
mincnyolc évvel ezelőtt, ugyanezen 

helyen, ezen a téren bontotta ki a 
radikális párt zászlóját boldogult 

En
nek a hagyományait őrzi és követi ö
hűséggel.

A radikális párt működése tt ma
gyar uralom alatt mindössze nép- 
gyülések tartására korlátozódik. A; 
felszabadulás óta azonban mint az; 
ország legerősebb pártja, aktiv poIiJ 
tikai szerepet tölt be.

Bczséde végén a m ár elfogadott) 
határozati javaslaton kívül, még egy, 
javaslatot terjeszt elő, amelyben a! 
Vajdaság részére a párt kebelében! 
egy külön végrehajtó bizottság ala-! 
kitását követeli. Ezt a  párt-szerve-! 
zet szempontjából tartja  szükséges-.' 
nck, hogy a városi, járási és kerü
leti párt-szervezetek között legyen 
egy összekötő kapocs.

A javaslatot egyhangúlag elfogad
ták.

Utána Rasovics, a  »Srbia« (Mitro- 
vica, Szerétnség) szerkesztője, rö-,, 
vid, de gyújtó beszédet mondott, a, 
melyben a demokratákat kevesen 
támadta, bolsevikieknek nevezve 
őket.

Felszólaltak meg Sztanojlovics 
Aca (Bcograd), Jakovljcvics Ljub'al 
(Vnkovár).

Ezzel a gyűlés, amely mindvégig 
méltóságteljes lefolyású volt, a Him
nusz hangjai mellett, befejezést 
nyert. A tömeg a király, Protics cs 
Pasics éltetésével oszlott szét.

A sá tán  naplója
Androjev Leonid posthum us regényéről

(Az író halálának három 
éves évfordulója alkalmából.)

'. . .m in d e n , amit az ember esi-5 
mii, csak vázlatában szép - a kész j 
kép utálatos. Milyen pompás a ke-j 
reszténység vázlata a hegyi beszéd-* 
ben, a liliom és kalász képletében! • 
Ls milyen rettenetes a képe a sz e r-5 
/éléséivel, aulódaféival, X. kardiná-j 
hsaival.

Minden nagy eszmét zseni kezdi! 
el • s egy hülye és egy vadállat íe -1 
jezik be . . . »Miérl?« '

Ez a miiért < Andrejcv Leonid 
életfilozófiájának lényege, ezt a 
miértet keresi, hajszolja mindig és ' 
mindenütt: az ember (az embert 
képviselő individium) szerencsétlen
ségének, élet-értelmetlenségének, 
életének, halálának miértjét.

M e r t ............ az ember anyagában
gonosz, romlott esztelcnségre hajla
mos. minden betegséget magában 
hord és a legszélesebb utat is zsák- , 
utcába torkolja . . .«

A legsötétebb pesszimista filozófia j 
tétele ez az indokolás és Andrejcv? 
Leonid. aki pesszimizmusának ön-f 
marcangoló. gyilkos sulyát élete kö- j 
•. epén szimt’o'umok absztrakt tiszta - • 
ságába akarta feloldani, élete végén, j 
finnországi emigrációjában ehhez a • 
kéri ' telién • esszlmbnnusához tér | 
vb •. Az ember élete \ égén Ml | 

por/, a titokzatos és mindet I

feloldó Halál, a »Kifejczhetetlcn «, 
ismét minden vigasz nélküli reali
tássá válik, az élet összes problémái 
vissza torkollnunk az Individium ha- 
lálig-vcrgődésébe s Andrejcv a 
pesszimista tétel analitikus igazo
lására megírja az individium kese
rű, önmarcangoló és embergyillölő 
eposzát: a »Sátán Naplóját*.

Régi problémája Andrcjevnck az 
emberben rejlő gonoszság, a »dé- 
nionl«, amit nagy előszeretettel sze
mélyesít meg a Sátánban. «Emlék- 
irataim« cimii nagy elbeszélésében, 
amelyben egy életfogytiglan elitéit 
apagyilkos »naplója t« írja meg, 
felvetette az ötletet, hogy ini lenne, 
ha egyszer a földre jönne a Sátán, 
azzal a céllal, hogy itt folytassa go
nosz játékait. A »Sátán naplója* va
lóra váltja ezt az ötletet.

A Sátán, egy amerikai milliárdos 
bőrében, emberré lesz s Európába 
jön mulatni, "hatalmas színjátékot* 
rendezni. A háborn kitörése előtt, 
1014 február iában vagyunk. Az cin- 
bcrré-lett Sátánt összehozza a Vé
letlen egy Magnus Tamás (Nagy 
Tagadó) nevű titokzatos emberrel, 
aki könyvei közé vonulva, remete
életet él Róma mellett. A Sátán 
. .szJníátékának-’ témája az ember 
szeretet. Milliárd.'aiva! boldoggá 
nkar’a tenni az emberséget. Mert a 
pénz nagy hatalom. ..Országokat 
lehet vele elpusztítani, újakat te
remteni. háborút, forradalmat fel
idézni.- De a Sátán, aki nagyvonalú 
játékra vágyik, csak apró hazuggá-

gokat, kis csalásokat és nagy értel
metlenséget lát a földön, teremtő 
fantáziája tehetetlenné válik s egy
re inkább Magnus hatalmába kerül, 
(liogy ez könnyebben menjen. Mag- 

j nusnak van egy Madonnaszépségii 
[ ..lán y a*  is.) Magnust hívja segitsé- 
í gül a játékhoz: hiszen Magnusnak, 
j az individuális erő és akarat meg- 
i; tcstesitőjének pompás ötletei van- 
jnak : fel akarja robbantani a nyuga- 
ij lomba tespedt világot, fel akarja 
L robbantani a Sors rabszolgakorbá- 
j csa előtt némán meghunyászkodó 
I embert. Pokoli ötlet, Sátánnak való 
] mulatság. A robbantószer is meg 
S van. A monarchia eszmei csudájá-j 
jból cs a vallás menyországot ígér-j 
! gető csudáiból kiábrándult az cm- > 
{bér: uj csudát kell mutatni neki; át 
S kell helyezni a csudát a földre, a 
í realitásba — s akkor robban az cm- 
jberiség, robban a világ, 
j A Sátán, naivul, felajánlja, hogy 
í rendelkezésére bocsájtja Magnus- 
j nak a milliárdjait. de Magnusnak. 
.aki nem ismer feltételeket, ez kevés:
, ő teljesen magáénak akarla a pénzt, 
i hogy szabadon rendelkezhessen j 
íveié, szabadon készíthesse elő a ;  
$ nagy világ-exploziót A> emberi test ',
> nyomorúságai következtében ‘egyre. ’
I tehetetlenebbé váló Sátán ebbe is t 

belemegy: teljesen fclsznígáltatja Í 
; magát az embernek.
' Az ember pedig nem olyan szén -!
} thr.cutális, mint a Sátán — nem csak < 

anyagilag, hímem lelkileg Is össze-(1 zuí:zr azt, aki cmberré-lett#

Az ember, Magnus Tamás, a,. 
Nagy Tagadó, megcsufolja a Taga
dás Szellemét és elindul pusztító 
diadalutjára: felrobbantani a  vilá
got. .

Itt ér véget a  poszthumus re
gény.

A »Sátán naplója* a nagy orosz 
forradalom regénye. Vagy icgalábh 
is annak szánta Andrejcv.

Individuális életlátásával a forra
dalom megindítását egyetlen ember 
kezébe teszi. Ez az ember, a Sátánt 
megcsufoló Magnus, az akarat zse- 
nije. Zseni — de önző, gonosz, kö
nyörtelen, mert: ember.

A regény filozófiai alapja tehát5 
az individuális életlátás és a pcsszi- 
m izmus.

A forradalmat, ezt az ezer cs ezer 
reális gyökérrel az életből, az em
berek társadalmi cs gazdasági erő- 
viszonylataiban növő hatalmas élet- 
megnyilvánulást elszakítja gyöke
reitől és a legteljesebb elfogultság
gal beállítja a saját filozófiájának 
látószögébe.

Mert neki a forradalom nem tár-, 
sadalm? erőtényezők, nem tömegek# 
nem emberek ügye — hanem első
sorban az övé. A forradalomban 
személyes ellenségét látja, amely az 
ő egész életformája, élctlátása, filo
zófiája ellen irányul s amelynek dia
dala az ő egyéni összeomlását von
ná maga után. Es Andrcjev indivi
duális elfogultságának csak újabb.
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Bethlen Gömbös ellen
Vázoonyi ellenzi n m avyar liberális 

pártalakulási

Budapestről je le n tik : Bethlen 
István gróf m iniszterelnök hétfőn 
B udapestre érkezett és rövidesen 
alkalm at fog találni arra, hogy 
ű Gömbös— Wolffék állal megindí
tott fajvédelmi koncentráció dol
gában  leszögezze a m aga és a 
korm ány á'lóspontját.

te h e t ,  hogy a m iniszterelnök a 
laook utján fog nyilatkozni, poli
tikai körökben azonban sokkal 
valószínűbbnek tartják, hogy 
Bethlen az egységes párt szerdai 
értekezletén fogja elm ondani az 
akcióról való vélem ényét. Úgy 
tudják, hogy Bethlen gró f nem 
fog ja  támogatni Gömböseket és 
nyilatkozata után a korín lypárt 
azon tagjai, akik m ég haboznak 
és a m iniszterelnöktől várnak irá
nyítást, — az értekezleten m ár a 
leghatározottabban fognak szem 
ben állni Göm bösékkel. Nem tart-

Í'ák  kizártnak azt sem, hogy Göm- 
löséket m ár a szerdai értekezle

ten kiszorítják a korm ánypártból, 
ha G öm bös határozott ígéretet 
nem  tesz arra, hogy ez akciót le 
szereli.

A liberális blokk m egalakulása 
elé is újabb, s í t  lelciizrihcteHennek 
látszó akadályok gördültek. Va- 
zsonyi Vilmos ugyanis, aki szom 
baton este érkezett Becsbe, hír 
szerint kijelentette, hogy hallani 
sem  akar a liberális pártalakulás- 
ról, sőt a blokkról sem. Vázsonyi 
a liét végén érkezik Budapestre és 
akkor a helyzet e tek in te tb en  is 
m egérik a döntésre.

M iután a legközelebbi m inisz
tertanácson már részt vesz a mi 
niszterolnök s Bánfíy Miklós gróf 
külügym iniszter is m egérkezik 
addig  G éniből, — ugyancsak ezen 
a heten fogják perfektuálni a 
külügym iniszteri állás dolgában 
történt m egállanodásokat.

Hir szerint B in ffy  Miklós gróf 
decem ber elején f 'glalj el pör'si 
■■■■szMfflMESswezEczraosaisiv'iraazs'awissezi

bizonyítéka az, hogy ezt az ellensé
get is a salát igazának igazolására 
használja fel: igazolja vele pesszi
mista életlátását. A mindhalálig-dac 
makacs elfogultsága ez. amely min 
den tényt maga alá tiporva csak 
egyetlen tényt hajlandó elismerni: 
a  sajátmaga létezésének s az őbenne 
kialakult filozófikus. absztrakt világ 
létezésének tényét.

Ebből a szempontból kérlelhetet
lenül következetes, vak és erős 
Andrejev, mint Magnus Tamása. A 
maga területén hallatlan biztonság
gal dolgozó fantáziája, egyszem- 
pontu analízise és az a szuggeszti- 
vltás, ahogy ezeket előadja, pilla
natnyilag elfeledtetik az iró minden 
szemponttalan szempontosságát és 
páratlan vehemenciával ragadták 
magukkal az olvasót

És a »Sátán naplója*. így nézve, 
kortörténeti dokumentum: egyik 
legtökéletesebb példája marad an
nak. hogy az individualizmus, hogy 
helyezkedett szembe a forradalom
mal, hogyan látta a maga szemüve
gén keresztül a társadalomalkotó 
elemek monumentális tömeg-meg
mozdulását Hogy helyezte át a tár
sadalom-:! ii tó és társadalom-rom
boló erő lv  egyetlen ember mindent 
magába '. ■■■ vibráló akarat- és crö- 
megnyih lásaiba.

A reg -  németül is megjelent 
rossz. l e • '■•neretlcn iordlfáshat, 
felületes kihagyásokká:.

Mácza János,

követi állását, de külügyi tárca 
ölére már a 'egközelebbi napok
ban kerül Daruvár ' 
ifp’-aágiigyminiszt
Enni lesz, 
vagy o K
■töke. I pártnak, ez azonban nagyo

A Meskó— Szakács-párt m eyu.'fl-iószinütlen

kulását politikai körökben nem ve-l 
,, —... túlságosan komolyon. Senki se I

Géza. Az hiszi, hogy ez a párt hosszú életű 
fyminisztor vagy Af.ö.’J'í hisz. Komolyabb fordulatot csuk 
A vág” Bircsök Andor, iakkor vehetne az uj pártalakulé', 
Indának egyik tan ácsé i-j na Gaal Guszton állna élére ti 

| pártnak, ez azonban nagyon va-

M egállíto tták a nagy drágaságot
Stabilizálódnak az árak

Az egész gazdasági életet, az ipa- 
ri fejlődést megfojtással fenyegető, 
az egyén megélhetését szinte lehe
tetlenné tevő drágaság leküzdésére 
vezetett koncentrikus harc — úgy 
látszik --  fordulóponthoz érkezett.

Megdttitottdk a drrigaságot és 
annyit már is elértek, hogy a köz
szükséglet1 cikkek árai stabilizálód
tak, sói némileg csökkentek.

>\ folytonos és rohamos áremel
kedés megállítása már maga is óri
ási eredmény, mert már olyan \o lt 
a helyzet, hogy napról-napra, sőt 
óráról-órára emelkedtek az árak és 
ez ugrásszerű áremelkedés, a köz
szükségleti cikkek rohamos drágu
lása katasztrófád hatással volt a 
megélhetési lehetőségekre. A gaz
dasági életben pedig, főleg ipari té
ren tömeges bérmozgalmakat ered
ményezett. amelyek végeredmény
ben, — fölemelt munkabér formájá
ban, — csak uiabb drágítás eredői 
voltak. Ez vezetett arra a megoldás
ra, hogy — index-rendszer alapján 
— a munkások és munkaadók bizo
nyos időközökben — sokszor két hc- 
tenkint, — összeülnek és átvizsgál
ják a legfőbb közszükségleti cikkek

Ma kezdődnek a fegyverszüneti tárgyalások 
Kemaí pasával

—  Kemal ultim átum a a szövetségesekhez —
A törököknek a görög csapatok 

fölött aratott teljes győzelme óia uz 
események rohamosan követik cgy- 
mást úgy Kisázsiában, mint a szö
vetséges hatalmak diplomáciai kö
reiben, amelyek úgy látszik, komo
lyan arra törekszenek, hogy a bé
két fentartsák. Úgy látszik, hogy 
csupán Franciaország határozott 

, magatartása, amellyel szilárdan ki- 
. tart Kemal pasa mellett, akadályoz

za azt meg. hogy az angolok és :t 
törökök között nyílt háborúra kerül- 

í ’ön sor, különösen amiatt, mert a 
■ törökök napról-napra újabb kövele- 
‘ lésekkel állnak elő és igényeik hala
déktalan teljesítését követelik.

Úgy az angol, mint a francia kor
mány elküldte megbízottját Kemal 

1 pasához, hogy vele a végleges béke 
előfeltételeiről és a békekonferencia 
egybehivásáról tárgyaljanak.

Franklin Bnulllon távirati utón kö
zölte a francia kormánnyal azokat 
a föltételeket, amelyekben Kemal 
pasával megállapodott. A föltételek 
szerint a szövetségesek haladéktala
nul rtlegszdllndk Thrdcidt és a köz- 
igazgatást nrindpnlybaa állomásozó 
néhány ezer katonával, valamint 
különféle stratégiai pontokon, főkép
pen fíatUpolln elhelyezett kisebb 
osztagokkal ideiglenesen biztosíta
nák.

A szövetségesek Tráctát egy hó
napon belül átadnák kcmalista 
csendőr éggel támogatott hízott- 

ágnak.
! amelynek birtokában maradna a tar-toniánv a békekötés utánig. A nn»-[
(dániai értekezletei, AS őröl heb.il 
\ megoldást kell találni. ltomat pásti 
'. agaszkod;!: ahhoz, hogy Thrdcidt 
' ífíri kökr a in a helyzetben ad-1 

vissza, mini Anatóliai. .1 kéme-1 
■ sí csapaté ■' Thrdcldba csak a bé-\ 
bekötés utó: vonulnak be. 

Mudóniéban október á-án l'.afo- J 
töm i amieretreia 'esz, '

árait és amennyiben azokban válto
zás állott be, ahhoz mérten szabá
lyozták a munkabéreket.

A kedvező fordulatot, amely a 
drágaság leküzdésére vezetett ak
cióban észlelhető, egyáltalában nem 
tulajdonítjuk a kormány drágaság 
elleni küzdelme eredményének.
Egész őszintén meg kell mondani, 

hogy — a jó szándék feltétlen és tel
jes elismerése és honorálása niellett 
— a kormány egész akciója eddig 
egy párával sem idézett elő olcsób
bodást egyetlen közszükségleti cikk
nél sem és nem is fog előidézni ez
után sem, ellenben megállította a 
drágaságot maga a közönség, maga 
az élet, a kényszer, a pénzinség, a 
világgazdasági összefüggések cs ta
lán a józan belátás is.

Es ha már egyszer odáig eljutot
tunk, hogy önmagától összeroppant 
az ugrásszerűvé vált, járványos ár
emelkedési rendszer, akkor mint re
ális valósággal lehet számolni azzal 

lehetőséggel, hogy nem csak meg
állították a drágaságot, de megta
lálják a módját annak is, hogy vég
re egyszer már rátérjünk az árak
csökkenésére.

amelyen megállapítják a thráciai 
semleges zóna kiürítésének részle
teit. Itt teszik meg az elökészitő in
tézkedéseket arra a konferenciára, 
□mely október tö-ike tájén ülne ösz- 
szc és kidolgozná a békeszerződés 
alapi rdl.

Harrington tábornok angol lópa- 
rancsnok mar irton van Mudánia 
leié, hogy ott Kemal Mnsztala pasá
val tanácskozzék. Az angorai kor
mány abban a válaszában, amely
ben kifeiezi a szövetségesekkel való 
találkozásra készségét, megismétli 
azt a követelést, hogy addig nem 
lehet lionlerencldt tartam, amíg Kon
stantinápolyi Kelet- és Nyugattlird- 
cidval együtt nem cngcdil; dl Török
országnak. *

Az angol kormányhoz már meg
érkezett Kemal pasának Harrington 
tábornok ultimátumára adott válasz- 
jegyzéke. Hivatalos helyen a törö
kök kívánságait elfogadhatatlannak 
tartják.

A francia kormány közzéteszi Já
szul pasa angorai külügyminiszter
nek a francia kormányhoz Intézett 
jegyzékét, nic'yhcn Juszuf pasa a 
következőket közli:

Az igazságos béke megkötése ér
dekében parancsol adtunk ki. hagy 
csapataink megszakítsák a Konstan
tinápoly és Csatiak le'é folyamatba 
tett hadműveleteket. Reméljük, hogy 
a szövetségesek is jóakaratulag 
fogják kezelni Törökország céljait. 
Juszuf pasa ezzel kapcsolatban 
megjegyzi, hogv veszedelmes volna, 
ha Törökország egy része akár 
csak egy nappal tovább is a görög 
hadsere g ruepszdlldsa és görög köz
igazgatás alatt volna. Ezért szüksé
gesnek torija, hogy Thráelát a M.i- 
risza folyó nyugati ,untjáig és Dr*- 
sápclyt 1 . oróg hadsereg klvonulá- 
«- után a török hadseregnek d!ad
ták. A Mudániába október 3-lkára

javasolt értekezleten Törökországot 
Izzed  pasa fogja képviselni.

Az első boií.,á/.gürö2 
összeütközés

Szóóáhói jelenő:.: írdeia lörök la- 
kn.-i.iága tömegese-) menekül a görö
gök elő!. Kandi falu lakosa' közül 
keszazau tegnap a l , ;l- hm. <rra ér
ke tel és a katoi t arra!
kerté!', l.ogv bocsássa őket bolgár 
területre, mint’ ogy iráciáhr.n tür- 
h< ctlenné vált a? t. Egye - görög 
bandák a holmi;- htdöron több helyen 
megtámadták c.~ őrséget. 4 Kirki- 
lissze-Malko-tirnovói vonalon fegy
veres görög csened lövöldözni kez
dett a bolgár hutdrörökre. Ezek vi
szonozták a tüzelést és szétszórták 
a támadókat.

A bolgár közvélemény a legna
gyobb figyelemmel követi a legújabb' 
eseményeket és meg van győződve 
róla, hogy a kelet: kérdés megoldá
sával kapcsolatban Bulgária érde
keit is tekintetbe fogják venni. Az 
egész országban mindenfelé gyűlé
seket rendeztek, amelyeken ilyen 
értelmű határozatokat hoztak.

A trácial menekültek központi iro
dája Franciaország, Anglia és Olasz
ország külügyminisztereihez előter
jesztéssel fordult, amelyben kéri a. 
tráciai kérdés méltányos megoldá
sát, valamint a kelet* és a nyugati 
T  rációnak autonóm tartománnyá 
való alakítása a népszövetség vagy 
az antanthatalmak ellenőrzése alatt.

A törökök megszállták 
A kisázsiai szigeteket

Az Intransigeunl konstantinápolyi 
jelentése szerint

300 főnyi kenialísta lovasság
Beikosz közelében átkelt a Bosz

poruszon.
Kemal eltagadta a szovietkor- 

miie.ynak azt az ajánlatát, hogy
a török nacionalista csapatokat 
orosz hajókkal szólítsák Ázsiá

ból 1 ráolába.
.1 moszkvai kormány hajlandó na- 

gyobbszdmn hajóhadat küldeni a 
kisázsiai partokra a csapatok átszál
lítása végett. Kemal csapatait a Fe
kete-tenger partján összevonhatja, 
iiji-,. hogy azok Tráciába jöhetnek,: 
anélkül, hogy a semleges zónában 
levő angol csapatokkal, vagy n ten
gere,apaiak őrségeivel összeütkö
zésbe jönnének.

‘■zmirnából jelentik: A kenialis-
fák a kisázsiai tengerparttal 
szomszédos szigeteket, valamint 
Cliiosz, Mitilene és l.einnosz 
Fgel-tcngeri szigeteket is meg

szállották.
A konstantinápolyi görögök attól 

félnek, hogy Kemal pasa rövidesen 
megszállja a várost és ezért serc- 
gesiöl int-ekiilnek a városból. Ild

idig több, mint tízezer görög kért ut- 
í levelet.

A görög forradalmárok tisz. 
telegiek az ni királynál

A király vasárnap reggel fogadta 
a forradalmi bizottságot, amelynek 
nevében Oanatasz mondott beszédet. 
Kijelentette, hogy a nemzet lelklis- 
merelél a legutóbbi kisázsiai lelkiis- 
kerek lorradalmasUnttdk.

Azok a politikai pártok, amelyek 
tegnap még marcangolták egymást, 
ma már egyesülten jelentek meg a 
király elölt, hogy Görögország bol
dogulása érdekében munkálkodhas
sanak.

Az uj görög kormány egye
dül hozza a törvényeket

Athénből j'-lcnt k: A Havas-ügy- 
Inökség jelenti, hogy Polncaré bizott- 
' íg t h.mámat,I, hogy az uj kormány- 
a ruli.i.'.’.a a tör.ények kibocsátó- 
inak i i gát. Iá: aíározták továbbá, 

ho'iy ;•/ ez'cöszer'nl őrizetben lévő 
politikusokat zz ui nemzetgyűlés 
: intéséig fogva ártják.

Az ni kormány mesalakító,-:irá 
Zormts volt miniszterelnököt kérték 
fel.
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A szociális törvények 
ellen

Az S. II. S. királyság valamennyi 
ipari és kereskedelmi szervezetének 
kiküldöttei szeptember IS-ikán — 
mint jelentettük Beügradban ülést 
tartottak, amelyen arról a visszás és 
hátrányos helyzetről tárgyaltak, 
amelybe a kereskedelmi és ipari 
szervezetek az eddigi és uj szoeiális 
törvények: a munktísvétleleniröl, a 
miinkásMztusitiisról. a muiiktisbiir- 
lérííl, rév a köteles lakúsérntösckriil 
szóló törvények alapján kerültek. 
Az értekezlet határozatot hozott, 
amelyben kifogásolták, hogy ezeket 
a törvényeket az érdekelt munka
adók képviselőinek és a kereskedel
mi, valamint az erdő- és bányaügyi 
minisztérium meghallgatása nélkül 
hozták meg. Rámutatnak arra, hogy 
v törvények milyen nehéz terheket 
rónak ti munkaadókra. Ezekből a 
törvényekből az ipar és kereskede- 
letn-ellcnes szellem sugárzik ki. 
azokban a kereskedelem és ipar kö
zegeit törvényen kívül helyezik e 
törvények és a munkaadókat úgy 
anyagilag, mint erkölcsileg tönkre
teszik.

A gyűlést tarló szervezetek tilta
koznak tehát e törvények ellen és 
azt követelik, hogy azokat revizió 
alá vegyék és az ttj törvényeknek 
az érdekelt minisztériumok, vala
mint a kereskedők és iparosok tneg- 
bizottalnak meghallgatása után való 
meghozataláig az eddigi intézkedé
seket hatályon kívül helyezzék. A 
kereskedők és iparosok el vannak 
tökélve arra. hogyha a kormányt 
ezt a kívánságukat nem hallgatja 
meg, kénytelenek lesznek a legvég
ső eszközökhöz nyúlni, amiért a fe
lelősséget a kormányra és parla
mentre hárítják.

A hcogradi kongresszus határoza
tát nicgküldötték a miniszterelnök
nek. a szknpstina elnökének, a ke
reskedelmi, szociálpolitikai és bá
nyaügy! minisztereknek, _ valamint 
minden kereskedelmi és iparkama
rának, kereskedelmi egyesületnek 
és ipartcstiiletnek.

A Subotlcai Kereskedelmi Egye
sület is kézhezvette a határozatot, 
melynek alapián az egyesület elha
tározta. hogy tagjait gyűlésre fogja 
meghívni a hcogradi határozathoz 
való csatlakozás végeit. Hasonló 
gyűlést tartanak Somborban, Novl- 
s.idon, Becskereken is.

A  véres sin
Vusuti szeren csétlen ség  Dólszerbiában

Ilcogrodból jelentik : V asárnap 
délu tán  hat órakor Pecsienovcl, 
délszerbiai állom áson, Lofkovac 
m ellett súlyos vasúti szerencsét
lenség történi, am elynek több mint 
ötven áldozata van.

Egy rendőröket szállító vonatot 
ért a katasztrófa, am ely Skopljé- 
ből m ent N isbe. A vonat Pacsie- 
nevei állom áson téves váltóállitás 
következtében teljes sebosscggel 
m egrakott teher-vngonokba futott. 
A csendőrökkel telt vonat moz
donya és első négy vagonja poz- 
dorjávú tört.

A m entési m unkálatok azonnal 
m egindultak és ttz halottat, húsz 
nehéz sebesültet és harminc kűny- 
nyebb sebesültet húztak ki a romok 
elől. A súlyos sebesültek közül 
kelten azonnal m eghaltak, úgy, 
hogy eddig a katasztrófának tizen
két halottja van, de a többi súlyos 
sebesült is a halállal vívódik.

V asárnap este, amikor a ka
tasztrófa Kire Beogrodba érkezett, 
Stanics közlekedésügyi miniszter 
különvonaton azonnal a helyszí
nére utazott, hogy a vizsgálatnál 
szem élyesen is jelen legyen.

Ideiglenes devizarenrfeíetet bocsátanak k i
A szeptem ber 2-ig  m egrendelt ára k ifizetésére lehet d evizaen ged élyt kapni

Közel egy hónapja, hogy a 
pénzügym inisztérium  visszavonta 
a devizaforgalomról szóló ren d e
letet és azóta provizórikus in téz
kedésekkel szabályozzák az ország 
külkereskedelm i forgalm át és á t
m eneti rendelkezések intézkednek 
az idege., fizetési eszközök uaszer- 
zósének módjáról. A régi deviza- 
rendelet visszavonása alkalm ával 
az alsó pótló ren dolkezés c?a l 
szeptem ber 22-ikéig intézkedett a 
devizaforgalom  beszüntetéséről és 
kilátásba helyezte annak lejárta 
idejére az uj devizarcndelctet. Uj 
rendelet helyett azonban szep tem 
ber 30-ikúig tartó  érvénnyel ism ét 
csak pótló rendelkezést adtak ki, 
am ely szerint a devizabizottság 
ez idő alatt nem adhat ki deviza- 
engedélyt, m indam ellett m egen
gedi a pénzügym iniszter az idő
közben külföldről érkezett áruknak 
devizaokm ányok nélkül való el
vám olását. E  póllórendelkezés új
ból szeptem ber végére kilátásba 
helyezte a deviznrendelet k ibocsá
tásút. E nnek dacára a pénzügy
m inisztérium  ism ét csak ideigle
nesen szabályozza a devizaforgal
m at —  „az u j devizarer,delel kibo
csátásáig* és, igy továbbra is a 
régi bizonytalanság fog a keres
kedelmi életben uralkodni.

A Suboticai K ereskedelm i E gy e
sület hétfőn este  a novisadi dev iza
bizottságtól távirati értesítést ka
pott az uj devizarendelkezésről, 
am ely a következőképpen szól:

A pénzügym inisztérium  szep
tem ber 30-ikáról kelt 16453. szám ú 
rendeleté alapján ciz u j deviza-

\ A Duna— Tiszaközi
atrocitások

A m áriaházi rab lógyilk osság ügye

Budapestről jelentik: A Duna—i 
1'isza közötti atrocitások miatt meg
indul t megtorló eljárás eddig még 
csak egy ügyet, az orgoványi rabló
gyilkossági esetet vitte főtárgyalás 
elé és mint ismeretes, a budapesti 
katonai törvényszék Zbona Jánost 
és bűntársait rablás büntette miatt 
cl is Ítélte. Az ügy nemsokára a leg
főbb katonai törvényszék előtt kerül 
főtárgyalásra.

A többi, hasonló atrocitás miatt az 
eljárás még fötárgyalás előtti stá
diumban van. Dombováry Géza dr. 
ügyvéd, aki c bünpörökben a sértet
teket képviseli, nemrégiben a pana
szos beadványnyal fordult Daruváry 
Géza dr. igazságügyminiszterlicz;, a 
kit arra kért, hogy a máriaházi bűn
eset hivatalos iratait ismételten ta
nulmányozni kívánta cs bár a tör
vény szerint ebhez joga van, az ira
tokhoz még sem tudott hozzájutni: 
miniszteri intervenciót kért tehát ar
ra, hogy az iratokat neki megmutas
sák. Bejelentette, hogy a Gettlcr Ja
kab és hat társa ellen elkövetett 
rablógyilkossági ügy iratait Halász 
Lajos dr. királyi főügyésznél keres
te. aki azonban megtagadta az ira
tokhoz való betekintési jogát, mert 
éppen ő tanulmányozza az ügyet.

Hosszabb ideig húzódott ilyenfor
mán ez az ügy és csak keserves hu
zavona után történt intézkedés, hogy 
Dombováry Géza ügyvéd, hozzájut
hasson a szóbanforgó per ügyiratai
hoz.

Az igazságügyminiszter rendeleté
folytán most kapta meg az értcsi-

szabályrendelet megjelenéséig csak 
a bebizonyított e ■ i. délié < fizetésekre 
adhatók uj devizaengedélyek, ezek 
is csak olyan áruk fizetésére, ame
lyeket ez év1 szeptember 2-ika elad 
rendeltek meg. A később megrendeli 
áruk kifizetésére devizaenged ly sen 
kinek sem adható. G yúrosokn és 
iparosoknak üzemük fenntartására 
az úgynevezett feltételes és ren
des devizaengedélyek C.sví/c a leg
végső szükség esetén (álladók ki. 
Az ilyen kérvényeket a deviza- 
bizottság dön tés végett a beogradi 
Generai Iuspektorálushoz tartozik 
beterjeszteni.

A legújabb rendelet egyelőre 
m egkönnyíti a helyzetet m ind
azokra a devizaügyletekre vonat
kozólag, am elyek a szeptem ber 
2-ikáig létrejött vásárlások kifize
tésére szükségesek. A többi devi- 
zoügyletek lebonyolítása tehát 
továbbra is függőben m arad m ind
addig, arnig a végleges deviza
rendelet m eg nem jelenik. Annak 
illusztrálásául, hogy a deviza- 
forgalom végleges szabályozású 
m ennyire sürgős és fontos, elég 
annyit m egjegyezni, hogy az el
múlt hónapban  a subotciai K eres
kedők E gyesü lete  egym aga 62 ke
reskedőnek közel ezer kérvényét nyúj
totta be a novisadi devizabizott
sághoz, am ely m ég elintézésre 
vár. A m ostanihoz hasonló  ideig
lenes és pótló rendelkezések csak 
arra alkalm asak, hogy növeljék a 
kereskedelm i életben uralkodó bi
zonytalan helyzetet és m egbénít
sák az ország  kereskedelm i és 
ipari forgalmát.

test Dombováry dr., hogy a mária
házi rablógyilkossági biinpörbcn Do
logit Ferenc és társai ellen a kalo
csai törvényszék vizsgálóbirája előtt 
a bűnügyi vizsgálat folyamatban van 
és mint a sértettek képviselője a 
perrendtartásban előirt jogait a vizs
gálóbíró előtt akadálytalanul érvé- 
j nyesitheti,

■ ■ ■ —— —BUBO—— 1 — -

Jugoszlávia ragaszkodik  
a  Szaloniki-i úthoz

S egíti G örögországot bolgár tám adás  
esetén

A thénből je len tik : Balugdzsics, 
az SHS. királyság athéni követe 
m eglátogatta a Forradalmi Bizott
ságot és közölte szem élyes m eleg 
szim pátiáit a G örögországban elő 
állott uj helyzettel szem ben, am e
lyek erősen hozzájárulnak ahhoz, 
hogy szorosabb viszony létesüljön 
G örögország és nz SHS. király
sá g  között.

—  Görögország —  m ondotta Ba
lugdzsics — számíthat Jugoszlávia 
diplomáciai segítségére abban az 
akcióban, amely a bolgár bandák 
ellen fog irányulni.

A követ m egcáfolta azokat a 
híreket, hogy Jugoszláviának te rü 
leti igényei vannak az Aegei ten 
gernél.

Jugoszláviának egyetlen kíván- , 
ságii, hogy gazdasági kiutat 
kapjon a tengerhez és csak a 
szalonikil szabad zóna rendezé

sét kívánja.
A Forradalm i Bizottság azt vá

laszolta a követnek, hogy m indent 
meg fog tenni, hogy ez a kérdés 
minél előbb rendeztcssék.

Valuta-konferencia
Zagrehfean

Zagrebbői jelentik: Plavsics pénz., 
ügyminisztert osztályfőnök, aki a, 
devizaügyek iegíöbb intézője, a zag- 
rebi kereskedelmi kamara termében 
a bankok, gyárosok, kereskedők esi 
iparosok képviselőivel értekezletet' 
tartott. Plavsics ismertette intencióit, 
a valuta javításáról és hangsúlyozta, 
hogy ezt a kérdést nagyon óvatosam 
kell kezelni, nehogy bármelyik gaz-1 
dasági ág is válságba jusson. Ehhez, 
azonban ő is szükségesnek tartja, 
hogy a kormánypolitika hatékonyait 
támogassa a gazdasági köröket ;

Beszédét nagy figyelemmel hall-, 
gatták majd vita következett, amely-' 
nek során főleg az ingadozó vám-' 
politikát bírálták nagyon élesen.

Plavsics megígérte, hogy a maga. 
részéről mindent meg fog tenni, hogy, 
a vám anomáliáknak vége szakadjon.

OKTÓBER
Az uccasarkokon megjelentek a gesz* 

tenyestitö nénikék, duruzsoló, nagyhasu. 
kályháikkal, pattogó, tehérbélü, melegé 
gesztenyét rejtve a letakart szakajtókba. 
Eső paskolja a szürke, hepehupás aszfalt 
hátát, Incsltosan permetezik alá az égi 
szitából és az emberek sietnek haza a 
iütött, meleg szobába.. .

Az uccák üresek, a fák ájult dermedés-, 
ben, lekókadt kopasz koronával, mink 
rokkant öreg katonák, bóbiskolnak az 
ntszélen. Sdrgaltasu leveiek szállingóz
nak alá, a nap fázósan takaródzik felhő- 
dunyhájába és az égen haragos feli egek, 
galoppoznak tova.

Mindaz ami nemrég vidám, erős élet 
volt, most lassan halódik. A pazar, bőke-, 
zii természet—asszonyságok, aki fiatat, 
mindenkit magához ölelő napsugáros volt, 
elfeledték és úgy hal meg, mint a holdas- 
asszonyok vak, borongó rémülettel a sze-, 
méhen.

Olyan a kimúlása, mint egy elhagyott, 
magános külvárosi temetés. A gydszko- 
esi után nem sir senki, a szél messze föl
dek fűszeres illatát hozza tömjénnek, (C 
pasztcl-kék bársonyos ég finom selyem 
fátyolként borul a sárguló koporsóra és. 
a roppant vizek szitáló esővel küldik 
könnyeiket.

Eorró nagy bánatokat, ismeretlen fáj-, 
dalmakat rejteget magában a hideg ősz. 
Az uccdkon dörmögve, haragosan zag 
végig a csípős szál, mumiaszinüre aszott, 
zörgő faleveleket hajszolva maga előtt. 
Sir, zokog, szcszélyeskedik, bckacsingaf 
az ablakokon, megrázza a nagy kávéház 
ablakokat és hárfás, muzsikáló hangokat 
csal ki belőlük. Az emberek fázósan bor- 
zongnak össze, valaki kékülő szállal is
meretlen dailamu nótát fütyörész és a 
csupasz ágakon gubbasztó fekete varjak 
az égre bámulva várják, hogy mikor lesz 
itt a tél, szikrázó fehér subájával éj; 
szent, békés némaságával.

Hideg van, sötét van és az emberek/ 
szivében nagy, titokzatos szomorúság.

(T.)

— Uj tisztek. Október 3-án három- 
száztizerikét uj katonatiszt hagyja cl; 
a beogradi katonai akadémiát. Az 
uj tisztek közül 60 a tüzérséghez, 20 
a lovassághoz, 15 a gárdához, 70 a, 
műszaki csapatokhoz cs 195 a gya
logsághoz kerül.

— Meghosszabbították a magya
rok opciós határidejét? A zagrebi 
Obzor értesülése szerint a Jugoszlá
viában élő magyarok opció jogát a 
kormány 1923. május 31-ig meghosz- 
szabbitotta. Az Obzor szerint ez az 
intézkedés a kormány machinációja, 
hogy ezzel a választások előtt ismét 
megfossza a választójogtól a magya
rokat. Ez az opció meghosszabbítás 
újabb manővere a kormánynak, a 
mely igy akarja biztosítani magának 
a választások utánra is a hatalmat, 
A blokk ista újság hírét inég nem erő
sítették ineg Bcogradból,
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— A fecskék C3 gtrgák már elköl- 
tőx'ek s az elhagyott fészkekre még 
senki sem jelentett i?  igényt a lakás- 
hivatalnál.

—  A  horvátország i ős szlavó
niai term ósjeleutés. Beogradból 
jelen tik  : A virovitíc*:, pozsegai 
és szeré 'nség i kerületekben most 
állították össze az idei term ésje
lentést. Eszerint ezekben a kerü
letekben 25.000 vagon búza, 
15 000 vagon árpa, 9000 vagon 
zab, 1000 vagon rozs és 25.000 
vagon  kukorica term ett az idén. 
Tavalyról m ég 9000 vagon búza 
és 17.000 vagon kukoricaterm és 
van készenlétben.

— Oiasz liszt jön Osijekre. Ősi
tekről jelentik, hogy a város veze
tőségének kezdeményezésére már a 
legközelebbi napok folyamán olasz- 
országi és amerikai liszt kerül for-

—  Követet neveznek ki Ko:i- 
stautinápolyba. Beogradból je len 
tik : Jugoszláviának nem  volt 
Konstantinápolyban képviselete, 
a külügym inisztérium  m ost elha
tározta, hogy m ég a bét folya
mán követet neveznek ki K on- 
stantinápolyba.

— Szaporítják a noG-adi váulilva- 
tpí személyzetét. Novisadról jelen
tik: A novisadi kereskedelmi és ipar
kamara több izben intézett felter
jesztést a pénzügyminiszterhez, a j 
melyekben utalva a kereskedők is -1 
metélt panaszaira, kérte a novisadi 
vámhivatal személyzetének szaporí
tásét. A pénzügyminiszter most á t
iratban éri esitette a kamarát, hogy 
legközelebb meg fog történni a vám
hivatal személyzetének szaporítása, 
mert az illetékes tényezők meggyő
ződtek, hogy a mai személyzet meg
feszített munka mellett sem képes az 
óriási anyagot feldolgozni. A minisz
ter reméli, hogy ezzel a kereskedők 
panaszai meg fognak szűnni.

— Beogradban olcsóbb leit a ke
nyér. A beogradi városi tanács a 
lisztárak egyre fokozódó esésére s 
való tekintettel leszállította a kenyér j 
maximális árát. A barna kenyér azj 
eddigi 6 dinár helyett 5.50, a fehér • 
kenyér 7 dinár helyett 6.50. Beogradi 
város Bulgáriában száz vagon bu- J 
zát vásárolt, amely már utón van. j 
fia ez a búza megérkezik újabb egy 
dinárral szállítják le a kenyér árát.

télyes és közismert zsidó vallása 
lakost idéztek be, akiknek legna
gyobb része kereskedő. Majdnem 
valamennyien húsz-harminc esz
tendeje laknak Budapesten. A be- 
idézetteket csekély kivétellel ki 
akarják utasítani, amint hogy már 
eddig is igen sok budapesti lakost, 
főleg kereskedőt utasítottak ki. A 
főváros pedig nyolcvan kapualatti 
és vásárcsarnoki árusítótól vonta 
meg az árusítási engedélyt. A kiuta
sítások és engedélymegvonások Bu-

Nagy botrány az MTK—VÁC 
mérkőzésen

Budapestről jelentik: Az MTK és 
a VÁC csapatai vasárnap délelőtt 
mérkőztek a htuigária-uti .-port-tele
pen. A második félidő vége felé

dapesten nagy felháborodást keltet- 0|yan botrányos pofozkodás, ütlege
lek. Bethlen miniszterelnök maga is 1 • ........................*
kijelentette, hogy a kiutasítást ren
deletét revízió alá kell venni.

— Ismét elkobozták a Népsza
vát. Budapestről jelentik : A kirá
lyi ügyészség  n N épszava vasár
napi szám át „Tanulságok" című 
vezércikke m iatt elkoboztatta. Az 
ügyészség a cikkben a magyar 
nemzet m egbecsülése ellen elkö
vetett vétséget lát. /\  N épszavá
nak ez az elkobzása rövid időn 
belül már a negyedik.

— Halál borfc.itós közben. Novi
sadról jelentik: Kamenicán Gerinek 
Milos és Ádátn — tizennyolc-tizen-

lés, rugdalódás keletkezett a két 
csapat tagjai között a pályán, hogy 
a rendőrség a meccs további folyta
tását betiltotta.

A VÁC vezetett a második félidő 
közepén 2 : 1 arányban, amikor a 
VÁC kapnia előtt Nádiért, az MTK 
centerhaifját durván elgáncsolták. 
Kitilt Frigyes biró erre tizenegyest 
ítélt a VÁC ellen. A bírói ítélkezést 
a VÁC játékosai nagy fölháborodás- 
sal fogadták, megakadt a játék, köz
refogták a bírót, kapacitálták, de ö 
kereken kijelentette, hogy döntését 
semmi körülmények között setn vál
toztatja meg. Közben a VÁC tagjai 
olyan erőszakos magatartást tanú
sítottak, hogy Klug Frigyes lefújta

. . , . . . .  , . — Markovics Szitna vizsgálati
rszagi es amerikai liszt kerül fór- fogságban. Beogradból jeentik: Hét- 
a ómba Osijeken. Az olaszországi jfön délelőtt az elfogott kommunista 

nullashszt ara 2- korona, az ameri- jvezért. Markovics Szimát a célra ki- 
Kaie pedig 2-1 korona lesz kilo- {rendelt Vujics vizsgálóbíró kiiiall- 
grammonkent, ami azt jelenti, hogy k atta. Markovics kategórikusan kije- 
8, illetve 6 koronával lesz olcsóbb a | ientette, hogy sem ő, sem társai nem 
hazai lisztnél. Jtudtak a vidovdani merényletről. A

— Értekezlet a novisadi iparkiál- külföldön semmit sem követett el

kilenc éves fiuk -  atyjuk p i n c é j e - percben a meccset. 
ben bort fejtettek. A pinceben nagy-j A fotballisták egy része a bírói 
mennyiségű erjedésben levő must sipiclzós utún d  akarta hagym a pá- 
volt. amelytől a két fiatalember c - ,yú‘ti ainikor Na(tlert (MTK) valaki 
szédült. A bezárt pincében a gázok f ^ tú lró l megütötte és Nadler hirtc- 

t egyre terjedtek és az clalelt fiatal-. |en visszafordulva, az inzultust.
emberek nem térhettek magukhoz. J azonna, vjSZ0n0zta. Erre Fisclicr, a 

i Másnap reggel halva találtak okét a j VAC kapusa is inzultálta Nádiért,
pincében

— Nagy szerencsétlenség egy 
francia autóversenyen. Parisból je
lentik: Qailloban egy autóvc'senyeh

litás ügyében. Novisadról jeentik: A 
kereskedelmi és iparkamara folyó 
lió 8-ra, vasárnapra értekezletet hí
vott egybe a Novisadon rendezendő 
iparkiálitás rendezése ügyében. Az 
'értekezletre hivatalosok a Vajdaság 
valamennyi ipartestiilctci, kereske- 
kcdelnii egyesületei és nagyobb 
gyáripari telepek képviselői. Az ér
tekezlet fog dönteni abban a kérdés
ben, hogy a kiállítást mily időpont
ban nyissák meg és hova építsék.

— Sakkor alakult Somborban. 
Szeptember 30-án este tartotta ala
kuló közgyűlését a soinbori sakkor. 
Beogradból dr. Konyovics Miklós 
pénzügyi államtitkár jelent meg. 
mint az S. H. S. sakkszövetség al- 
elnöke. Az ujjonan megalakult kör
nek körülbelül 100 tagja van. A kör- 
helyisége a Beograd kávéház külön 
szobája. Az alakuló gyűlésen felol
vasták az alapszabályokat, mc'yet 
egyhangúlag elfogadtak. Ezután a 
tisztikart választották meg. elnök 
lett dr. Maximovlcs István, alelnö- 
kök
István. Az uj kör egyhangúlag tisz
teletbeli taggá választotta dr. Erdey 
Aladárt és dr. Konyovics Miklóst.

— Szóváltásból késelés. Novisad- lyeztők. 
Tói jelentik: Vasárnap éjjel a Saj
kás-féle vendéglőben nagy dorbézo
lás folyt. Éjfél tájban, amikor az el
fogyasztott nagymennyiségű italtól 
a zajosan mulató vendégek kedélye 
már túlfűtött volt, az egyik vendég.
Milics István, odament egy ismerő
séhez. aki már régen adósa 100 di
nárral és felhívta, hogy azonnal fi

ilazája ellen. Oroszországban és Au
sztriában csak mint egyszerű emi
gráns élt. Kijelentette, hogy kommu
nista és az is marad. A kihallgatás 
után Mar/íov/cs elüt kihirdették a 
vizsgálati fogságot elrendelő végzést 
és a törvényszék fogházába kísérték.

— A pesti fascisták Igazoltatnak. 
Budapestről jelentik: Szombatról va
sárnapra virradó éjjel a Király-utca 
és Erzsébct-körut sarkán ahol 
már hasonló rendzavarás többszőr 
előfordult --• egy fiatalemberekből 
álló társaság megállásra kényszeri- 
tette a járókelőket, mindegyiket iga
zoltatta és aki tiltakozóit a jogtalan 
igazoltatás és utonállás ellen, ütle
gelni kezdték. Az igazoltatási bot
ránynak egy közeli rendőrőrszem 
akart véget vetni. Az igazoltató ifjak 
egyike erre a rendőr ielé fordult és 
áriul vágta. Közben kerékpáros őr
iárat érkezett a verekedés szinlielyé- 
rc és a rendőröknek sikerült az éj
szakai igazoltatót a főkapitányságra 
előállítani. Itt kiderült, hogy Kachler

s ia m ^ "  KVoíin ‘és” d r  sS tzer

védekezett. Hatósági közeg elleni 
erőszak és éjszakai botrányokozás 
miatt előzetes letartóztatásba he-

"  ?,z . Ii'l.pz " -niíiő

— A felemelt postadijak felhaszná
lása. A pénzügyminisztérium Javas
latot dolgozott ki a felemelt posta és 
távírda tarifából várható jövedelem 
felhasználásáról. A posta megdrági- 
ásából hetven millió dinár bevételi 

többletre számit az álam. Ezt az iisz- 
zeget nem fogják teljes egészében 

céljaira iciliasznáíni.

clle

akinek azután klubtársa. Uralta ment 
segítségére és parázs dulakodás, üt
legelés kerekedett. Mig a pálya

„ .......  „ ............. __......  . . .. egyik felén a „barátságos mérkö-
vasárnap súlyos szerencsétlenségi zés. folyt, addig nagy csoport nc- 
történl. A Harmadik futamban egy í zötöl körülvéve, a pálya másik vé- 
Vuisin-kocsi kormányzórudja eltört. ? gén tlermann (VAC) és Rrauit 
A kocsi százkilométares sebességgel; (MTK) viaskodtak. Pár pillanatnyi 
haladt. A korlát áttörése után a.z autói tusakodás után Hermannt eszmélct- 
a nézőtérre száguldott, ahol négy j lenül vitték ki a pályáról.
néző súlyosan megsebesült. A ver
senyt abbahagyták.

— Havre-ban egyezkednek a 
sztrájkoló tengerészei,. Havreból je
lentik: A sztrájkoló tengerészek ve
zetői uj javaslatokat terjesztettek a 
kormány elé és paritásos bizottság 
alakítását ajánlották. Egyszersmind 
beleegyeztek abba, hogy közben a 
hajók a régi személyzettel és az ed
digi feltételekkel útra kelhessenek.

Hermannt ugyanis valaki úgy 
mcgriigta az altcstén, hogy a men
tők csak fáradságos munka utíii 
tudták eszméletre téríteni és a  pá
lyáról elszállítani.

Az ügyeletes rendőrtisztviselii 
nem engedte meg a további játékot.

VAC MTK 2 :1  (0 : I). Az MTK 
Kertész II. és Ortli nélkül, de a be
teg Mandl-lal állt ki. A vezető gólt 

. . . .  az MTK szerezte meg Senlíey rc-
-  Több milliós lopás egy laló'i. vó|| Szünc, utón Mand, hibájából 

Budapestről jelentik: A M ills . VAC kiegyenlített, maid Mandl 
Szigligeti hajójának parancsnoka I komért ki akarva fejelni, a ’ab- 
fcljelcntést tett a rendőrségei:, hogy i d saját hálójába iiutatva. a VAC 
a hajó pénztárából két, millió I csaPatának szerzi meg a vezetést, 
gyár koronát. 30.01)0 márkát és tooo A ját(,k mjnd dllrviihb lett és az is- 
ezer leit elloptak. A parancsnok g y a -! mcrtctctt incidenssel fejeződött be. 
nuja egy Kaufmann Ecrciic nevű; A ineccg(.t a szabályok szerint S 
segédmunkás ellen Irányul, aki egy j bc|ü, fo|ytalni kel',
hétig volt a hajón alkalmazva. A j _
rendőrség Kaufmaiit őrizeibe vette, j

..Tf / H . -

Beograd, október 2. Valuták: Francia 
frank ásó. Dollár 64.50. Devizák: London 
282. Páris 487.50. Newyork 64.511. (leni 
1200. Szaloniki 163. Rnma-Milano 274. 
Prága 190. Berlin 3.S6. Ilécs 0.90. Buka-j 
rest 42.25. Szófia 38. Budapest

fotballcrcdnicnyck. A
Törekvés már az első percben meg- 

Iszerezte a vezető gólt Hirzer révén. 
[Az PTC klegyclitő gólját Kővári 
(rúgta. Szünet után az FTC nagy 
fölénvbe került, l’ataky vezetéshez 

(juttatja a zöldfehérekct, de a meccs 
(végén a Törekvés újból veszélyesen 
.támad és Hajósnak sikerül is egali
zálni az eredményt.

AIA/Y; MAC 1:1 (1:0). A MAEC
Omell:a öngóljából jutott a győze
lemhez.

Vrtsfls KAC 1:1 (H l). Változatosa. izulia nu, ,.pe A vczct„ Takúcs rugta
r "ber 2. 7.(irlal: Berlin n.3l |j<AC pedig Dudás révén jutott ki-Zürichi

Holland 207.75. Newyork 530. I 
23.52. Paris 10.70. Milano 22.90. 
16.60. Budapest 022. Zagrcb 
só 6. Bé

" jegyeni'teslicz.
1 ‘ I f /:' ZuíjM 7:9 10:0). Az UTE 
' , ’ iziosau uralta a helyzetet. A gólt 
ÍPrii oj rugta.
; Is l.er. TVI 1ITC 1:0 (1:0). A 

.gi <H1C) fejelte he saját
kapujába.

II. oszt. hajnolsrig: EMTK—T IC  
. ' VB. ! cr. SC—Husiparos 2:.'?. 

' é , is, 11 0:0. .5.1, I C KAOE 
dl. HE ■ .. Ékszerész 3:1. UTSE - 

l l'estvériség 4:0. .. , , ,

véglegesített 
ének ja' i-

nem
lauiiazottakréti durva szitkokkal i uUmiinzoitar. ..........énéit j:r i-

::et követelő Mikesre.. . . . .  ír)rJ;,. ina, harminc milliót!
fsszetüzés. maid verő-1 hasznái-.ak f '. Imgy a katona
it. Egyszerre m e g v f l - . . . .  miiliót : ilig bogii a: 
lök egyikének kezóben

L-Z.s t n-r/t ' f 1 i n . ' i l l n n  ' '

fizetett, 
támadt 
Ebből 1 !'•••. 
kedés íc 
lant a vére’ -' 
a bicska és .1 
Milics válh ■:
Fülese SUÍy:'\ 
éiszakn in'
Schudi Mikló 
nészsegédel. akit azzal gyanús! 
nak, hogy ő szúrta meg Milicsct.

e$cv
következő p'.l anatban 

szúrva, összeesett $
A rendőr éj? ni.*'/ az 

várnán letartóztatta 
. i gialkozósnéiküll ci-

sadl
1.750, bélyegzett 00o. >7 

■
cndr'iöíc t'.z-.te'.
— Budaoesten is kiutr gások lesz

nek. Budapestről z «. zcs-
kerületi í.api. íov,-«B;í>k ■'CLji-'.’ul* 
i kiutasitósi < lj írás. Igv VII. kerti- n 

• rk ' ín rigra
re mintegy ötszáz budapesti te<in-' -• /.agreo

Budapost, >ber 2. '/.áriét: . 
: M'-' ■ !.'.••

' I. i 105 11". I
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(•) Deviza/cndelet. A Subotlcal Ke
reskedelmi Egyesület a novlsadi Dcvi- 
zabizottságtói ma a következő távirati 
;4«esitó.st kapta: -A Pénzügyminiszter 
i$2eptcmber 30-i 16453. sz. rendeletére a 
■deviza vásárlási a vonatkozó uj rendelet 
.megjelenéséig devizaengedély csakis ab
ban az esetben adható, ha a fizetés kö
telezettség Igazoltatik és ha az áru szep
tember 2-a előtt rendeltetett meg. Ké
sőbben megrendelt árukra devizaenge
dély nem adható. Ipari vállalatoknak az 
íbzem fenntartására szükséges árukra 
csak halaszthatatlanul sürgős esetekben 
i-s az erre vonatkozó kérvényeket a bi
zottság döntés végett a főfelügyelő^ég- 
Jrez továbbítja/.

(x) I. M. Ovadia beonrádi ügy
véd, telefon 1548., Kralja Milana 
fi (az udvarban). Interveniál min- 
Ben ügyben a hatóságoknál. Levelez 
Szerbül, magyarul. 3748

(*) Dr. Vócsei Jenő orvosi rendő
r j e  nemi betegek részére. Rendel 
‘délelőtt 7—9-ig. Délután 2-től fél 
í<-ig és 5—7-ig. Lakás: Cyrill- 
inetoda-tér 12. I. emelet, Vojnicb 
J?iroska-féle ház.

NYILTTÉR.
Értesítés.

Dániel Gruiő utódni Szeéujski és Masi- 
jyevics cégből szeptem ber hó 23-án kiléptem. 
jMinden aktíva és passiva a cég  további tu 
lajdonosát Szeőejszki Szávót illeti.

Som bor, 1922. szeptem ber 30. 
s M asircvics Szavo.

Értesítés.

Kz igen t. közönség szives tudomására hozom,
í w  ...

optikus
.'üzletemet a legmodernebb rendszerű gépekkel fel
szerelve

v illan yerőre
< endeztem be, úgyhogy módomban áll a legmesszebb- 
'jnenŐ igényeket is kielégítem fsa  logtö’féletcsebb íő- 
yvárosi nívón álló szakszerű munkát nyújtani. Elvál
lalom minden rendszerű speciális

szem ü veg , orresip te tő , lorgnon  
{készítését orvosi rendeiesie is a legolcsóbbtó! a log- 
ftnomabb kivitelig a legalacsonyabb napi árak mellett. 
’AUndennemti e szakmába vágó

ja v ítá s
[gyorsan és pontosan készül.

Mikor Is az igen t. közönséget a legszolidabb ki
szolgálásról biztosíthatom, további b. pártfogásukat 
‘kérve állok készséggel rendelkezésükre, te;jos tisztelettel

L—

TENNER OPTIKUS
Subotica, Aleksandra u’. 11. szám. 5928

Zágrábban jó positióban levő

f ia ta le m b e r  nősülne
Közvetlen összeköttetést keres feltétlenül 

distingvélt, vagyonos m agyar 
zsidó családdal.

M egk eresések et „K om oly” je ligén  
a kiadó továbbit.

Földeladási hirdetmény.
Szabadkézből eladok 21 lánc szántóföl

det, közvetlenül o város határábon.
Közvetítőkkel nem  tárgyalok. Részletes 

feltételek ügyvédi irodám ban bárm ikor m eg
tudhatók.

Dr. Nagy Ödön ügyvéd
7138 I. Stosova ullca 5 sz.

H ird e tm é n y .
Az ókanizsai KORZÓ m ozihciyiség  

október 4-én d. e. 9 órakor nyilvános 
árverésen haszonbérbe kiadatik.

Ökanizsa, 1922. évi sept. hó 19-én.

802 Gazdasági tanácsnok.

(*) Naredba o kupovinl deviza. Su- 
botiőko Trgovaőko UJruzenja priniilo je 
od Odbora za odobrenje kupovine devi
za u Novotnsadu sledcéi brzojav: ?-Pa 
naredjeniu Ministarstva Einansija br. 
16453 od 30. septembra 1ö22 do objave 
novog pravilnika raogu se izdati od '- 
brenja za kupovlnu deviza jcdlno za do- 
kazana dospcla plaéanja, za roub pornóé
iu l  pre drugog septi. bra öve godiue. 
Devize za doenije poruéenu rob'.i netno- 
gu se nikome dozvoliti. Industrljskom 
preduzeéima za odráúveuja rada saino 
ii sluéaju neodloüne potrebe putem ovog 
Odbora podncSene molbe ustnpaju se na 
resenje Generálnom Inspektorain*.

(*) Becsből, kivétel nélkül, minden hét 
végén, gyiijtövaggonokat indít M. de 
Hrousse Wien. IV., Eavoritcnstrassc 7. 
Megbízásokat elfogad M. de Hrousse 
Subotica, Park Kralja Petra 11. Telefon 
330. 6340

(*) Dr. Wllhcira Adolf nyugalmazott 
közkórházi igazgató, lakik: I., Senve 
(Bem) ul. 20. sz., gyógyít bel- és szem- 
betegeket. Szemoperációkat is végez. 
Telefon 114. 7110

(*) A leglzfclesebb és legolcsóbb vil
lásreggeli Landovié (volt Baéka) ven- $ 
déglőjében. Csak 2 dinár. j

(•) Figyelem! Megérkeztek a legújabb
párizsi és bécsi női kalapmodellek Beer 
Bözsi kalap.,zalonjába. Subotlta, DuSa- 
nava-ulica, kaszinó-épület. — Kalapala- 
kitások Jutányosán és pontosan eszkö
zöltetnek. 6196

(*) RotL Olya kozmetikai intézető* 
ben Kr. Alexandrova-ulica 21. szám 
alatt, az Angol-Magyar Bank palotá
jában, félemeleten, modern szépség- 
ápolás, arcbörhámlasztás, alkalmat
lan hajszálak, pattanások, szemöl
csök, szeplők, májfoltok végleges el
távolítása. Kaphatók saját kéí-zitmé- 
Xiyü, kiváló hatású kenőcsök, púde
rek, gyógyszappanok, arcfehéritö és 
czeplökenőcsök stb. 2804

(*) Novisad gazdasági fejlődése. Novi- 
sadon, a Vojvodina fővárosában, töme
gesen alakulnak nagyobbszabásti t ij 
iparvállalatok. Mint értesülünk, jelenleg 
•Picrette* Tvomica Gokolade i tíunbo 
na* cég alatt egv nagyarányú cukorka
gyár van alakulóban, mely gyár egyike 
lesz Tugoslavia ilynemű legnagyobb vál

tónak. A gyár foglalkozni fog az 
összes csokoládé- és cukorkakülönlegcs- 

ck előállításával és forgalomba hozá

állandó munkára 
és egy

tanuló lánvt

K a l a p -  
ü z l e t

J o fá n k a  Morr
Subotica, Városhí z épület 
Megérkeztek a légutak'* 

párisi és bécsi raodcl' 
kalapok.

Óiér t Arak. 
Figyelmes kiszolgálás.

felvesz

IkSí-i

cipfffclsffrészkészitff 

Novisad 
Darányi telep  52.

Saját term ésű

ÉDESM UST
minden mennyiségben, va

lamint kis'.bb-nagyobb

Boroshordók
jutányos úron kaphatói:

Frank Sándor
paücsi szőlőjében. 
(Haverda megálló)

1

Keresse fel Suboticdn sa
ját érdekében Amerikához 
(imzett vendéglőmet. Igazán 
olcsó étlap áraim mellett 
meggyőződik arról, hogy 
polgári konyhám igényei
nek megfelelnek. Villásrcg- 
geli (zóna) 2 dinár. Pon
tos felszolgálás. Különféle 
hideg Halok. Kerthelyiség. 
Esténként elsőrendű tam- 
burazenekar szórakoztat ja a 
közönséget. 1 iszteieitel
FUTOSEVICSM.
vendéglős. PaSiőeva u. 11 

Gőzfürdővel szemben. 
Ügyeljen a címre.

Vas- és fém  öntvénye
k et yyárt, n ikkelez  

és galvanizál 
KRAUSZ

V.-Becskerek, a törvényszéki 
palota mellett.

Telefon 329. 5904

E ladó s z ö llő b ir to k
Horgoson miiut melleti, az uj határnál, hat ka- 
tasztrálls hold, metyböl 2 kishold szöllö, a többi 
szántó és felhőid legelő, 500 gyümölcsfával. Rajta 
1 nyaraló épület 3 szobával — revenda, konyha, 
kamara és fürdőszobával, alatta pince, hordók és 
egyébb felszereléssel. Kapásház kiilö fásszin, 
ólak, dróttal kerített udvarok, kertek. Lakás bú
torral. Értekezhetni H o rg o so n  Fodor M iklós  
fö ld b ir to k o ssa l. 7129

Féziyképnagyitó m üintézelem ben

m egbízható utazó ügynökök
felvétetnek. VAJDA FÉNYKÉPÉSZ UOVISAD, 
Zeljezniéka ul. 32. — Ki már e szakmában ered
ményesen működött élőn ben részesül. 7135

R u m -  és líkó'resssnciák
k u lu i- v iz c i.  k i in e r v ' ,  t ia n c .a  p a r fü m ö k ,  p u d í

L t t k n e r  D r o g é r ia , S u b o t ic a
Kra.j Alexanddi-ui. a Hotel Nacíonallal szexien.

sával, a legmodernebb gépekkel lesz fel
szerelve és elsőrendű pénzemberek cso
portja áil mögötte. A vállalat ftzemvezc- 
tőkül kiváló szakembereket sze .ődte- 
tett, többek között R. F. Rollert, aki 
hosszú évek sorún át volt a közismert 
Sctunidt (abos és Stollwerck világcégek 
gyárvezetőit A gyár, értesüléseink sze
rint, még az ősz folvaraán megkezdi 
működését és mint Inriik, száz munkás
sal egyelőre heti egy vaggonnyi telje
sítőképességre rendezkedik be. 713>

(‘) Dr. Kosztolányi Árpád orvos ren
di?,' Wilsonova-ulica 34. szám alatt (a 
polg.-iskola mellett) csecsemő- és gyer
mekbetegek délelőtt 5—10-ig, bőr- és 
nemi-betegeknek délután 3—6-ig. (Sál- 
varsán-oltások vérbajosoknak.) 0000

(*) Gabelsbergcr-Markovié-féle gyors- 
és gépiróiskola - csoport magántanu
lóknak. Október 1 -én l« hónapos tanfo
lyam nyílik. A tanfolyam rendes köte
lező tantárgyai szerb nyelven a gyors
írás, gépirás. helyesírás, nyelvtan, ciril- 
szépirás és levelezés. Rendkívüli tantár
gyak ugyanazok nemet vagy magyar nyel
ven. Egy csoportba 15 növendék vétetik 
fel. Lesz nappali cs esti tanfolyam. Tan
díj havi 50 dinár, bciratáJ és vizsgadii 

[nincs. Szegényeknek tandíjmentesség. — 
fBeiratkozni lehet október 1-ig naponta.
: Subotica, VI., Petrogradska-u. 27. 6630

agilis úriember, elsőrangú kereskedő egy jómene- 
tciü vállalattal vagy üzlettel, e.-e.'cg újat létesí
tene. Közvetlen írásbeli ajánlatokat kérek komoly 
érdeklődőktől „AGILIS TETTERŐ" jelige aatt 

a kiac'óha. 7011

Mindenki saját érdekében őrizzeme? szilva, körte 
eper alma, seprő, ber s törköly cefréjét. Ne adja 
cl, mert pi unkáját saját udvarában kilőzheti be
lőle, hogy ha a Frank Pál mozgó pálinkafőző 

kazánján főzeti.
Ott a helyszínen íőzök saját 

engetíéSyemme! ingyen.
Cefréjét már is a legkedvezőbb feltételek mellett 
főzheti ingyen főzési bárcával. Bármilyen kis 
mennyiséget is főzök a helyszínen. Törkölyt, sep
rőt, a legmagasabb napi árakon veszek, vagy 22 
fokos pálinkára becserélek, — bárhonnan saját 

kocsimon hazaszállítom

F R A N K  P Á L
PÁLINKUFŐZŐNltL

SU BO T IC A , SENCAM SK? PÚT 3 4 .
TELEFON £70. 7ü2S

F E S T Ő S E G É D E K ,

kik m inta után is, egész önállóan 
dolgoznak, állandó m unkára kerestetnek.

WEISZ HERMINA
P.AÍÍAFESTŐGYÁR, NOVISAD.

A s z t a l o s s E ^ É d o k ,
akik jó müvászios 

S T ÍL S n k á r5?! bo ak!lriák magu-■ IS U i im e U e l  kát gyakorolni, ál
landó alkalm azást nyerhetnek

Straub József müasztalnsnál
A patln, 8 e o g  ö d stta  u llca  240. i

K O P O ^ S Ó D l S Z E K u T

t. jv.t ;kat és mindennemű temetkezés: cikkeket 
gyári árban ajánl:

„ P A X “  i
teratfterésl ct'.kek ■ tag j.íte s  e(lC:. '•

NOVISAD, KRALJA PETRA 4.
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O lcsóság i hu llá m ! 15
70 k oron áért leg ú ja b b  m o d ellek  szer in t 

form álok e s  tisztítok

fé r f i ka la p o k a t
Möl ka lap ot Is le g o lc s ó b b  árban k é sz ítek

Legutolsó divata modellek megtekinthetők. 
Formázást és javítást elfogad

„ADRIA" KALAPIPAR RÉSZÉRE 
STEIN i DRUG Aleksandrova ulica 11. sz*

Értesítem a tisztelt ve
vőimet, hogy

!i!!53írsiil
I. Vojnoviceva ul. 5. alá
(Pestköz, a városi bér
palotával szemben) he
lyeztem át.

Ugyanott paprikának 
olcsó ávaló hordók 

kaphatok.
árban

Kemény ecctgyáros

8 0 0 0

h l. f a j b o r t
engrog árak mellett 
valamint különféle

t á j b o r o k a t
zárt palackokban 

literenként

V O 4 >

5?

Uj fűrésztelepünk A pathban
üzem et m egkezdte. Ajiinlunk asztalosárut és egyéb 
fűrészelt anyagot m egrendelés szerinti m éretekben.

Minden m egrendelést azonnal szállítanak

KISS PÁL és TÁRSAI, SOMBOR
Paje Ktijud2iéeva-ul. 34 
(Az udvarban.) Az evan

gélikus templomnál.
Telefon 289.

S z u b o tic á n
özv. Halbrokr Sándorné és Tsai szállítóknál.
T elefon: 10, vasúti kirendeltség 71, éjjeli szolgálat 570.

Tisztelettel értesítjük üzletfeleinket, hogy a beogradi vám - 
igazgatóság 5 6983 . sz. engedélye alapján a Badaliceva ulica 6  
szám  alatti raktárunkban el nem  vám olt árukat beraktározhatunk.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.
Szives pártfogást kér

teljes tisztelettel

özv. Halbrobr Sándorné 
és Társai

szállítási és bizományi üzlete
Subotica.

Egy teljesen és uj gépek
kel felszerelt faszöggyár, 
mely üzemképes állapot
ban megtekinthető, pénz
ügyi okokból olcsón el-

Ó. Ügynökök dijaztat- 
nak. Cini: L eich er i 
B erger V alpovo Sla- 
vonija. 7088

I
í

legideálisabb

haj festőszer
békeminőségben ismét 
mindenütt kapható. 
Lerakat
Jugoszlávia részére:

„ L a o "
Z agreb , V laéka 125.
ÁÜÍL.

N a g y  v á l a s z t é k b a n

$

á l

U V E C

a b la kü ve g
k ira ka tü ve g

te tö ü ve g  (dróttal és anélkül)
m enyeze tüveg

o rom za tüveg  (fehér és színes)
tü kö rü ve g  (fazettálva és anélkül)

m in d e n  va s ta gsá gba n  és m é re tb en  kapha tó
M .  F R A N K  &  C o .

I

üvegipari részvénytársaság  
Raktár: ö t t 83- B E O Q R A D

Sürgőn cím: „VITRAGH

I r o r l a *  Calka»i3ka 29-
I fU U d . Telefon 18-56.

TÜZELŐ ANVA3KERESKE0ÉS 

T elefon  512 S Í I S O T 1 C A  T elefon  512

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

Kívánságra házhoz szállítva.

M á u s i e r  E m § 8
sebészeti-, kötszer- és chirurgiai 

gummi nagybani raktára

SUBOTICA, BOSKA VlllCft ULICA 21.
Gyorsáru raktárak mögött.

Uj m é s z é g e tő  
S e n tá n .

A vasútállomás mellett levő mészégető 
kemencéimet tizembe helyeztem és

beremendi kőből fával
égetett elsőrendű meszet

azonnali szállításra ajánlok

KIRÁLY JÓZSEF SEKTA,

CA3 „ S’ i c O 'in pj O: £ tg• 2 a  « c *
3. C: S

>  ÍA jT
n, v i  a  vq  2  S  a ’ i

C:
“ S k 5’ 2
?  ry ; ©, ”•

/. Cn •
o, »• S :

o
. . .  n  H r
te, =Z 'S- T3 
'•> te .1- o  
»< óv - ::
* ?. r

S

v e k r a r ,  s i f f o x / s  W d v a t -  p e g e r í é  Dániel 
b á r s o n y  n im d e n  s z s z w q b i ü a s  divatámhóxában

v á l a s z t é k b a n  k s p h a t ó  Subotica § Fő-tér.
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okt. 2-tól
*-!& CT ,

szerdáig T elefonén m m  ad ón k  h ln !e t /s t  fchrtláf
A próhirdetés egy  szó  ? K, va»tajrb<ít<ls é s  c l-a is6  
hétszeresen  szám it. Legkisebb apróhirdetés ára 25 T 

A p róhirdetéseket (e lv esz  S zó b e lié in  a k i.idóh ivatsl 
Alexandra-uHea, Lelbueh-bás és Sehlaager hírlap* 
érnda a váso tt park m ellett. Vidékre valam ennyi

.A elirosltén k . E lőfizetési dij h avook lnt 59 d ia ,, n o -y e d é v r s  M  din 
Kérdexőaködóackkee v á la izb á lyo f m állóidon 15.

/  okt 2-tól 
okt. 4-ig 

hétfőtől—. 
szerdáig

H a j s z a  a
kalandordráma 6 fölvonásban.

Főszerep ők: LIA EBENSCHÜTZ 
és MÁGNES S'IIFFTFR

Tarzan a majomember
dz: ungeldváina 7 felvonásban. 
Főszereplő : ELMO LINKOLN,

icteuttoinio'uioionoexj
?LEVELEZES i

Szakáesné előkelő úri Ház
ban felvétetik magas fize
téssel. Cím »PalJas« hir
dető-iroda. Jelaáiőeva-u. 3.

711-1
Két Intelligens, komoly, 
müveit urilcány olyan úri 
háznál keres nevelőnői 
vagy házevezetőnői állást, 
hol őket mint családtagot 
tekintenék. Mindketten Íz
lésesen varrnak és zenét 
tanítanak, valamint úri 
leányoknak a háztartás 
minden ágából oktatást 
adnának. Bármennyi mun
kát elvégeznek, csak a 
megélhetésük némiképpen 
biztosítva legyen. Szives 
ajánlatokat vagy címeket 
Két árva urilcány* jeli

gére a kiadóhivatalba kér
nek. 5(173

Fűniolaórt .'-böíeud ; szak
embert kitűnő fizetéssel 

i ma U 'k. LtpkOVÍCS < ■ 
liubeit A;’a. 7130
Gabona- és llsztszaktnában 
jártas, megbízható, nőtlen 
fiatalember, ezidcig mint 
malomhivatalnok, állási 
keres. Levelet »Bccsfilc- 
tes« jeligére a kiadóba kér

7115

Somborban, a belvároshoz 
zel 2 háromszobáu la

kással biró báz szabad 
1 elad 5. Ugyanott a 

piactérhez közel egy b - 
forgalmú füszerílz'e! bérén- 
óe/érsvl és áruval más 
vál alí ozás miatt á ronná:

idó. Mugkeresések „Kul- 
tura“ hirdet si irodába —
Sombor cimzendők. 7098

Fcnéképésseti materem, a
.--.cl. 30 éve fennáll, felsze
reléssel együtt más vállal
kozás miatt eladó. Cim: 
Zirchor Antal Vrsac Vá- 
os! u<c:1,_______ - 13 1

Bognármühe!y szer z m- 
,nai és kétszobás lú'-as.ia' 
m s vállalat miatt azonnal 
átvehető. Cím a kiadóban.

7142

ARANYAT, BRILLIANST, 
drágaköveket legmagasabb 
árban veszek. Órákat és 
ékszereket Icgszakszcrüb- 
ben javítok és legolcsób
ban árusítok Fricdtnanu 
Dczsfl órás és ékszerész 
Subotica, Alexandrova ni. 
Állami tisztviselőknek javí
tásoknál 20 százalék en
gedmény. 60So

' Francois teorie, firatiquc 
ipar inaitrc experimenté. 
Ecz. Administration. 7J02

Egy szoba- és konyhabú
tor lakással együtt eladó 
lelépési dij ellenében és 
azonnal átvehető. II., Pet- 
rova-ul. 3-b. 7120

Eladó szívó-nyomó négy
,kerékre szerelt tíizi íecs- 
j kendő teljes felszereléssel. 
Ádám Jakab góplerakata, 
Bács-Topolya. 7021

Egy magas, barna, 27 éves, 
kereskedelmit végzett fia
talember, miután megfele
lő állásban elhelyezkedni 
nem tud, benősíilnc keres
kedő vagy gazdálkodó 
családba. Levelet »Dolgoz- 
ni akarok* jelige alatt a 
kiadóhivatal továbbit. 7090

• V É m - E l A D A S

Cséplfígamiturát huzatosat
megvételre i < re ck. Bőr
be y J nos, Vrbica. 7133

V Á J J O N  ?

fel lehet-e venni az el
látatlanok lisztójára, 
akinek a buját jól el
látták?

Eladó sarokház nagy te
lekkel, 524 négyszögöl. Al
kalmas fakereskedésnek 
vagy valami kisebb gyár
nak is. Ugyanezen a tel
ken van készen kb. 140,000 
vályog 25. ni hosszú szin 
uj deszkával födve. Mm ’ 
ez más vállalat miau fi
adé. Érdeklődni lehet Maj- 
lát-féle vendéglőben, Bajs- 
ki pút 44. 7054

j  K Ü L Ö N F É L E  j
sóCSKA és hulladékícme-) 
' két, vörös és sárgarezet: 
ólmot, horgonyt és alumi-j 
niumot legmagasabb ár
ban veszünk. Goldncrj 
Testvérek jégszckrény-4 
gyár Suboticán, Jugoviőe-Í 
va-ulica 20. Telefon 134j 
szám. 6490,

Bársonyslma, üde arcai 
lesz, ha az Illés-féle LÍtl-4 
om-créniet, szappant ési 
poudert használja. Eltávo-* 
üt minden ni áj foltot és 
.„•xpiöt. Kapható Illés, 
gyógytárban főposta átél- 
ienében.

'•t*e««£»a»c"l»6s<

Diapositivákat vagy nega
tívokat, melyek vetítésre 
alkalmasak, keresel: meg
vételre. Autók Anna p.i- 
pirkeresl.edése Staribeéej.

7131

Egy
akinek mozdony vezetői 
vizsgája is van, gépkezelői 
vagy fűtői állást ketes. 
Cím a kiadóban. 6999

Családi okok miatt 60 év
óta fennálló ház fiiszerüz- 
lcttcl italmérési engedély
ivel jutányosán eladó. Cím 
a kiadóban. Baseli József 
Csantavér. 7092

F o d r á s z o k

legolcsóbb bevásárlási forrása

: K A S C S  P É T E R
í fod rásza t! c ik k ek  é s  I lla tszerek  nagy  

raktára
S u b o tica , R u d léeva  ul. — T elefon  147.

Eladó Skotus Viatora-ul. 
8. számú ház minden el
fogadható áron. Értekezni 
lehet Skotus Viatora-ul. 
.32. szám alatt. 7091
A v á r o s  közeiében a szerb 
temető utón 2’, 2 kapa 
gyümölcsös szép termő 
fákkal egv kis lakó épületiéi 
jó ivókutlal eladó és azon
nal átvehető.
Cim a kiadóban.

Vájjon hol vasalt ltod gal- 
1 rodat, hogy' olyan hófe-- 
Ii r és fényes? Piukovics- 
n.'.l, VII., Zrinskl írg. 14. 
Koloniő-ház. 71243

GUA1MIBÉLYEGZÖT bár
milyen nyelven készit Mol
nár József Subotica, Fran- 
kopanska-ul. 25. Megren
deléseket a Bácsniegyei 
Napló kiadóhivatala is fel
vesz.

Muravidék legforgalma
sabb városában egy telje
sen berendezett asztalos- 
műhely azonnal eladó. Cim 
a kiadóban. 7931

Kéz, láb és hónnljizzadás 
ellen legbiztosabb szer a 
Rcformkcnőcs. Kapható 
Illés gyógytárban főposta 
átcllenébcn.

Szallagflir észgép
750/550 m/m. Uj „Kirch 
ner“ faapritóbaita kettős, 
kézivéső-és fúrógép,hosz- 
lukíurók minden szám
ban, gyalugcpkések, sza’- 
agfürészlapok raktáron. 

Használt fanitK im inkáló gépek?t
veszek.

JELŰNEK JÓZSEF
tiibotlcH, Paja k'tijundiiéeva ti. 
4. (u rl Kaszinóval izemben.)

F é rfik a ia p o k , s tum p ok
es í b i s z e ,  

c i k k e k

V A T T A

marvar szabóknak 
kapható

PRES58M SftölíBÍWtáli
"rg Slobode volt Bgen- 

bodega.

OLCSO ARAK!

DUCI BÁC SI F IA
UJ ÜZLET.
Értesítem igen tisztelt 

ismerőseimet 
és jóbarátaimaf, hogy a 

BOHÁPJY-HÁZBAN
(csirkepiacon)

Wszer- és esemegfi üzletei
nyitottam.

Szives pártfogást kér
Hoffmann József

(PONTOS KISZOLGÁLÁS I

D IA Ü W .T
Pckck figyelem! „D lA M A I.T * 
a Hauscr á  Szoholka gráfból 
Wicn-Stndtlau, békebeli minő
ségben, ujra kapható a vezér- 
kéfiviselclnéljiigoiilavi.i s/rimAra

Efail Dow, Zárt
Lerakat Stroamalcrova uh l'i.

Valódi

CLUB p a p í r
nagyban én k icsiny

ben napi árban
kapható a 6895

D E N I K Ő  trafikban.
Pénz clA’ des beküldése ni i 

Póslá.-i és vasúton s z ll l i l .

ARANYAT 80 -120 K-ig 
veszek. Ékszerekért a leg
többet fizetek. Ékszerekre 
kölcsönt közvetítők. Pát- 
kai a Lombard zálogház 
volt becsüse. Iván Antu- 
novié-ullca B. 4. (Hart- 

. mami-palota, volt Novák- 
Jház, a vasút mellett). 6637

HULLADÉKÉRT pénzt.
Legmagasabb napi árban 
veszünk vörös, sárgaréz- 
ólom, horganyt, öntött vas- i
hulladékot Mcvvanszky és í I 
Társa vaskeieskedók Su-|« 

Ibotiea (a városház átclle- L 
,«nőben. Telefon 3h0. 6028

JelaS iőeva u lc a  8  szám.

Ĥ QÓxV’rH11 ..f.’

Minden
ajtó megnyílik Ön előtt, 
ha cipője „Dedy ‘ ame
rikai minőségű terpenti- 
nes cipőkrémmel van 
tiszfitva.

m in d e n ü t t  k a p h a tó !
D e p o t •'

P r a  J i i o o f a  K enura  W a  M a i

8 HP I Istcr magánjáró
szivógázmotor kör fű rés v- 
szcl, 13 colos darálókővel 
és 23 colos cséplővel, szij- 
jazattal 140,000 koronáéit, 
ugyanott 3 HP MarschaJI- 
kazán. Hoff.ierr-cséplóvel, 
ko mplettfciszerelésscl és 

jlegy 10 HP szivógázmotor, 
SÍ28 colcs darálóval, jókar- 
II bán jutányosán eladó.
MBajmok, Kölnt Ferenc, 
t i ___________________ 7097

Megvételre keresek jókar- 
ban_ lévő gyapjufonó- és 
kótógé"?ket. Ajánlatokat 
Bajniok, Gyctvay kenyv- 
kercsk ’ésbe kérek. 70° 1

ELE T-ITAL!
Készíti

PINTÉR FPRENC
gyé„yszpré3zeli laboratórium

S Z E N T  J Ó Z S E F
gyógytár a nagytemplom 

me lett. ’69i6

■ egyenes tartó _
'"Ü® fiMkkétsM

cs j .vhó műhelye

S E M ® ,

PaSiécvn 5. Telefon 275.
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