
\ra 1 dinár, 2 lei, 8 márka, 1 sokol.Ip—4.
"atica Srpskj,

évio iyam  Szubotlca, csütö rtök 1 9 2 2 , ok tóbe r 5, 2 7 2 , szám
Siegjokuik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben 
T‘ ■ H f'N f-x - ' 5_5p. F7erkeKr$Ö4Ű - 5—tt)
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G y ö n g e  v is s z h a n g
az elrnult Hetekben több ismert é.» 

komoly politikus nyilatkozott arról, 
az egyre időszerűbbé váló kérdés
ről, amelyet a jugoszláviai magyar 
sajíó állandóan napirenden tart, 
hogy jó volna, szükséges volna már, 
na sürgősen elkövetkeznék a Vaj- 
dóságban a külötnbözö nemzetek* 
” ck, elsősorban az államalkotó szlá- 
voknak és az államban nemzeti ki
sebbséget képező magyarságnak 
megértő együttműködése a politika, 
a társadalmi, kulturális és gazdasági 
élet minden terén. Ezt a kérdést elő
ször a magyar sajtó vetette fel és 

egészében magáévá tette azj 
időközben országos politikai szer-n 
vezetkéní megalakult Magyar P a r t , « 
amely teljesen a gyakorlati politikai 
álláspontjára helyezkedve olyan | 
programot szabott ki maga elé, a! 
mely minden tekintetben lehetővé 
teszi a magyarságnak az államélet
ben, a közélet minden viszonylatá
hoz való tevékeny részvételét, az al
kotó munka megkezdését. Azt, hogy 
a jugoszláviai magyarság minden J 
iiiellékgondolat nélkül részt kér a 
közös munkából, hogy itt élni és dol
gozni kivár., ltogy becsületesen és 
végérvényesen elhelyezkedni akar 
az uj keretek között, teljes nyíltság
gal és erőteljesen dokumentálta a 
szentai alakuló nagygyűlés komoly, 
méltóságteljes lefolyása, amely egy
úttal egyenes, félre nem érthető íél- 
lii\ ás volt a kormány és az összes 
politikai tényezők cs általában az 
ország nagy nyilvánossága számá
ra. az együttműködésre irányuló 
őszinte készség hivatalos bejelenté
se A magyarság a maga részéről 
elintézte ezt a kérdést, de sajnos 
hasztalan \á r ja  a választ, amely nél
kül az egész probléma elméleti je
lentőségű maradna.

A válasz késik. Sem a kormány, 
sem az egyes pártok, sem pedig a 
szláv közvélemény hivatalos ténye
zői, □ sajtó és a kulturális és társa
dalmi szervezetek nem tartják szük
ségesnek, hogy hozzászóljanak, hogy 
fontolóra vegyék a felvetett problé
mát. Pedig annak helyes megoldása 
éppen nem lehet közömbös az ál
lam szempontja’ ál, mert az amúgy 
is sok nehézséggel megküzdeni 
kém felen államnak százféle irány
ban kei! konszolidálódnia. Mindez- 
id . ; úgy láts zik az inban, hogj a 
felelős tényezők, a sajtó és a vezető 
ősz ályok nem tartják túlságosan 
sürgősnek, nem tátják feltétlenül 
szükségesnek, hogy a konszolidáció 
ezen a téren kezdődjék.

Mi nem vagyunk ezen a vélemé
nyen, aminthogy az itt lakó ma
gyarságnak is az a végleg kialakult 
nézete, hogy az államalkotó nemzet 
és a nemzeti kisebbségek között 
most m r i lehető leggyorsabban 
meg kell történnie az őszinte baráti 
kézfogásnak. .. testvéri megértésnek, 
a közös alkuin munkának, mert arra 
mindkét félnek egyformán és múl
hatatlanul szüksége van.

Ezért kelt igaz örömet bennünk 
jug.r ziáviai magyarokban minden 
olyan komoly hány, olyan pozitív je- 
I ■. ízl tényezők i észé*
r.il a kök. ónös együttműködés meg
kezdésére irányul, vagy legalább an
nak helyes voltát elismeri, belátja.

Ezek a helyeslő hangok eddig igen 
gyéren jelentkeztek és minden alkud 
lommal erőtlenül törtek meg a kö
zöny. az előítélet, a túlzó naciona
lizmus és a félreismerés nagyon is 
magasra növekedett sziklafalaiba? 
Viszhangja nem igen akadt még an
nak a néhány komoly és bátor szó
nak, amely a. nyílt kérdés gyökeres 
megoldását hirdette. A nagy és kis- 
politikusoknak mindig akad sürgő
sebb, fontosabb dolguk és be kell 
látnunk, hogy a pártpolitikai mara
kodások szinte lehetetlenné teszik, 
hogy akár a kormány, akár maguk 
a nagy országos pártok, mikor vala
mennyien a maguk nagy válságát 
élik, figyelmüket erre a kérdésre 
irányítsák.

Nincs sok reményünk tehát, hogy 
tz a néhány őszinte, igaz szó, ame
lyet egyes érdemes komoly szláv 
politikusok és néhány higgadt, tisz
tán látó beogradi újság már kitnon-

Az utolsó injekciók . . .
A demokraták kísérletei a koalíció fenttartására  

H alogatás műit menteesiköz
A korm '••'yválság ügye a szer 

dói napon nem haladt előre. A 
kormány nem is ült össze ülésre 
és m indinkább nyilvánvalóvá vá
lik az n tendencia, hogy a kor
mány elkerülhetetlen lem ondását 
elhalasszák a korm ánypártok ülé 
séig. A dem okraták 3 hó 10-én 
tartják meg ülésüket, ma ez lót 
szik fontosabbnak, mert náluk a 
pórt egysége is szóban forog. Nem 
lehet azonbqn elvitatni a radiká
lis-párt főbizottsága és képviselő
klubja ülésének jelentőségét sem, 
mert nincsen kizárva, hogy

itt a választók hangulatának 
nyomása alatt a demokratákkal 
való végleges szakítás kérdése 

nagy harcokat fog okozni. 
Pasics m iniszterelnök a szerdai 
i.ap folyamán kihallgatáson jelent 
m eg a királynál és tájékoztatta öt 
a kormány lemondási szándékairól.

Nagyon m egnehezítette a kor
m ány helyzetét az utolsó pilla
natban a földmivespórt fellépése 
is, akik, mint lapunk m ás helyén 
közöljük, ultimátummal fordult a. 
kormányhoz e dalm áciai zavar
gások ügyében és a parlament el
hagyásával jenyegc'ödztk. Ha a ma 
I gnagyobb ellenzéki párt is ki
vonulna a szkupstinából, akkor 
m ég kevésbé tudna a kormány a 
csonka parlam ent autoritását fenn
tartani és ez autom atice kénysze
rítené a korm ányt a parlament 
feloszlatására.

Nagyon valószínű, hogy éppen 
ezért a kormány meg fogja pró 
hálni lecsendesiteni a földmives 
pártot s engedm ényeket fog adni 
az ominózus agrórrendelet ügyé
ben.

Mint Beogradból jelentik, Lázics 
Voja, a föidtnives párt elnöke 
táviratilag Beogrfldba szólította az 
összes földmivcspárti képviselőket.1

jdoft. most. belátható időn belül né
mi pozitívumokat eredményezzen. 
Ismét csak várnunk kell. Várnuák. a 
inig a többség lelkűidében tudattá 
érlelődik a ma még figyelemre sem 
Méltatott tendencia: a testvéri meg
értés megteremtése niindattnyiunk 
érdekében. Úgy látszik sokára fog 
ez az idő elkövetkezni. Addig nem 
hogy elmúlnának, de csőstül szapo
rodnak majd máris fölösszániban 
meglévő bajaink, sérelmeink. Addig
ra bezárják az összes magyar kö
zépiskolákat a Vajdaságban és vég
képpen felosztják az összes rendel
kezésre álló földeket a nincstelen 
magyarok orra elől. Pedig mennyi
vel könnyebb, mennyivel egysze
rűbb volna, ha már most kezdődnék 
az előbb utóbb szükségszerűen be
következő megértő munka. Legalább 
nem kellene visszacsinálni mindazt, 
atni most történik a szemünk előtt, 
a rovásunkra.

A beogradi „Novosti" szerda 
esti szám ában a következőképen 
jellemzi a helyzetet : A radikális 
képviselők nagyobb részénél az 
a vélem ény uralkodik, hogy a 
demokratákkal való koalíciót fel 
kell bontani, m ert ű koalíció to
vábbi fenntartása nem csak az or- 
országnak, hanem magának a ra- 
d  kális pártnak is ártalmára volna.

A kormány tegnap elhatározta, 
hogy Pasics a kormány lem ondá
sát m indaddig elhúzza, míg a 
dem okrata párt nem hozza meg 
a maga határozatát. Abban az 
esetben, ha a D ív dovic.vPribicse- 
vics ellentéteket nyugodt m eder
ben oldják meg, — amire sok 
kilátás van — a radikálisok a 
belügyi tárcát a maguk számára 
fogják követelni és ebből kabinet 
kérdést csinálnak.

Ha azonban a dem olratáknál 
pártszakadás állana be, azzal a 
helyzet nagyon tisztulna és a 
radikálisok nem is hoznák napi
rendre a belügyminiszteri tárca 
kérdését. A radikálisok azt hiszik, 
hogy a demokraták szakadása ese
tén a korona a radikálispártot egye
dül bízná meg kormányalakítással.

demokraták teljesen rezer* 
váltén viselkednek, m égis éles 
harcra készülnek fel a klub 10-iki 
ülésére. Ami a radikálisoknak a 
belügyi tárcára való aspirációit 
illeti, ugylátszik, írja a „Novosti", 
a mai helyzetben a demokraták 
ez! sem tekintenék a koalícióban 
való maradásuk akad ilyának.

A  tisztv ise lő i tör vény  
tárgyalását folytatta a törvény
hozó bizottság szekciója. Lénye
gesebb változtatásokkal elfogad
ták a javaslat 99— 104. §-eit. A 
vitat csütörtökön délelőtt foly
tatják.

Ultimátum a kormányhoz
A foldmüves-párt pnrszl vitással 

fenyeget
Beogradból jelentik ; A földmi- 

vespárt központi végrehajtó b i
zottsága kedden viharos ülést 
tartott, melyen m egtárgyalták az 
egész belpolitikai helyzetet, külö
nösén a dalmáciai agrárviszonyo
kat. Az ülés végén éles hangú 
rezoluciót fogadtak el, mely töb
bek között a következeket tar
talmazza :

A kormány i érvénytelen agrár- 
rcndelete és azok az erőszakossá
gok, am elyeket ennek a rendelet
nek és a reakciós államvédelmi 
törvény alapján köveinek el Dal
máciában, a Földm ives Szövetség 
pántját arra kényszeríti, hogy a 
falvak dolgozó tömegeiül k védel
mére keljen.

A? országban a legdurvább re
akció dühöng. Híveinket törvényen 
kívül helyezték. A törvények po
zitív rendelkezéseinek helyébe a 
hatóságé önkénye lépett. A rok
kantak még ma sem kapták meg 
azt, amire emberi és isteni 1 örvé
nyek szerint joguk van. A dobro- 
voljacokkal szégyenletes komédiái 
játszanak.

A hadikártalanitós, az állam és 
a társadalom adóssága azokkal 
szem ben, akik ebben a háború
ban minden feláldoztak a haza 
oltárura, halott betű m aradt n 
papíron.

A földmivesek term ékeinek árait 
leszorították, de a kormány sem 
mit sem tesz ozok ellen, akik a 
termékekkel üzérkednek és igy a 
városok szegény népe még ma sem 
érzi a termékek olcsóbbodását.

A külpolitikában a mai kormány 
olyan kháoszt terem tett, amely há
borús veszélybe sodorhat bennün
ket. Az e külpolitika, am elyet n 
mai reakciós kormány folytat, e l
lentétben áll népünk es a sziáv- 
súg érdekeivel.

Mindezekért a földmives szö
vetség végrehajtó bizottsága el
határozta, hogy

1 Felszólítja a kormányt, hogy 
48 árán belül vonja vissza a szep
tember 4-iki rendeletet cs bocsássa 
szabadon az összes ftlldmivesckct 
Dalmáciában, akiket ennek a re n 
deletnek az alapján tartóztattak !o

2. Ha a kormány ezt a követe 
lést nem teljesiti, a képviselő-kiub 
elhagyja a parlamentéi.

3. Az ez évi kongresszusi Beo- 
gradban tartják m eg, hogy a kor
mány és u parlam ent is jobban 
meghallja a földmivesek hangját.

4. A végrehajtó bizottság m ind
ezekről kiáltványban világosítja 
tel u népet.

A íöldm ives-párt szokatlan erős 
hangú ultim átum a nagy feltűnést 
keltett a politikai világban, bár a 
párt mát tégebben bejelentette, 
hogy erős lépésié készül a kor
m ány ellen.
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Á bácskai főispán
DcUzcrbiába utazott tanulmányútra
Az aÜBpán Sentán Szünetelnek 

a jegyzői kinevezések
Süniből ból jelen tik : Dr. Bu 

garszky Lázár, Bácsm egye főis
pánja  két hétre tanulm ányútra 
utazott, hogy a délszerbiai köz
biztonsági állapotokat tanulm á
nyozza. Azt hisszük', hogy a dél- 
szerbiai közbiztonsági intézmények 
és állapotok tanulm ányozása csak 
privát érdeklődése a bácskai fő 
ispánnak s az ott tapasztaltakat 
nem fogja hivatalában haszno
sítani.

A főispán távolléte alatt a fő- 
ispáni teendők végzésével a bel
ügyminiszter dr. Radisics Lázár 
vármegyei alispánt bízta meg, a 
ki emiatt félbeszakította tervezett 
utazását, am elynek során a vár
m egye községeinek állapotáré)! 
akar m eggyőződést szerezni.

Az alispán sentai tartózkodása 
alatt értekezett a környékbeli fő
szolgabírókkal, jegyzőkkel, Senta 
és Stara-Kanizsa városok polgár 
m estereivel s őket instrukciókkal 
látta el. Látogatást lett az alispán 
az összes felekezeteknél, továbbá 
a politikai pártok vezetőinél s fel
kereste dr. óő/z Ádarnot is a sentai 
M agyar Párt elnökét. A látogatás 
során biztosította Sóti-t és a M a
gyar Pártot arról, hogy a m agya
rokat egyenjogú állam polgároknak 
tekinti, akiknek teljes gazdasági 
és politikai szabadságát elismeri, 
ígéretet tett, hogy m inden jog
talanságot és törvénysértést m eg
torol akkor is, ha magyarok ellen 
követik el. Közölte dr. Sótival, 
Légy felfogását tudtára adta a 
jegyzőknek és a főszolgabíróknak. 
Senta város az alispán tiszteletére 
ebédet adott.

A jegyzői kinevezések — mint 
értesülünk — addig mig az alis

pán a főispáni teendőket is ellátja 
szünetelnek. A belügym inisztérium  
teljes m értékben osztja a jegyzői 
kinevezésekre vonatkozólag az 
alispánnak azt az álláspontját, 
hogy csak szakképzett jegyzők ne
vezhetők ki s azokat, akiknek nincs

Jugoszláviát nem hívják a keleti békekonferenciára 
Megkezdődtek a tárgyalások az ántánt és Kemal pasa között

Miidániában szerdán megkezdőd
tek a tárgyalások az angorai és a 
szövetséges kormányok megbízottai 
között. Ez a találkozás kétségkívül 
döntés elé viszi az egész keleti 
problémát. A Dardanellák ázsiai ol
dalán a törökök kissé, visszavonják 
frontjukat a veszedelmes közelség
ből, de kétségkívül megtartják azo
kat a domináló pontokat, atiielyek 
nagy taktikai előnyt biztosítanak az 
angol állások fölött, mert bár való
színű, hogy Mudániábnif meg tud
nak egyezni a tárgyaló felek s ha 
eredmény nélkül szélcdnének el. 
akkor nem maradna más hátra, 
mint az ágyukra appelálni és ezért 
a törököknek igen nagy érdekük 
megtartani a támaszpontokat. Lz 
természetesen csak óvóintézkedés, 
mert most már általános a vélemény, 
hogy a szövetségesek meg lógnak 
egyezni az angorai kormánnyal. 
Legfeljebb az a zavaró eshetőség 
állhat be. hogy rz tráciai görög csa
patok megtagadták a vitás terület
részek kiürítését. Már pedig a 
Lranklin-Bottillonnal folytatott tár
gyalások során Musztafa Kemal az- 
engedékenységben elment ódáig, 
hogy lemondott átkelési szátidéká- 
rál, de kikötötte, hogy a szövetsé
gesek kötelezik magukat saját had
erejükkel megszállni azokat a terü
leteket, amelyeket a görögöknek .ki 
kel! üríteni. Ehhez. a török .fővea^df 
szilárdan ragaszkodik és enélkiil 
nincs megállapodás.

Moszkvában természetesen nem 
jó szemmel nézik a helyzet en.vliii- 
lését, meri a tengerszorosok kérdé-. 
sét a saját érdekeiknek megfekdö-

meg a törvényes képesítésük, fel 
keli váltani. M inthogy az alispán 
szem élyesen akarja a jegyzőket 
s a községi ügykezelést m egis
merni, addig inig a községekbe 
nem u tazhat ki, ú jabb jegyzői 
kinevezések nem lesznek.

leg szeretnék megoldani. Angorában 
erősen dolgoznak ebben az irány
ban és ígéretet is tesznek, hogy ké- 

iszek fegyverrel megvédeni a török 
i érdekeket.
I . ;A' mudániai konferencia valószl- 
' nücn egy hétig fog tartani, A Mu- 
| dyuiálxí delegált antant-tábornokok 
j tqidkiyii’l tartózkodóan viselkednek 
é s ‘az újságíróknak csak azt mond

ják , hogy a konferencia végén an
nak eredményéről hivatalosan be 
fognak számolni.

Franklin-Uoiiillon tábornok és 
llamid bej, a konstantinápolyi török 
nemzetgyűlés képviselőié Mudániá- 
ba érkezett.

Kedden Makarakis tábornok. Gö
rögország képviselőjének távolléte 
miatt, aki csak szerdán érkezett 
meg az értekezletre, a megjelent 
megbízottak csupán előzetes meg
beszéléseket folytattak a tengerszo
rosok ázsiai partjának békéje meg
óvása érdekében. Kbböl a célból 
valószínűleg revízió alá veszik a 
semleges zónát. Szerdán előrelát
hatólag a tráciai kérdést tárgyalták, 
•amelyre nézve a brit .kormánynak 
az á terve, hogy Kcíettráciát a gö
rögök az értekezleten megállapítan
dó időre minél sürgősebben ürítsék 
ki,

Harrington tábornok a mudániai 
konferencián a következő angol kö- 
véféíéseket terjesztette elő:

A törökök vonuljanak ki a sem
leges zóna területéről olyan távol
ságra. amely minden nyugtalanság
nak elejét veszi. Az angol csapatok 
megszállva t.irtják a Dardanellák'.'

keleti partját. A görögök nem tar
toznak kiüríteni Kelettrúeiái mind
addig, mig az angorai kormány a 
szövetséges hatalmak jegyzékét tu
domásul néni veszi. A konferencián 
Tráciu jövendő közigazgatásáról 
nem lehet szó, minthogy ennek ren
dezéséről a béketárgyalások hiva
tottak.

A török delegáció a követkéz.i 
programmal ment Mudániába. Meg 
kell állapítani azt a demarkációs vo
nalat, amelyen a török csapatok nem 
vonulhatnak ál. Az angolok vonulja
nak cl a Dardanellák ázsiai partjá
ról. A görögök haladéktalanul ürítsék 
ki Kelel-Tráeiát, ahol nyomban tö
rök közigazgatást léptetnek életbe, 
török csendőrség közreműködésé
vel.

Az'angol lapok véleménye szerint 
a két álláspont között kompromisz- 
szumot fognak létrehozni. Ez 'annál 
könnyebben lehetséges, mert Veni- 
zelosz, aki Londonban tartózkodik, 
kijelentette, hogy Tráciát nem kí
vánja megtartani a görögök számá
ra, mert azt a szövetségesek Török
országnak Ígérték. A legmegfelelőbb
nek tartaná azonban, lia a keresz
tény lakosság biztonsága érdeké
ben Kelet-Tráciát íz nagyhatalmak- 
szállítóik meg mindaddig, mig Török
ország nem teljesítette a megköten
dő béke feltételeit.

Kedden Londonba érkezett Pcsad 
tábornok, Kemal pasa megbízottja 
is, aki azonnal felkereste Ciírzon 
külügyminisztert és közölte vele 
küldetésének 'célját. A tábornok ki
jelentette a Morning Post tudósítója 
előtt, hogy Angorában nagy az elke
seredés amiatt, hogy az angolok a 
béketárgyalások alatt csapatokat 
zállitanak keletre. Angol részről 

kijelentették neki, hogy Anglia haj
landó Csatlakot kiüríteni, de a szö
vetségeseknek erre vonatkozó Ígé
retei sem nyújtanak elég garanciát. 
Ha Vcnizelosz visszatér, könnyen 
megtörténhet, hogy a görög sereg is
mét talpra áll és igy Vcnizelosz nem 
engedné be a törököket Tráciába. 
Ezért a törökök azt követelik, hogy, 
a szövetségesek a görögországi ese
ményektől függetlenül Drinápolyt és

V i t é z - u l c a
j .

Irta : Szckula Jenő
A szinészlány sápadt volt és vér

szegény. de nagyravágyó és törek
vő növendék. A vizsgán a Vasgyá
rosban a báródét játszotta . . . nem 
nagy szerep . . . forró és vad drá
mai kitörésekre nem nagyon alkal
mas, fez igazgatónő inégis megdi
csérte.

Ma nagyon jó volt I lenesei 
kisasszony . . . igazán jó volt.

A növendék-színésznő hálásan 
meghajolt és kezet csókolt az öreg 
hölgynek, mert tudta, hogy őszin
tén és szívből beszél. Nagyon szép 
lehetett a színpadon, a lesték alatt 
s . . . tudta, érezte . . .  a nézők kö
zül többen íölugráltak, úgy tapsol
tuk . . . eg\ fiatalember pedig 
messzire kihajolt egyik földszinti 
proszcénium páholyból és tüntetőén 
kiáltotta: éljen Hcncsei! A lány a 
lámpák zavaros világításában nem 
jól láthatta az ifin arcát, csak ész
revette. hogy vörös baja van és fe
hér keztyiit visel.

• Valami grófi gyerek . . . vagy 
fiatal kaszinó-tag? tűnődött az 
öltözőben elmerengve. Ki tudja? 
Ö lesz talán egvkor a lovagom?

A diadalmas délután a színész- 
lánynak kedve támadt egy kis sé- 
lakocsizásra. Megállított egy bér
kocsit. beleült, Budára h ajta to tt... 
de a Döbrcntei-téren leszállóit . . . 
mert félt. hogy nem futná a zseb
pénzéből. 5 még goromba lenne a 
kocsis.

Virágos tavaszelőben volt és il
latos Ichclctükkcl zsongták körül’ 
i.izós és karcsú alakját az ünneplő 
hegyek, A lány Incginduit az ódon

szűk utcákon, a félig .föld alá huj* 
tatott házikók mentén. Maga sem 
tudta, hova megy? Csak szeretett 
igy csatangolni céltalanul. Boldog 
büszkeség dagasztotta át halálos és 
sovány mellét és arra gondolt, hogy 
a ma délutáni sikere után, vala
mennyi reggeli lap. meg fogja di
csérni.

Diiledezö házikó elé ért, .Hirtelen 
megállott. Még a házszárnót is el
olvasta és az utca-nevet. Vitéz-utca 
3. Nem tudta micsoda emlékeket 
idéz föl lelkében ez a kopár, sárga 
épület, amelyet még soha életében 
nem látott. De hirtelen eszébe ju
tott. ( ' I

Ú . . . itt lakik az a jósuŐ.'kis 
röl a kolléganők oly sokat beszel
tek.

Keztyiis keze a kilincshez ért. be-i 
nyitott az ajtón. Hosszn, téglakö- 
vekkeí kirakott folyosón bukdá
csolt végig, majd egy alacsony, 
meszelt szobába került, melynek 
ájult levegőiét még nyomasztóbbá 
tette cserépben nőtt virágok nehéz 
illata.

Szabad?
A sáriin egymásba torlódó ódon 

bútorok között alig vette észre az 
öregasszonyt, aki az ablak előtt ült 
és kötögetö-tiiivcl szorgoskodott! 
Az orrán zöldsziuü szemüveg. A 
tekintete baljós volt és iiedt. mint 
valami '"'reg és beteg madáré. A 
jósnö volt. Dobó Laviniának hivtákj 
Nem mindenkit fogadott Most is 
bizalmatlanul pillantod föl‘ a szi- 
nészlánvra..

Hcncsei Ildikó vagyok. mu
tatkozott be a növcnclékláiiy. mig 
kecses bókban hajolt meg a térde 
hirtelen, ahogy az iskolában tanul-

j ta. Mig az arca még sápadtabb volt,
| mint rendesen, 
j - Ki ajánlotta?
5 Hcncsei kisasszony valami nevet 
4 dadogott csak úgy találomra. Az
agg hölgy nyájasan biccentett a fe
jével-és hellyel kínálta meg a szi- 
ncszláuyt.

A tenyerét mutassa lelkem.
Sokáig bámulta a lány kinyílt és 

reszkető kezét. Halkan dorombolta. 
Boldog lesz . . .  és szerencsét.

Egy ifjút latok . . . vörös a haja és 
sápadt az ajka . . . s magát nagyon 
szereti, kis bogaram.

(Bizonyosan az én kis lovagom, 
tűnődött ;> ' szinészlány . aki ma a 
páholyban tapsolt. S szive heves 
örömtől dobogott.)

- De szenvedni fog maga miatt 
gyöngyöm, édes kis virágom. So
kat fog sírni szegény.

( E l i  ugyan nem fogok okot szol
gáltatni a sírásra . . . elmélkedett a 
gyormekszinésznő és boldogan uc- 
votett.)

De magának csak öröme lesz. 
sohasem fogja megtudni, mi az a 
bánat . . . mosolyogni fog a halála 
pillanatában is . . . Szentek boldog 
serege . . . csillogó íéiiyözönt látok 
. . . sok aranyat . . . felhőkbe nyúló 
fátylat! Maga nagy pályát fut be... 
fölemelkedik magasan . . . talán 
egészen a trónig.

A trónig! kiáltott föl Hcn-! 
csci kisasszony és szepmetszésii 
szája clfchéredett.

Könnyűnek és diadalmasnak 
érezte a testét. Jóleső melegség fu
t o t t  szét erein. Erezte, hogy az öreg 
nő igazat beszél. Malóban a jövőbe 
látott. Meglátta az o szép és boldog 
és aranyló és dicsőséges életét.

Kisietett a szobából. Még el sem 
köszönt hirtelen. Azt sem tudta, 
hogyan jutott ki az utcára. A liiis 
levegő kissé magához téritetle. 
Eszébe jutott, hogy elfelejtette meg
ajándékozni az aggnőt. Visszafor
dult . . .  de a matróna megnyug
tatta. hogy ö pénzt úgy sem fogad 
el. de megkérte, hogyha mégegy- 
szer erre téved, hozzon magával 
süteményt és édességeket.

Gyorsan futott aiá a lépcsős ut
cákon. A hegyekből alázuhanó szel
lő. mely tündéri indulókat vert ki 
csupasz fák tar ágain, mintha dia
dalmi zenével kívánta volna kisér
ni álmait öiihilt és nagyzoló lelké
nek. Nem vette észre már a szem
bejövőket . . .  a kocsikat, amelyek 
alig győzték elkerülni és a villa
most sem, amely hirtelen vészes
silingcléssel tört rá a mel'ékuteá-i 

hói.
Jóságos Isten!
Elgázolták!
A kerekek alá került!

Vad kiáltozás verte föl a csendes 
utcát. A villamos hirtelen megállott. 
Az ablakok kinyíltak. Emberek fu
tottak össze. Dühös és rémült ordí
tás. Öklök emelkedtek magasba.

Gyilkos! Megölte ezt a sze
rencsétlen fiatal nőt, kiáltozták a 
kocsivezető felé.

De Hcncsei kisasszony mindeb
ből már nem hallod semmit. El
nyúlva a kövön, hűlő és vértelen 
testtel . . . csak ragyogó és arany 
palástot látott . . . amely a felhők 
magasságiig ragadja fii hirtelen... 
és elömlő tündéri fényességet, 
amely körülzsongja melegen és 
álombaringatón . . . vakítóbban a 
vérnél és a föld minden omló ara
nyánál.
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Tráciát a Marica folyóig adják át. 
Valótlannak jeienti ki azt a felfogást, 
hogy Kemal pasa a bolsevikiek be
folyása alatt áll.

Komplikációkat okoz még Orosz
országnak a béketárgyalásokra való 
meghívása is, amit különösen Fran
ciaország ellenez. Francia részről 
azt ajánlják, hogy Oroszország tá
volmaradása fejében

Romániát és Jugoszláviát se hív
ják meg a keleti békekonferen

ciára.
A török külpolitika irányítása a 

mudániai tárgyalások kezdetével tel
jesen Ketnal pasa és az angorai kor
mány kezébe ment át és a konstan
tinápolyi török kormány elvesztette 
minden befolyását az események 
irányítására. Emiatt a porta kormá
nya elhatározta, hogy párisi cs lon
doni képviselőit utasítja, hogy irat
táraikat és ügyirataikat adják át az 
angorai kormány képviselőjének. A 
konstantinápolyi kormány követeit 
visszahívják. Ezt az intézkedést a 
konstantinápolyi kormány pénzügyi 
nehézségeivel indokolják.

Anglia és Belgium elismerte 
az tij görög királyt

Athéni jelentés szerint az angol és 
a belga athéni ügyvivő hétfőn, meg
jelent a királyi palotában. A két dip
lomata beírta nevét a hivatalos láto
gatási listába. Ezzel Anglia és Bel
gium elismerte György királyt. A 
francia követ' a király elismerésére 
vonatkozóan még nem kapott utasi- 
'tá: t kormányától.

Az uj görög király a forra
dalmi bizottság foglya

Londonból jelentik: Athénből ér
kezett hírek szerint az uj $örög ki
rály valósággal fogoly és a forra
dalmi bizottság olyan szigorúan 
őrizteti, hogy senkivel sem érintkez- 
lietik. Csak legközelebbi környezete 
mehet be hozzá, de mindig a forra
dalmi bizottság engedőimével. Az 
athéni román követ többször volt 
György királynál, de kívüle alig va
laki. Ugyanez a távirat azt is hírül 
adja, hogy Venizelosz és párthívei 
megegyeztek a forradalmi bizottság
gal. tehát polgárháború nem fenye
get.

a sztrájkoló raalommunkásokat
A suboticai malomtu’ajdonosok 

és munkásaik között megindult bér
harcban szerdán délelőtt az ipar
ügyi hatóságok közbenjöttcvcl 
egyeztető tárgyalások voltak a su
boticai ipartestület helyiségeiben. A 
tárgyaláson a szociálpolitikai mi
nisztérium föinspektora is megjelent, 
reszt vettek a rendőrhatóság részé; 
ről Vukics rendőrkapitány, továbbá 
a malomtulaidonosok majdnem tel
jes számban és a malommunkások 
szakszervezetének kiküldöttei is.

A tárgyalások során a malomtu- 
lajdonosok visszautasították a kol
lektív szerződés elfogadását, vala
mint a szervezett munkások alkal
mazására, a szakszervezeti munkás- 
közvetítésre vonatkozó követelést 
és azt a kívánságot is, hogy a mos
tani bérhiozgaloni miatt egy mun
kást sem lehet elbocsátani.

A malomtulajdonosok .kifejtették 
hogy a mostani körülmények között 
kénytelenek üzemüket redukálni es 
a bérli.ozgalomtól . függetlenül is 
munkásaik nagy részét el kell bo- 
esáianiok. Csakis a régi berek mel
lett hajlandók az eddigi munkáslet- 
számot v ni. viszont nem zár
kóznak cl az elöl, hogy a munkások 
létszámának isákkenti e eseten 
megmarad' im:’’A.:s;ukk d szeme 
lyenkért külön külön a nzetesrc 
nézve ircgáilapodn-mak és a megtar
tott munkások fizetését a töveidé- 
seknek megt;,ldo módon telemebék.

Szerdón a részleges malomsztrájk, 
bán változás nem állott be, nincs

azonban kizárva, hogy csütörtökön 
egyes malmokban tovább terjed a 
sztrájk. A sztrájkmozgalom^ való 
tekintettel néhány kisebb malom 
munkásainak több mint felét elbo
csátotta. Sztrájk esetén a rendőr-

A kormány JSnt György herceg követeléseiről
Beogradból je len tik : György 

herceg követeléseinek kérdése uj 
ból napirendre került. Mint is
m eretes, a kormány az utóbbi 
időben arra az álláspontra he
lyezkedett, hogy a kérdésben o 
döntést teljesen a királyra bizza 
és ezért javasolta a koronatanács 
összehívásét. Közben a kabinet 
néhány tagja arra a m eggondo
lásra jutott, hogy a kormány, 
minthogy az alkotmány szerint a 
király minden cselekedeteiért fe
lelni köteles, ebben a kérdésben 
sem háríthatja el magáról a fele
lősséget. Éppen ezért a kormány 
György herceg m egbüntetésének 
ügyében is konkrét javaslattal 
fog a király elé lépni, melynek 
-'.fogadását — ezek szerint — 
bizalmi kérdésnek fogja tekinteni.

A  vevők d ik tá ljá k  a gabonaárakat
Búza 1350—1400, ótengeri 1200—1250, csővesteugeri 400— 500 korona

A valuta stabilitása, a kiviteli 
tilalom, a szállítási nehézségek és 
az olcsóbb idegen liszt behoza
tala az elm últ napokban a gabo- 
nanem üek forgalm ában tovább 
éreztette árleszorító hatásét. O l
csóbbodás állott be minden vo 
nalon, amit sie ttetett a korm ány
nak a drágaság letörésére irányuló 
akciója és azok a hírek, hogy a 
kormány m érsékelt vasúti tarifá
val nagyobb m ennyiségű, a bel
földinél lényegesen olcsóbb g a 
bonát akar importálni.

'  z áresés hatása alatt ű kínálat 
egyre növekszik, különösen tenge
riben, mert a kukoricatermés a vá
rakozáson felül jó l sikerült. A nagy 
kínálat m ellett eladás alig törté
nik, m ert a kereskedők és mal
mok további árhanyatlástól tartva, 
nem vásárolnak. A malmok azért 
sem '..dnak venni, m ert meglevő 
lisztkeszleteiken, főleg a kivite i 
tilalom miatt, nem képesek túl
adni és igv a további vásárlások
hoz nem áll elegendő pénz ren
delkezésükre. Több malom emiatt 
lényegesen redukálta üzemét, sőt né
hány kisebb malom be is szüntette 
az őrlési.

Búzában és lisztben az üzlet 
teljesen m egszűnt, — és eladások 
csak akkor jönnek létre, ha az 
árutulajdonos pénsszükség esetén 
olyan áron adja készletét, amit a 
vevő szab meg. Így a helyzetet az 
eladók szem pontjából szinte pá 
nikszerünck lehet mondani. Különö
sen alacsonyak az árak a termelő 
állomásokon, ahol a multheti 1500 
koronás árral szem ben

1320—1350 koronáért lehet bú
zát vásárolni.

Ez az ár azonban egész 1300— 
1400 koronáig váltakozik. Suboti- 
cán, Novisadon a piacon 1360 
koronáért lehet huzat kapni. Még 
ezek inellett az árak mellett is 
alig akad vevő. Arra számítanak, 
hogy még lényegesen le Jog szállni 
a búza ára.

A liszt ára is ennek megfele
lően erősen csökkent. A nagyke
reskedelem ben nullás liszlel 2050 
2100 koronáért, kény ér lisztéi 1850 
1900 koronáért lehei vásárolni. Ezek

hatóság közbelépését helyezte kilá
tásba.

A Rajcsics-malom megtámadása 
miatt Őrizetbe vett tíz munkást szer
dán a rendőrség átadta az ügyész.
ségnek.

Mint a „Vreme* értesül, a ki
rály Ribar házelnököt is audien* 
cirira hívta meg, hogy kikérje vé
leményét a kérdésben. A kor
mány határozatát a napokban 
várják.

A „Novosti" szerint a korona
tanács, amely dönteni fog 
György herceg ügyében, azonnal 
össze fog ülni, mihelyt a belügy
miniszter a szükséges bizonyító 
anyagot előterjeszti. Mint hírlik, 
Pasics m iniszterelnök nagyon szi
gorú büntetést fog javaslatba 
hozni, a legszigorubbat, amit az 
udvari statútum ok megengednek.

A „Politika* értesülése szerint 
György herceg levelet intézett 
Pasicshoz, am elyben m aga is kéri 
ügyének lehetőleg minél előbbi 
gyors elintézését.

az árak azonban továbbra t le
menő irányzatot mutatnak.

A búzának megfelelően lénye
gesen esett a tengeri ára is. O 
tengerit 1200— 1500 koronáért ad 
nak, uj tengeri a piacon, csöve
sen 400 és 460  korona között 
kapható. Morzsolt uj tengerit de- 
cem ber-január-februári szállításra 
800—900 koronáért adnak. A ten
geri ára az erősen Jem eni irány
zatra való tokintettel, nem alakult 
ki egységesen, úgy hogy helyen
ként az árak 6 0 —8 0  koronával 
eltérnek egymástól.

A gabona-forgalom  m ostani ál
lása szinte pánikszerű képet m u
tat, mindenki igyekezik szabadulni 
készleteitől, vásárlő alig akad, az 
árakat a vevők diktálják, úgy, 
hogy csak alkalmi eladások jön
nek létre, lényegesen a fent közölt 
árak alatt. Az úgynevezett irány
árak is eltérők egymástól, sőt a 
kereskedők egyáltalán nem veszik 
tekintetbe még a piaci irányára
kat sém.

A novisadi tőzsdén szerdán a 
nagy kínálat mellett eladás egy* 
álfáién nem jött létre, a keddi 
350—375 dináros árfolyamok pe 
dig csak papir-áraknak tekinthetők, 
am it a kereskedők nem fogadnuk 
el mértékadónak.

M egállapítható, hogy a mostani 
erősen csökkent árak egyáltalán 
nem mondhatók abnormálisnak, 
mert a jugoszláv gabona még 
most is drágább a világpiaci 
ároknál. A külföldi paritásnak kö
rülbelül 12C0 koronás búzaár felel 
meg és kereskedői körökben arra 
szám ítanak, hogy a dinár-valuta 
m ostani értéke mellett a búza ára 
a világparitásnak megieleíöen 
1200 korona körül fog stabilizá
lódni.

A togyaszió közönség egyelőre 
term észetesen  még nem igen érzi 
a nagy* áresés Hasznát, de eg é
szén bizonyos, hegy ez is m eg
történik most már egykettő re . 
Vérm es rem ényeket és merész 
következtetéseket még se fűzzön 
senki a gabona olcsóbbodásához. 
Kevés a kilátásunk arra, hogy az 
olcsóbb b ” Tát m ás is követni fogja.

Rathenau egyik gyilkosa
Osijeken tartózkodik

Beogradból jelentik: A „Növi 
List* írja : Osijeken hosszabb idő 
óta gyanakodtak, hogy R athenau 
harm adik gyilkosa ott tartózkodik.

A „Leódra* cég egy mérnökére 
irányult a gyanú.

A rendőrség titokban nyomo
zást indított é s  megállapította, 
hogy a cégnél B ock Konrád név 
alatt egy mérnök all alkalm azás
ban, aki azelőtt aktiv ném et tiszt 
volt.

Ez a Block Konrád mérnök 
szerény állásához m érten feltű
nően költekező, fényűző életet 
élt, gyakran látogatta az éjjeli 
m ulatóhelyeket, ahol pezsgőzött 
és bőven költekezett.

Block többször nyilatkozott is 
merősei előtt, hogy nagyon sze
retne visszatérni Németoi tgbn, 
de ezt politikai okokból nem 
teheti.

Amikor mar elegendő gyanuok 
merült föl a mérnök ellen, e rend
őrség elhatározta, hogy eljár el
lene és kihallgatásra idézte meg.

A mérnök azonban., aki sejtette 
a veszélyt, már előbb m egszö
kött.

M egállapították, hogy pár nap
pal előbb két franciával találko
zott, akiktől állítólag ’ nagyobb 
pénzösszegeket kapott.

Uj megyei beosztás 
Szlovákiábau

Pozsonyt és  Kassát rendezett tanácsú  
várossá, Komáromot és Selmecbányát 

nagyközséggé degradálták  

Prágából je len tik : A miniszter- 
tanács a hivatalos lop keddi szá
m ában m egjelent rendeletével az 
uj kassai nagy-zsupát életbeléptette. 
Az uj nagy-zsupa a volt Abauj- 
torna, Sáros, Zemplém megyékből 
és U ng m egye nagym ihályi já 
rásából áll. Székhelye Kassa. J á 
rási székhelyei : Eperjes, Szepsi, 
Bártfa, K isszeben, Feisővizköz, 
Girált. Gálszécs, Királyhelmec, 
Varanno, Nagym ihóly, Nagykapor 
Szobránc, Hornomul, Mezöloborc, 
Szinna, N agyberczna. A kassai 
zsupa községei közül Kisvitéz, 
Nagyvitéz és Lörinchuta községe
ket a szepesi nagy-zsupához c sa 
tolták.

Ezenkívül a trencscnm ogyei 
báni járást az uj pozsonyi nagy- 
zsúpéhoz, H ontm egyéből Ke
lembe G aram kövesd, Leled, Kis- 

yarmat, G aram páld, Garam ke 
reszt községeket Párkány járási 
székhellyel n komáromi zsúpéhoz, 
csatolták. A hivatalos lop m ásik 
rendelete értelm ében o mai nap
tól kezdve Pozsony és Kassa el
vesztik törvényhatósági jellegüket és 
rendezett tanácsú varosokká les - 
nek, Komárom és Selmecbánya tör
vényhatósági városok és az összes 
rendezett tanácsú városok elvesztik 
ilyen jeli giiket és nagyközségekké 
lesznek.

\  • ehsziovák kormánynak ez 
n- irPézkedi . e m egszüntet egész 
sereg eddig m agyar többségű köz- 
igazgatási területet és a ! árolag 
vagv főleg m agyar lakoi vá
rosok jelentőségét, eddig' kivált
ságos helyzetét erősen lefokozza. 
Egyidejűleg az iskolnügy terén 
is sok cclzatos újítás történt • m eg
szüntettek több m agyar nyelvű 
középiskolát.
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Látogatánom a temetkezési vállalkozónál
Valóságos koporsó uccukon ke

resztül. a tekervényes koporsó la
birintus végében, kerék nagyságú 
koszorúktól elbarrikádozva, .1 pult 
mögött, az előtte tornyosuló szalla- 
gok válogatásával bíbelődve, aka
dok ra egy krisztus arcú öszes bá
csira, a temetkezési válalkozóra. 
Örökös félhomály, csönd és dohos 
viaszszag uralkodik ebben a hátsó 
helyiségben. Az ezüstösen csillogó 
koszorúk, feketén nyújtózó nagy 
koporsók, aranyozott feszületek, va
lami kriptaszerü hangulatot presszi
onálnak a belépőre. !

A tulajdonos egyedül vau az üz
letben. Aliiig azt hiszi, hogy vásárló 
szándékkal közeledem, szolgálat- 
kész, friss és fürgén topog körülöt
tem, de amikor megmondom, hogy 
újságíró vagyok lelohad a írissesé- 
ge. (iyanukvó és bizalmatlan eleinte 
az óreg ur, mert, amint mondja ké
sőbben, tenger sok baja volt már az 
újságokkal. Szörnyen rossz vélemé
nye van az újságírókról és valami 
szükséges rossznak képzeli őket, a 
kiket sajnos el kell viselni, ha már 
megteremtette az úristen . . .

Egy darabig akaratoskodik, kéreti 
magát mint egy durcás kislány, de 
aztán egyre jobban belemelegedve 
beszélni kezd.

Mát ne gondolják ám, hogy va
lami nagyon jó üzlet temetkezési 
vállalkozónak lenni. Talán egy szak
mának sem kell annyi akadállyal és 
nehézséggel küzdenie, mint nekünk. 
De különösen nekem, t^sz.i hozzá 
gyorsan és bánatosan néz reátn. 
Mert, tetszik tudni mondja pana
szosan. nagyon erős a konkurencia 
Én régi közismert cég vagyok, sok 
család évtizedek óta nálam temet
tél, itt rendelik meg a koporsót, a 
hozzávalókat én rendezem a teme
tést, de már, alig bironi a versenyt 
az egyre szaporodó uj és uj hangos 
reklárnu vállalatokkal. A fiatalok Je- 
akarnak g y ű rn i... és itt dühösen 
néz rám az öreg ur.

Az idei szezon különösen gyönge 
volt. Járvány, valami ragályos be
tegség eddig alig volt. Most egy pár 
hete, hogy fellépett a tífusz, ami né
mi forgalmat hozott.

Pang az ü zle tünk ... siránkozik 
és adatokkal hozakodik elő, mely 
szerint tavaly sokkal elevenebb üz
letek voltak . . .

Mindezt úgy mondja, bánatosan 
elkeseredetten, mint aki sajnálja, 
hogy az idén kevés a betegség és a 
járvány. Talán majd a té l r e . . .  só
hajt fel bizakodva. Mindenki a le
met kezesből akar megélni. Hej a 
légi szép idők. amikor a komoly és 
inéltóságos temetéseket kedvelték 
az em berek!... Amikor még gyéren 
volt a konkurencia és sok a temet
kezés!... valósággal elérzékcnyiil e 
visszaemlékezésekre. V i g asztalin
próbálom, de fölényesen legyint so
vány kezével:

Mit ért maga ebhez?
\ztán ismét folytatja. Faluról is 

rengeteg sok kuncsaftom szokott 
lenni. De most ezek is elpártolnak. 
\ konkurencia olyan szívós ravasz
sággal dolgozik, hogy nem bírok el
lene védekezni, ö reg  asszonyokat 
Hígadnak fel. akik a haldokló csa
ládjához. mint a varjuk az. esett 
vadra", mondja ismét méregbe jöt
tén. mindent kiszimatolnak, mindég 
kellő időre beállítanak és ráveszik, 
hogy a konkurens cégnél tem ette - 
senék. Van egy Náncsi néni neve
zetű vén asszony, aki több százezer 
korona kárt okozott mái eddig is. 
hogy ' torzskuncsaitiaimat clcsalo
g a t ,a . . .  Egy részeges, undok, vén 
slampet banya*. - fakad ki elkcse 
redetten, aki elinuá még az iidvös- 
ségit is ha volna . .

Éelvetettem a kérdést. hogy tahin 
lehetne Náncsi nénit áiszerzödtetni. 
Dühösen felelte, hogy nem akar á t
jönni. Pedig ö is megfizetné

szegény, pógárnak a vágya és az 
öreg emberek irigy bámulattal adóz
nak’ '.g.v egy pazar nagy temetés
nek. 5ok ceremóniád temetés, nagy 

[pompával, gyász huszárokkal, erről 
állmodnak a külvárosi, de különösen 
a falusi öregek.

Élmenőben már igen összebarát- 
kozotl velem, bizaltnaílankodása 
felengedett és mintán szakértő sze
mekkel végigmustrált, részvéttel 
mondta:

- Na, maga sincs valami jó bőr
ben . . •

Jólclküen megígérte, hogy ha 
meghalok protekciósán temettet 
maid el. Mert hát egy újságírónak 
nem igen van sok felesleges pénze...

Most már nyugodtan nézek a jö- 
vöiti elé. Az olcsó temetés minden-1

I
esetre biztos. Csak aztán valahogy 
el ne feledkezzen rólam addig.

6 (T.)

Amikor kissé lecsillapodott, to
vább beszélt.

- A múltkor egy falusi asszony 
járt nálam, ez igazán rnegirni való 
eset, több mint két óra hosszat alku
dozott velem koporsóra és szemfe- 
döre és csak újabb bosszú tanako. 
dús. az uráv al v; ló vita után alku
dott meg egy dióbarna koporsóra 
és aranyos s/iuii szemfedőre, mert 
llát. amint később mesélte, az ara
nyos szin nagyon jól áll a leánya ar

ához. Nem fáj nékik a halál és 
könnyebben elviselik a csapást, ha 
szép temetést tudnak a halottjuknak 
rendezni. Valósággal közömbös a 
falusi nép a halállal szemben. Sokan, 
öreg töpörödött anyókák és apók 
előre eljönnek és gondosan kivá
lasztják a koporsót maguknak.

Égy jobb temetés tizezer koroná
nál kezdődik, de vannak százezres 
és még drágább temetések is. A 
négylovas zenés temetés minden

Bizakodik a Ház elnöke
— Ribar nyilatkozatai a válságról —

Ribdr házelnök hosszas távoliéi 
után Beogradbn történt visszaérke

képviselői menjenek be a parlament
be és vegyenek részt a parasztság

zése élénken foglalkoztatja a politi- érdekeit szolgáló törvényjavaslatok 
kai köröket. Beogradi jelentés sze- tárgyalásain.
rint Ribár megérkezése után azon- Ribar általában nyomatékosan

al érintkezésbe akart lépni Pasics hangoztatta, hogy a válságot nem
miniszterelnökkel, aki azonban el 
volt foglalva a minisztertanácsban és 
ezért a parlament elnökének a kor
mány fejével való találkozása elma
radt. Másnap, vagyis szerdán este 
Ribar felkereste Davidovics Ljubát 
a demokratapárt vezérét és igen 
hosszú ideig tanácskozott vele. Be
avatottak szerint Ribar úgy a de- 
mokratupárt helyzetét, mint az álta
lános helyzetet kedvezően Ítéli meg. 
Ribar rámutatott arra a felfogása 
szerint fontos körülményre, hogy a 
radikális pártban, amely most a som- 
bori rczoluöió alapjára helyezkedik, 
szintén * nincsen

tartja olyan súlyosnak és megold- 
hatatlannak, mint amilyennek azt a 
radikális párt és a demokraták egy 
része mindenáron feltüntetni sze
retné.

A »Vrcnie«-bcn nyilatkozik Ribar 
a zagrebi t konferencián való meg
jelenéséről is. Kijelenti, hogy ott 
csak mint néző vett részt és a hatá
rozatok meghozatalába nem folyt 
be. Mint a Máz elnöke, szükséges
nek tartotta, hogy tájékozódás vé
gett is megjelenjen, ha már meg- 

jjara ueiyuznem . hívták. Ma meghívták volna, még a 
rendben minden., radikálisok sombori gyűlésére is el-szinten ’  nincsen rcnuncii ihiuuvh. , ................

Ügyetlenségnek tartja a radikálisok ment volna.
részéről, hogy a iielyzet egész ódiu
mát a demokratapártra akarják át
hárítani.

A radikálisoknak ez az eljárása 
mondotta Ribar nem gyakorolt jo 
.benyomást a közvéleményre. Ami a 
horvát kérdést illeti, azt hiszi, hogy 
az a demokraták javára fog eldőlni
. hogy Radics István okvetlenül te -[írja  elő azokat a formalitásokat, 
rét vészit Horvátországban, mert a j amelyek betartásával módositáso- 
liorvát nép máris azt követeli, hogy’ kát leltei eszközölni.

A  szerelmes so ffö r
V éres csa lid ! dráma a bíróság  

előtt
Novisadi munkatársunk jelentése
A novisadi büntetötörvényszék 

szerdán egy véres családi drámá
ból fejlődőt! bűnügyet tárgyalt.

Mint vádlott Iblbies (iyörgy, a 
külügyminisztérium egyik sofförje 
állott .1 bíróság előtt, háromszoros 
gyilkosság kísérletének bűntettével 
vádolva.

Az ügy előzményei még a háború 
ideiére nyúlnak vissza.

Pernande Werportb párisi kór
házi ápolónő .1 háború alatt Korfu
ba került egy kórházba és ott meg
ismerkedett Pozsarevics szerb me
nekült lel. Az ismeretségből házas
ság lett és a háború után Pozsare
vics hazajött hutai. szép feleségé
vel es a külügyminisztériumban ka
pott állást.

Boldog ' :.iz.is/létük itt nem so
káig tartott Tavaly októberben a 
külügyminisztérium e»r ik sofförje. 
I’abics (iyörgy szerelmi ajánlatok
kal ostromolta a szép asszonyt, 
aki meghallgatta a sofíör szenvedé
lyes udvarlását.

Amikor erről a féri tudomást 
szerzett, kérdőre vonta az asszony!, 
aki csak annyit ismert be. hogy a 
soiför üldözi szerelmi ajánlatokkal, 
de ö elutasította.

A lefolytatott bizonyítási eljárás 
1 máit a bíróság bűnösnek mon- 
' dotta ki a vádlottat erős íelin- 
1 dulásban elkövetett egy rendbeli 

gyilkossági kísérletben és egy rend
beli súlyos testisértés bűntettébe.! 
és három évi börtönre ítélte.

' aL Ü I
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— A királyné csütörtök reggel 
érkezik mog. Beogradból jelentik : 
Kedden este 9 órakor indult el 
Mária királyné az etepressze, P a 
risból Beogradba. A pályaudvarra 
Arzén és Pál hercegek, valam int 
a párisi jugoszláv  és rom án kö
vetek k íséretében m ent ki. Josi- 
povics ezredes, a királyné hadse
géde Z agrebba érkezett, ahonnan 
a királyné az udvari különvonaton 
szerda este indult el Beogradbn.

A zagrebi re zol a ei ót teljes össz
hangban ittahilja a demokrata párt 
programmjdvak Az alkotmány egy 
kompromisszum eredménye és a vi
szonyok változása folytán megvál
toztatása szükségessé válhat. Én
nek nem kell •megrázkódtatással 
járnia, hiszen maga az alkotmány

— Kinevezések a diplomáciai 
karban. Beogradból jelentik : A 
külügym inisztérium ban a d ip lo
m ácia uj átszervezését készítik 
elő. Jatlkovics M iroszlávot, a po
litikai osztály eddigi vezetőjét 
Brüsszelbe nevezték  ki ügyvivő
nek. H elyébe Lazarovics Brankó 
eddigi bécsi ügyvivő került.

—  Z ecsevics tábornokot reak ti
válták . Beogradból jelentik : A 
király aláírta azt az ukázt, amely 
szerint Zecsevics M ilos tábornokot 
ism ét átveszik n tény leges szol
gálatba és a hadügym inisztérium  
rendelkezésére bocsájtják.

— Konzuli kinevezések. Beo- 
grndból je le n tik : a belga kormány 
Zsilt kiesőt Kotorba nevezte ki 
konzulnak. Visz szigetére az angol 
korm ány Topics Sztevánt tisztelet
beli konzulnak nevezte ki.

— A kormány sürgeti az Állam
tanács működésének megkezdését. 
Beogradból jelentik: A miniszterta
nács legutóbbi ülésén szóba kerüli 
az is. hogy az államtanács még most 
sem kezdte meg működését. Pasics 
miniszterelnök tiltakozott ez ellen és 
azt követelte, hogy a Tanács azon
nal kezdje meg munkáját. Elhatá
rozták, hogy a szükséges felszere
lést azonnal beszerzik és a Tanács 
tagjait meghívják a megalakulásra-

— A lengyel-jugoszláv kereskedel
mi szerződés. Beogradból jelentik: 
Csütörtök este utazik el Beogradból 
a jugoszláv delegáció Jankovies Vc- 
lizár v. miniszter vezetése alatt Var
sóba a kereskedelmi tárgyalások 
megkezdésére. A delegáció egyik 
tagjának nyilatkozata szerint a ke-’ 
rcskedclmi szerződést* a legtöbb 
kedvezmény és a reciprocitás alap
ján óhajtják megkötni.’ Tarifális 
szerződésről nem lehet szó, meri 
Jugoszláviának magának sincs meg 
egységes tarifája.

Eljegyzés. N .gy Juliska és Jandek 
D e zső . Subotlca, jegyesek. (Minden kü
lön értesítés helyett.)

— Meghiúsult a bécsi háztulajdo
nosok sztrájkja. Pécsből jelentik: 
A tervezett liáztuiajdonossztráik 
egyelőre meghiúsult. A külváros 
egyes kerületeiben itt-ott már fel
mondta« a vízvezeték a szolgála
tot. a kapukat is már hat órakor 
zárni kezdték, de a rendőrség ere- 

t l.ves közbelépésére .1 sztrájkot 
j abbahagyták. Délután a háztulajdo- 
; nosok megjelentek l ’ranck helyett 
' kancellárnál, aki megígérte, hogy a 
. lakástörvény küszöbön álló novC- 
' iákisa alkalmával a lehetőségekbe/’, 
j képest tekintetbe fogja venni a báz- 
’ tulajdonosok érdekeit.

A férj erre otthagyta a külügy
minisztériumnál viselt portási állá
sát és elköltözött Futtákra, ahol 
mint dobrovoljac földet kapott. Ült 
éltek aztán békében, nyugalomban.

Éz év április havában a sofför 
levelet kapott Futtákról, az asz- 
szonytól, hogy jöjjön érte és vigye 

gel az urától, vagy öngyilkossá lesz. 
' Babics a levél vétele után meg- 
| jelent Futtákon és hivatkozva a le- 
• veire, fölszólitotta az asszonyt, 
ji hogy menjen vele.

SAz asszony. aki időközben 
valószínűleg meggondolta a dolgot, 

vonakodott és kijelentette, hogy

!ncni megy.
Érre a sofför előrántott egy re

volvert és kétszer rálött az asz- 
szonyra. akit a golyók megsebez- 

f tek. A sofför a véres tett után el- 
í menekült és nyomtalanul eltűnt.

A súlyosan sérült nőt a novisadi 
í kórházba szállították, ahol férje 
1 többször meglátogatta.
: Egv látogatás alk.Ilmáival ,.z ut- 
| cán nagy meglepetésére meglátta 
!az  eltűnt soffőrt, azonnal megra-

Í gadta. hogy elfogja, de a nagyerc- 
iü ember ellökte é> futásnak eredt. 

. Égy rendőr üldözőbe vette és ami- 
íkor már közelébe:1, volt. a menekülő 
1 sofför hirtelen szembefordult a 
(rendőrrel és revolverrel rálött. meg- 
í sebezve öt. A lövés zajára többen 
«odafutottak és sikerült letegyvcrcz- 
' ui és elfogni a soffőrt.
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— Dárdáról igazgatják a bélvei 
birtokot. Frigyes főherceg baranya- 
bcllyei latifundiumát tudvalevőleg 
állami tulajdonba vették át. A keze
lésében most változások történlek, 
a birtokkormányzóság irodáit 
amelyek eddig a határtól alig kőlta- 
jitásnyira levő Knezsevón (Eölicr- 
veglak) voltak — áthelyezték Dár
dára. Knezsevón most már csak a 
jószágigazgatóság maradt. A birtok 
kormányzója: Kristau Antal volt 
miniszter, ugyancsak Dárdára fog 
költözne

— Megszűnt az Arad és Vidéke. 
Az aradi m agyar sajtó egyik leg
régibb orgánum a, az Arad és Vi
déke beszüntette  m egjelenését, 
m ert nem tudott tovább eredm é
nyesen küzdeni azokkal a gazda
sági nehézségekkel, am elyek ina 
m inden ujságvéllalatrn súlyosod
nak. N egyvenkét évig szolgálta 
az Arad és V idéke a kultúrát te
hetséggel, becsülettel és sok ál
dozattal. M egszűnése az utódál
lam ok m agyarságára és az egye
tem es kultúrára nézve nagy vesz
teség.

— Gvótti Géza emlékezete. Békés
csabáról jelentik: Gyáni Géza osz
tálytársai húszéves érettségi-talál
kozójuk alkalmával elhatározták, 
hogy a költő emlékét a békéscsabai 
főgimnázium falába illesztendő 
bronzplakettcl fogják megörökíteni. 
A plakett leiepiezése az eddigi ter
vek szerint e hó 21-én és 22-én or
szágos ünnepség keretében történik 
meg. Az ünnepségeken a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Kisfalu- 
dy-Társaság és a Pctöíi-Társaság 
is képviselteti magát.

— Vasúti szerencsétlenség Dali
on. Usijekröl' jelentik: Ma hajnali 
négy órakor súlyos szerencsétlen
ség történt a dalji állomáson. Jova- 
novics Milán, a belistyei földmive- 
lési társulat Igazgatója leszállód a 
kocsijából, hogy az indulás iránt 
érdeklődjék, Ebben a pillanatban 
futott be a vonatja melletti sínpárra 
a suboticai gyorsvonat, amelynek 
mozdonya Jovanovicsot elütötte. A 
lokomotív kerekei a szerencsétlen 
embernek mind a két lábát térden 
alul levágták, ezenkívül a testén 
számos súlyosabb zuzódást ejtettek. 
Mivel sem orvos, sem egyéb szak
szerű segitség kéznél nem volt. a 
szerencsétlen igazgató rengeteg 
vért vesztett. Beszállították az. ősi
jeid közkórházba, ahol most a ha
lállal vivődik. A vizsgálat megin
dult.

— Megérkeztek a jóvátételt ialtá- 
zak. Beogradból jelentik :Zsnrfevszo- 
ciálpolitikai miniszter átvette a jó
vátétel terhére küldött német fahá
zakat, amelyek montiroz.ását Itatna; 
trosatt megkezdik. A szociálpolitikai 
ttiiiiiszlériumban már ki vannak dol
gozva azok a tervek, amelyek meg
állapítják a helyéi valamennyinek és 
a bennük levő lakások beosztását.

— Baleset. Szerda este az, Alek- 
Sandra-iüicán Hunger Imre 50 éves 
faesztergályos, radonováci lakos, a 
ki nemrégen jött ki a kórházból, el- 
botlott és összeesett. Eszméletlenül 
vitték be a mentők a kórházba. Ál
lapota súlyos.

— Elhajtotta a gazdája lovait.
Somborból jelentik: Szerdáit délelőtt 
Péti György sombori gazdálkodó a 
hetipiacon kocsisnak fogadta Szaics 
Martin napszámost és hazaküldte a 
lakására, hog\ ott várjon reá. Szaics 
he is állítod Pétiékhez, ahol azt mon
dotta. hogy gazdája megbízta, hogy 
iogjon be és menjen ki a kocsival 
Réti tanyájára. Az. nj kocsis ezután 
a kocsival elhajtott és azóta nyoma 
veszett. Azt hiszik, hogy Regöcénél 
átment Magyarországba. A rendőr- 
sóg megindította a nyomozást. A 
kár mintegy negyvenezer dinárt 
tesz ki.

— Sztrájkolnak az egri tűzoltók.
Egerből jelentik: A fizetéses tűzol
tók, miután felvették 6500 korona 
havi fizetésüket, otthagyták munka
helyüket és sztrájkot kezdtek. Kö
vetelésük 9500 korona havi fizetés. 
A tüzoltósztrájk miatt most az ön
kéntes tűzoltók végzik a szolgálatot.

— Válság az osztrák pénzügymi
nisztériumban. Béesböl jelentik: Már 
régebb ideje heves támadásokban 
volt része Ségur osztrák pénzügy- 
miniszternek. A pártok éppen úgy 
támadtak, mint a kereskedelmi és 
ipari szakkörök. Most politikai kö
rökben Ilire jár. hogy a péuwügytni- 
niszter a kancellárnak bejelentette, 
hogy távozik. li.i pénzügyminiszter
ként Brauneis osztályfőnököt emle
getik.

— A cseh kormány újjáalakítása. 
Prágából jelentik: A kormány újjá
alakítása a lapok szerint ma vagy 
holnap befejeződik. Most már bizo
nyos, hogy Kasin is belép a kor
mányba, mint pénzügyminiszter. A 
nemzeti demokrata párt tegnap el
határozta, hogy Pasin politikáját 
támogatja. ___ ___

Az uj nagyságos ur
Megszedte magát X. ur, s mert az 

ember növekszik a céljaival s a célok is 
növekednek az emberrel, a kitűnő lór
iin, aki nemrég még nem is merte re
mélni. hogy valaha többje lesz egyetlen 
szegényesen dotált kis cselédnél, most 
a női »szcmélyzet*-én kívül inast is 
óhajtott szerződtetni. Valahonnan aján
lottak neki egyel, aki már több finom 
ttri házban szolgált s mindenütt igen Jó 
bizonyítványokul kapott.

Az inas megjelenik az tij nagyságos 
urnái, de ez alkudozás közben olyan tár
csa kérdéseket intéz hozzá, hogy az 
végre a következő kijelentést teszi:

Már látom, hogy nem állhatok be a 
nagyságos úrhoz. Mi sohase fogjuk egy
mást megérthetni a nagyságos úrral. 
Mert nekem mindig voltak gazdáim, de 
a nagyságos urnák, úgy látszik, még 
sohase volt inasa . . .

Bdkr.

— Isadora Duiican bolsevista agi
tátor. Berlinből jelentik: Ncwyorki 
yorki jelentés szerint Isadora Dun- 
cant, a hírneves táncosnőt és férjét, 
.lessen ismert orosz Írót megakadá
lyozták abban, hogy az Egyesült 
Államokban partra szánjanak, meri 
az a gyanú merült fel ellenük, hogy 
bolsevista propagandaszervezet 
tagjai.

— Adományok a »dr. Singer Ber- 
nát« Szerctetház Egyesület részére. 
A múlt hóban a »dr. Singer Bernát« 
Szerctetház Egyesület kórháza ja
vára különböző természetbeni ado
mányokat juttattak: Spitzer Sán
dor, Spitzer Mór, Révai Adolf, Eis- 
ler Zsigmond, Szenes Kálmán, Wer- 
ber Emil, Kőim József. Krauser Ká
roly. Denneberg Henrik. Mcrkler 
Samu. Taub Izrael, Eillinger Mór. 
Engler Hermán. Engler Lázár, 
Engler Lázárné, Pollák Artúr. 
Grossberger testvérek. Komlós test
vérek, György A. Mórné. Löwi 
Oszkúrné, Golduer testvérek, 
Meiszlcr Jenő, llollander Lázár. 
Steincr Marccl (Sombor), Pollák és 
Lcichter (Senta), Klein Ignác és 
Társa (Senta). Eisclicr József (Sen
ta). Klein N. Ignác (Senta). Láng 
Jenő (Senta), Pilischer Géza. Her- 
czeg László, Sehwarez Salamon és 
Aladár (Subotlca).

— Cipész-sztrájk Budapesten. 
Budapestről jelentik: A cipész-kéz- 
müiparosok nagygyűlése szerdán 
elhatározta, hogy az eddig érvény
ben volt index-rendszert beszün
teti, mert nincs abban a helyzetben, 
hogy a munkások által követelt 
uiabb 45 százalékos béremelést el
fogadhassa. A munkaadói: tárgyaló 
bizottsága 30 százalékos béremelést 
ajánlott fel. amit a munkások visz- 
sza utasítottak s egyben a részleges 
sztrájkot elkezdték.

- Hajóállomást kérnek Szeréin- 
Alinásnak. Novisadról jelentik: A

reskedelmi és iparkamara, az ér- 
keltek panaszai folytán, a közle- 
dési minisztériumtól kérte, Imgy a

Bécs-Beograd között közlekedő e\- 
presszliajó a szerémségi Almás ál
lomáson tartson rendes megállót.

-  A novlsadi kamara levelező tag
jai. Novisadról jelentik. A kereske- 
lelmi és iparkamara, a területén le- 
ö városok kereskedői és iparosai

közül levelező tagokat fog kinevezni.
— A japánok kiürítik Szibériát. 

Parisból jelentik ; A japánok ki
vonulása Szibériából rövid időn 
belül befejeződik. Szeptem ber hó 
12-én kiürítették a nikolszki ke- 
ületet, szeptem ber 15., Charbint, 

Vladivosztok kiürítése október 5.
kezdődik.

— Uiabb nagy munkáskizárás 
Berlinben. Berlinből jelentik: Az

Allgemcine Elektrizitat - Gcsell 
sehaft«-ban kedden történt kizárást 
szerdán uiabb kizárás követte a 
Siemens és Halske-cég koncernjébc 
tartozó IL'm/í’r-gyárban. Már né 
hány nap óta tárgyalások folynak a 
gyárban az üzemvezetőség és a 
munkások üzemi tanácsú között, 
minthogy az üzemi tanácsnak egy 
tagját nemrég elbocsátották a gyár 
ból. most pedig a munkások ki 
akarták erőszakolni a visszavétc 
lét. A munkásoknak ez a törekvése 
sikerült, mert az üzem megszünte
tésével fenyegetőztek. A gyár veze
tősége azonban már egy nap múlva 
olyképpen torolta meg a reá erő 
szakolt visszavételt, hogy tízezer 
munkás kizárásával megszüntette 
az üzemet.

— Kormányzósértésért letartóz
tattak egy bankigazgatót és egy ke 
reskedöt. A debreceni törvényszék 
fogházába két nyíregyházi lakost 
szállítottak be. közülük az egyiket 
Krammer Jenő nyíregyházi keres
kedőt. aki sértő szavakkal illette a 
kormányzó személyét, a vádtanács 
félmillió korona kaució ellenében 
szabadlábra helyezte. A másik 
nyíregyházi lakost, egy bankigaz
gatót. kinek nevét egyelőre nem 
hozták nyilvánosságra, szintén kor- 
mányzósértésért letartóztatták és 
vizsgálati fogságba helyezték.

— Somborban letartóztattak egy 
nemzetközi vasuti tolvajt. Sombor
ból jelentik: A rendőrség szerdán 
letartóztatott egy Tulmovics Spa- 
sojc nevű nemzetközi vasuti tolvajt, 
akit a külföldi rendőrségek is már 
régóta köröznek. Kiderült, hogy ő 
követte el három társával együtt 
azokat a lopásokat, amelyek az 
utóbbi hetekben a Sombor. Suboti- 
ca, Novisad közötti vasuti vonalon 
történtek. Letartóztatásakor tizen
négyezer dinárt találtak nála. amit 
szerdán Priglevica-Svcti-Iván állo
máson két utas zsebéből lopott el. 
Három társát, akik megszöktek, a 
rendőrség körözi.

— Hogyan lesz a szentből irre
denta? Kassáról jelentik: A po- 
zsonvmegyei Cseklész községben 
zászlószentclcsre készülődött a nép 
Három falubeli asszonyt luxiak meg 
azzal, hogy beszerezzék a lobogó
kat. Az első asszony piros lobogót 
vásárolt, amelyik Szent Istvánt, a 
falu templomának védőszentjét 
akarta ábrázoitatni, a másik asz- 
* zony fehér zászlót vet’ Szent Ven
del képével. .1 harmadik zöld 
szinii Sz.iiz Máriás lobogót. Elkövet 
kezeit a felszentelés napja s az iin- 
r épségén megjelent a helybeli 
csendőrség és megtJtotta. hogy ' 
zászlók a föntjelzett szín-kombin., 
dóban szerepeljenek, mert az a 
kombináció piros-fehér-zöldet ad. 
az pedig már irredentizmus. Kije
lentette még a cseklész! csendőrség 
kapitánya, hogy Szent István képét

zet I Józseffel kell helyettesíteni, 
mert Szent István Irredenta szent

Mii szól hozzá ?

— Miigen szép idő van : folyton esik 
a búza ára. . .

és Csehszlovákiában tilos. Hosszú 
l’crce-hurca után végre úgy döntöt
tek a dologban, hogy a zöld zász
lót sutba tették és csak a pirosat- 
meg a fehéret vitték a hívek az ün
nepi menetben. Azért az ünnepi kör- 
menet lefolyása mégsem volt egé
szen zavartalan, mert a falu káp
lánjának a fejéről, aki a menetben 
az egyik lobogót vitte, leütötte a 
papi süveget egy katona. A katonát 
ugyan megbüntették, de a három 
cseklészi asszony ellen is megindí
tották az eljárást.

—- A cseh gyárakban leszállítják a 
munkabéreket. Prágából jelentik: A 
reicltenbergi textiliparosok elhatá
rozták. hogy a jövő héttől kezdve 
a drágasági pótlékot löt) százalék
ról 100 százalékra szállítják le. ami 
23 százalékos bérleszállitásnak fe
lel meg. A briinni fémiparosok no
vember l-ére felmondták a kollektív 
szerződést, hogy a drágasági pót
lékot 156-ről 65 százalékra szállít
sák le. ami 38 százalékos bérleszál
litásnak felel meg.

— A m agyar nem zetiségi kisebb-* 
ség e k  vezetői a N épszövetségi Li
gában. A Torontói írja : A Nép- 
szövetségi Ligák Uniójának ta
nácsa október 20-án Budapesten 
kongresszust tart. A kongresszu
son kiegészítik az Unió elnöki 
tanácsát. Az elnöki tanácsba je 
lölve vannak többek közi Newton 
lord, az angol felsőház tagja, Nitti 
volt olasz m iniszterelnök, vala
mint az erdélyi, szlovenszkói és 
vajdasági magyarok vezérei, Jó 
sika Sám uel báró, az erdélyi M a
gyar Szövetség elnöke, Sántha 
György, a vajdasági M agyar Párt 
elnöke és Körmendy Ékes Lajos 
képviselő, a szlovenszkói m agyar
ság ügyének bátor harcosa. így 
tehát e hatalm as világparlam ent 
elnöki tanácsában ezentúl Jósika 
Sámuel báró, Sántha György és 
Körm endy-Ékes Lajos is részt 
fognak venni.

(*) Roth Olya 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', szeplök, májfoltok végleges el
távolítása. Kaphatók saját készltmő- 
livii, kiváló hatású kenőcsök, púde
rek, gyógyszappanok, arcfehéritő és 
rzeplökcnöcsök stb 2804

(') (in/.dasszonynk ügyeimébe! \ 
l.il.ai :■ livaicz.-íéle konyhakerti'.', ii 

paprika, paradicsom, káposzta, kalaráb, 
kelkápo! zt't s!b. ziiltl Ifízclél: inindvu 

p d délutáni órákban nagyi.n oltani 
szerezhető. *,6‘.i5
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(•) Dr. V. ilheim Adolf nyüEalmazott 
kö . lakik: I., Sehvc
(Bem) ul. 2U. sz.. KVÓíívit bel- és szern- 
I is véí
Telefon 114. 7110

(4) Bécsbíil. ki' úcl nélkül, minden bét 
Végén, «yiiilovaj'!.")nokat indít AJ. de 
Broas ,c Wien. I'... bavoritenstr.i'se i. 
Au.'-.hiz: >(Aut cllug.al M. de Broussc 
Subotica, Kük Kralja Petra 11. Telefon 
330. 6340

(*) Icglzletcsebb és legolcsóbb vil- 
Jásreggeli Landovié (volt Bucka) ven
déglőjébe.n. Csak 2 dinár.

( ) V.inden hölgynek fontos, hogy ru
háit olcsói és divatosan készíttesse Sztra- 
ka Mihály női divatszalonjában, Suboti- 
ca, Skotus Viatora-uliea 15. Posta 
mellett. 6386

(*) 11,000 korona jótékony célra.
Pletscli Ferencné úrnő betegségéből 
iölépülvén, most számolt el a rokkant- 
napi előadások jövedelmével, mely alka
lomból az előadások és urnák jövedel
mét. 11,000 koronái, a rokkantegylet 
'rendelkezésére bocsátotta.

(*) Dr. Vécsei Jenő orvosi rende
lője nemi betegek részére. Rendel 
délelőtt 7—9-ig. Délután 2-től fél 
'4-ig és 5—7-ig. Lakás: Cyrill- 
metoda-tér 12. I. emelet, Vojnich 
Piroska-féle ház

(•) A Miipártolók Köre agilis gárdája 
folyó hó 8-án este előadja üéczi István 
gyönyörű népszínművét /-Amit az erdő 
mesél - a városi színházban. legyek inári 
kaphatók a kör helyiségében, Pietseli! 
Ferenc fényképész házában. 7777

Folytatják a félbeszakadt VÁC— 
Al l K-mérközé. t. Budapestről jelen
tik; A Labdarugó Szövetség in té-! 
zö-bizottsága kedden este liatáro- L 
zott a vasárnapi VÁC MTK-rtiér- ? 
közös tárgyában. Kihallgatta Klug j 
f  rigyest, a rnatch bíróját, majd a ■ 
batárbirókat s miután niegállapitot- • 
ta, hogy egyik csapat sem vonult i’ 
le önkényesen a pályáról, hanem a ' 
mérkőzés elfajulásától méltán ta r tó : 
bíró szüntette be a játékot, a még 
hátralevő 28 percnek pénteken tö r - , 
téiiö lejátszását rendelte el. A hatá- ■ 
rozat szerint az MTK csapatától lö- j 
vendő tizenegyessel kell kezdeni a ! 
pótmérkőzést, amelyet zárt kapuk ; 
mögött kell rendezni. Abban a te- í 
kintetben nem történt döntés, hogy j 
Klug vezesse-e a mérkőzést, am ely-1 
ben tudvalévőén a VÁC vezet 2 :1  
arányban. Klug bíró úgy nyilatko
zott, hogy elhatározását a fegyelmi 
bizottság tanácskozásától teszi füg
gővé. Bizonytalan az is, hogy kik 
játszhatnak, illetve kik nem játsz- , 
hatnak a pótmérkőzésen? T ény ,;. 
hogy Klug az őt sértegető Fischer - 
kapust (VÁC) nem állította ki, de j 
jogában áll őt pótlólag kizárni a já- ’

tékból. Sőt, kiállíthatja Fischert az 
a biró is, akit esetleg Klug helyet
tesítésével bíznak meg. A különböző 
hírek és kombinációk természetesen 
élénken foglalkoztatják az érdekelt 
sportköröket.

Az lüütj méteres futás uj világre
kordja. Stockholmból jelenők: Sven
l. undgrecn, a svédek legjobb közép
távfutója a vasárnap rendezett esti 
versenyen 2 perc 28.5 mp-re javí
totta az 1000 in-es futás világre
kordját, amelyet eddig a svéd Bolin 
tartott 2 pere 29.1 mp-cel. A ver
seny második helyezettje Pcltzer, 
t. némoi 800-as bajnok lett, aki 2 
perc 29.5 mp-es szintén kitűnő időt 
ért cl. A vasárnapi stockholmi ver
senyen meglepő teljesítménnyel 
vonta magára a figyelmet Wide, a 
háború előtti évek legjobb svéd fu
tója. Három angol mérföldön (4827
m. ) megverte a híres Backmannt s 
r.agy meglepetést keltve teljes 23 
mp-cel megjavította Zander svéd 
rekordját, mert 14 perc, 16 mp. uj 
svéd rekord alatt ért a célba. Back- 
mann ideje 14 pere 19 mp. volt. 
Wide megközclitette a finn Núrmi 
múlt hónapban teremtett 14 perc 
14.6 mp-es világrekordját is. A 
meetingen starthoz állt Senftleben, 
az SC Charlottenburg sprintere is, 
de a 100 m-es síkfutásban kikapott 
a 11.3 mp. alatt győző svéd Wei- 
nardtól.

V’-/ <1. ' A f L e j f d

Beograd, október 4. Zárlat: Londou 
279. Paris 475—481. Newyork 63—63. 
Róma 268—272. Prága 195—200. Berlin 
320—352. Becs 0.85. Bukarest 40.37. Bu
dapest 2.5"- ..'‘7.

Zagreb, október 4. Zárlat: Becs 0.90, 
Budapest 2.70. Bellin 3.50. Prága 8. Pa
ris 4.75. Milano 2.85, Newyork 64, Lon
don 282. Bukarest 42.

Zürich, október 4. Zárlat: Berlin 0.27. 
Holland 207.50. Newyork 536. London 
23.57. Paris 4Q.62. Milano 22.85. Prága 
17.50. Budapest 0.215. Zagreb 182.50. 
Varsó 0.06. Becs 0.0075, bélyegzett
0.00875.

Nóvlsadi tőzsde. Október 4. Irányzat 
feltűnően lanyha. Az árak esnek. Búza 
ab Bácsba 355—375. Zab szerémségi 
285. Tengeri 312.50. Babban árpában 
nem volt üzlet. 0-ás liszt 540-ért kínál
tak, de kérésiét nem volt.

Budapest, október 4. Zárlat: A deviza
központ jelentése. Napóleon 9400. Dinár 
31.20. Márka 1.30. Bukarest 15.50. Lon
don 111.25. Milano 105. Paris 790. Prá
ga 78. Becs 310. Zagreb 7.80.

NYILTTÉR.
Értesítés:

Felhívjuk a t. vevőközönség figyelmét 
arra, hogy Pál Béla ur cégünkből kivált. E n 
nek folytán nevezettnek cégünk részére sem 
m inem ű m egbízások, fizetések, m egrendelé
sek  nem  adhatók fel, illetve ezekért cégünk 
semmi néven nevezendő felelősséget és kö
telezettséget nem vállal.

T isztelettel 
P ál i M orvái.

Felhívás!
A Sand  közszeretetnek és köztiszteletnek 

Örvendő, egyesületünk hervadhatatlan  érde- 
fcneket szerzett ügyvezető elnöke, B'tiis Si 
m on ur, folyó hó 7-én d. u. 4 órakor tartja 
esküvőjét a Szent Teréz-tem plom ban, amelyre 
egyesü letünk  tagjai m eghivattak.

Fölkérem  a tisztelt sporttársakat, hogy 
szom baton délután fél 4 órakor hivatalos 
hely iségünkben  pontosan és minél nagyobb 
szám ban m egjelenni szíveskedjenek.

Fiachl Pál, titkár.

É rtesítés!
Van szerencsém  értesíteni a nngyrabe- 

csült üzletfeleim et és jóakaróim at, hogy 1 és 
fél hónap óta a T ransport R.-T. tisztviselője 
vagyok s ezúton is kérem, hogy uj állásom 
ban bizalmukkal m egtisztelni szíveskedjenek, 
előre is biztosítva a legpontosubb cs a leg- 
szakszerübb kiszolgálásról.

Subotica, 1922 október 5.
Vass Sándor*

a Transport r.-t. tisztviselője

F ö ld e la d á s i h ird e tm é n y .
Szabadkézből eladok 21 lánc szántóföl 

det, közvetlenül a város határában.
Közvetítőkkel nem tárgyalok. Részletes 

feltételek ügyvédi irodám ban bármikor m eg
tudhatók.

Dr. Nagy Ödön ügyvéd
7138 h Slosova ul'ca 5 z .

Rum- A  I j k i f - e s s e n  c . i á ,

kGlni-v./.L erre, ii 1. -a pari . .>>k, pude.e;
Lak ner Jircgcria, -Subotica

Kraii A'Fxflodar-u!. a Hotel Nnciomllal szemben.

S Z É N Á T
minden mennyiségben

vesz és elad
i törv. bejegyzett eég:
Janh o P odgoréeR

óaribor, Vetinjska u 14.

p ;  / >» *
itt legjobb arcápoló szer 8
!«<- K O R O N A -  
G Y Ó G Y SZ E R T Á R  8
sueonoA, váro sháza . 593

V Á J J O N  ?
liol lehet legolcsóbban kenyeret sütni ?

A

k e e i y é r g y á r h a r ? ,

mert o tt minden kenyér sütése

1  d m á r .

Sü tés délelőtt 10 és d é iu tá i 2 órakor.

M E R L E G O T A R  J

í-
Sebestyén és Szenes

' Subotica, Sencanski-put 23. Telefon 72. •;
G r/árí; &

tizedes, körtésmérlegekct és fahosszm ért ékeket. j,'
Megrendelésre készít mindenféle rendszerű tizedes,

százados és szckérhidmérlcgcket. w
V állal:

- mérlegjavitásokat. Beépített mérlegek javítását hely- £ 
h  színen eszközli.
£ A zonnali szá llításra  ajánl:
•s 500 és 750 kg-os fenyő és tölgyfa tizedesmérlegekct " 
J er s kivitelben. 10, 15, 20 kg-os médiatárral körtés

mérlegeket, továbbá 1000 kg. hordképességii százados 2’ 
sertés mérleget. 4413 5

j* Gyakorlattal bi-ó mérte' lakatosokat keresünk és & 
;‘5 tanoncokat magas fizetései felveszünk. $

• p egészsége: STF.IER fai iák — olcsón kapható 
wa? .ig'irckben is

Ö A K O V A C N Á L , M O V IS A U

Ki: i4.‘) S '. 11. ;u. .iil,ii: ..'.ír:, j

Nagyfényen
e l a d ó .

Felvilágosítást nyújt d. c. 
8—9 s d. u. 3—5 között
Dr. VERÉB GYULA

tig véd
Subotica, I. áetioa-u. 11.

' r a t a s

Halmi iroda.
Közvetít birtokok, házak, 
szőllők és egyébb ingat
lanok eladását és vételét.

BöGÍEva Endre Pécs
Zsolnay Vilmos-utca 5.

6893

a ’jT in s ’ a ’s S n
Felhívjuk minden izr.valláru hittagot, aki a sátoros 

ünnepekre

e s z r o g o f  v e n n i  ó h a j t
50© d i n á r t ó l !  f ó S j e f e b ,

hogy forduljon a Glaser !. & Cor.ip céghe Berg;r 
Hermán Madjarskl ul. 9. szám alatt, ahol csa. ;s 
személyesen, kézzel leszedett és kiválogatott 
oszrogok a legjután. osabb árban kaphatók. 7055 

Ö L A SE SS FZ R A E L

A 5 /

• V  v

TÜZELŐANYAQKERFSK3DES 
Tele7->n S Ü & O T í i C A  T elefon  818

Aprított és száraz hasáb tűzifa, 
csom agolt- és kovács faszén k  .ható 
állandóan a legolcsóbb napi árban. 

Kívánságra házhoz szállítva.

IT lG E E R K E Z E E ft  í
a legújabb béc i és párisi

M o d u l i - k a l a p o k .
N agy v á la s z té k i t.'eqy .a ia s z U k ;

Ugynrtol! e g y  uj fe h ö ’ róka eiu d ó . 
Szives .'„tifogAst kér: T azn assv  A nriusliE .
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Zagreb, I. br. 17. Telefon br. 2556.
Mól kap ha tók  le g o lcsó b b a n

teherautomobilok
használt, de szavatolt jó állapotban ? 

K izá ró la g  a „H P "  G arasé  d. d. 
Zagreb, Trg. I. br. 17.

I H A J Ó S  L A J O S
VILLAMOSSZERELÉSI ANYA
GOK ÉS KÉSZÜLÉKEK GYÁRA 
ES RAKTÁRA NOVl-SADON,
KRALJA ALEXANDRA-ULICA 17. SZ. 
SURGONYCIM : „RELAIS" NOVI-SAD.

TELEFO N  SZÁM 48.

Keresse fel Subotieán sa
ját érdekében Amerikához 
címzett vendéglőmet. Igazán 
olcsó étlap araim mellett 
meggyőződik arról, hogy 
polgári konyhám igényei
nek megjelelnek. Villásreg
geli (zóna) 2 dinár. Pon
tos felszolgálás. Különféle 
hideg italok. Kerthelyiség. 
Esténként elsőrendű tam- 
burazenckarszórakoztatja a 
közönséget. Tisztelettel
FUTOSEVICS M.
vendéglős. Paiiéeva u. ti 

Gőzfürdővel szemben. 
Ügyeljen a címre.

PERFEKT KÖNYVELŐ 
ÉS LEVELEZŐ

szerb, horvát, ném et- és magyar nyelv
tudással, d isponens és kalkulátor, m eg
felelő állást keres. C im : Postafiók 41. sz.

Sombor. 7140

Beogradban
id eg en ek  ta lá lk o zó h e ly e  
a P ro íe c e  é tte re in

Vuka Karadziéa-ul. 13.

Étterm ében a szerben kivül francia, né- 
me* és magyar konyha. Az étlap a szerben 
kivül más nyelveken is. Kjtünő italok. 
Mérsékelt árak. Gyors kiszolgálás. A ki
szolgáló személyzet minden nyelven b e 
szél. Az egész étterem európai stílusban 
berendezve. — Legm élyebben ajánlható. 

Proleée étterem  igazgatósága.

BÚTOR-ÉS FURNIRGYÁR
TELEFON 50. APATIN TELEFON 50.

V

VEZERKEPVISELETEK:
Dr. Siegfried G uggenheiaier Niirnberg, 

m érőm űszerek és tachom éterek gyára, 
Hajós és Szántó elektromosgy ár rt Buda

pest villam osszerelési anyagok és 
készülékek gyára, Koch & Sterzel 

Dresden transform átorok gyára,
FranzK ostorz Gom m ern szén 

és fémkefék gyára, IJtfrting 
& M athiesen Leipzig for
gó váltóáram ú áram 

mérők és kandem- 
lám pák gyára, Schott 
& G enossen Jena,
„ S t i a "  áram m érők 

gyára.
G A N Z-M O TO R  ÉS DINAMÓK BIZO

MÁNYI RAKTÁRA

RAKTÁRRÓ L S ZÁ LLÍT :
m indenféle szerelési anyagokat és készü
lékeket, izzólámpákat, csupasz és szigetelt 
vezetékeket, szigetelő csöveket, valam int 
tartozékait, porcellán árukat, dynam ókot, 
m otorokat, m űszereket, szám lálókat, m a
gasfeszültségű készülékeket, végül az ösz- 

szes gyengeáram ú cikkeket. 
Á rajánlattal és m intával készséggel szogál.

Eíatíó s z ő lid b ir fo k
Horgoson miiut mellet i, az uj határnál, hat !<a- 
tasztrális hold, metyböl 2 kishold szőllő, a többi 
szántó és félhold legelő, 5C0 gyümölcsfával. Rajta 
1 nyaraló épület 3 szobával — revenda, konyha, 
kamara és fürdőszobával, alatta pince, hordók és 
ea.yébb felszereléssel. Kapásház külön, fásszin, 
ólak, dróttal kerített udvarok, kertek. Lakás bú
torral. Értekezhetni H orgoson  Fodor M iklós 
fö ld b ir to k o ssa l 7129

r /  Á T Á/I-T Á ÍZ átrakása és pueolása
í  1 i /A F S .  a legjutányosabb árak 

mellett gyorsan és pon
tosan eszközöltetik. —

M egrendelésekéi á tv e ss  a Prokesch-palo ls HÁZMESTERE* 
Krnlj A leksandra ulica.

ŰRMÖS cs SCHNH’ZEft

W E IT Z E N F E L D  és T S A
SU 3O T IC A  ooooooo TELEFON 190 . 
Iroda: V árosi bérpalota . Kötélgyár: Sental-put. 
Alapítva 1902. cooooo Táviratcím: K enderipar.

PONYVA
E L A D Á S ÉS KÖLCSÖNZÉS

A já n l:  Lópokrócokat, 
tűzoltó és kerti töm lő
ket, uj lisztes, gabonás, 
gyapjú, toll, komló és 
szalm azsákokat, mad- 
rác és roletta szöveteket 
juttábói és lenből, m inden
nemű húzivüsznat. Zsineg, 
kötél és hevederek. ?i=

j

Hol lehet legolcsóbban vásárolni ?
HÁZTARTÁSI CIKKEKET

N A G Y  J Ó Z S E F
kefe, meszelő, kosár és háztartási cikktk 

kereskedésében, Strosmajcrova ul. (Huspincz.) 7.
DÚS RAKTÁR:

Konyhafelszerc lések, zománcozott főzőedények 
paradicsom- és LISZTSZITÁK, konyháin-Elegek 
berndorfi alumínium edények, alpacca evőeszkö
zök, ruháskosár, kupé- és iHaz.ókor.arak, kerfibu- 
torok vcsszőbö , kókusz és g .ékén,• lábtörlők, fás
kosarak, széntart <k és me./.áross-«st. orok st!>.

A jő szem a legfőbb kincs!
Ne rontsa a szemét, hasznai on Zeiss punktál 
szemüvegei. Minden rendszeri szemüveget 

mértél: után kés. ii
D E U T S C H

optikus Subotica Alexanrtrova-u. 5.
A Vajdaság legrégibb optikus üzlete.

FŰRÉSZ- ÉS HÁMOZÓMŰ.
Készít mindennemű mübutort, irodai berendezést, 

kónyha- és
KERTIBUTORT,

faszöget, vakfuinirt minden méretben, zárófákat, 
zárólemezeket, ládákat és dobozokat minden 

méretben.
KUBIKUS TALICSKÁK

nagyban.
VILLAMOS LUXUSLÁMPA LERAKAT.

O lc só sá g i hullám ! 6
70 koronáért legú jab b  m od ellek  szerin t 

form álok é s  tisztítok

férfi k a la p o k a t
NŐI kalapot Is le g o lc só b b  árban készítek .

Legutolsó dlvatu modellek megtekinthetők, 
formázást és javítást elfogad

„ADRIA** KALAPiPAR RÉSZÉRE 
STEIN i DRUG Aleksandrova ulica 11. sz- I

Szücsmühely megnyitás!
Édesítem a n. é. közönséget, hogy Sienkieviöeva 

ulica 28 sz. alatt (volt festő ház)

szücsm ühe ly t
nyitottam, ahol minden e szakmába vágó ujmunkát 

és javítást a leggondosabban eszközlök.
Nb. pártfogást kér

MQRGENSTERN ALADÁR szilcsm ester
l';yaib;lt vári ó lányok sz.ilcsmunkára felvétetnek.

I Fodrászok
iegolcsóbb bevásárlási forrás i

K A iC S  P É T E R
fod rásza it cikkek é s  illa tszerü k  nagy  

raktára
Su botica . R udicova ul. T alefon 147

Az ország legnagyobb zongora és hangszer raktára. — RészleHizetési osztály.
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Intelligens emb<;» ismeret
ü l. Választ

J Remény jeligére a ki- 
•’-ba kérek. 7164

kósziti
P i n t é i  F e n n e !

gyógyszerészeti 
laborul orium

Szent Jozseí 
ta sssa sT ss : 

gyógytár !
a nagytemplom mellet’. j

Értesítem a tiszte t >. 
vöiniCt, hogy

Hl

I. Vojiioviceva ui. 5. alá
í Pestköz, a városi bér
palotával szemben) he
gyeztem át.

Ugyanott paprikának 
való bordók olcsó árban 
kaphatók.
Kemény ccetf^yáros

Általános 
Közvezitö iroda 
B alázs Arno.tJ

B u d a p e s t
VIII. Baross-u. 36. 111.25.
Közvetít: Házakat, birio- 
ktt, üzleteket, házasságot 
Elvállal: Diskrőt megbí

zásokat.
Útlevél, Export-imporl- 

oszlály.

,3 !

T e le tc icn  nem a-lnnlr Titrrfol^st fe1vlMc«sK<«*-
ApiVMrr’ rté it epy »ró 2 F, ra ifa '/S s ta i á , e lí rn á  
h/lacerewenaxátntt. Legklrnhb apróhirdetés á r.l '’ O t  
Apróhlrdeléseket felverr. SxuSolleán a k iadóh iva ta l 
A lexaodra-ullca, Lelbacb-Iiic  és Schlanger h írlap, 
ércdn a vacutl pa rk  mellott. V idékre va ln inna.iy l 

Mel/íro«ltér»k.E15íizctéBl d íj havonklnt 30 dia., nü j-yodívre 00 d ia  
KérdezCsködéackhez v& las ibó lye ; m ellékle s 15.

Két intelligens, komoly,
, művelt iniiván’, °l-> an llf!) Pénztáros- és iroda-kis- 
| háznál keres neve unni asszonyt azonnali belépés- 
.yigy bazxyezetonoi állást,fi re ^ercSt szerb nyelvet 
■ hol ok( i inint L' ,:i . a ,  I tudók előnyben, Medjans- 
f tekintenek. Mindketten iz-Uj j j rUg 7174
’ésesen varrnak és zenét’ -----

' miiiianak, valamint úri, Fiatal jobb munkás, segéd, 
'leányoknak a háztartás {állandó munkára felvétetik. 
ii minden ágából oktatást í Kalmár Kálmán férfi-szabó. 
> adnának. Bármennyi mi n-1VI., Vlnogradski-ul. 13.
3 kát elvégeznek, csak aj t_ 7175
nitTÚllictésuk nímiképpen C| 6 éd ,

^biztosítva legyen. Szives* •• -• -

i-,n»*.*»aa*»»aaaaaaaaat««J
T E L -E L A D Á S í

felveszek

ARANYAT 80—120 K-te 
veszek. Ékszerekért a leg
többet fizetek. Ékszerekre 
kölcsönt közvetítők. Pát- 
kai a Lomháid zálogház 
volt becsüse. Iván Aritu- 
novié-ulica B. 4. (Hart

yen. pzl' u'’ (állandó munkára. Tarr Já- mann-palota, volt Novak- 
Pl,k i ló k a t  vagy címeket, „,,s V||L> MNo5 oblliía-til. ' ' - ...... *

»Két árv 
gére 
nck.

urileány« jeli 
kiadóhivatalba ki.

5073

ház, a vasút mellett). 6637
26. 7163

8 HP Lister
szivógázmotor 
szel, 13 colos

magániáró
köríürész-
rálókővc

és 23 colos cséplővel, szij-í- 
iazattal 140.900 koronáért,’ j a tín

-  "arschall- |  |  &
seplovel, i ?

ueiszereiésscl és j  Z «
L szivógázmotor, M ' k  FfC'i
darálóval, jókar- p J  U í M
ánvncan riadó. »?_____ ________ ’

Egy volt mozdony finó,
akinek mozdony vezetői 
vizsgája is van, gépkezelői 
vagy flitői állást keies. 
Cim a kiadóban. 6999
Szakácsnő előkelő úri ház
ban felvétetik magas fi: c- 
téssel. Cim »Pallas« hir
dető-iroda. Jclasiéeva-u. 3.

7114.

Hosszabb irodai gyakor
lattal biró fiatalember (ke
reskedelmi érettségivel), 
perfekt magyar, német le
velező. állást változtatni 
óhajtana. Megkeresések 
>-Vi.lékre is« jeligére a ki- 
adóhivatalba kéretnek.

7 1 6 ’
Kötösegéd(nő) állandó 
munkára, úgyszintén ta
nulóleányok felvétetnek. 

jBcck Jenő kötő-szövő

Eladó Skotus Viatora-ul. 
8. számú ház minden el
fogadható áron. Értekezni 
lehet Skotus Viatora-ul. 
32. szám alatt. 7091
ARANYAT. BRILLlANST,
drágaköveket legmagasabb 
árban veszek, órákat és 
ékszereket legszakszcrüb- 
ben javítok és legolcsób
ban árusítok Priedmann 
Dezső órás és ékszerész 
Subotica, Alexandrova ul. 
Állami tisztviselőknek javl-Francain teorie firaticiue ••............. n ....... i ......, RHuami usziviseiuniiun juvií  r  t  r *  J ^ a' uL b k o k n á l  20 százalék en-

p;
Ecz.

mailre experimenté, 
Adniinistratk’ii. 7192 Gőzfürdő mellett. 71«S9 

Keresek rövidáru engros- 
szakmában teljesen pr- 
fekt. komoly, jó beszélö- 
tehelségii. megbízható uta
zót, ki Bácska, Bánátban 
be van vezetve. Csakis 
olvanok ajánlkozzanak, kik 

? fenti feltételeknek megfe- 
j szakmáját érti alkalmazást öleinek. — Ugyancsak rÖ- 
Jnyer. Buta Karoly vaski - /vidáru engros-szakmában 
P reskedónél, Starakanizsa." horfekt
fi Szerb nyelvet beszélők t bízható 
5 előnyben. 7145 • festetik.

|  bízható kifutöfi 
JMind a három ajánlatra <
. hó 9. és 10-ikén lehet jc

Azonnal felvennék egy 
—35 éves németajkú :.zo- 
balcányt. Gráf Árminná, 
Senta. 7132
Vaskereskcdösegéd, ügyes, 
szorgalmas fiatalember, ki

30

Molnárt keresek azonnaii 
belépésre. Nős, szói gahnas 
szakemberek adják be

:cdmény. 6ü8ó
Hulladékért pénzt.
Legmagasabb napi árban 
veszünk vörös, sárgaréz, 
ólom, horganyt, öntött vas
hulladékot Mcgyanszky és 
Társa vaskereskedők Su
botica (a városház átellc- 
nében. Telefon 360. 6028
Eladó egy 60 HP compnund 
condenzátoros stabilgép 
hozzávaló Cornuval ka- 

Ugyanitt meg- zánnal teljesen jó állapoi- 
ófiu felvétetik. íjban, még üzemben. Meg

bevezetett meg- 
liclyl ügynök kc-

tekinthető Polcz 
Baranyavár.

Józsefnél 
6902szakemberek adják be p a - • (.spl|e„ nddiirJ

lyázatukat. Polcz -’í'^cf ;a„v ajr;,tán -s ’ ir^ ,xlj í HarlsnyaLötö-gép, Miihl 
gőzmalom, liaran, , ,  ar kiildcn|. Cim „ Ha'iscni, 12-es. alig hasz

'' ̂ K iadóban . 7191); imll. vasallvannva ós tel

Saját termésű

ÉDESM UST
minden menn iségben, va
lamint kisebb-nagyobb

Boroshordók
jutányos áron kaphatók:

F ra n k  Sándor;
palicsi szőlőjében. 
(Haveriül megálló)

901 1.....[kiadóba
Molnár, n ő t le n , á llá s t  k e - t e , ,  , „ |ó | l
rés. 4- 0 tara ti malom N , k f  . 
kezelését is vallalia. Cím: .^.j 
Pajor György molnár Sen-4 ' ' ' 
la, villanytclep. 7179

miit, vasállvánnyal és tel 
jes felszereléssel eladó 

kaphatók, t Dudás Juliskánál, Stari- 
ccgnél, S' - Beöcj, Kralj Petra-u. 4.

7183b 7151

Tannnc vagy kijut,'fin fel
vétetik. Kranter Antal és 
társa. 7172
Gyógy szerész-gyakoí nokot 
(érettségizett leányt) keres 
azonnali belépésié a esi r- 
venkai gyógyszertár. 7179
Perfekt gépii ó(nö) azon
nali állást nyerhet sabHi- 
cai iparvállalatnál, szerb, 
horvát nyelvtudás szüksé
ges. Cím ió.n!'',b.ln. 189 
Mtinkásláiivnk felvételnek 
l iscbcr iniiö doboz,gyárá
ban. Paíiceva-ul. 9 7160

y - ' - í t e "  ■

- Í Z -

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

m indenütt kapható!
□ e p n t:

Prva JiijjoslijV. fe te o a  Faorife M a i

S C a ls p -  
ü z l e t

Jo lánka Morr
Subotica, Vái osh z épület 
Megérkeztek a legujebb 

páriái és bécsi modil- 
kalapok.Öles , árnk. 

Fií'yelmcs ki zol; ai.'.r.

í, ü i t a i i ,

csj vit-í .. ihtlyc

Scüönörunn S ^ i h a ,  i -

Pailéova 5. Telefon 275.|llS

í S ' i d  e w i ( A i í . ' i  J á S s í .

|  a le g jo b b , 
lagfinamatols, 
l e g o l c s ó b b .

jazattai íhujjuu Koronáén,i i <5 ,
yanott 8 HP Marschall-K"

kazán, Hoffherr-cséplövel, 
ko mplettíelszercléssel 
egy 10 Hí
28 colos ___

rerenc:***0-!
--------- ---------------------- j i
Használt határ olcsón cl- U yu»»
adó. Laiio CzcrnyakoviéJV .  ' [M iéi1
vasúti park mellett. 7146
Muravidék legforgalma
sabb városában egy telje
sen berendezett asztaios- 
miihely azonnal eladó, cim 
a kiadóiban. 7031
Eladó egy teljes fatneg- 
munkáló-gyár 10 HP szívó- 
gázmotorral, esetleg helyi
séggel együtt. Binder Ja
kab, Scnta. 7180
Veszek használt, jó karban 
levő vörösréz fürdőkály
hát. valamint egy nagyobb 
Meteor- vagy Meidinger- 
kályhát. Kemény ecetgyá
ros. . . __  „7176
Eladó komplett, fényezett, 
berakott diófa-háló és 
..ycb háztartási dolgok.

Érdeklődni Trg Slobodc 6 
az udvarban. 7162
Boroshordók, kádak, jó- 
karban, nagyobb tétel ol
csóért eladók. Bővebbet 
Földes Samu ruhaüzlet.

S u b o t l c a
Gyárt mindenemü játék- 

árukat, szervir
t á l c á k a t

h á z t a r t á s i
c i k k e k e t

Elvál.ai mindennemű 
faáru készítését.

c s a k  nag> . an.

re
A

: h U L O N F £ L L  j

Vájjon hol vasa Itatod gal
lérodat, hogy olyan hófe
hér és fénves? Piukovics- 
n: l, VII.. Zrinski trg. 14. 
Kol nié-ház. 7124
Lelépési dijat fizetek két
szobás. kon vitás bútorozott 
utcai lakáséi t. Cim ‘a ki
adóban. 7173
Elveszett Gyukics Károly 
névre szóló arcképes iga
zolvány. Becsületes meg
találó adja le a kiadóban.
500 dinár jutalmat adok
annak, aki a város köz- 

| pontja környékén részem
re kétszobás és konyhás 
lakást vagy egy bútorozott 
szobát konyhával vagy 
konyhahasználattal talál.
Cim a kiadóban. 6167

B
1
A“

legideálisabb
f s a j f e s t ő s z e r

bikeminőfiégben isméi 
mindenütt kaphaló. 
Lerakat
Jugosziávia részére:

( Z a g r e b ,  V l t f é t o a  1 2 5 .
L ó i /  _____________

Egy teljesen es uj gépek
kel felszerelt faszöggyár, 
mely üzemképes állapot-l 
bán megtekinthető, ptnz-l 
ügyi okokból olcsón e*-! 
adó . Ügynökök dijaztat- 
nak. Cim: L a ich sr s 
öc/ger VoSpovo Sla- 
vonija. 7088

Belterületen ’uodern utcai! 1 
szobát, konyhát, villany
világítást ad magános or
vos megbízható, rendsze
reid házaspárnak takarí
tásért. Cim a kiadóhivatal
ban. Megbeszélések csak 
11 órakor. 7169
Fekete kopó kölyök-kutya, 
két első lábán körme Glett 
és ‘zügyéii fehér töltőkkel 
elveszett. Megtaláló il
lő judomban részesül. Cim 
a kiadóban. 7186

P O R C E L Á N ,  
Ü V E G Á R U

i és aczetcliu

' LÁMPÁK
j nagy mennyiségben, 
'olcsóbbanmint a gyá;ban 

1 apható
Jansen Antalnál 

porcelán üzlet BEOGRAD
Kralja Milana 59 (az uj királyi 

palota ir.^U tt.)

r ' i í í  A  t e g f l R o n v a b f a

r, ■ Í-XT!k 1 f c - A  U l

3  c s o k o lá d é i  é s  c so k o tA d é k O lS n -  
2Sui j  » o e s  é y e k e l  g y á r tja  c s a k i s  a

>i C 9lferí2  „ J E - K A IS W
.3 csokolA dé-
' * ó s Cf.ofcoiúd -'külü .ilegességG k gyára.

é r je n  P h i ü t  ,,-Jíh-KA“  t e á t ! t e l !

D I A  W A L T
Pékek ínyeteni! „D IAM ALT* 
a Mauser & Szobolka gyárból 
W icn-Stadtiau, békebeli minő

ben, újra kapható a vezér- 
itepviseletnéíjugoslavia számára

E t e S  D u M Z a g r e h

Lerakat Strooniajerova ul- 10.

Vas- cs fómontvényc- ’ 
Let G'yárt, mkkelez;

és galvanizál 
KR4USZ

u i J V -Bccsl:cr«k, a törvényszéki j 

. ; palota mellett.

aj] Te) f Ion 329. Í9M|
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