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m agyar színház
Három hót múlva megkezdődik 

Suboticai) a .'zinhózi szezou. Egy 
szarajevói társulat érkezik ide, hogy 
a  város hathatós támogatásával fel
támassza, életre keltse az évek óta 
alvó, szinte tetszhalott suboticai szi- 
r  -szelet. Mióta a nagy átalakulás 
után megszűnt a Vajdaság területén 
az egykor virágzó, éppenséggel nem 
megvetendő művészi értéket repre
zentáló magyar színjátszás, egy egé
szen rövid ideig tartó C nagyon 
tiszteletreméltó szláv színházi vál
lalkozást leszámítva eboen a majd
nem másfélszózczer lakost számláló 
városban egyáltalában nincs helye a 
Múzsának,

Őszinte jóindulattal és igaz meg- 
crtéssel figyeljük a suboticai szláv 
színjátszás lehetővé tételére irányu
ló fáradozásokat és sikert kivárniuk 
az akciónak, mert kulturális célról 
van szó, a kultúra és a művészet 
kérdéseiben pedig távol kell tartani 
minden politikai szempontot. Szc- 
retnők, ha a mostani vállalkozás 
eredményesebb volna, tariósabb vol
na, mint az előző. Nem akarjuk elvi
tatni a szláv kultúrától, tehát a szláv 
'szülészettől sem,' hogy igénybe ve- 

/ hesse az állam, a város és társada
lom és az egyesek részéről az anya
gi és erkölcsi támogatásnak minden 
elképzelhető legmagasabb m értékét 
Egészen bizonyos, hogy a szlávul 
nem tudó suboticai magyar társada
lom is szívesen látogatja majd az 
előadásokat, főképpen akkor, ha a 
műsort az itteni különleges helyzet
nek megfelelően állítják össze. Nem 
ti suboticai magyar társadalom rész
vétlenségén fog múlni, ha ismét nem 
jár sikerrel ez a sziliházi vállalko
zás.

És nem is akarunk rekriminálni 
ebből az alkalomból, csupán újra 
meg újra, ki tudja hányadszor, meg
jegyezzük, feljegyezzük, szerényen, 
de sok keserűséggel, sok rczignáció- 
val megemlítjük itt, ami nagy és jo
gos sérelmünket: a jugoszláviai ma
gyar színészet hiányát.

Szomjasan és türelmetlenül áhí
tozunk már a magyar színház után. 
Kell, nagyon kell már nekünk, szi
vünknek, leikünknek, hogy a béke
szerződésben és az alkotmányban is 
megfelelő rendelkezésekkel megvé
deni Ígért, fejleszteni Ígért különle
ges magyar kultúránk egyik leg
szebb és legerősebb pillére a ma
gyar színiátszás uira felüthesse ál
landó sátrát itt nálunk. Hosszú évek 
óta fájdalmasan, keserűen nélkülöz
zük a magyar színházat, amelyhez 
állampolgári és emberi jussunk van. 
amelyet nem kobozhat cl tőlünk 
senki és semmi.

Mikor fog már fölcsendülni az el
árvult színpadon a magyar szó? Mi
kor érjük meg azt a régóta késő ün
nepet, hogv újra elkövetkeznek sza
munkra a régi meghitt, kedves szín
házi esték? Irigykcdéssel olvassuk, 
ha”iuk és látiuk, hogv Romániámul 
és Csehszlovákában teljesen szabad. 
<öt állatni támogatással fejlődik 
magyar színészet. És nálunk még 
csak nem is gondolhatunk kezeli 
megvalósulására. Még szerény és 
iámber óhajnak is merészség a ju
goszláviai magyar színészét clctre- 
kdésénck gondolata. Pedig mmden 
arvagi és erkölcsi előfeltétele meg

volna itten a magyar szintársulat 
boldogulásának. Ami kiséilet, fára
dozás történt eddig ebben az irány- 
han, mindez a kezdet kezdetén 
hajótörést szenvedett a — politika 
miatt.

Hát ez az, amiről akarva, nem 
akarva szólanunk kell már egyszer.
És rá kell mutatnunk arra, hogy a 
mostani politikai rendszer, amely 
más tekintetben sem kedvez, sőt in
tézményesen útját állja a magyar
ság kulturális törekvéseinek, akadá
lyozta meg eddig is a jugoszláviai 
magyar színészet lehetőségét. A ju
goszláviai magyarság egyetemének 
tiltakoznia kell és harcolnia kell az 
ellen az előítéletes és az ország kon
szolidációjára is káros politika ellen, 
amely az itteni magyar színészet 
megteremtésében politikát lát és ál
talában ebből az egész kérdésből po
litikát akar csinálni.

Sok hibája volt a l égi magyar rezsim 
nemzetiségi politikájának, amely min
dig Becshez igazodott, de még ez a 
méltán kifogásolható rendszer sem tet
te lehetetlenné a másuyclvü kultúrát 
érvényesülését, a Vajdaságban lakó 
magyar társadalom pedig szinte 
meleg érdeklődéssel kisérte a novi- 
sadi szerb színtársulat sűrű vendég ■ 
szerepléseit Suboticán, Somborban j íróért

ben nagyon értékes, igazán fejlett (állásra Janka Jovánt, egy ljubljanai 
színtársulattal rendelkezett évtizc- Kabonakereskedőcég /ad ó já t hiv-
deken át a vajdasági szerbség és IIP- H 'i -íLi •: ,,, •><rli c I' ni i<c

cs Becskerckcn. Művészi tekintet-Jután.

künk itt lakó magyaroknak soha ; 
eszünkbe sem jutott, hogy bármi
képpen gáncsot vessünk c magasz
tos kulturális vállalkozásnak. Az ál
lam és a helyi hatóságok védelmét 
és támogatását, a magyar közönség 
igaz rokonszenvét élvezte a Vajda
ságban működő szerb szintársulat.

Mi magyarok sem kérünk mást, 
most hogy nemzetiségi kisebbség 
lettünk. Az állam és a hatóságok jó
akarata támogatását, szláv testvé
reink rokonszenvét cs megértését. 
Gondoljanak vissza arra az időre, 
mikor ök voltak a nemzetiségi ki
sebbség, hogy milyen feltó szeretet
ek milyen szivbeli rajongással 

csüngtek auyanyclvükön, saját szláv 
kultúrájúkon, hogy milyen drága 
kincs volt a számukra a saját külön 
színészetük, amelynek fenntartására 
és fejlesztésére az áldozatkészség
nek legszebb példáit mutattak.

És ha visszagondolnak minderre, 
megértik, hogy ini magyarok szin
tén a szivünk és a lelkünk legféltet
tebb, legdrágább kincsének ismer
jük n. agyar kultúránk megőrzését 
/,$ fejlesztését. És megértik, hogy 

; sovárgunk a magyar színház

A  korm ány sorsa a pá rtok  kezében
A radikális-párt a  m aga részére követeli a belügym iniszteri 
tárcát — A földmiives-párt átadta ultim átum át a kormánynak 

A belpolitika hírei
A kormány sorsa a pártok keeébo 

került. Ma már nyilvánvaló, ltogy 
Pasicsnaú és a kabinet többségének 
az az álláspontja, hegy a krízis elő
idézésének ódiumát a pártokra kell 
hárítani. A zagrebi konicrcncia és a 
sombori gyűlés ugyan tisztázták a 
kormány helyzetének tarthatatlan
ságát, de a kormány ezeket nem te
kintheti illetékes fórumoknak a bi
zalmi kérdés eldöntésére.

Érdekes taktikázás folyik azonban 
a pártgyülések összehívásával. A 
demokraták gyűlése október 10-én 
lesz. a radikálisok azonban még nem 
publikálták a maguk gyűlésének idő
pontját. Demokrata körökben azt 
hiszik, hogy a radikálisok csak a de
mokraták után tartják meg gyűlésü
ket, hogv a demokraták kezdjék. 
Ilyen módon akarják a kolació fel- 
robbantásának ódiumát a demokra
tákra hárítani.

A radikális miniszterek viszont 
szeretnék megmenteni a koalíciót, 
de ui alapokra akarják fektetni a két 
párt egységét. Követeléseiket még 
nem íormulázták meg, de beavatot
tak szerint a belügyi tárcát — a vá

ta. Az tij közélelmezési igazgató fel- 
data a kormány közellátási rende

letéi végrehajtásának gyakorlati ve
zetése lesz.

Nagy változások a had' 
sereg vezetésében

Bcográdból jelentik: A király a 
.?-ik hadsereg parancsnokát. Milo- 
szavljevia  Mirka tábornokot fel
mentette állásából és helyébe Szrni 
Hanics Koszta tábornokot, a 3-ik 
hadsereg eddigi parancsnokát nevez
te ki. Az ö helyébe (irulcs Paula tá
bornok, a dunai divízió parancsnoka, 
kerül. Ennek a hadosztálynak élére 
Zecsevfcs Milivoj volt hadügyminisz
tert nevezte ki a király. A driuai di- 

izió uj parancsnoka Sziankovics 
Milos gyalogsági ezredes, a drávai 
divízióé pedig Vucskovics Milán tü
zérezredes lett. A drávai divízió ed
digi parancsnoka, Dokies Gyúró tá
bornok a törzstiszti vizsga bizottság 
elnöke lett, a bizottság alelnökei pe
dig flííWrs Zsivojin lovassági ezre
des.

Lemondásra készülnek 
a tisztviselők

Az állami tisztviselők egyesületé
ben olyan akciót készítenek elő, 
amely nagy befolyással lehet az ál
talános rolltikai helyzetre is. lla ;r 
tisztviselőtörvényt rövid idő alatt 
nem hozzák tető alá, a lisztviselők 
nagy része kénytelen lesz kilépi i az 
állami szolgálatból. A készülő kor
mányválság azonban megakaszthat
ja a (isztviselőtőrvény ietárgvalását. 

f Ezért a tisztviselői kar tömeges és
jelentek meg teljes számban. f rögtöni lemondással akar az. illelé-

A klerikális párt nagy érdeklődést i kcs körökre nyomást gyakorolni, 
mutat a politikai helyzet kibontako-! hogy megéllietésiík ügyét ne tegyék 
zása iránt. ! ki a politika eshetőségeinek.

. . . ......A tisztviselők nem akarnak kor-
11 ” ' c pá ( (m.i,lyvalságot. nekik semmi közük

k......  » . ..  . / l. r i zie Ik.-z nk
Átadták a

ultimátumát 
Beogradból jelentik: A földmives-j 

párt képviselőinek küldöttsége Z//- f 
zics Voja vezetése alatt megjelent j 
Pastcs miniszterelnök előtt és átad-j 
Iák neki a párt memorandumát a " 
dalmáciai viszonyokról. Mint tegnapi 
már jelentettük, a memorandum ul- J> 
timátum jellegű és a hírhedt agrár- 
rendelet azonnali vissza v onását kö
veteli.

Dalmácia kiürítése előtt

st az egész, krízishez, ök anyagi 
helyzetűk gyors rendezését várják 
az országtól.

Hogy milyen komoly stádiumba 
jutott már a tisztviselők akciója, leg
jobban az mutatja, hogy máris bi
zottságok alakulnak, a tisztviselő 
egyesületekben, azzal a céllal, hogy 
a lemondó tisztviselők számúra 
munkaalkalmakról gondosk1 idianak.

Ha hamarosan nem Nyernek biz
tosítékot a tisztviselők arra, hogy a

Roll,ahol jelentik: Hivatalos kon,- «
umke szerint o-itober l-en Icítiondnr all • • <nkn»,.

í\,lilik .1 körökben ••.ívelik, hogy
a kormány az utolsó pillanatban mó
dot fog találni arra, hogy az orszá
got megments'- attól a zavartól, a 
mit a tisztviselők lemondása az. 

ritejp ^igazgatás minden ágában előidézne.
A kultuszminiszter a királynál 

A király kihallgatáson fogadta 
Pribies'-.s Sz-.-'ozár ku'.tnszmi- 
iksz.tcr: k r< *znríiának ügyeiről
tett jelentést.

\z  Igazságügy miniszter jóvá- 
tétell tárgyalásai

Markovi rs 1 nzn igazságügymi- 
[i'i.zte,- mű. D riiv/űhcn tartózko- 

diktátort 5dik. ahoi a jóvátétel körül folytat 
neveznek ki Jtárgyalásokat a belga államféfiakkal. 

Bcográdból jelentik: A szociálpo-jVisszaérkezését a ke: \égére várják 
litikai minisztérium a k'»/.cllátás ve-1Beogradba, ahol azonnal reteralnt 
'.etésérc szakerő alkalmazásút ha-'fog  a kormánynak tárgyalásai ereu-

in
királyság nevében Aiitonijiyii 
mai követ, Olaszország nevében pé
tiig Tnsti külügyi államtitkár aláír
ták a rapallói szerződés végrehajtá
séról szóló konvenciót. Az aláírás 
napja fontos dátum, mert ettől 
mitott 5 napon belül ki kell

olaszoknak Dalmáciát, a íiumci 
kérdés rendezésében pedig az cgyoz- 

lasztások m ia tt- - íQltéticnül maguK- mény értelmében \bb •xiábnn folyó 
nak követelik. *  fkó lj-én  o szciilő szakértői i-orfe-

Az összes clőielck szerint hosszújrencia fog dönteni. Az. abbáziai kon- 
válsáera van kilátás. Iferencia fog dönteni az olasz rész-

I röl felmerült terv iehtt is, amely a 
kikötök kihasználását nemzetköziRésen \annak 

Bco"rűdb<il jelentik 
rap folyamán húsz képviselő

klerikálisok
\  tegnapi

rke
• zett Beogradba. Azt hiszik, hogy a 
’ hét vegéig a képviselők többsége a 
» révárosban lesz.

Politikai körökben sokat beszél
nek róla és elénk feltűnést kelt. hogy

Ildik: itusra fogja
Közélelmezési

PCK roia es civiik .cnunesi i.l h . 1 ........  I •,
• i / id  iO'bart a Korosec-aoport tasiai ’.ározta cl. Zsenav  miniMter. erre az linón;-:,rol.
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Megjeleni: az ideiglenes 
uj devizarendelet

MegszorítóiUk az idegen valuta kivitelét

A hivatalos lap közli n deviza- 
ös vahjtaforí'nlom ról szóló uj ren
deletét. A rendelet értelm ében a 
m inisztérium  továbbra is megen- 
gedi az eddig feljogosított pénz
intézeteknek, hogy a valutajavitús 
céljóból dinár vásárlása vigett dol
lárt a külföldre kivihessenek. A dol
lár kivitelének módjáról jelentést 
tartoznak tenni a Narodna Banka 
legközelebbi fiókjánál, am ely az 
engedélyt 8 napon belül megadja. 
A dinár m egvásárlását a pénzin
tézetek 14 napon belirt a N arodna 
Bankánál kötelesek igazolni.

A A külföldre utazók 3000 di
nárt vihetnek magukkal jugoszláv 
valutában. Ehelyett azonban a 
gyenge valutájú országokba u ta
zók gyenge valu tában 000 dnár  
értéket, erős valutáiu országba 
pedig az illető ország pénzegy- 
ségóböl 3000 egységei (3000 lírát, 
frankot, szokolt stb.) vihetnek ki. 
Ezt n valutát csakis vízummal el
látóit útlevelek alapján lehet be
szerezni és az útlevélre a vételt 
rá kell vezetni.

A hatdrmenti forgalomban csak 
1000 dinárt, vagy ennek megfelelő 
idegen valutát szabad kivinni.

Minden lakosnak jogéban all 
havonta 300 frank  értékű idegen 
valutát saját céljaira beszerezni. 
Külföldön tanuló diákok, betegek, 
valam int a tudom ányos intézetek 
szám ára szintén lehet idegen v a 
lutát vásárolni. Az erre jogosító 
igazolványt 13 dináros okm ány
bélyeggel ellátott kérvényben, a 
szem élyazonossági igazolvány csa
tolása mellett, a pénzügym inisz
tériumi főfelügyelőségnél Beograd- 
ban kell kérelm ezni, am ely 6  h ó 
napra szóié jogosítványt állít ki.

Fi, Th. Buckle
(1 8 2 2 -1 8 6 2 )

Száz év előtt született, hatvan év 
előtt halt meg.

Londonnak, az izgalmas világvá
rosnak a gyermeke, Henry Thotnas 
Buckle egesz életét zajtalan munká
ban, tudós kutatásban töltötte s 
meghalt Damaskiis felé vivő utjaban, 
távol Keleten, ahová elment, hogy, 
szellemi munkáról elcsigázott, beteg 
testének erőt és egészséget szerez
zen a további munkára. Ott nyug
szik Damaskusban, a protestáns te
metőben, a híres sziriai síkság egyik 
igéző pontján. Ott járt az óvilág 
klasszikus földjén. Egyiptom pira
misai közt. Arábiában és a Szent 
földön, az ősi művelődés első forrá
sainak színhelyén s annak a földnek 
le t t  örökös lakója, amelynek világ
részünk kultúrája a legtöbbet kö
szönhet.

Munkájával, amelyet töredékül 
hagyott hátra, első sorban a tudós 
világnak, Anglia nagyságát és dl-1 
csöségét növeli. Azok közé a nag y ! 
angolok közé tartozik, akik a XVIII. 
és XIX. században irányították az 
angol tudományt s akik nemzeti éle
tük korlátái közül kiemelkedve az 
internacionális tudománynak és mii- 
\ éhségnek is valódi értéket szolgál
tattak. Bueklc gazdagította az em
beriség szellemi klncsesházát, mint 
nagy hazafi: Ch. Darvin, A. Smith.l 
A. Spenccr, Carlyle M. Stuart. Rus- 
kiu s annyi más. akikkel az Old Eng- 
land biiszkélkedhetik. Korukra vala
mennyien nagy hatást gyakoroltak. 
Valamennyien világnézettel bíró. 
.vagy éppen világnézetet alkotó szel-

J lemek, akiknek sorában méltó he-I
[lyet foglal el Buckle, szintén eredeti 
|  világnézettel bíró tudós, aki fclfogá- 
! sát hosszú időre uralkodóvá tudta 
j tenni a történelem tudományában,
8 amelynek révén azok beolvadtak az 
( általános műveltségbe is. 
j Életének egyetlen célja volt meg-

I
irni Anglia civilizációjának történe
tét’*). tárgyához és hazájához méltó 
monumentális alkotásban. Helyet ta
lált volna benne a művelődésnek 
minden ágazata, részleteiben s ma
gasabb összefüggésben és egységes 
fejlődés folyamatban mutatva be. 
kialakult tudományos világnézet 
alapján, szigorú kritikával, pontosan 
megállapított módszer segítségével: 
egyszóval, teljes tudományos készü
lettel, úgy, ahogy a természettudo
mány dolgozza föl a természeti al
kotásokat a maga kifejlett módsze
rével, pontosan megállapított eszkö
zeivel és céljaival. Bueklc a történe
lemből természettudományt akart j 
teremteni. Mély gondolat volt ez 
Buckle idejében, amikor a történel
men puszta elbeszélést értettek fel
színes oki magyarázatokkal, csinos 
irodalmi mázzal és miivészi jelleg
gel.

Nála a történelem, mint természet- j 
tudomány, az emberi kultúra terme- P 
szed termék, olyanok, mint .1 ter-J 
mészeti tárgyak és tünemények. I 
Benne természettörvények unlkod-1 
nak. Csak hogy itt azokat társadul-? 
mi törvényeknek mondjuk, amelyek? 
kifejezik a társadalom szabálysze- j 
rüségeit. Ezeket a szabályszcriiséőc-1 
két első ízben szinte megdöbbentő» 
hatással a statisztika mutatta ki 5 
Buckle Ouctclct belga statisztiku j

*) Magyar fordítása 10 kötetben jelent nieg

A jogosítvány m eghosszabbítását 
lejáratkor újból kell kérvényezni.

Az országban átutazó idegenek 
külföldi valutát kivitel végett nem 
vásárolhatnak.

Idegen szem élyek szem élyazo
nossági igazolványa alapján va
lutát beszerezni szigorúan tilos 
és ezt a büntető törvények sz e
rint büntetik.

M inthogy a zagrebi és beogradi 
tőzsdéken bevezették a clearing- 
forgalmat, a valu ta- és d ev iza
ügyletekre feljogosított pénzin té
zetek sem  adhatnak el pénztáraik
nál idegen devizát, hanem  csakis 
a beszerzésre vonatkozó m egbí
zást fogadhatják el és ezt a clea-

Görögország uj harcra készül
Mudániában kompromisszum készül az angolok és törökök 
között —  A szövetségesek  kényszerítik  a görögöket Thrácia 
átadására —  Eltűnt K onstantin görög király lem ondó-levele

A Mudátliában megkezdett tár
gyalásokról eddig csak igen kevés 
részlet szivárgott ki. minthogy a 
tárgyaló telek minden közlést meg
tagadtak a konferenciáról.

Az angol és francia lapok megál
lapítják, hogy a legelső napokban az 
angol és török álláspont között, kü
lönösen a tráciai kérdésben igen éle
sek voltak az ellentétek. A törökök 
végül mégis cliogadták a szövetsé
ges hatalmak jegyzékének alapel
veit. Ez különben előrelátható volt, 
hiszen ez a jegyzék alapjában véve 
teljesíti az összes török követelése
ket, csak a kivitelben vannak eltéré
sek. A szövetségesek véglegesen a 
mellett döntöttek, hogy Tráciában a 
görög közigazgatásnak azonnal meg 
kell szűnnie, azonban mindaddig, a 
míg a béke léire nem lön. nem enge
dik meg, hogy török csatiatok loglál- 
idk el Tráciál, vagy akár csak átkel
jenek a szorosokon.

Az ellentétek miatt a nnidániai 
konferencia tovább fog tartani, mint 
azt remélték, de biznak abban, hogy

ringben résztvevő in tézetek  clea- 
ring utján bonyólitják le. V alutát 
— a rendelet fenti intézkedései 
alapján — az eddigi form ában to
vábbra is el lehet adni.

A pénzügym inisztérium  közli, 
hogy a külföldi cégeknek belföl
dön fennálló követeléseit export
áruk beszerzésére m inden korlá
tozás nélkül fel szabad  használni.

A külkereskedelem  részére szük
séges valuták és devizák beszer
zéséről nem intézkedik a rendelet. 
Az erről szóló, szeptem ber 30-ilti 
ideiglenes in tézkedést, mely a 
szeptem ber 2-ikáig történt kül
földi vásárlások kifizetésére en
gedélyt ad, m ár ism ertettük.

sikerül az angol és török álláspont 
között kompromisszumot teremteni. 
A törökök máris beleegyeztek abba, 
hogy kisebb angol csatiatok a Dar
danellák ázsiai pariján maradjanak, 
ezzel szemben Anglia a tráciai kér
désben tanúsít engedékenységet.

Kcmal pasa a tárgyalások ideje 
alatt egyébként légy veresen is nyo
mást akar gyakorolni Angliára. Az 
angorai kormány párisi megbízottja 
kijelentette, hogy ha Anglia a török 
követeléseket visszautasítaná, azon
nal riiegszakitják a tárgyalásokat és 
a tőrök csapatok Konstantinápoly el
len indulnak. A Havas-ügynökség je
lentése szerint

hetvenezer főnyi tartalékcsapat 
készen áll az. angolok megtáma
dására a konícreneia megszakí

tása esetén.
E fenyegető magatartás dacára 

Kcmal pasa békekészségének is ta
ntijeiét adja. A szövetségesek kon
stantinápolyi főhadiszállásának je
lentése! szerint a szövetséges hatal

nyomán jár s a történelmet, mint tu-f 
dotnányt a törvényszerűségnek a J 
gondolatára alapítja. így a történe-f 
lem természetesen nem lehet más. j 
mint művelődéstörténet; annak a 
munkának a története, amelyet az 
ember a műveltség különböző ágai
ban: a gazdasági munkától kezdve 
a társadalmi munkán, a tudomá
nyon, művészeten át a legmagasabb 
világnézet alkotásáig létrehoz: a z , 
az egységes folyamat, amely volta- f 
képpen az emberi szellem és élet j- 
számtalan megnyilatkozásának az j 
összege a haladó időben: minden j 
fényével és árnyékával, minden föl-5 
emelő és lesújtó részletével, minden 
érzésével, eszméjével és alkotásá
val.

Szerinte a történelem két tényező 
összehatásának az eredménye: a 
természeté és az emberi szellemé. 
Ez a két faktor működik az emberi
ség életfolyásában szakadatlanul. A [ 
természet környezet s ebben j 
Buckle megelőzte H. Tainc inilicu-f 
elméletének egyik gondolatát, amc- í 
lyet aztán tervszerűbben a franciái 
tudós dolgozott ki. A két faktor köl- • 
csönös hatását Bueklc igy fogalmaz- j 
za meg: a történelem a természeti 
behatása az emberre és az ember- J 
nek visszahatása a természetre. E s ; 
vizsgálja a természet befolyását a : 
társadalmi rendre és az egyén ielk • ’ 
móré, az égali. a táplálék, a talaj é* , 
a tcrmcszettiíncményck szerepéi a ; 
kultúra alakításában s úgy talál 
hogy amikor a természet uralko* 
az ember fölött, mint az ókori 1 
velődésbén. akkor a civilizáció 
képzeleten nyugszik, amikor ncdi 
az ember uralkodik a természet fó-j 
Jöttr  mint. az európai művelődésbe! I

mak Tzmet pasával megegyeztek-, 
hogy Kemal parancsot ad csapatai
nak. hogy kerüljék az angol csapa
tokkal való találkozást.

A török-angol tanácskozást és a, 
mudániai megegyezést erősen kom
plikálja Görögország njabb harcias 
magatartása. A tárgyalásokon részt
vevő görög delegátusok azt az in
strukciót kapták Athénből, hogy he
lyezkedjenek elutasító álláspontra a 
Trácia kiiirilésérc vonatkozó követe
léssel szemben. Ez magában véve. 
nem sokat jelent, ellenben komolya 
helyzetet . teremthet a görögöknek 
az az elhatározása, hogy Tráciában 
megszervezik a védelmet. Egész GB, 
rögországban elkeseredett a hangu
lat a szövetséges hatalmak ellen a 
miatt, mert Tráciát a törököknek 
ítélték. Az uj görög hadügyminisz
ter kijelentette, hogy amig egy gö
rög katona és amíg egy' lövészárok 
van Tráciában. addig ezt a  területet, 
nem engedik át a törököknek. En
nek a kijelentésnek mcgfelelöleg' 
egész Görögországban folynak a ka
tonai intézkedések Trácia védelmé
re. A már dernobilizált hadsereg 
újra gyülekezik, helyőrségenként, 
rövidesen szintén Tráciába indul.

A hadsereg reorganizációja folya
matban van. a görög kormány be., 
hívta az 1917. és 1918. évi korosztd-' 
lyokat és elhatározta, hogy ismét', 
lelveszi a harcot Tráciában a törö
kökkel.

A legújabb jelentések szerint 
a görög haderők m ár el is in
dultak Rodostó és Csataldzsa 
felé. A görög csapatok elönyo- 

múlása szünet nélkül folyik,
A görög kormány elhatározásával 

szemben Venizelosz nem idegenke
dik Trácia átadásától. Londoni tár
gyalásai során azonban a keresz
tény lakosság biztonsága szempont
jából azt ajánlotta, hogy Tráciál tt 
szövetséges csapatok szálljak meg.

Mután biztosra veszik, hogy, aa 
athéni forradalmi bizottság ellentálr 
a mudáni megállapodásnak, Izinet) 
pasa, a török hadsereg képviselöjo 

(azt a kívánságát fejezte ki.

akkor az értelmen. Emellett az er-̂  
kölcsi érzés másodrangu, mert tri£ 
az értelmi haladás gyors és nagy le-j 
bet, az érzés mindig ugyanaz, váh  
tozatlan, nincs benne haladás.

Buklc elméletének az alapgor.de* 
Iatait más, fontos gondolatai egészi* 
tik ki a vagyonosodésról,. az iroda-, 
lomról, a vallásról és a kormány-* 
zatról. Ezek azonban csak másod- 
sorban vehetők figyelembe. Eő esz* 
inéi kétségkívül tudományos érté
kűek, de egyoldalúak. Az. hogy az, 
emberi akarat külső tényezők szűk-, 
ségszerii befolyása alatt áll, s hogy 
a fejlődés ezekből indul ki és tőlük' 
függ. nem kizárólagosan igaz; a tör
ténelemben az emberi alkotó erő aa  
igazán fontos, majdnem a döntő té-, 
nyezö, mert a kultúrát az csinálja* 
az emberi természetnek megfelelő-, 
lég: s a történelemben fontos ugyan, 
az emberi értelem, amely az eszkö* 
zök eszméit szolgáltatja, de fonto-, 
sabb az érzés, amelyen nyugszik a. 
műveltség, ebben van az oka, s cz ; 
szabin meg a célját. Az értelem az 
érzéseknek, a vágyaknak a végre
hajtója.

Biicklcnck a munkája töredék, de 
minden részletében magán viseli a., 
lángész alkotásnak bényegét. A 
történelemtudomány nagy alapvető; 
munkái közé tartozik, amelynek ta
nulmányozása nemcsak a  tudós, ha
nem általában a müveit elmékre 
mindig ösztönző hatást fog gyako
rolni. Valóban örök veszteség, hogy.
: unkáját nem írhatta meg teljesen.

maga életét tragikusnak erezte, 
amikor halálos ágyán, láztól kínoz
va. igy kiáltott fel: »Köny\em, 
könyvem, soha sem fogom azt be
f e l e z n i T o u c s  Gusztáv
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hoiy  Görögországot a nagy ha
talmak kínyszeritsék Trácla ki

ürítésére.
Török' részről beleegyeznek ideig

lenesen Trácia szövetségközi meg
szállásába.

Mudánlában most arról tárgyal
nak. hogy amennyiben Görögország 
vonakodnék eleget tenni a mtiddni 
egyezménynek,

a szövetségesek blokád alá ve
szik a görög kikötőket.

A szövetséges hatalmak a mudá. 
piai értekezlettel egyidőben előké
születeket tesznek a békekonferen
ciára is. A szövetségesek jcgvzék 
utján javaslatot tettek az angorai 
kormánynak, hogy a békekonferen
ciát Velencében, vagy ha ez a törö
köknek nem lelel meg, Szkutariban 
tartsák meg. A törökök a tárgyalá
sok színhelyéül valószínűleg Szkuta- 
f i t  választink.

A bttlgár kormány, hogy a török
görög kérdésben teljes semlegessé
gének tanúbizonyságát adja, meg
tiltotta, hogy akár a török, akár a 
görög menekültek Bulgária terüle
tére lépjenek.

Ellopták a görög detronlzá- 
ciós okmányt

A görög hadsereg reorganizáció
jával egyidőben újból szervezked
nek a Konstantinhoz Ilii politikusok 
és tisztek is. Athénben nagy nyug
talanságot kelt, hogy

Kor.statiil király lemondási ok
mánya eltűnt

Az okiratot a forradalmi bizottság 
az államnyomdába küldte, azonban 
annak kinyomatását a Konstantinhoz 
Ilii tisztek megakadályozták, abban 
a reményben, hogy sikerülni fog az 
elűzött király visszatérését kiviv- 
niok. Az athéni rendőrség azt hiszi, 
hogy a lopást ezek a tisztek követ
ték el.

A forradalmi bizottság még nem 
Esett túl az első nehézségeken, mind
eddig nem sikerült az első kabine
tet megalakítani. Konturiottsz ten
gernagy a felajánlott kormányalakí
tási megbízást visszautasította.

A kis-ázsial Szkutariban lesz 
a békekonferencia

A Matin-nek táviratozzak Romá
ból: A kormányhoz közelálló körök
ben úgy tudják, hogy a keleti béke
konferencia Szkutariban lesz, a Már
vány-tenger keleti partján, szemben 
Konstantinápolylyal.

Vérmes rem ényeket szül
a  városi adóhivatal rendetlensége

A subotieai városi adóhivatalban 
nem a legteljesebb a rend, ha hinni 
lehet úr. Konyovits Györgynek, a 
közvetlen adók vezérigazgatójának, 
aki bizonyára szakértő ebben a kér
désben, a becskereki adóhivatalon 
kívül nincs olyan nagyfokú rendet
lenség egyetlen más adóhivatalban 
sem, mint a subotieai adóhivatalban. 
Konyovits most vizsgálta felül a vaj
dasági adóhivatalokat s ezen az ala
pon mondott lesújtó véleményt a su- 
Coticairól.

Az adóigazgatás főnöke megálla- 
pirotta, hogy Suboticán az adók nin
csenek előírva s ebből azt a követ
keztetést vont;’, hogy a városnak 
t'^bb millió követelése van az adó
zókba Issemben.

A városházán, ahol éppúgy érző 
a súlyos pénzhiányt, mint mindenütt 
? ilágon, nagy örömet kelteit, Ív gy 
nem várt pénzhez lehet jutni. Dr. 
Konyo'á's * * zermr körülbelül hm z 
millió lehet az elő rcm irt adó, ami 
Subotica rövidesen behajthat.

Minden adófizető tiszté' n v n  
azonban azzal, hogy ez. a ' -sz mil
lió Icnvegcscu kevesebb le ..., > ha 
szabad kontra-jóslatot megkozkaz- 
♦atnunk. húsz koronát is alig jelent 
a városi pénztár számára •/, ha az 
ynókit pontosan, előírjál, é> c :-ik Zc. 
előirt adókat hajtják be.

Ma a helyzet ugyanis az, hogy

éppen azért, mert az adók' nincse
nek előírva, szemmérték szerint 
saceoliák, hogy kinek mennyi az 
adóhátraléka, s mindenki többet fi
zet. mint amennyit fizetnie kell. 
Minthogy azonban utazási igazol
ványokhoz. vámköteles áruk kivál
tásához, állami pénztárból való pénz 
felvételhez, ingatlan átíráshoz, ipar
igazolványhoz, adóbizony at kell, 
alig van valaki, akinek adóbizony
latra ne volna szüksége. A városi

Pasics ellenzi R ibar újabb házelnökségéí
Október 17-én ül

Beogradból je len tik : Tegnap 
délután dr. Ribár képviselőházi 

’ ok m eglátogatta Pasics m inisz
terelnököt.

A politikai helyzetről tárgyaltak 
és dr. Ribár kijelentette, hogy 
nincs semmi akadálya annak, 
hogy a nem zetgyűlés október 
17-én, illetve október 20-án ülésre 
jöjjön össze.

A beszélgetés során Pasics nem

A  román-jugoszláv tárgyalások
Az iskoíakérdést a kisebbségi szerződés alapján rendezik
Beogradból je le n tik : A rom á

nokkal m egkezdett egyház- és 
iskolaügyi tárgyalások a legjobb 
m ederben haladnak. Az iskolai 
kérdéseket a kisebbségek jogairól 
szóló nemzetközi szerződ is rendel
kezéseinek alkalmazásával fog ják  
megoldani. Külön m egegyezés 
szerint a bánáti rom én iskolák
ban a tanítók rom án alattvalók 
is lehetnek, m ig a rom án Bánát
ban a szerb iskolákban jugoszláv 
állam polgárok. E lvben erre nézve 
m ár m eg is történt a m egegyezés 
a két állam között.

Ami az egyházi kérdéseket il
leti, a „Pravda" értesülése sz e 

V erekedések a budapesti tudomány egyetem en
— Az előadásokat nem tudták m egtartani —

Budapestről jelentik: Az az Inti-jbár az egyetemi tanács az egyetem 
dens, amely a Goldberger-féle szü-i bezárását nem rendelte cl. a Baitár- 
vőgyár félreértett nyilatkozata alap-1 si Szövetség úgy határozott, hogy 
ián a műegyetemen történt szerdán,! ma és mindaddig, amig az ifjúság 
egyre nagyobb hullámokat ve t A] kérése elintézést nem nyer, nem Ic- 
müegyetem bezárása után csütörtök j hét előadás és ezért az épületbe sen- 
délután a Turul Bajtársi Szövetség I ki sem mehet be. A hallgatók közül 
táborozást tartott és Velcsoviitt nem sok akadt, akik ezek után 
György első szenátor indítványára í megpróbált volna az épületbe he
elhatározták, hogy reggeltől kezdve jutni.
a tudományegyetemet. valamennyi F Még erősebb csapat szállta meg 
főiskolával'együtt bezárják. fca központi épület szcrb-utcai bejá-

Az egyetem tanácsa, amelyhez ily f rátát, ahol a kvosztura bejárása 
irányban kérést sem intéztek, term é-? m,.. A kvcszturában nagyon sok 
szetesen nem rendelte cl az egyetem i egyetemi hallgatónak volt dolga. 
b órását, úgy, hogy csütörtökön [ mert szombatig be kell szerezniük a 

j reggel a tanárok és egyetemi ha i hallgatóknak egy vallomási ivet. *tt 
I gatók tufoyv.; j nagyrésze megje-1 körülbelül ölvén . óny i diákcsapat 
| lent az voyctemek előtt, hogy a helyezkedett el a kapu alatt es a 
J munkát rendesen folytassák. Ez í folyosón és sorra igazoltatta a 
[azonban nem történhetett meg. \  t kveszturába igyekvő hallgatókét. 
| Turul Bajtársi Szövetség vezdrsdge | Néhány zsidóvallásu hallgató is he 
! ugyanis a délután folyamán érteni-a akart menni, hogy kóklerségének 
i tette az alája tartozó bajtársi egye-? eleget tegyen és a vallomás! ivet 
| sóleteket, hogy tartsák magukat szí '.megszerezze. Ezeket i igazoííat'.iK 
! goruan a határozati : s feltétlenül^ mikor megtudták, hogy z:do.“.,

előadd: verni kezdték őket.
A : épületbe csupán a tanárokat

engedték he. akik valamennyien meg 
is ’eienlek és incg akart'k  tartani 
előadásukat. Hallgató természetesen 
nem volt.

, tekbe egyetlen egyetemi hallgatott (írói Teleki Pál. a közgazda* 
sem engedtek he. A hallgatók feltar-1 pgvetem tanára kijelentette, hogy

j tóztatása és igazoltatása nem ment j előadást fog tartani  ̂ kiadta a por- 
■ simán, egyes helyeken verekedéssé íi tásnak a szigora utasítást, hogy am'. 

i , •' |  den ha dót be f ell engedni
Az egyetem köznnrUi épületét erő- ! énGethc s n'indenult fclscoH'ntU a

« ezt a ' f  ' r e ,  ^ e k

t a'att helyezkedtek ti és minden oda tiantk -ezve • ilvos következményei 
érkező hallgatóval közölték., hegy 'lehetnek. Egyúttal tel is legyezte

nv ■;akadályozzák
J megtartását. |
• Csütörtökön reggel nyolc órakor J 
ío  tudományegyetem valamennyi 
! épii’ctének kapuiéban egyetemi hall-• 
I gatók helyezkedtek el és az épillc- J

adóhivatal pedig mindenkor M/f/d] 
kerekíti ki az adóösszeget. Sőt azok] 
is, akii. nincsenek adóval megróva, 
valami cimen t.zetni tartoznak.

Ebből természetesen nem az kö
vetkezik, hogy az adóhivatalban to
vább is tűrni k 'll a mostani rendel
lenséget. amiben az adóhivatal sze
mélyzete teljesen ártmlan, hanem 
hogy az adózok érdekében is szük
séges volna az adókat pontosan elő 
írni.

össze a parlament
titkolta, hogy a legnagyobb mérték
ben elégedetlen azzal, hogy dr. Rb 
bár részivett a zagrebi konferencián.

A m iniszterelnöknek ezt o ma
gatartását arra m agyarázzák, hogy 
ellene van dr. Ribár újbóli jelölé
sének a nemzetgyűlés elnöki állására.

Pasics ezzel a m aga szám ára 
nyitott ajtót terem tett, hogy a 
válságot, amely m ég nincs elin
tézve, bármikor m egkezdhesse.

rint a románok saját püspökséget 
akarnak Jugoszláviában fölállí
tani. A bánáti románok azonban 
ezt nem kívánják, mert nem akar
nak újabb kiadósokat magukra 
vállalni, egy püspök eltartása 
azonban sokba kerül és különben 
is technikailag lehetetlen. A bá
náti románok azt szeretnék, ha n 
három esperes közül a legidő
sebbet nevezzék ki a jugoszláviai 
rom án egyház fejévé, aki azután 
a karánsebesi püspök fennható
sága  alatt állana.

A tárgyalások tovább folynak 
legközelebb a kolostorok vagyo
nának fölosztása kerül napirendre.

azoknak a hallgatóknak a nevét, 
akiket a kapuk ( lőtt talált.

Azonban Teleki Pál fellépése sem 
íárt eredménnyel. Még ö sem tudta 
megtartani ma délelőtt előadását. 
Teleki rendcsinálása után Kut’Z ta
nár megkezdte előadását. A csapat 
bevonult itt is a terembe és az elő
adás folytatását megakadályozta. 
Innen ez a csapat az egyetem köz
ponti épületébe ment.

Debrecenből jelentik; A debreceni 
bajtársi szövetségek tudomásul vet
ték a műegyetemi ifjúság átiratát, 
csatlakoztak az ifjúság mozgalmá
hoz és kitldöttségilcg az egyetem 
rektorához járultak, akitől azt kér
ték, hogy az előadásokat mindaddig, 
mig a miiegyetem elégtételt nem 
kap, szüntesse be. A rektor az ifjú
ság kérelmét méltányosnak találta 
és úgy intézkedett, hogy a debreceni 
egyetemen az előadások keddig szü
neteljenek. Ma már az egyetem 
egyetlen fakultásán sem volt elő
adás. z,

A gabona-raktár szarkái
A Rzuboticni Á llam ügyészség  
uj vezetőjének székfoglalója

A subotieai biintetötörvényszék 
szerdai főtárgyalási napjának külö
nös súlyt és jelentőséget adott az, 
hogy Marusics Koszta, újonnan ki
nevezett államügyész, a subotieai ál
lamügyészség vezetője, — aki liosz- 
szabb időn át működött mint vizs
gálóbíró a helybeli törvényszéknél 
— cz<. i a napon töltötte be első iz

mi a közvádlói tisztet és ebből az 
alkalomból figyelemreméltó .tartal
mas és markáns székfoglaló beszé
det mondott.

A fötárgyalásról alábbi tudósítás 
számol be.

Kedden volt az első főtárgvalás a 
Stevkovics Iván és társai elleni lo
pási bűnügyben, amelyet azért kel
lett elhalasztani, mert kétely merült 
fel, hogy az egyik válott: Jarama- 
zov Péter, betöltötte-e a 18-ik élet
évét. A törvényszék elhatározta, 
hogy beszerzi Jaramazov. születési 
bizonyítványát s ebből a célból — 
elnapolva a főtárgyalást — a foly
tatólagos tárgyalást csütörtökre tűz
te ki. '

Stevkovics az Agrária iboticai 
égnek veit az alkalmazottja s álkul

csot csináltatott a cég raktárához, a 
melyet állandóan dézsmált.

Csütörtökön reggel kilenc órakor 
nyitotta meg Pavlovies István elnök 
a folytatólagos főtárgyalást. A ta
nács ragjai voltak llies Dragoljub 
es keltő Dusán törvényszéki bírák. 
Jegyző; Manárovies Bogdán

A közvádat képvisel’ Marusics 
Koszta államiigyész, ; ügyészség 
vczeiöjt. Védők licla s Radomir dr. 
és ^treliezky Dénes dr.

Az elnök bejelenti, boga’ a bíróság 
J beszerezte az egyik vádlott, dara- 
lina/.ov Péter születési bizonyitvá-

it. ar lyhöl megállapítja, hog y 'a < 
S'.ikfö IVi február o-eil született és 
Jígy , tel: elkövetésekor még nem 
röitö ttc  he a 18-ik életévé* Ellene 
[tehát a iuitalkoruakról szóló törvény 
|alapján kell eljárni.
• \  bíróság kérdést intéz a  fiatal-
j kornak hír;' ihoz. Rcaíovanovics 
I törvényszéki . . "aiz, hogy hozzá- 

bíró ág e f( h tatja az 
'.b .  rás1 .lar: :.’,:zov ellen. K’adova- 

■ ‘ , irul, mire 
| • ■ esettnek j< lenti ki a
jb • i . : 'oi. á t é'- felhívja az ál
Ptíiiu.." '’ ‘ a v-'d előterjesztésére.
I ' i■ . n . i' oszta államügyész áll 
! . z . . . Első '.ben zól

c rröl a heb’ről, a 1 öz* 
■• 'i dó hci\ , >1. N- hé/, sz.iwel bu- 
D -u/.i! ; kollégáitól a biráktól, a
G.j '.vl ’b r.'.n i iniiködött együtt 
5 a z -^ o lg á l ta t . is  terén. Nem 

.'. a le, ’éginlis érzés fűzte ŐX 
,iivé .i bírókkal, hanem az igaz

orz , is
i -után m, rkáns, hatásos szavak

kal szól a lírákról és a  bírói ma-
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ti ról.
Szívből üdvözli a bíróságot, amely 

a mai korrupt és erkölcstelen világ
ban meg tudta őrizni tisztaságát és 
liozzáféi’ietetleiiségéi, oly életkörül
mények között, amelyek a legnehe
zebbeknek mondhatók, mert a biró 
anyagi helyzete rendkívül nehéz és 
,ia\adalmazása nem áll arányban az 
általa végzett munka fontosságával, 
jelentőségével és mértékével. A bí
ró azonban a legsúlyosabb körülmé
nyek közöli is. becsülettel és lelki- 
ismerettel végzi nehéz hivatását, a 
mely állandó \ üdülnie az állam leg
fontosabb érdekeinek és mely az 
igazság pártatlan és részrehajlatlan 
szolgálatában csúcsosodik ki.

fizu tán a védői asztal felé fordul
va, meleg szavakkal üdvözli az ügy
védi kart. Hangsúlyozza, hogy ne
mes és szép az ügyvéd hivatása, a 
jog és igazság védelme. Kéri az 
ügyvédeket, hogy amint ö a köz
vádlói asztaltól tenni fogja, ök is, a 
védői asztaltól, legjobb tudásuk cs 
lelkiismeretűk szerint szolgálják a 
törvényt és az igazságot.

Az üdvözlő szavak után, amelyek 
mély hatást tettek a bitói tanácsra, 
valamint a védői asztalnál ülő ügy- 
• -.elekre, áttér az ügyész a tárgya
lás alatt álló bűnügyre és megteszi 
előterjesztését a beismerésben lévő 
tettesek büntetésére nézve.

A védő részéről, védelem elő
terjesztése előtt, Hélics Radomir 
dr. válaszol az állainügyész üdvözlő 
szavaira és meleg szavakkal mond 
köszönetéi, hangoztatva, hogy ők 
is át vannak hatva a harmonikus 
együttműködés fontosságától.

Ezután áttér a védelem előterjesz
tésére. Védence, Orcsics Szimó csak 
áldozata Stcvkoviesnak, aki öt bűn
re csábította. I'elsorolia az enyhítő 
körülményeket és enyhe büntetést 
kér.

Streliczky Oéitcs dr. a többi négy 
vádlottat védi és kéri a bíróságot, 
hogy a büntetés kiszabásánál ve
gyék figyelembe a íenforgó enyhítő 
körülményeket.

Ezután a bíróság ítélethozatalra 
vonul vissza és fél órai tanácskozás 
után Pavlovics István elnök kihir
deti az ítéletet, mely szerint mind az 
öt vádlottat bűnösnek mondja ki be
töréses lopás bűntettében és elítéli 
Slevkovies Ivánt 2 és fél évi. Katan- 
csies Stipáut egy és fél évi, Vizin 
Nikolát egy évi börtönre. Jaratnazov 
Pétert, a fiatalkornak törvénye alap
ján hat havi elzárásra Ítélték.

Az Ítélet jogerős.

Hogy jav ítjá k  a m árká t
N ém etországnak m egint többet kell 

fizetni

A m árka katasztrófája, am ely az 
világ g azdaságát sú lyos, rázkód- 
tatósnnk tette ki, tudvalevőleg 
nem csak a háborút vesztett N é
m etországot foglalkoztatta, hanem 
komoly gondokat okozott a győz
tes szövetségeseknek is. M egál
lapították, hogy N ém etországon 
segíteni kell. ígértek is nem zet
közi kölcsönt a ném eteknek, — 
nem adtak, felmerült a terv, hogy 
a békeszerződés terhes in tézke
désein  változtassanak, nem  vál
toztattak, e llenben most mint 
Berlinből jelentik, a nagyköveti 
konferencia a szövetségközi el
lenőrző bizottság tagjainak járu
lékait szeptem ber elsején kezdődő 
hatállyal az eddigi összeg három 
szorosára em elte fel. Eszerint nz 
elnöklő tábornok o 'tho  i fizetésén 
kivül bavonkint 310.800. a többi 
tábornok, ezredes é s  zredesek 
229 425, a többi ezn  < a lezre
des és őrnagy 163 márkát 
kap. Ezeket a terhel . i •metor- 
szégnak kell fizetni. A szövetség- 
közi ellenőrző bizottság tagjai az

alapfizetésüket frankban, a p ó tlé 
kot m árkában kapják. A ném et 
pénzügyi büdzsét tehát alaposan 
m egterheli, hogy a nagyköveti 
konferencia így segített rajta.

A hatás m ár érezhető is, a 
m ennyiben egy újabb berlini je 
lentés szerint a birodalmi forgalmi 
m inisztérium  október 15-ére a

Á tutazott Szuboticán a
Pasics NikoJa m iniszterelnök 

felesége csütörtökön Suboticón 
tartózkodott. A m iniszterelnök 
neje Som borból érkezett a dé l
után egy óra 20 perckor jövő 
szem élyvonattal, u tazásának célja 
Senta volt.

F ogadására  a pályaudvaron 
m egjelent Tabakovics M iklós po l
gárm ester és Manojlovics Ján o s 
nem zetgyűlési képviselő, ak iket 
Pasicsnó  a szalorikocsijában fo
gadott és velük hosszas, sz ívé
lyes beszélgetést folytatott.

Élénk érdeklődést m utato tt az 
itteni viszonyok iránt, am elyek 
felől T abakovics po lgárm ester in
formálta, kifejezve abbeli óhaját, 
hogy Subotica város közönsége

Csicserin leszerelési konferenciát ak a r ta r ta tn i
Románia és Lengyelország sem legességet fogadtak

V arsóból je le n tik : C sicserin 
többnap i tárgyalás után elutazott 
V arsóból. Azokról a tanácskozá
sokról, am elyeket a lengyel állam 
irányadó politikusaival folytatott, 
h ivatalosan  sem m iféle jelentést 
nem tettek  közzé. M egbízható é r 
tesülések  szerint Csicserin nagy 
előzékenységet tanúsított Lengyel- 
o rszágnak azzal az élénk óhajtá
sával szem ben, hogy O roszor
szággal ism ét m egkezdődjék a 
gazdasági összeköttetés. Csicserin 
O roszország részéről ezzel szem 
ben azt a kívánságát nyilváni- 
tottn, tartsa vissza Lengyelország 
Romániát m indazoktól a lépések
től, am elyekre attól való félelmé-

B ékiiln i akarnak György herceggel
M inisztertanács Sándor király elnöklésévcl

Bcogradból jelentik : Csütörtö
kön délelőtt a királyi palotában 
m inisztertanács volt, m elyen maga 
Sándor király elnökölt. Az ülésen 
részletesen  m egbeszélték a kül- 
és belpolitikai helyzetet, különös 
tekintette, a balkáni esem ényekre.

N agyon sokat tárgyaltak György 
herceg  ügyéről és a koronatanécs 
összehívásáról is A „Tribuna* 
értesülőse szerint felolvasták azt 
a legutóbbi levelet, m elyet a ki
rályfi Pasics m iniszterelnökhöz in
tézett. A levélben György herceg 
m egism étli m inim ális követeléseit. 
Követeli, hogy megfelelő lakást 
és közlekedési eszközöket bizto
sítsanak szám ára és hogy apaná
zsát em eljék fel. A koronatanács 
összehívását illetően megbízták 
Tintotijcvics belügym inisztert, hogy 
az ügyre vonatkozó egész anya
got gyű jtse  előbb össze.

M ás verzió szerint a király azon 
libájának adott kifejezést, hogy a 
herceget szólítsák fe! mégegyszer a 
kormány előtt való megjelenésre. A 
korm ány adja tudtára a királyfi
nak, begy  jó lenne, ha alávetné 
m agát az udvari statútum ok rendel
kezéseinek, m ert a koronatanács

vasúti árutarifa ú jabb h etvenszá
zalékos em elését készíti elő.

A ném et term elés versenyké
pességét csökkenti, a ném et fo
gyasztó éleiét m egdrágítja ez a 
figyelmesség, amit a nagyköveti 
konferencia a szövetségközi el
lenőrző bizottsággal szem ben ta
núsítón, N ém etország rovására.

m iniszterelnök felesége
hálával venné, ha a kegyelm es 
asszony a várost m agát m eglá
togatná.

Pasicsné kijelentette, hogy am i
kor útja legközelebb Suboticón át 
vezeti, m eglátogatja a várost és 
kifejezte sajnálkozását afölött, 
hogy eddig m ég nem volt. alkalma 
Suboticát m egism erni. Majd ma- 
rienbádi nyári tartózkodásáról be
szélt s elm ondta, hogy a m inisz
terelnöknek m ennyire jót te tt a 
nyaralás.

Körülbelül egy óra hosszat tar
tott a beszélgetés és Pasicsné  
két óra 10 perckor folytatta útját 
Sentéra, ahova családi ügyek 
miatt utazott. Sentáról valószínű
leg vasárnap tér vissza.

ben szánhatná el m agát, hogy 
T ráciának Törökország részére 
való v isszaadása közös bolgúr-iÖ- 
rök határi teremthetne. Ugylátszik, 
hogy Csicserin ezzel a k ívánsá
gával célt ért és biz!ősit a ni tud'a 
m ind Rom ániának, mind Lengyel- 
országnak semlegességé;. Az orosz 
külügyi népbiztos azonban még 
enné, többre is törekedett : Mosz
kvában leszerelési konferenciát sze
retett volna összehivatni. Rom ánia 
azonban aligha m utat aira haj
landóságot, hogy elm enjen M osz
kvába m indaddig, míg O roszor
szág végleg le nem m ondott 
Besszarábiáról. E rre pedig O rosz
ország sem m ikép sem  hajlandó.

összehívása kellem etlen következ
m ényekkel járna reá nézve.

Hir szerint a kormány nyilat
kozattételre fogja fölhívni a k i
rályfit, hogy elismeri-e az udvari 
sta tú tum okat és egyáltalában a 
királyi ház tagjának tekinti-e m agát.

M inden jel orra vall, hogy leg
a lább  egy időre újból béke lesz 
G yörgy herceggel, aki ma már 
sokkal m érsékeltebb igényeiben, 
m int váratlan m egérkezésének első 
napjaiban. Fő része van ebben 
annak is, hogy G yörgy herceg 
beogrndi tartózkodásának csak a 
külföldi sajtó tulajdonit túlzott je 
lentőséget. A herceg m aga is 
m egállapíthatta már, hogy nincs 
pártja a z országban. A külföldi 
lapok a legfantasztikusabb híreket 
közlik állandóé- a huzavonáról és 
a tisztikarban fellépett pártosko 
dúsról. M egái.apitbató ezzel szem 
ben, hogy György herceg szere
pének m egítélésé ben az egész 
ország egységes.

A m inisztertanácson szó volt a 
korm ány lem ondásának kérdésé
ről is, a m iniszterek erről a kér
désről azonban nem adtak a sajtó 
képviselőinek lölvi!ágositést.

Szinészsztrájk Becsben
B ezárták az ö ssz e s  sziuházakat

Bécsből jelentik: Az örökös é j  
egymást felváltó sztrájkok özönében 
is feltűnést keltett a bécsi színészek, 
szinliázi alkalmazottak és zenészek 
legújabb sztrájkja. A színészeknek 
már milliókra menő jövedelmük van, 
a zenészek is jól keresnek úgy a 
színháznál, mint magánórákon, még- 
is újabb bérmozgalmat indítottak. 
Megegyezést létrehozni nem tudtak 
és csütörtökön kitört a sztrájk, :r 
mely ezúttal veszedelmes jelleget 
öltött és erőszakosságokra vezetett.

Szerdán este a Theater an dér 
Wien-beti még tartottak előadást.. 
Azonban a zenészek a Prasquitá 
előadása közben a második fiflvonág 
előjátékában a vezénylő Lehár kom*, 
ponistának ellenszegültek és éppen, 
az ellenkezőjét csinálták annak, amit, 
Lehár dirigált. Ezért Lehár dühösen! 
ledobta a pálcát, mire nagy vesze
kedés tört ki a komponista és a ze
nészek között. A vitába a publikum 
is beleszólt, úgy, hogy teljes lett a 
zavar. Végül is a zenészek engedtek, 
mire az előadást minden további in
cidens nélkül befejezték. A Kammer- 
spieleben azonban már szerdán sem 
lehetett megtartani az előadást és 
csütörtökön este az összes színházak 
zárva maradtak.

A színészek, zenészek és alkal
mazottak 33 és fél százalék újabb 
béremelést követelnek. Az igazgatók 
kijelentették, hogy a jelenlegi viszo-, 
nyok között még csak nem is tár
gyalnak erről a követelésről, mert a 
színházak oly rosszul mennek, hogy 
a helyárakat le kell számtani.

A szinésztrájk különösen a Bécs- 
ben lévő idegeneket érinti kellemet
lenül. A bécsieknek már régen nincs 
színházra pénzük. Minthogy pedig 
az idegenek színházjegyért minden 
pénzt megadnak, a sztrájk előrelát
hatólag nem tart soká.

Politika a cégtáblákon
A fa sc istá k  fe n y eg etik  a szlávok at

Az Olaszországhoz tartozó Dél- 
tirol szlovén és német lakosait a 
bózeni és a trieszti fascisták napről- 
napra jobban terrorizálják. A fascis- 
ta ifjúságot az olasz kormány kez
detben nem akarta, most pedig már 
nem tudja megfékezni s a tiroli vá
rosok lakóinak testi épségét és va
gyonát egyre jobban fenyegetik a 
rombolásra és rendzavarásra kőny- 
nyen kapható fascista szervezetek.

Most a városi kereskedelmi testü
letekhez azt a felszólítást intézték, 
hogy a kereskedők német és szlo
vén cégtáblájuk mellett lialadcl/tala- 
nnl tegyenek ki olasz nyelviteket is. 
A minduntalan megismétlődő zavar
gások következtében a bózeni városi 
tanács le fog mondani és olasz kor
mánybiztos veszi át Bózen közigaz
gatásának vezetését. A fascisták Su
liimban és Neumarktban a városi 
képviselőtestületnek nyolcnapos ul
timátumot terjesztettek elő követelé
seik teljesítésére. Ha kívánságaikat 
akárcsak részben is visszautasíta
nák, akkor c városok polgármeste
reinek. éppen úgy. mint Peratoni bő
zeni polgármesternek, le. kell inon- 
tianiok. A fascisták kívánságára Bő- 
zenben és Meránban október 12-ig 
az utcaneveket jelző táblákon olasz 
felirrisnkat is kell alkalmazni.

A nyugodtahb és józanabb olasz 
polgárság már szervezkedni kezd, 
hogy az idegen anyanyelvit polgáro
kat megvédjék a fascista terrorral 
szemben. Maguk az olaszok is attól 
tartanak, hogy a fascista tevékeny
séget nem lehet majd arra korlá
tozni. hogy csak az idegen anya
nyelvű polgároknak okozzon kelle
metlenséget. hanem ez a nemzeti 
jelszavak iiriigyc alatt az olaszok 
vagyonát is veszélyeztetni fogja.
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Mária királyné hazaérkezett. 
Bcogradből je len tik : Csütörtök 
ests 8.. °fa  35 perckor érkezett 
m eg különvonuton Mária királyné. 
Vele együtt érkeztek m eg Arzén 
és Pál hercegek, Jelcna hercegnő 
gyerm ekeivel és a szokásos kisé
ret. A pályaudvaron, tekintettel 
az inkognitó utazásra, nem volt 
ünnepélyes fogadtatás, csak egy 
kisebb lovas gárda szakasz adott 
diszŐrséget. A perronon Sándor 
király, a miniszterelnök, a bel
ügym iniszter és a tábornoki kar 
fogadta n királynét. O nnan autón 
az uj királyi palotába m entek, a 
hol az egész királyi család közös 
intim vacsorán vett részt.

— Az igazságügym inisztérium  
B. B. B. osztályfőnökének távo
zása. A hivatalos lap legutóbbi 
szám a közli, hogy Sándor király 
tudom ásul vette Mogin Szávának, 
az igazságügym inisztérium  B. B. B. 
osztályfőnökének lem ondását.

— Uj hivatalos órák a novlsadl 
városházán. Novisadról jelentik: A 
novisadi városházán október 5-étö! 
kezdödőleg uj hivatalos órák léptek 
életbe. Hétköznap reggel S-íól dél
után 2-ig, vasárnap délelőtt 8—10-ig 
tartanak a hivatalos órák.

AUamelienes propagandával 
vádolják Markovics Számát. Beo- 
gradból je len tik : Az elsőfokú tör
vényszék jóváhagyta a városi 
bíróság végzését Markovics Szima 
kom m unista vezér vizsgálati fog
ságba helyezéser I, azonban nem 
n büntetőtörvény könyv 90. b) § a 
alapján, mint a városi bíróság 
javasolto, hanem  a 90. §. alapján. 
Ez a szakasz az állam ellenes iz
gatást tartalm azza, am ely 10 évig 
terjedhető börtönnel büntethető. 
A vizsgálat folytatásával a városi 
bíróságot bízta m eg a törvény
szék.

— Az osijeki rendőrség a drága
ság ellen. 'íucsún Ecrenc osijeki 
rendőrfőnök ma hirdetményt tett 
közzé, amelyben a drágaság leküz
déséről szóló törvény alapján fel
szólítja a kereskedőket és a nyilvá
nos raktárak tulajdonosait, hogy 
minden hónapban tizedikéig jelent
sék be a raktáron levő közszükség
leti cikkek mennyiségét, ezenkívül 
a tűzi- és cpiiletfából, cipőkből, ruha
szövetekből és kész ruhákból raktá
ron levő mennyiség is bejelentendő, 
nemkülönben a malmok mindenne
mű készlete is. A bejelentés elmu
lasztói számára a rendőrség szigorú 
büntetéseket helyez kilátásba.

— Munkába á lltak  a  malom- 
m unkások. Csütörtökön a malom* 
munkások bérharca véget élt, 
anélkül, hogy a m unkaadók u 
m em orandum ban foglalt követe* 
léseket teljesítették volna. V a’n- 
mennyi m elóm ban m unkába áll
tak a munkások ; a bérjavitáso- 
knt a m unkaadók egyénenként 
fogják elintézni. Mint értesü 'únk, 
a legközelebbi napokb in n növi 
sadi Inspekcija Rnda-tó egy 
inspektor f ’/  Suboticáru jönni a 
rnalommun!. isok m ozgalm ának 
végleges sz ám lása  v, .'.üt.
_ Bérkoc'i-viz gálát Btiboíicnn.

Az ipa rügy i rendőrhatóság vezetője, 
Vukies Franjo rendőrkapitány meg
kezdte a bérkocsik fciülvizsgá’ás.it. 
ami négy turnusban L g mi gtörlén- 
ni. Az első szemle all almával íd ko
csi közül csak egyet találtak alkal-

inatlannak, amelyet eltiltottak a 
használattól. Megállapították, hogy 
több ló mindkét szemére vak. Ezek
nek tulajdonosait a szabályrendelet 
elleni kihágás miatt megbüntetik. A 
rendőrség egyben intézkedni iog. 
hogy éjszaka pályaudvar előtt a 
jövőben elegendő kocsi álljon az ér
kező utasoknak rendelkezésére.

— Novisadon szaporodnak a ti- 
fiiszmegbetegedésck. Novisadról je
lentik: A tifuszmegbeiegedések szá
ma Novisadon egyre emelkedik. 
Egyik utcában, ahol közös kútról 
hordják az ivóvizet, hatan beteged
tek meg. Összesen 21 tifuszbeteg van 
Novisadon. Eddig két haláleset tör
tént.

— Decemberben nem zetközi 
szocialista kongresszus lesz . A
nemzetközi szakszervezeii egye 
sülős közleményt bocsátott ki, a 
mely szerint az egyesülés, m ely
hez n különböző országok szak- 
szervezeti központjai eddig m int
egy 20 millió taggal csatlakoztak, 
decem ber 10-ike és 15-ike között 
tartandó világkongresszust hiv 
egybe a béke érdekében. Az 
egyesülés elhatározta, hogy e n 
nek a kongresszusnak a béke 
mellett való nem zetközi tüntetés 
jellegét adja.

U N O K A T E S T V É R E K
.4 kis Lili, aki sokai lordul meg a 

konyhában és a cselédszobában, nem 
egyszer talál kozott ottan különböző 
fegyvernembeli katonákkal, akiknek a 
eiira uniformisa sok gyönyörűséget szer
zett neki. Ha pedig valamelyiknek a ki
létét tudakolta, agy a szakácsnő mint a 
szobaleány unokatestvéreikként mutat
ták be néki a csillagét hadfiakat.

Egyszer nagy katonai koncentráció 
volt a városban, s a Liliék ablakfai alatt 
egy egész ezred haladt el zenével, dob
bal. trombitával.

A kis leány gyönyörködve szemléli a 
színes, tarka látványt, elragadtatással 
csapja össze a kezeit, és örömmel kiáltja:

Apa, anya, nézzék! Ágnes, Zsuzsi, 
jöjjenek csak! Sose hittem volna, hogy
ennyi unokatestvér van a világon!

B -r.

— A becskerekl őszi vásár. Veliki-
Bec.skercken nagy előkészületek 
folynak az október 6.. 7. és 8-i őszi 
országos vásárra, mely minden év
ben a Bánát legjobban látogatott vá
sárja szokott lenni.

— Osijcken elfogott szuboticaí 
betörők. Osijekről jelentik: A leg
utóbbi hónapok folyamán Szubo- 
íicán szám talan lopást és betörést 
követtek el, am elyeknek tetteseit 
a széleskörű rendőri hajsza da
cára sem sikerült kézrekeriteni A 
lopott tárgyak értéke m eghaladta 
már eddig az egy millió koronát. 
A betörök, mikor észrevették hogy 
keresik őket, m egszöktek és csak 
most sikerült őket Szívók Vladi
mír és G erbics Iván szem élyében 
O síjeken letartóztatni. A betörök 
terhűkre rőt cselekm ényeket egy
től egyig beism erték, az éksze
rekből azonban csak alig egy-két 
darabot találtak m eg náluk. Szi- 
vákot és G erbicset ma fedezettel 
Szabót Icára szó Ilit ott ák.

— A bécsi háztulajdonosok elha
tározták sztrájkjuk folytatását. 
Becsből jelentik: A háztulajdonosok 

i sztrájkja. amely tegnap este hat óra
jkor kezdődött, sokkal enyhébben ío- 
I lyik, mint ahogy a háztulajdonosok 

előzetes har.i nyilatkozatai után föl 
j elletett tenni. A bécsi házak nagy- 
I részében egyénire meg sem kezdték 
ia  sztrájkot, ahol pedig megindult, 
ta rra  szorítkozott, hogy a házak ka- 
• pint nagyon korán bezártál;, a lép

csőházakat pedig ki r.em világító;- 
Ck. A háztulajdonosok szövetségé
nek mai ülésen azonban egyhangú
lag elhatározták, hogy folytatják a

sztrájkot, sőt ki Is fejlesztik. A ház- 
tulajdonosok csak attól állottak el a 
kormánnyal tegnap folytatott tár
gyalások következtében, hogy a há
zakban a vízcsapokat elzárják. Kije
lentették. hogy változatlanul ragasz
kodnak a házbércmelésre vonatkozó 
követeléseikhez, de olyképpen, hogy 
az igazi nagymértékű házbéremelés 
csak a vagyonosabb lakókat érné. 
míg a vagyontalan a házbéreniclés 
keretén beiül bizonyos kedvezmé
nyekben részesülnének.

— Próbautat tett a világ legna
gyobb repülőgépe. Londonból jelen
tik: Gainsborough repülőterén szer
dán szállott fel először a 24 utasra 
berendezett uj rendszerű személy
szállító repülőgép, melynél nagyob
bat eddig sehol sem építettek. Első 
útjára huszonöt utast vitt a magas
ba és sebességmérője átlag 150 ki
lométer gyorsaságot jelzett. Ha a kí
sérletek beválnak, akkor az óriási 
repülőgépet beállítják személyszállí
tásra Berlin és London közölt.

— A Salome-bar uj műsora. Igaz: 
nagyvárosi műsorral lepte meg a 
Salome-bar októberi műsorával a 
közönséget, amely esténként teljesen 
megtölti a bar nézőterét. Elsőrangú 
látványosság a Thcatre des Mario
nettes, Mólé mester csoda-bábszin- 
háza, amely, szenzációs hatást ér el. 
Vele egyenrangu mutatvány az. 
amit Ajax és Georg excentrikus ak
robaták produkálnak. A két sláger- 
szám köré csoportosulnak a többi 
műsor-számok, Szoritta, a tempera
mentumos spanyol táncosnő, Margót 
Lili karater táncaival, Otti Otta, a 
kedvelt szubrett, Hilda Vels és Anita 
Vanna táncosnők. Szép sikere van 
Karmela Tejada énekesnőnek. Az 
egyes számokat ügyesen kiséri Vc- 
selovski karmester a zongorán.

— Uj villamos-díjszabás. Subotica 
város tanácsa szerdai tanácsülésén 
foglalkozott a villaijytelepnek az 
áramdijak és villamvasuti tarifák fel
emelésére vonatkozó beadványáva 1. 
A tanács a kérelem alapján novem
ber 1-töl kezdve a következő ni díj
tételeket állapította meg: /I világí
tási árain dija vendéglőkben, kávé
házakban, szállókban az eddigi 1.40- 
1.80 korona helyett heetowattonként 
2.60 korona. Üzletekben, irodákban 
2 korona, magánlakásokban 2.10 ko
rona helyett 2 korona, nyugdíjasok
nak és városi alkalmazottaknak 1.10 
korona. Ipari áram 1.70 korona, a 
vasút részére 1.50 helyett 1.70 koro
na, állami hivatalokban és a katona
ságnál 1.80 korona, a város 90 fillért 
fizet hcctowattonként. A villamos 
menetdijakat a következőképp cinc
iik: szakaszjegy 2 korona helyett 4 
korona, kettős szakaszjegy 6 koro
na. Radonovácig 6 korona, Palicsig 
7 helyett 8 korona. A most épülő 
alexandrovói vonalon a törvényszék
től a Rókus-templomig 4, a kórház
ig 6. Alcxandrovóig 8 korona, Alck- 
sandrovó-Palics 12 korona. A vil
lanytelep a határozatot nem tartja 
kielégítőnek és azt kéri, hogy a fel
emelt villanyvasutl dijakat azonnal, 
a világítási dijakat október 1-töl 
visszamenőleg léptessék életbe. Lz 
ügyben újabb tárgyalások' lesznek a 
villám telep és a város között.

— Ausztriának csökkentenie kell a 
köztisztviselők létszámát. Becsből 
jelentik: \ Népszövetség tárgyalta 
az osztrák hitelakció ügyét és abban 
állapodott meg. hogy jegyzékben 
foguk értesíteni Ausztriái, liogyj 
, ,'k .-imán az esetben számíthat af 
höiiakUó sikerére, ha lényegesen j 
,-s'. d.cut' a hivatalnokok létszámát. 

isztiL »i adatok állanak a Ncp- 
ets . rcndelkezé 're, melyszc- 
rend',ivó! nagy a fölösleges hi

vatalnokok zárna. Tetézi a túltengő 
hivatalnoki létszámból eredő kai..- 
tnitá-t, 1h ■ a szociálisták megtörn
ek  a hi-.. •. h.kat előképzettség és

a n ,á d ó  nélküli emberekkel, a 
( iknek hasznát sem lehet
venni.

Mit szól hozzá?
i

- Az angorai macska nem akar le* 
menni a szmirnai szőnyegről.

— A trőnjavesztett görög  király  
nem talál lakást Palermóban. P a
risból jelentik : Kedden érkezett 
n lemondott Konstantin király a 
királynéval és két fiával Paíer- 
ír.óbü. A kiséret szállás után né
zett, de hiábavaló volt minden 
keresés, sehol sem talált m egfe
lelő lakást és n királynak család
jával együtt egész nap várnia kel
lett, este pedig kénytelen volt 
visszatérni a „Potris" cirkáló fe
délzetére, a m elyen jött.

O ' - a

A Sand országos birkózó 
versenye

Tavaszi jól sikerült birkózóverse-* 
nye után most ujabb országos birkó
zóverseny rendezését határozta el a 
Sand. A versenyt november 5-ikén 
fogják megtartani a városi színház
ban, amelynek helyiségét a városi 
tanács az egyesületnek már rendel
kezésére is bocsátotta. A »Vajdasdg 
bajnoka címért folyó verseny hat 
súlycsoportban fog lefolyni, kiesési 
rendszer mellett. Kétszeri dpbas 
után a birkózó kiesik a további ver
senyből.

Az egyes súlycsoportok a követ
kezők :

légsuly 58 kg.-lg, 
pehelysúly 62 kg.-lg, 
könnyüsuly 67 és fél kg.-ig. 
közép A. 75 kg.-ig, 
közép B. 82 és fél kg.-ig. 
nehézsúly 82 és fél kg.-on felül.

Minden súlycsoport első győztese 
nagy ezüstérmet kap szalagon »Voj- 
vodina bajnoka* felírással, a máso
dik kis ezüst, harmadik nagy bronz, 
negyedik kis bronzérmei kap. A 
harmadik és negyedik dijat 5. illetve 
7 versenyző részvétele esetén adják 
ki.

A versenyen részt vehet minden 
amatőr birkózó, aki valamely sport
egyesület tagja, Nevezési határidő 
október 25-ike, nevezési dij szemé
lyenként 15 dinár. Vidékiek saját 
költségükön vehetnek részt a verse
nyen. A nevezéseket Schwarz Leó
hoz, a Sand birkózó-szakosztályá
nak elnökéhez ÍSnbotica. Pasiéeva- 
ulica 2.) kell beküldeni.

\  Sand box tréningjei. A Sand 
újonnan létesített box-szakosztálya 
szerdán « '- te  kezdte meg működés
é r t  a Bál árny-szálló 35. számú szo
bájában. A tréningeket Csillag Ist
ván vezeti, aki Angliában tanulta a 
boxolás portját. A birkózók és 
boxolók naponta felváltva tartják 
tréningjei!: .•».

Beograd—Zagreb válogatott mér
kőzés. B« grad és Zagreb városok 
válogatott csapatai október S-ikán, 
vasárnap tartják Beogradban labda
rugó mérkőzésüket.
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— Fgy francia repülőéin leszállt I
a hiiiiap'''fi ri'pülífíóren. litnhpv: t-j 
löl jelentik: F.gy (randa repülőgép 
leszállt a budapesti repülőtéren. A 
repülőtér paruncsnoka tiltakozott a 
leszállás ellen, a ropülönépcn levő 
lisztek azonban kijelentették, hogy 
l; motor defektusa miatt kénytelenek 
Voltak leszállói.

(*) Szüreti mulatság. A subotleal 
fisszulnukásság október lió 7-én a 
Ib'nány-szálló összes termeiben 
zártkörű szüreti mulatságot rendez 
esti 8 órai kcxdotcl.

— ismét megdrágul az osztrák 
Vasul, becsből jelentik: Október 
8-tól kezdve az osztrák szövetségi 
vasutak újabb díjszabás emelése kö
vetkeztében a IJécsbo való közvetlen 
forgalomban az eddig fennálló díj
szabás megváltozik. Ugyancsak ok
tóber 8-tól kezdve megdrágul az 
utazás az osztrák szövetségi vas
utak összes vonalain is.

(•) Dr. Kosztolányi Árpád orvos ron- •
'Irt Wllsonova-ullca 34. szám alatt (a í 
polg.-iskola mellen) csecsemő- és gyér-1 
mekbetegek délelőtt fi— lU-tg, bőr- és J 
nemi-betegeknek délután 3—6-tg. (Sál- í 
varsan-nltisek vérbajosoknak.) 0000

(•) Flgyclcml Megérkeztek a legalább 
párizsi és bécsi nőt kalapmodellek tíeer 
Bözsi kalapsz.alonjába. Subotica, DuSa- 
rava-ulica, kaszlnó-épiilct. — Kalapala- 
kitások Jutányosán és pontosan eszkö
zöltetnek. 0196

(•) Becsből, kivétel nélkül, minden hét 
végén, gyilttövaggonokat indít Af. de 
Ürousse Wien, ÍV., Favorltenstrasse 7. 
Megbízásokat elfogad Af, de Ilrousse 
Subotica, Park Krrdla Petra 11. Telefon 
330. 6340

(*) Dr. Vécsei Jenő orvosi rende
lője nemi betegek részére. Rendel 

, délelőtt 7—9-ig. Délután 2-tűl fél 
(4-ig és E—7-ig. Lakás-. Cyrill- 
imetoda-lér 12. I. emelet, Vojnicb 
I Piroska-félő ház.

f‘) Egy Szltcsnő nova asszony el. 
tűnt leányáról értesítést kaptunk. 
Minthogy lakcímét nem tudjuk, ez
úton szólítjuk fel, hogy ha leánya 
sorsa iránt érdeklődik, jelentkezzék 
az evangélikus lelkészt hivatalban. 
(Paje Kuiundéiő-ulica 17.)

(•) A Icxizlctesebu és legolcsóbb vit- 
lásreggcli Landoviő (volt Baéka). ven
déglőjében. Csak 2 dinár.

v.nur'V LLUAIA.T t£»
iszAPkxztnsrK, eoerücpőic, u r c co i  
INtCAPIa, GnwTOIN- LABORATÓRIUM, 

KVARCLÁMPA, CtATHllCMA ÍS 
. VILLAMOS

ALI.Ae,c<> rjzccffloiavoM .•tfrevA t é r s z  ív e in  
T ire  »éwsA.

' TŐ ZSD E
» © sa ©
J Novisadi tőzsde, október 5. Irányzat 
2 lanyha. A kínálat erős, de vételkcdv néni 
I mutatkozik. búza nb Bácska 345---35(l 
'árpa 362.5b, zab 275, a ! .Indiát 250, a ke
reslet. Tengeri 312.50, bib 338.50, (kk 
liszt 512.50.

Zürich, október 5. Zdrfa/.* Berlin 0.25, 
Hollanu 207.90. Newyork 535.25. London 
23.98. Paris 40.57. Milano 22.87. Prága 
17.85. Budapest 0.22. Zagreb 187.50. Var
só 0.06. Becs 000.75. Bélyegzett 0.00873.

Budapest, október 5. Zárlat: A deviza- 
központ jelentése: Napóleon 9400. Di
nár 32—32.60. Berlin 120—140. Prága 
79—83. Zagreb 800—840. Bukarest 15250— 
15.60. London 111.25—114.25. Milano 
105—120. Páris 190—195. Bécs 310-320.

Beograd, október 5. Zárlat: London 
278—280. Páris 480—482. Newyork 62.50 
—63.50. Genf 118o—1192. Roma-Milano 
270.50—27.3.50. Prága 202-207. Berlin 
2.80—3. Bécs 0.08440. Bukarest 38.50— 
40.50. Budapest 2495—2545.

M YBLTTÉR.

Értesítés.
Értesítjük az ö63zes ügyfeleinket, hogy Bakos Pál 

volt könyvelőnk cégünktől megvált és ennek foíytán 
cégünk nevében semmi néven nevezendő megbízásokat 
nem adhat, vegy vállalhat.

Starakaniia, 1922, okt. 5.
L ek o  és Társa

7206 gőzmalom.

Í F E B R B M  R  T . l

S U B O T IC A .
vasúti kocsi- és m ozdonyjavitő műhely 
Mezőgazdasági gépgyár. Vas- és fémontőde. _

Külön o s z tá ly  h a r a n g ö n tö sre .
Sürgönyeim Ferrum Subotica. Telefon 581.

Értesítés.
Értesítem igen t. Ugyfeie.'met, hogy a „Transport‘‘ 

P, T. novisadi fiókját ót, illetve megvettem és azt

„ M U N D U S "
szállítási vállalat néven vezetem tovább.

Ez alkalommal hálás köszőnetemet fejezem ki igen
L ügyfeleimnek az irányomban eddig tanúsított jóin
dulatukért és kérem, hogy n. b. támogatásukban en
gem uj vállalatomban Is részesíteni szíveskedjenek. 
Külön hangsúlyozom, hogy miként eddig is, ezentúl is 
legnagyobb gondossággal kivánom igen t. ügyfeleim 
érdekeit képviselni.

Kiváló tisztelettel 
B rőder J ó zs e f

a Transport R. t. Novisadi fiókjának 
7209 volt igazgatója.

Liv.'hdl
mindenfajta gépek javítását és rajz utáni készítését 

Gyárt
mindenfaju szijkorongokat, csapágyakat, csapágy- 

állványokat, mez'{gazdasági gépeket, 
hiteles tizedes mérlegsulyokaL

K észít
transzmissziókat és gyárberendezések felszereléséhez 

szükséges mindenfaju alkatrészeket
Előállít

mindenfaju szürkevas öntést megadott modell vagy 
rajzok után. Minden összetételű fémöntvényt bármily

méretű és hangú

te m p lo m h a ra n g o t
a megadott felírásokkal és a kívánt ornamentikával 

Elvállalja a harangszerkezetek elkészítését és a 
harangoknak a toronyban való elhelyezését.

V e s z
a legmagasabb napiárakoft szürkevas ócska öntvény 
vörösrezet bronzot, sárgarezet, ócska csapágyfémet 

antimonl és ólmot. 3335

MÉRNÖKI AKADÉMIA OLDENBURG i. O.

VÁROS! MŰEGYETEM 
gépészeti, elektrotechnikai, épitö mérnöki és 

építészeti osztályok.
ÁLLAM! BIZTOS.

A téi: tanfolyam kezdete:
1922. NOVEMBER 1. 

Prospektusokat készséggel küld a
TSTK ÁRI H IV A T A L . '

shtzer j .

SZOBAFESTŐ«, MÁZOLÓ

Cl 93

CX3 « E? ft- o  -' t- ri o- r-5  ói _
—  a.5 -  £  & " $= 5- 
=  S  k O: -  

<6» £  s  s' 
*• ? ? & ■ i - '

i '

SUBOTICA
Strosmajerova-u 8

I

5 (3

— “ö  fö, b? tá

- 3O , 
1 Cĥ
= . g ,  a I Q 
• **■

É rtesítés,

Az igen t  közönség szives tudomására hozom, 
hogy

optikus
üzletemet a legmodernebb rendszerű gépekkel fel
szerelve

v illan yeröre
rendeztem be, úgyhogy módomban áll a legmesszebb
menő igényeket is kiek iien- i s a  logíö'életccebb fő
városi nívón álló szakszerű munkát nyújtani. Elvál
lalom minden rendszerű speciális

szem ü veg , orresip te tö , lorgnon  
készítését orvosi rendelésre i. a legolcsóbbtól a leg
finomabb kivitelig a legalacsonyabb napi árak mellett- 
Mindennemű e szakmába vág -

ja v ítá s
gyorsan és pontosan kés/Ü.

Mikor is az gén t  közönréget a legazo'ldabb ki
szolgálásról biztosíthatom, továl bi b. p rtfogásukat 
kérve állok készség cl rendeike estikre, te jes tiscteletto

TENNER OPTIKUS
SubotiCT, Aleks idra u . 11. szám. 8592

WEITZENFELD és TSA!
SU BO T IC A  ooooonn TELEFON 1 9 G .! 
Iroda: V árosi b érpalo ta . Kötélgyár: S en ta l-p u t. 5 
Alapítva 1902. ©ooooo Táviratcím: X©n d e r ip a r. j

P O N Y V A
E L A D Á S  É S  K Ö L C S Ö N Z É S

ELADÓ
Novlsadon, forgalmas helyen, villamos megállónál

EMELETES SA R U K H Á Z,
A házban 3 régi üzlet és nagy udva*' van. Vétej 
esetén egy szép lakás átadható. — Bővebbet ö z /  
Farkas Lajosnénál, Novisad, Temerini ul. 6. —7182

A já n l:  Lópo’irócokai, 
tűzoltó és kerti töm lő
ket, uj lisztes, gabonás, 
gyapjú, to!l, komié és 
szaim azsákokat, inad
ra c és lo le ita  szöveteket 
jutlából és lenből, m inden
nem ű hézivnsznal. Z s T ie g ,  
kötél ás hevederek.

® ..

I í
I

y z ' e t  ™

Jolártfcn Hcrr
Subotica, Városház épület
Megérkezteit a legújabb 

párisi za bécsi moth.l- 
kalapok.

Olcsó árak.
I inyelmca !.i -zolrálár.

Ö S A T O A L T
Pékek Hgyeteml .D IÁ M  ALT* 
a Ilattscr <5 Srobolka gydrböt 
Wlen-Stadtlau, békebeli minő
ségben, újra kap1, it5  n vuzfr- 
képvíseleíné’Jugosliv ia  s ’dmáta

Eduarö Bnzanec, Zagreli
Lerakni Strosmajerova ul* lu.

Vnskcreskedőíciick ajánl helyi izemben i.észtü.
f l ís t c s ö v e k ^ t ,  sajtolt k ö n y ö k ö k e t
p leglobb minőségben es a legolcsóbb árakon.

G U B A  J Ó Z S E F
vas, sze*siám és mezőgazdasági gepkereskedő

BÁŐKA TOPOLA. 533? ,

Tisztelettel értesítjük a n. é. közön-iéget, hogy  
Suboticán az A leksandiova ut. 7, szám  a’ati 
fiókot állítottunk fel, hói elsőrangú cipő ké- 
szitraényeiíiket W’LHEIM j / k ’OS ur vezetése  

m ellett ám sitjuk .

Hum anik Cipő és B őrgyár R. T .  
Saraj evő— Zagreb.
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Nagy választékban

a b la kü ve g
k ira ka tü ve g

te tő 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 inden  va s ta g sá g b a n  és m é re tb e n  kapható

K  FRANK & Co.
P n V í ó v  Karadjordjeva 83. 
Ix a K C a i . Telefon 24-03.

üvegipari részvénytársaság  
B E O G R A D

Sürgönyeim: „VITRAGE*

Uj fűrésztelepünk Apatinban
üzem ét m egkezdte. A jánlunk asztalosárut és egyéb 
fűrészelt anyagot m egrendelés szerinti m éretekben.

Minden m egrendelést azonnal szállítanak

KISS PÁL és TÁRSAI, SOMBOR

S z u b o fic á n
özv. Halbrohr Sándorné és Tsai szállítóknál.
Telefon : 10, vasúti kirendeltség 71, éjjeli szolgálat 570.

Tisztelettel értesítjük üzletfeleinkéi, hogy n beogradi vám 
igazgatóság 5 6 9 8 3 . sz. engedélye alapján a Badaliéeva ulica 6  
szám alatti raktárunkban el nem vámolt árukat beroktározhatunk.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.
Szives pártfogást kér

teljes tisztelettel

özv. Halbrohr Sándorné 
és Társai

szállítási és bizományi üzlete
Subotíca.

Cnkovié I Komp.
B e o g ra d , Gracanicka ulica 12. szám.

Siforcak, vászn ak , z e fire k  sza tin o k , 
a n ya g o k , kendők,

F É R F B S ZÖ V E T E K
és sza b ó ke ilé ke k .

N a g yb a n ! T e le fo n  1SS7. N agyban!*

T rn r ln *  Balkanska 29- i r o a a .  Telefon 18-5(5.

Saját termésű

ÉDESMUST
minden mennyiségben, va
lamint kistbb-nagyobb

Borosliordók
jutányos áron kaphatók:

Frank Sándor
palicsi szőlőjében. 
(Havcrda megálló)

,a
R

A“
legideálisabb

hajfestöszer
békeminőségben ismét 
mindenütt kapható. 
Lerakat
Jugoszlávia részére:

„ L ^ ö "
Z agreb , V laéka 123. 

ÁLÍi— —
Értesítem a tiszteit ve

vőimet, hogy

m l m i a i u l

{. Vojnovicova u’. 5. niá
<Pc tköz, a városi bér
li ilotával szemben) he
lyeztem át.

Ugyanott paprikának 
val • hordók olcsó úrban 
kaphatók.
Kemény ecetgyáros

T ’ebbnv.,, • *ct« lekb.,.
e :

Kereslted imi Iroda
: • •'

Telephon 213.

Saját készitményii

íé>’ A

női kötött kabát 
női kötött ruha 

leány garn i furák 

leányruhák 
svetterek, sálak 

sapkák stb. 

Gyapjufonál 
eladás !

Ü zle t:  P asiceva-u lica  8.

Ü z e n i: P asiéeva-u lica  10. 

G őzfü rd ő  m ellett.

Eladás:
Nagyban ! Kicsinyben!
K ülönleges k ö tö tt-szö vö tt áruk raktáron!

BECK JENŐ
kötszövö  üzem e Subotíca, Pasiceva-ul.

SHS. kir. lőpor áruda.

V A D Á S Z A T I 
ás S P O R T

SPECIÁLIS SZA K Ü ZLEt
Nagy raktár:

V a d á sz fe g yve re kb e n  
va d á sz lősze rekb en , 

va d á sz fe lsze re lé se k ,
fao tba lL  

te n isz ,
a tlé tik a i

cikkekb en , kom plett fe ls z e r e lé s e k .
■ R en d ő rség i fe ls z e r e lé s e k . Tűzijátékok.

B A T A  V. FSA
i Nagyban. S u liO tíC fl Kicsinyben.
' Kralja A lek san d rova  ulica 7.

T e s s é k  á r je g y z é k e t  kérni! |jj

iMfi óm
fc dPREwraraPím w?saBBHraB?wíT«s?« ® ngnnztuw

A s z ta S ö s s K E jé d e k ,
akik jó művészies 

a—B ff 9 19 *—i, vn—z he akariák ir.npn-f i S ’J l í K t í S  f- U , gynkotoini, ál
landó alkalm azást nyerhetnek 

Sfraub József rnüasztaiosnái 
Apntln, B eogredakn  u lica ?4Q.

S Z E M F E D E L E T ,  
K 3 P / ;  ■; í ’ D S S Z E K £ T
tapeíáVa' i mideni1 ti temetkezési c kleket 

n ajánl:
, P  n x . "

temetkezési ci' l.cx < . j.. \ • r .• r; nagykereső ede«
NOV1SAD. KPALJA PFTR'X 4.
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T elefonon aem  iidork  fclr<f«t<at P^eliX ei* fe tv lI ijjoa ltS ,!. 
AprdfcirdetéN ejrT bc6 ? K, vatUjybnia* é s  d m tv $
>««•■> eresen  a x im lt. Legkisebb aprdhlrdolés á ra  20 K 
A próhirdetéseket fe lv e s s  SsnboHeán a  k iadóh ivata l 
A lerendra-u llea , Le.bach-hóx é s  Schlnn'jer hírlap*
Zrnda a vasú ti park m ellett. V idékre v a la m -n n ji

fd e lén is itó n k .E lC flx etésld lJ  h n ro n k ln t3 0 d la ., n s^ yad óvrs 93 d ió  
K érdetösködésekhex v ü a sz b é iy e j  m eliékieadO .

A  fe k e te  nász
dráma 6 fölvonásban.

Főszereplők: LYA MARA, ALFONS FRYLANO.

okt 5-től 
Okt. 8-4g 

estit örtCktŐí 9 vasárnapig
Leoncavallove világhírű operája után

B A J A Z Z Ó
5 fölvonásban. Főszereplő : OLAF FöNU5„

ELET-ITAL!
Készíti

PINTÉR FERENC
gyógyszerészeti laboratórium

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

6956me.lett.

•eeae«eseeeeöeeeeeeeeoeeet

’ l e v s l b z e s  ?

intelligens ember Ismeret
ségét keresem. Választ 
„Remény* jeligére a ki
adóba kérek. 7104
Meeeeeeee«eeeVe«seeeesee»^
!  F O G L A L K O Z Á S

Fffmolnárf elsőrendű szak
embert kitűnő fizetéssel 
alkalmazuek. Lipkovics és 
Hubert Ada. 7130
Deutsche Teorle, Praxis 
belchrt tiichtigcr Lehrer, 
Schrelb. Adniinistratíon.

7103
Azonnal felvennék egy 30 

• 35 éves németajkú szo- 
áaleányt. Gráf Arminné,
Senta. 7132
Munkáslányok felvétetnek 
Fischer Ernő dobozgvárá- 
ban. PaJiéeva-ul. 9 7160
Keresünk bankba azonnali 
belépésre kezdő hivatal
nokot vagy hivatalnokitól. 
Szerbül és németül tudók 
előnyben. Cím a kiadóban.

•7303
Perfekt gépiró(nö) azon
nali állást nyerhet suboti- 
cai iparvállalatnál, szerb, 
horvát nyelvtudás szüksé
ges. Cint a kiadóban. 7189

Hosszabb irodai gyakor
lattal bíró fiatalember (ke
reskedelmi érettségivel), 
perfekt magyar, nemet le
velező, állást változtatni 
óhajtana. Megkeresések 
-Vidékre is« jeligére a ki-1 
adóhivatalba kéretnek.
Cipész-segédet felveszek 
állandó munkára. Tarr Já
nos, Vili., Milos Obiliéa-u’. 
26. 7163
Tanonc vagy kifutóflu fel
vétetik. Kramer Antal és 
társa. 7172

Pénztáros- és Iroda-kis-
|asszonyt azonnali bclépés- 
í re keres, szerb nyelvet 
•tudók előnyben, Medjans- 
ki 1 drug. 7174

Keresek rövidáru engros-
szakmában teljesen per
fekt, komoly, jó beszélő- 
tehetségű. megbízható uta
zót, ki Bácska, Bánátban 
be van vezetve. Csakis 
olyanok ajánlkozzanak, kik 
fenti feltételeknek megfe
lelnek. — Ugyancsak rö
vidáru engros-szaktnában 
perfekt bevezetett meg
bízható helyi ügynök ke
restetik. — Ugyanitt meg
bízható kifutófiu felvétetik. 
Mind a három ajánlatra e 
hó 9. és 10-ikén lehet je
lentkezni, esetleg addig 
vagy azután is Írásbeli 
ajánlatokat küldeni. Cím a
kiadóban _______ 7190
Kötösegédínő) állandó 
munkára, úgyszintén ta
nulóleányok felvétetnek. 
Bcck Jenő kötő-szövő 
üzeme. PaSiőeva-uI. 8. 
(iözfiiriló mellett. 7189
Szobalány-mindenest ok
lóber 15-rc felveszek. IJci- 
duska Mariska. 72 '8
Rendes nőt bejárónőnek 
keresek. Cint a kiadóban.

7200

Gyógyszerész-gyakornokot
(érettségizett ’eányt) keres 
azonnali belépésre a cssr- 
venkal gyógyszertár. 7179
Keresünk bankba azounaii 
belépésre kifutóíiut. Ciin 
a kiadóban. ,7?ü4

?f':»y kisebbszerU ház sir
•..ősén eladó. Cím a kiadó- 
i 7160
ÓCSKA és hulladékféme
ket, vörös és sárgarezet 
ólmot, horgonyt és alumí
niumot legmagasabb ár 
bán veszünk. Goldncr 
Testvérek jégszekrény- 
gyár Suboticán, Jngovice- 
va-nlica 20. Telefon 134. 
szám. 6490

Eladó szivó-nyomó né?', 
kerékre szerelt tűzi-fecs
kendő teljes felszereléssel. 
Ad ám Jakab gépi éra kata. 
B to -T o p ö ly a ._____7021
Gőzmalom hat járattal, mo
dern gépekkel sürgősen el
adó. Batta Péter ügyvéd. 
StarakaniZa. 7143

r é m - E L A B Á S f

Somborban, a belvároshoz 
< zzfcl 2 háromszobás a- 
kással bíró ház szabad 
.érből eladó. Ugyanott a 
piactérhez közel egv tő - 
forgalmú füszerüz e» bérc.- 
'eressel és áruval más 

vál ai. ozás miatt azonna 
tadó. Mútkeresések „Kul

túra0 hirdet si irod.ba — 
Sombor cim endők. 7098

ARANYAT. BRILLlANST,
drágaköveket legmagasabb 
árban veszek. Órákat és 
ékszereket legszakszerüb- 
ben javítok és legolcsób
ban árusitok Friedmann 
Dezső órás és ékszerész 
Subotica, Alcxandrova ul. 
Állami tisztviselőknek javí
tásoknál 20 százalék en
gedmény. 6036

D t m  trsb'ib
Felhívunk minden izr. vall su h tsors s‘, aki a sátoros 

ünnepekre

e s z ro g o t venn i ó h a jt
5 0  d i n á r t ó l  f e l j e b b ,

hegy forduljon a Glaser I. ő Gomp céghez, Bergar 
Hermán Madja'skl ul. 9. szám alatt, ahol csakis 
személyesen, kézzel leszedett és kiválogatott 
eszrogok a legjután. osabb árban kaphatók, 7055 

G 5.A S& R  IZ R A E L

Sürgősen eladó egy szép 
családi ház, Mucsy-tclep 94

7202
Teljes malomberendezésűK,
hengerszékek, kövek, slk- 
szita kaphatók; cilinderek 
jutányosán eladók. Bővebb 
felvilágosítást ad Earagó- 
Milcsik malomépitészcte, 
Subotica, Bosanska 3. <149

I Eladó hálószoba, két szo
bás lakással, azonnal át

vehető. Csak kéttagú csa- 
? Iád részére. Bővebbet dél- 
3 előtt, Trg Slobodc 6 (az 
i udvarban). 7214
f Eladó ház. A VI., Travniő- 
Ika-ulICú. 7. szám alatti ház 
feladó. A teli'telek megtud 
iható dt. Székely Zoltán 
■ügyvédi iro o d ájáb an . 7198

' Boros-hordók kaphatók. 
* Nőiesek Géza cégnél, Su- 
’ botica. 7183

i Harlsnyakötő-gép, Mtihl- 
h. useni, 12-es, alig hasz
nált, vasállvánnyal és tel
jes felszereléssel eladó 
Dudás Juliskánál, Stari- 
Bcőej, Kralj Pctra-u. 4. 
_______________ 7151
Eladó vajkészltő kompiét- 
gép. két elsőrendű perzsa- 
szőnyeg. llíis ferfi-kabát, 
női per. sa-kabát. Subo’i- 
ca, Usporedna 4. 7195

i K U L O N E O X  I
• to*.' »«««»«»■

Tyúkszem balzsam a leg
gyökeresebben kiirt min
den bőrkemé’.iyedést és 
tyúkszemet. Kapható Illés 
gyógytárban főposta átel- 
Icnében. Ára ? dinár.
500 dinár jutalmat adok 
annak, aki a város köz
pontja ke . nyékén részem
re kétszobás és konyhás 
lakást vagy egy bútorozott 
szobát konyhával vagy 
konyhahasználattal talál. 
Cím a kiadóban. 6167
Belépési dijai fizetek két
szobás, konyhás bútorozott 
utcai lakáséit. Cim a ki
adóban. 7173
Elveszett Q/ukics Károly 
névre szóló arcképes iga
zolvány. Becsületes meg
találó adja le a kiadóban.

Valódi
C L U B  p a p í r

nao-ybtkn é s  kicsiny
ben napi árban

kapható a  6895

Pénz előzetes beküldése mellett 
Póstán és ’ -ast)*on szállít.

Fekete kopó kölyök-kutypJ 
két első lábán körme feleit;' 
és szügyén fehér foltokkal 
elveszett. Megtaláló il
lő judomban részesül. Cin*,- 
a kiadóban. 7186

Keresek jó ismerős, gyér- 
jtnektelen fiatal házaspár- 
jj nak szép száraz szobát bu-. 
Porral vagy anélkül. Dávid. 
? ékszerüzlet. Alcxandrova-, 
|ulica. 7213,

ÍErv szép fehér háló és ol- 
tfcsú ebédlő - berendezi: 
jTöbb elsőrendű zongora, 
t rnachagoni sálon, szép 
jnagy szőnyeg, tükrök. S ió- 
2 előszoba-berendezés, to
li vábbá gadrob-szekrénv,
’ vaskályha, előszoba - fait 
csillár, egy valódi szőrme, 
boa, egy szalon billiárd, 
Íróasztalok, két darab uj 
loalct - állvány eladók, 
Lángné, A r u k ' - u I  il. 7216

■ULLADfiKÉRT PÉNZTS
Legmagasabb napi árban 
veszünk vörös, sárgaréz, 
ólom, horganyt, öntött vas
hulladékot Megyanszky és. 
Társa vaskereskedők Su- 
botica la városház átelle- 
nében. Telefon 360. 6028

GUMMIBÉLYEGZÜT bán 
milye’ nyelven készít Mol
nár József Subotica, Eran- 
kopanska-ul. 25. Megren
deléseket n Báesmcgyej 
Napló kiadóhivatala is fel
vesz.

Mindenki saját érdekében őrizze meg- szilva, körte 
eper alma, seprő, bor a törköly cefréjét. Ne adja 
el, mert piiinkáját saját udvarában kitűzheti be
lőle, hogy ha a Frank Pál mozgó pálinkafőző 

kazánján főzeti.
Ott a helyszínen főzök saját 

engedélyem m el ingyen.
Cefréjét már is a legkedvezőbb feltételek mellett 
főzheti ingyen főzési báréival. Bármilyen l< s 
mennyiséget is főzök a helys/incn. Törkölyt, sep
rőt, a legmagasabb napi árakon veszek, vagy 22 
fokos pálinkára becserélek, — bárhonnan saját 

kocsimon haz.szállitoni

F R A N K  P Á L
PÁLINK AFŐZŐN l

SUBOTICA, SENÓANSKI-PUT  
TELEFON 270.

3 4 .
7' 29

mert ó it mir.den kenyér sü tése
1  d f e á r .

Sfités délelőtt 20 é s  délután 2 érakor.

L  E T T E

H  r W  R S B  C T
és m in d e n n rm ii ö n b o ro tv á ló  k é s e k e t fe le lőssé#  m e lle tt 
a le g ú ja b b  rendszerű  m o to r ik u s  üzem re  be re n d e ze t1 

gépf*n egy d in á ré rt azonna l u iiá  k ö szö rü lö k .

DEUTSCK IZIDOR OPTIKUS SUBOTICA.
Vidéki rendelőimet kérem a köreiket ajánlott levélben beküldeni

a szezon !
Urak és hölgyek ,

kalapjaikat
a legújabb modellek szerint

Sild József
Ralaposmeskr modern felszerelésű műhelyében ké
szíttessék lepjiitá.-.yosabh érák mellett. A legujn.bb 

modellek megérkeztek.

G ő z m a l o m  e l a d á s .
Két pár 3u—38-as lapos és kenyérlisztőrléshez 
való kövei, meghajtás 10 HP félstabil gőzgéppel, 
36 uj forrcsövcl. A malomhoz tartozik nagy 3 
szobás lakház, konyhával, pincével stb. A malom 
a község közepén fekszik. Kiadás betegség miatt. 
Vasútállomás helyben vagy Vrpoljc. FRÁNJO ÜHL 
gőzmalom Budrovcl. Djakovo mellett Szlavónia

tzerkeltésért telelő

csütörtöktől
vasárnapig,

Goucavoilove
operája

1 1 0

fűm en. Főszerepben: OLAF FONUS.
fiái á*i 'S

~ :rW ifT T -*« ,W =9i
kmitó'ulcldunos Minerva (ezelót: Ddcsmegyel Napló) Nyomda és Lepkiauu ti..-1. íeurtorsóiiépén Saboilerín.




