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Szabadságharc.
SZEOED, augusztaa 30.

Bámulatos híreket hoz tegnap óta
a távíró:
Nyugatmagyarországon
megkezdődött a hazájához hu, hazájához ragaszkodó lakosság szabadságharca.
A magyar nemzet elérkezett kálváriájának legfájdalmasabb állomásához, a kormány engedve a triarfoni erőszaknak, megkezdte Nyugatmagyarr
ország átadását. Az elrabolt területet
kiürítettük, a hivatalok, hatóságok
elköltöztek, a fegyveres erő kivonult
és megkezdődött a halottrablók, a
martalócok beözönlc&e. Megkezdődött a dögmadarak lecsapása az
immár élettelen prédára.
De megkezdődött más valami is.
Csoda történt: a halott feltámadt.
Nyugatmagyarország lakossága mikor
látta, hogy teljesen magára hagyatva,
a trianoni győzők jóvoltából martaléka leszen a halottralók kapzsiságának, nagy cselekedetre szánta el
magát.
Parancs nélkül, vezető nélkül,
egyedül magyar szivének sugallatára
hallgatva, fegyverbe állt Nyugatmagyarország polgársága, hogy megvédje otthonát, hazáját, őseinek megszentelt tradícióit és fegyverrel a kezében kiáltsa oda a betolakodóknak:
nem, nem sohaf
Ctonkamagyarország népe könnyes
szemmel nézi nyugatmagyarországi
testvéreinek nagyszerű szabadságharcát. Könnyes szemmel és Okölbeszorult kézzel, egy átkos békeszerződés béklyóitól lenyűgözötten, tehetetlenül szemléli a hazaszeretetnek ezt a gyönyörű fellángolását.
Rohanva sietne a szorongatott testvérek segítségére, de a józan ész és
a kegyetlen papiros azt kiáltja feléje : nem szabad I
A szabadságharcok gyakran el
szoktak bukni és lehet, hogy Nyugatmagyarország szabadságharcának is
ez lesz a sorsa. De az a lángoló
hazaszeretet, mely egészen a tégy?*.:
res ellenállásig fokozódott Nyugatmagyarország lakosságában, a legszebb reményeket sejteti a jövőre
nézve. Az a nép, mely ennyire szereti hazáját, nem szakadhat ei tÓIe
soha! Az a nép, amelyik még élete és
vére árán is meg akar maradni
régi hazája mellett, nem lehet rabszolgasorsra kárhoztatva, nem nyöghet örökké idegen járom alatt. És az
az ország, melynek ilyen hü fiai
vannak, nem lehet végpusztulásra
ítélve, hívatlan bírák hiába mondanak felette halálos íteletet.
Az országnak viselnie kell nehéz
sorsát, a kormánynak bele kell
törődnie a borzalmas valóságba, de
a nép, a hazáját szerető nép nem
törődik bele soha. Hivatalosan megtörtént a kiürítés és akik a bevonuló
idegeneknek ellenállnak, azok „felelőtlen elemek". De a t e t ő t l e n elemek köpenye alatt egész Magyarország szive dobog.

Sem demars, sem ultimátum.
BÉCS, aug. 30. A hétfői lapok jelentése szerint az ántánt a nyugatmagyaiorszígi kérdésben Budapesten demarsot fett, sőt egyes lapok azt
is mrgiriák, hogy a magyar kormány már ultimátumot kapott az ántánttól.
A Neues Wiener Tagblatt budapesti tudósítója jelenti, hogy ezek a hirek
valótlanok. Budaptsien a magyar kormánynál az ántánt remmiféle lépést
nem tett és az ultimátumról szóló hirek teljesen koholtak. (Bud. Tud.)

A nyugatmagyarországi események.
Dr. D a v y e l m o n d j a l e t a r t ó z t a t á s á n a k t ö r t é n e t é t . — J e l e n tések V a s m e g y é b ö l . — Az osztrák sajtó perfidiája.
BÉCSÚJHELY, aug. 30. Dr. Davyt, Burgenland osztrák kormánybiztosát, tegnap, mikor ÁRfaluba akart
menni, fegyveres polgárok feltartóztatták. Kalandjáról a következőket
mondotta egy újságírónak:
— Mikor a polgárőrség feltartóztatott, megmutattam nekik Sigray
kormánybiztos nyiltparancsáf, mire
az őrség parancsnoka azt felelte,
hogy i.eki ahhoz semmi köze. Erre
én kísérőimmel Ferraio
olasz tábornokhoz, a tábornoki-bizottság elnökéhez fordultam, ó rögtön érintkezésbe lépett Sigrayval. aki kijelentette, hogy a megváltozott viszonyok
folytán Ostenburg
őrnagynak
adta
dt a parancsnokságot. A kitérő válasz
után egy karabineri kapitány kíséretében visszamenten) az előbbi helyre,
ahol éppen akkor tartóztattak fel
egy francia autót. Az autó utasa,
egy angol főhadnagy tárgyalt a
magyarokkal, akik azonban nem
voltak hajlandók tovább engedni az
autót. Mikor kísérőimmel ideértünk,
az őrség tagjai kijelentették, hogy
foglyok vagyunk és azt is hallottam,
mikQf a kézigránátokkal felszerelt
emberek azt mondották, hogy cu
osztrákokat mind fel kell
akasztani.
Ekkor érkezett meg Sopronból az
Ostenburg-csendőrség egy őrnagya,
aki
látva,
hogy
mi történik,
igy kiálltott fel: „Disznóság ami itt
történik, rendet kell itt teremteni I"
— Ebben a pillanatban Agfalu
felöl heves tüzelés hallatszott, amit
csendőrségünk gépfegyvertüzeléssel
viszonzott, mire a magyarok visszavonultak. Egy- tytiottjuk is volt, neve;
Bdtky László. Ezután egy Ostenburgföhadnagy felajánlotta, hogy átkísér
a mi vonalunkra, ha becsületszavammal fogadom, hogy nem lesz semmi
bántódása és visszaengedjük. Én ezt
természetesen megígértem és igy
háborítatlanul jöttünk át a mi vonalunkra.
SZOMBATHELY, aug. 30. (M.T. I.)
Nyugatmagyarország vasmegyei községeiből a következő jelentések érkeztek :
Szentteleken 10 osztrák csendőr
volt, de az esti órákban eltávoztak.
Az ottani összetűzések alkalmával
Schmiedt magashegyi
korcsmáros
elesett. Németszentgróthon tegnap 120
csendőr jelent meg. Mesterséges fogadtatást akartak részükre rendezni
de a lakosság ellenállásán ez meghiúsult. Az osztrákok tegnap este
kivonultak Németszentgróih és Kukmár körjegyzőségek területéről. Rá-

bort községben 30 osztrák csendőr
jelent meg, de ezek is visszamentek
Ausztriába. Pusztaszentniihály, Gyanafalva és Királyfalva községekben a
lakosság elrős ellenszenvet nyilvánított az osztrákok ellen, Királyfaiváról az osztrák csendőrök kivonultak
és magukkal hurcolták Horváth József ottani plébánost. Felsőőr és
Pinkafő községben már gnincscnek
osztrákok.

$
(Törlés.)
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Telefon 1343.

agyonlőtte.
Más bécsi keresztényszociálisták, köztük Matafa
képviselő, csak a véletlennek köszönheti, hogy Szentmargit-bányán az elfogatás elöl elmenekültek. A bécsujheji és bádeni munkásság követeli
az ott élő magyarok kiutasítását.
Szentmargitbánya a magyar részről
kiürített területen van.
BÉCS, aug. 30. (M. T. I.) Azzal
a magyar részről terjesztett hírrel
szemben, mintha az osztrákok által
átvett területeken kommunista-agitátorok kémkednének, a Telegraphen
Korr. Bureau illetékes helyről arról
értesül, hogy ez a nyilván célzatos
hir teljesen alaptalan.
A M. T. I. ezzel a cáfolattal szemben utal arra, hogy megbízható hirek
szerint az osztrákoknak átadott területen több helyütt kommunista-mozgolódások voltak. Igy Lajtaujfalu,
Szarvkő és Szárazvámfalvában a kivonulásunk után vörös zászlókat tűztek ki. Pinkafőre a bevonulni szándékozó osztrák csendörséget kommunisták kisérték.

E'JDAPEST, aug. 30. A M. T. I.
jelenti: A bécsi lapok nyugatmagyarországi hírei sok tekintetben helyreigazításra szorulnak. Az a hir, hogy
BUDAPEST, aug. 30. A Magyar az
Ostenburg-zászlóalj erőszakkal
Hirlap irja: Az osztrák sajtó durva hatolt be Sopronba, nem igaz. A
hangjában
megnyilvánuló inzultá- lakosság osztatlan lelkesedéssel focióra illetékes helyen azt a megjegy- gadta a zászlóaljat. Egy angol kapizést teszik, hogy ez érthető, mert tánynak, valamint más ántánt-tiszhiszen Ausztria az utóbbi időben az teknek
elfogatásáról és
megseegész világgal azt akarta elhitetni, besüléséről
szóló
hirek szintén
hogy Nyugatmagyaroszág népe meg- tendenciózus
valótlanságok. A feiizváltóként várja az osztrákokat. Azért gatot osztrák fantázia Sopronban
költi a magyar kormányt kompro- állandóan lövöldözést vél hallani,
mittálni akaró híreket, hogy ezzel holott a városban a legnagyobb
a ma maga álláspontját igazolja. Ez- nyugalom uralkodik.
zel szemben megállapítható, hogy a
magyar kormány a legszigorúbb inAz Arbeiter Zeitung
a német latézkedéseket tette arra nézve, hogy kosság ellen elkövetett atrocitásokidegen elemek az átadandó területre ról beszél. Az igazság az, hogy a
ne utazhassanak. Tegnap Budapes- nyugatmagyarországi
németek és
ten egy 160 tagból álló csoportot magyarok a legnagyobb öszhangban
tartóztatott fel a rendőrség, amely élnek egymással, együttes akciót
olyanokból állott, akiknek nem volt indítottak az anyaországtól való eligényjogosultságuk, hogy az átadandó szakítás ellen.
területre utazzanak Ez is mutatja,
hogy mennyire nem felel meg a
valóságnak az osztrák iapoknak az
Cáfolják
az értesülése, hogy MagyarországApponyi pártalakitását.
nak minden részéből
önkéntesek
mennek Nyugatmagyarországba.
BUDAPEST, aug. 30. Az UJ NemBUDAPEST, aug. 30. (M. T. I.) zedék irja: Megbízható értesülésünk
A Magyar
Hirlap irja: A nyugat- szerint szó sincs arról, hogy akár
magyarországi eseményekkel kap- Apponyi, akár Huszár pártot alakítcsolatban a fővárosban különböző son. Apponyi egyébként ma utazik
hirek terjedtek el arról, hogy a Bécs- el Genfbe, hogy a kormány nevében
csel való közlekedésben zavarok és Magyarországnak a népszövetségbe
fennakadások
állottak
volna be. való felvételét kieszközölje. KíséretéÉrre vonatkozólag a MAV igazgató- ben utazik Láng Boldizsár ezredes
ságának meneti^py-osztálya a követ- Valkó Béla és Török Béla miniszkező felvilágosítást adta:
teri tanácsosok, mint katonai, pénz— A nyugatmagyarországi ese- ügyi, illetve külügyi szakértők.
mények következtében a MAV eddigi bécsi vonatjárataiban semmiErzberger temetése.
féle változás npm állott be.
BERLIN, aug. 30. (M. T. I.) ErzBÉCS, augusztus 30. M. T. I. A berger
holttestét teljes csendben
Korrespondenz Herzog-nak
jelentik szállították Biberachba. A rendőrség
Bécsújhelyről: Szentmargit-bányánál hivatalosan jelenti, hogy Hirschfeld
Schneidert, a bécsi keresztényszocia- zászlóst tartja Erzberger gyilkosának.
lista párt titkárát, egy magyar irre- Hirschfeld néhány nap óta elíünt.
guális-banda elfogta és az erdőbe Szüleit letartóztatták.
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este a keresztény nemzeti egyesülés pártja
gróf Andrássy Gyula meghívására bizalmas tanácskozásra jött össze, melyen a
kormány részéről Bernolák és Hegyeshalmy miniszterek vettek részt. Kívülük a
párt ?1 képviselő tagja volt jeles. Andrássy
az értekezlet Összehívását azzal okolta
meg, hogy a pártot több aktuáhs politikai
kérdésről akarta tájékoztatni. Szólt a nyugatmagyarországi kérdésről és a helyzetet
eléggé megnyugtatónak mondotta. Nyugatmagyarországon, az ország határától 16
kilométert ürítettünk ki. A kormány értes' lése az, hogy a kiürített területen az
ottani polgárság között zendülés tört ki,
melyért a kormány már nem felelős. Sok
szó esett a vármegyék legutóbbi gyűlésén
elhangzott beszédekről. A párt megütközéssel vette tudomásul a nemzetgyűlés
ellen intézett támadásokat. Kijelentették,
hogy őszre megvalósítják a közigazgatási
reformot a régi tradíciók alapján. Végül
An'irás&y bejelentette Tassler
Bélának
baranyai kormánybiztossá történt kinevezését.
•

Gróf Sigray fókormdnybiztos
tegnap s
kormány parancsára elrendelte, hogy a
csendőrség álljon meg azon a vonalon, amelyen d. u. 4órakor állt. E parancs folytán a
visszavonulást mindenütt beszüntettük. Abban az időben, mikor Sigray megszüntette
a visszavoaulást, a szövetségközi bizottság tagjai automobilos a menetsebesség
maximumával robogtak ki nyugati irányban. A szövetségközi bizottság azzal a
paranccsal robogott ki Sopronból, hogy
megállítsa az egész vonalon az osztrák
clőnyomulást és megakadályozza az összecsapást. Az összecsapást sikerült is meggátolniok, de azt mégsem akadályozhatták
meg, hogy az elkeseredett lakosság fegy' veresen meg ne támadja az előnyomulókat.
•

Sopron vdrosa örömteljes izgalomban
volt. Senkisem tudta, hogy tulajdonképpen
mi történt, csak látták, hogy civilruhás
alakulatok fegyverrel és tölténytáskával
őrzik a pályaudvart és megszállják a
nyugat felé vezető utakat. Az utcán sétálok tömege akaratlanul az ántánt misszió' <é 'irtott lesni, vájjon ott mire készül«...* a győztes nagy hatalmak képviselői,
laiva a népakaratnak ezt a kézen fogható
kitörését. Az ántánt-misszió körül minden
csendes és csak néha-néha lép ki egyegy olasz tiszt az erkélyre és jóakaratú
mosollyal szemléli a lakosság mozgolódását.
Ugyanezen időben a város lulsó oldalán
egyenletes menet dobogása veri fel a
város csendjét. A főútvonalon kakastollak
mérhetetlen sokasága kápráztatja a szemeket és impozáns méretekben bontakozik
ki az Osfínfiu^-caendőrzászlóalj. A délután folyamán nem változik Sopron képe.
Sok automobil száguld a városon keresztül,
melynek
rendjére s csendőrség
ügyel fel.
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A Nemzeti zászló- hos
címzett élelmiszerüzletben
C I S Z T
és egyéb friss élelmiszerek a legolcsóbb
napi árban beszerezhetők.
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A románok ismét
nem adnak vízumot.
BUDAPEST, aug. 30. Az Est írja :
Az Adria-szálló elött ma reggel
nagy tömeg várta a román útlevelének elintézését. Az útlevelek láttanv zását reggel meg is kezdték, fél
10 órakor azonban megjelent az utIcvéiosztály helyiségében a főkonzul,
aki az útlevelek láttamozását beszüntette és ezt az intézkedést a
várakozó tömegnek kihirdette.
A fökonzulátuson erre vonatkozólag a következőket mondották:
— Ez az intézkedés nem a konzulátustól származik, mert a konzulátus a kormány utasítása értelmében
járt el. Az útlevelek láttamozását
nem kezdik meg addig, mig a magyar kormány szabadon nem bocsátja a román alattvalókat, akik
300-náI többen vannak letartóztatva
és külön! jző börtönökben elhelyezve.

F o l y t a t t á k a tanúkihallgatásokat.
_

A Tabódy—Dettre-bünpőr huszonnyolcadik napja. —
SZEGED, augusztus Sű.
(Saját tudósítónktól.)

A mai tárgyalás első tanuja Uray
Zoltán százados. A forradalom alatt
állomásparancsnok volt, ebben a
minőségben
többször
érintkezett
Tabódyval. Elmondja, hogy április
elején a körletparancsnokságon tiszti
gyűlés volt Zarecsnik elrejtése miatt.
A gyűlésen Szombathelyi
alezredes
felszólította Tabódyt, hogy hagyja el
a helyét, Tabódy a felszólításra
roppant dühös lett ét revolverét előrántva, elrohant a gyűlés színhelyéről.
Április végén volt egy másik tiszti
gyűlés, ezen Tabódy azt mondotta,
hogy aki vele tart, az maradjon a
teremben, aki ellene van, az távozzék
el. A tisztikar erre Dettre és Szirovicza kivételével otthagyta
Tabódyt.
A tanu vallomása szerint, a katonai
végrehajtó-bizottság tagjai állandóan
érintkeztek Tabódyval és Dettrével.
Dr. Kőhegyi őrnagy, tárgyalásvezetö: A rangjelzések visszaállítása
után rendfokozottal járt Tabódy?
Tanu:
A rendfokozatok visszaállítása után 1—2 napig Tabódy
ezredes urat rangjelzés nélkül, vörös
sapkarózsával láttam.
Dr. Faur ügyész: Azt vallotta,
hogy Dettrét azért tartja vörösnek,
mert Tabódy mellett volt?
Tanu: Igen, ezért, ez a meggyőződésem.
Dr. Baránszky:
Mit tud tantv ur
Dettre politikai nézetéről?
Tanu: Dettre nem a tisztikarhoz
méltó politikát folytatott.
Dr. Faur ügyész: A rendfokozatok
visszaállítása után megütközött a
tisztikar azon, hogy Tabódy és
Dettrs tovább is rendfokozat nélkül,
vörös sapkarózsával jártak?
Tanu: igen, mert akkor már ar
egész tisztikar rendfokozattal járt.
A tanu megesketése után Gráf
Oszkár alezredest hallgatja ki a biróság. A szokásos: kérdések során
arra a kérdésre, hogy kára van-e
az ügyből, igy felel a tanu:
— Károm van, mert Tabódy kitiltott a tisztipavillonból és ezáltal
tiszti becsületemen csorba esett.
Dr. Kőhegyi őrnagy, tárgyalásvezető kérdésére elmondja ezután a
tisztipavillonból
való
kitiltásának
történetét, amit a szociáldemokratáknak a hadsereg ügyeire gyakorolt
befolyására vezet vissza. Ebből azt
a következtetést vonja le, hogy a
forradalmi hadsereg, osztályhadsereg
volt.
Az ügyész, védők és vádlottak kérdései után a tanu a következőket
mondja:
— Erkölcsi kötelességemnek tartom bejelenteni, hogy boldogult nőm
emlékének áldozom azzal, ha elmondom, hogy feleségem halála elött
azt mondotta, hogy: .Nem lehet
rossz ember Tabódy, minden nap
reggel látom a templomba menni".
A tanút vallomására megesketik.
Polareczky Pál alezredes a követ-

kező tanu. A proletárdiktatúra kitö"
résekor a körletparancsnokság hir"
szerző-osztályánál teljesített szolgálatot.
Dr. Kőhegyi
őrnagy, tárgyalásvezető : Gyakran érintkezett Tabódyval?
Tanu: A proletárdiktatúra kitöréséig mindössze kétszer érintkeztem
vele szolgálatilag. A diktatúra kikiáltása után Tabódy ezredes ur
felajánlotta nekem a vezérkari főnökséget, de én nem vállaltam el a
megbizatást. Később arra kért, hogy
a Neuberger féle züllött társaságnak
adjak katonai híreket, valószínűleg
a franciák katonai mozdulatairól.
Keksz százados ugyanezt a megbízást kapta. Mi el is mentünk
Neuberger főhadiszállására. Keksz
Neuberger felszólítására megtagadta
a szolgálatot, én pedig erősen túlzott adatokat adtam
a franciák
erejéről.
Dr. Kőhegyi
őrnagy, tárgyalásvezető : Támogatta Tabódy Neubergerék franciaellenes akcióját 0
Tanu: Igen, hiszen vezérkari tiszteket is bocsátott Neuberger rendelkezésére.
Dr. Baránszky:
Nem mondta Tabódy, mikor Keksz századost elküldte Neubergerhez: menjetek csak
el, tudjuk meg, hogy mit akar?
Tanu: Lehet, hogy mondta.
Dr. Eisner: Tudja-e alezredes ur
közelebbről, mely időpontban, esetleg mely napon volt az érintkezés
Neuberger, Keksz, az alezredes ur
és Izsépy között?
Dr. Kőhegyi: Mivel a kérdés elsőrendű vádlott védelmét célozza, a
feltevését nem engedem meg.
Dr. Eisner:
Semmiségi panaszt
jelentek be, egyben kérem, hogy
egy inditványt tehessek. Méltóságos
tábornok ur! Nagytekintetü törvényszék I A tárgyalás eddigi során már
ismételten kifejezésre jutott a táryalásvezető őrnagy urnák az az
lláspontja, hogy a maga részéről
nekem nem enged meg oly kérdés
feltevését, mely megint az ő álláspontja szerint, az elsőrendű vádlott
védelmét célozza. Nem enged meg
oly kérdés feltevését sem, mely az
általános
állapotokra
vonatkozik.
Az ezen elvi ellentétekből reám
háramló ódiumot
nem
akarom
viselni.
Elvi álláspontomat nem
adom fel, de nem fogadhatom el
az őrnagy ur álláspontját sem. Tanácsi határozatot kérek most már a
tekintetben, hogy oly kérdést, mely
az általános helyzetre vonatkozik és
olyan körülményre vonatkozó kérdést, mely körülmény esetleg Tabódyval szemben vádtárgyává van téve,
nem Tabódy védelmében is feltehessek.

f

Hosszas
tanácskozás után dr.
Kőhegyi hirdeti ki a törvényszék
határozatát, mely szerint, mivel a
kérdések feltevésének vagy visszautasításának joga a tárgyalásvezetőt
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illeti meg, a védő indítványát a törvényszék elutasítja.
Eisner semmiségi panaszt jelentett be. Azután folytatták Polareczky
kihallgatását.
Cziegler Arnold mérnök-őrnagy a
következő tanu, aki a diktatúra alatt
a katonai épitési osztály vezetője volt.
Dr.Kőhegyi: Mikor vette tudomásul
őrnagy ur, hogy a rendfokozati jelvényeket le kell venni?
Tanu: Egy állomásparancsnoksági
parancsban volt értesítés, hogy a
tanácskormány rendfokozatot nem
ismer.
Dr. Kőhegyi: Őrnagy ur ezt értesítésnek és nem parancsnak vette?
Tanu: Annyiban vettem parancsnak, hogy disztinkcióval járni nem
szabad.
Elmondja, hogy egy izben Tabódynál járt, akinek szobájában bent volt
Wallisch, Udvardi, Zarecsnik és még
más civilemberek. Előzőleg hallotta
már, hogy ezek a direktórium tagjai,
akik az állampénztár pénzkészletét
lefoglalták és mivel éppen pénzutalványozás miatt kereste fel Tabódyt,
.uraim" megszólítást használt. Erre
felugrott Zarecsnik és azt mondta,
hogy itt már csak elvtársak vannak,
az urak meghallak.
Dr. Kőhegyi: A Tabódy által tervezett rendfokozatú jelvényekről mikor és milv formában értesült?
Tanu: Április 27-én délelőtt Tabódy megjelent hivatalomban és mivel én nem voltam bent, az egyik
rajzolónak átadott egy skiccét az uj
rendfokozati jelvényekről azzal, hogy
ezt sürgősen rajzolja meg, mert a
franciáknak be kell mutatni. Másnap én vittem el a kész rajzot és
mikor átadtam, katonásan azt mondtam az ezredes urnák, hogy tegye
ei ezt az uj rangjelzést a fiókjába
és rendelje el a régi disztinkciót,
mert a tisztek erről hallani sem
akarnak. Erre az .'zredes ur azt felelte, sajnálom, magyar ember osztrák disztinkciót nem viselhet.
Azután elmondja a repülőgépmühelynek állami gépjavító-műhellyé
való átalakulását. A repülögépjavitómühelyt a franciák le akarták szerelni és a katonák nem dolgoztak,
ezért volt szükség a repülőgépműhely átalakítására és a katonáknak civil-munkásokként való felvevésére.
Az ügyész kérdésére kijelenti, hogy
Tabódy nem önállóan intézkedett és
mindenben meg kellett kérdezni a
mellérendelt civileket.
Dr. Baránszky:
A műhely átadása
szocializálási, vagy mentési akciónak
minősíthető?
Tanu:
Tabódy szocializálásnak
mondta, de mosolygott hozzá.
A vádlottak kérdései után a tárgyalást holnap reggeli 8 óráig felfüggesztették.
Munkatársunk, az iránt érdeklődött
ma ugy a vád, mint a védelem képviselőinél, hogy az immár öt hét óta
tartó pörben mikorra várható az
itélet. A feleletekből kitűnik, hogy a
Tabódy—Dettre-ügy bizonyítási eljárása körülbelül a jövő
hónap
10—15-én ér véget, előzőleg azonban
ugy az ügyész, mint a védők kérni
fogják több uj, fontos tanu kihallgatását, valamint az ügyre vonatkozó
egyes iratok és újságcikkek felolvasását. A bizonyítási eljárás befejezése uián két—három napos szünet
lesz, mely alatt az ügyész és a védők elkészülnek perbeszédeikkel. A
perbeszédek elmondása körülbelül
4—5 napot vesz igénybe. Az itélet
megszövegezése
valószínűleg
két
hétig tart, ugy, hogy az itélet kihirdetése csok október 5— 15-ike
kőzött'
történhetik
meg.
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HIREK
— Közlekedés a felszabadult
területtel. Janky tábornok, körletparancsnok ma a következő rendedet adta ki: A hadműveletek befejeztével a felszabadult területekkel
való közlekedésre vonatkozólag folyó
ívj szeptember hó 1-ével a következő eljárás lép életbe: Ugy a be-,
az igazolványomint a kiutazáshoz
tit az államrendőrség, illetve az
jlsőfoku közigazgatási hatóság állítja ki és azok katonai részröí láttamozva lesznek. Ezen igazolványokat kiállítja Szegeden Vidéki rendőrfelügyelő (városi bérház, I. 7.)
Baján és Makón az ottani államrendőrség erre kijelölt közege, oly
községekben, hol főszoiga bíróság,
vagy ízolgabiróság van, ez, egyéb
helyiken \z illető községi elöljáróság
(bíró, illetve jegyző). Katonai részről
a láttamozást végzi: Szegeden Bujián Géza százados (katonai körletparancsnoksági
épület, földszint),
Makón Tetzling
Ferenc ezredes,
,T* tiszt, Baján az ottani . T " tiszt,
egyéb helyeken a legközelebb eső
katonai állomásparancsnokság, illetve
a legközelebbi utazást ellenőrző állocsendőrörs, vagy vámőrségi
kirendeltség parancsnoka. Az eddig
érvényben volt s „Soós Károly altibornagy", vagy .Shvoy ezredes"
aláírásával
ellátott
igazolványok,
úgyszintén
a
demarkációs-vonal
mellett levő kettős birtokosok részére
még a szerb megszállás alatt érvényben volt igazolványok ezután
is érvényesek.
— SlrgOnyvéttás. Pécs város polgármestere ma táviratilag megköszönte bze;ed város sürgönyét, melyben felszabaduása alkalmából üdvözölte.

Í

— Egyetemi hirek. Dr. Tóth Lajos államtitkár és több Szegeden
tartózkodó egyetemi tanár ma a főügyészség, valamint az ideg- és elmegyógyintézet! klinikák épületeit
tekintenék meg. Mint értesülünk,
szeptember 15-én egyetemi tanácsülést fognak Szegeden tartani, amelyen az egyetem dékánjai és tanárai
vesznek részt. A beiratkozások szept.
27-től, okt. 7-ig fognak tartani. Dr.
Leitner Vilmos ma levelet intézett
dr. Somogyi polgármesterhez, melyben bejelentette, hogy 13 évi munka
után beszüntette működését és a
szemklinikát az egyetem rendelkezésére átadta. Csongrád község elöljárósága átiratban fordult a város
hatóságához, mert arról értesült,
hogy az egyetem
megnyitásával
egyidejűleg több iskola működését
beszünteti a város, ezért kéri a községi elöljáróság a városi tanács
értesítését, hogy az iskolák felszereléseit mily feltételek melleit bocsátja
rendelkezésükre. A hatóság azt válaszolja a: elöljáróságnak, hogy tévedésben vannak; nem csuknak be
iskolákat és nincsenek eladó felszerelési tárgyaink.
— A magyar posta és távíró aj tarifái
cimen most jelent meg Pórszász Mátyás
postafelügyelő szakszerű összeállításában
az összm postai küldeményeknek legújabb díjszabása. A mindennapi életnek
«r a fontos kézikflayve részletesen ismertet: a bel- és külföldre szóló levelek, csomagok, értéklevelek, utalványok, ajánlottlevelek, postai megbízások, hivatalos küldemények, továbbá a távíró dijait és a
távbeszélő összes vonatkozásaiban megállapított díjjegyzéket. Tartalmazza továbbá a legújabb bélyegilletekek táblázatát is. Az ízlésesen kiállított könyv ára
1] korona. Utánvétellel megrendelhető :
.Vállalkozás* Teiéz-kör 4 12. Badapest
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Kommunista-összeesküvést
leplezett le a budapesti rendőrség.
BUDAPEST, augusztus 30.
(Saját tudósítónktólJ

E A Nap irja, hogy a rendőrség
ujabban nagyarányú kommunistaösszeesküvést fedezett fel. A szervezőket és a vezetőket elfogták és
átadták az ügyészségnek. Az egész
ügyről a rendőrségi sajtóiroda a következő jelentés adta ki:
Három hónappal
ezelőtt
Tóth
István 27 éves
elektrotechnikus,
Hoffmann
György 28 éves segédmunkás és Kertész János vízvezetéki
szerelő
szövetkeztek
egymással,
hogy a munkásságot oly szervezetbe tömörítik, amelynek az a
célja, hogy a fennálló rendet, a kormányzati rendszert megbuktassa és
köztársasági kormányzatot létesítsen.
A három ember külső befolyásra és
kommunista-eredetű pénzzel kezdte
meg a, szervezkedési agitáció. Egy
elvi nyilatkozatot adtak ki, amely
szervezkedésük célját magyarázza,
végcélul
pedig
a
köztársaság
megalapítását jelöli meg, amelynek
elnökéül már előre is gróf Károlyi
Mihályt nevezték meg. A szervezkedés
a hólabda-rendszer alapján történt,
Minden
csatlakozó tag kötelezte
magát a szervezetnek ujabb 10 hivet
szerezni, akik csak öt ismerik és
akiket szintén csak ö ismer s akikkel
csakis ö érintkezik, hogy árulás

» esetén a szervezetnek legnagyobbrésze

ismeretlen maradjon.
Tervük az voit, hogy Baranya
visszaszerzésekor puccsot szerveznek.
Megállapodtak, hogy amikor Baranyát
a magyarság vissza akarja venni,
ez ellen az ottani kommunista-szervezet fellázad és fegyveres kézzel
ellenáll. Ez azt eredményezné, hogy
az ellenállás letörésére Budapestről
is elküldik a katonaságot, tehát
Budapest fegyveres ereje meggyengülne és eoben a pillanatban a
szervezet tagjai akcióba lépnek:
megszállják a középületeket és magukhoz ragadják a hatalmat A Kálvária-téren gyülekeztek össze, ahova
egyenkint érkeztek meg és itt beszélték meg a további teendőket.
Ekkor a detektivek körülzárták
gyülekezőhelyüket és
valamennyit
bevitték a főkapitányságra. A nyomozás során kiderült, hogy Hoffmannt választották meg katonai vezetőnek és Pataki Jenő vasmunkás
lett volna a gépfegyverosztag parancsnoka. A rendőrség eddig 51
összeesküvőt tartóztatott le,' akiket
még szombaton átadott az ügyészségnek. A rendőrség a vizsgálatot
tovább folytatja, hogy nincsenek-e
a városban máshol is a szervezetnek
részesei.

Forduljon bizalommal
cégemhez!!!

Isiét laps iratot fizetel
brilliánt tárgyakért, arany,
ezüst ékszerekért, pénzekért,
valamint antik tárgyakért.

— Dj napilap indult meg ma
reggel Szegedi
Ujsdg cimmel. A
keresztényszociálista irányú reggeli
lap főszerkesztője dr. Csengeti János
egyetemi tanár, felelős szerkesztője
dr. Kelemen László ügyvéd, kiadója
Angster Jenő bankigazgató.
— B»- -onya.sitás •

köztlsztvtsalók

részér*. A fogyasztási szövetkezet augusztus 31-én délután 3 órától kezdódóleg a
városi gőzfürdő előtt burgonyát oszt ki
1—1000 sorszámig az augusztus havi ellátási jegy 20. számú szelvényére. A fejadag
20 kg. A befizetés a szövetkezet fióküzletében eszközlendő.

— A Tisza-pör. Tiz órakor nyitotta meg Oadó István elnök a Tiszapör mai tárgyalását. Dr. Gaál Jenő,
Kéri Pál védője folytatta védőbeszédét. Vázolja, hogy Kéri Pál vallomásán sohasem módosított. Mindig
megmaradt ártatlansága mellett. Ha
szenvedélyek el is ragadták néha,
sohasem követett el bűntényt s
egyetlen adat sincs a mellett, hogy
Tisza ellen valakit bujtogatott volna.
Gaál védő ezután az indítási jelenettel foglalkozik részletesen. Ha az
ügyész Hütter vallomását nem fogadja el akkor, amikor
Priedrich
ellen vall, miért fogadja el a vallomást hitelesnek Kérivel és Fényessel szemben? Az óra jelenet meséje
sok szavahihető tanu vallomásán
megdől. Lándor Tivadaron és a
manikűrös kisasszonyon kivül minden tanu megcáfolja az órajelenetet,
A két terhelő tanu, U n d o r és Hüttner vallomása között olyan kardinális
ellentétek vannak, hogy az egyik
civilruhában látta Kérit fél 5 órakor
a Rákóczi-uton, a másik ugyanakkor katonaruhában az indítási
jelenetnél. Az elnök ezután szünetet
rendel el.
— Csak beszélgatatt a s árvlzsgálóblzottaág. Ismeretes az illetékes körök
állásfoglalása, mellyel a bodomi városi
kertgazdaság termesztvényeinek
piacradobásával az árak általános szabályozását
akarta elérni. Az árvizsgáló-bizoltság tegnapi ülésén erről beszélgettek és ragaszkodni kívánnak ahhoz, hogy a bodomiak
előzetesen állapítsák meg az árakat A
bodomi gazdaság vezetője, Vdrkonyi gazdasági intéző azonban ugy nyilatkozott,
hogy az árvizsgálók kérésének teljesítése
nem áll módjában, mert ők is az általános piaci árak után igazodnak. A bizottság nem vette tudomásul Várkonyi jelentését és átiratban kéri a polgármestert,
hogy a bodomiakkal előre állapíttassa meg
az árakat. Itt emiitjük meg, hogy kedden
és pénteken délutánonként kedvezményes
árban vásárolhatják a zöldségfélét a tisztviselők.

— Mielőtt harisnyát v á s á r o l n a , feltétlcnQI tekints* m«J K O N L Ó S I
nagy harisnya j y á r t raktárát, K5Ic s t y - u t c a 3.
m

Fischer K. ékszerész

Belvárosi Mozi

Kárász-utca 14* Korzó-kávéház mellett

Kedden, csak egy napig:

— Palányi m é g s e m akar? Ugylátszik Paldgyi Lajos nem nagyon
akar szegedi színigazgató lenni. Érre
vall legalább a budapesti Uj Nemzedék tegnapi számának alighanem
sugalmazott hire, melyből azt olvassuk ki, hogy Paldgyi őszinte hive
a nemzeti irányzatnak
és ezért a
zsidóság távolmaradásával
tüntet a
társulata ellen. Ezért Palágyi a legjobban szeretné, most az utolsó pillanatban átadni a színházat. Nem akarjuk
kutatni a hir forrását, mert attól félünk,
hogy — ráakadunk. Megelégszünk
azzal, hogy minden további kommentár nélkül ideiktatjuk az emiitett ujságközleményt, melynek A szegedi szinház válsága a cime:
A kultuszminiszter, Szeged város
feliratára, mely az eddigi igazgató
működését nemzeti és műveltségi
szemjjontból kifogástalannak mondja,
újra kiadta Paldgyi Lajosnak a szín-

ház játszási engedélyt. A szegedi szinház sorsa azonban ezzel az intézkedéssel sem jut megoldáshoz. Palágyi
ugyanis őszinte híve a nemzeti
irányzatnak s ezért a szegedi
zsidóság,
a város színházlátogató közönségének nagyobb fele,
távolmaradásával
tüntet társulata ellen. Ennek a tüntetésnek szomorú
következménye,
hogy a szegedi szinház pénztári bevétele már a mult évadban is alul
maradt
a kis
vándortársulatokén.
Palágyi most az utolsó pillanatban
szeretné átadni színházát, nehogy
társulatát válságba sodorja.
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ffltzrr- él csemegeűzlete VALÉRIA-TÉR Itt SZ.
Telefon: 10—71. Megrendelést bálhoz szállítok.

BIG BILL BARRT
III. R É S Z E .

Szenzációs kalandorregény 8 felvonásban. Főszereplök: William Duncan és
Edith Johnson a „Cinabár" és .Farkasok országa' főszereplői. -:- Azonkivül

n

K I S Í R Ó

M Ű S O R .

Szerdán és csütörtökön:

Milliomos
szegények.

Amerikai társadalmi dráma 5 felvonásban. - Főszereplő: MAy ALLISOH-

Azonkivüi: H á z a s s á g
akadályokkal.
Vígjáték 2 felvonásban.
Rendes belyársk!

Előadások S, 7 és 9 árakor.

S i e g e d , 1921 augusztus 31.

S Z fi O B D
A zenebizottság

üléséből.

Majoros m e g v á l a s z t á s a
mellett
fcglaltnk álláet. — Rendezni kívánjak a tanárok f i z e t é s é t .

Szeptember 15-én
nyílik m f g a szinház.
Nemzeti Szinház leez — Palágyi
Igazgatása alatt.

SZEGED, augusztus 30
(Safiit tudósítónktól.)
SZEGED, augusztus 30.
(Sajct tudósítónktól)
Tegnap hirt adtunk frról, hogy a
városi zeneiskolában megüresedett
Palágyi
Laios színigazgató, ki
hegedű- és zongoratanári állások koncessziójának aláíratása és szerbetöltése ügyében ma ülést tart a ződések ügyében Budapesten járt.
zenebizottság. A hegedűtanárt állás utjának eredményéről a következőkkérdése már hetek óta foglalkoztatta ben tájékoztatta a lapok munkatára szűkebb zenei közvéleményt és sait:
különösen ez késztetett bennünket
— A koncesszió elnyerésével egyarra, hogy a gyűlés lefolyásáról,
melyen az elnöklö dr. Gaál szená- idejűleg lépéseket tettein abban az
toron kivül König Péter igazgató, irányban ia, hogy az állam a vezeTelbisz György, Ueiner Miksa, dr. tésem alatt maradó szinházat is réUjj József, Hanser R. Sándor és szesítse azokban a kedvezményekFkdler tanár voltak jelen, részletes ben, melyben az esetleges igazgafc*változás után részeltette
volna.
tudósítást adjunk.
Munkám eredménye az lett, hogy a
Az ülés folyamán elsősorban arról szegedi szinház szeptember 15-én,
győződtünk meg, hogy nagyon ne- mint Nemzeti Szinház nyílik meg,
héz a paragrafusokat a hegedű az állam 500 ezer K.-ás szubvenciójákulccsal összeegyeztetni. A bizottsági val. Ugyanennyi pénzbeli támogatagok, kik mindannyian lelkes hlyei tást kérek majd a várostól is.
a művészetnek, többször is megbot— Ami a szerződtetéseket illeti,
lottak az ülés folyamán a bürokratizmus kis határjelzőiben és ember mondhatom, hogy kellemes meglegyen, v?gy legalább is zenész-féle, lepetés ért. Ugyanis azt hittem, hogy
aki kiismert magái ezen a terepen. nem kapok majd színészeket és ha
A legnagyobb fontossággal a hegedű- kapok is, nem olyanokat, akik a szetanárt állás betöltése bir. Öt pályá- gedi közönség igényeinek megtudzat, névszer int: Szabady
Sándor, nak felelni. Szomorú ugyan, azonStraszpyi Nándor, Füredi Irén, Pécsi ban tény, hogy annyi az állásnélküli
K.íro!y és Mqjoros János hegedű- jó színész, bogy még három tárművészek pályázata került a zene- sulatot össze lehetne belőlük állíbizottság elé. Szabady és Suasznyi tani. Dacára a nagy állástalana
szinészek
horribilis
neve fölött rögtön napirendre is tér- ság nak,
tek. mig rüredi Irén pályázatán ik gázsikat kérnek. Igy a most szermellőzését azzal indokolják, hogy ződtetett tagok közül Fábián Frici
a nagyváradi
hölgyek nem alkalmasak arra, hogy koloratjir-énekesnö,
szinház volt tagja 144.000 koronát
tulnyomólag fiukból álló növendékekap,
azonkívül az
operaelőadáket tanítsanak.
sokon
való
fellépéseiért
minMegjegyzendő, hogy az öt pályázó den
alkalommal
500
koronát.
kérvénye közül egyedül a Füredi
Tihanyi Zoltán tenoristát 100.000
Iréné felel meg az összes előirt kö- koronával szerződtettem. Szerződést
vetelményeknek. Pécsi Károly és kötöttem még a
következőkkel:
Majoros János képesítése egyaránt Gömöri Vilma drámai hősnő, Sorfs
elsőrangú. Mindketten Svájcban étnek Mihály kómikus, Bihari Lászó jellemés igen előkelő zenekarokban működ- színész, Szawbe't Perenc karmester,
tek, mint hangversenymesterek. Mig Tökdcs László baritonista, Liszt Ferike
axonban Pécsiről olyan információkat kómika, Kálmán Sári drámai szende,
kaptak, hogy hazafiúi magatartása Fcrgách Anna naiva. Ezeken lovül
a kommün alatti viselkedése miatt még több szerződésre vonatkozólag
kifogásolható, addig Majorosról igen vannak
tárgyalások
folyamatban.
lelkesen jelentette ki a zenebizottság Hogy mindent elmondjak, sikerült
többsége, hogy legutóbb hallottá* már a kart is
megszerveznem,
latszaní és el vannak tőle ragadtatva. amennyiben a karszemétyzethez is
A bizottság hosszabb tereiére után sikrrült több tagot a régiek közül
Majoros mellett fcglatt
dlhist. Az és főleg ujakat szereznem
9 tanács ete kerül ét aies?tben,
t * a kultuszminiszter Majoros meg— Ami a színház megnyitását
választását nem hagyná Jtyá, a zsifc-. illeti, azra nézve azt közölhetem,
bizottság hosszasan indokolná, hogy hogy szeptember 15-én nyitónk. A
rocly'oíok késztették őket arra, hqgy Nemzeti Szinház avató prológusa
a nrm magyar honosságú Majorosra után a Bánk bánt adjuk.
hir rák a_ magyar kujtura fejlesztését.
X zongorslaniri állásra egyetlen
pályázat sem érkezett be. mivel a
z t a t p f M w m
kiMeHtnüI
csekjiy, GaM szenior,
legkö****
elóttrrtszlfcit is íoí tenni a tanácsban, mely a hintések rendezésit
hogy ezidőszerint
fogja célozni. A zongoratanán állásra
uj pályázat kiírását határozták d . amiARANYÉRT,
TB
nek e klől'.étg — ujabb egy esztendő —
EZÜSTÉRT,
Kein Katón alkalmazzák a IX. fizeBR1LLÁNSÉRT,
tési osjti^Tuk, megf^elő füetésstí
EZÜST PÉNZEKÉRT.
és wGnéhyeMeL Az apróbb Csitrgay Annát alkalmazzák kezdő tanárt
ÉKSZEREKÉRT
fizetéssel. Mindketten tehetséges nöa legtöbbet fizet
vendekei voltak a városi zeneiskolának.
* **
OEUTSCH IMRE t S S f í ü
Az ülés további fol)-amán elhatározták a dijnoki állás rendszeresítését. targyaltak áanmyi J-inos majd- Naponta frissen pörkölt
nem fcJevrt fi való siaNidsigügjét,
Dúabravsjfy "Viktor ócadijtöbWeü kávénkból p M fTÉtaKÖt!
ügyét. akit hosszú szolgálatban eltölIfasgM* kgofcsóí* hesrerrésr iqrrb
tött, érdemeire való tekintettel, a zefösrer. cser-ej* es dfl^ta&cÁen
nekar vtreteseen külön 500 korona
H I R S C H L T E S T V É R E K 53
fizetéssel honorálnak.
Tetefao 4B. Dagccscs-Jer. TWeíoo 411 !

Sürgőién
a

ki

kei!

menekültek

javíttatni

baraklikásait

Megelégszenek már a z ideigtenee
baraktakáaokkal la, ha lakhatóvá
teázik.
SZEGED augusztus 30.

(Saját tudősitúnktóL)
Szót kell emelnénk ismét a menekültek érdekében, akik közű) 14
család tudvalevőleg három b a n k épületben van elhelyezve. Számtalan esetben felsoroltuk azokat a
visszásságokat, amelyek a baraképületekben uralkodnak. Az .illetékesek' nem intézkedtek és a mekültek rájöttek végre a jó magyar
közmondásra, hogy segíts magadon
és az Isten is megsegít. A közmondás értelmében cselekedtek is. Beesett az eső a barakba, deszkát szegeztek tehát a tátongó nyílásokra. A
padozat alatt százszámra volt a patkány, felszedték a padozatot és földdel helyettesítették. És igy tengődnek ma, rövid pár héttel a hűvös
idő beállta előtt. Az illetékesek még
mindig hallgatnak, még csak nem
is ígérnek semmit. Két hónappal
erelőtt Szegeden járt egy bizottság,
mely az állam segítségét helyezte
kilátásba, költségvetést is készítettek,
de azóta egy szó sem hangzott el
és az épitkezeseket máig sem kezdették meg.
A menekültek igényei leszállottak.
Lakni akarnak, csak valami lakható
lakásban. Ezért azt kérik, hogy mielőtt
a téli időszak beállna, hozzák rendbe a
barakokaL Emeljenek mennyezetet
és fektessenek le padozatot Azonkívül a külső falakat tapasszák ki
és emeljenek válaszfalakat az egyes
lakások közé. A fűtés is kárba fog
veszni, (ha ugyan lesz mivel fűteni j
mert deszkaepületben, bármennyit
fűtenek is; meleg sohaserr. lesz.
A felszabadult területen lakásra
nem igea lehet számítani, mert az
elrekvirált lakásokba a közigazgatási
tisztviselők fogr.lk beköltözni Megelégszenek már a menekültek a
harakiakásokkai is, csak azoknak sürgős kijavíttatását kérik, hogy a hűvös időjárás és az egészségtelen
lakás okozta betegségek ellen védekezhessenek.
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Bank-és Pénzváltó-özle

Vaspálya-utca 1.
Telelőn 12
Sztged-állomással szemben.

Dinár, Dollár, Ui
vétele és eladása

= . legjutányosabb áron. —
Értekezés az összes európai nyelveké
T ő z s d e .
SZEGED, augusztus 30.
Szegedi ártéktőude: Kítés ne»
jött létre.
Szegedi árn tózsde: Kötés nemjöttléüt
Budapesti ziróirfolyaiaok - Lei 47
4S2, marka 4J0—4.60, (ont

14Ö0- 1*8.

tr. frank 30.80-3125. sr. frank 6625,

67 35, dollár 3 8 7 - 3 9 7 ,
. l m 1650—17.75,
sükul 465—473, kor.
tr. dinár 8.40-&60,
osztrák 35»/.-36V«, L

Napoleon
rufcel CL43-Ű.44
dinár &4D-&&
leva
márka 14'/,-15.

kl összes iíiiti orat

beváltását és beszerzését legelőnyösebben, tőzsdei napi áron eszközli
K R O Ó rCRCNC
^

Baafe- és PaazTáltó-OzUt
CD V a a p á l y a - a t c a 5, C 2
S z e g e d - á l l o m á s mellett.
Telefon 6-89. Pénztári óra egész nap
ZÜRICH, augusztus 3a (Nyitás.) Bcria
6.67'/* Newvork 589. Milano 2LJ0, Bukarest 6 95, Badarai 1 51. Varsó 21, Prága
6.95,
Bécs 70, oezír. bélyegziU :3.
Zágráb 125.

Dinár, Dollár, Lei,
minrteinemA

ve

PÉNZEK vétele és eladása
KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- É S VÁLTÓ ÜZLET
L ker, Károhi-utca 2. és Feketesas-otca i ,
sarok, volt feketesas-káréháxzal szemben.

PÉNZTÁRI Ó R A EQÉSZ NAP.
or. i n m m zXsah M n w i
M c M s : Dr. tZUJUTT OSAB.

Lartti J»'ooo>i .SZEOIir

r.-t.

Férfi és nöi harisnyákr
cérna- és pamutáruk
legolcsóbb bevásárlási tonesa

Győznek

a

törökök.

KONSTANTINÁPOLY, aug. 30.
Hivatalos jelentés szerint, a török
csapatok a Szakacia-foiyónái megverték a görögöket
A görög hadsereg jobbsxámvát,
ameiy megakarta Jtetfllm a foivó mentén megerősített tötök állásokat, sikerült
meglepni A görög csapatok tökéletes vereséget szttntfkk
ezen a helyen s teljesen elszakadtak a föhat^
seregt'L A vircsokboa megünnepelt e a győzelmet
PARLx aug. 30. A görögöket a
kara-hissziri s z a k a i o n ui súlyos
veszteség er*. A torCk jobbszárny
Bitedzsiket mcg&rál& és veszélyezteti a görögök visszavonulási szakaszát.
BUDAPEST, aug. 30. Az
Est
irja: IGsáxsüból érkező, legutóbbi
hírek ujabb :ési>aeket közölnek a
Stanganacni!
sutr.veviett
görög
veszrcsésrőL A gvVögök balszárnya,
amely Stangaricsznal át átakarta
karolni a tötfk sereg szárnyát, egész
nap harcban állott a török fedező
osztaprkka', :im<*yeknek sikerült a
görögösét írvíkerüUnök. A gö'ög
hadsereg a t.;ökök elszán; támadásaival szemben kennelen volt Sóspusztirs viss-iwnulni, ahol két gör>g hwJos-táfyt elpusztítottak.

a DCIsao-ARURSLIG tcrUp- és NJPOMDATAI'J J-.-LI.. Pei^ű

n o ü v n i

józstríiTsncfti

T»za Le ov-korul

jutóra"
Szeged,

Tisza

s z , Gndete-petolci.

timiiltsép
Lajos-kőn:!
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\*ESZ mindenféle TERMÉNYT,
BÚZÁT, GYAPJÚT stb.
RAKTÁRON TARTUNK iegolcsóbb napi árakon mindenféle
MEZŐGAZDASÁGI GEPET és
ESZKÖZT.
jj3

Iroda céljaira
alkalmas 2—3 szobás

helyiségei
keresünk butoror/a vagy butorozatianul a Belvárosban.
Ajánlatok Jroda' jeligére a
kiadóhivatalba küldendők. w
Ha gyorsa: és üépen akar a r.znsayiA

M W / I

Stefánia

mer. ec, N.\

biri5r>-ik is ;utanycsaa ke-
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