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Politikai hirek.
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gyobb elitélést érdemel. Végre is az albán ül- j ben, ha majd harcra hívják föl a munkássádöz'ésektiél még ' Sókkal nagyobb kegyetlen- got, legyenek ott valamennyien, most pedig
Miniszteri tanácskozás.
| kedések is fordulnak elő, igy például Orosz- sorakozzanak négyes sorokba és járják véországban évenként valóságos tömegmészár(Saját
tudósítónktól.)
A
kormány j lások folynak, amelyeknek keresztények is gig az utcákat. De vigyázzanak arra, hogy
semmiféle rendőri beavatkozásra ne szolgáltagjai, mint a Budapesti Tudósító jelenti, áldozatuf esnek. Ugy látszik, hogy az európai
tassanak oko't.
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tek össze Lukács
László miniszterelnöknél
Gyűlés után a munkások végigjártak
elkapjanak, ami azonban az európai békére
a budavári miniszterelnöki palotában.
Szeged
főbb utcáit és hangosan éltették a
nagy veszedelmet rejt magában.
választójogot.
A tüntetés a késő esti órákban
A'miniszterelnök Budapesten.
ért
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Rendzavarás
nem történt és igy
Berchtóld beszéde
Lukács
László miniszterelnök, aki tegrendőri beavatkozásra szükség nem volt.
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pestre, !í ma az egész délelőttöt hivatalában
ció
külügyi
albizottságának
folytatólagos
töltötte,-ahol a reggeli órában tárcáit érintő ügyékét intézett s azután többeket foga- ülésén fölszólalt Berchtold gróf külügymidott. Lukács miniszterelnök csak a jövő hét niszter. Rövid beszédében főképen a péelején, valószínűen hétfőn utazik
vissza tervári francia látogatásokkal foglalkozott, a t ö r ö k - b o l g á r
határon.
amelyeknek nem tulajdonított komolyabb
- Béésbe.
jelentőséget. A két szövetség, már mint a
(Saját
tudósítónktól.)
A balkáni eseA hadsereg élelmezése.
hármas-szövetség és az orosz-francia szömények, ugy látszik, hamarosan igazolni
A magyar delegáció élelmezési albi- vetség között nem feszült a viszony, —
fogják Berchtold
gróf külügyminiszter vézottságának tegnapi ülésén, mint Bécsből je- mondta a külügyminiszter.
szes és megrenditő jóslatát. Tegnap este
lentik, Solymossy
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kező három inditványt terjesztette elő:
lázban égett az osztrák főváros. Jelentés
']. Az élelmicikkek beszerzéséről szóló
érkezett arról, hogy Bulgária
megüzente
utasitás magyar fordításban legyen jövőre is
Törökországnak
a háborút,
mert a Fényes
-az országos bizottságnak benyújtva.
a szegedi munkások.
2. Az élelmicikkek és termények beszerKapu hadgyakorlatok ürügye alatt direkt
zésénél a legelőnyösebb termelési és keres(Saját tudósítónktól.)
Ma este hét órakor a bolgár határon, Drinápoly
környékén
kedői konjunktúrák vétessenek igénybe, mehirtelen leeresztették az üzletek redőnyeit a összpontosította egész haderejét. Az öszlyek Ausztria és Magyarország viszonylagos
tőzsdeárrelációval nincsenek ellentétben és Klauzál-téren és a Kárász-utcában. A szegedi szes tartalékosokat behivták erre a tüntető
az általános forgalmi áraknak is megfelelnek szocialisták ugyanis ekkor kezdtek gyüleés hogy Magyarország területén a szerző- kezni a Kossuth-szobor körül, hogy megtart- manőverre és maga a török hadügyminiszdések a termelők, szállítók és vállalkozókkal sák hirdetett népgyiilésiiket. Minthogy a ter háromszázezer
ember
fölött
parancsújból magyar nyelven köttessenek.
népgyűlés utánra tüntető körmentetet jelen- nokolt a bolgár határon. Érthető, ha Bul'3. Végül kérte az előadó, hogy az uj
költségvetési számítási mód használtassák a tettek be a rendőrségnél, sokan azt hitték, gáriát a legnagyobb nyugtalansággal töljövőre is és a "mindenkori tényleg elért be- hogy a pesti utcai zavargások kicsiben itt is tötte el a portának e tapintatlan ökölmuszerzésiárak használtassanak föl alapárnak. Mfe'g fognak ismétlődői. Ez persze egyáltaeddig nem
üzenték
Jelentette az előadó/hogy a Szerződések kö- lán nem történt meg. Sőt nagyon is nyomott togatása, de a háborút
rüli eljárások megnyugtatók és kérte a had- hangulatban ért véget a szegedi mukások meg. Tény azonban, hogy Bulgáriában isügyi vezetőséget, hogy ugy a termelőkkel,
tulajdonítható, mét felülkerekedett a háborús párt és nem
műit a 'kereskedőkkel szemben a legnagyobb gyűlése, ami talán annak
szigorral járjon el és a gazdasági egyesüle- hogy a cvülésnek mára való összehívása egy- lehet tudni, hogy a bolgár-török határon
tek által kiadott igazolványok jogosultságát általán nem volt aktuális.
könnyelmű kézzel gyújtogatott tüzek miszigorúan ellenőrizze. Az albizottság az előA rendőrség megtette a szükséges in- kor lobbantják lángra az egész háborgó
adónak minden indítványát elfogadta.
tézkedéseket. A gyalog rendőröket kivezé- Balkánt.
A nemzeti munkapártban.
nyelték az utcára. A városháza udvarán peBudapestről
jelentik: A nemzeti mun- dig készenlétbe helyezték a lovasrendőröA mai napon a következő táviratokat
kapártban az este élénk élet uralkodott. A ket.
és telefonjelentéseket kaptuk:
delegátusok javarésze az ülések folytatáHét óra után néhány perccel Összegyűl•Szófia, szeptember 27.
sáig megszakították a Bécsben való tartóz- tek a munkások. Nem voltak valami nagyon
kodásukat. Föiin jáftak a pártkörben Lusokan. Mindössze százötvenen-kétszázan leA török-bolgár határon tegnap óta
kács mitiisztérelnök, Székely
Ferenc igáz- hettek. Az, hogy a népgyűlés tömege mégis harc folyik. Az izgatottság egyre nagyobb.
ságügyminiszter, Serényi
Béla gróf föíd- nagyobbnak látszott, annak tulajdonitható, A határőrök mind a két részen a legnamiVelésügyi és Zichy
János gróf kultusz- hogy a korzó sétáló közönsége is odaállt a gyobb elkeseredéssel harcolnak. Bulgária
miniszter is. Hét óra tájban a pártkörbe szónokokat hallgatni.
erősítéseket
küldött
a határra.
Öt bolgár
'•érkezett Boda Dezső főkapitány, akinek kiA szónoki emelvény mögött megjelent katona elesett. A török veszteségek
még istüntetése alkalmából melegen gratulálták. a népgyűlésre kiküldött Forbáth
Gyula rend- meretlenek.
őrkapitány és a szegedi szociáldemokrata
Az ószfrák
tfétegációból.
Szófia, szeptember 27.
párt vezetősége. Wimrner
Fülöp is ott volt a
Mint Bééiből jelentik, az osztrák deleSzaszanov
nagyon erélyes
jegyzékgáció külügyi albizottsága ma délélőtt foly- népgyűlésen, akit a vezetőség hivott meg,
'fűtfa á líülfigyá "Vitát. Az ütésről a követkéző hogy szintén beszéljen a munkássághoz. ben figyelmeztette Bulgáriát, hogy egyedül
Wimrner Fülöp azonban most nem szólalt a nagyhatalmak fogják a Balkán kérdését
jelentést adták ki:
1
Udrzátl
(cseh) határozottan elléáe van a föl. Beszédét más alkalomra halasztotta.
elintézni. Bulgária erre azzal a kijelentéstitkos ülésnek. A balkáni
helyzetről
szólva,
A népgyűlést Pálfí. András elnök nyitot- sel fog válaszolni, hogy a szláv balkáni ála sfónók elitéli áz ujtörök rendszer eentralamok és Görögország
szilárdul el vannak
Irsztikus törekvéseit és megjegyzi, hogy ezék- ta meg.
A gyűlés előadószónoka a budapesti szo- tökélve rá, hogy együttesen
ből a hibákból Ausztria is tanúságot metitfognak
elhet. A szónok elismeri az állami véderő szük- ciáldemokratapárt lekiildöttje, Klárik
Ferenc járni.
ségességét és a mellett foglal állást, hogy a volt, aki az általános, titkos és egyenlő váSzófia, szeptember 27.
nemzetiségi viszályt lehetőén távol kell tarlasztójogért való küzdelemre és a szövetketani a hadseregtől. A csehek, cseh, lengyel,
A drinápolyi kerületben, a bolgár haSzlovén hadseregről mit sem akarnak tudni, zett ellenzékhez való csatlakozásra liivta föl
a
munkásságot.
de ép oly keveset német hadseregről.
tár közelében tartandó nagy török hadEllenbogen
dr (szociáldemokrata), köEzután Nyisztor
Antal beszélt szintén a gyakorlatokról szóló hirek a politikai, sőt
szönetet mond a külügyminiszternek katego- választójogról. Kifejtette, hogy addig a mun- a kormánykörökben is nagy
nyugtalansárikus kijelentéseiért, amelyekkel a
háboru- kás nem fog boldogulni, amig általános vágot idéztek
elő. A háborús párt óriási aginszit'ókat
alaposan
megleckéztette.
A töröklasztójoga
nem
lesz.
tációt
fejt
ki,
hogy a harcra különben is elországi helyzetre áttérve, a szóló kifejti, hogy
Pálfi elnök zárszavaival ért véget a nép- szánt népet még
jobban
föllázitsa. A
a malisszorok üldözése bizonyára az uj-török
fanatizmusra vezethető vissza és a legna- gyűlés. Fölkérte a jelenlevőket, hogy a jövő- kormánynak a legnagyobb erőfeszítéseket

tüntettek

