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Az I pari est ül etek Országos Szövetség" 
Szegeden, 1912. október 20-án délelőtt 9 i 
órakor tartja a városháza dísztermében 

VI. évi rendes közgyűlését 

a következő programmal: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkönyvhitelesitők kiküldése. 
3. A választmány jelentése az 1911. évi 

működéséről. 
4. Az 1911. évi zárszámadások bemuta-

tása és a felmentvény megadása. 
5. Az 1912. évi költségelőirányzat meg-

állapítása. 
6. Előterjesztés a munkásbiztositási tör-

vény sürgős reformja érdekében teendő lé-
pésekre nézve. 

7. Az ipartestületektől beérkezett, mun-
kásbiztositási indítványok előterjesztése. 

8. Az ipartörvény megszüntetése. 
9. Állásfoglalás az építőipari és vándor-

ipari törvényjavaslatok ügyében. 
10. Egyéb indítványok. 
11. Berekesztés. 

A közgyűlésen Thék Endre udvari taná-
csos, az Ipartestületek Országos Szövetségé-
nek elnöke clnöKöl. Az Országos Iparegye-
siiletet Gellért Mór képviseli. A kereskedelmi 
minisztérium megbízásából valószínűleg 
bartos miniszteri tanácsos jelenik meg a 
Közgyűlésen. 

i:ddig az ország ötvenkét városából és I 
községéből százhatvanhét iparos jelentette be 
a közgyűlésen való részvetelet. A jelentke-
zésre csütörtök a határidő, valószínűleg két-
száz iparos vesz rnajü részt a közgyűlésen. 

Budapest husz ipartestülete kivetel nél-
kül küld képviselőt. j 

A tárgysorozat legjelentősebb pontjai az 
epitöipari es vanaoripari törvényjavaslatok, 
valamint a munkásbiztositó törvény reiorrn-
.lanak targyalasa. A munkasbiztositasnak 
ruuy LJaniéi ipartestületi elnök, a vándor- ; 

iparnak Szakáll Jozsei ipartestületi alelnök, 
az építőiparnak pedig Szikluy Lsigmond bu-
uapesu épitész az eloadoja. 

A delegációból. Bécsbői jelentik; A du 

legációk egyeztető bizottsaga uia uetulan 

ülést tartott. A bizottság megállapította, 

hogy a magyar és osztrák delegációk hatá-

rozatai fedik egymást. — Formális ülést taj--

lott ma a: magyar delegáció plénuma is 

lÁmg Lajos báró elnöklete alatt. Az ülésen 

elhatározták, hogy a király eié terjesztik a 

határozatokat, szentesítés végett. Berchtold 

gróf külügyminiszter mondott ezután kö-

szönetet a delegációnak, az elnök pedig be-

rekesztette az ülést. 

Egy állítólagos nyilatkozatról. Buda-

pestről jelentik: Nagy cikk jelent meg a 

l un lapesti „Uj Hirek" estilap szerdai számá-

ban. Az érdekes cikkben Kabos Ferenc a 

képviselőház volt alelnöke nyilatkozik a po-

litikai helyzetről és nyilatkozatában erősen 

támadja Tisza István gróf házelnököt, La-

kács László miniszterelnököt, (Andrássy 

Gyula grófot és Návay Lajost. Az egész cikk 

tenorjából kitűnt, liogy nem hivatalos és egy 

újságírói fantázia szüleménye. A munka-

pártban ma este sokan jöttek össze és ott is 

kialakult az a vélemény, liogy a nyilatkoza-

tot nőin Kabos tette, inert először is oly dol-

gokról van benne szó, melyek nem is aktuá-

lisak, másodszor Kabos egyénisége és poli-

tikai meggyőződése ellenkezik a neki impii-

tált nyilatkozattal. Félhivatalosan még nem 

cáfolták meg az Uj Hirek nyilatkozatát, mert 

Kabos nincs Budapesten. 

Teljes egyetértés 
a nagyhatalmak között. 

Törökország provokálja a balkáni 

államokat. — Koncentrálták a had-

testeket. — Ferenc József és Mik-

lós orosz cár talalkozása. 

I 

(Saját tudósítónktól.) A Fremden-

blatl irja és neki csak tudni kell, hogy a 

hatalmak a legnagyobb egyetértésben bo-

rulnak egymás keblére a balkáni háború 

előestéjén. Ha volna még kételkedő, Ko-

kovcev, az orosz miniszterelnök testvéri 

poharát üriti a hatalmak koncertjére s ki-

jelenti, hogy a Balkán-válságban európai 

beavatkozástól nem kell félni, — Olaszor-

szág pedig a tegnap előzetesen megkötött 

olasz-török béke aktáiban kötelezte magát 

arra, hogy a balkáni háború lokalizálását 

teljes erejével elő fogja mozdítani. Való-

ban szép és boldogító ez a nagy összhang, 

a tőzsde-értékek megszilárdulnak bele, de 

jön Kiamil pasa, a törökök nagy fia és be-

lehördül a fülbemászó koncertbe. A hábo-

rú — véli Kiamil — elkerülhetetlen, de 

egyben céltalan is, mert ez a háború tulaj-

áonkép Ausztria-Magyarország és Orosz-

ország küzdelme. Ha a török győz, a mo-

narchia jár jól, ha a balkáni államocskák 

kerekednek felül, a hadi zsákmányt Orosz-

ország fogja bezsebelni. Kinek higyjünk 

mi, ártatlan laikusok, akiket nem ereszte-

lek közel a diplomácia boszorkánykony-

hájához? Kinek higyjünk, mikor a jó öreg 

Fremdenblatt is a hatalmak egyetértésé-

nek íöldicsérése után félhivatalos erővel 

megállapítja, hogy az általános balkáni 

háború kitörése megmásíthatatlan. 

Ma már az a helyzet, hogy nem a 

balkáni négyes szövetség fenekedik Török-

ország ellen, hanem a porta sietteti a hábo-

rút. Konstantinápolyból egységes ultimá-

tum ment a balkáni fővárosokba, hogy tes-

sék huszonnégy óra alatt visszavonni a 

porta méltóságára sértő jegyzéket, külön-

ben a követek megkapják az utilaput. Hát 

a követek már itt is, ott is elutaztak. 

A komoly harc még mindig csak a 

török-montenegrói határon folyik. Monte-

negrói forrásból ma újra súlyos török ve-

reség hirét jelentik. Huni erőd megadta 

magát és a tegnap behódolt Tűzi erősség 

parancsnokát elfogták. Sőt a portához táv-

iratok érkeztek, melyek szerint Szkutari 

kapitulált a montenegróiaknák. Ez a hir a 

portán leírhatatlan rémületet keltett, de 

egyelőre biznak abban, hogy nem felel 

meg a valóságnak. 

A törökök ma reggel átlépték Gucse-

vónál a bolgár határt, a görög királyi ház 

háborús misét hallgatott, folyik a szörnyű 

rémdráma tovább. Ömlik a vér, minden 

gazdasági érték a Balkánon kivetve á harc-

térre, de a hatalmak azok egyetértenek. Ez 

csak a vigasztaló . . . 

Párisból jelentik: Az itteni diplomá-

ciai körök szerint Ferenc József magyar 

király és osztrák császár legközelebb ta-

lálkozni fog Miklós orosz cárral. A talál-

kozást II. Vilmos német császár készíti elő. 

Ezen a találkozáson megbeszéli a két ural-

kodó, hogy mint lehetne a balkáni hábo-

rút először is lokalizálni, aztán pedig mint 

kel! a két nagyhatalomnak föllépni, hogy a 

háború megszűnjön. 

Párisból érkezett az a hir is, hogy a 

bolgár hadsereg két részre van osztva. A 

nagyobbik rész vezére Ferdinánd bolgár 

király. Itt 250,000 ember van együtt. A 

másik hadcsapat 90,000 emberből áll. Most 

akarják az egész bolgár hadsereget kon-

centrálni. 

Konstantinápolyból jelentik: Az euró-

pai törökországban 350,000 katona van 

fegyverben. Hét hadtestbe osztották föl a 

török katonaságot. Három hadtest van 

Üszköb körül, négy pedig ettől keletre. 

Konstantinápolyból különben naponta 30 

katonai vonat indul Drinápoly felé. 

Bécsből jelentik: Nagy montenegrói 

győzelemről jött ma hir. Verenát elfoglal-

ták a montenegróiak és 14 ágyút ejtettek 

zsákmányul. A győzelmet véres ütközet 

előzte meg, amelynek során mindkét rész-

ről sok ember elesett. 

Párisi jelentés szerint, ma hat francia 

páncélos hajó indult el a Földközi-tenger -

re. hogy a francia érdekeket figyelemmel 

kisérjék és ha kell meg is védelmezzék. Ez 

a hir azért is érdekes, mert a tegnapi na-

pon négy angol páncélos tünt föl a Föld-

közi-tengeren. > 

A mai napon még ezek a jelentések 

érkeztek: 

Kiamil basa nyilatkozata. 

London, október 16. Kiamil hasa, m Daily 

News egyik munkatársának ezt mondja: 

— A balkáni liáboru el kerüli) eteti en volt, 

de kijelentem, liogy az apró államokra 'néz-

ve teljesen céltalan. Ez a háború Oroszor-

szág és Ausztria és Magyarország között fo-

lyik. Ha mi győzünk, akkor Ausztriának és 

Magyarországnak lesz haszna belőle, ha meg-

vernek bennünket, akkor Oroszországé a 

haszon, Angliának saját érdekében kellene 

minden befolyását fölhasználnia, hogy a 

háborúnak mentül előbb vége legyen. A Bul-

gária és Görögország között való szövetség 

esztelen és természetellenes dolog. Görögor-

szágnak az volna az érdeke, liogy Törökor-

szággal tartson. Krétát illetőleg már azon a 

ponton voltunk, hogy a kérdést véglegesen 

elintézzük, de közbejött a háború. Mult ta-

vaszkor azt mondtam Venizelosznak, hogy 

politikáját teljesen méltánylom és azt a ta-

nácsot adtam neki, hogy ne kössön Bulgá-

riával Írott szerződóst. Mihelyt a háborút be-

fejezzük, meg fogjuk valósítani a macedóniai 

reformokat. Már régebben ama akartuk kér-

ni Angliát, hogy küldjön nekünk hat tanács-

adót, vagy ha ezt a nemzetközi féltékenység 

miatt nem tehetné, küldjön három nagyhata-

lom két-két tanácsadót, akik a reformok ke-


