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Az uj földadóosztályozáshoz bizalmi fér-
fi akul Pataki János gazdálkodót és Papp 
István bizottsági tagot küldte ki a közgyű-
lés. A lóavató bízottság mandátuma lejárt. A 
bizottságba elnöknek Polgár Lászlót, tagokul 
Katona Ferencet és Kiss Gyulát választja be 
a közgyűlés. 

3. 

Somogyi Szilveszter dr. főkapitány be-
mutatja ezután a közrendészeti és közlekedé-
si szabályrendeleteket, amelyeket a közgyűlés 
ugy általánosságban, mint .részleteiben elfo-
gadott Majd több apró ügy következett, ami-
ket gyorsan elintéztek és hat óra sem volt, 
amikor az elnök a közgyűlést berekesztette. 

VÉRBEBORUL 
Ö R M É N Y O R S Z Á G ! 

ÁTADJÁK-E SZKUTARIT? 

(Saját tudósitónktól.) Konstantinápo-

lyi jelentés szerint egy örmény küldöttség 

Archaruni patriarka vezetésével ma a 

nagyvezérnek az örmény nemzetgyűlés ne-

vében memorandumot nyújtott át, amely a 

következőket mondja: 

Az örmények az alkotmányos rend-

szertől várták, hogy visszakapják a ki'rdok 

által jogtalanul elvett birtokokat és terü-

leteket, valamint azt, hogy a notórius bű-

nösök megfelelő büntetésben fognak ré-

szesülni, aminek elriasztó hatása volna 

rájuk, nehogy az albánokat folytonosan a 

jövőben is bántalmazzák. Az örményeknek 

ez a reményük nem teljesült. Gyilkosságok, 

fosztogatások, erőszakos kényszerítések és 

egyéb bűnök napirenden vannak s az utób-

bi hónapokban mind veszedelmesebb alakot 

öltöttek. A memorandum1 a nagyvezér fi-

gyelmét a nyugtalanitó szimptómákra irá-

nyítja, melyek az utóbbi időben az adanai, 

vani, diarbekiri és bitliszi vilajetekben ész-

lelhetők és amelyek előjelei egy olyan mé-

szárlásnak vagy katasztrófának, aminő a 

mult legborzasztóbb tragédiáit is el fogja 

homályosítani. A memorandum továbbá 

panaszolja, hogy a patriarka küldöttsé-

gét,. melynek az volt a megbízatása, hogy 

a belügyminiszter előtt részletesen vázol-

ja a helyzetet, a miniszter nem fogadta. 

A nagyvezér megigérte, hogy megfelelő 

óvóintézkedéseket fog tenni. A memoran-

dum1 rámutat arra, hogy a háború kimene-

teléért a muzulmánok a keresztényeket 

okolják. Rámutat a memorandum továbbá 

ama nézetre, hogy csak az örmény elem 

teljes kiirtásával lehet Törökország fen-

maradt részét az európai beavatkozástól 

megmenteni. Az erzinghiani eseményeknek 

nem volt összeesküvés jellegük. A kedélyek 

izgalma végzetes hatást gyakorolhat a 

most hazájukba visszatérő katonák lelki 

állapotára. A memorandum szemére veti a 

hatóságoknak, hogy intézkedéseikkel még 

szítják az örmények elleni forrongást, föl-

sorolja továbbá az utóbbi időben, különösen 

az adanai vilajetben történteket és pa-

naszkodik a miatt, hogy a tisztviselők rit-

ka kivételektől eltekintve, szépen megőriz-

ték a régi rendszer gondolkodásmódját és 

szokásait. 

A Montenegróval való konfliktus kér-

désében jelentős mozzanat csupán az, 

hogy Szkutarit szerdán dél felé fogják át-

adni a nemzetközi csapatoknak. És jelen-

tős az a bécsi hir is, amely szerint ugyan-

csak a holnapi napon közös miniszteri kon-

ferencia lesz, melynek tárgya, — mint hi-

vatalosan jelentik — a létszámnak a hely-

zet szerint megfelelőleg való leszállítása. 

A konferencián Lukács László miniszterel-

nök is részt vesz és ma Bécsbe érkezett. 

A mai napon még ezek a jelentések 

érkeztek: 

„Nem adjuk Szkutarit!" 

Szkutari, május 13. Attól tartanak, hogy 

a város átadása a nemzetiközi különítmény-

nek nem fog simán menni. Becsir dandár-

nok, Szkutari parancsnoka még nem merte a 

város átadását a városban levő körülbelül 

7000 főnyi montenegrói katonával közölni', 

mert attól fél, hogy a csapatok, miheiyest 

ezt megtudják, föllázadnak. A városban szerb 

ügynökök és komitácsik járnak-ketnek, kik á 

katonákat Nikita király ellen lázítják. A mon-

tenegrói csapatok fegyelme, mely sohasení 

volt valami nagy, most teljesen meglazult, A 

tisztek és katonák közt napirenden vannak á 

leghihetetlenebb összetűzések, .este pedig ré-

szeg és garázda katonák járják be az utcá-

kat és töltik be a kávéházakat. Sereggi érsek 

több izben kifejezést adott abbeli aggodalmá-

nak, hogy a nemzetközi csapatok későn fog-

nak jönni, mert a montenegrói csapatok néni 

fogják Szkutarit ellenállás nélkül \elhagyni; 

hanem előbb a lakosság közt vérfürdőt ren-

deznek. 

Másfelől azonban attól is lehet tartani; 

hogy a környékbeli malisszorok be fognak 

törni a városba, hogy a montenegróiakat el-

űzzék. Ennek, ha megtörténnék, szintén nagy 

vérengzés lesz a következménye. Ma reggel 

óriási rémiületet idézett elő az a hir, hogy 

8000 malisszor a város felé vonul, melytől 

már csak néhány órajárásnyira vannak. Teg-

nap este a montenegrói katonákat nem eresz-

tették ki a kaszárnyákból, hir szerint azért, 

mert egyrészük már zendülésben tört ki. A 

lakosság el van készülve a legrosszabbra. 

A nemzetközi csapatok. 

London, május 13. A Morningpost jelenti 

Rómáiból: iSan Giovanni di (Medinában tegnap' 

nemzetközi csapatokat szállítanak partra,' 

melyeknek az a rendeltetésük, hogy Szkuta-

rit. megszállják. 

Sustomore, május 13. A Radetzky hadiha-

jó ma reggel elindult a iBojana torkolatához, 

hol a nemzetközi hajóraj gyülekezik, hogy a 

SSzkütariba induló csapatokat 'fedélzetükre" 

felvegye. Antivári előtt az ostromzárt most 

az Aspern cirkáló végzi, mely tegnap e cél-

ból ideérkezett. 

Uj háború előtt ? ! 

London, május 13. A Times jelenti Pé-

tervárról: Diplomáciai körökben attól tarta-

nak, hogy a Bulgária és Szerbia közt fölme-

rült nézeteltérések nyüt összeütközésre fog-

nak vezetni. Annál jogosultabb ez az aggoda-

lom, mert eddig sem szerb, sem bolgár rész-

ről nem jelentették ki, hogy magukat Orosz-

ország döntésének alávetik. Remélik azon-

ban, hogy az összetűzés nem fog megtörtén-

ni mindaddig, míg a békés közvetítésnek min-

den eszközét ki nem merítik. 

Halottak és sebesültek. 

London, május 33. A Lesteronél lefolyt 

ütközetben görög részről elesett 14 ember, 32 

megsebesült. A bolgárok halottakban és se-

besültekben összesen több, mint. 3Ö0 embert 

vesztettek. 

iSzófia, május 13. Bulgáriának a háború-

ban szenvedett veszteségeit legközelebb hiva-

talosan is közzéteszik. Elesett 900 tiszt és 

24.000 ember. 900 tiszt beteg vagy sebesült, 

60.0ÓÖ enitber beteg, sebesült vagy eltűnt. Bul-

gáriában körülbelül 95.000 török (hadifogoly 

vau. i 

Ágyuszóval tárgyalják a békét! 

Szaloniki, május 13. A görögök és bolgá-

rok között egyre folynak a csatározások. A 

város körül valósággal véres hadjárat folyik. 

Szombaton Szalonikitől 'keletre elkeseredett 

csata folyt. A görögök elsáncolták magukat 

és a bolgárok szuronyrohammal vették be a 

sáncokat. Bolgár részről háromszáz ember 

esett el s csaknem ezer a sebesültek száma. 

Az izgatottság igen nagy. 

A lázongó ország. 

Konstantinápoly, május 13. örmény for-

rásból származó kiegészítő információik sze-

rint Archaruni patriarka a memorandum át-

nyúlj tásánál kifejj tette, ihogy a pátriárkát us 

valamennyi hive ki van téve a legborzasz-

tóbb mészárlás veszélyének, amelynek elhá-

ritáséra a kormány semmit sem tesz, iA kül-

döttség többi tagjai szemrehányást tettek a 

kormánynak a hatóságok magatartásáért és 

a török sajtónak ebiben az ügyben használt 

hangjáért. A nagyvezér e forrás szerint azt 

válaszolta, bogy egyetlen egy lap az, mely az 

illendőség és a nevelés parancsait figyelmen 

kivül hagyja. A nagyvezér sajnálatát fejez-

te ki a fölött, hogy a partriarkátus a nagy-

követségekinek jelentéseket küld az örmény-

országi eseményekről. A patriarka azt vála-

szolta, hogy az örmény nemzet látja, hogy a 

kormány részéről védelmet nem \kap és igy 

kény telein az európai kormányokhoz fordulni. 

A pátriárka kifejezte azt az aggodalmát, is, 

(hogyha a kormány reformtervezete tökélet-

len lesz, egyetlen örmény ember sem lesz 

hajlandó a kelet-anatóliai speciális bizottság-

ba 'belépni. 

A hadügyminiszter a királynál. Szom-
baton délután öt órakor Krobatin lovag had-
ügyminiszter külön kihallgatáson jelent meg 

. a király előtt Schönbrunnban. A kihallgatás 
| több mint egy óra hosszat tartott. 

Értesítés. 
Telefon 1203. sz. 

Legolcsóbb kárpitos-áruk beszerzési forrásá. 

Dus választék kész diván, ottomán, matracok, gar-

nitúrák, gyermekágyak stb. Javítások jótállással 

szakszerűen eszközöltetnek. Tisztelettel 

BALOG, 
• • • • é • • • kárpitos-üzlete, 
Kossuth Lajos-sugárut6. szám. 


