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Ultimátum!
k szövetségesek harca egymás ellen.
(Saját tudósítónktól.)
Londonból jelentik, hogy Edward Grey sürgős béketárgyalásra hivta össze a balkáni népek megbízottait, de a szerb és görög delegátusok
bejelentették, hogy béketárgyalásról
most
már szó se lehet, mert sem a görögök, sem
a szerbek nem hajlandók a bolgárok békeföltételeit elfogadni. Bejelentették azt is,
hogy minden békeremény
meghiusult
és
inkább lehet ultimátumról és háborúról szó,
semmint béketárgyalásról.
Londonban ez
a határozott válasz megütközést keltett.
Grey a szerb, a görög és a montenegrói
delegátusok előtt kijelentette, hogy ha a
szövetségesek és Törökország nem egyeznek meg haladéktalanul a békejavaslat elfogadásában, a hatalmak követelni
fogják,
hogy az ő saját békejavaslataikat
haladéktalanul irják alá.
Londonból jelentik: A nagyköveti értekezlet tegnapi ülésén Danev dr. bolgár
delegátus úgyszólván szóbeli
ultimátumot
terjesztett elő, amely különösen a hármas
entente képviselőinek szólt. A bolgár jegyzék fölszólítja, a hatalmakat, hogy a görögöket és a szerbeket térítsék észre, mert a
mostani helyzet tarthatatlan.
Az egymással szemben álló seregek fajgyűlölete következtében elkerülhetetlenek
a legkomolyabb következmények
és ha a békét nagyon gyorsan alá nem irják, Bulgária legkomolyabb lépésekre kényszerülne.
Grey
azt válaszolta, hogy a hatalmak
energikusan fognak
föllépni.
Athénből jelentik: A szerb
csapatok
elhagyták Monasztirt és Prilep felé vonulnak. A bolgárok a legnagyobb
gyorsasággal Istipnél koncentrálták
csapataikat.
Itt
már biztosra veszik, hogy a háború kitör a
szövetségesek
közt.
A 'londoni Daily Mail jelenti Szófiából: A szerb-bolgár
konfliktus most már
nem intézhető el békésen. Bulgária a csataldzsai vonalról elhozotta csapatait.
A
határ minden fontosabb pontját
megszállották a bolgár csapatok.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
Ultimátum Bulgáriának.
London, május 27. Szerbiának Bulgáriához intézett jegyzéke ultimátum jellegével
bir, amennyiben a legrövidebb idő alatt választ követel. Bulgária hir szerint arra kérte
a cárt, hogy vegye át a döntőbiró szerepét.
Oroszország feltétlenül azt kötötte ki, hogy
Bulgária a balkáni ligát fentartja és nem lép
be a hármas-szövetségbe. Bár ha Bulgária elfogadta ezeket a föltételeket, előrelátható,
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hogy Oroszország semmit sem fog tenni,
mert ezidőszerint Hartwig belgrádi orosz követnek Péterváron túlnyomóan nagy a befolyása.

Mozgalom a helyi
ipar föllendítésére.

(Saját tudósítónktól.) A város holnapi
közgyűlésén szóba -kerül a szegedi ipar válBelgrád, május 27. A helyzet a lehető leg- ságos helyzete is. Kecskeméti Antal törvénykomolyabbra fordult. Tegnap késő este már hatósági bizottsági tag teszi szóvá inditvány
a szabadságolt tartalékosok is behívót kap- keretében a szegedi ipar pangását és akciótak. A városból egész éjjen át csapatokat és ra hivja föl a közgyűlést. Azt kívánja, hogy
ugy a városi, mint az állami munkáknál a
hadiszereket szállítottak a határra. A Bulgá- szegedi iparosok részesüljenek -előnyben és
riával való háborútól már csak órák választ- gondoskodjék a tanács arról, hogy -a Szegeják el Szerbiát. Belgrádban nagy a riadalom. den teljesített városi vagy állami munkákat
A hadikészülődéseket ma délelőtt és délután ne vidéki iparosoknak adják -ki, amint ez a
közelmúltban nem egyszer megtörtént. Mintis lázasan folytatták.
hogy az inditvány ugy a kisiparosoknak,
mint a nagyipari vállalatok -közös -érdekeit
Bolgár-görög összeütközés.
szolgálja, -érdemesnek tartjuk rá, hogy egész
Athén, május 27. A Pamg.haion melletti terjedelmében közöljük. íme:
bolgár-görög összeütközésnél 3 görög tiszt -és
IA helyi i-pa-r és iparosok érdekében imond53 katona meghalt, 3 tiszt és 100-nál több ka- . ja ki Szeged város -tekintetes közgyűlése:
1. Minden Szeged városát érintő, ugy vátona megsebesült. Az Averow cirkál ón kívül
rosi,
mint állami építkezések
versenytárgyaa Sarak cirkálóra és több t-orpedózuzóra lövöldöztek a bolgárok. A görög hajóraj visz- lásánál, a munka kiadásának elbírálásánál, a
helybeli építési vállalkozók és iparosok, előnyszálért Lemnoszba.
ben részesittetnek.
Belgrád, május 27. A görög kormány
Ha ajánlati áraik a legelőnyösebbek a pámegbízottja tegnaip hosszasan tanácskozott lyázati feltét-elek figyelembe -vétele mellett, a
Pasics miniszterelnökkel. A görög ügyvivő műnkafcivitelévl feltétlenül megbízassanak.
azt kívánta a szerb kormánytól, hagy az D-e íme-gbizass-anak méig az esetben is, -h-a a
szintén tiltakozzék a szófiai kormánynál a gö- legelőnyösebb vidéki és- utána következő és
legelőnyösebb helybeli vállalkozó ajánlata
rög hajók megtámadása ellen. Pasics hajlanközött csekély lényegtelen árkülönbözet van.
dónak nyilatkozott a kérés teljesítésére.
Nagyobb különbözet esetén pedig a tanácsi
javaslattétel mellett a -rendes közgyűlés' .esetAz orosz béketörekvés.
leg -külön e célra összehívott rendkívüli közSzófia, május 27. Az orosz követ, kit
gyűlés határozzon, vájjon, a munka a legelőFerdinánd király tegnap kihallgatáson foganyösebb ajánlatot tett ívi-déki vagy helybeli
dott, barátságosan, de nyomatékosan felvállalkozónak adassék-e ki.
kérte Gesov miniszterelnököt, hogy legyen
Jelen indítványom vonatkozzék első sorelőzékeny a Szerbiával váló vitás kérdésben
iban azon -esetre, lia ,a-z- összes munkák, -tehát
és tegye lehetővé a békés megoldást.
Az
a föld-, :kö,műves- és -elhelyező, valamint az
orosz kormány ezzel egyidejűleg Belgrádban
összes részleges ipari -mkimkák -egy fővállalkois mérséklésre intette a kormányt.
zónak adatnának ki, másodsorban pedig az
Revíziót akarnak.
-esetre, ha a viszonyok akként alakulnának,
London, május 27. Az a jegyzék, melyet hogy az éipitési -vállalkozónak csupán a föld
Spalajkovics szerb követ vasárnap kormá- k-ömiv-es- és -elhelyező munkák adatnának ki.
Azon esetben, ha az épitkezésd összmunnya nevében a bolgár kormánynaik Szófiákák egy fővállalkozónak .adatnának ki, ugy a
ban átnyújtott, azt javasolja, hogy a szerb szerződésben, -de már a pályázati feltételekbolgár szerződés revizióját terjesszék a nagy j ben is minden körülimlények között kikötenbalkáni szövetséges konferenciája elé, mely dő, hogy az ipa-ri munkák kiadásánál a helyLondonban, Parisban vagy Péterváron lenne beli iparosok előnyben részesittetnek
olykémegtartandó. Ha a konferenciának nem len- pen, ha az -egyes munkákra nem a helybeli
ne -eredménye, akkor a hármas ent-ente (fel- iparosok adnák a fővállalkozónak a legelőnyösebb ajánlatot, ugy a munka csakis akadata lesz, hogy kompromisszumot
hozzon
kor adható -ki vidéki iparosoknak, ha feltétle(létre.
nül megbízható helybeli iparos a más városbéli iparos által beadott legelőnyösebb ajánA nagyköveti konferencia.
latot nem lenne hajlandó elfogadni, mely köLondon, május 27. A nagykövetek tegrülmény -azonban a város tok. tanácsának előnapi értekezletén Oroszország és Franciazetesen bejelentendő.
ország ellenezték azt a javaslatot, hogy a
Ugyanezen indítványomat fenta.rtom arhatalmak külön békekötést hozzanak létre
ra
az
-esetre is, ha a mlnnkák odaítélésénél
egyes szövetségesek és Törökország között.
az
lenne
a;z irányadó, ihogy az egyes iparos
A cár visszautasította a balkáni ügyekben a
rnnnkák
külön-külön
adassanak ki, amikor a
döntő biró szerepét, azért, mert ezek nem
akarták magukat ítéletének feltétlenül alá- tanács vaigy a mérnöki hivatal járna el ha| son-ló szellemben.
vetni. A nagyköveti konferencia legközelebbi
i
A magam részéről azonban az egyes ipaülését csütörtök helyett péntekre tiizték ki.
i1
rosmunkák-nak külön-külön egyenkénti kiKészül az összecsapás.
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