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kell járnia a leggyökeresebb és legmerészebb 
reformok egész vonalon való megvalósításá-
nak. 

A szinházi szabályrendelet második, 
harmadik és negyedik paragrafusain olyan 
módosításokat kell keresztülvezetni, amelyek 
azt a főelvet domborítják ki, hogy a közgyű-
lésé a rendelkezés joga, a tanácsé a végre-
hajtás és a szinügyi bizottságé a javaslat-
tétel kötelessége. Természetszerűleg követ-
kezik ebből, hogy az uj szabályrendeletnek 
'kételyt sem szabad fenn hagynia az iránt, 
hogy se a szinügyi bizottság, se a tanács 
nem hozhat olyan határozatot, amelyet ne 
lehetne a közgyűléshez megfölebbezni. 

Még ennek a legtermészetesebb elvnek 
szigorú föntartása mellett is teljesen törölni 
kell a harmadik paragrafus e) pontját, mely 
szerint a tanács „a szinügyi bizottság meg-
hallgatásával, meghívás, vagy pályázók ut-
ján megválasztja a színigazgatót 'és megköti 
a közgyűlés által megállapított szerződést". 
Ezt a rendelkezést oda kell redukálni, hogy 
a tanács a közgyűlésen megválasztott igaz-
gatóval megköti ugyancsak a közgyűlésen 
megállapított szerződést. 

Ennek megfelelően módosítani kelil a má-
sodik paragrafus első pontját és pedig ak-
ként, hogy a törvényhatósági bizottság nem-
csak a színigazgatóval kötendő szerződést 
állapítja meg, hanem a színigazgatót is vá-
lasztja. 

Érdekes egyébként, hogy a szinügyi 
szabályrendelet második paragrafusának ne-
gyedik pontja szórói-szóra ezeket mondja: 
„a törvényhatósági bizottság határoz a ta-
nács határozatai ellen beadott felebbezések 
felett". A harmadik paragrafus 5. pontjában 
ez van: „ a tanács határoz a szerződés le-
jártakor a szinügyi bizottság indítványára 
annak meghosszabbítása fölött, ha pedig a 
szinügyi bizottság indítványt nem tenne, ak-
kor a tanács ezen kérdésben saját hatás-
körében jár el". Ha tehát a közgyűlés hatá-
roz — ami természetes — a tanács határo-
zatai ellen beadott fölebbezések fölött, iga-
zán érthetetlén, miért ne határozhatna egy 
olyan fölebbezés dolgában,, amelyet a ta-
nácsnak az ellen a határozata ellen adnának 
be hozzá, amellyel a színházi szerződés meg-
hosszabbítását illetőleg határozott. 

Hírek Helvey Tivadar képviselőről. 
Ma reggel hire kelt, hogy Helvey Tivadar 
gyáros, a fővárosi kilencedik kerület képvi-
selőjelöltje, meglepetésszerűen kilépett a 
munkapártból és ellenzéki programmal akar-
ja megvívni a választóküzdelmet. Okot erre 
— a híradás szerint.— az szolgáltatott volna, 
hogy Helvey nincs megelégedve a kormány 
választójogi javaslatával Az „Esti Újság" 
egyik munkatársa ma kérdést intézett Helvey 
Tivadarhoz arra vonatkozóan, hogy mennyi 
az igazság a személyével kapcsolatos meg-
lepő hírben. A Ferencváros képviselőjelöltje 
a következőképen válaszolt: 

— Olvastam magam is a hirt, hogy — 
állítólag — lemondottam a kilencedik kerü-
leti munkapárt elnöki tisztségéről és hogy 
az ellenzék programjávái vállaltam a jelölt-
séget. Egyik állítás sem felel meg a valóság-
nak. Az igaz, hogy a kormány választójogi 
javaslatát, mai formájában nem tartom meg-
felelőnek. A jogkiterjesztés mértékét na-
gyobbnak, demokratikusabbnalk óhajtanám, 
de azért olyanformáin, hogy a nemzeti esz-
me ne szenvedjen miatta. Ám ez még ko-
rántsem ellenzékiség, ilyesmi — ismétlem —• 
egyáltalán nem is a szándékom. 

CSATALDZSA 
egész vonalán harcolnak. 

(Drinápoly ággutüzbem. — A 
város több helyen ég. — A 
bolgárok vasárnapra várják 
a kapitulációt. — Szkutarit 
állítólag szintén bevették a 
szövetségesek. — Királyunk 
levele a cárnál. — Február 
15-ig várják a monarchia és 
Oroszország kölcsönös és 

részleges leszerelését.) 

(Saját tudósítónktól.) Újult erővel, 
félelmetesen tört ki az uj balkáni háború. 
Drinápoly ostroma hétfőn este nyolc óra 
után kezdődött meg és éjfélután egy óráig 
tartott, ellenben mia reggel újra, vehemen-
sebb erővel kezdődött az ostrom s ma — 
kedden — egész nap dörögtek az ágyuk 
és óriási erővel, hihetetlen bátorsággal 
harcoltak mindkét -részen. Nemcsak az 
erődöket érik ágyulövések, hanem a vá-
rost is. Állítólag a várost több részen föl-
gyújtották és egész map égett. A bolgárok 
a városon át sokkal közelebb férkőztek 
már az erődökhöz. Szófiába ma elküldték 
a jelentést azzal a határozott ígérettel, 
hogy Drinápoly kapitulációja vasárnapig 
föltétlenül bekövetkezik. A portához pe-
dig elküldték az üzenetet, hogy ha Dri-
nápoly meghódítása után se teljesiti Tö-
rökország a bélkeföltételeit, az esetben új-
ra harcolni fognak, viszont sokkal súlyo-
sabb föltételeket szabnak, mint most. 

Drinápoly ostromára vonatkozólag 
hivatalosan jelentik Szófiából: Tegnap éj-
jel tizenegy órakor Musztafa-Pasából táv-
iratban azt jelentették, hogy Drinápoly 
előtt rettenetes ágyuharc folyik. Az első 
golyó tegnap este nyolc óra hét perckor 
csapott le Drinápolyban. 

Ma már Csataldzsánál is megkezdő-
dött a döntő ütközet. Előbb előcsatározá-
sokról érkezett jelentés Szófián és Kon-
stantínápolyon át, majd késő éjjel jött a 
hír, hogy Csataldzsánál az egész vonalon 
megkezdődtek a harcok és egész napon ái 
tartottak. A részletek hiányzanak az ütkö-
zetekről. Csupán annyi állapitható meg, 
hogy a bolgárok támadnak és óvatosan 
harcolnak, a céljuk az, hogy a 
törököket kicsalják védőállásukból. Ugy-
látszik, hogy Kadiköjnél akarnak a bolgá-
rok áttörni. 

Párison át jelentik azt a nagyfontos-
ságú, de eddig megerősítést nem nyert hirt, 
hogy Szkutarit elfoglalták a szövetséges 
montenegrói és szerb csapatok. Más hír 
szerint Janina föladása is küszöbön áll. Itt 
a görögök fölajánlották a török védősereg-
nek, hogy teljes fegyverzetben vonulhat 
el a várból, sőt ifiég tisztelegnek is nekik. 
A janinai parancsnok Konstantinápolyból 
vár erre nézve utasítást. 

Londonból jelentik: A Morningposi-
nak jelentik Konstantinápolyból: A csa-
taldzsai vonal mentén a falvak lángban 
vannak. Az ellenséges haderők hol az 
egyik, hol a másik ponton összeütköznek, 
de döntő eredményt eddig egyikük sem 
tudott elérni. A bolgár csapatok visszavo-
nulnak, azzal a szándékkal, hogy a törö-
köket megerősített hadállásaikból kicsal-
ják és nyilt harcra kényszerítsék, de a tö-

rök csapatok azt a parancsot kapták, hogy 
minden támadást kerüljenek és kizárólago-
san a védekezésre szorítkozzanak. 

Belgrádból jelentik azt a figyelemre 
méltó utasítást, melynek értelmében az 
orosz tábori missziókat egymásután von-
ják vissza. Igy Pétervárra rendelték ma 
a nisi orosz tábori missziót, ugyancsak 
visszahívják a belgrádit is, ugy, hogy csak 
egy orosz tábori misszió marad. 

Szentpétervárról jelentik: Hohenlohe 
herceg ma délután három órakor átnyúj-
totta Ferenc József levelét az orosz cár-
nak. Miklós cár rendkívül szivélyesen fo-
gadta királyunk üzenetét és általán Péter-
várott is jó hatást tett .Ferenc Jpzsef ba-
rátságos föllépése. A békében erősen bíz-
nak. A bécsi Zeit ma esti lapjában azt ir-
ja, hogy Oroszország és a monarchia ré-
széről nagyon rövidesen infbg,kezdődik a 
határra vont hadak teszereltetése és feb-
ruár tizenötig várni lehet a normális álla-
pot visszaállítását. 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

Konstantlnápolyba vonulni! 
Pétervár, február 4. A „Corriere de la 

Sera" azt a szenzációs, de ellenőrizhetetlen 
jelentést közli, hogy Oroszország Bulgáriá-
nak, arra az esetre, ha fegyverei Csataldzsá-
nál győzelmet aratnak, megengedte, hogy 
csapataival bevonuljon Konstantinápolyba s 
ott diktálja a békét. 

Drinápoly ostroma. 
Szófia, február 4. Musztafa-Pasából 

ide érkezett távirat jelenti: Drinápoly fej-
lői rettenetes ágyútüzelés hallatszik. Nagy 
ütközet van folyamatban, melynek a rész-
leteiről azonban még semmit sem ; tud-
nak. 

Átengedik Drinápolyt. 
Konstantinápoly, február 4. A minisz-

tartanács a londoni nagyköveti reuniónak 
azt a javaslatát, hogy Drinápolyt azzal a föl-
tétellel, liogy oda, hasonlóképen, minit Tri-
poliszban, a kalifátusnak egy képviselőjét ne-
vezzék iki, elvben elfogadta azzal, hogy előbb 
bevárja a fegyverek döntését. 

A király küldötte a cárnál. 
Milánó, február 4. Hohenlohe herceg, 

aki a király levelét viszi Miklós cárnak, 
ma délelőtt tíz órakor megérkezett Péter-
várra. A pályaudvaron a herceget az osz-
trák-magyar nagykövetség tanácsosa fo-
gadta, akinek a társaságában a herceg a 
nagykövetségre hajtatot t . 

Mi van Csataldzsánál ? 
Konstantinápoly, február 4. A csaíal-

dzsai vonalról este nyolc óráig nem érkez-
tek hirek. Az a hir, hogy Oroszország os-
tromzár alá akarja venni a Dardanellák be-
járatát, teljesen alaptalan. Az angol állomás-
hajó az angol hajóraj parancsnokához inté-
zett lepecsételt parancscsal a Dardanellák-
hoz ment. 

Őrzik a portát. 
Konstantinápoly, február 4. Miután a 

város katonai őrségét behívták, a város ol-
talmát ismét a csendőrségre bízták, melyet 
e célra a vidékről nagy tömegeikbem hozat-
tak a fővárosba. A portát százötven csend-
őr őrzi. A konstantinápolyi térparancsnok be-
vonult a hadsereghez és utódává valószínű-
leg Hussein tábornokát fogják kinevezni. 


