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A választójogi bizottság ülése
— Lukács a törvényhatóságokhoz. —
(Saját tudósítónktól.) A választójogi bizottság ma is folytatta a tanácskozást. A
bizottság a legközelebbi ülését kedden délelőtt tizenegy órakor tartja, amikor folytatják az általános vitát, ímert a törvényjavaslathoz még többen iratkoztak föl.
Itt emiitjük ,meg, hogy Lukács László
ma körrendeletet intézett az ország törvényihatóságainak, illetve a vezetőket értesítette, hogy a választójogi reformokról szóló
kimutatást elküldeti s rájuk bizza, hogy gondoskodjanak, miszerint a nagyközönség
könyvtárakban' hozzá jusson ia magyarázó
füzetekhez. A kimutatás különben majd az
ország könyvkereskedéseiben is megszerezhető lesz, rövid időn belül, ára egy korona.
A bizottság szombati üléséről ez a tudósításunk :
A választójogi bizottság ma délelőtt tiz
órakor folytatta tanácskozását
Héderváry
Károly gróf elnöklésével. Az ülés megnyitása
után Héderváry Károly gróf bemutatta az
Országos Bírói és Ügyészi Egyesület föliratát, hogy a passziv választó képességet a
biráikra és ügyészekre is terjesszék ki. Az
elnök indítványára elhatározták, hogy a fölirattal a részletes tárgyalás során foglalkoznak.
Bujauovics (Gyula elfogadja általánosságban a javaslatot, bár bizonyos aggodalmai vannak a túlságos jogkiterjesztés miatt.
Az ipari munkásságnak jogokban való részeltetését üdvözli, mert szivesen látja parlamenti képviseltetésüket. Nemzetiségi szempontból fél a javaslat hatásától, bár a számokat nem sorolja a nemzetiségek közé. A
30 éves korhatár leszállítását csak akkor
helyeselné, ha csak a tiszta magyar vidékekre terjedne ki, de ha ez által a nemzetiségi választók száma is megszaporodik, akkor nem fogadja el.
Telegdy József nem tartja hibátlannak
a javaslatot, de ilyet nem is lehet késziteni.
A javaslat azonban oly alapos előtanulmány
eredménye és olyan megoikolás támogatja,
hogy .nyugodtan elfogadhatja minden jó magyar ember. Súlyt vet ugyan rá, hogy a törvény az ország mezőgazdasági népességének megfelelő képviseletet juttasson ,a parlamentben, de örömmel üdvözli az ipari munkásságnak juttatott jogkiterjesztést is. A titkosságnak nem barátja még olyan mértékben sem, mint a javaslat tervezi, mert ez tág
teret nyit a demagógiának. A 30 éves korhatár Mntartását kivánja.
Sipeky Sándor szerint a javaslat fedi
a kormány Ígéretét és a trónbeszéd tartalmát s ezért általánosságban el is fogadja. Hive a 30 éves korhatár föntartásán:ak.
Krolopp Hugó a javaslatot a kisgazdák
szempontjából vizsgálja s .azt látja, hogy a
javaslat ebből a szempontból visszaesést jelent az eddigi állapottal szemben. Választójogot kér a huszonnégy éves analfabéta kisgazdák számára is. A territoriális cenzust
nem helyesli, mert ez nagy igazságtalanságokra vezet. Más az értéke nyolc hold földnek .a Bácskában és más a felvidéken. Helyesebbnek tartaná az adócenzus alkalmazását nemzeti szempontból is. A hat elemi osz'tály megkövetelése a kisgazdákra nézve
ugyancsak sérelmes. A gazdasági munkásokra és cselédekre nézve kivánja a harminc
éves korhatár főn-tartását. Megokolt lenne
annak kimondása is, hogy azokra a gazda-
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sági cselédekre, akik önhibájukon kivüi bocsáttatnak el a szolgálatból, két-három évre
föntartassék a jogosultság. A titkosságot a
városokban sem helyesli.
Antal Géza ,a javaslatot általánosságban elfogadja. Ha választania kellene a nemzeti Magyarország és a demokratikus Magyarország között, akkor az előbbit választaná. Ha a nemzeti eszme sérelme nélkül
messze lehetett volna elmenni a jogkiterjesztés terén, szivesen elment volna maga is. A
passziv választói jogra nézve osztja Rónay
Jenő tegnap kifejtett fölfogását és kevesli a
javaslatnak ide vonatkozó rendelkezéseit.
Hive annak, hogy a reform keretében az intelligencia vezetőszerepe megóvassék; az intelligenciába beleérti a magyarsághoz hü
nemzetiségi értelmiséget is. Az értelmi cenzus olyan legyen, amelyet mindenki könynyü módon megszerezhet. Ilyen lenne az Írni-olvasni tudás. Az elemi iskola elvégzése
nem áll mindenkinek módjában, mert sok
helyen nincs iskola. A titkos szavazást kiterjesztené az imi-olvasni tudás alapján
azokra a rendezett tanácsú városokra is, a
melyeknek önálló joguk van a képviselőKüldésre.

Titkos béketerv.
— A török kormány titokban békét akar
kötni és tárgyal a bolgárokkal. — A
helyzet Csataldzsánál. — Drinápoly ostroma éjjel-nappal tart. — Heves ütközetek
Szkutarinál. — Hohenlohe herceg szombaton elutazott Pétervárró! és hozza Bécsbe a cár levelét. —
(Saját tudósítónktól.)
Előkelő diplomáciai helyről jelentik, hogy a legközelebbi napokban a török nagyvezér és egy
bolgár delegátus között Hademkőjben
titkos találkozás lesz. A török kormány titokban akar békét kötni, hogy a nemzetet,
miként annak idején Ouchyban, befejezett
tény elé állítsa.
,
A török hadügyminisztérium jelenti,
hogy Drinápoly bombázása a legnagyobb
hevességgel
folyik és hogy
a
törökök
ugyanolyan erővel felelnek
a
tüzelésre.
Mind a két fél vesztesége óriási. A Drinápolyból érkező hirek nem biztatók. Attól
félnek, hogy a vár a bolgárok rendkívül
heves ostromának nem tud sokáig ellenállni.
Szófiai jelentés szerint két-három nap
múlva általános ostromot intéznek
Drinápoly ellen. A bolgár főparancsnok az egész
haderővel fogja ezt az ostromot intézni,
hogy Drinápolyt megadásra
kényszerítse.
Konstantinápolyi
katonai körök teljesen alaptalannak mondják azokat a bolgár jelentéseket, melyek szerint Gallipoli
mellett döntő sikereket értek el s azt
mondják, hogy csak előretolt
csapatok
jelentéktelen
harcairól van szó.
Csataldzsában semmi ujabb esemény nem történt, de megerősítik, hogy a bolgárok péhány előbbre tolt hadállását
kiürítették.
Mind a két hadsereg megfigyelő állást foglal el. A tüzérség ez idő szerint még mindenütt hallgat.
Rendkívül heves ostromot
intéztek
ma Szkutari vára ellen is. A támadást Nikita király vezette. Cettinjei jelentés sze-
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rint ott kialakult egy párt, amely elégedetlen a sikertelen ostromok miatt és azt
tervezi, hogy Montenegrót
egyesítsék
Szerbiával.
Jól tudják, hogy e terve
a monarchia se egyezne bele, mindazáltal
tovább izgatnak.
Pétervárról jelentik: Hohenlohe herceg újra audiencián jelent meg Miklós cár
előtt. A király megbízottjának
átadta az
orosz uralkodó levél-válaszát.
Hohenlohe
tiszteletére Kokovcev orosz miniszterelnök
ebédet adott és a herceg ma este hat
órakor utazott el Szentpétervárról, egyenesen Bécs felé.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
Békekötés előtt ? !
Paris, február 8. A Newyork-Herald jelenti Konstantinápolyból: Nagyon
magas
diplomáciai forrásból közölhetem, hogy , a
nagyvezér és egy bolgár megbízott a legközelebbi napokban titokban Hademkőjnél találkozni fognak. A török kormány titokban
meg akarja kötni a békét, hogy a nemzetet
igy befejezett tény elé állítsa.
Döntő roham Szkutari ellen.
Cettinje, február 8. Az egyesült szerb és
montenegrói sereg tegnap délelőtt tizenegy
órakor Nikit a királynak a főparancsnoksága
alatt, erős ágyutüzelést indított Tarabos és
Szkutari ellen, hogy az erőd ellen intézendő
általános rohamot előkészítse. A harc a legnagyobb hevességgel folyt egész délután és
csak este, a sötétség beálltával hagyták abba a tüzelést. A montenegróiak tüzelése a
tarabosi erődök két ágyuját elhallgattatta.
Az ágyukat kiszolgáló tüzérek elestek. Az
ostromlottak nagyon gyöngén viszonozták
a tüzelést, amiből azt lehet következtetni,
hogy a lőszerük fogytán, van. Ma a bombázást minden oldalról újra megkezdik és teljes erővel folytatják, hogy a várat mielőbb
megadásra kényszerítsék.
Az időjárás nagyon rossz és hátráltatja a hadmüveleteket.
A csapatok egészségi állapota nem a legjobb.
Uj csapatok Gallipoliban.
Konstantinápoly, február 8. A tizedik
hadtestet, mely itt állomásozott, lovassági és
tüzérségi ezredeivel Gallipoli
félszigetre
szállították. A csapatokat teljes rendben tizenöt szállítóhajón helyezték el, amelyek az
est és az éjszaka folyamán elhagyták Sztambul és Galata rakpartjait. Hursid tábornok,
volt tengerészeti miniszter, valamint Enver
bej szintén Gallipoliba utaztak. Ugy látszik,
hogy a Gallipoli félszigeten folyamatban lévő hadműveletek következtében egyelőre elhalasztották nagyobb csapatnak Rodostóban
való partraszállitását.
Rövid háború !
Szaloniki, február 8. Venizelosz miniszterelnök tegnap érkezett ide és a különböző
egyházközségek képviselőnek a pályaudvaron hozzáintézett beszédeire a következőket
válaszolta:
— Sajnálom, hogy Londonból a béke
nélkül térek vissza, de a felelősség nem a
szövetségeseket terheli, kiknek fegyverei
győzelmesek voltak és az ellenséget a tények honorálására és a fegyverszünet kérésére birták. Mihelyt azonban a fegyverszünet meg volt kötve, a legyőzöttek nem gondoltak többé a békére, az ellenség tollal
legszebb és legmodernebb kivitelben
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