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Drinápoly a bolgároké! 
A bolgárok véres harcok után elfoglalták 
ma a várat. — Sükri pasa levegőbe rőpit-
tette az arzenált és ő is ott lelte halálát. 

— Inog Csataldzsa i s ! 

Szófiából jelentik hivatalosan: Öfhó-
napi szakadatlan ostrom után ma sikerült 
az egyesült bolgár és szerb csapatoknak 
Drinápolyt elfoglalniok. Minden talpallatt-
nyi földet hihetetlen véráldozatok árán 
kellett hatalmukba keritenliök. Sükri pasa 
az utolsó pillanatig bámulatos hősiesség-
gel védte a várat s akkor sem adta meg 
magát, amikor látta, hogy minden remé-
nye elveszett. A bolgárok tegnap éjjel ál-
talános rohamot rendeztek a város ellen, 
egymásután hatalmukba kerítették annak 
érődéit s hajnalban a Sipka-gyalogezred 
bevonult a városba. Az utcákon patakok-
ban folyt a vér. Minden utcát rohammal 
kellett elfoglalni. A törökök levegőbe rö-
pítették a lőportornyokat s azokkal magu-
kat is. 

Berlini és londoni jelentések megerő-
sítik, hogy Drinápoly a bolgároké. Ugyan-
ezek a hírforrások iazt jelentik, hogy Sükri 
pasa a föl robbantott arzenálban lelte ha-
lálát. 

Az utolsó rohamról ezeket jelentik 
Szófiából: A tegnapi általános roham al-
kalmával a 8. tundsahadosztály a déli 
várszektornál elfoglalta az ellenség előre-
tolt hadállásait, miközben husz ágyút és 
nyolc golyószórót zsákmányolt és 800 tö-
rököt elfogott. Délután négy óra felé a 
csapatok 300 lépésnyire közeledtek az 
erődökhöz és ilyen közelről folytatták a 
támadásit. jMa niapfölikeltakor ia bolgárok 
merész támadás után hatalmukba kerítet-
ték az egész keleti frontot és pedig az 
Aivasbaba, Aidsoglu, Kestenlik, Kurucses-
me, Cilzi, Tabia, Topioli és Kafkasztabia 
erődöket, valamint ezeknek összes ütegeit. 
A bolgárok ezeken az erődökön berendez-
kedtek és szilárd, pozíciót..foglaltak el. Az 
ágyúzás következtében a város több he-
lyen kigyuladt. A rohamot imaga Szadoff 
tábornok vezényelte. 

Ma hajnal ra a 23. számú • Sipka-gya-
logezrednek sikerült behatolnia a városba. 
A itörök katonák kétségbeesett módon vé-
dekeztek, minden utcasaroknál uj meg uj 
vérfürdő kezdődött, a szörnyű utcai harc 
azonban már nem segített. Sükri pasa és 
oroszlánszívű katonái már nem tudták 
megmenteni Drinápolyt. Ekkor a török ka-
tonák hősies, megrendítő önfeláldozással 
a halálba menekültek a megadás szégye-
ne; elől: a lőporos tornyokba vetették ma-
gukat és légberöpitették a tornyokat, ma-
gukkal együtt. Ez a hősies öngyilkosság 
volt öt hónapi rettenetes ostrom után a 
török sereg utolsó haditénye. , 

Szófiából jelentik: Megbízható ma-
gántávirat jelenti, hogy a, bolgár lovasság 
ma reggel bevonult Drinppolyba. A tö rö-
kök az összes katonai raktárakat , Kemer, 
Assurek, Hadirlik, Kait és Karagkői hely-

ségekben fölgyújtották. ,Az arzenált föl-
robbantották. A Jianiikbisla melletti apró 
kaszárnyáikat, a kórházat s a várostói 
északra fekvő laktanyákat fölégették. A 
tűzvész rémesen terjed. A lakosság őrült 
izgalommal menekül. Karagacs város-
részben a pályaudvar közelében levő sem-
leges zónát, ahova az idegenek menekül-
tek, az ostromlóik gondosain megkímélik. 

Szófia és egész Bulgária ujjong. A 
Drinápolynál és Csataldzsánál folyó har-
cok lázias izgatottságban tartották a fővá-
rost. A lapok egyik (különkiadást a másik 
után dobták az utcákra, melyeken egész 
éjszaka hatalmas tömegekben táborozott a 
nép. Ma reggél érkezett meg Drinápoly el-
estének híre s leírhatatlan örömet okozott. 
Az egész város zászlódiszt öltött. Az ut-
cákat zenekarok járják be. Az összes tem-
plomokban zúgtak a harangok és hálaadó 
istentiszteleteket tar tanak. A nép az utcá-
kon táncol. Viharos tüntetések voltak a 
királyi palota és a hadügyminisztérium 
épülete előtt. 

Drinápoly eleslte után látni .lehet, mi 
vár a törökökre Csataldzsánál is. Már 
Konstantinápolyból jelentik azt a hirt, 
hogy a bolgároknak vasárnap Csataldzsá-
nál megkezdett offenzívája ugyiátszik dön-
tő ütközetté fejlődik ki. San-Stefanóban 
hétfőn egészen estig szakadatlan ágyúzás 
hallatszott. Tegnap is az egész vonalon 
dühöngött a harc. Hétfőn három hadosz-
tály Enver bejnek a parancsnoksága alatt 
San-Steíanóból Csataldzsába és Derkos-
ba ment, ahova több gyalogsággal, tüzér-
séggel 'és lovassággal megrakott szállitó-
hajót is küldtek. A bolgárok .főtámadása 
Kanikőj ellen irányul. A törökök állásai-
kat szívósan védik. Tegnap ,a 10. és 12. 
hadosztály is beavatkozott a harcba. A 
bolgárok a centrumban hatvanezer em-
berrel támadták meg a török hadállásokat, 
de török forrás szerint visszaverték őket 
és 800 halottat hagytak ,a csatatéren. A 
bolgárok erre északnak fordultak. A csata 
eddig eldöntetlen és előreláthatólag ma 
nem fog befejeződni. Tegnap Makrikőjből 
nagy török tartaléksereg ment Csatal-
dzsába. 

Belgrádból jelentik: A szövetséges 
balkáni államok között megegyezés jött 
létre, hogy elfogadják a nagyhatalmak bé-
kefeltételeit. Itteni politikai körök bizo-
nyosra veszik, hogy a jövő héten meglesz 
a békekötés. Szerbia és Bulgária között 
azonban legkevésbé sem javult a viszony. 

Cettinjéböl jelentik: Miután ia nagy-
hatalmak képviselői a montenegrói kor-
mánynál közös lépést tettek abból a cél-
ból, hogy Szkutari város nem harcoló la-
kosságának a város elhagyása megenged-
tessék, Daniló trónörökös főparancsnok 
követtel levelet küldött Esszad basának, 
melyben közölte, hogy a király a nem korn-
battans lakosságnak szabad elvonulást en-
ged 50 órán belül. Esszad basa levélben 

( azt válaszolta, hogy köszönetet mond e 
' nemes lelik üségért, de az ajánlatot nem fo-

gadhatja el, mert kormányától erre nincs 
fölhatalmazva. 

A nagyhatalmak demarsa nem késik 
tovább. Követelni fogják, hogy a szerb és 
montenegrói katonákat vonják vissza Al-
bániából és hogy Szkutari ostromát hagy-
ják abba. Már minden nagyhatalom meg-
bízottja aláirta e követeléseket, kivéve az 
oroszt. 

Mi a története a 
szinügyi bizottság dolgainak? 

— Wimmer Fülöp interpellációja. — 

(Saját tudósítónktól.) A ma délután tar-
tott március havi közgyűlésnek kétségtele-
nül a legérdekesebb része az a szinügyi vita 
volt, amely Wimmer Fülöp ismeretes inter-
pellációja körül támadt és körülbelül három-
negyedórán keresztül foglalkoztatta a köz-
gyűlést. Az egész onnan indul .ki, hogy a ta-
nács újból megválasztotta a szinügyi bi-
zottság lemondott tagjait. Wimmer Fülöp 
erre meginterpellálta a tanácsot, hogy miért 
tette, ezt, amikor ő olyan értelmű indítványt 
terjesztett a közgyűlés elé, hogy ezentúl ne 
a tanács, hanem a közgyűlés válassza a 
szinügyi bizottság tagjait s az indítvány a 
közgyűlés hallgatólagos helyeslésével talál-
kozott, sőt maga a tanács is pártolta. 

Gaál Endre dr. volt az ügy előadója és 
az interpellációra ,a tanács válaszaként azt 
mondotta a közgyűlésnek, hogy a szinügyi 
bizottságnak működni kell, mert ezt a szer-
vezeti szabályrendelet irja elő. Ezért tör-
tént, liogy a lemondott bizottsági tagokat 
uira megválasztották, ami nem jelenti azt, 
hogy Wimmer indítványa nem mehetne ke-
resztül a közgyűlésen. Előadó kéri a köz-
gyűlést, hegy a tanács válaszát vegye tudo-
másul. 

Wimmer Fülöp kijfelenti, liogy a tanács 
válaszát nemi veszi tudomásul és kéri a köz-
gyűlést, hogy indítványa érdekéiben, vagyis, 
hogy a közgyűlés válassza majd a szinügyi 
bizottság tagjait, mellé álljon. Mindenek .fö-
lött az vezérli őt, hogy a szinügyi bizottság 
mesterségesen megakasztott miuűkája míe-
lőlbb lehetővé tétessék. Nem helyeselheti a 
tanácsnak azt az eljárását, hogy a bizottság 
lemondott tagjai t ujlból megválasztotta. Nem 
helyeselheti azért, mert annyi előrelátást el-
várt és remélt a tanácstól, hogy ezzel az újból 
való megválasztással a bizottság köbeiében 
történt rendkívüli dolgokat helyre nem hoz-
hatja- A szinügyi bizottság köriül keletkezett 
bajok idején rögtön látta, hogy egy mélyebb-
re ható nemédiumra van szükség és ez nem 
lelhet .más, iránt az, hegy ezentúl a közgyűlés 
válassza a ibizot'hság tagjait. Az volt a likba 
eddig, hegy a közgyűlés és a szinügyi bizott-
ság között nem volt meg a kapocs. A közgyű-
lés niem értett egyet, a Sízfuiügyá bizottság elő-
terjesztéséivel. Tisztelt közgyűlési — folytatta 
Wimmer, — hogy én a szinügyi bizottság 
teendőiről beszelek, ez szigorúan a közigaz-
gatás ügye és se pikantériáikról, se egyéb ha-
sonló dolgokról egyáltalán nincsen szó. A vá-
rosnak van egy hatalmas szinlbáza, amely 
körül pénzügyi, gazdasági ós művészeti kér-
dések forognak. A szimügyli bizottság épp 
oly tanácsadó bizottsága a közgyűlésnek, 
mint akármelyik másik, páLdául az iskola-
szék ivagy műszaki bizottság. Ezeknek a bi-
zottságoknak más feladataik nincs, minthogy 
a hozzájuk tartozó kérdéseikben véleményt 

j mondjanak, amely vélemény a tanács u t ján 
a közgyűlés elé kénül, dó a végszót mindig 

1 a közgyűlés mondja kii. 
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