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TÁVIRATOK
A nagykövetek akcziója.

Konstantinápoly; nov. 8. A nagykövetek teg
nap tartott gyűlésükből kifolyólag ma lépéseket 
tettek a portánál és ez alkalommal utaltak arra, 
hogy a nagykövetek a krétai igazságügyi refor
mok reorganizácziójára és behozatalára kikül
dött ottoinan-bizottság kinevezéséről még nem 
értesittettok. A nagykövetek továbbá kifogást 
emeltek ama legutóbbi rendelet ellen, melylyel 
elrendelték, hogy a kereskedelmi törvényszék 
által behajtott illetékek az állampénztárba fizet
tessenek be, minthogy az illetékek felemelése 
alkalmával a porta és a nagykövetek abban 
egyeztek meg, hogy ez illetékek csakis a neve
zett törvényszék tisztviselőinek fizetésére fog 
fordittatni, mig a jelenlegi intézkedés következ
tében a tisztviselők azon veszélynek vannak 
kitéve, hogy fizetésüket rendetlenül fogják meg
kapni.

F á ris , nov. 8. A «Havas ügynökség»-nek jelen
tik Athénből: Egy görög gőzös 10 kopt katonával, kik 
Kréta szigetén levő ezredüklől dezertáltak és Görög
országba menekültek, hogy a görög kormány oltalma 
alatt Alexandriába szállíttassanak, kikötött Caneában, 
a hol a kormányzó a szökevényeket fel akarta tar
tóztatni. Az ottani görög konzul azonban a kormányzó 
szándékával szemben erélyesen ellentállást fejtett ki. 
\ z  ügy élénk mozgalmat keltett. A gőzös azonban 
minden további inczidens nélkül folytathatta útját. A 
jörög kormány helyeselte a konzul eljárását. A caneai

idegen konzulok táviratokat intéztek a nagykövetekhez, 
a melyben a reformok sürgős keresztülvitelét 
kérik.

Fáris, nov. 8. Ama nyilatkozat tudomásul vétele 
után, melyet Hannotaux miniszter a franczia képviselő- 
házban tett, a szultán titkárját Cambon nagykövethez 
küldötte, a ki a Hannotauxtól kapott utasítások értel
mében hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt szükséges, 
hogy a szultán oly rendszabályokat léptesen életbe, 
melyek alkalmasak a közvélemény megnyugtatására. 
A párisi török n.>ykövet értesítette Hannotaux kül
ügyminisztert, hogy a szultán a következő pontok 
haladéktalan megvizsgálását és keresztülvitelét ren
delte el:

1. az oly személyek szabadon bocsátását, a 
kik ellen nem emeltek panaszt;

2. annak elrendelését, hogy a rendőrség a 
békésen viselkedő örményeket ne üldözze;

3. az örménygyülés haladéktalan egybehivá- 
sát pátriárka választásczéljából;

. 4. Macar bey ezredesnek Salvator páter meg
gyilkoltatása miatt haditörvényszék elé való állí
tását ;

5. a diarbekiri váli visszahívását, a ki a 
zavargások alkalmával gyanús magatartást tanú
sított;

6. a válikhoz precziz utasítások küldését újabb 
erőszakoskodások megakadályozására;

(1 kártérítés nyújtását a kis-ázsiai kalho- 
likus zárdák részére, melyek a legutóbbi zavar
gások alkalmával kárt szenvedtek.

Ezenkívül rendelet fog közzátétetni, hogy a múlt 
évben 6 örmény vilajet részére engedélyezett refor
mok a többi tartományokra is kiterjesztessenek. A 
török nagykövet azonkívül utalt a konstantinápolyi 
prefektus felmentésére, a ki a zavargások alkalmával 1

gyengeséget árait el. Hannotaux miniszter köszönetét 
mondott a nagykövetnek és közölte vele, hogy pontos 
utasításokat küldött Cambonnak a komoly reformok 
mok és rendszabályok keresztülvitelének ellenőrzésére.

A württembergi herczeg temetése.
Merán, november 8. Vilmos herczeg temetése 

kedden délelőtt 11 órakor lesz. Miklós würtem- 
bergi herczeg és Meerwelt helytartó ideérkeztek. 
Ferdinand Károly főherczeget és Albrecht wiirt- 
tembergi herczeget ide várják. A temetésen 
8 felségét Ferencz Ferdinand főherczeg fogja 
képviselni. Fejérváry báró, a Mária Terézia-rend 
kanczellárja és más méltóságok Meranba utaznak 
a temetésre.

Bécs, nov. 8. Az elhunyt Vilmos Württem
berg! herczegért 6 napi udvari gyászt rendeltek, 
mely lolyó hó 10-én veszi kezdetét.

Nagy tüzek.
Péíervár, nov. 8. A péterhofi Pulman-féle 

öntöde majdnem teljesen leégett. A kár je
lentékeny.

London, nov. 8. Tegnap este a Blackfriars-
kerületben lévő gőzfecskendőgyárban nagy tűz 
ütött ki. 350 gőzfecskendő és 37.000 lábnyi cső 
elpusztult.

Budapest, nov. 9.
A kvóta. A «Reichswehr», az uj bécsi napi

lap, mai számában budapesti levelezőjétől közle
ményt hoz a kvótáról. A bécsi lap értesülései 
szerint a magyar minisztérium tisztában van 
azzal, hogy a kvótának 4—5%-ali emelése nél
kül a kiegyezési szerződéseket megújítani nem

A „FŐVÁROSI LAPOK“  TÁROZÓJA.
Eljegyzés.

m  A  Fővárosi Lapok eredeti tározója. —

— Irta: Sebesi Samu, —

Készen volt már egészen. A lehellotszerü 
Könnyű ruha lágy hullámokban folyta körül 
Karcsú termetét. Fölemelte a toilette-asztalon 
fekvő mellcsokrot és gyönyörrel szagolta a 
pompás bokrétát. Homlokára hulló sötét haja 
csak jobban kiemelte arczának fehérségét. A 
szép szürke szemekben mély tűz, heves szenve
dély lobogott. Az órára tekintett, de még messze 
volt az idő, melylyel a báli meghívó a táncz 
Kezdetét jelölte.

Vizsgálta arczának minden vonását, báli 
uhájának minden redőjét. Mosolygott és ábrán- 
losan emelte fel csillogó szemeit, melyeknek 
.ugara megbabonázta azt, a ki belenézett. Majd 
Hfujta a gyertyákat. Csak a függő lámpa rózsá
é in  golyója terjesztett fényt a szobában. A 
Kályhában lobogó tűz egyhangú dorombolása, 
csendes, egyhangú zajt ütött és a rostélyzaton 
átvilágító tüzsugár ott tánczolt a virág-állvá- 
lyon elhelyezett délszaki növényeken.

A félhomály, a lángnyelven által rajzolt 
antásztikus árnyképek, a mély csendesség, mind 
íivták, csábították álmadozni, ábrándozni.

A vén morgó medve, ez a megtisztelő czim, 
a férjét illeti, még tarokkozott a körben. Bi

zonyosan az utolsó pillanatban érkezik haza- 
Először összeszidja a szobaleányt, azután az 
ördögbe küld minden bált és minden bálrendező , 
bizottságot, aztán lomhán, ügyetlenül és szörnyű 
bus képpel magára huzza a frakkját, odaáll a 
szép asszony eleibe — ki véletlenül az ő fele
sége — és mintha vesztőhelyre menne, olyan 
szomorúan mondja:

— Indulhatunk!
De hát mikor jő haza? Ki tudja? Addig 

várakoznia kell. És egészen egyedül van. Ki 
venné rossz néven, ha emlékezete a múltba 
kóborol vissza?

Az asszony leereszkedett a kényelmes karos 
székbe. Szemeit félig lehunyta és követte gon
dolatait, melyek repültek vissza azokhoz a már- 
moros emlékekhez, melyek már úgy tűnnek fel 
előtte, mint valami káprázatos álomképek. Váj
jon elrepültek? Vájjon örökre eltűntek? Vagy 
tán ismét visszatérnek, hogy beragyogják, meg
aranyozzák ezeket a mostani prózai napokat.

Milyen unalmas, milyen rideg az élet egy 
banális férjjel, a ki napestig a hivatalában, a 
körbén, a kávéházban ül és a mikor haza téved, 
akkor se hoz egyebet, mint egy rakás politikát, 
blazirt kedélyt és utálatos pipaszagot...

A másik...! Oh az más ember volt. Csupa 
gyöngédség, csupa szív. Komolyságában a férfias 
jellem, tréfáiban igazi humor nyilvánult. Lova- 
gias és bátor ficzkó tetőtől-talpig. Emlékezik, 
hogy kényeztette, mint egy gyermeket és ját
szott vele, mint egy babával.

— Elviszlek messze, messze innen!

— Vigy el vigy, — felelte ő.
Százszor is megcsókolta és azokkal a szürke 

szemeivel olyan szomorúan tekintett reá, mintha 
azt mondta volna:

— De hátha más visz el ?
Szinte haragosan dobbantott ekkof. Kis idő 

múlva tovább szőtte gondolatait. Beszélt ön
magához:

Igaza volt, a másé lettem. Mikor megbán
tam, már késő volt. Azóta csak egyszer lát
tam egy tánczmulatságon. Meghívott egy ke- 
ringőre. Soha se felejtem el azt a pillanatot. 
Reszkető kézzel, hanem azért erősen tartotta a 
derekamat. Arczomba hajolt és én éreztem a 
lehelletét.

— Soha senkit se fogok szeretni és örökkő 
gyászolom a te emlékedet . . . suttogta halkan.

Szegény fiú! Mennyire szeret még most is. 
Ez a szerelem majd elhozza ma este a bálba és 
akkor . . . akkoi megmondom, hogy nem fogom 
elfeledni soha. Megmondom, hogy szeretem és 
megbántam, hogy a másé lettem . . . Meg
mondom . . .

Szinte megrémült. Végig simította arczát, 
mintha elakarta volna űzni azokat a csábitó 
ábrándképeket, a melyek csoodálatosan inge
rellek érzékeit. De az édes. kábító álom varázsa 
megbüvölte . . . Ott állt lelki szemei előtt leány
kori udvarlója, a kitől elválasztották, hogy he
lyet csináljanak a gazdagabb kérőnek. (Olyan 
mindennapi történet ez) Álmadozásában előtte 
állt abban az ideális tiszta légkörben, melyben 
az élet rideg prózája nem tolakodik a szerelem



FŐ VÁRO SI LÁPOK.
lehet. Az osztrák kormány a kvóta ily arányú
felemelését kívánja annak viszonzásául, hogy a 
kereskedelmi szerződéseket több tekintetben 
Magyarország javára változtatták meg. A ma
gyar kormány e tekintetben nem is hagyta két
ségbe Magyarország választóit s  igy e kérdés a 
legnagyobb valószínűség szerint minden nehéz
ség nékül lesz megoldható.

Apponyi Albert gróf mandátuma. Mi is hirt
adtunk a jászberényi liberális párt abbeli szándékáról,
hogy Apponyi Albert gróf mandátumát több rendbeli
visszaélés miatt bérvénynyel akarja megtámadni. A 
jászberényi nemzeti párt most adatokkal igazolja, hogy 
a választáson visszaélések nem fordultak elő' s hiteles 
argumentumokkal akarja megczáfolni a liberális párt
vádjait. Az említett közleményből, a melyet P e t h e s 
János választási elnök és T a r n a y Sándor küldött
ség! elnök is aláírtak, közöljük a következőket:

I. Az 1896. évre érvényes képviselő választók
névjegyzéke 1599 választót tüntet fel.

Ebből:
a) leszavazott 1266;
b) az illető lelkészi hivatalokból beszerzett hite

les adatok szerint elhalt 152 választó;
e) részint más helyen levő lakásuk, részint a 

várostóli távollétük, betegségük, másnemű elfogl altatá
suk vagy egyéb okok miatt a szavazó urnánál meg 
nem jelent 66 választó;

d) 54 választó saját aláírásával bizonyítja, hogy
ők a választásnál szavazásra egyáltalában nem jelent
keztek;

e) 15 választó hitelt érdemlő kifogástalan egyéne?}
előtt kijelentette, hogy ők választási joguk gyakorlása
végett szintén nem jelentkeztek.

Összegezve most már ezeket, a számítás követ
kezőleg áll:

A bejegyzett szavazók száma 1599 
Ezekből:

a) leszavazott 1266
b) meghalt 152
c) szavazattól tartózkodott 135

Összesen 1553
fenmaradt 46

választó, a melyek közölt esetleg a választási lajstrom
ban feljegyzett 24 elutasított szavazat is fogl alt athatik, 
de a kikkel eddig feltalálás hiányában érintkeznünk
és tőlük a szavazástól való tartózkodásukra vonat
kozó nyilatkozataikat beszereznünk nem lehetett.

II. A fentebb kitüntetett adatokkal ki van mu
tatva annak az állításnak a lehetetlensége, hogy 130
—150 szavazat utasittatott volna vissza, de ki van 
mutatva az is, hogy az elhaltak helyett senki sem 
szavazott s igy czáfolva van annak az állításnak a 
lehetősége is, hogy holtak helyeit mások szavaztak 
volna gróf Apponyi Albertre.

költészete mellé. Hogyne jutna eszébe? Hogyne 
gondolna rá és miért ne ábrándozna róla?

Aztán eszébe jutott, hogy az a szegény fiú 
soha sem szeret senkit, mert csak őt szerette. 
Soha sem lesz boldog, mert csak ő volt a bol
dogsága És az ő szerelme, az ő boldogsága is 
hiányos. De mennyire boldogtalan lehet az a 
másik . . . Bizonyára sok keserű éjszakát viraszt 
keresztül. Ki tudja mennyit szenved ?

Hanem ma bizonyosan ott lesz a bálban. 
Hadd érintse arcza forrósága, hadd súgja ismét 
fülébe: »szeretlek.« Most nem maiad adós a 
felelettel. Viszonozni fogja szívből szenvedél
lyel: szeretlek, szeretlek, szeretlek!

Idegesen ugrott fel és sietve nvult a csen
gettyű után.

— Itthon van már az ur ? kérdezte a belépő 
cselédtől.

— Még nem jött haza.
— Tehát rám sem gondol, susogta magában 

az asszony.. Oh azért a másikért vert meg az 
isten a legközönyösebb emberrel a világon.

Most már repülni szeretett volna, hogy tud
tára adja érzelmeit annak a másiknak, a ki 
soha sem fog kívüle mást szeretni. Gyorsan be
lépett a másik szobába, hogy meggyőződjék férje 
távollétéről, a ki már csak ezért is szörnyű 
büntetést érdemel. Az asztalon hevert a frissen 
érkezett esti lap. Inkább önkénytelenül, mint 
kíváncsiságból belepillantott. Hirtelen összerez
zent és szemei mohó tekintettel tapadtak egy 
rövid hírre, a melynek «Eljegyzés» volt a 
ez Íme.

Azt olvasta belőle, hogy az a másik, a Ifi

Oroszlánok és kakasok.
(Előzmények és befejezések a lapokból.)

I.
X. kiváló politikusunk, az erős tölgy, a ki bátran

szembeszáll az idők é3 emberek viharával, ez a ret-
tenthetlen athléta, a ki tudvalevőleg az ország legerő
sebb vívói közül való — holnap fog megverekedni
Y úrral, politikájának e hatalmas ellenfelével, a ki 
mindezideig mindenben útjában állott, s a kit végre 
most el akar seperni maga elől.

Az egész ország feszült várakozással lesi az
oroszlánok eme küzdelmét, mely tekintve az ellen
felek egymás iránti gyűlöletét, a sértés nagyságát és
azt, hogy mindketten a kardforgatás rettenthetetlen hő
sei — bizonyára végzetes lesz egyikükre.

A küzdés bandage nélkül megy, végkimerü
lésig.

Mily felséges szép látvány lehet, mikor a sivatag
két királya méri össze haláltusában az erejét.

II.
Párbaj. D. és G. ur tegnap kardpárbajt vívtak

egyik vívóteremben. X. ur két lapos vágást kapott, 
Y. ur négyet. Párbaj után kibékültek a felek.

III.
K akasviadal a kávéházban. Mulatságos lát

ványban volt részük tegnap délután egyik kerepesi-uti
kávéház vendégeinek. Két fiatal legényke, bizonyára 
gólyajogászok lehettek — összeveszett valami haszon- 
talanságon és szörnyű komikus módon egymásnak 
estek.

A pinezérek alig bírtak véget vetni a kakasvia
dalnak. Mint hírlik, a dolognak folytatása lesz. Ha
lesz: bizonyára komikus lesz ez a kisszerű kakas
viadal.

IV.
H alálos párbaj. A sorsnak csudálatosak az ő 

utjai! Játékból egymás elé vet két fiatal embert és 
az egyik ott marad véres ajkkal a fűbe harapva. 
Borzasztó, szörnyű vég! Tegnap még rózsás ifjúsága
integetett feléje és ma a hideg halál karjába hullt.

Milyen ostobaság is ez az istenítélet! Igen, ha
komoly férfiak, komoly ügyben állnak össze, a kik 
érzik, hogy kettőjük közül egyik felesleges a másikra 
nézve — szóval, ha férfiak kezében cseng az aczél, 
vagy füstöl a pisztoly — akkor méltó helyén van, 
mert ezek nem játszanak — de vétkes gondatlanság
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gyermekek kezébe adni a fegyvert, a kik nem vesz
nek komolyan semmit, sem az életet, sem a halált.

Ypszilon.

Az én Meurtrier barátom.
Irta: Coppée.

I.
Volt idő, mikor én, mint alsórendü hivatalnok

valamelyik minisztériumban dolgoztam. Minden nap, 
tiz órától négy óráig rabja voltam egy megfakult 
aktákkal kárpitozott irodának, melyben állandóan 
ócska papírok kellemetlen szaga uralkodott. Itt ettem
meg reggelire sajtomat és almámat, melyet a kályha
tetején sütöttem meg magamnak, elolvastam a lapot 
egész a hirdetésekig, Írtam ismeretlenül maradt ver
seket sőt még néhány állami ügyet is elvégeztem,
hogy a hónap végén bizonyos pénzösszeget vegyek
fel, mely épen elég volt arra, hogy én és az enyéim
éhen ne haljunk.

Volt akkor fogoly társaim közt egy, kiről ma meg 
kell emlékeznem. Meurtrier (Gyilkos) Achillesnek hív
ták s valóban ijesztő külseje, magas növése miatt 
csaknem meg is érdemelte e nevet. Szálmagos ficzkó
volt, körülbelül negyven éves, karjai, vállai nem vol
tak szélesek, de hogy magának tekintélyes külsőt
adjon, széles karimáju nemezkalapot hordott, bő, rö
vid jaquettet, épp olyan bő, koczkás nadrágot és vér
piros nyakkendőt rengeteg inggalérja alatt teljes sza
kállt növesztett s haját tövig lenyiratta.

A Meurtrier egyetlen vágya — ki külünben a 
legjámborabb és legjobb volt társaim közt — az
volt, hogy athlétai szervezete legyen, olyan iz
mai, mint egy diskosdobónak és a mint
ő maga állította, ne ismerje erejét. Békés 
hivatala végzése közben nem tehetett egy moz
dulatot sem a nélkül, hogy a néző ne vegye észre 
rengeteg erejét. Ha a polczról egy egész üres mappát
kellett levennie, odalépdelt egy teherhordó nehéz lép
teivel, görcsös kézzel ragadta meg a mappát és fesze
sen kinyújtott karral vitte a legközelebbi asztalhoz,
vállait felhúzva és szemöldökeit összevonva, mint kro-
toni Milton. Annyira vitte ezt a mániát, hogy éppen 
oly nagy megerőltetést fejtett ki a legkisebb tárgy 
fölemelésénél. Egyszer láttam, a mikor jobb kezében 
a papii kosai at tartotta s balját vízszintesen nyújtotta 
ki, mintha valami rettenetes teher egyensúlyozását ke
resné. Meg kell vallanom, hogy ez az izmos egyéni
ség bennem nagy tiszteletet keltett; mert akkor, még 
inkább, mint most, gyönge és beteges voltam s ezért 
rendkívül lelkesedtem e nagy fizikai erőn, mely nálam 
teljesen hiányzott.

A Meurtrier szórakozásai olyanok is voltak, hogy
a csodálatot, melyet bennem máris keltett, még fokoz
ták. Nyáron rendesen hétfő reggel, mikor a szabad
vasárnap után találkoztunk újra az irodában ■*— nem 
mulasztotta el, hogy nagyszerű erőmüveiétéiről be
széljen. Miután letette nemezkalapját, kabátját, mellé
nyét s ingujjával homlokáról letörölte az izzadtságot
— azért, hogy heves, sangvinikus vérmérsékletét bi
zonyítsa — kezeit nadrágzsebébe mélyesztette és
egyenesen elém állva, erőtől duzzadó, méltóságos
helyzetben, ilyesféle monológba kezdett:

— Ez volt aztán a v a s á r n a p ,  kedves bará
tom. Nincs az az erőfeszítés, a mi engem földhöz
vágna. Gondold csak meg, tegnap regattáztunk Join- 
czille-le. Pontba hat órakor korán rendez-vous Berg- 
ben, a «Delphin» egész legénységével. És máris mi
csoda forróság!

Az ember főihajt egy pohár bort, csikós trikót
és vilorlavászon nadrágot húz fel, megragadja az
evezőt és rajta! . . . egy . . . kettő . . . egy . . . 
kettő . . . Joinvillebe . . . Ott még egy fürdő reggeli 
előtt, nemde? Hamar úszónadrágot, egy ugrás a 
partról és fejjel be! Utána természetesen farkas
étvágy . . . A hajóhoz megyek, megragadom fél
kézzel és kiáltok: Ide nekem egy kis sonkát! . . . 
Hamar három harapás és megettem! Ide egy üveg
pálinkát . . . Két korty és üres . . . Még néhány
ugrás az emésztésre. És igy tovább . . .

Aztán jön a regattaverseny órája.Dél van; a nap épen
függőlegesen süt. A csónokok egyenes vonalban állnak
a csillogó vizen, szemben a vigan földiszitett emelvény
nyel. A parton a polgármester áll vállszalagjával a 
rendet rendőrök tartják fenn; egész sereg elegáns
ember várja feszülten a kezdetet . . . Bumm! . . . 
A lövés megadja a jelt! A «Delphin» repül, mint egy

annyit esküdött, hogy soha senkit se fog sze
retni, a napokban tartotta eljegyzését egy igen 
kedves, bájos leánnyal. . .

Meglepetése csak egy pillanatig tartott. Gyor
san tükre eleibe lépett s ideges mozdulatokkal 
vetette le a báli ruhát. Mellcsokrát messze lökte, 
haját lebontotta és nemsokára ismét házi pon
gyolában volt.

Szemei kezdetben haragosan csillogtak, de 
egyszerre elhomályosultak s könycseppek per
dültek végig szomorú arczán.

— Nyomorult, nyomorult — sziszegte. — 
Még hittem neki, még boldogtalannak képzel
tem . . . Álom volt és elrepült, felébredtem.

E pillanatban sebbel-lobbal érkezett a férj 
és még ő kezdte a sürgetést.

— Gyorsan édesem, elkésünk! De nini, te 
sírtál!

Az asszony arcza már kiderült.
— Úgy van édesem, mert kezdetben boszan- 

tott, hogy annyit késel. De lásd, utóbb átláttam, 
hogy igazad van. Még is neked van igazad öre
gem. Sokba kerül a bálozás, a mulatozás. Én is 
jobbnak tartom, ha azzal sürgősebb kiadásainkat 
fedezzük.

A férj csak bámult, hogy az ő feleségét mi
féle takarékoskodási szellem szállta meg egy
szerre. Szinte a nyakába borult.

— Őszintén mondod?
— Csókolj meg édes és ne kételkedj, — fe

lelt az asszony mosolyogva, de a mosoly mö
gött, még mindig ott csillogott a könycsepp . . .

A derék férfiúnak azonban nem jutott eszébe 
megkérdezni: a  mosoly őszinte-e vagy a köny?
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