
Kecskeméten a város törvényhatósága, a Katona 
József-kör és a kaszinó rendezte az ünnepséget. Délelőtt 
10 órakor kezdődött a színházban. A programm első pontja 
volt Jókai király-himnusza a dalárda közreműködésével,
aztán dr. Szeless József alkalmi beszédet mondott; 
Kovács József kegyesrendi tanár Jókait, mint regényírót 
méltatta, Magyar István elszavalta A holt költő szereimért
s végül a zenekar Baksay Mihálynak ez alkalomra irt 
Jókai-indulóját játszotta el. Az előkelő közönség a műsor 
minden egyes szántát zajosan megtapsolta.

Délután 3 órakor nagy közönség gyülekezett az elé
a ház elé, ahol Jókai két esztendőn át lakott. Kovács Béla 

^lendületes beszéde közben hullott le a lepel a házba fala
zott emléktábláról. Utána Katona Ernő elszavalta Kovács
Antal ódáját és Papp Dezső Komócsy József költeményét, 
mire a közönség emelkedett hangulatban szétment.

Este 7 órakor a színházban díszelőadás volt, Jókai
nak Gazdag szegények cimii darabját adták, amelyet telt 
színház élvezett végig. Az előadás után fényes táncmulat
ságra gyűltek össze Kecskemét szép asszonyai és leányai.

A vidék többi városaiban is mindenütt lelkesedéssel 
és igaz ragaszkodással hódoltak a nagy költőnek.

Jókai adományai.
Jókai Mór írói működése ötvenéves jubileuma alkal

mából a következő alapítványokat tette;
A Hírlapírói Nyugdíjintézetnek 2000 koronát, 
az írói Segélyegyesületnek 2000 koronát, 
a Kisfaludy Társaságnak 2000 koronát, 
a Petőfi Társaságnak 2000 koronát, és
a Képzőművészeti Társaságnak 2000 koronát adomá

nyozott.

B E L F Ö L D .

V esz te r Im re  országgyűlési képviselő ur a 
következő nyilatkozatot küldötte be hozzánk:

A Magyarország ma esti számában a nemzeti párt 
lappangó válságáról ir, s értesülését a többek között arra 
alapítja, hogy én a kormánypártba készülök lépni. E hir 
alaptalan; s én senki előtt oly nyilatkozatot nem tettem, 
amelyből a Magyarország állítását megokolhatná. Lehet, 
hogy a nemzeti párt egy nagy része az egyházpolitikában 
másként fog szavazni, mint ahogy én szándékozom, de
meg vagyok győződve, hogy ha ez megtörténik is, az elv sé
relme nélkül fog megtörténni. Már pedig pártállásom meg
változtatásának szükségessége csak akkor állana elő, ha 
köztem és a párt többsége között elvi differenciák merül
nének föl. Ettől azonban nem tartok, mert tudtommal a 
párt az egyházpolitikai kérdésekben ma is változatla
nul azon az állásponton van, amelyet Apponyi Albert 
gróf a házban kifejtett és több alkalommal hangsúlyozott. 
De ha a pártban vannak is, akik velem ellentétben azt 
hiszik, hogy a jelenlegi kormányjavaslatok ez idő szerint 
főleg közigazgatási szervezetünk gyarlóságánál fogva ered
ményesen végre nem hajthatók és ennélfogva meg sem sza-
vazandók, ez az ellentét nem magára a dolog érdemére, 
tehát az elvre, hanem csakis a reform gyakorlati kivibe: 
tőségének kérdésére vonatkoznék; ez pedig engem arra, 
hogy a pártot, melynek az egyházpolitikai kérdésekkel leg
alább is egyenlően fontos más feladatai is vannak — el
hagyjam, seliogysem késztetne.

Budapest, 1894. január 6.
Veszter Imre, 

országgyűlési képviselő.

A hóflságlii választás. A hódsághi kerület kép
viselőjelöltje, Stecz apatini plébános — mint értesülünk — 
visszalépett. A visszalépés oka, hogy Stecz pártonkivüli 
programmal kívánta a megválasztatását és a megyei nem
zeti párt csak abban az esetben támogatta volna, ha a 
nemzeti párt programmját vallja. Stecz helyébe Érti István 
hódsághi lakos lépett fel nemzeti párti programmal. Érti 
tekintélyes bérlő és a kerületben nagyon népszerű. Kilátásai 
nagyon biztatóak. — Rohonyi Gyula kormánypárti jelölt 
tegnapelőtt mondta el a programmbesződét.

K Ü L F Ö L D .

Választások Franciaországban. A francia szená
tus, a törvényhozás felsőháza holnap ujittatik meg egy 
harmadrészében. A francia szenátorok tudvalevőleg kilenc 
évre választatnak, de nem egyszerre, hanem akként, hogy
a tagok egy harmadrésze minden három évben kilép s nj
választás megy végbe. A választást nem a polgárok össze-
sége, hanem minden megyében külön testület eszközli, mely 
a megye szenátoraiból, képviselőiből, megyei és községi bi
zottsági tagjaiból áll. A holnapi nap folyamán 88 szenátor 
esik nj választás alá, még pedig abcés sorrendben azon
megyékben, amelyek az a-betiitől g-ig (Ain—Gard) mennek. 
Eddig az újonnan választandó szenátorok közül 77 köztár
sasági, 11 pedig monarkista volt. Valószínű, hogy ez utób
biak most e néhány mandátum egy részét is el fogják 
veszteni.

A szií ilk i lázongások.
— A Pesti Napló levelezőjétől. —

Róma, január 4.
A táviratban jelentett újabb zavargásoknál egyéb 

sem foglalkoztatja e percben az olasz kormányt és közvé
leményt. Az a tény, hogy Szicíliában a lázongások éppen 
nem akarnak véget érni, sőt fokozott mértékben terjednek 
városról városra, végre arra bírta a kormányt, hogy nagy 
hadi erőt rendeljen a lázadók megfékezésére.

Ma, e hónap 4-én reggel Crispi táviratilag hívta 
egybe a minisztertanácsot. A Szicíliából érkezett hirek 
nyomasztó hatása alatt tanácskozott a kormány az eszköz- 
lendő rendszabályokról, de egyebet e percben még nem 
tudott mást elhatározni, mint azt, hogy katonaságot küld 
a szigetre.

Rögtön ez elhatározás után az egész olasz kontinen
sen fegyverbe hívták az 18til)-es évfolyam tartalékosait.

Egy hét lefolyása alatt e 40.000 tartalékos hadilábra 
áll s kiköt Szicíliában.

Ezekkel együtt a szicíliai haderő 60.000 embert fog 
kitennni. Több hadihajó is vesztegel a szicíliai kikö
tőkben.

A kormány azért nyírit ez ultima, ralióhoz, mert a 
lázadókat Crispi minden Ígérete sem tudta lecsillapítani. 
Crispi ugyan kijelentette, hogy első dolga lesz gyökeres 
reformtörvények alkotása. Az éhes és feldühödt nép azon
ban nem igen bizik ezekben az Ígéretekben. Sőt még va- 
dabbul folytatja pusztításait, mint azelőtt. Utolsó jelenté
sem óta újból három város égett porrá, számtalan község
hivatalait lerombolták, a csendőrökkel és katonasággal 
harcba keveredtek, minek sok halott és sebesült esett ál
dozatul.

Uj jelensége a lázongásnak, hogy a már többször 
leirt fasci dei lavoratori nevű szociálista munkásegyésüle- 
tek tegnap óta aktív részt vesznek a zendülésben.

A fascik ugyanis nem elégédvén meg az izgatással, 
maguk is a zendülők soraiba álltak. A kormányhoz érke
zett hivatalos jelentések szerint a fascik katonailag szer
vezkedtek, jó lőfegyverek ezreinek vaunak birtokában, s 
készek a Szicíliába küldött hadiérőnek is ellenállani.

E telegrammokból azonban csak hiányos képét látni 
a lázongásnak, mert nagyon sok városban, ahol zavargások 
vannak, elvágták a távirőhuzalokat, lerombolták a posta- 
hivatalokat. A palermói kormányzóság maga is e hirek 
egy részét lovasküldöncök utján kapta.

Tegnap óta újabb zavargások törtek ki, vagy régieb- 
bek folytatódtak Trapani és Girgenti kerületekben. így 
Távara, Girgenti, Marsala, Santa Ninfa, Sambuca, Zabut, 
Termini, Altavilla, Misiimen, Belmonté, Pietraperzia, Sa- 
lemi, Gibellina, Salaparuta, Trapani, Butera városok és
községekben. Ezek közül több város még most is lángok
ban áll, csaknem valamennyiben elégették gyűlöletük leg
főbb tárgyait: a vámházakat és adóhivatalokat. Némelyek
ben azonban a kormánynak bizalmat szavazó népgyülésekct 
is tartott a birtokos-osztály.

Ami most már a pusztítások által okozott károkat 
illeti, azok hozzávetőleges számítás szerint eddig is megütik 
a négy millió frankot. Ehhez hozzájárul a 60,000 újonnan 
fegyverbehivott katona eltartása, szállítása, az ezáltal el
veszett munkaerők értéke, az elpusztított adóhivatalok és
közintézetekben tönkrement pénzek, okiratok, a sebesültek 
ápolása, s a fizikai károk, — a hitel sülyedését nem is 
számítva.

A kormány el van tökélve, hogy karhatalommal vet 
véget a lázongásnak, s azután rögtön hozzáfog a reorga
nizációhoz.

A szicíliai képviselők — még az ellenzékiek is — 
megígérték, hogy egyelőre minden módon támogatják a 
kormányt.

K Ü L Ö N F É L É K .
Budapest, január 6.

— A királyné Madeira szigetén. December 23-án
érkezett Erzsébet királyné Funchal városába, Madeira
szigetére. Gibraltárból indult el a Greif yachton és az 
utazás három napig tartott, A felséges asszony inkognitó 
utazik Hohenems grófnő neve alatt. Eleintén úgy volt, hogy
csak tíz napig marad Funchalban, de az újabb rendelkezé
sek szerint most inár hat hétig lesz a sziget vendége. 
Alighogy a hajó kikötött, a királyné gyalog bejárta Fun
chal utcáit. Csak egy udvarhölgy kisérte s csekély távol
ságra egy matróz járt nyomukban. Másnap ünnepelte a ki
rályné születésenapját. Harmincnégy - évvel ezelőtt is járt a 
felséges asszony Madeirában. Akkor nagy kísérettel jött 
és körülbelül egy évig maradt ott, a lakosság még ma is 
hálásan emlékezik nemes szivére. A nép ajkán számos 
adoma kering róla, hogy mily szívesen ereszkedett szóba a 
halászokkal, meg a révészekkel. Karácsony este a királyné 
elment az éjféli misére s másnap is ott volt a templomban
ájtatos imába merülve. Portugáliában az a szokás az éjféli 
misén, hogy az áldozás után a trónon ülő püspök a feszü
letet csókra nyújtja a papoknak s az előkelőbb hívőknek, 
miközben ezeket mondja: Christus natus est hódié, mire az 
ájtatos hallgatóság igy válaszol: Venite, adoremus. A ki
rályné ebben a szokatlan szertartásban is résztvett. Min

denkit meglepett a felséges asszony fizikai kitartása. Gya
log ment a bucsujárú-templomba, amely kilenc méternyiro 
fekszik a tenger színe fölött és rendkívül meredek utón
közelíthető csak meg.

— József föharoeg ^ udvarm estere. Megírtuk
annak idején, hogy báró Vécsey Sándor kamarást, az Opera 
volt tanácsosát a király József főherceg mellé főudvar
mesternek nevezte k i  A kinevezést a hivatalos lap mai 
számában közli.

— H a d g y a k o r l a t o k f e b ru á rb a n .  Bécsi le
velezőnk távira! ózza, hogy február végén Galíciában 
rrsemysl és Krakó közt hadgyakorlatok lesznek. Részt- 
vesznek bennük a prsemysíi és a kassai hadtestek^
az utóbbi mádi Kovács János altábornagy vezény
lete alatt, akit csak legutóbb nevezett ki a király 
a kassai hadtest parancsnokává. E hadgyakorlatok 
már azért is érdekesek, mert ezúttal először történ
nek monarkiánkban, hogy télen is hadgyakorlatokat 
tartanak.

— Göndöcä Benedek temetése. Békés-Gyula lel
kes plébánosát, Göndöcs Benedeket, mint tudósítónk telegra- 
fálja, ma temették el. Békésmegyo szine java, a megyei 
birtokos osztály, a városi és megyei hivatalok, a gróf 
Wenclcheim és Almássy családok, Tallián Béla főispán, 
Novak kúriai bíró és az egész lakosság ott volt a teme
tésen. Széchényi Jenő nagyváradi kanonok végezte nagy 
segédlettel a gyászszertartást, amely után óriás néptömeg 
kisérte ki az elhunyt plébánost utolsó útjára.

— Boldog’ öregek. A londoni újságok nemrég' egy
Whittaker nevű úri embernek következő felszólítását kö
zölték:

Nyolcvanegy esztendős vagyok, Ötvenkilenc év óta 
nem ittam szeszes italokat. Felszólítok bárkit is, aki eb
ben az 59 évben szeszes italokkal élt, hogy fusson velem 
versenyt. Fogadok, hogy leverem.

A felszólítás a fogadások és versenygések hazájában, 
egész Angliában roppant szenzációt keltett. Klubokban, 
sportkörökben nagy fogadásokat kötöttek 'Whittaker győzel
mére és lázas kíváncsisággal lesték, hogy kik jelentkeznek 
a versenyfutásra. Most azután, mint Londonból Írják, meg
jelent a látóhatáron az első versenyző. Mr. Mosgrave-nek
hívják és kilencvenhárom éves. Washingtonban korcsmáros 
és a maga vallomása szerint a legutóbbi hatvan évben foly
tonosan úgy bepálinkázott, hogy sohasem volt józan. Nyi
latkozata, melylyel Whittaker kihívásának elébe állott^ 
igy szól:

Hajlandó vagyok mr. Whittakerrel hatvan yardnyl 
hosszúságra versenyt futni. Csak azt kötöm ki, hogy mr. 
Whittaker minden esztendőért, amelylyel nála öregebb 
vagyok, egy yardnyi térelőnyt adjon.

Az angol újságok Mosgrave kívánságát méltányosnak 
mondják és Whittakert arra szólítják fel, hogy fogadja d  
ezt a föltételt.

— F ran c ia  festm ények Ném etországban. A
franciák most jöttek arra a felfedezésre, hogy képtáraikban 
alig van festmény a tizennyolcadik század francia festőitől 
A szépm»vészetek minisztere ki is küldte Valabrégue Antony 
múzeumi tisztviselőt, hogy kutassa fel Watteau, Lancret és 
Páter festményeit. Valabrégue legelőször is Berlinbe ment, 
ahol az uj-palotában, a berlini múzeumban és San-Souciban
nem kevesebb, mint harmincnyolc kiváló festményt talált a 
tizennyolcadik század francia festőitől. Ezek a festmények 
Nagy Frigyes révén kerültek a németek birtokába, aki 
kiváló ápolója volt a francia művészeteknek és irodalom
nak. A franciák most szomorúan látják, hogy Vilmos né
met császár a tulajdonosa tizennyolcadik századbeli fest
ményeik javarészének, melyről nekik még csak másolataik 
sincsenek. A kormány lépéseket fog tenni e festmények 
visszaszerzésére, s lia ez nem lehetséges, lemásoltatja 
azokat.

— Bőre a  lió a la  tt. Az örökváro3, mint tudósitőnk
táviratozza, hó alatt van s az egyre szakadó hótömeg el
temetéssel fenyegeti. A mindig derült olasz ég alatt nagy 
pánikot kelt ez az időjárás, amilyenre 1808 óta nem emlé
keznek. E hónap 4-ike óta szakad a hó s a halmos város
részeket elzárta egymástól, a közlekedést megakasztotta S 
nagy tömegével összerongálta a táviró- és a telefondrótokat. 
Több szerencsétlenség is történt. A legélénkebb utcákon 
egyszerre kihalt az élet, megakadt az üzlet, a kereskede
lem s egyik házból a másikba jutni valóságos istenkisértés. 
Ugyanilyen havazásról ás fagyról ir firenzei levelezőnk Is, 
Négy nap óta nem lehet az utcán járni a emellett as 
influenza is erősen pusztít.

— Eakiiyő. Grill Rikhárd tegnap tartotta esküvő
jét a budavári evangélikus templomban Wohl/arth Anna 
kisasszonynyal. Násznagyok voltak: ifj. Ábrányi Komé] 
országgyűlési képviselő és Tabódy József császári és 
királyi kamarás. Az uj pár az esküvő után Abbáziába 
utazott

— Jőlelkü. bárónő. Az aszódi szegények, felnőttek 
és iskolásgyerekek várva-várják minden esztendőben a ka
rácsonyt, mert biztossan meghozza az örömüket Podma• 
niczky Ilona bárónő sohasem feledkezik meg az ő Ínsége
seiről és mindig kedves meglepetést szerez nekik. Az Idén 
is sok ajándékot, meleg ruhát és ételt osztott szét és bol
doggá tette a kicsinyeket.

— H alálozás. Sebesi Jób vasúti tisztviselő és hír
lapíró Marosvásárhelyen elhunyt Kolozsváron sok ideig 
rendes belső dolgozótársa volt az Ellenzék című lapnak.

ikor Kolozsvárról a debreceni üzletvezetőséghez helyezték &
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a debreceni lapoknak volt szorgalmas munkása, sőt szerkesz
tette is egy ideig a Debrccen-NagyváraAi Értesítő cimü heti
lapot. Debrecenből, hol a mellbetegség' már nagyon elharapó
zott rajta, Marosvásárhelyre ment rokonaihoz, ahol el is hunyt- 
A debreceni üzlet vezetőség tagjai koszorút helyeztek pálya
társuk ravatalára. Selesi Job-ban az irodalom tehetséges 
munkása s az Államvasutaknak ambiciózus és szorgalmas 
hivatalnoka hunyt el.

— A  V a iü a n t p o r tá rg y a lá sa , Megírlak, 
hogy a Vaiüant ellen megindított pürnek tegnapra 
kitűzött tárgyalását el kellett halasztani, mert a 
bomhamerénylő ügyvéde arra való hivatkozással, 
hogy az ügyész vádlevelének tanulmányozására nem 
volt elég ideje, a védelemről lemondott. P á ris id  
most azt. telegrafálják, hogy a tárgyalást szerdán 
mégis meg fogják tartani, mert a törvényszéki elnök 
által kinevezett uj védő kijelentette, hogy addigra a 
pöriratokat átkutatja. A kormány arra igyekszik, 
hogy az esküdtszék a kamara összeilléséig az ítéletet 
kimondja, és ennek az igyekezetének az uj védő
készségével most nagy szolgálatot tett.

— F elfa lt adóhátralék. Kis-jenöi levelezőnk írja, 
hogy Aradmegye délkeleti részében annyira clszaporodtak 
a farkasok, hogy az emberek az udvarra sem mernek ki
menni, mihelyt beesteledik. Almáson a minap egy falka 
farkas a község telkén felfalt kilenc, adóhátralék fejében 
lefoglalt kecskét. A megye az ordasok ellen legközelebb 
hajtóvadászatot rendez.

— Csendőrük harca rablókkal. A Nagy-Kanizsa 
kiizeiében fekvő Miháld somogymegyei község mellett — 
mint nagy-kanizsai levelezőnk Írja — csendőrök és csa
vargó rablók között, január 3-ikán éjjel valóságos harc 
Volt. A csendőrségi őrjárat a sűrű éjjeli sötétségben négy 
emberi alakot vett észre az ut mellett. Szabályszerű fel
szólításukra két lövés dördült el, mire a csendőrök szintén 
lőttek, irányul a lövések villanását vévo. Erre feleletül 
egyszerre négy, majd egyenkint három-négy lövés süvöltött 
el a csendőrök mellett, mire ezek az ut szélén álló jege
nyék mellett fedező állásba helyezkedtek és onnan ötször 
lőttek. A rablók elmenekültek. Török ós Simon csendőrük 
ezután lassan előrenyomultak, de mindenütt csend volt. 
Török csendőr a lövés-harc közben valami erősebb ütést 
érzett csákója tetején. Megvizsgálva, látta, hogy egy lövés
csákójának rézcimerét zúzta szét. A nyomozást az éjféli 
sötétben nem folytathatták. Másnap reggel a helyszíni szemle 
megtartásakor a lövés-harc színhelyétől mintegy 80—100 
lépésnyire egy pár összeláncolt tinót találtak. Egyiknek 
testében három helyen is sörétes lövéstől eredt seb volt s 
igy valószínű, hogy a lőkötők után már máshol is lőttek. 
A helyszíni szemle alkalmával oda érkezett a gólai (hor
vátországi) csendőrségi őrjárat kíséretében két horvút föld- 
mives, kik éppen az elhajtott tinókat nyomozták s azokat 
át is vették. Ezek azt állítják, hogy a tettesek nem lehet
nek mások, mint Horvátországból kimenekült rablógyilko
sok, kiknek vezérét Baksay Sándor csendőrfőhadnagy a 
Dráva mellett agyonlőtte s most Zalában és Somogy felső 
részén kalandoznak. A zalai és felsösomogyi csendőr-őrsök 
most együttes erővel üldözik a veszedelmes rablógyilkosokat.

— Megörült földbirtokos. Nagy rémületet okozott 
csütörtökön Abauj-Ssántón, mint levelezőnk Írja, Jászai 
József tekintélyes földbirtokos. Pisztolylyal a kezében járt
kelt a legnépesebb utcákon és mindenkit lelövéssel fenye
getett Tegnap reggel Liszkay Nándor esperes feljelenté-
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IV.
Este tíz óra előtt mindenki a szobájába volt 

már zárkózva. André egész nap oda volt, csak az
estebédhez jött haza s alig beszélt.

A házastársak régóta el voltak már egymástól 
szakadva — André volt ennek az oka, és Gertrud- 
nak bele kellett nyugodnia — úgy hogy a férj teljes 
szabadsággal szentelhette estéit és virrasztásait annak, 
hogy a bajain tépelődött vagy aranyos agyrémekkel 
népesítette be bizonytalan jövőjét.

Ma este nyugtalanabb és izgatottabb volt in
kább, semmint álmodozó, s kétszer is kinyitotta és
tette be újra az ablakot. A mint harmadszor is kö
zeledett az ablakhoz, az udvar porondján világos fol
tot látott ide-oda mozogni, mely azt mutatta, hogy
egy másik ablak mögött valaki gyertyával járkál.

André ránézett a falon függő ódon rézórára; 
azután, piáidét kerítve a vállára, lecsavarta az ezüs-
tözött lámpa lángját, mely a nagy tölgyfa-íróasztalon 
égett, s kiment, kíváncsiságtól ösztönözve az udvarra.

Ott azután fölnézett az ablakokra, melyek kö
zül az egész szürke homlokzaton végig csak kettő 
volt megvilágítva. A többi már olyan sötét volt, mintha 
be lett volna falazva.

Az a két ablak az Yvonneé volt. Gertrud, 
amióta Andre különvált tőle, visszavette Yvonnetól 
a gyermekeit, a kik addig mellette háltak, s attól 
fogva csak nappal engedte át anyai jogait a barátnő
jének, kitői azonban csupán egy szoba választotta el, 
úgy hogy szükség esetén mindig beszólithatta.

Andrét meglepte az, hogy Yvonnenak az abla

sére két csendőr végre elfogta és a szolgabirói hivatalba 
kisérte, ahol összetört-zúzott mindent, ami a kezébe került. 
Beszédéből és minden mozdulatából látszott, hogy meg
őrült. Jászai agglegény és már régóta feltűnt különös vi
selkedésével. A városon kívül egy félreeső házban lakott a 
gazdasszonyával, különben pedig került mindenkit. Eredeti 
magyaros ember volt, mindig zsinóros nadrágban, csizmá
ban és Kossuth-kalapban járt. A városban nagyon sajnál
ják a szerencsétlen földbirtokost.

— S zo cia lis ta  m ozgalm ak . Aradon ma, mint 
tudósítónk telegrafálja, Délmagyarországi szocialisták 
kezdeményezésére országos szocialista értekezlet volt, 
amelyen Budapest, Szeged, Temesvár, Kolozsvár, Deb
recen, Lugos, Karánsebes, Hódmezővásárhely, Versen és
Újvidék szocialistáinak kiküldöttjei, számszerint negy
venkettőn vettek részt. Az értekezlet a Magyar 
korona egyik termében volt, amelynek falait erre az 
alkalomra vörös vászonnal húzták be. Elsősorban 
kimondották, hogy felveszik a tőke ellen a har
cot s ennek az eszmének szolgálatában nyers anyag
nak tekintik magukat, s ha kell, életüket örö
mest áldozzák fel. Poór Árpád budapesti cipész, 
a szociálista-elveknek Magyarországon való fejlő
dését, ismertette, amely tőképp 1889. óta terjedt, 
amikor a kormány rendeletére a fővárosból több szo
cialistát eltoloncoltak. Elhatározták, hogy május else
jét rendesen megiinneplik, követelik a nyolc órai 
munkaidőt; eszméiket sajtó utján terjesztik. Ezután a 
német szocialisták heves ellenzése dacára a Vértanuk 
szobrához vonultak és vérvörös szalagos koszorút 
tettek a talapzatra. Ekkor a Marseillaiset kezdték éne
kelni, amelyet a Szabadság-térre gyűlt közönség le
pisszegett. Erre egyik szociálista hirtelen a szobor
talapzatára állott és izgató beszédet intézett az ösz-
szegyült néphez:

— A vértanuk küzdelme, szólt, egv lépés volt 
az egész emberiség felszabadítására. Most azonban a 
változott viszonyok következtében a haza fogalma ho
mályos lett a szocialisták előtt, akik a jövőt és a 
nemzetközi testvériességet éltetik.

Délután Engels híres német szociálista, akit űzői
méi miatt országból-országba utasítanak s legutóbb is
sikkasztással vádoltak, teljes két óráig beszólt, min
dig németül és tisztázni akarta magát a sikkasztás 
vádja alól. A magyar szocialisták nagyrésze azonban 
nem igen hitt a mosakodó vezér szavainak és demon
strált is ellene. Engels után még több elszegé
nyedett iparos beszélt és azután a gyűlést holnapra 
halasztották.

— N agy sikkasztás a  postán. Ily címen már 
megírtuk, hogy a budapesti postaigazgatóság nagyobb 
sikkasztásnak jött a nyomára, melyet egy postamester kö
vetett el, A sikkasztást, mint most már bizonyos, Orbán 
Béla a vízivárosi postahivatal postamestere követte el. 
Orbán már január 2-ikáu tűnt el, de eltűnése csak 
tegnapelőtt kezdett gyanússá válni. A postaigazgatóság 
erre rovancsoiást rendelt el s ekkor kiderült, hogy Orbán 
körülbelül 2ő—30,000 forintot sikkasztott el. A rovancso-
lást még most is folytatják s a hiány, mint már meg
írtuk, mindenesetre meghaladja a 40.000 forintot, mert 
mindig újabb s újabb sikkasztásoknak jönnek a nyomára.

— Földrengetö suiianook. A mohácsiak, mint le
velezőnk táviratozza, ma erre a kellemes hírre ébredtek, 
hogy az elmúlt éjszaka földrengésben volt részük. Örömük
azonban nem tartott sokáig, mert később kiderült, hogy a

kai nincsenek elsötétítve, a mint rendesen lenni szok
tak volt, és még jobban meglepte az a folytonos járás
kelés, melyet a világosság mozgása elárult. Elgondol
kozva, tétovázva sétálgatott néhány pillanatig. Azután, 
mintegy eltökélve magát, tapogatózva ment föl a 
lépcsőn.

Az emeletre érve, elindult a hosszú folyosón, 
melyre a hálószobák nyiltak. Ez ajtók egyike előtt 
megállóit és hallgatózott.

Tisztán hallhatta a szobában ide-oda tévedező 
könnyű lábak neszét, mely hol lassúbb, hol gyorsabb, 
de folytonos tipegésnek tetszett. Miután néhány 
másodpercig hallgatózott, tíz lépéssel odább ment s 
egy másik ajtóra tette a fülét, a mely mögül azon
ban semmi nesz sem hallatszott . . .

Ekkor határozott léptekkel tért vissza az előbbi 
ajtóhoz, lassan fordított egyet a kilincsen, s ujját az
ajkára téve — nehogy a meglepettség, vagy ijedelem
fölkiáltása árulójává legyen — belépett a szobába, 
miután az ajtót gondosan becsukta.

Két gyertya égett a szobában. A keskeny, te- 
hér ágy előtt bőrláda állott nyitva; a székeken, asz
talokon ruha, fehérnemű, mindenféle apróság hevert 
szerteszét, becsomagolásra kikészítve.

— Hogy mert? . . .
— Jól tettem, hogy mertem, viszonzá André 

halk hangon, tekintetét körüljártatva a szobában.
— De ha meghallaná valaki? . . .
— Nem hallhat meg senki.
— Ha látták volna? . . .
— Óvatos voltara. Mielőtt beléptem ide, bizo

nyosságot szereztem . .  .
— Mindegy, mégis lehet, hogy meghallották. 

És a nélkül, hogy drámaivá akarnám tenni a helyze
tet, sőt anélkül, hogy felháborodott szemrehányásokat 
akarnék önnek elszavalni, mégis úgy hiszem, jogom 
van azt mondani . . .

— Mondjon, amit tetszik, vágott a szavába 
Andre, — de megbánatni nem fogja velem ezt a tet
temet . . .  Hogyan! ön futni készül előlem, menekülni 
akar a házamból. . .  és nekem ne lenne jogom — ha

hirt suhancok terjesztették, akik a maguk ingadozását a jő 
öreg, nyugodtan forgó és keringő földre fogták.

— Öt betörés egy napon. Á legutóbbi huszonnégy 
óra alatt a fővárosban öt betörést követtek el, a rendőrség 
azonban mindössze egy tettest fogott el. Betörtek a Tömő- 
utcában levő 42. száma dohányos boltba, ahonnan .25 forint 
készpénzt és 180 forint értékű váltóürlapotloptak el. Bottlik 
Fáni magánosnőnek a lakásáról 25 forint készpénzt s két 
divatárukereskedő üzletéből 2 0 0 forint értékű fehérneműé* 
két loptak el. Az ötödik betörés az újpesti római katolikus 
templomban történt, ahova különben majd mindonnap betör
nek. Ma tetten érte a rendőrség Both Ernő tizenhárom 
éves és Hoffmann Ferenc tizenkét éves fiukat, amint a 
templomban a perselyt felfeszifcették és a pénzt belőlük ki
szedték. A rendőrségen bevallották, hogy a legutóbbi betö
réseket is ők követték el.

— Letartóztatott szerkesztő. Párisból telegrafál
ják, hogy Grave Jeant, a Revolte című anarkista újság fe
lelős szerkesztőjét letartóztatták.

— Olaszország táviró nélkül. Újabb időben, egy 
hónappal ezelőtt történt, hogy az olasz távirchivatalnokok 
sztrájkolni kezdtek s Olaszország egyszerre arra ébredt, 
hogy a világgal távirati utón nem közlekedhetne. Ezt a 
kellemetlen ébredést egy hirtelen kötött békés kiegyezéssel 
elsimította, a távíró-hivatalnokok újra asztalukhoz ültek s 
a kis villamos gépek békésen kopogtak tovább. Ma pedig, 
mint római tudósítónk írja, Olaszországot újabb táviró- 
válság fenyegeti. Az egész országban nagy havazás volt, 
amely megakasztotta a táviró közlekedést. Róma el van 
szigetelve a világtól és táviró összeköttetése Szicília, Paris. 
Berlin, London, Becs, Budapest, Trieszt és MarseiUe között 
megszűnt. Hasonlóképpen megszűnt a távíró szolgálat Mi
lano, Génna, Turin, Velence, Bologna és Ancona közt is.

— Sikkasztás szerétéiből. A temesvári rendőr
kapitányságtól ma este szűkszavú távirat érkezett a fő- 
kapitánysághoz, hogy fogják el Diefaubach Alajos kereskedő
segédet, aki valószínűleg Budapesten a Csengery-utcában 
lakik. Temesváron gazdája Kerschek kárára nagyobb ősz-
szeget sikkasztott, a rendőrség két detektívet küldött a 
Csengery-utcába, ahol Diefaubachot meg is találták. Diefatt-
bachot, mint a rendőrségnél vallotta, a családja iránt való
szeretete bírta a sikkasztásra. Négy és fél év óta volt 
üzletvezetője a temesvári Kerschek és Kubischek köfaragó- 
és szobrászcégnek s mindig becsületesen viselkedett. Az
utóbbi időben felesége és gyermekei folytonosan beteges
kedtek, amiért nem bírt többé keresetéből megélni. Ek
kor nyúlt gazdái pénzéhez, de csak száznyolcvan forintot sik
kasztott. Egy héttel ezelőtt szökött meg Temesvárról, hogy 
szüleitől pénzt kérjen a kár megtérítésére. Gyalog indult 
el s nyolc napig tartott útja a fővárosig. Itt felkereste a 
Csengery-utcában lakó ismerősét Blank Antalt, hogy kipi
henje magát b azután tovább gyalogoljon. Levelet is irt 
feleségének, hogy ne aggódjék, mert mindent rendbe hoz. 
A rendőrség táviratilag kérdezte meg a temesvári kapi
tányságot, hogy letartóztassa-e a sikkasztót, a kinél külön
ben semmi pénzt sem találtak.

— Tűz a  Nádor-utcában. Légrádi Károly hirlap- 
és könyvkiadótulajdonos kiadóhivatalában ma délután nagy 
tűz pusztított, mely az üzleti berendezést és a könyvek leg
nagyobb részét elpusztította. A tűz délután két órakor ke
letkezett s az utcán járók vették észre, mikor a vasredő- 
nyök nyilasa alól hatalmas füstfellegek tódultak ki. Két 
tiizőrség is kivonult, de menteni alig tudtak valamit, mert 
a nagy papirhalmaz egy pillanat alatt lángokban volt 
A tűz három óráig tartott s a nagyközönség miatt katona
ságnak is kellett kivonulni a rend fentartására.

— Öngyilkos parasztok. Öcsödön, mint levele
zőnk telegrafálja, két öngyilkosság is történt újév óta. 
Az egyik öngyilkos Komiás Lajos, akit a bíróság negyed
fél évi börtönre Ítélt és emiatt megmérgezte magát. A 
másik: Bányai Sándor, aki újév napján sokat vesztett a 
kártyán és keservében felakasztotta magát.

valamiképp módomban van, megtudakolni ennek a 
sértő menekvésnek az okát?

Yvonne, nem színlelve bár olyan aggodalmat, a 
melyet nem érzett, mégis igazi izgatottságot árult eL

— Csillapodjék, monda neki André, — legyen 
nyugodt. Ha megleptek volna abban a pillanatban, a 
mint az ajtót nyitottam: kész kifogásom lett volna 
reá. Az, hogy az ablakai a szokás ellenére nincsenek 
elsötétítve, teljesen igazolta volna bejövetelemet. Attól 
pedig, hogy most lepnének meg bennünket, nem kell 
félni. . .  Minden eshetőségre nagyon egyszerű módja
van annak, hogy ilyesminek elejét vegyük . . .

Azzal odament az ajtóhoz és ráfordította a 
kulcsot.

— Szerencsére, folytató, — ön nem gondolt 
erre, mielőtt bejöttem!

Most visszatért Yvonnehoz, s a szoba közepén
megállva, azt mondta:

— Nyugodtan beszélgethetünk most már.
Yvonne tagadó mozdulatot tett. André közelebb

lépett hozzá. De ekkor Yvonne olyan mozdulatot tett, 
amely igazi ijedelmet árult el.
, — Mitől fél? kérdé keserű gunynyal André.—

És nem tudja-e, hogy itt nagyobb biztosságban van,
mint bárhol egyébütt?... Mert, ha majd elmenekült 
ebből a házból, ki fog engem meggátolni abban, hogy 
utána ne menjek ? És ha majd utána mentem, ön pedig 
szeret, minő erkölcsi akadály lesz akkor még közöt
tünk ?. . . I tt sérthetetlennek érzem önt; itt nem titkolha
tom ön előtt — épp oly kevéssé, mint önmagam előtt — 
hogy minden gyöngesége annyi lenne, mint árulás. És az 
a mód. ahogyan szenvedélyemnek első kitörését fogadta, 
nem is igen engedi hinnem, hogy olyan gyorsan és 
tökéletesen meg tudna feledkezni a barátnője iránt 
való kötelességéről. De mihelyt küxin lesz ebből a 
házból, akkor, ha nekem igazat mondott, ha nem 
ámított, iia önmagát is nem ámította érzelmeinek 
mibenléte felől, akkor ön csak szerető asszony lesz, 
aki egy szerelmes, merész, elszánt férfival áll szem
közt

(Folytatása következik.»




