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mazik-e. A fadarabot, a melyen vékony jégréteg volt, 
a faszin egyik szögletébe tette le. Eközben az állami 
iskola tanítónőié is megérkezett s mindhárman ott a 
faszinben tárgyalták a megmagyarázhatatlan dolgot.

Csakhamar megjelent a kis cseléd is, hogy fát 
vigyen a konyhára, de alig lépett be a szinbe, újra 
repülni kezdtek feléje a fadarabok. Dóczy albiró 
fölemelte a leány felé repült egyik hasábot s bámu
lattal vette észre, hogy az a jégkéreggel bevont fa 
volt, a mely az imént volt a kezében. A mint a leány 
kiment a sziliből, megismctlödölt a dobálás. kő-, 
kőszén- és fadarabok csapódtak a konyha falához, 
majd a mikor a leány a szobába nyitott, a szoba falá
hoz repültek a különféle tárgyak.

Az albiró az aljegyzővel együtt tizenegy eset
ben állapította meg teljes határozottsággal, hogy a 
repülő tárgyak, a melyek mindannyiszor irtózatos 
robajt okoztak, körülbelül 45 foknyi szög alatt in
dultak el, a miből kizártnak látszott, hogy a szom
széd házak valamelyikéből származtak. A félelme
tes dobálások másnap reggelig tartottak s ritkább 
egymásutánban ismétlődtek nappal is. A csodás ese
ménynek csakhamar hire futott a községben, A 
leányt másnap egy más úri házba hívták meg, de a 
dobálás két teljes napig szünetelt. A leány akkor el
tűnt a faluból, mire apját értesítették, a ki csak teg
nap találta meg a leányát s az állami tanítónőnél 
helyezte el. A leány visszatértének hírére újra sok 
kiváncsi ember verődött össze. Alig hogy a leány 
betette lábát az udvarra, a mely köröskörül kerttel 
van körülvéve, a kőrepülés újra megkezdődött.

A leány apja elmesélte, hogy a dráku (ördög) 
már három év óta fogva tartja a leányát s hogy 
sok pénzt költött el már a nélkül, hogy a pópák 
kigyőgyitották volna a szörnyű bajból.

Elmondta továbbá, hogy többször megtörtént, 
bogy a fák ágai is lehajoltak a leány felé s hogy 
borzasztó betegsége miatt sehol sincs maradása. 
Tudósítónk fölkereste a birsini körjegyzőt is, a kinél 
a leány a múlt nyár folyamán mint peszlra szol
gált, s ő is kijelentette, hogy a maga szemével látta, 
a mint az udvaron a rögök és kövek a leány felé 
röpültek s e miatt kénytelen volt őt elbocsátani a 
szolgálatból. Érdekes, hogy a leányt három-négy 
héten át nyugton hagyja megmagyarázhatatlan be
tegsége s hogy a titokzatos dobálások előtt bizonyos 
idegesség fogja el, bágyadt lesz s rendszerint mély 
alomba merül.

Jellemző a lunkai nép hite. a mellyel a szeren
csétlen gyermek betegségét magyarázza. A leány 
anyja, a ki már évekkel ezelőtt meghalt, állításuk 
szerint egy birtokpörben hamis esküt telt a biróság 
előtt. E miatt az Isten büntetése van a gyermeken. 
A kőrösbányai intelligencia figyeli a leány titokzatos 
állapotát s elhatározta, hogy ha a rejtelmes jelene
teket teljes bizonyossággal megállapította, a szeren
csétlen teremtést Budapestre szállítja és tudós or
vosok megfigyelése alá bocsátja.

— (A király egészsége.) Mint B e c s b ő l  
Jelentik, a király ma reggel minden tekintetben 
kitünően érezte magát. Náthának és rekedtség
nek semmi nyoma többé rajta, ö  felsége ma 
még Schönbrunnban marad. — B e c s b ő l  jelen
tik még nekünk: A király ma fél óra hosszáig 
sétált a schönbrunni parkban.

— (Személyi hírek .) A király, mint Bécsből 
jelentik, ma délelőtt különkihallgatáson fogadta For- 
fiúch gróf belgrádi követet. A követ este visszautazott 
Belgrádba. — Tisza István gróf, mint Aradról jelen
tik, levélben tudatta Varjassy polgármesterrel, hogy 
január 28-án oda érkezik. — Szécsert gróf nagy
követ, mint Parisból jelentik, rövid tartózkodásra 
oda érkezett, hogy előkészítse uj hivatalának átvéte
lét. — Hazai honvédelmi miniszter ma Bécsből visz- 
szautazott Budapestre. — Beöthy Zsolt főrendiházi 
tag. a tudományegyetem tanára, a karácsonyi szünet 
kezdete óta Egyiptomban van; Kairóból e hónap 
második felében érkezik haza.

— (Királyi elismerés Samassának.) Mint 
a hivatalos lap vasárnapi számában olvassuk, a ki
rály megengedte, hogy S a m a s sa  József dr. egri bí
boros érseknek, a vallási és tanulmányi alapokra 
felügyelő és kezelésüket ellenőrző időleges bizott
ságban sok éven át kifejtett hasznos és eredményes 
működéséért — elismerését tudtul adják.

— (Az ex-sah  Berlinben.) Berlinből jelentik 
nekünk: A volt sah péntek óta a legszigorúbb in
kognitóban itt tartózkodik. Naponként nagyobb séta- 
kocsizást tesz és tegnapelőtt több külföldi diplomatát 
fogadott.

— (Két Író k itü n tetése.) A király, mint a 
hivatalos lap vasárnapi száma közli. Lőrinczy 
György koniárommegyei tanfelügyelőnek a közmű
velődés terén szerzett érdemeiért és Daróczi Vilmos- 
nak, a Magyar Dohányujság szerkesztőjének a do
hánytermelés fejlesztése körül kifejteit közgazda- 
sági írói tevékenységéért a Ferenc József-rend lo
vagkeresztjét adományozta. Érdemes férfiakat tün
tetett ki a királyi kegy. Lőrinczy, a ki a maga hiva
talát mintaszerűen látja el, szépirodalmi munkás
ságával kiváló helyet foglal el az irodalomban. Ver
sei. novellái, regényei kedves olvasmánya a müveit 
közönségnek, a mely az irodalomban is magyarsá
got és tiszta morált keres. A másik kilüntett férfiú, 
Daróczy Vilmos, több évtizedes munkássága díszére 
válik a szakirodalomnak. Lapja révén úttörője volt 
a magyar dohányaazdaságnak s jórészt az ő ér
deme. hogy a dohánytermelés nálunk annyira föl
virágzott.

— (Olasz tudós Budapesten.) Pasquale Fiori 
olasz szenátor, egyetemi tanár, a nemzetközi jog 
hírneves tudósa ma délelőtt Kenedi Géza dr. or
szággyűlési képviselő társaságában a parlament épü
letében járt, a hol tiszteletét tette Héderváry Károly 
gróf miniszterelnöknél. Fiori azután fölkereste Kos
suth Ferencet, a kit Olaszországból, és Appcnyi Al
bert grófot, a kit a nemzetközi békekongresszus ré
vén ismer és hosszasan elbeszélgetett velük.

— (W indischgrätz Lajos herceg beteg.) 
Windischyrűtz Lajos herceg három nappal ezelőtt 
Sárospatakról, a hol kanyarójárvány van, Buda
pestre érkezett. Még aznap este láz fogta el. Az or
vosok nem voltak tisztában a betegség okával. Éj
félkor hivatták a hercegi család orvosát, Szigety 
Gusztáv dr.-t, a ki a torokban kanyaró előjeleit kon
statálta. Reggelre a láz csökkent ugyan, de a házi
orvos tanácsára elhivatták Bókay János professzort 
is, a ki a felnőtteknél már ritkán előforduló kanya
rót állapított meg. Windischyrätz herceg feleségével 
és Andrássy Géza gróffal, a kedive fiának meghívá
sára Afrikába készült elefánlvadászatra. Ez a ki
rándulás most Sziyety dr. tanácsára elmarad.

— (E lhunyt csillag-keresztes hölgyek.) Az 
elmúlt évben a csillagkereszt-rend irodájában a kö
vetkező csillagkeresztes hölgyek haláláról tettek je
lentést: Orsim Fülöpné hercegné, született Hoyos 
Julia grófnő, Kaunitz Albertné grófné, született 
Thun és Hohenstein Erzsébet grófnő. Bulaarini 
Alceonné grófné, született Hardeyy Terézia grófnő, 
zichi és vásonykeői Zichy Aladárnő grófné, született 
héthelyi Huny adu Henrietta grófnő, Schönborn Fri- 
gyesné grófné, született chudenitzi Czernin Terézia 
grófnő. Juncker-Biyatto Tivadarné báróné. született 
Öberndorff Terézia grófnő. Gudenus Henrikné gróf
né, született Thun és Hohenstein Ernesztina grófnő, 
Thun és Hohenstein Zsigmondné grófné, született 
Nostitz-Beineck Maliid grófnő, hristiei Skrbensky 
Károlyné báróné, született Barlenstein Jozefa báró
nő, apfaltrerni Apfaltrer Titusné báróné. született 
waxen'faini Barbó Mária grófnő, galánthai Ester
házy Miklósné hercegné, született Cziráky Margit 
grófnő, Szczepánsky Micíszlávné, született zimnawo- 
dai Leániowska Stefánia, zichy és vásonkeői Zichy 
Jánosné grófné, született Redern Mária grófnő, 
secbergi Henniyer Lipótné báróné, született Dobrzen- 
sky Mária Jozefa bárónő. Croy-Dülmen Sándorné 
hercegné, született fiirstenbergi Westphalen Erzsé
bet grófnő. De la Romana Pedróné őrgrófné. szü
letett Széchényi Erzsébet grófnő, Schwarzenberg 
Károlyné hercegné, született Oettinyen-Wallerstein 
Vilma hercegnő.

— (A bécsi nunclus a  pápánál.) Mint Ró
mából jelentik, a pápa audiencián fogadta Granito di 
Belmonte bécsi apostoli nunciust. — Bécsből jelen
tik nekünk: Granito di Belmonte herceg a legköze
lebbi napokban Becsbe érkezik, hogy visszahívó le
vélét a királynak átadja. Vatikáni körökből jelentik, 
hogy a visszahívó levél álnyujtására szándékosan vá
lasztották Aehrenthal gróf távoliétól, hogy kifejezésre 
juttassák a Vatikánnak Aehrenthal gróf ellen való 
haragját. A volt nuncius csak 1912-ben lesz kar
dinális.

— (Tizenhét fokos hideg;,) Innszbrukkból 
jelentik nekünk: Északi és nyugati Tirolból rend
kívüli hideget jelentenek. Ma reggel tizenhét fok hi
deg volt. A határon egy bajor katona megfagyott.

— (Báli küldöttség; a  kormánynál.) A Ke
reskedelmi bál elnöksége nevében küldöttség tisztel
gett Héderváry Károly gróf miniszterelnöknél és 
Ilieronymi Károly kereskedelmi -miniszternél. A de* 
putációnak, a melyet Horváth Elemér, a börze el
nöke vezetett, Aucr Róbert, Fürst Bertalan. Girardi 
József. Kunz József, Semlcr Sándor és Schrcucr Jenő 
voltak a tagjai. Arra kérték a miniszterelnököt és a

kereskedelmi minisztert, hogy feleségükkel együtt, 
vállalják el a védői lisztet és jelenjenek meg a bálon. 
Mind a miniszterelnök, mind a kereskedelmi minisz
ter igen szívesen fogadta a küldöttséget s a fölaján
lott tisztséget készségesen elvállalta. Megígérték, 
hogy elmennek a bálra is s a mulatság jótékony cél
jait minden irányban előmozdítják.

— (Az örök béke.) N e w y o r k b ő l  jelentik
nekünk: C a r n e g i e  egy itteni klubban beszédet
mondott, a melyben kijelentette, hogy abban az 
esetben, hogyha a választott bírósági szerződés 
Anglia és Amerika között létrejön, akkor nem 
lesz többé háború és 1913-ban megkezdődik az 
örök béke. Carnegie védekezett az ellen a szem
rehányás ellen, hogy ő maga is hadiszer gyár
tásával szerezte óriás vagyonát, mert egyéb vas- 
és acélgyártmányok tették gazdaggá.

— (A bünüg-yi osztály u] vezetője.) A bu
dapesti államrendőrség bűnügyi osztályának uj veze
tőjét, Marinovich Jenő dr. rendőrkapitányt ma dél
előtt üdvözölte a bűnügyi Osztály tisztviselőkara. 
Tóth János rendőrkapitány helyettes-vezető üdvözlő 
szavaira Marinovich dr. hosszabb beszédben vá
laszolt.

Ismert tudásával teljes programját adta jövő 
munkálkodásának. A törvény és a lelkiismeret szava 
szerint kivan működni. A bünperek előkészítő stá
diumában egy harmadik tényezőnek, az alaposság
nak fontos szerepet szánt. Helyes eljárásunknak, 
mondotta Marinovich dr., egyik ugyancsak fontos 
kelléke a tárgyilagosság, a mely szerint a törvény 
által rendelt formaságok legszigorúbb megtartása 
mellett kiderített tényállás lehet egyedüli alapja in
tézkedésünknek és határozatainknak. Mindehhez 
türelem és nyugodtság járulván, a legellentétesebb 
érdekek között is megtaláljuk az egyedüli helyes és 
törvényes utat. Az eddigi csoportvezető-rendszert 
föntartja, de fontos és előre jelzett ügyekben fön- 
tartja magának a határozás jogát, már csak azért is, 
hogy intencióit mindjobban megismerje a bűnügyi 
osztály.

A bűnügyi osztály csalás- és sikkasztás-osztÁ* 
Iyának vezetői állását, a melyben eddig Marinovich 
dr. működött, valószínűleg Sándor László dr. kapi
tánnyal töltik be.

— (Deák Ferenc mint gyám.) Lisznyay- 
Damó Endre dr. belügyminiszteri titkár az alábbi 
helyreigazító sorok közlését kéri: Becses lapjuk ja
nuár elsejei számában egy cikk jelent meg Deák Fe
renc mint gyám címmel. Ennek kapcsán a január 
hatodiki számban pár sornyi közlemény volt ugyané 
cim alatt, a melynek írója a költö Lisznyay védel
mében egy másik Lisznyayt gyanúsít meg. A meg
gyanúsított Lisznyay sem Bach-huszár nem volt, 
sem az ötvenes években Pest vármegye tisztviselője 
nem volt. A vármegye tisztviselője volt a huszas 
évektől a negyvenes évek közepéig. Azután a Darvas
család ügyvédje lett. Lakott Nyáregyházán, Pest vár
megyében. Mindezeket azért i? kötelességem kijelen, 
leni. mert a szóban forgó, meggyanúsított Lisznyay 
a nagyapám volt.

— (A népszámlálás és a  szlovének.) Trieszt
ből jelentik: A Narodni Dum szinházi helyiségében: 
vasárnap délelőtt a szlovén politikai egyesület által 
egybehívott népgyülés folyt le. melyen több szlovén 
képviselő is részt vett. A népgyülés határozati ja
vaslatban tiltakozott a népszámláló ívben szereplő: 
társalgási nyelv kérdőpont ellen, valamint az ellen, 
hogy Triesztben és környékén a hatósági közegek 
és ellenőrök és szintúgy az olasz háztulajdonosok 
törvénytelenül, illetve hamis adatokkal célzatosan 
befolyásolni igyekeznek az eredményt. Követeli a 
népgyülés, hogy az eddigi népszámláló eljárást sem
misnek jelentsék ki és Triesztben és környékén az 
állami közegek uj népszámlálást tartsanak.

— (K itüntetett bányafőnök.) A hivatalos 
lap vasárnapi száma közli, hogy a király Bránsiku 
Vendel főfelügyelőnek, a rozsnyói bányaüzemvezető
ség főnökének, a magyar vaskőbányászat fejlesz
tése terén kifejtett buzgó és sikeres szolgálataiért, 
a III. osztályú vaskorona-rendet adományozta.

— (Pleskov tábornok titokzatos halála.)
P étervárról jelentik nekünk: Pleskov tábornok,
cárszkojeszélói rendőrfőnök meghalt. Néhány nap
pal ezelőtt több befolyásos hivatalnokot elbocsátott 
és e miatt sok kellemetlensége volt. Hir szerint ön- 
gyilkos lett.

— (A mentők kérelme.) A mentőegyesülel 
a következő kérelmet teszi közzé: Mindazokat, a kik 
nekünk gyűjtöttek, de a gyűjtés eredményét még 
nem küldöttek be nekünk, szeretettel kérjük: juttas
sák el mielőbb a - nüjtölt filléreket Markó-utcai ka
szárnyánkban lévő pénztárunkhoz. Minden napi vá
rakozás igen sok pénzünkbe kerül, a mi természete
sen a gyűjtés eredményének rovására esik. Monda
nunk sem kell, hogy ez évben sem adtunk megbízást


