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dult eszmei forrongás és cselekvés s méltó 
arra, hogy magára terelje üres huzavonáktól 
foglalkoztatott érdeklődésünket. 

Negyvenezer korona mínusz. 
— A javadalmi hivatal 

negyedéves kimutatása. — 

(Saját tudósítónktól.) A város javadail-
mi bizottsága szombatom délután négy óra-
ikor Balogh Károly pénzügyi tanácsos elnök-
lésé v-el ülést tartott, amelyen -a pénzügyi ta-
nácsos a javadalmi hivatal harmadik ne-, 
gyedéves 'forgalmáról számolt be. A kimuta-
tásból kitűnik, hogy a legutóbbi negyedév-
ben: julius, augusztus és szeptember hóna-
pokban közel negyvenezer koronával csök-
kent ismét a város jövedelme. A differencia 
legnagyobb része — mintegy harmincezer 
korona — az államé regálé-bérletekinél, a bor 
-és husfo-gyasztási adóknál mutatkozik. A vá-
rosi javadalmak közül különösen a hidvóm-
ból eredő jövedelem csökkent jelentékeny 
mértékben: három hónap alat t több mint 
tízezer koronával. A csökkenés okát azzal ma 
gya-rázta a pénzügyi tanácsos, hogy nagyon 
sokan kaptak hidvámmentességet, különösen 
azok közül, akiik Ujsze-g-edem -laknak. A leg-
utóbbi negyedév a hídvám tekintetében — 
mondotta Balogh Károly — a .legforgalma-
sabb volt és megnyugtatta a bizottságot, hogy 
az év többi részében- együttvéve s-em lesz 
annyi csökkenés, -mint most. Az ülésről az 
alábbi részi-etekben számolunk be. 

Az ülés megnyitása -után Ba-logh Kár-oly 
pénzügyi tanácso-s beterjesztett-e -a- bizottság-
hoz a javadalmi hivatal negyedéves forgal-
máról szóló részletes kimutatást, amely a 
következő: 

Állami borital ós husfo-gyasztási -adóban 
a harmadik negyedévben: julius, augusztus 
és szeptember hóna-pokba-n 'befolv-t összesen, 
103996.48 kor., 29359.81 koronával kevesebb 
mint a múlt év ugyanezen- három hónapjá-
ban. Városi fogyasztási adópóttlékban 28479.18 
korona, 1620,10 koronával kevesebb, mint a 
-múlt -évben. Városi fogyasztási illetékből 
15436.24 kor-o-na, 4674.61 koronával- kevesebb, 
-mint a múlt év ugyanezen negyedében, köve-
zetvámdijból 74210.14 korona, a niult évi 
eredménynél 2291.71 koronával több, paét-
javadalmi díjból 3050.80 kor-on-a, kevesebb 
1725.16 koronával, hidvámból 26878.06 ko-
rona, a mult évivel szem-ben, 10071.40 koro-
nával kevesebb, helypénzből 40454.96 koro-
na, több 2534.15 Iko-ronávál, üt- és súlymér-
ték dijakból 1699.39 ko-r-oina, -a tavalyinál 
497.83 koronával több, vágóhidi dijaikból 
31704.49 iko-rona, a mult évinél kevesebb 
133.77 koronával, föld- és vályogdijakból 
1001.71 kor-ona, több 231.40 ikonoméval, csol-
nakátfcelési dijakból 647.92, kevesebb 12-6.60 
koronával, vámbirságból 62.45 korona, több 
44.07 koronával, tápéi révvámbál 887.32 ko-
rona, a m-ult évi-nél kevesebb 395.56 koroná-
val, zálogolási költségekből 235.06 -ko-rona, 
több 62.15 koronával, irte-ndbontási (dijakból 
259.32 korona, több 29.11 koronával, szemle-
dijakból 38.34 ko-rona, kevesebb 2.24 koroná-
val, vizvezetéki dijakból 32296.02 korona, 
tehát 1852.04 koronával több, mint a mult év 
ugyanezen- negyedében, behajtási költségek-
ből 312.93 korona, 386.92 koronával keve-
sebb, városi fiirdődijakból 17565.60 ko-rona, 
a mult évi eredménynél 3023.68 ko-ronával 
Üöbb, /übérdij-akból 68 korona, 29 Iko-ronávál 
több, kútiköltségekből 64 fillér, 30 fillérrel 
több. 

Summa-suimimárum: 1913. julius, augusz-
tus és szeptember hónapokban -a -beterjesz-
tett kimutatás szerint a javadalmi hivatal be-
vétele 379285 korona 5 fillér volt, a mult év 
ugyanezen hónapjaiban- 419084 ko-r-ona 15 
fillér, a bevétel tehát 39799 korona 10 fillér-
rel volt kevesebb, minit a mult esztendő 
ugyanezen negyedévében. 

Bejelentett-e ezután a pénzügyi tanácsos, 
hogy a javada-lmi hivata-l kinnlevőségéről, -be-
hajtott -és be nem hajtott követeléseiről az év 
v-égén- részletes kimutatást fog a bizottság elé 
terjeszteni. A bizottság ngy ezt, mint az elő-
zőleg bemutatott negyedéves forgalmi kimu-
tatást tudomásul vette. 

A kormány közigazgatási reformja . 
A belügyminiszter a képviselőház mai -ülé-
sén törvényjavaslatot -nyújtott be a várme-
gyei választott tisztviselők megbízatásának 
meghosszabbításáról. A javaslat szerint a 
vármegye választott tisztviselőinek 1913. -év 
végével -lejáró hivatali megbízatása — a tör-
vényhozás ujabb intézkedéséig, de legfeljebb 
az 1914. év végéig meghosszabbittatik. Az e 
törvény életbeléptekor ü-r-esedésbeni -lévő és az 
utóbb megüresedő vármegyei tisztviselői állá-
sokat az érvényben levő törvényinek megfe-
lelően kell betölteni. Az ekként időközben 
megválasztott tisztviselők megbízatása addig 
tart, -minit a többi választott tisztviselőé s 
ugyaneddig tar t a tiszteletbeli tisztviselők ki-
nevezésének hatálya is. A javaslat megoko-
lása rámutat ar-ra, hogy a jelenlegi vár-me-
gyei tisztviselők megbízatásának Ihat -évi tar-
tama 1913. december >31-én jár le. Tekintet-
tel arra , hogy a vármegyei közigazgatás új-
jászervezése a kormány programjának egyik 
leglényegesebb pontja; hogy a reform elő-
munkálatai már folyamatban- vannak -és az 
erre vonatkozó -törvényjavaslat előrelátható-
an még ebben az évben, de mindenesetre a 
jövő év elején a törvényhatóság elé kerül: 
nem volna célja, hogy a vármegyék közön--
sége a tisztviselő-választás izgalmainak, ma-
guk a itiszvis-elők pedig az izgalmakon fölül 
a választások esélyeinek is kitétessenek ak-
kor, amikor a közel jövőben a közigazgatás 
újjászervezésének, illetőleg ezzel kapcsolat-
ban a kinevezési rendszernek életbelépteté-
sével a választott tisztviselők megbizatásá-
-nak amúgy is meg kell majd szűnnie és a 
tisztviselői állásokat a kinevezett tisztvise-
lőknek kell- majd elfoglal n-i ok. 

tonsággal tudom rekonstruálni az egész em-
bert. Vagy az egész asszonyt. Elég a kezet 
látnom és megmondom: szép-e, fiatal-e, szö-
ke-e, barna-e. 

Az asszony (hirtelen hátradugja a kezét.) 
Az asszisztens: Ne kapja el. Már isme-

rem. Akarja, hogy leírjam? A fehér bőrnek 
. van egy kis, h-alavány, kreol árnyalata. Az 

ujjak egyenletesen vékonyodnak, keskeny 
kéz, de nem emlékeztet a babáékhoz hasonló, 
piskótaszerü kezekre. Látszik, hogy erő is 
van bennük. 

Az asszony (előhúzza és újra megnézi a 
kezeit): No, ezt jól megvizsgálta. 

Az asszisztens (az asszony jobb kezét 
két kezébe takar ja) : Hányszor figyeltem 
őket. Drága kis kezek. 

Az asszony (kissé elkésve vis'szahuzza a 
kezét): Nini, miért ül maga a kanapéra. 
Menjen a műszereihez. 

Az asszisztens (most már a bal kezét 
fogja meg): Ugyan hagyja a műszereket. 
Ez a világ legfinomabb műszere. (Hosszú, 
forró kézcsók.) 

Az asszony: Most azonnal menjen vissza 
és soha többé ne beszéljen nekem kezekről. 

Az asszisztens: Most nyakakról fogok 
beszélni. (Megcsókolja a nyakát.) 

Az asszony: Ez felháborító. 
Az asszisztens: ó , ha t u d n á . . . 
Az asszony (hevesen): Tudom. (A férfit 

utánozza): Ó, ha tudná, hogy imádom. 
Az asszisztens (fájdalmas mosollyal): 

Nem ezt akartam mondani. 

Az asszony: Hát mit? De eressze el a 
kezemet. 

Az asszisztens (közelebb húzódik hozzá 
és mind a két kezét megfogja): Ha tudná, 
milyen komoly pillanatban beszélek önnel. 
Soha nem merészkedtem volna, magammal 
vittem volna titkomat a sirba. De most ellá-
gyitott az óra veszedelme. Bocsásson meg. 

Az asszony: Az istenért, miről beszél? 
Az asszisztens: Legyen erős. 
Az asszony: Azonnal mondja meg. 
Az asszisztens: A professzor ur tévedett. 
Az asszony: Hogyan, nem lesz földren-

gés? 
Az asszisztens: Ellenkezőleg. Itt is lesz. 
Az asszony: Kérem, ne rémitsen meg. 

Én menekülök. 
Az asszisztens: Egy lépést se tegyen. 

Mindenütt nagyobb veszedelemben van, mini 
itt. Ha kimegy az utcára, biztos halál. Ha 
hazamegy, akkor is. Ez a ház azonban- erősen 
van épitve. Ez talán kibírja. Talán. 

Az asszony: Ó, ez rettenetes. Elpusztul-
ni fiatalon, mikor nem is éltem még. Mentsen 
meg, mentsen meg. 

Az asszisztens: És én most, ebben a 
nehéz, -sötét órában- mondom, hogy sz-er-etem. 
Elhiszi most már? 

Az asszony (felelet helyett zokogni kezd. 
Fejét a férfi vállára hajtja. A férfi szorosan 
magához öleli és igyekszik lecsókolni a sű-
rűn hulló könyeket. Néhány perc múlva az 
asszony visszaadja a csókokat.) 

III. 
Az asszony: Gyorsan, nézze meg az órát. 

Az asszisztens: H á r o m . . . négy . . . há-
romnegyed. 

Az asszony: Adja ide, pontosan akarom 
tudni. Négy óra husz perc. 

(Nagy csönd.) 
Az asszisztens: Csak tizenkilenc. 
Az asszony (mélységes megvetéssel): 

Husz. Maga becsapott. 
Az asszisztens: ön , a hírneves profesz-

szor felesége tudja, hogy a tudomány nem 
csalhatatlan. 

Az asszony (még vésztjóslóbb hangon): 
Maga becsapott. Maga nyomorult. Az uram 
mindjárt itt fesz. Irtózatos. Nem -tudok a sze-
me közé nézni. Az egyik fésűm is elveszett. 
Semmi megfigyelést nem tett. Ó, milyen nyo-
morultak is maguk. (Csendes sírásba kezd.) 

Az asszisztens (gyorsan megindítja a 
készüléket. Rövid ideig vár, azután komikus 
grimásszal nézi a papírszalagot). 

Az asszony (sir és kis zsebtükrét elő-
szedve, gondosan igazgatja a haját). 

Az asszisztens: Minden normális. Pedig 
a kilengéseket még érezni kellene. Ugy lát-
szik, nem történt semmi. 

Az asszony: Az uram is becsapott. Ott 
sem volt földrengés. Milyen nyomorultak . . 

Az asszisztens: ö n most panaszkodik, 
mert nem dőlt össze néhány száz épület és 
nem pusztult el néhány ezer ember. 
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