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ellenzéken; ő tudja , mi fá j legjobban az or-
szágnak: természetesen nem a demokrá-
ció, hanem a pénznek a h iánya. És mert 
a demokráciát ez idő szerint az ellenzék 
ta r t ja rak tá ron és nem a kormány, ezért 
hirdeti, hogy ők a demokráciájukkal tud-
nának segíteni a legnagyobb b a j o n : a 
pénzhiányon. 

Érdekes, hogy a ko rmány egyik ál-
lamti tkára, Vadász Lipót, karácsonyi nyi-
la tkozatában már lá t ja egy kabinetben ülni 
Andrássy t , Károlyit , Rakovszkyt és Vá-
zsonyit , : és előre megjövendöli , hogy 
mikor és hogyan fognak ezek az urak a 
fontos kormányzat i kérdéseken összevesz-
ni, — Vázsonyi , mint miniszter, hogyan 
fogja ma jd megakadályozni , hogy a kor-

j p á n y a demokra ta balkáni államokkal 
• í z e m b e n energikus legyen és hogy meny-

nyire fá j ma jd Rakovszkynak, hogy An-
drássy a zsidókkal barátkozik. 

De ennyire még nem vagyunk; se a 
Kedves Vázsonyi, se a Kedves Ra-
kovszky kezdetű királyi kézirat nem 
vá rha tó még a h iva ta los lap közelebbi 
számaiban. Hanem hogy mi várha tó , — 
azt igazán jó volna már tudni. 

D e nem mond ja meg Tisza István 
gróf se : az ő karácsonyi cikkében is csak 
dodonai rejtelmességii nyi latkozat van. 
Azt mondja , hogy egyik karunkkal eddig 
folyton közjogi harcokat kellett vívnunk 
és csak a másik karunkkal dolgozhat tunk. 
Most végre fölszabadult mind a két ka-
runk, most már két kézzel dolgozhatunk. 
,,Ép ideje!" — m o n d j a . És — ép itt az 
ideje! — sóha j t j a mindenki ebben az or-
szágban . És m e r j e valaki azt mondani , 
hogy az egész o rszág nincs együtt Tisza 
István kívánságában . . . B á r h a jobban 
együtt lehetnénk m á r a szeretetben is! De 
mikor még karácsonykor se voltunk 
együtt , hogyan marad junk egy táborban 
ezután . . . 

A v i l l a m o s t á r s a s á g u g y e 

a közgyűlés előtt. 
- A tanács javaslata. — A 

(Saját 1tudósítónktól.) Szombaton dél-
előtt a tanács a hétfői közgyűlés ügyeit elő-
készítő ülést tartott, amelyen a villamostár-
saság ismeretes ügyével is foglalkozott. A 
pénzügyi bizottság tudvalévőleg már tár-
gyalta a villamostársaság ajánlatát, amely a 
társaság és a város között fennálló szerző-
dés egyes paragrafusainak a módosításával 
a tizenkét filléres szakaszjegyek érvényben 
tartását célozná. A pénzügyi bizottság a sa-
ját kebeléből egy szűkebbkorü bizottságot 
küldött ki, hogy lépjen érintkezésbe a villa-
mostársasággal a részletek megbeszélése 
céljából. Ez meg is történt, mire a villamos-
társaság képviselői kijelentették, hogy a bi-
zottság kívánta módosításokról jelentést 
tesznek a brüsszeli központnak. A tanács 
most ebben az ügyben a következő javasla-
tot terjeszti a.decemberi rendes közgyűlés 
elé: 

A Szegedi Közúti Vaspálya Részvény-
társasággal kötött területhasználati szerző-
dés 7. ás 8. paragrafusainak megváltozta-
tása iránt tárgyalások fölvétettek. 

Az ügy a pénzügyi bizottságnak kiadott, 
a pénzügyi bizottság elvben elfogadta azt, 
hogy a területhasználati szerződés 7. és 8. 
szakaszai revízió aki vétessenek, ha a rész-
vénytársaság a nettó részesedés helyett brut 
tó részesedést biztosit a városnak s a távol-
sági forgalom díjtételét átszállással legfel-
jebb 16 fillérre mérsékeli, viszont a város a 
szakaszjegyek díjtételét továbbra is 12 fil-
lérben engedélyezi. 

Ezen körvonalazás melleit a ' pénzügyi 
bizottságnak saját kebeléből egy szűkebb bi-
zottságot küldött ki, hogy az minden rész-
letre kiterjedőleg egy, a tárgyalás alapjául 
szolgáló javaslatot mutasson be a pénzügyi 
bizottságnak az engedélyes részvénytársa-
ság meghallgatása mellett. 

A kiküldött albizottság folyó évi decem-
ber hó 20-án tárgyalta az ügyet, a részlete-
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ket megállapította, amelyeket a tárgyalás 
alapjául bemikatni kíván, azonban engedé-
lyes részvénytársaság nem járult hozzá min-
denben a bizottság által kívánt) módosítás-
hoz, mivel azokra vonatkozólag meghatal-
mazása nincsen. 

A pénzügyi bizottság a további tárgya-
lást fölfüggesztette, mig a részvénytársaság 
helyi képviselői a fölvetett kívánságokat a 
brüsszeli központtal megismertetik és arra 
választ vagy utasítást nyernek. 

Minthogy «a városnak is érdeke, hogy a 
területhasználati szerződés készére előnyö-
sebbé 'tétessék, különösen az anyagi részese-
dés már 1914. évtől kezdödőleg elfogadható 
föltételek mellett biztosittassók s minthogy 
továbbá folyó évi december hó x végéig az/ 
ügy közgyűlési döntés alá nem vihélö. 

Ennélfogva oly érteimii javaslatot ter-
jesztett a tanács a közgyűlés elé, misze-
rint: 

mondja ki a közgyűlés, hogy a terület-
használati szerződés 7. szakaszában szabá-
lyozott díjszabás mértéke a szakaszjegyek-
re vonatkozólag 1914. január hó 31-ig 12 fil-
lérben fenra itass ék és a fölvetett kérdésben 
az érdemleges javaslat az 1914. évi január 
havi közgyűlés elé beterjesztessék. 

Ha a szerződés módosítására nézve meg-
egyezés nem jönne léire s a szerződés alap-
ján a szakaszjegy 10 fillérre leszáVituidő 
lesz, ez esetben köteles engedélyes részvény-
társaság az 1914. év január havában besze-
deti 12 filléres szakaszjegyek után darabon-
kínt 2 fillért Szeged város közönségének visz-, 
szaszámolni s az igy megállapitott összeget 
a város pénztárába 1914. évi február hó 
15-ig befizétni. 

Minden vita kizárása céljából mondja ki 
a közgyűlés, hogy az (Utal, hogy 1914. évi ja-
nuár havára félfüggeszti a város közönsége 
a szakaszjegy 12 filléres árának a szerződé-
ses 10 fillérre leendő leszállítását, ebből en-
gedélyes részvénytársaság a maga javára 
semmi jogot sem formálhat s ha a megindí-
tott tárgyalások lefolytatásához szükséges 
ezen kivételes kedvezményt, illetőleg a 12 
filléres szakasz jegy tarifának 1914. évi január 
havában leendő szedését igénybe veszi, ugy 
ezzel elismerte engedélyes részvénytársaság 
azt is, hogy ezen kikötések reá nézve köte-
lező erővel birnak. 

— Gyűlölöm a névtelen leveleket - és 
azok iróit, — feleltem dühösen, — mert azok 
orvtámadók, becsületrablók. 

— Képzelem, milyen érdekes és milyen 
mulatságos lehet maga a névtelen levél! S 
ezzel uj irányba terelte a feleségem a gon-
dolataimat. Csakugyan mulatságosnak kell 
annak a névtelen levélnek lennie s ríiosti már 
mulattatott az a bájos naivság, amellyel az 
én nem érettségizett Béla barátom a maga 
lelki megnyugvását és egv „lelketlen em-
ber"-nek a megtérését névtelen levél utján 
vélte elérhetőnek. 

írtam tehát Bélának, hogy küldje el a 
levelet, de nyitva, különben nem vállalko-
zom a közvetítésre. 

Postafordultával kezeim közt volt a 
válasz és a névtelen levél ifölbélyegezve és 
nyitva. 

Kinek szólt a levél, nem árulom el, hi-
szen a tartalma a fő, amint nem lényeges az 
sem, hogy a levelet föl sem adtam. Elég, ha 
Béla barátom az ő falusi magányában és el-
maradottságában azt hiszi, hogy a levél ren-
deltetési helyére jutott. Lelki megnyugvásá-
hoz elég ez a hit is, hisz a biblia is azt ta-
nítja: Boldogok, akik hisznek. 

A csakugyan bomba- és pilulamentes le-
vél igv hangzik: 

Méltóságos Uram! 
Quo üsque tandem abutere patiencia 

nostra, domine X?! 
Türelmünk határának tizenkettedik órá-1 

jában meggondolta-© Méltóságod, hogy két-
ezer embernek és családjának sok-sok szen-
vedést és nyomorúságot okozott? 

Van-e Önnek szive s lelke és tud-e ö n 
nyugodtan aludni az Ön által készített íize-
tésrendezés átkos romjain? Mint jogvégzett 
tudja-e ön , mik a szerzett jogok? 

Ön előttünk a legbiinösebb ember, mert 
ö n felelős az átkos fizetésrendezésért. A mi-
niszter nulla. Öntől függ minden. Ön meg-
semmisített minketi erkölcsileg és anyagilag. 
Átkozott legyen még haló poraiban is, ha 
Méltóságod nem törli a B) táblázatot. Átkoz-
zuk éjjel és nappal és mindenütt, mert sulvos 
sebeket ejtett testünkön és lelkűnkön. Pár 
embert már sirba vitt a sok izgalom és szen-
vedés, Ön meg boldogan él, nem törődve a 
fíj táblázattal?! 

Elég volt már a hitegetésből, a ravasz-
ságból, ismerik ön t fehér rabszolgái. 

Méltóságod hóhérmunkát végzett raj-
iunk, ezért átkozzuk és gyűlöljük, mint Hay-
naut, ha jogunkat vissza nem adia. 

Ne feledje: az ember halandó, az emlé-
kek maradnak. 

Vége. Aláirás, mint egy igazi névtelen 
levélhez illik, nincs.. 

Újból borzasztóan sajnálkoztunk sze-
gény Gizuson, akinek apja-anyja régi 
dzsentrifamiliából származik, aki maga in-
telligenciájánál fogva hangadó szerepet vitt 
barátnéi között leánykorában, de aztán, mi-
után édes atyja adósságai elöl a halálba 
volt kénytelen menekülni, a kolduskenyér és 
a kishivatalnok között választhatott. S ő az 
utóbbit választotta. 

Nagyon-nagyon sajnáltuk, megint sze-
gény Gizust. Hogyan érezheti magát a sze-
rencsétlen teremtés ilyen ember mellett?! 

Erre is megkaptuk a választ. Néhány 
'hét múlva eljött Gizus látogatóba. Még alig 
üdvözölt bennünket és még le se tette a cók-
mókját, — büszkén kivágta: 

— Ugy-e remekül megírtuk Bélával azt 
a névtelen levelet?! Mert én segitettem ám 
Bélának, együtt fogalmaztuk! 
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