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2.
Az ország polgárainak egy nagy hányada, a nagy gyárostól a legkisebb iparosig mindenki, de kétségtelenül a munkapárt egy nagy része is kívánja és úgyszólván egész reményét helyezi az emiitett vámvédelembe ós s.oha ellenzékre hálád,atosabb feladat nem várt, mint az, —
ami csak az ő szerepe lehet — , hogy ezen
ostromot megkezdje és ezt az eszmét diadalra vigye.
Ez egyszer egy posszibilis és helyes
politika volna ós legfőbb ideje már, hogy
ehez kezdjen.
No és az összeférhetlenség!
Abban a parlamentben, amely gazdasági szempontból -a legközelebbi tiz évre az ország sorsáról dönteni fog, iparosnak helye, tehát szava .nincs, a magyar
iparosok, akik pedig az ország terheinek
egy jelentékeny részét viselik, érdekeiket,
amelyek az ország érdekei, a parlamentben nem képviselhetik, mert nincs iparos,
aki az állam mindenfelé kiterjesztett tevékenységénél fogva az állammal valami
összeköttetésben nem állana, de van egy
irigység sugalta, a mi viszonyainknál
százszorosan lehetetlen törvény, amelyet
annak idején egyenesen Tisza István ellen
hoztak és amely a leglegálisabb módon, a
legmesszebbmenő nyilvános
ellenőrzés
mellett létesült szállítási vagy egyéb viszonyból kifolyólag a magyar iparost kizárja1 a törvényhozásból, ahol tehát az
agráriusok és a jogászok döntik el az ő
sorsát!
Ha én, akinek politikai hitvallását
eléggé ismerik, azt mondom, hogy ez még
rossz vért fog szülni, bizonyára csa'k iparostársaim elkeseredésének: adok kifejezést.

Flóris, a feltaláló.
Irta : Béde Jób.
(Folytatás])
Ide került Geréb Flóris. Letelepedett közzéjiik. Hát .azonnal lelkesedéssel fogadták.
Az első félórában rendesen hallgatni szoktak,
mindössze, hogy nagy kortyokban nyelik a
ibort, az hallatszott. Aztán .rákezdtek:
— Cudar világ, he?
— Cudar, — fuldokolta Flóris — az áldóját ! Eszmét! 'Eszmét! Én gondolkozni szeretők !
— Bolond! — kiáltották közbe a vén
díjnak, a gróf és a boltos. — Ki gondolkozik? Igyál, bolond, ivás közben jönnek .a jó
gondolatok.
Újra ittak. És ittak-Ittak, kora estétől
hajnalig, aztán másnap is délelőtt és. délután,
közbe, ahogy forognak a világ napjai, mintha nagy borospoharak és söröspoharak és
pálinkásüvegek volnának és körülöttük fcarin
•génének, ugy keringtek ők az örök mámorban, íel-felpirulva, majd elsápadva és hajtották a „Két garas" mindenben vigasztaló filozófiáját, hogy a jó gondolatokat meghozza előbb-utóbb a mámor.
Geréb Flóris nehezen birta, sokat köhögött és sárga arca gyorsan megpüffedt. Egy-

Megkezdték az uj kórház
terveinek tárgyalását.
— Két értekezlet.

-

(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délelőtt
az uj kórház terveinek revidiálására kiküldött bizottság Bokor Pál helyettes polgármester elnöklése vd a városiháza bizottsági
termében ülést tartott. Amint már jeleztük,
az ülést azért hívták össze, hogy a bizottság tagjait a tervek alapos áttanulmányo-.
zására és véleményük irásbafoglalására kérjék föl, mielőtt végleges határozatra ikerül a
sor. A bizottság tizenhatodikára hirdetett
ülésén ugy amis Korb Flóris, a kórházi tervek készítője is résztvesz és sorra válaszolni
fog azokra az észrevételeikre, amiket a bizottsági tagok a kórházi tervek redukálására vonatkozólag előterjeszteni kivámnak.
A
vasárnap délelőtt tartott ülésen
egyébről nem is volt szó, minthogy a bizottság orvos- és építész tagjai külön-külön értekezletre jöjjenek össze és foglalják irásba
véleményüket. Sokan még csak ezután fognak hozzá a kórházi tervek áttanulmányozásához.
Az orvosok, akik a bizottságban, vannak, már előzetesen átvizsgálták a terveket
és hétfőn délután a közkórháziban össze ültek, hogy megál'jlapiitsájk', lehet-e redukálni
valamit vagy sem. Az orvosok az értekezleten kimondották, hogy a kórházi tervekben
azok az épületrészek, amelyek
betegápolási
célra szolgálnak, eredeti méreteikben meghagyandók, a gazdasági épületeknél azonban
lehet szó redukdcióról, ha a bizottság teljes
ülése is hozzájárni. Másrészt a bizottság orvostag'jai azt a kérdést vetik majd föl a plenáris ülésen, vájjon az uj kórház telkének
a tervekben megjelölt feltöltése elkeriilhélö-e,
szer na gyom félrebeszélt és a férgek miatt
panaszkodott., melyek tudvalevőleg az ilyen
ember előtt táncolnak, folyton-folyvást.
— Jól van, hé! Jól v.an! — kiáltották a
pajtásai. — Hét koporsót csinálj, szépet és
olyat, ami me porlódjék hamar. Ebbel meggazdagodhatsz, ha kibírod-.
III.
Miképen történlt, hogy a koporsóról való
tanács benoemaradt a gondolkozásában?
De hazament és a szerszámait elcfceresgette.
Ah! a ház és az udvar nem a régi volt. A
műhelyből semmi. Előbb a legény szökött
el, aztán, az inas. És elszökött apránként az
egész raktár. Potom, pénzért elmentek belőle
a kész bútorok, a siffonérok, asztalok, székek, a legpompásabbak éppen, ugy, mint a
festetlenek. A lakószobáiból is eltűntek a politérozott holmik. Csak az imádságos könyv
maradt meg a múltból. A többit megette a
kétségbeesés. A kertben már csak őszirózsák
voltak s ezek is fonnyadtak, száraik meg:ö.rvék. Az ereszről olyan szomorúan csüngöttek alá .az egykor tarkaságban vidám felfutok elpusztult levelei.
— Ne sirj! — kiáltott az asszonyra Geréb Flóris. Most ne sirj. Tiz év óta már eleget sir tál. Most a, szép napok következnek.
Meg van a felfedezés!
Az asszony elébe állott:

mert amennyiben elkerülhető, több százéi
korona megtakarítást lehet elérni.
A bizottság épi tészta gjai kedden dé
után tartanak értekezletet, amelyen véle
ményt mondanak arról, hogy a kórház gazdaságii épületei kisebbithetők-e és hogy
vetlenül szükséges-e a kórházi telek feltöltése?
„.in

A mexikói háború. Newyorkból jelentikA nemetek elsz-álldtáisár.a Manzanillóba k®
dött Cetriano gőzösön megérkezett a
konzul is, aki azt mondotta, hogy a 'fe^el0 >
amikor a hajó indulóban volt,
felgyújtotta
és dinamittal légberöpitették a hajóhidat
az induló hajóra lövéseket tettek, aaxeo
azonban senkit sem sebesítettek meg. iA rí
zatlani felkelőparanesnok s a j n á l a t á n a k a r í
kifejezést az amerikai tengernagy előtt átlőtt, hogy egy repülőgépről leesett ' )ft,n
megölt egy a harcokban részt nem vett a]'^
rikait. Mazatlan elestét óráról-órára J ^ y j
A városi hivatalnokok az elmúlt éjjel
indulásra kész hajóra szállottak.
A francia választások végső e r e d m ^ '
Parisból jelentik: Bevégződtek az általa1;.
választások, minden mandátumnak £ aZ tó
van, most vasárnap végbementek az
pót választások. 602 kerület sorsa fölött 0 ,j
tött a választóköaönség. A .pártarány 0 ^
nehéz pontos statisztikát .adni, hiszen af
párt ós pártárnyalat helyezkedik el a . ^
viselőiházban ós a megválasztott kópvi se
közül bizonyára igen sokan még magák *
tudják, hogy milyen párthoz f o g n a k
kőzni. Az az egy bizonyos, hogy az egile ^
radikálisok pártja a legnagyobb:
összeg
161 mandátummal rendelkezik. .Ez
sem többség, hiszen csupán negyede a fl.
viselőháznak. A tegnapi pótvá 1-asztásokoi1 ,
egyesült szociálisták 61 győzelmet
arat p
ugy, hogy az u j képviselőháziban 101 s 2
1
zatuk lesz,, tehát 33 szavazattal több, 0-tiflv
régiben
Édes Flóris, édes, hagy. A tcF
Vertán .asztalossal beszéltem.. Aztt
befogad téged a műhelyébe, ha a b b a h a g r í
o-7 ivást,
i xra e f jó
i f\ bért
k ó r f ad.
orl Oda
C\r\o menjünk,
irrtiAnti link". I
az
amig rendbehozakodunk.
Csúnyán kikacagta 'ezt >a beszédet
ris:
Mr
— Na hiszen, hogyne! Most al1 $
minden nagyszefüre fordul. Várj csak
percig, várj!
ríBorzasztó lázzal hozzáfogott a ^„tfli
hoz és magában mormogta értelme
•szakadozottan: „Nagyszerű . . . fel • • • pfelfedezés . . . ezés . . . találmány • • ' ^íjpor sssó . . . koporsó szögek nélkül . • • fügék nélkül koporsó . . . Mintha az egeSL.^
•ragva . . . faragva . . . mintha faragva ^
az egész . . . szeg nem lesz benne . • •
nem rothad."
da nem lesz
Valóban összekalapált egy g?- ö f,,lP0V[í. [1
koporsót, amilyet eddig még nem len
rí
w•
látni. A széleit hajlított fából, a t öb rí ts z ott
illesztette hozzá, hogy egy darabnak A
az egész.
— Kész — hörögte egyszerre.
{ $
Es összeesett a koporsó me-"® órf
terült a gyepes udvaron, mintha v*illátrí
pás érte volna és meghalt.
ít°
Az asszonya mellette állott, ''tUs^1,
•fővel, alázatosan tűrve az Urnáik a cS'a

#

első kézből, nagy választékban csakis az
Tisza Lajos-körut 19. st*
I

kaphatók, esetleg részletfizetés1*

jí(

