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ez ma á helyzet. Ehez csak az ellenzék 
harcát tessék hozzágondolni. Mikor har-
cukat megkezdették; megírtuk róluk, hogy 
sohasem bíznak a magúik erejében, hanem 
mindig csak ellenfélteik — gyöngeségében 
reménykednek: Azóta próbát'tettek, ha 
niem is a saját erejükkel, hát legalább a 
nemzetközi szociáldemokraták segítségé-
vel; — ámde hiába. Hát most visszatér-
nek a régi módszerhez. Minden bizalmu-
kat abba vetik, hogy hátha maga — a 
munkapárt szerzi m)sg számukra a dia-
dalt? Ha ők gyarlók, hátha a munkapárt 
még gyarlóbb? Mert' azt már bevallják, 
hogy ;a' munkapártot sóm felülről, sem 
alulról megbuktatni nem tudják, — hát 
újra megpróbálják: nem lehet-e belülről? 
Tapasztalták saját káruikon, hogy ez hiá-
bavaló reménykedés, — de ők semmit sem 
tanülniak s mindent felejtenek. Hát megint 
ámítják önmagukat, hogy most megteszi 
nékik a munkapárt a nagy szolgálatot s 
minden ok és cél nélkül, az elért óriási si-
kerek közepette csupán az ö kedvükért há-
borúságot kezd — önmagával! S ebből a 
sovány reményből akarnak megélni és ez-
zel a szalmaszál vigasszal akarják pártju-
kat föntártáni!"— Legszomorúbb az' egész-
ben, hogy ki tudja, hányadszor térnek 
Vissza ehez az iíllizióhoz, amelybői annak 
idején kiindultak s amelybe ugy kapasz-
kodnak bele újra meg újra, mint a mese-
beli kigyó, amely mindig a saját farkát 
harapja. 

. Hadgyakorlat Csehországban. Prágából 
jelentijk: A nyár folyamán Csehországban 
nagy hadgyakorlat lesz, amelyen, a 8. és 9. 
halditeist és .az 1., 2. és 14. íhiadibestnek részei 
fognak részit venni, A fő vezényletét Ferenc 
Ferdinánd királyt herceg fogja átvenni s 
.melléje lesz ásatva Hötzendorfi Konrád ve-
zérkari főnök. 

Hányadlik Kicsoda pillanatig sem ha-
bozott. 

— Lóra leventék! — (kiáltotta izgatot-
tan. — Utániam a worthingtonii dohány-
gyárba ! 

Ezzel a leventék ellovagoltak. 
4. 

Amikor a gyár igazgatója, aki az udvar-
nál a sziyarnagyi méltóságot viselte, meg-
pillantotta a királyt, majd hanyatt vágódott 
á .tisztelettől. De amikor ia király az orra alá 
bökte ,a pántlikás szőke fürtöt és elmondta, 
hogy ezt egy szivarban találta, valóban ha-
nyatt vágódott a rémülettől. 

— Elcsapom, elcsapom, — zokogta meg-
törten. — Akáhki tette, elcsapom . . . 

— Még nem, — mondta ia király. — 
Hivd össze a leányokat. Hadd tudjuk meg, 
kié ez a fürt? 

Az igazgató, aki egyik 'kezével még 
mindig a kényéit törölte, a másikkal szemé-
lyesen húzta meg a gyülekezésre szólító ha-
rangot.' Egyszerre -betódult minid a kétezer 
munkáslány, köztük a szépek szépe, az ej, 
haj, kökényszemü, szőke Mabel. 

— Valaki . . . valaki . . . — dadogta 
a gyárigazgató szivarnagy. 

— Csönd! — förmedt rá a király, mi-
alatt a kétezer leány hódolatteljesen térdre 
borult előtte. Mind a kétezernek dobogott a 
szive, dé egyiké sem ugy, mint a kökény-
szemű, szőke, ej haj, Maíbelé. 

— Csönd! — ismételte a király és igy 
szólt a leányokhoz: 

„Ki e fürtöt visszahozza, 
Ajkam csókkal sokszorozza". 

Ezzel meglebegtette felséges kezében a 
versikét a hozzátartozó papirospántíikával s 

A márciusi közgyűlés. 
— Minden indítványt elfogadtak. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma délután négy-
órakor tartotta a város törvényhatósági bi-
zottsága március havi közgyűlését, amely 
várakozáson felül érdékes vollt. Ismét a 
szinház, illetőleg a szinügyi bizottság dolga 

- keltett nagyobb vitát. De általában meglehe-
tős élénk érdeklődést tanúsítottak a város-
atyák a tárgysorozat többi pontjai iránt is, 
egyik-másiknál fölszólalók jelentkeztek, -ez-
úttal azonban valamennyi tanácsi javaslat 
simán perdült keresztül a közgyűlés szank-
cionáló retortáján. -A közgyűlés lefolyásáról 
— a szinügyi vitát -kivéve — az alábbi rész-
letékben számolunk be: 

Elnök Lázár György dr. polgármester. 
A jegyzőkönyvet Rack Lipót dr. városi al-
jegyző vezette. A polgármester havi jelenté-
sének fölolvasása után az interpellációk és 
indítványok következnek. (A Wimmer Fü-
löp interpellációjával kapcsolatos szinügyi 
vitáról lapunk más helyén, külön tudósítás-
ban számolunk be.) 

Dobay Gyula d'r. interpellációt intézett 
a polgármesterihez a városi tisztviselők fi-
zetésrendezése ügyében. Azt kérdezte, miért 
késik a fizetésrendezési javaslat, amikor más 
városokban az uj városi törvény alapján 
már hónapokkal előbb rendezték a tisztvi-
selők fizetését, Szegeden pedig már hóna-
pok óta tárgyal róla a szervező bizottság. 
Miután- az interpelláló bizottsági tag nem 
vollt jelen, az elnök kérdést intéz a közgyű-
léshez, ki vállalja el az interpellációt. 

Wimmer Fülöp: Én! , . ( 
Taschler Endre főjegyző kijelenti a ta-

nács nevében, hegy a fizetésr-endezJsi ja-
vaslat tárgyalására kiküldött szűkebb bizott-
ság már elkészült a munkájával -és a pol-
gármestertől függ most inár, miikor -hiívja 
össze a nagybizoftságot. Kijelenti a tanács 
nevében, -hogy az áprilisi közgyűlés pro-
gramján már szerepelni fog a tisztviselők fi-
zetésrendezése. i 

Wimmer Fülöp tudomásul vészi a ta-
nács válaszát. 

Regdon Károly dr. a tüdőbaj terjedésé-
nek meggátlására azt inditványozta, hogy a 

a pántlikához tartozó szőke fürttél egyetem-
ben. 

Erre éles sikoltás hallatszott és egy 
leány, egy ej haj, kökényszemü szőke, el-
ájult. Mabel 

A lányok morajlotta'k, a leventék is rno-
rajlottak, maga a szivarnagy is morajlott. 
Csak a király nem morajlott. Odalépett Ma-
bélhez ás gyöngéden fölemelte a földről. 
Mire Mabel sürgősen magához -fért és szen-
dén pirult a király karján. Hányadik Kicso-
da pedig, imint korának élső lovagja, elkezd-
te Mabel ajkát, a vers értelmiében, csókkal 
sokszorozni . . . 

5. 
Két hónap muliva Hányadik Kicsoda ol-

tárhoz vezette a kökényszemü, szőke, ej haj, 
Mabelt, aki egyszerű dohánygyári munkás-
lányból ilyen módion Albion királynéja lett. 

A worttóngtonii dohánygyárat azonban 
az esküvő után mindörökre be kellett zárni. 
A gyár szivarjai ez idő óta egyszerűen él-
vezhetetlenek voltak. Mindén- szivarhoz egy 
szőke, vagy barna hajfürt volt mellékelve, 
a Jessieé, a Kittyé, a Nellyé, végig mind a 
kétezeré . . . i 

És a Mabel legendája él ma is az egész 
világon, minden dohánygyárban. Azóta tö-
mik tele a leányok a szivarokat selymekkel, 
fátyoldarabókkal, haj tűkkel, fésűkkel, haris-
nya-kötőkkel és egyéb csecsebecsékkel. Mert 
nem lehet tudni . . . hátha az., aki megta-
lálja, kíváncsi lesz a szerelmi jel küldőjére? 
És hátha -négylovas hintón jön el érte, hogy 
feleséigüli vegye, mint valamikor a régi re-
gék idejében, századok kéklő távolában, kö-
dös Albionban, Hányadik Kicsoda, a kökény-
szemü, ej haj, szőke Mabelt? . . . 

tanács nevezzen ki egy szakbizottságot, a 
mely időről-időre elrendeli a szükséges in-
tézkedések megtételét. Inditványozza ezen-
kívül a gyermekjátszótér portalanítását, a 
Kórház-utca rendezését és azt, hogy tiltsák 
el a köplködlést a főutcákon. A tanács a szak-
bizottság alakítására vonatkozóan a köz-
egészségügyi bizottság véleményét kéri majd 
ki. A gyermekjátszótereket -már portalanítot-
ták, a Kórház-utca rendezését pedig az idei 
városrendezési program keretében még a ta-
vasszal végrehajtják. A közgyűlés tanács 
előterjesztését Regdon Károly dr. felszólalá-
sa után elfo-gadta. 

Pick Jenő a szegedi paprika hírnevére 
káros és olcsó spanyol-paprika beözönlése 
ellen lépett inditvánm-yal a közgyűlés élé. 
Már pgy izben, régebben, hasonló célzatú in-
dítványt tett. Azt ajánlja ezúttal, hogy a 
váro-s bérlőit kötelezzék, hogy földjeik bizo-
nyos -részét paprikával ültessék be és igy 
mozdítsák el: a termelést. Somogyi Szilvesz-
ter dr. -főkapitány, az ügy előadója, kijelen-
tette, hogy az nehezen volínia megvalósítható. 
Tudomására hozza azonban a közgyűlésnek, 
hogy a Bodomi-réten, a város n-yolcholdas 
konyhakertészeti teliepén, a paprikát nagyobb 
mennyiségben termeszti. Ezenkívül értesiti a 
közgyűlést -arról, hogy a földimivelési mi-
niszter szakértőt küld, aki a paprikaterme-
lés fejlesztésiére és -ezzel a paprika olcsóbbá 
tételére szakszerű tanácsokkal fog szolgálni. 
A közgyűlés a tanács előterjesztését tudo-
másul vette. - to 

Franki Antal indiitváhyozta a közgyű-
lésnek, hogy Kovács Istvánról, a nemrég el-
hunyt népiskolai igazgatóról, érdemei elis-
meréséül utcát nevezzen el Pellsővároson. 
Ajánlja, hogy a Szentgyörgy-téri iskola mel-
lett lévő névtelen utcát nevezzék el Kovács 
István utcának. A tanács az indítvány elfo-
gadását javasolta. A közgyűlés ugy határo-
zott. 

Fajka János főszámvevő inditványt tett 
a közgyűlésnek, ihogy a -felsővárosi Desz-
kás-temetőt az ott nyugvó Dugonics András-
ról Dugonics-temetőnek nevezzék el. A köz-
gyűlés az inditványt elfogadta. 

Az alsótanyai iparvállalat részére na-
gyobb területet adott a város részben in-
gyenes, részben igen csekély áron, oly fölté-
tellel, -hogy ott konzervgyárat, gőzmalmot, 
gabonaraktárat, födött istállókat és har-
minc munkásházat épitsen. Két év alatt kel-
lett volna ezeket a iétesitményeket fölépíte-
ni, de eddig csupán a gőzmalmot építették 
föl. A tanács ezt helyszíni vizsgálattal is 
megállapította. A szerződési feltételek sze-
rint ezért kötbér fejében összesen 13.603 ko-
ronát kellene fizetnie a vállalatnak. Ujabban 
azonban két évi halasztást kért. A tanács 
a halasztás megadását 1915-ig javasolta. A 
közgyűlés elfogadta a tanács javaslatát. 

A vásárcsarnok -ügyében Bokor Pál he-
lyettes polgármester tett előterjesztést. Kö-
zölte az újonnan megalakított biráló bizott-
ság tagjainak névsorát és kijelentette, hogy 
a vásárcsarnok tervpályázata most már ha-
marosan eldől. , ; 

Hoffer Jenő szólt hozzá a tárgyhoz és 
egy óvóintézkedésre hivta föl a közgyűlés 
figyelmét. Ez arra irányul, hogy a pályázók 
csak olyan föltétellel hagyják a -bizottságnál 
a terveket, ha az uj biráló bizottság dönté-
sének alávetik magukat. Ha ,a város ezt nem 
köti ki, a pályázók még kártérítést is köve-
telhetnének. 

A közgyűlés ezzel a -módosítással elfo-
gadta a tanácsi javaslatot. 

Az óvóiskolák államosítása ügyében Gaál 
Endre dr. kulturtanácsos referált a közgyű-
lésnek. A tanács magáévá tette a népneve-
lési bizottság javaslatát, amely szerint 
300,000 korona épitési költségen kivül ajánl-
jon föl a város az államnak még évi tizen-
kétezer koronát az óvóiskolák íentartásá-
hoz és adjon megfelelő nagyságú ingyen-tel-
keket. A közgyűlés hozzájárult ehez a javas-
lathoz. , 

A munkanélküliek segítése érdekében a 
szegedi szociáldemokrata szakszervezettől 
kérvény érkezett a városhoz. Somogyi Szil-
veszter dr. főkapitány kipuhatolta, hogy ősz-


