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R Szegedi Magántisztviselők Egyesülete belépett 
a szociáldemokrata pártba. 

A szegedi magán tisztviselők egyesülete 
vasárnap délelőtt rendkívüli közgyűlést tar-
tott Winmer Fülöp elnö'klésével. A rendki-
viili közgyűlés (tárgya az alapszabályok mó-
dositása ós a tisztújítás volt 

Wimmer Fülöp elnök iincg,nyitó beszédé-
iben kifejtette, Iliogy az eddigi vezetőség nem 
ki váll az u j áramlatnak útjába állani és 
ujabb tisztséget az egyesület vezetéstben nem 
vállal. Midőn körülbelül 8 évvel (ezelőtt az el-
nöki tisztséget elvállalta, ezt csak akkori ve-
zetőség hosszas rábeszélésére tette, .ment nyil-
vánvaló, — mondatta -— hogy őt ennek a. 
tisztségnek elvállalásánál semmiesetre sem 
az érvényesülési vágy, vagy 'pozíciójának 
emelése vezethette, hanem kizárólag a, ma-
gántisztviselők érdeke. Az eddigi vezetőség 
eredményes munkálkodásának tudható be, 
hogy az egyesület annyira fellendült és ma 
már itöbb mint 600 tagja van ós egy a köve-
telményeiknek minden tekintetben megfelelő 
szép helyiséget, adhat át a megválasztandó 
uj vezetőségnek. 

Ajtai (Dezső emelkedett ezután szólásra-
Többek tiltakozása közben a többi között az-
zal a váddal illette az eddigi vezetőséget, 
hogy az a magántisztviselők érdekeit nem 
védte kellően. Zajos közbekiáltások: Neveket! 
[Bizonyítson ! 

A vihar percekig tartott, végre Aj ta i be-
fejezte beszédét. 

(Saját tudósítónktól.) Vasárnap a városi 
alkalmazottak, a birák, ügyészek, ügyvédek 
és a tanítók tartották értekezletet. Sorrend 
szerint először a tanítók értekezletéről számo-
lunk be. IAZ értekezletet Fülöp József tanitó 
hivta össze, ő is nyitotta meg az értekezletet, 
amelyen többen támadást intéztek ellene 
azért, mert. az1 újságokban közölt meghívók-
ban a tanítókat koldusoknak nevezte, Fülöp 
azt kifogásolta, hogy a nevelőmaankások ka-
mará já t megalakított;'!k anélkül, hogy a ta-
nyai tanítókat meghívták volna, Felszólalt 
iKoncz Kde Sándor felsőtanyai tanitó, aki 
ugyanezt kifogásolta. Végül Fürtös Sándor, 

Hotel Eromentáli. 
Osztrák-magyar paci}izmus négy színváltozásban. 

Irta : író Bajos, álomtitkár. 

Szereplők: 

Almássy Endre. 
K. u. k. Tabak Endre. 
Fedák Anna szakácsné. 
Több szobalány, mint úrilány. 
Vörös- és csillagkeresztesek. 
Menyhért, lengyel iró. 
Dr. Cenz ur. 
József Ferdinánd, mint olyan. 
Baltazár, tábori füspök. 
Osztrákov, Csehov, vezérkari tisztek. 
Sándor bá, orosz iró. 
Griin Lili, Matnska, Lyon Lea, Glavari 

Hanna, uri és Írónők. 

I. FELVONÁS. 
(A dunajeci Hotel Kass hallja, önműködő zon-
gorával és rejtekhelyekkel. Az oroszok éppen 
diadalmasan bevonulnak, szokás szerint. Az 
osztrákok éppen leverten kivonulnak, szokás 
szerint. A magyarok, mint főurak, dolgoznak, 

szokás szerint.) 

Osztrákov (lőtávolon belül elkezd gorom-
báskodni) : Kié ez a Hotel ? Kié ez a Hotel ? 

Fedák Emilia (éppen a Hotel Stadt Lemberg 
cimü Ullstein-regényt olvasta a végétől az 
elejéig.) , 

Ez a Hotel kézit csókolom a Biro Lajosé, 
de számos más orosz iró urak is vannak benne. 

Osztrákov (mint fenn): Ez egy Hotel ? Ez 

(Ezután nz alapszabályok módosítása kc-
rült sorra. Az egyesület elhatározta, hogy 
igazgató, cégvezető és főnök az egyesületi 
tisztségekre nem választható, ide az ügyvezető 
bizottságnak tagja lehet. 

Wimmer Fülöp elnök ezután egy bizottsá-
gát kiüld ki a választások megejtésére és .mi-
előtt az elnöki széket átadná, bnosait vesz az 
egyesületi tagoktól. Kijelenti, hogy mint ed-
dig, ezután is támogatni fogja a magántisztvi 
se] ők ügyeit. Az elnök a közgyűlésen megje-
lent tagok ovációja közben ezután átadta az 
elnöki széket a, szavazatszedő bizottság elnö-
kének, aki a választás eredményét kihirdette. 

Elnökké Ajtai, Dezsőt választották. 

Ezután, a közgyűlés elhatározta, hogy az 
egyesület a. szemül demokrata párthoz csatla-
kozik. 

Olejnyík József, a szociáldemokrata párt 
kiküldötte szólalt, fel ezután. Hangsúlyozta a 
pártszervezetbe való belépésinek nagy jelen-
tőségét, majd pedig ismertette a párt, prog-
ramját, Végül -fölszólította a jelenlevőket, ne 
ijedjenek még munkaadójuk esetleges terror-
jától, nnert a szociáldemokrata párt tagjainak 
érdekét mindenkor megtudja védeni és ilyen 
esetekben a magántisztviselők egyesületével 
a legnagyobb eréllyel azonnal el fognak 
járni. Olejnyík hatásos beszéde után a köz-
gyűlés véget ért. 

a szociáldemokrata párt titkára tartott .beszé-
det a tanítókhoz, miire az értekezlet határozat-
hozatal nélkül szétoszlott. 

(A városi alkalmazottak ülése.) 

A városi alkalmazottak csaknem teljes 
számiban megjelentek a Korzó-moziban, aliol 
11 órakor éntekezilietet tartottak, hogy .a szo-
ciáldemokrata párthoz való csatlakozásukat 
kiimondj álk. 

Az értekezletet Freyburger Benő nyitotta 
meg, ,majd Wallisch József a szociáldemokra-
ta párt programját ismertette. Utána Papp 
Ferenc tűzoltóparancsnok javaslatára az in-

egy Hotel Emperiál? Ma nagyon jó kedvem ! 
van, mert nem olvastam a Fliegende Blattért, 
neked adom ezt a Hotelt! Hogy hivnak? 

Fedák: Étsy Emiiiának, de kérem szépen, 
g- csak a konzorcium kedvéért kerültem ebbe 
a Hotelbe! 

Osztrákov: Nye pozvolim! Ezt az Empe-
riált mától fogva a te tiszteletedre Emmentáli-
nak nevezik! Téged pedig azonna! felruházlak, 
mint a mezők hagymatermelő liliomát! Bort ide! 

Fedák Emma: Alkoholtilalom és záróra ! 
Osztrákov, Csehov és az egész vezérkar: 

Akkor pezsgőt iszunk. 
(A zongora önmagától működni kezd és 

az alkohol szintén. Ecélból vedrek vannak. A 
közönség számára vészkijárat.) 

II. FELVONÁS. 

Frontáttörés a fürdőszobában. 

(K. u. k. Tabak. Tabakregie. Dohányrendezés. 
Rendezés a Dohány-utcában.) 

Almássy Endre: Mielőtt a forradalmat meg-
csinálnám, előbb végezni kell ezzel a Tabakkal! 
Ez egy kém, a konzorciális-rendszer ellensége, 
ennek a fejében több tehetség van, mint az 
egész vezérkari választmányban Pesten. Nála 
vannak a tervek. De előbb hivd a papot. 

Molnár Feri tudósító: Mindjárt jön Balta-
zár, az mindig a front mögött van. Voila! 

Almássy: Adj tanácsot! 
Baltazár: Csatlakozom a Nemzeti Tanács-

hoz. A viszonos engesztelődés fátyola . . . 
Almássy: Nincs kegyelem! 

(A kendőt elteszi.) 

ítézőbizottságba beválasztották a következő-
ket: lElnökök: Fenyő Lajos mérnök, Bley La-
jos adótiszt, ügyvezető elnök Donáth 'Miksa 
rendőrfogalmazó, jegyzőik Grcicza János adó-
tiszt, Kolozsvári Sándor ós Zsíros Lajos ir-y 
nok, pénztárnok Varga Mátyás. 

IA választás ímegejtése után Donáth Mik-
sa rend őr f oga lrnazó lelkes szavakkal ecsetelte 
a városi alkalmazottakra virradó uj korszak 
beköszöntését. Donáth nagy tetszéssel foga-
dott beszéde után Fenyő Lajos javaslatára 

.egyhangúlag elhatározta az értekezlet, iliogy 
testületileg belépnek a szociáldemokrata 
pártba. 

(Birák, ügyészek és ügyvédek szer-
vezkedése.) 

A szegedi birák, ügyészek és ügyvédek 
vasárnap délelőtt összejöttek a Munkásott-
honban, mintán elérkezettnek látták, az időt 
a szervezkedésire. Elnökké Móra Ferenc fő-
szerkesztőt választották, aki elfoglalta az el-
nöki széket és a megjelentek üdvözlése .után 
az ülést, megnyitotta. Jegyzőkönyv vezetésére 
dr. Czibula Antalt kérték fel, azután Nagy 
Zoltán törvényszéki ibiró hivta fel az értekez-
letet szervezkedésre, majd Fürtös Sándor a 
szociáldemokrata párt titkára beszélt arról 
hogy az uj kor,szakban a szellemi •munkások 
szervezkedésére is feltétlenül szükség van. 

Felszólaltak még dr. Czibula (Antal és Sza 
lay Károly, akik politikai szervezkedést aján-
lottitaik, aminek keresztül vitelére előkészítő 
bizottságot küldtek ki. 

A birák három pontban foglalták össze 
követeléseiket. (Elsősorban teljes autonómiát 
kívánnak, azután automatikus előléptetést és 
végül tökéletes függetlenséget. 

(A szegedi vasutas szövetség választ-
mányi ülése.) 

A Vasutas Szövetség .szegedi kerülete 
vasárnap délután 3 órakor Nzeged-Róbus ál-
lomáson választmányi ülést, tartott, amelyen 
a következő határozatot hozták: A szegedi ke-
rület kimondja, hogy a Szövetség az átszer-
vezést a legsürgősebben foganatosítsa ugy, 
hogy a szociáldemokrata pántban a, Szövet-
ség érvényesítse a magyar vasutasak érd ke-
it. A kerület azonban, amikor kimondja, hogy 
szintén csatlakozik a szociáldemokrata párt-
hoz, a sztrájk jogát csak az. esetben ismeri el, 
fia az összmunkásság érdekei, avagy a liaza 
különleges érdeke kívánja azt meg. Osztály -
érdekek támogatására a vasutasok fel nem 

Baltazár (balfenéken el.) 
Tabak (jön, lát és eszik.) 
Pompás menü! Minő menü! Nagyszerű 

meleg viz! Páratlan hadikávé! És ez a remek 
feldkost cigaretta! Ilyen jól csak Egerben 
éltem! 

Almássy: Tetszik ismerni Gárdonyit? 
Tabak: Azt nem. Magyar irókat elvből 

nem olvasok, Bródy Sándort, azt ismerem, 
tőle tanultam életbölcseséget! Eey kis jó pipa 
sohse rossz! (Rágyújt.) Egy kis ének se árt a 
darabnak. (Rágyújt erre is.): 

Kis kácsa fürdik 
Galiciába 
Anyaországa 
Lengyelországba, 
Ukránia lába, 
Posen a farka, 
Fordulj föl, fordulj föl 
Öreg Ausztrja! 

Most pedig megfürdöm, megborotválko-
zom és akkor kinn vagyok az összes vizekből. 
(Megteszi). 

Almássy (háromszor belelő.) 
Menyhért, lengyel iró (bejön.) 
Mi történt itt? 
Almássy: Semmise történt. Csak a nagy 

jelenet, ami minden becsületes francia drámá-
ban megesik. 

(Jótékony függöny. A közönség ijedtében 
tapsolni kezd.) 

III. FELVONÁS. 

(Hall Ementhall. Záróra után és elszámolás 

ÍR szegedi szellemi munkások szervezkedése 
— A vasárnapi értekezletek. — 


