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Sebestyén Károly, Torlay Artúr. Ügyészek; 
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A .pótválasztmányt száz tagból, a végre-
hajtó bizottságot százötven tagból alakítot-
ták meg. Este a párt tagjai a Kass-vigadóban 
vacsorára jöttek össze, ahol a párt vendégeit 
és vezetőségét lelkesen ünnepelték. 

Szervezkedési mozgalmak 
Szegeden. 

— Bírák és ügyészek szövetsége. — A 

magántisztviselők megalakították az orszá-

gos szövetség helyi csoportját. — 

('Saját tudósitónktól.) /Rendkívül fontos 
szervezkedési Mozgalmak, zajlottak le vasár-
nap /Szeged!1 u. A szegedi bírák és ügyészek 
megalakították a Bírák és Ügyészek Szövet-
ségét, A szövetség célja a teljes bírói függet-
leniség meg valósi tása/. iA szegedi magánalkal-
mazottak is összegyűltek és egyhangúlag ki-
mondták a /Magánalkalmazottak Országos 
Szövetsége helyiesoportjának megalakulását. 

Az ülésről a következőket jelenti tudósi-
téuk. 

(Bírák és ügyészek szervezkedése.) 

Vasárnap délelőtt a szegedi birák és 
ügyészek megalakították a Birák és Ügyé-
szek Szövetségét. :A szövetség célja a teljas 
túrói függetlenség megvalósítása. Ennek elé-
rése céljából kívánják a tejles autonómiái, 

• még pedig ugy. hogy a birák magnk válasz-
szák felügyeleti /hatóságukat. Állást foglal-
tak a minősítés eltörlése mellett, és kifejezést 
adtak annak a véleményüknek, hogy az au-
tonomikuis fokozatos előlépés által a, bírói ós 
ügyészi pályára lépők fizetésének az emelke-
désével jövőjük minden külső befolyástól 

menten biztosítva lesz. A program eszkö-
zei lehetnek a helyi és országos szervezkedés, 
agitáció és propaganda addig, amig a célt 
törvényhozási utón meg nem valósítják. A 
szervezkedésből a politika teljesen ki van 
zárva. Á szövetség tagja minden biró, ügyész, 
jegyző és joggyakornok. 

Az alakuló gyűlés Nagy Zoltán törvény-
széki ibirőt elnökké, Dettre Pá l államügyészt, 
titkárrá választotta. A szövetség a szegedi 
Nemzeti Tanács felkérésére mint véleménye-
ző és tanácsadó bizalmi férfiakat dr. Pollner 
Kálmán ítélőtáblai bírót és Horánszky Mik-
lós állam ügyészt küldte ki. 

(A vragámdkrilniazotlaJe nagygyűlése.) 

iA szegedi, magánalkalmazottak a város-
háza. közgyűlési termében megalakították az 
országos szövetség helyi csoportját. Az ülé-
sen több százan vettek részt. Sehnabel /Mór, 
az országos egyesület, kiküldöttje ismertette 
az eddigi eseményeket es bejelentette, bogy 
a Magánalkalmazotti Szakszervezetek Orszá-
gos /Egyesületének blokkjában ma már mint-
egy félmillió magántisztviselő és kereskedel-
mi alkalmazott tömörül. 

Előadta még Sehnabel, hogy a szegedi 
Magántisztviselők Egyesülete a délelőtti köz-
gyűlésén kimondta, Ihogy alapsza bályszer ii 
működését beszünteti és a közgyűlésen szo-
katlanul nagyszámban megjelent .magántiszt-
viselők nyo/míban megalakították a Magán-
tisztviselők Országos Szövetségének, a Pénz-
intézeti Tisztviselők Országos /Egyesületének 
és a /Biztosítási Tisztviselők Országos Szövet-
ségének helyi csoportjait. Indítványozta, 
liogv egyelőre ezekből a szakszervezetekből 
•alakítsák meg a /Magánalkalmazotti szak-
szervezetek országos egyesülésének szegedi 
csoportját. 

A nagygyűlés Gábor Arnold és Kiss Nán 
dor felszólalásai után a szegedi vezetőség 
tisztikarát választotta meg a következőkép: 
Elnök: Berezeg István, alelnökök: Kiss Nán-
dor, Erdélyi Jenőné, idb. Berezeg István, 
Vértes József. Főtitkár: Sehnabel Mór. Tit-
kár: Prepán \Lajos, Weisz Józsa, Kovács Jó-
zsef. Jegyzők: Rákosi Margit, Szabó Jó-
zsef, Ferenczjj Juliska. Főpénztáros: Gábor 
Arnold. Ügyész: dr. Kállai iEmil. Ellenőr: 
Danner János, Berényi Nándor. Háznagy: 
Kárpáti József, Berényi Árpád. /Főkönyvtá-

ros: Gellért Andor. Könyvtáros: Hechtl iy 
nes. 

A választás után Herezeg István elnölc 
hosszabb beszédben foglalkozott az egyesület 
jövőjével és céljaival. Wallisch Kálmán tet-
széssel fogadott beszéde után Sehnabel javal-
latára táviratilag üdvözölte a gyűlés Kun fi 
Zsigmond népjóléti minisztert. 

A paprikakereskedek tilta-
koznak a paprika feloldása 

ellen. 
—- Memorandum a kormányhoz. — 

(Saját tudósítónktól.) A paprikakeresko 
dők, termelők és feldolgozók vasárnap dél-
előtt 11 órakor a kereskedelmi és iparkama-
rában Páify Dániel elnöklésével ülést tartot-
tak. hogv a paprikakereskedelem jelenlegi 
helyzetéről és a jövő teendőiről tanácskoz-
zanak. Az ülésen el/határozták, hogy memo-
randumot intéznek a kormányhoz a paprika 
feloldása ellen. Itt érdekösszeütki'zts van a 
fogyasztók és a termelők közt. amit igazsá-
gosan, a jogos érdekek és a szociális szem-
pontok figyelembevételével ke' 1 kiegyenlíte-
ni. A fogyasztók nagy tömegének érdekeit 
azonban az ügy rendezésénél semmiesetre 
sem szabad feláldozni, hanem elsősorban kell 
megvédelmezni. 

Az ii'és lefolyásúról a következőkben 
számolunk be: 

Páify Dán le! elnök rnegnvit,ia az 
ülést és előadja, hogy az ülést azért hívták 
össze, hogy állást foglaljanak a közélelme-
zési minisztériumban íe'merült ázon terv el-
len, amely szabaddá akarja tenni a paprika-
forgalmat. Szerintje ez nagy megrázkódta-
tással járna és tekintettel arra, hogy Szege-
den tebb mint száz vagon füzéres paprika 
van, számosan egész vagyonukat elveszi fe-
nék. 

Hosszas, szenvedélyes vita után /végre 
elfogadták azt a határozati javaslatot, hogv 
memorandumot intéznek a kormányhoz és 
egyelőre az eddigi rendszer fentartásót ké-
rik azzal, hogy baji uniók 33 százalékos ár-
redukcióba be'emenni és az árakat később 
•ujból leszállítani. Ha az idei termés forga-

"túl a nagy SKriványon 
avagy * 

SfCvumpli nem étel, 3mve nem iró. 

Ntlg-mztpcnk. opetiett viccekkel és táncokkal « 
kivándorlás előmozditására. 

FJLkSÖ FÖLVONÁS. 

(Sziri: Amerikai Egyesült Államok. Elő-
térben a Fehér Ház és a dollátkirályok érde-
ke, háttérben a .magyar érdek. iMr. Wilson 
tanár, Mas/aryk tanár, magyar ós angol bon-
Vivánok. Disznók és di szőrök. OseJiek és Szlo-
vákok csatlakoznak az antanthoz.) 

Wilsön: Nagyon örvendek! Részemről ia 
szerencs/eh! Kihez van .szerencsém? 

iSolymosy: Dr. Papanek Dániel vagyok 
á /Mátyás Diákból, tizen/harmadik évfolyam, 
ímszonnyolcadiik gyalogezred. 

Wilson: Was wollen sie? Pardon, még 
nem tudok elég jól tótul. De törekszem! Meg-
értésre törekszem! 

Papanek: Gsak ennyit rnylord: tiltako-
zunk az eűen, hogy rlr. Farkas Imre föLhasz-
náljon bennünket és besorozzon a daljáté-
kába! 

Wilson: Örendelkezési joga van rá! Ma-
gyar szaíbad, német szabad, osztrák szabad, 
tót is szabad! 

Papanek: /Akikor engedje meg, tanúr ur 
kérem, bogy bemutassam a lányomat! Ma 
úgyis bemutató van. Bemutató szemle. 
(Gyere csak, Rózsi, ne szegyeid magad az an-
tant előtt! 

Déry Ancsa (énekel és táncol): Prima-
donna vágyom, kezicsókolok, botocska /príma-

donnácska! 

Wilson: Ez egy tót? Hiszen ez cigányul 
beszél! 

Rozál: Bohém vágyom, kezicsókolok! Bo-
hém szlovák, azelőtt Bőhm! 

Wilson: És ez a strandgyerak, mi? 
Jlatény Janó: Én is odavaló vagyok, a 

hol az a Lehár ragyog a hangszerelésével, 
Wilson: Al i riglht! Dining room! Csak 

semmi duma. time is money. Az urak és höl-
gyek polgárjogot nyernek, mert mi demok-
raták vágytunk. A m i a drótos/tótnak szabad, 
a Danilonak szabad, a csokoládé katonának 
szabad, az Farkas Imrén/dk is szabad! /Saj-
nos, erre ne/ín gondoltam januárban. (14 pon-
tot tesz a beszéde után.) 
(Függöny önrendelkezési jogánál fogva le-

megy.) 

MÁSODÜK FÖLVONÁS. 

(Szín: békekonferencia. Bunkó Balog Rudi 
kivándorolt hercegprímás muzsikál. Szabad: 
bemenet szabad nemzeteknek. Magyar sza-
bad, tót szabad, román szabad, padlóra köp-
ni, ,nagy német urakkal egy tálból kukoricáz-

ni nem szabad.) 

Wilson: Boldog vagy, Ancsurka! Bist 
du bublogg? 

Ancsurka: Boldog vágyom. Szabad va-
gyoni! Csak az a Kis Pista! Tul a nagy KTÍ-! 

ványon, pozsonyi határon! Adjátok vissza kis 
Pistát! Hins/zár köll neköm, a nyavalya törje 
ki! Vilmos huszár! Huszár Vilmos! 

Egy kintért gentleman: iGoddam! Ez a 
nyavalyás le akar mondani az önrendelkezé-
si jogáról! 

S Hegyes, halmos kis Pista (jön, győz, éne-
kel. Győzi hanggal. Hanggal, azzal győzi.) 
Még azt mondják, nincsen magyar operett, 
Pedig akad, ihogy a fene egye meg 
Engemet is megbűvölt egy rossz szerep, 
De legalább végre énekelhetek! 

(Meg is teszi alaposan. Hatszáz magyar 
nemzet i dal.) 

Kunossy Etia, (Olyan dekoratív, mint 
egy tapecirér): Jól énekelsz, szép baritonista! 
Én meg jól táncolok! (Megteszi többször is.) 

Halmos: Bukom erre a nőre. (Megteszi.) 
Kunossy Ede: Három a tánc, esetleg 

négy is! 
Déry Bözsi: Ez egy operett? Vagy pri-

madonna vágyom; vagy megyek Tul a nagy 
Kriványon! (Megteszi.) 
(Függöny leáldozik. A zenekar a tót indulót 

játsza. Mindenki kivándorol.) 

H A R M A D I K FÖLVONÁS. 

Gramofonlemezeit vegye meg Léhára.ál. 

(iSzin: a Bor harmadik fölvonása szlová-
kul. Felsőmagyarország. Csehek Magyaror-
szágon. Tótok, iScot-us Viatorok, kivándorlási 
és antant ügynökök, színházi, ügynökök, ma-
gyar színpadi szerzők, Farkas Imrék, Bura 
Máté, tatárjárás, mohácsi vész, nagyidai ci-
gányok.) 

Intim István nyomán szabadon közöljük 
a harmadak felvonás iLiobig-kivonatát: Meg-
egyezés készül. Nincs megegyezés. Jók volttal 
még: Almássy (Endre a. Nemzeti Tanácsban, 
Szabó titkár. Vasgyáros. Színház után » 

Kaséba megyünk! Szrbszki liszt kapható. 


