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Köszöntelek, te mindig visszatérő 
Föltámadás a földi tájakon, 
Mezők smaragdja, nap csókjában égő, 
Te zsendülő, te zendülő pagony! 
Köszöntelek élet, örökön élő, 
Fogadd könnyektől csillogó dalom: 
Ó, nékem már a gyász is röpke álom 

S e lét: diadal a szomorúságon! 
* 

Hasvét, örök legenda, drága zálog, 
Hadd ringatózon e tavasz-zenén, 

Öröm, neked ma ablakom kitérőm, 
öreg Faustod szólít, jöjj, remény, 
Virágot kínál véröntözte árok, 
Fanyar tavasz, hadd üdvözöllek én, 
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van: 
Nem csókolt csókok, nem dalolt dalokban! 

* 

Egy régi húsvét fényénél borongott 
S vigasztalódott annyi nemzedék, 
Én dalt jövendő húsvétjára marídok 
És neki szánok lombot és zenét.. 
E zene tulzeng majd minden liamngot 
S betölt e Húsvét majd minden reményi... 
Addig zöld lombban és piros viliágban 
Hirdesd, ó élet, hogy föltámadás va r'. 

s birák szakszervezetében. 
Az elnök lemondat!. — 

(Saját tudósítónktól.) Ismeretes, hogy j 
az igazságügyi népbiztos a szellemi munká-
sak szakszervezetének előterjesztésére több 
kinevezést eszközölt Szegeden. Táblavezeíő-
nék Péchy Aurélt, törvényszéki vezetőnek 
Mecsér Józsefet, járásbi.rósági. vezetőnek Sá-
fár Lászlót, államügyésznek dr. Dettre Pált 
nevezte ki. A (kánevező okiratok dr. net t re 
János kormányzcbiztos kezei között van-
nak. 

A kinevezéseik 'hire bizonyos birói körök-
ben nagy mozgolódást keltett. Különösen az 
Ítélőtáblán volt észlelhető ez a mozgolódás, 
ahol az elmúlt héten értekezletet tartottak. 
Az értekezlet határozatából kifolyólag Elekes 
Gyula és Scultéty István táblabírák felkeres-
ték Péchy Aurélt, a 'bírák és ügyészek szak-
szervezetének elnökét é s a szakszervezet 
összehívását kérték tőle. 'Ennek az ülésnek 
csütörtökön kellett volna lenni. 'Péchy azon-
ban arra hivatkozott, hogy szómbatonkiní 
úgyis tartanak rendes ülést, akkor szóvá te-
hetik az összehívók, amiit akarnak. Létre is 
jött a'bban a megállapodás, hogy a legköze-
lebbi szakszervezeti ülés szombaton lesz. 

Zsúfolásig megtelt a törvényszék 1-ső 
számú tanácskozó terme szombaton délelőtt. 
A táblabírák majd teljes számban megjelen-
tek, de nagyon sokan jöttek el a járásbirák 
és a törvényszéki bírók közül is. Az egyes bí-
róságok és az ügyészségek régi vezetőit az 
elégedetlenek, -kilk tekintélyes számmal voltak 
képvisel ve, megéljenezték. 

Péchy einök nyitotta meg a tanácskozást. 
Beszámolt budapesti utja ismeretes eredmé-
nyéről, '.részint az uj igazságügyi kinevezé-

sekről, részint azokról az információkról, a 
melyeket a bírák jövőjét illetőleg Rónai igaz-
ságügyi népbiztostól nyert. A nagy számban 
elvonult táblabírák és egyéb elégedetlenek 

szónoka Apor Lipót voU. Hangsúlyozta, hogy 
a kinevezettek személye eV.en nincs kifogásuk. 
De íci f ogS söljtfK' fiőgy' néni 'a bírák' s z^szor -
vezetét hallgatták meg, amikor bírói ú.iusck. 
uj betölaséről volt szó. Amiatt, hogy cz meg-
történhetett, az elnökséget hibáztatják, amely 
iránt így nincsenek bizalommal. Hasonló ér-
telemmel szólalt tel még Sztachó Lajos 
ügyész. 

Péchy elnök előadta, hogy az uj vezetők 
kineveztetésének gondolata a szellemi mun-
kások szakszervezetében vetődött fel, annak 
vezetői utaztak is Budapestre ez ügyben. Az 
utolsó napig ugy volt, hogy ő nem utazik fel, 
azután mégis rászánta magái az. utazásra, 
hogy a küldöttségben a bíráknak is 'képvisele-
tük legyen és hogy a birák jövőjét illetőleg 
információkat tudjon szerezni. Az elnöki' ál-
láshoz nem ragaszkodik, elve, hogy lemond-
jon, hacsak három ember bizalmatlan iránta. 

Az elnök ezután le is mondott. íA mai ülé-
sen nem választottak uj elnököt. A választás 
a legiközellebbi ülésen lesz. Lemond, mint hall-
juk Dettre Pál szakszervezeti titkár is, még 
pedig azzal az indokolással, hogy az igaz-
ságügyi. népbiztos, 'kinevezésével vezető állás-
ba jutván, a titkári állást a szakszervezetben 
nem töltheti be. A mai ülés egyébként elég 
zajos, sőt viharos volt. A kormányzóbiztos, 
mint értesülünk, a jövő héten ikézbesitteti ki 
a kinevezési okiratokat. 

HBPH 
hivatalában kell maradnia. 

Dr. Dettre János .kormányzóbiztos a r ra 
az elhatározásra jutott, hogy terhes és nagy 
felelősséggel; járó hivataláról' Lemond. Elhatá-
rozásának legfőbb oka az, hogy nem 'intéz-
kedhetik a város ügyeinek intézésében akként, 
amilyen szellemben megbízatását vállalta 9 
a munkásság hozzájárulását e vállalkozáshoz 
megnyerte. Szándékáról részletesen megokolt 
előterjesztésben értesítette a francia parancs-
nokságot. Hivatkozott arra is, hogy terhes 
munkája idegzetét megviselte s igy hosszabb 
piheuéstjc volna szüksége. Pénteken kapta 
meg Charpy tábornok válaszát. A tábornok 
egyenesen megparancsolja Dettrének, hogy 
hivatalába maradjon. Elismeri nehéz helyze-
tét, de őt tartja legalkalmasabbnak arra , 
Irogy dr. Somogyi polgármesterrel a 'város 
ügyeit vezesse. Biztosítja őt egyébként támo-
gatásáról s hajlandó neki három heti szabadi-
ságot adni. Hegy mikor veszi igénybe ezt 
a szabadságot a kormányzóbiztos, az az ő 
elhatározásától függ. 

Ez"'.iigvben a kormányzóbiztos, a 'polgár-
mester és Tabód.y ezredes a következő leve-
let kapták: •' 
Charpy tábóMúk kerületi parancsnok — Dett-
re kormányzóbiztos, Somogyi Szilveszter pol-

gármester és Tabódy ezredes urakhoz. 
De Lobii tábornok, a magyarországi 

hadsereg parancsnoka megbízott, hogv közöl-
jem Önökkel az ő részéről a következőket: 

A francia katonai hatóság igen jól meg-
érni a tkényes helyzetet, .amelyben öní k mind-
hárman vannak a szegedi lakossággal szem-
ben, Betrix ezredes, a város kormányzója az 
általános utasítások értelmében, amelyeket 
nyer, befolyást svakéról az Önök politikájára 
és közigazgatására, A különféle intézkedések: 
alkalmazásában azzal a mérséklettel él. me-
lyet magával hoz Szeged szerfölött különle-
ges helyzete és melyet megkívánnák a külöm-
böző érdekek. Neki mindenekelőtt fenn kell 
tartania a nyugalmat és elkerülnie az osztá-
lyok harcát. Ilyen körülmények között Önök-
nek nincsen szabadságukban oly módon el-
járni. hogv csorbítatlanul követik Budapest 
intencióit. Alá vannak vetve a francia kato-
nai hatóság ellenőrzésének és vezetésének, a 
mely az antantot képviseli. Nem vonhatók te-
hát honfitársaik részéről felelősségre. 

Kormányzóbiztos Ur! ö n ragaszkodott a 
lemondásához, mert a feladatot rendkiivül há-
ládatlannak találja és azért is, mert a megfe-
szített munka kifárasztotta. Lobi! tábornok 
visszautasította ezt a lemondást. .'Mindeneset-
re, hogy lehetővé tegye Önnek a pihenést, be-
leegyezik, hogy három heti szabadságot ve-
gyen igénybe. Ezen idő alatt Betrix ezredes 
Somogyi polgármester úrral fog, dolgozni, ki 
az egész városi szolgálatot vezetni fogja. 

Végű: Uraim, kélem Önöket, vegyék fi--

„tscsm yaen„ 


