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A bolgár választás. 
— Az oroszbarátok kudarca. — 

fiSaját tudósítónktól.) Szófiából jelentik: 
Jól értesült helyen hangoztatják, hagy a 
szol)ranye-választás eredményét annyiban a 
kormány győzelmének kell tekinteni, hogy 
sikerült az orosz-barát pártot tökéletesen le-
verni .és szóhoz juttatni! sok olyan pártot, a 
melyek a 'külső politikai kérdéseikben az 
orosz-barát irányzattal teljesen ellenkező 
irányt követnek. Igy a szociáldemokraták is 
olyan programmal küzdötték végig a válasz-
tási kampányt, amely az orosz-barátok cél-
jai ellen és a király mellett szállott silkra, 
viszont a Marinov-csoport és valószínűen az 
agráriusok iis ia külső politikai kérdésekben 
fogják a kormányt támogatni,. 

Bulgária (külső politikája szempontjából 
tehát, a választás eredmiónyét teljesen kielégí-
tőnek lehet mondani és egész biztosra tehet 
venni, hogy a Radoszlavov-kabinet az egyik 
vagy másik csoporttal kompromisszumot köt 
és igy biztosítja a belső politikai helyzetet 
is. í : uwi 

Szófiából jetentik: A kabinet egy tag ja 
kijelenti, hogy a kormány déeembar 13-,ig, a 
szohranye megnyitásáig hivatalban marad, 
mohia a választás kedvezőtlenül ü töt t ki. A 
parlamentben a kabinet olyan koalícióra f - g 
törekedni, amely r á nézve a legkedvezőbb. 
Addig a kormány nem mond le és igy a mi-
niszterválságról szóló hir valótlan. Ép ugy 
valótlan az a hir is, hogy Genadiev külügy-
miniszter már le is mondott. A korona és a 
kormány viszonya ép olyan kitűnő ma is, 
mint edldig. 

Tarnovszki gróf osztrák ós magy ar követ, 
aki tegnap tért vissza Szófiába, még este 9 
órákor fölkereste Radoszlavov miniszterelnö-
köt 'és hosszabb ideig tanácskozott vele. A vá-
rosban teljes a nyugalom. 

Bécsből jelentik: Ideérkezett teljesem au-
tentikus jelentések szerint a bolgár válasz-
tások a R adoszliávov-ikormián y ra nézve tisztán 
belső politikai szempontból nem jártaik ia várt 
eredménnyel. (Körülbelül negyven szocialis-
ta és gazdapáriti kerül t be az u j szcsbramjé-
ba és a kormány abszolút többsége csaknem 
minimális. Külső politikai szempontból azon-
ban nagy jelentősége van a választásinak és 
a kormány óriás többséggel rendelkezik. A,z 
orosz-barát párt teljes kudarcot vallott és 
.minthogy a szocialisták és agráriusok sküdt 
ellenségei Oroszországnak, a Raidoszláivov-
kormánynak ezzel .meg van adva a mód ar-
ra , hogy minden befolyástól mentesen, tisztá-
ra bolgár politikát folytasson, 

Botrány az osztrák képviselőházban* 
Bécsből jelentik: A Reidhsrat'h mai ülésé-
nek elején Petrusevics (rutén) 'képviselő ja-
vasolta, hogy az ülést egy órára szakítsák 
félbe. Az indítvány megokolása során Pet -
rusevics szemére vetette a kormánynak, 
hogy passzivitást tartásit a választási re-
form ügyében. Stürgkh gróf miniszterelnök 
tiltakozott a szemrehányás ellen és kérte az 
indítvány elvetését. Szavazásra kerülvén a 
sor, a Ház Petrasovi ts javaslatát elvetette. 
A rutének erre réttenetes lármában törtek 
ki, fütyültek, doboltak, trombitáltak és csap-
kodták az asztalokat. Az óriás lárma azon-
ban nem zavarta az elnököt és elrendelte a 

pálinkaadó javaslat harmadik olvasása után 
a szavazást. Mivel a zaj, a botrányos 'lárma 
csak íokozódott, az ülést kénytelenek voltak 
félbeszakítani. Délután 2 órakor fölfüggesz-
tették az ülést és 4 órakor rövid ülést tar-
tottak, majd a delegációs tárgyalás imiatt 
este 7 órakor üléseztek újra , minden konkrét 
eredmény nélkül. A legközelebbi ülés szer-
dán, 17-én lesz. 

Feminista-mozgalom 
Szegeden. 

— Mi a legsürgősebb program? — 

(Saját tudósítónktól.) Tiz rövid' év mult 
el ínég csak azóta, hogy nehény lelkes út-
törő magyar asszony szervezetbe egyesült 
és .céljául a magyar nő egyenjogúsítását po-
litikai és 'társadalmi téren éis a női munka 
érdekeinek megóvását tűzte ki. 

Küzdött, dolgozott, ifáradott a kiis csa-
pat lankadatlan szorgalommal, fáradhatat-
lan kitartással. Meg, nem értés, közöny, 
gyűlölködés, gúny volt kezdetben jutalmuk, 
de az ügy érdekében kifejtett széleskörű agi-
tációjuk, nemes, önzetlen munkálkodásuk 
lassan mégis csak lefegyverezte ellenfeleit. 

Ma a saj tó, ia közvélemény, a hatósá-
gok meleg érdeklődéssel kísérik és támogat-
ják működésűket. A (feminizmus elszméi a 
legszélesebb társadalmi rétegekbe hatoltak, 
az arisztokrata nőtől a közbeeső rétegen át 
a proletár nőiig, küzdenek ma már az asszo-
nyok hazánkban is a nő politikai fölszaba-
dításáért és gazdasági függetlenségeért. 

A tiz év .előtti ikis kezdeményező íemi-
nistacsapat ma már hataimásna nőtt mun-
kás tálborral rendelkeznek. A Feministák 
Egyesülete néhány iszegedi tagija örömmel 
észlelte a feminizmus térfoglalását városunk 
ban is s így időszerűnek találta 'a Feministák 
Egyesülete szegedi fiókjának megailakitását. 
Szeged progresszív gondolkozású asszonyai 
és igazságosan érző íérfiai, megismerkedvén 
az előkészítő bizottság által kidolgozott, tar-
talmas, nemes munkatervvel, örömmel csat-
lakoznák a mozgalomhoz és megszervezik a 
szegedi fiókot. 

Az ,uj egyesület az anyaegyesület nyom-
dokait akar ja követni, ,uj csapásokon csak 
ott szándékozik (haladni, ahcil 'azt a helyi szo-
ciális viszonyaink szükségessé teszik. — 
Rendszeres munkaterve szerint főleg társa-
dalmi szociális munkát fog kifejteni. 

Komoly, tartalmas programjának alap-
vető pontja a Gyakorlati Tanácsadó, me-
lyet nagyfontosságú és hézagpótló szociális 
intézménnyé igyekszik. az egyesület szer-
vezni. Fölkeresik pályaválasztók, kenyér-
kereseti pályára lépni óhajtóik, tájékozatla-
nok és ügyefogyottak. Mindennemű tanácsot 
ad a Tanácsadó jogi, orvosi, pedagógiai és 
más különböző kérésekre is. 

Mélyreható és messze terjedő befolyást 
remél az egyesület nyerni. Pályaválasztási, 
nevelésügyi értekezleteket, ismeretterjesztő 
előadásokát rendez. Lesz politikai, gyermek-
védelmi és pedagógiai bizottsága. A iködu-
kációt népszerűsíteni, leánytanonc-iparis-
kolát, leánygimnáziumot ;fog sürgetni. 

Törekvései jogosultságáról reméli meg-
győzhetni városunk mér'vadó és illetékes kö-
reit, biztatjá magát, ihogy működése hama-
rosan megértésre és helyeslésre fog találni. 

Hirdetések közlésére legcél-
szerűbb a Délmagyarország. 

Bűnös asszonyok 
a szegedi ügyészségen. 

— Áruló lett egy tyukpör miatt. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi ügyész-
ségre ma 'délelőtt kiét iktumágotai asszonyt 
szállitottak be a osiendőirök angyalcsinálás 
miatt . Előzetes iletlartóztatásiba helyezték őket 
mert ;a vizsgálat saráln súlyos adatok merül-
tök fel ellenük. 

Balázs Ju l iánná kiulnágotai leány négy 
évvel ezelőtt ment férjhez Balázs Jánoshoz. 
Za vartál a,n boldogságban éltek, nem sokáig. 
Amiig ketten voflflaik, megéltek valahogy, de 
évenlkinlt mindig egy taggal szaporodott a 
család. Ami klétt szájnak elég, ötnek kevés. 
Három gyermeke született a házaspárnak, 
Ijjárcan léteit kérő poronty. 

Balázs Jánosné szeptemberben észrevet-
te, hegy megint más állapotban, van. iSae-
maruan panaszkodott ,az édíes anyjának. 

— Anyám, én nem tudtom, miit ,csinál-
jak. Nekem nem Ikell több gyerek. H a már ez 
is ímeg tesz, milntünyájan éhezni fogunk. 

— Ne félj lányom, — vigasztalta az any-
ja, majd hozok olyan szert, hogyha ,aizt meg-
iszod, miam lesz több gyereked. Forgácsáéból 
hallattam, hogy van olyan szere, melyeit ha 
bevesz valaki, neon kell félni a <gyeinak-óldás-
tök 

Az ömeig asszony ©Innenit Forgács Istváin-
néhoz. Forgácsáé jó pénzért megikotyvaaztoit-
<ta ia bűvös i ta l t és á tadta BaLázsné anyjának. 

;Az öreg assziony inlagy örömmei vitte ei 
leányának ia szert 'ás azt mondta, hqgy vegye 
;be azonnal. 

(Balázs Jánosné .miegfagadtta az anyja ta-
raáosát. Nagy adagot vett be a Forgácsné on-
vasságáhél. Negyednapra jelentkezett is a 
hatás. (A,z asiszioiny, ialkímeik a fér je nem volt 
odahaza ás aki az egész dologról miitsem tu-
dott, rosszullét lepte meg léls idő előtt meg-
szül|et,ett a gyerek. iBalázsmló iá (m,aigz,atot .a 
kert végében ásta tol. P á r napig gyönigél;ke-
diett, ,az ötödik napon már rendesen végeizte 
nap i ,dcilgát. Nem is lett volna baj a dialóg-
ból, ha a ibülniös asszony megtudta volmla őriz-
ni titkát. Csakhoigy mihelyt jobban tett, az 
volt az tofeő idltoliga, hogy átment ,a szomlsizód-
aisisz'onyához Almást Júliához, aki Komlósi 
Sándorral él vadházlaissiáglham és elmesélte ne-
ki az esetét. 

lEz szeptemberben történt. Alimáisi Jú l ia 
.megígérte tokkor Balázsraétaiaík, hogy hallgat-
ni fog éls megőrizi ,a titkot, ígéretét meg 1® 
tartotta, egészen mostanáig. Csakhogy közbe-
jött vailaimii, ami aztán feloldotta a barátnő 
nyelvét. 

Törtiánt pedig, hogy Balázs János hepö-
rölite két tyulk á ráér t Almást Juliianlnát. A 
bírósági végzést ttognap kéabesiltette Varjú 
iMiiháily kézbesítő és Vig György kisbíró. 
Almiási Ju l i anna roppant dühre gerjedt, át-
szaladt Balázs Jánioisnéért. 

— íMegálj, ma jd adok én nieikied, kiáltotta 
a kézbesítők előtt, megállj , nem marad ez 
szárazom; almiért a férjied bepörölt, te, gye-
rekgyilkos. 

Aimási Ju l i anna első dühél>en elmesélte 
a (kézbesítőknek ,az egész históriát. Ezek pe-
dig feljelentették a bűnösöket la esendőeisiá-
gen. v 

A osiemdőiriság mtogimidíitotta a nyomozást, 
kihallgatta a szereplőket. Balázs Jánosné ós 
az anyja mvndent beismertek és nagy nyo-
momuikkail .mentegetőztek. Forgács Istvánné 
azonban tagad. Azt mondja, hogy ő soha .sem-
mi féle magzattolhajtó szert sem adott Balá-
zsóknaik. Tagadása azonban miit sem használ, 
mert Bailázsék vallomása alapján ő ellenre is 
tolíoenidteiltéik a vizsgálatot és előzetes (letar-
tóztatásba helyezték. 

Bntortfasárlók 
Telefon 515. 
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