
1913. december 20. D S & M A f l Y A R Q B S Z A ö 

Válságban 
az osztrák kormány. 

— Vádinditványt adnak be ellene. — 

(Saját tudósítónktól.) A ReicJhsratban 
ma ujabb botrányok következtek, egyben be-
jelentették, hogy holnap még nagyobb bot-
rányokat rendeznek és holnap a kormány el-
len indítványt adnak be és vád alá kívánják 
helyezni. i 

A Stürgkh-kormány minden fáradozása 
tehát sikertelen maradt, mert a Reidisratot 
nem tudta munkaképessé tenni. Ma az ülés 
megnyitása előtt ismét tanácskozások vol-
tak a pártvezérek, a képviselőház elnöksé-
ge és a kormány között. Abban állapodtak 
meg, hogy a Reichsrat ma és esetleg holnap 
még ülést tart, de kedden azután megtörté-
nik a képviselőház elnapolása. A kormány a 
14. §-al akarja életbeléptetni a költségvetési 
provizóriumot, meg a pénzügyi törvényjavas-
latokat. 

Mindjárt a mai ülés elején (fölállott 
Stürgkh miniszterelnök, hogy nyilatkozzék a 
Stapinsky-ügyben hozzá intézett interpellá-
ciókra. Először sajnálkozását fejezte ki azon, 
hogy egy nyilvános politikai ülésen szóba 
hoztak olyan ügyeket, amelyek magától ér-
retödőleg bizalmas természetűek. 

Általános mozgás és nagy zaj fogadta 
a miniszterelnök e szavait, amelyék nagy 
meglepetésre ülugos lengyel miniszter eljá-
rásának elitélését is magukban foglalják. 

— Minthogy ez a dolog má.r a nyilvá-
nosság elé került, — folytatta a miniszter-
elnök — állásfoglalását a későbbi időkre fen-
tartva, most a következőket jelenti ki: 1910. 
januárjában előkelő lengyel politikai oldalról 
azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy te-
gye lehetővé egy krakói lapnak az ellenzéki 
párti kiadótól való megvásárlását és azt, 
hogy ezután Stapinsky vezesse a lapot, ö 
az erre szükséges összeget megadta a rendel-
kezési alapból. Nem tudta azt, hogy Stapin-
skynek tudomása lett volna 'róla, hogy a 
kormány adta volna a laphoz a pénzt. (Nagy 
zaj.) A képviselőház, amikor megszavazza a 
rendelkezési alapot, mint mindenütt, nálunk 
is, tudja, hogy ezt nem reprezentációs vagy 
jótékonysági célokra használják föl. 

A Ház minden oldalán óriási lárma fo-
gadta a miniszterelnök szavait. Fölállott Da-
csinszky lengyel képviselő és indítványozta, 
hogy a miniszterelnök válasza felett nyissák 
meg a vitát. A kormányt nagyon kellemetle-
nül érintette ez az indítvány. A szavazás 
mégis megtörtént és 150 szavazattal 140-nel 
szemben a Ház elfogadta a lengyel képviselő 
indítványát, vagyis ebben a kérdésben le-
szavazta a kormányt. 

A szavazás eredményének kihirdetését 
óriási lárma és zaj fogadta. A kormány le-
szavazása ismét azt bizonyltja, hogy nem 
képes a parlament vezetésére, mert még a 
kormányt támogató pártok sem tudják, vagy 

nem akarják megvédeni az olyan leszavaz-
tatástól, amely immár másodszor is bekö-
vetkezett. 

Tisztújító közgyűlés 
az ügyvédi kamarában. 

(Saját tudósítónktól.) Holnap délután öt 
órakor lesz a szegedi ügyvédi kamara köz-
gyűlése, melyen a jövő évi tisztújítást ej-
tik meg. 

Két irányzat küzd egymással. Az egyik 
irányzat, amelyet főleg a kamara ifjabb tag-
jai támogatnak a választmányi helyek betöl-
tésénél, a régi választmányi tagok egy ré-
szét elejtette s a választmány íölfrissitésé-
nek elvét ugy kivánja megvalósítani, hogy a 
kamara választmányában a legfiatalabb ügy-
védek is tért foglaljanak. A másik irányzat 
azért küzd, hogy a régi tagok változatlanul 
foglaljanak helyet ismét az elnökségben és a 
választmányban. 

Az eddig beérkezett szavazólapokból 
azonban arra lehet következtetni, hogy az uj 
irányzat listája van többségben s ez fog győ-
zelmet aratni. E listát november 20-án tartott 
értekezlet állította össze, amely a követke-
zőket jelölte: Elnök Rósa Izsó dr., elnök-
helyettes Ujj József dr., titkár Végman Fe-
renc dr., pénztáros Pártos Simon dr., ügyész 
Kelemen Dezső dr. Választmányi tagok: 
Bafitha Dezső dr., Becsey Károly dr., Kó-
szó István dr., Reiniger Jakab, Strausz Mik-
lós dr., Szeless József dr., Szivessy Lehel 
dr., Várady Imre dr. (Nagybecskerek). Pót-
tagok: Basch Ferenc dr., Dettre János dr„ 
Kormos Béla dr., Tóth Imre dr. 

A másik irányzat listája a következő: 
Elnök Rósa Izsó dr., elnökhelyettes Ujj Jó-
zsef dr., titkár Végman Ferenc dr., pénztár-
nok Széli Gyula dr., ügyész Kelemen De-
zső dr., választmányi tagok Balassa Ár-
min dr., Becsey Károly dr., Dallos Mór dr„ 
Kószó István dr., Pártos Simon dr., Reini-
ger Jakab, Székely Vilmos dr„ Várady Im-
re dr. (Nagybecskerek), póttagok Basch 
Ferenc dr„ Dettre János dr., Engel Sándor 
dr„ Tóth Imre dr„ 

A választás titkos lesz és mint az elő-
jelekből a helyzetet meg lehet ítélni, minden 
szegedi ügyvéd élni fog szavazati jogával. 
A választás állítólag épen ezért a fiatal ügy-
védek győzelmével fog végződni, akik most a 
kamarában többségben vannak. Erélyes moz-
galmukat azzal indokolják, hogy a kamarára 
nézve is előnyös lesz, ha ezután a vezetőség-
ben a tehetségesebb fiatal ügyvédek is helyet 
foglalnak. 

Hirdetések közlésére legcél-
szerűbb a Délmagyarország. 

Megalakul a szegedi 
feministák egyesülete. 

— A mozgalmat kiterjesztik az eg .sz 
Délvidékre. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma délután 5 óra-
kor a szegedi urihölgyek nagy érdeklődése 
mellett értekezlet volt a belvárosi óvóisko-
iában a szegedi feministák egyesületének 
megalakítása tárgyában. Az értekezleten Ká-
rász Józsefné előadó ismertette a szervezés 
eddigi eredményét és azon munkásságot, a 
mely még azokra vár, akik a feminista egye-
sület érdekében eddig is küzdöttek. A mai 
értekezlet lelkes hangulatából és arról a nagy 
munkakészségről, amelyről a megjelent höl-
gyek tanúságot tettek, előre meg lehet álla-
pítani, hogy a feministák egyesülete a város 
társadalmi életében, szellemi és szociális 
küzdelmeiben jelentékenyen hasznos szere-
pet fog vinni. 

Kárász Józsefné az értekezlet megnyi-
tása után ismertette a szegedi feminista 
egyesület céljait. Bejelentette, hogv már a 
megalakulásnál körülbelül 60 tag jelentkezé-
sére lehet számítani. Azt ajánlotta, hogy az 
alakuló közgyűlést január 6-án, vagy január 
18-án tartsák meg a városháza közgyűlési 
termében, mert erre a két napra lehet csak 
a termet megkapni. Az értekezlet abban ál-
lapodott meg, hogy január 18-án lesz az ala-
kuló közgyűlés. 

Ezután az előadó azt az eszmét vetette 
föl, hogy jó volna, ha a Szegeden megala-
kulandó feminista egyesület, nemcsak a vá-
ros területére terjesztené ki működési kö-
rét, hanem a mozgalomba belevonná a vidéki 
városok feministáit, olyképpen, Ihogy az 
egész Délvidéken tért hódítsanak a feminista 
eszmék és amelynek a szegedi egyesület len-
ne szellemi irányitója és adminisztrációs 
gócpontja. Ezt az eszmét az egybegyűlt höl-
gyek élénk helyesléssel fogadták és egyben 
meg is indult mindjárt az eszmecsere, afölött, 
hogy mint lehetne megoldani a kérdést. A 
kivitel fölött egyelőre végleg nem döntöttek, 
azt azonban megállapították, hogy ezen nagy 
és fontos cél elérésére csak ugy törekedhet-
nek, ha először megalapítják a nagyGbb dél-
vidéki városokban a vidéki albizottságokat. 
A szervezési munka meg is fog indulni ha-
marosan. 

Ezután a megalakulandó egyesület egyik 
legszükségesebb ügyének elintézésére tért át 
az előadó: a hivatalos helyiség kérdésére. 
Erre vonatkozólag ismertette, hogv a Ber-
litz-iskola uj helyiségében lenne egy külön 
terem a feminista egyesület céljaira. Az is-
kola ezt átengedné díjtalanul az egyesület-
nek abban az esetben, ha ellenszolgáltatá-
sul a város ingyen fűtéssel látná el az iskola 
helyiségeit. Ezzel kapcsolatban az iskola 
igazgatósága már kérést is intézett a város-
hoz, amelv kérést támogatni kell a feminis-
táknak. 

Visszatérve a megalakulásra, abban ál-
lapodtak meg, hogy a január 18-iki alakuló 
közgyűlésre Budapestről lehozatják Glück-
lich Vilmát, aki beszédet fog tartani a femi-
nista törekvésekről és előadásában kifejti az 
egyesület célját. Ezenkívül Biró Lajost, az 
országos nevü irót is fölkérik, hogy jöjjön le 
a megalakulásra; Giesswein Sándor pedig, 
aki biztosan itt lesz, szintén előadásával fog 
hozzájárulni a gyűlés sikeréhez. Ezután el-
mondotta Kárász Józsefné, hogy propagan-
da csinálás céljából a napokban részletesen 
fogják ismertetni programjaikat, gyüjtőive-
ket és fölhívást bocsátanak ki, szóval azon 
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