
szeged, 1917. augnsztü* 12. 

i Saját tudósítónktól.) A szegedi választó-
jogi blokk intéző-bizottsága szombaton este 
félnyolckor ujabb ülést tartott dr. Becsey 
Károly elnöklésével. Az értekezleten, ame-
lyen jelen volt Bokányi Dezső, a központi 
szociáldemokratapárt kiküldötte is, megálla-
pították a vasárnapi választójogi nagygyű-
lés részletes programját és véglegesen meg-
szövegezték a nagygyűlés elé terjesztendő 
határozati javaslatot, amelyet egészi terje-
delmében itt közlünk; 

1. Mondja ki Szeged népének mai nyil-
vános értekezlete, ihogy teljes bensőséggel 
és lelkesedéssel támogatja a szegedi politi-
kai és társadalmi szervezetek egyesülését, 
mellyel ezek a politikai és világnézetben 
esetleges különbözések föntartásával, együt-
tes társadalmi akciót indítottak az orszá-
gos pártok által Budapesten alakított vá-
lasztójogi blokk következő céljainak előmoz-
dítására: 

1. Az általános, egyenlő, titkos és köz-
ségenkénti választójog kivivása. 

2. A béke megkötése hódítás és hadi-
kárpótlás nélkül. 

3. Az állandó béke biztosítása nemzet-
közi intézményekkel és a hadügyek és kül-
ügyek demokratizálásával. 

II. Mondja ki az értekezlet, hogy e fon-
tos törekvések közül ezúttal főképen a vá-
lasztójog kérdésével kíván foglalkozni, mint. 
amely kérdés megoldása tisztán a nemzet 
akaratán muijk s nincs'összefüggésben a há-
borús célok és a harci helyzet, alakulásá-
val, valamint a szövetséges népek törekvé-
seivel. 

III. Mondja ki Szeged népének mai nyil-
vános értekezlete, hogy a választói jognak 
irm-olvasás, 24 éves korhatár, továbbá kor-
határ nélkül a harcvonalban való legkeve-
sebb 3 hónapi részvétel, ennek hiányában 
komolyabb sebesülés, vagy vétlen hadifog 
sá'gbajittás feltételeihez kötött kiterjesztéséi 
a legnyomatékosabban követeli s az Ester-
házy-kormánynak ily iránvu törekvéseit ha-
zafias le'kesedéssel és azon meggyőződés-
ben támogatja, hogy a nép széles rétegének 
az alkotmány sáncaiba való bebocsátása po-
litik ai közéletünk demokratikus átalakulását 
fogja eredményezni, melyből a nemzet kul-
turális és gazdasági előrehaladásának, a nép-
jólét növekedésének s a magyarság politi-
kai túlsúlyban való erősödésének megbecsül-
hetetlen erőforrásai támadnak. Ez érdekből, 
de a korszellem követelése előtt is megha-
jolva, követeli az értekezlet a nők választó-
jogának törvénybe iktatását is. 

IV. A választójog kiterjesztés ellenesei-
nek azon érvelésével, mellyel a magyarság-
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nak és «z értelmiségnek a politikában való 
vezető szerepét féltik, az értekezlet a ma-
gyar nép erősségébe, politikai érettségébe, 
államfönntartó képességébe és az egységes 
magyar alkotmány erejébe vetett hitét állit-
ja szembe azon ingathatlan meggyőződéssel, 
hogy iha a magyar nép politikai érvényesü-
lése elől az eddig mesterségesen támasztott 
akadályok elhárittatnak, az egységes magyar 
közszellem legyőz mindén esetleges ártal-
mas áramlatot. Ehhez mellőzhetlen kellék, 
hogy a választókeriiletek beosztása az egyen-
lőség elve alapián történjék, magyarlakta 
vidékeken igazságtalanul megszüntetett vá-
lasztókerületek visszaállíttassanak s ott, a 
hol az egyenlő elbánás megköveteli, ezex 
szaporittassanak is. Ugyanezért követeli az 
értekezlet azt is, hogv a választókerületek 
uj beosztásánál a Szeged város közönségét 
ért sérelem is orvosoltassék s a kerületek 
száma az ország második városának válasz-
tói számához és politikai súlyához mérten 
állapittassék meg. 

„V. Mondja ki végül az értekezlet, hegy 
e határozatok az országgyűlés mindkét liá-1 

zával feliratilag közlendők s a feliratnak a 
képviselőház elnökségéhez való benyújtására 
dr. Kószó István Szeged szab. kir. város 
II. választókerületének országgyűlési képvi-
selője kéressék fel. 

A határozati javaslatot Szabó Gyula 
iparkamarai titkár terjeszti a nagygyűlés elé. 
A vasárnapi nagygyűlésen részt fog venni a 
Károlyi-párt is, amelynek képviseletében Kati 
Béla országgyűlési képviselő érkezett Sze-
gedre. A feministák nevében Vámbéry Mela-
nie és Wilhelm Szidónia jelennek meg a 
nagygyűlésen. A központi szociáldemokrata-
párt kiküldötte, mint már jelentettük, Boka 
nyi Dezső, az országos radikális párté pe-
dig dr .Jakab László főorvos és Fülöp Zsig-
mond fővárosi iró. 

A nagygyűlés programja a következő: 
1. Elnök: megnyitó. Tar t ja : dr. Becsey 

Károly". 2. A határozati javaslat előterjesz-
tése. 3. Dr. Kószó István országgyűlési kép-
viselő beszéde. 4. Kun Béla, országgyűlési 
képviselő, a Károlyi-párt kiküldöttének fel-
szólalása. 5. Az országos radikális párt kép-
viselőjének szónoka. 6. A feministák kikül-
döttének beszéde. 8. Dr. Balassa Ármin fel-
szólalása a szegedi demokratapárt nevében. 

A nagygyűlés, amely előreláthatóan im-
pozáns megnyilatkozása lesz Szeged polgár-
ságának, délelőtt tiz órakor kezdődik a Kor-
zó-mozi nyári helyiségében. 

é 

Vakok a világháborúban. 
Irta: Koncz József, 

a vakok szegedi intézetének tanára. 

Sokrates gondolkodva járt fel és alá háza 
udvarán, mely nagyon egyszerű volt és nem 
voltak benne oszlopos folyosók. A felesége 
gyapjat fésült, s ez ugy látszott, mintha va-
lakit tépászna. 

A bölcs hallgatott, de az asszony beszélt; 
ilyen volt a természete. 

— Mit csinálsz? — mondotta Xantippe. 
— Régi ismeretségünk kedvéért felelek 

neked, ámbár nem volna kötelességem, hogy 
válaszoljak. Gondolkodom. 

— H á t foglalkozás ez felnőtt férfi szá-
mára? 

Xantippek, ha nem is oly hegyesuyelvi'i-
ek, bizonyára fognak akadni, kik fejcsóválva 
és kételkedve mosolyognak a homlokra kitett 
eim láttára, mondván: Ugyan minő szerepet 
is tölthettek be a vakok a világháborúban? 
A kételkedők és hitetlenek kövessenek! 

A vakok látások hiányában nem szolgál-
hatták hazájukat fegyverrel a kézben a meg-
próbáltatások c nehéz napjaiban. De a nagy 
munkából mégis kivenni óhajtván részüket, 
az öldöklő és minden kultúrát, emberi jogo-
kat, humánizmust felrugó és eltaposó fegyve-
rek helyett kettőzött erővel forgattták az ál-
dásos béke nemet fegyverét, a — szerszámot. 

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesü-
let és annak fiókjai, a miskolci, temesvári, 
szombathelyi, szegedi és eperjesi intézetek 
munkásai elsőse, kan is a hadsereg számára 
szükséges és vakok által is előállítható ipari 
termékeket állítottak , elő. Ezen intézmények 
közül kettő: a gyámolító és a szombathelyi a 
kefekötés és nádszék-fonással foglalkoztatja 
gyámoltjait, mig a többiek kosár- és nád-
szék-fonássál. A hadsereg, a hadi tengerészet 
és honvédség részére készítettek a vakok 1914 
évi augusztus 14-től 1916. december 30-ig 86 
ezer korona értékű különböző kefeárut. 

A kosárfonó iparral foglalkozó intézetek 
mindenféle kosarakkal látták ei a katonasá-
got. Igy állított- elő á szegedi intézet 400 drh 
lőporos, a miskolci. 286 muuiciós kosarat, a 
temesvári foglalkoztató egy gépfegyver-osz-
tagot szerelt fel a szükséges kosarakkal és 
azok szerelvényeivel. Minden egyes iutézet- a 
városában és környékén levő hadikórházak 
számára a szükséges kötszerkosarakat, a se-
besült hősök számára nyugágyakat készített. 
Áz állomáshelyek tisztikarát málha- és utazó 
kosarakkal látta el. A lovasság részére zabos 
kosarakat állítottak elő; a távbeszélő osztagok 
részére szükséges- telefon-kosarak a vakok 
ipari telepein készültek. E kosarak számada-
tai pontosan kimutathatók az egyes intézetek 
vezetőségeinél, azonban több ezer korona ér-
tékű kosáráru szállíttatott el az egyes intéz-
mények elárusító helyeiről a katonaság ré-
szérc, melyek már nem szerepelhetnek e kinin r 
tatásban, mivel az 'elkönyveléseknél a hadse-
reg ugy szerepeit, mint a nagy vásárló kö-
zönség. 

Mig az otthonukból ki nem telepített va-
kok igy dolgoztak a kadrakelt sereg érdeké-
ben, voltak egyes intézetek, melyeknek csen-
des lakóikat fel kellett cserélniük hős sebesül-
tekkel. Ezen intézetek vakjai szétszóródtak a 
szélrózsa minden irányúban, hazakerültek 
szüleikhez vagy rokonaikhoz és ugy igyekez-
tek hazafias kötelességeiknek eleget tenni, 
amint az képességük és a körülmények meg-
engedték. . 

A szegedi intézet jegyzője lemondván 
tiszti rangjáról, mint b) alosztályu népfelkelő 
végezte katonai kórházakban a gépírásos iro-
dai munkálatokat. Ugyanezt tette az eperjesi 
levelező is, ki a Vörös-Kereszt kórházban 
végzett irodai teendőket. Ezen utóbbi vakról 
fel van jegyezve az intézet történetében, hogy 
az oroszok sávos-megyei inváziója alkalmával 
hogy az intezetet és annak vagyonát megóv-

Uj hadi-kabinet Kornilov 
mellett. 

Genf, augusztus 11. tfir szerint Kornilov 
tábornok főparancsnok mellé uj hadi-kabi-
netet rendeltek. Ugy látszik, hogy Kerenszki 
visszautasította a Kornilov tábornok által 
követelt diktátori felhatalmazását. 

Az angol munkáspárt megbízottai 
Stockholmba. 

Stockholm, augusztus 11. Londonból je-
lentik: Az angol munkáspárt végrehajtó bi-
zottsága ma tartott ülésén elhatározta, hogy 
javasolni fogja, a párt plénumának, hogy a 

| legutóbbi manchesteri konferencián hozott 
| határozat megváltoztatásával megbízottakat 
| küldjön Stockholmba. Ezt a határozatot há-

rom szótöbbséggel fogadták el. 

Kerenszki merénylőit 
letartóztatták. 

Stockholm, augusztus 11. A Ruszkoje 
Vol.ia jelenti: Letartóztattak három embert, 
akik meg akarták ölni Kerenszkit. Mind-
hárman tagjai egy titkos szövetségnek, a 
mely elhatározta, hogy elpusztítja Keren-
szkit. 

Jf vasárnapi választójogi nagygyűlés 
programja. 

— A határozati javaslat szövege. — 


