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Szeged, 1918. január í.

j d tiszta látását, addig Ti orosz asszonyok,
I akik haláltmegvető bátorsággal szál tatok
EzEn a elmen kar ácson vi 'számunkban figyelmét felhívni. Maradok Nagyságodnak srkra a világrengés napjaiban férfi elvtársaitokkal együtt az örök emberi lét legmagaszmegjelent cikkeimre az alábbi levelet iktápt'am: alázatos szolgája Szegeden, 1917 évi ,decem-. tosabb céljaiért, megleltétek jutalmatokat a
Nagyságos Somlyódy István táblabíró ber hő 29-én. (Olvashatatlan aláinds-)
hosszas golgofajárás után.
urnák, Szegetlen.
Az orosz nőtestvérek titáni küzdelmeiA levél .Írójának itt a nyilvánosság előtt
A DélmagyaiWszág
helybeli napilap f. mondok hálás köszönetet, hogv az eléggé ben ön járt elől, Asszonyom!
A lelkesedés szent tüzével, üdvözöljük
évi december hó 25-i számában „Van-e föld- nem hangsúlyozható nagyfontosságú közgazdasági
kérdésben
írott
cikkemben
felvemost,
amikor megadatott önnek a sok szengáz Szegeden?" című fejtegetéseire van szetett kérdéshez többé már kétségbe sem von- vedő nők közt elsőként az. a ragyogó hivarencsém Nagyságodat értesíteni, hogy Cson- ható & meg sem cáfolható adatokat szolgál- tás. hogy ott lehsesen azok között, akik az
grád-vármegyében tett. többizbeni hivatalos tatott- Aki ugy van szokva, hogv csák azt emberiség sorsa fölött döntenek és minden
utazásaim alkalmával Szegeidtől légvonalban hiszi el, amit saját két szemével látott: lelkes ambiciójával segíthet felépíteni az álalig 50— 60 kilométer távolságnyira földgázt akármilyen -alkalmatossággal kirándulhat a landó béke acél pilléreit.
helyszínére a levélben .megnevezett heiykrt
három helyen találtam.
,
A világ asszonyai bizalommal tekintenek Ön felé, aki a szenvedések szomorú
Az első hely Szentes mellett Magyartés, s akár mintát hozhat a ténvleges valóság
ban jelentkező és cselekvőképes
földgázból. skáláján tanulta megismerni az emberiség és
község területén, a Sváb-majorban van, hol
Ha mármost tudjuk azit, hogv nemcsak (az asszonyi sors nehéz utiait.
a 180 méter mély ártézifcut vizével kerül a Szentesen,
hanem
tőszomszédságunkban,
Garancia lesz ez nekünk nőknek arra,
föld .színére s tartályokban felfogvía a oseléd- Hódmezővásárhelyen is jelentkezett emez hogy demokratikus elvei érvényesítésében
lakások, istállók stb. helyiségek világítására isteni megváltó Erő, a földgáz, akkor azt szószólója lesz a nők általános egvenjogosihiszirt, nem sokáig kell vesződnünk a kérdés tásának. ami nélkül, mit a mnultak tanulsága
használják.
A második hely szintén Szentes mellett nek elméleti és tudományos részével, hanem int, nem lehet megtalálni a béke igazi funfőként azt kell szakemberek segitségévtel sür- damentumát.
Fábiánscibestyén község területén, ugyancsak
gősen eldönteni, hogy hol érjük el legkeveMagasztos hivatásában kifejtendő munSchwab N. földbirtokos ingatlanán van- Itt sebb fúrással azt á réteget, melvben már
kája elé reménykedve, bízva tekintünk és.
azonban, mivel az artézi kuk .280 .méter mély, 500 méteren belül jelen van a földgáz.
kérjük, tolmácsolja meleg testvéri együttsokkal nagyobb mennyiségben van jelen,
Magától értetődik, hogv ebben a kérdés- I érzésünketh ős bajtársnőinek is
ügy, hegy a tulajdonos elektromos áram fej- ben Szeged városa törvényhatósági bizottMeiég kézszorítással és elvtársi hűséglesztésére, világításra és ipari gépeik hajtá- ságát illeti meg a döntő szó. Liesz rá gon- gel Szeged, 1917. december 30-án A Femidunk. hogy ebben a gyors tempóban érlelődő nisták Szegedi Egyesülete nevében: dr. Tursárah asználja.
kérdésben mielőbb véleményét nyilváníthas- csányiné elnök, dr- Eidélyme titkár.
A harmadik hely Szegedhez sokkal kö- sa és 'az őt kétségtelenül megillető vezető
A képviselőház elnökségéhez a határozelebb, a hódmezővásárhelyi .tanyákon vani szerepét átvétesse és a társadalom közgazzati javasiat érteimében a gyűlésről a követItt szintén világításra használják. A földbir- dasági érdekeltségét a szököttől eltérő gyor- kező felirtot intézte az egyesület a nők vátokos neve, .kinek tulajdonát képezi e kut, sasággal és energiával együttes cselekvésre lasztójoganak törvénybe iktatásáért: ,
nem jut az eszeimbe, de később pontosabban sarkalja.
A magyar képviselőház Elnökségének,
Somlyódv
István,
meg fogom felölni a helyet, ahol az fekszik;
Budapest,
lisztéit Elnökség! A Feministák
törv. hat. biz. tag.
Ezekre voltam bátor Nagyságod becses
Szegedi Egyesülete i. hó 3ü-án tartót 1 gyűlése isméiéi ten foglalkozott a magyar nők
• SSaBB0SB»BBR>itPBS!fSa3BBBaBBS&BBBBPBBSBII-J)IIRWX£llS3G:?arXSBS3!axe
választójogának nagyfontosságú kérdésével.
A kormány választójogi reformja a megvaR magyar nők helyet követelnek a béketárgyalásoknál. lósulás
stádiumában a Ház előtt fekszik. Itt
van
tehát
számunkra az az óra. mikor a leg— A szegedi feministák távirata Czernin külügyminiszterhez. — A nők
eréiytis.ebben és a jogos követelés minden
választójogából nem engednek semmit sem lealkudni. — Fölirat a elszántságává! még egyszer, és reméljük e
képviselőházhoz. — Üdvözlik az orosz női békedelegáltat. —
célért utoijara. felemeljük szavunkat, hogy a
javaslatból törvény legyen.
(Saját tudósítónktól.) A Feministák Sze- törekvésünk biztosítékai annak, hogy csak
Mint az öntudatos magyar nők nevében
gedi Egyesülete vasárnap délelőtt 11 órakor olyan békét segítünk felépíteni, amelv a nemmár
annyiszor hangoztattuk: a kormány álválasztójogi gyűlést tartott dr.
Tw\csányi zetek közötti legteljesebb harmónia alapján
tal
most
megalkotott kerekeket c-ak a kezdet
Irnréné elnöklésével. A választójogi gyűlés az allandó béke fenkölt céljához vezet.
első
biztató
jelének tekintjük, amelynek
több olyan határozatot hozott, amely SzeMi nők, a vér tengeren át is megtaláltuk
szűk
ösvényén
vonulhatunk csak be az algedről kiinduló mozgalmat vált ki és olyan a z utat a világ szenvedő asszonyaihoz és
kotmány
sáncaiba.
célokért küzd, a melyek országos jelentő- a békéért való küzdés szent fogadalmával,
Ha egy pillantást vetünk a tervezet staségűek. A gyűlésről az alábbi tudósításban elveink iránti .megdönthetetlen hűséggel őrtisztikai
adataira, tisztán áll elöltünk, hogy
számolunk be:
ködünk azon, hogy ez a béke. az örök béke
a
negyedfél
milliós férfi szavazadal szemlegyen.
Dr. Erdélyi Jenönériek, az egyesület t i ben a nők 26ü.033Jas eszamaránva tulajdon1
kárának előterjesztésére a gyűlés elhatározMinden bizalmunk Nagymé !tóságodban
ta, hogy a következő táviratban kéri Czernin van, aki belátja, hogy a nőkre hatalmas fel- képen" csak kísérletnek tekintheő.
Reméljük és elvárjuk, hogy a magyar
külügyminisztertől a béketárgyalásokra ma- adat vár a béke megteremtésének munkájápáriámén, amely a háború sülvos napjaiban
gyar női delegált kiküldését:
ban és hisszük, hogy módot talál arra, Wogy
Kegyelmes Uram! Ön. aki át van hatva a magyar nők is részesévé Kevernek a béke- annyiszor méltányolta már a nők odaadó
a békéért váló törekvés legmagasztosabb tárgyalások döntő eseménveinek. Szeged, önfeláldozásait, nem fog most elzárkózni
szellemétől, aki méltán képviseli a mai tör- 1917. december 30. Igaz tisztelettel: a Femi- attól, hogv a nők (minimális kívánságait teljesítse és a törvényhozó férfi mellé egyenténelmi kor minden ne-ntes megnyilatkozását, nisták Szegedi Egyesülete.
jogú alkotó társként a nőt és az őt megillető
meg fog bennünket, magyar nőket érteni
A gyűlés határozata értelmében Bizé$io helyre engedje- •
.akkor, amikor kifejezést aduk .azon akaraasszonyt, az orosz női bákf1 delegál tat. a kötunknak, hogv a béketárgvalásokon a ma- vetkező levélben üdvözölték:
Mikor a határozatunkról a t, Elnökséget
értesítjük, egyben kérjük, hogv kívánságungyar nők részéről is egy delegált helyét fogA. A. Bizenko urnőnak. Bresztlitovszk. kat a képviselőház legközelebbi ülése elé terlaljon.
Amig asszonyainkat a könnyek árja foj- jeszteni kegyeskedjék.
Az átélt szenvedések, a megacélosodott
munka és az emberiség boldogitására Való togatja, férfiainknak a vérgőz homályosítja
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S z e f f e d e n ?

Rájöttem, hogy az általam gyártott
,/%>dfasio - C l u b s p e e i a t i t é "

s z i v a r k s h ü u e l y n e k

utánzatai vannak f o r g a l o m b a n , a m e l y e k e l l e n e g y e d ü
védelem a védjegy és azaiáirásom pon'os m e g f i g y e l é s e .

A védjegy

