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fi nők belépése a radikális pártba. 
A szegedi Polgári Radikál is Párt nagygyűlése. 

(Saját tudmtónktól.) Női nagygyűlést 
tartott vasárnap délelőtt 11 órakor a Szegedi 
ííolgári Radikális Párt a iKorzó-mozi téli he-
lyiségében. A z ülésen, amelyen több százan 
jelentek meg, dr. Turcsányi Irnréné ismer-
tette a radikális párttal kapcsolatosan a ra-
dikális nők kívánságait, azután Móra Ferenc 
főszerkesztő tartott lendületes, nagy tetszés-
sel fogadott beszédet, majd Ottovay Ilus pa-
naszolta el a nők sérelmeit, amelyek a vá-
lasztójogi törvény egyes pontjai miatt'érték a 
nőket. Végül dr. Eisner Manó vázolta nagy 
szakavatottsággal a radikális párt program-
iát. 

A nagygyűlés lefolyásáról a következő 
tudósításunk számol be: 

Dr. Thierríng Oszkár, a párt egyik elnöke 
megnyitja a gyűlést és bejelenti, hogy dr. 
Polúnyi 'Laura helyett, aki akadályozva volt 
a lejövetelben, dr. Twcsányi Irnréné fogja a 
radikális nők óhajait kifejteni. 

Dr. Turcsányi Irnréné beszél arról, hogy 

a demokráciának életösztönökre van szüksé-

ge és ezt csakis a nemzet polgárai adhatják. 

'Minden erővel azon kel! dolgozni, hogy meg-

mentsék az uj rendszert. A népkormánv sza-

vazati joghoz juttatja a nőket, de ez köteles-

séget is ró rájuk. Sietni kell a jogokat nyert 

nőknek a férfiak mellé, velük együtt kell dol-
gozni a ma még csecsemő demokráciának 

mind erősebbre való fölnevelésén. Vázolja a 

nőknek, a feministáknak küzdelmét a válasz-

tójogért. majd kitér a nők feladataira. Első 

ezek között természetesen vigyázni arra, 

hogy ujabb mellőzés ne érhesse a nőket. Mert 

erre kilátás van. a választójogi néptörvény is 

ezt bizonyítja. Az a néptörvény, amely kii-
Bnbséget tesz nők és férfiak között, sőt ma-
ga a népkormány is, ame v a női munkások 

munkanélküli segélyét jóval kisebben állapí-

totta meg. mint a férfiakét. 

A nőknek mindenesetre követelni ke'l a 

házassági törvény reformját, az anyasági biz-
tosítást, a ncpbiztositás kiterjesztését a gaz-
dasági és háztartási tnunkásmkre, gyökere-
sen meg kell reformálni a háztartási mim: 
kásnők helyzetét, eümrnálni kell minden disz-

szonáns jelenséget, nem szabad tűrni a női 

páriákat, igy meg kell akadályozni a pros-

titúciót, meg keli 'szüntetni a kétféle erkölcsi 

felfogást, gondoskodni kell a közegészség-

ügyről, a közoktatásügy alapos reformjáról, 

arról, hogv a béketárgvalásokou a nők dele-

gáltjai is részt vegyenek, követelni kell min-

den nőnek a wi'soni elvek teljes megvalósí-

tását. A szónok ezután kifejtette, hogv miért 

kell a férfiak mellett küzdeni a nőknek. 

Turcsányiné nagv tetszéssel fogadott be-

széde után Móra Ferenc mondott nagyhatású 

beszédet. Többek közt ezeket mondta: 

Polgárt ár snök, a sors szeszélye, amely 

megadta nekem azt a szerencsét, hogv első-

inek éltethettem Szeged törvényhatóságában 

a köztársaságot, azzal is kitüntetett, hogv 

.első lehetek, aki ugy 'szólíthatom meg önöket, 

bogy a megszólítás kifejezze a teljes ered-

ményét annak a harcnak, amely eddig „nő-
mozgalmak" kicsinylő címe alatt kapott sze-

rény helyet a sajtóban s amely olyan fájdal-

masan elszánt, S Z Í V Ó S és keserű harc volt. 

amilyent a kövirózsa viv a kösivatagon kö-

nyörtelen környezetével. A küzdelem célját 

és sikerét ez a megszólítás szimbolizálja, a 

mi nagyságosabb és méltóságosabb minden 

•címeknél, amiket az émelygős férfihódolat 

valaha kitalált és amit nehezebb volt elérni, 
mint a selyemrongyokat és ércfityegőket, a 
melyeket királyi ceremóniamesterek eszeltek 
ki, magyar urak és úrasszonyok gyerekes 
játékának. 

Szó! ezután a köztársaságról, amely már 
nagyon régen él a magyar lelkekben min-
denütt, ma jd a .politikáról beszél, amely az 
asszonyoknak eddig egyáltalán nem volt ér-
dekes és amely már ai fehérkalácsos napok-
ban is hadikenyere volt neki magának is. 'Be-
szédét ezután igy folytatja: 

— Polgár társnők, én bizonyos vagyok 
benne, hegy önök okulni fognak a mi kárun-
kon, férfiakén s a feminizmus és virilizmus 
közt nagy, komoly, kemény harcokra fog még 
kerülni a sor, amelyek keserűségét és vég-
zétességét azonban el fogja venni az egy-
másra utaltságunk és az, bogy az a kor már 
a megértés és engeszteliékenység levegőjében 
fog élni. Meg fog alakulni a nők pártja, mint 
önálló politikai párt s az a maga külön asz-
szonyi céljaiért fog verekedni. Ez az idő 
azonban még nincsen közel, előbb ki kell járni 
a politikai inaséveket és ez csak a meglévő 
férfipártok valamelyikében történhetik. 

Ezután részletesen ismertette Móra. azok-
nak a pártoknak 4 programját, amelyek kö-
zül a nők szabadon választhatnak és beszédét 
igy fejezte be: 

— Polgártársnők,' én megállapítom ma-
gamról, mielőtt a polgártársak megállapita-
nák, hogy mint kortes, nem igen tudnám a 
kenyeremet megkeresni. Igyekeztem tárgyi-
lagos lenni s ez nem is esett nehezemre, mert 
hiányzik belőlem az az alapvető politikai te-
hetség, hogv akár a saját pártom javára is 
elfogu t legyek. Nem tudom, hogv helyes 
volt-e amiket mondtam, de azt tudom, hogy 
őszinte volt. A többi az önök elfogulatlan kri-
tikájának, lelkiismeretének- és politikai fele-
lősségérzetének a dolga. 

Móra Ferenc után Ottovay Ilus szólt a 
nőket a választójog törvénynél ért sérelmei-
ről. Furcsának találja, hogv a férfiakat. —-
mert véletlenül férfiaknak születtek — előny-
be részesiti. Szerinte a radikális pártnak a 
nők egyenjogúsítását és a nők életviszonyai-
nak a javítását kell követelni. 

Ezután dr. Eisner Manó, a párt ügyveze-
tő-elnöke ismertette a radikális párt program-
ját a következőkben: 

A forradalmi események szárnyalása 

- m o n d t a — valamennyi pártnak, a feminis-

táknak is. messze meghaladta programját. 

A forradalom a liberalizmus, sőt szociáiizmus 

terén is. sokkal többet valósított meg. mint 

amire a pártok békében és Háborúban is tö-

rekedtek. Hátra van azonban még a nagv és, 

szép eszméknek a gyakorlati életbe való át-

vitele. És éppen ebben van a súlyosabb része 

minden politikai iránynak, amely jelszavak-

kal meg nem oldható. 

Ma nem pártprogramokról van szó. ha-

nem, hogy a világháborúból! m|gmeíntsük Ma-

gyarországot. Nem sovén értelemben beszél, 

de a világháború végveszedeiméből meg kell 

menteni minden értéket, ami megmaradt. 

Minden embert, minden munkáskezet ez a 

munka foglal el most és ezért nem adnak a 

pártok részletes, uj. kiépített politikai pro-

gramot. A háború likvidálása, lehető jó béke 

elérése, a ruházkodás és élelmezés kérdései-

nek rendezése, az áruhiány megszüntetése, a 

pénz és kereskedelmi forgalom íöníartása 

most azok a súlyos föladatok, amelyeknek 
elsősorban kell gondolni (megvalósítására. Eb-
ben a munkában eltérés a férfi- és asszony-
társadalom között nem lehet. 

Vitatja, hogy végső vonatkozásban le-
hetne külön program férfi és nő között, hiszen 
minden ideál csak a nemek közös harmóniá -
jának kiépítése mellett valósítható meg. Tö-
kéletes képtelenségnek luftja, hogy a nők, 
mint nők, külön politikai pártot képezhesse-
nek. A nők akkor, amikor a parlamentben a 
nép képviselői ülnek és amikor a valóságos 
számerőviszonyok döntik el, hogy mi történ-
jék és mi ne történjék ebben az országban, 
akkor nincs szüksége a nőnek külön szervez-
kedésre, egv ilyen szervezkedés azt jelente-
né, liogy a nők szembehelyezkednek a férfi-
társadalommá!, ami kihívná a férüiársadalom 
hasonló szervezkedését a nők ellen. A férfi-
társadalom egyenesen rászorul atra, hogv a 
nők bizonyos fontos kérdésekben, mint ami-
lyenekre a női szónokok rámutattak, irányít-
sák. Ebben a munkában minden férfi-pártnak 
szüksége van női előharcosokra. Fölszólítja 
a nőket, hogy, tömegesen lépjenek a pártba, 
hogy a harcok előmunkálatait .máris meg-
kezdhessék. 

Ezután röviden vázolta a radikális párt 
és szociáldemokrata párt közti kii önbséget. 
A két párt alapvető tudományos fölfogásban 
különbözik egymástól. 

A polgári radikalizmus nem kivan kom-
mumsta társadalmat; fenn akarja tartani a 
szabad versenyt és a szabad kezdeménye-
zést és hangsúlyozza a tudományos, értelmi-
ségi. hivatali és gazdasági szellemi munka 
vezető jelentőségét a társadalomban. Emel-
lett nemzetgazdaságtan' rendszerével fokoza-
tosan kívánja megszüntetni a tőke túlsúlyát és 
a munkanélküli jövedelmet. Szól az utópista 
szocialista államról, társadalomról, amelyben 
talán könnyebb lenne az élet, de sokkal sivá-
rabb és sótalanabb, mint a mai szegény em-
ber élete. 

Dr. Eisner Manó beszéde után a nagy-
gyűlés véget ért. 

A Szegedi Kereskedők 

Tanácsának határozata 

alapján ö s s z e s készáruinkat 

50 százalékai 

leszál l i totuk. 

Kup Gyula és Isa. 
női divat áruháza Szeged. 

Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- és ékszer-

üzletemben. S z o l i d á r a k : 
Órákban és ékszerekben nagy raktár. 

v . v . F I S C H E t K. , 
Korzó-kávéház mellett. 

Szolga fiuk 
felvétetnek 

Várnay L. könyvkereskedésében. 

A „Médi Specialité" higiénikus szivarkahUvely főraktárában 
Szeged, Jókai-utca 11. szám. + Telefon 1 5 - 2 0 , (3) 

kaphatók a legfinomabb gyártmányú szivarkahiiveíy 

a legolcsóbb napi árak mellett. 

Viszontelárusitóknak 

is a legolcsóbb 

bevásárlási forrás. 
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