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Amikor GlücMicß Vilma 
Szegeden dolgosait a feministáid Mosott 
] (¡A Délmagyarország munkatársától.) Há-
rom nap. előtt kelt szárnyra a megdöbbentő 
hir, hogy. Glücklich Vilma, a nőmozgalomnak 
Magyarországon élt legkiválóbb előharcosa, 
apostoli lelkű prédikátora Bécsben váratla-
nul meghalt. Kedden hamvasztották el tetemét 
az ottani krematóriumban. 

Glücklich .Vilma a legszuggesztivebb egyé-
niség volt, akit a nőmozgalom harcos tábora 
fel tud mutatni. Komoly, képzettsége, ra-
gyogó intellektuálizmusa egyesült a leköte-
lező modorú, legbájosabb nőiességgel és ben-
ne mosolygó harmóniával találkozott a széles 
látkörü pedagógus a nők alárendelt helyzeté-
nek megváltoztatásáért küzdő szociálreformer-
rel. Az egész világ nőmozgalmaiban tekinté-
lyes szerepet játszott és szónoklatai esemény-
számba mentek, akár Hágában hadakozott a 
békéért, akár Angliában segitett eszmetársai-
nak a nők politikai jogának kivivásában. 

A magyarországi nőmozgalom Glücklich Vil-
mának köszönhette megalakulását, az ő nagy 
szelleme világitott először sok öntudatlanul 
élő, bajokkal gyötrődő és elnyomott sorsú 
asszony ébredéséhez, az ő áldásos munkájá-
nak köszönhető, hogy lelkes, megértő tábort 
sikerült agitációba szólitani. 

Halálával sok-sok emlék elevenedik meg, 
amely szegedi szereplésével, a nőmozgalom 
szegedi egyesületének munkásságával kapcso-
latos, hiszen Glücklich szervezte meg az or-
szág valamennyi fiókját és igy a szegedit 
is. Az ő kezében futottak össze a mozgalom 
összes szálai, ő irányitott, buzditott, ihletett 
csüggedést nem ismerő elszántsággal, rettene-
tes csalódások kőzött is töretlen ideálizmussal. 
Glücklich Vilma első szegedi beszédét, amely-
lyel magára vonta a közvélemény figyelmét, 
1914-ben január 11-én tartotta. Akkor alakult 
meg. a Feministák Szegedi Egyesülete. A város-
háza diszterme zsúfolásig megtelt Szeged tár-
sadalmának minden rétegéből jövő közönség-
gel, amely tanújelét adta akkor a mozgalom 
iránt érzett szimpátiájának és lelkesedéssel 
karolta fel a vezetőségnek — dr. Turcsányi 
Imréné, Lengyel Vilma, Kárász Józsefné, Jóni 
Lászlóné — úttörő munkáját. Megéljenezte az 
első vezetőséget, amelynek soraiban ott talál-
tuk dr . Kószó Istvánnét, Klug Péternét, Polgár 
Lásziónét, Worzschikowsky Károlynét, dr. Mé-
száros Károlyt, dr. Szivessy Lehelnét, dr. Or-
könyi Edénét, Teleky Lászlót, Derszib Bélá-
nét, Baranyai Gyulánét, Holtzer Jakabnét, dr. 
Grün Bélát, dr. Pap Róbertet, dr. Apor Annát, 
dr. Székely Vilmosnét, Domonkos Lászlónét, 
Vig Sándornét, Vass Flórát, Juhász Erzsit, 
Vajda Bélánét, dr. Hollós "Józsefnét és Szabó 
Gyulánét. 

Az alakulás napjától kezdve Glücklich sokat 
járt lent Szegeden és minden előadásán tom-
boló ovációban részesítette a közönség, akkor 
is, amikor a politikai jogokért tüzelt és akkor 
is, ha a jogokkal járó kötelességekre intette 
tanította a nőket. 

A pedagógiai munkásság állt legközelebb 
lényéhez, hiszen tanítónő volt, a leányok ma-
gasabb kiképzéséi sürgette az egyetemek min-
den fakultásának megnyitásával a nők ré-
szére. Egyébként az első nő volt Magyaror-
szágon, aki az egyetem bölcsészeti fakultá-
sára beiratkozott. 

Nem sokáig tartott azonban a békés eszmei 
harc a fiatal egyesületben. Glücklich 1914 
július 6-án nehéz szerepet kapott a szegediek-
től. Reök Ivánné felvetette az eszmét, hogy az 
egyesület alakuljon át a Katolikus Háziasz-
szonyok Országos Szövetségének Szegedi Fe-
minista Szakosztályává, mert csak igy hárít-
hatja el az istentelenség és erkölcstelenség vád-
ját, amellyel most illetik^ ami azonban sokakat 
visszatart attól, hogy az egyesület kötelékébe 
telépjen. Glücklich Vilmának ez a furcsa 
ötlét szárnyakat adott egy felejthetetlenül szép 
beszédre, amelynek hatása alatt végkép tisz-
tázódott, hogy a feministák egyesülete a val- j 
tast szigorúan magánügynek tekinti. A hatá- I 
*ozat következtében többen kiváltak az egye- ! 

sületből, amely ezután az egészen rövid vál-
ság után megerősödve folytatta agitációs és 
felvilágosító munkáját. 

Még több előadást tartott Glücklich' .Vilma 

Szegeden, valamennyit általános érdeklődés, 
előzte meg és nagy siker követte. A Feministák 
Szegedi Egyesülete zavartalanul müködöttegé-
szen a forradalmi események elkövetkeztéig, 
amikor kénytelen volt végkép elhallgatni, mint 
a többi progresszív egyesület, amelyek irtóz-
tak a fölfordulástól, de jobb létért és igaz-
ságosabb jogmegosztásért harcoltak. 

Kétszeres merényletet küwetlek el a széffal detektivfSitik ellen, 
majd a korházitól kiemelték ágyából és elrabolták. 

Elrabolták a deiekiivfönffó feleségét Is. 

Szófia, augusztus 24, Ismeretlen tettesek 
megtámadták lakásának kapujában Athanasof 
Pétert, a szófiai politikai rendőrség főnökét 

revolverrel súlyosan megsebesítették. es 
Másnap az uccáról többször belőttek a kór 
ház ablakán abba a szobába, ahol Athana-
sof fekszik. A golyók nem találtak, a tette* 
seknek nyoma veszett. 

Tegnap este a detektivfőnök felesége 

és autón elrobogtak vele. Ezután két isme-
retlen behatolt a kórházba Athanasof szobá-
jába, ahol két detektív is volt. Ezeket leütöt-
ték és azután a súlyosan sebesült rendőr-
főnököt kiemelték ágyából, az uccára cipelték 
és autón elrabolták. 

Ezidő szerint nem tudják, hogy hova szök-
tették meg a rendőrfőnököt és a feleségét. 
A rendőrfőnök ellen különféle visszaélések 

elment a kórházba, hogy a súlyosan sebesült miatt fegyelmi eljárás folyik és a nyomozás 
. — , . , „ . c ada{ai szerint cinkostársai is voltak. Most a 

rendőrség azt hiszi, hogy olyanok szöktették 
meg, akik a visszaélésekben bűntársai voltak 
a rendőrfőnöknek. 

férjét hazavigye. A kórház sölét folyosóján 
az asszonyt és a kíséretében lévő rendőrt 
három fegyveres férfi leütötte, az eszmélet' 
len asszonyt a támadók kihurcolták az uccára 

A dorosssmai autólzussz Karambolja 
a Kossutű Lajos-sugárutom egy Mocsival 
A szekér összeíoröif, az autóbusz nem folytai&atta utfút, az 

utasoU Közül senki sem sérült meg. 

törlek ki, felágaskodtak, — nem lehetett elke-
rülni, hogy az állatok ne sérüljenek meg. A 
karambol olyan heves volt, hogy az autóbusz 
elülsőrésze is több helyen bezuzódott. 

A dorozsmai autóbusz utasai között kisebb 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán este félnyolc óra tájban könnyen vég-
zetessé válható autóbusz-karambol történt a 
Kossuth Lajos-sugáruton. A városi autóbusz-
üzem egyik hatalmas Rába-kocsija menetrend-
szerint Dorozsma felé igyekezett. A Damja-
nich-ucca keresztezésénél haladt egy fahulla-
dékot szállító kétlovas teherkocsi, amely a 
Soós-íéle gépgyárba akart bétérni. 

A gépgyár kapuja előtt a kocsi kissé jobbra-
kanyarodott, hogy a lovak befordulhassanak. 
A kocsis ebben a percben vette észre, hogy 
közvetlenül mögötte dörömböl a városi autó-
busz. Fékezésre már nem volt ideje a soffőr-
nek, a kocsis is csak az utolsó percben tu-
dott leugrani a szekérről. Ebben a pillanat-
ban az autóbusz nekiszaladt a keresztben 
álló kocsinak. Az autóbusz szinte derékban 
kapta el a teherkocsit, amely összezuzódott, 

pánik tört ki, izgatottan ugráltak le a kocsi-
ról. Amikor percek múlva az izgalom vala-
mennyire elült, meg lehetett állapítani, hogy, 
szerencsére senki sem sérült meg. Percek 
alatt nagy tömeg verődött össze a karambol 
színhelyén. Sokáig tartott, mig a megsérült és" 
megvadult lovakat be lehetett vonszolói a gyár 
udvarába. Nemsokára az összetörött kocsit is. 
beszállították ide. Az autóbusz forgalomkép-
telenné vált, nem folytathatta útját, ki kellett 
üríteni. 

Nemsokára megjelentek a helyszínen a 
rendőrség emberei, akik bevezették a 
nyomozást, hogy terhel-e valakit felelősség 

majd oldalra fordult. Az összeütközés pilla- i a történtekért. A dorozsmai utasok ezután csak 
natában a lovak kétségbeesett vad hangokban | nagy késéssel folytathatták utjukat. 

Telefon 
Irodai 2-58 Belvárosi Mozi Telefon 

Pénztári 5-82 

Augusztus 25., 26 , 27., 28 án, csütörtöktől vssároapig S z e z o n n y i t ó n a g y m i i s o r ! ! ! 

R E G I N A L D D E N N Y 
pazar film le: 

A t i t k á r tar ncSslII. 
Pazar vígjáték 7 felvonásban. — Ezt megelőzi: 

H E N N Y P O R T E N 
főszereplésével: 

S e g i f s ó g IIS 11© f | f Falrengeíő bonyodalmak 
s e a 8 felvonásban. 

Előadások kezdete hétköznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Telelőn 11-85. 1 4 o » 6 M o m Teleíoa 11- 85 

Augusztus ..5 én, csütörtökön 

Vadnyugati történet 7 lelvonásbsn. 

Főszerepbea; Harry Carrey. A p o M o I v a r . 
Azonkívül: 

A s ä e l s i i l y e d t f l o t t a . 
Tengerész dráma 7 felvonásban. Főszerepben: Valier SlezáR. 

Előadások kezdete hétköznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 


