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<*NÖ R a 
alkotmányban « 
Egy hete, hogy Máriaföldy Márton fölállt 

a közgyűlési terem Jobboldalának utolsó-
előtti padsorában, ahol ülni szokott és 
elkezdett érvelni Halkan, szenvtelenül és 
röviden. Feliratot követelt annak érde-
kében, hogy a közszolgálatból bocsássanak 
el minden férjes nőt Azokat is, akiknek a 
férje százhúsz pengő havi fizetést kap. Azo-
kat is, akik 28—80 éve teljesítenek közszol-
gálatot Azokat is, akiknek a férje megrokkant 
a háborúban. Azokat is, akik hat gyereket 
hoztak a világra s akik azért loholtak ki « 
negyedik gyetek megszülése után egy kis 
állást, mert anélkül a 90 pengő nélkül, amit 
megkeresnek egész nspi körmölésúkkel, már 
a négy gyereknek m futott volna száraz 
kenyérre se. 

A közgyűlés osztatlan érdeklődéssel figyelt 
Egyetlen mondat el nem hangzott zajos helyes-
lések nélkül. Egész szavalókórus kiáltotta: 
>Az asszony maradjon a főzőkanálnál.< Ami-
kor arról beszélt Máriaföldy, hogy neki nyolc 
gyereke van s abból hat leány, mégis azt 
hirdeti, hogy a nőket el kell tocsájtani a 
közszolgálatból, az Orvosszövetség elnöke köz-
beszólt. micsoda önzetlenség, ez aztán as ön-
zetlen ember, hat leánya van, mégis bessél 
a nők ellen. Sokan helyeseltek. A baloldalon 
senklsem. A baloldal általában passzive visel-
kedett Néhány baloldali zajongó később lépett 
a tettek mezejére, akkor, amikor baloldali 
szónokok szerepeltek, akkor azonban teli 
torokkal. 

A vita bent a közgyűlési teremben rövid 
volt. De kint a tanácsteremben folytatódott 
Ezekről aN beszédekről az újságok nem adtak 
tudósítást Az egyiket a tanfelügyelő mon-
dotta. Körülbelül Így: »Az olyan nagy város-
nak, mint Szeged, nagyon meg kellene fon-
tolnia, hogy milyen ügyben és milyen ten-
denciával küld a kormányhoz feliratot ne-
hogy elhamarkodott határozatokkal lejárassa 
magát Azt föltételezni se szabadna a kor-
mányról. hogy bárkinek a közbelépésére, vagy 
kérésére kapható lesz arra, hogy elkonfiskál-
jon szerzett jogokat Azután itt vannak az én 
tanítóim. Az egyik 94 pengő havifízetéssel csak 
azért mjrt annak idején megnősülni, mert a fele-
sége is keres. Tanítónő. Mást el se vehetne 
a tanító, mint tanítónőt. Épp azért, mert az 
keres. Ennek a házaspárnak őt gyereke van. 
Tessék az ilyen asszonyt elküldeni család 
fentartásí okokra való hivatkozással.! 

A közgyűlés egyik bankigazgató tagja szin-
tén a tanácsteremben mondta el érveit. I'̂ y: 
»Egy biztos. Máriaföldyből nem lenne jó bank-
igazgató. Arról beszélt, hogy a férjes nö'/ct 
családalapitási és családfentartásí okokból keli 
elbocsájtani a közszolgálatból és azzal érvelt 
hogy az a nő, aki egész napját háziasszonyi 
hivatásának szentelheti, többet tud szerezni 
a háztartás részére 200 pengőből, mint az 
a nő, aki félnapját hivatalban tölti, 300-ból. 
A bankigazgató erre azzal felel, hogy nem-
csak meg kell hagyni, hanem meg is kell 
szerezni minden nőt a közszolgálat részére, 
ha Máriaföldynek igaza van. Hogy többet nc 
mondjak, nem lenne ártalmára az országnak 
a* olyan pénzügyminiszter se, akinek a kezén, 
ha semmi mással nem terhelnék, ha egcsz 
napját az államháztartásnak szentelhetné, 
minden 200 pengőnek 300 pengővel fölérő 
vásárló ereie lenne.« 

Bent a teremben ez alatt lakáskérdésekrtB 
szavaztak. A közgyűlésnek pár perc múlva 
vége volt. A néhány városatya íkitódult* az 
uccára. A városháza előtt friss levegő terje-
dezett Akarva, nem akarva előbb-utóbb min-
denki kénytelen volt megérezni, észrevenni. 
Ez a megérzés nyilatkozott meg, amikor ilyen 
megjegyzések hangzottak' el: > 

— Németországban harminc év alatt 86 
százalékról hatvanra emelkedett a kenyér-

Ideréső nők számi. ' 
— Ausztriában, s legtisztább demokrácia 

hazájában minden közéleti pQzicMt elnyer-
hetnek a nők. 

— A 17-ik században kiszorították a nőket 
a céhekből. Most a közhivatalokból akarják 
őket kiszorítani. A huszadik század sok min-
denre, volt már képes. Pontról-pontra még aa 
csináltathatta végig velünk a , — tizenhete-
diket > i . » / 
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A leszerelési konferencia 
első szavazásánál vereség érte 

a francia elméletet 
Tardten of franda favaalatot nyu|lott be: nemzetközt légi flottái keU szervezni, • 

Népszövetség rendelkezzék a repülőgépek fölött 
felállítását javasolja, ezzel párhuzamossá a 

flottáját 
(Budapesti tudósítónk irlefonfelenlést.) 

Genfből jelentik: A leszerelési konferencia 
pénteki ülésén megkezdődött a frontok kiala-
kulása. A konferencia megválasztotta elnö-
keit 54 állam vett részt a szavazásban, ugy,! 
hogy a 14 alelnököt azok az államok adják, 
amelyek legalább 28 szavazatot kaptak. A sza-
vazás eredménye ' , j 

a francia leszerelést elmélet nagy r* 
ressget jeienn. , 

•T, I 

14 alelnök között csak' négy olyan állani meg-
bízottja van, akik feltétlenül hl vei a francia 
elméletnek: Franciaország, Belgium„Csehor-
szág és Lengyelország. A többi 10 alelnököt 
olyan államok adják, amelyek a legtöbb kér-
désben nem értenek egyet a francia állás-
ponttal, mint például Németország, Ausztria, 
Olaszország és Svédország. 

Az elnökség a választás után azonnal érte-
kezletet tartott, amelyen Tardlru francia had-
ügyminiszter tervezetet terjesztett be az álta-
lános vita alapiául. A francia tervezet módo-
sít fa az eddigi francia álláspontot, 

Tardíeu pénteken este magához kérette a 
sajtó képviselőit és felolvasta előttük' az ui 
francia javaslatot 

A javaslat 
nemzetközi légi flotta 

világ kereskedelmi légi flottáját nemzetközivé 
kell tenni és a Népszövetség felügyelete alá 
kell helyezni. A Népszövetség Jogot kap ke-
reskedelmi repülőgépek rekvirálására. Ami a 
katonai repülőgépeket Illeti, a bombavető re-
pülőgépek s nemzetközileg megszervezett légi 
flotta kötelékébe tartoznak. A népszövetség 
adott esetben minden légi flotta fslstt szabadon 
rendelkező^ és , 

fógot kap 
arra ,hogy minden 'állam 

« < légi flottáját Igénybe vegye, 
ha arról van szó, hogy háborút kell megaka-
dályozni, vagy .védekezni kell flagráns táma-
dás ellen. 

A javaslat 
nemitikóü rendőrség 

felállítását Is ajánlja a háború megelőzésére. 
A javaslat negyedik része nj hadijogot álla-
pit meg, amely szerint 

méreg-, tűz- és gázbómbák Haszridkda 
szárazföldön és levegőben egyaránt 

tilos. 

Végül ki kell mondani a kötelező nemzet-
közi döntőbíráskodást 

A fapán csapatok 
benyomullak Karblnba, 

de elkeseredett, véres Ufköxet után aem tudtál*, eb 
foglalni a sangfiatl éssaUl pályaudvart 

(Budapesti tudósítónk telefonfelentéer,) 
Londonból jelentik: Hatalmas tüzérségi elő-
készítés után pénteken hajnalban 

a japánok ujabb rohamra indultak 
a kinai állások ellen. 

A kinai csapatok elkeseredetten védekeznek. 
Hajnal óla elkeseredett harc folyik" a sanghai 
északi pályaudvar környékén. Egy japán bom-
ba a nemzetközi koncessziós területen az ame-
rikai részen csapott le. 

A kinai külügyminiszter nyilatkozata sze-
rint Kína visszautasítja Japánnak azt az állí-
tását. hogy Sanghai és Mandzsúria problémái 
nem függnek össze. Kína mindkét irányban 
megvédi szuverénilását. 

Sanghaiból jelentik: A j.vánok délután to-

vább folytatták a harcot a sapeji kinai állások 
ellen. A japán haderők most elsősorban 
Wu-Szuna irányában próbáltak előrenyomul-
ni, de 

a sanghai északi pályaudvart a leg-
hevesebb harcok árán sem sikerűit 

elfoglalni. 
A japánok ezért ujabb csapa!testeket vetn-k 
harcba. Éjjelre várják a 12. japán hadosztály 
megérkezését. Pénteken délelőtt négyezer ja-
pán ka'onát szállítottak partra a Jang Cse-
Kiang torkolatánál. Ezeknek a katonáknak 
az lesz a feladata, hogy a kínaiak összeköt-
tetését Nanking és Sanghai között megaka-
dályozzák. 

A japán haderő előőrsei péutefcm 


