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Azt kérdeztük ezután, hogy vájjon nem 

gondolja-e, hogy a nő pszichéjének nem ife-

lelne-e meg inkább, a szociális munka, mint 

a politikai szereplés? 

Erre a kérdésre az volt a válasza, hogy a 

nők nem politikai szereplésre törekszenek, 

hanem .arra, liogy azokat a követeléseket, a 

melyeket a gyermek, a nő, a család érdeké-

ben felállítanak, a törvényhozás utján meg-

valósíthassák. 

Ezután arra nézve tettünk kérdést, hogy 

milyen kilátásai vannak a német nőmozga-

lomnak? Erre az volt a válasza, hogy ha pil-

lanatnyilag kézzelfogható eredményeket nem 

is értek el, de az utolsó hat év alatt oly óriá-

si haladást tett a német nőmozgalom és any-

nyira befolyásolták a német közvéleményt, 

hogy a legteljesebb reményük az, miszerint 

még ez a generáció megéri a mozgalom ebia-

dalrajutását. A magyar mőmozgalmat igen 

jól ismeri, mert a nőmozgalom nemzetközi 

sajtóorgánuma, a Jus Suffragii igen kimerí-

tően .foglalkozik a magyar nőmozgalom ese-

ményeivel. A legutóbbi, Budaipesten lezajlott 

kongresszuson 27 ország delegátusai meg-

győződhettek arról, bogy a magyar •nőmoz-

galom vezetői széles látókörű, agitatórius te-

hetségű, szónoki képességű asszonyok, akik-

nek céltudatos munkássága okvetlen meg-

hozza a biztos sikert. 

A nők választójogára vonatkozólag a kö-

vetkezőket mondta: 

A női választójogra szükség van, a csa-

lád, a gyermek érdekében. A férjet munkája 

távol tartja az otthontól; az anya az, aki a 

gyermek érdekének és védelmének kérdései-

ben leginkább tájékozott. Az anya, a nő poli-

tikai jogainak biztosításával tudjuk csak 

majd a szükséges elveket megvalósítani, cé-

lokat elérni. Talán emlékszik sir Edvárd 

Grey a suffragettek lelkes hivének egyik par-

lamenti beszédére. Az államtitkár ugyanis, a 

mikor a női választójog kérdése az angol 

parlament plénuma elé került, beszédében ki-

fejtette, bogy azokban az országokban, abol 

a nők politikai jogaikat gyakorolhatják, a 

házasélet sokkal tartalmasabb; a nevelés, a 

családi élet sokkal értékesebb. A mai nők 

munkálkodása ugy szellemi, mint más téren 

összehasonlíthatatlanul magasabb, mint egy-

két évtizeddel ezelőtt. A nők, a férfiak szkep-

szisével szemben igazolták a nagy francia 

gondolkodó, Bergson mondását: „Az emberi 

tudás semmit nem láthat előre". A nőknek 

jogokban való részesítése, merem állítani, 

igen biztató perspektívára enged kilátást. 

Bútor zállitásokat hely-
ben és vidékre, berak-
tározast száraz raktár 

helylsegben eszközöl 

Ungár Benő 
szállító 

Szeged, Jókai-utca 1. sz 
Telefon 34. 
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A király betegsége 

könnyű lefolyású. 
— A gyógyulás napjai. — 

(Saját tudósít ónktól.) Schönbrunnból na-
gyon kedvező birek érkeznek. A király pom-
pásan töltötte az éjszakát s csak ritkán éb-
redt föl. Az álom nagyon iiditő volt. 

A király a zavartalan éjjeli pihenéstől 
megerősödve, korán reggel a szokásos idő-
ben kelt föl. Kitűnő hangulatban volt s azon-
nal napi munkája elintézéséhez látott. Na-
gyon jó étvágya van s Kerzl dr., aki reggel 
megvizsgálta a királyt, megállapította, hogy 
.amily mértékben javult a király állapota, 
olyan mértékben javultak az objektív tüne-
tek is. 

A betegség tünetei visszafejlődöben van-
nak és ugy látszik, a hurut oldódásának és 
,a király gyógyulásának megállapodását va-
lóban annak lehet tulajdonítani, hogy a ki-
rály hétfőn a beszédnél megerőltette ma-
gát. . !. 

Félhivatalosan jelentik: A mai éjjel igen 
fölfrissítette a királyt. Az éjjelt őfelsége 
csaknem zavartalanul töltötte. Reggel igen 
friss és derűs kedvű volt. Megállapítható, 
liogy a nyugodtan töltött éj következtében a 
király állapotában jelentékeny javulás tör-
tént; most már minden remény .meg, van 
arra, hogy a betegség könnyű lefolyású lesz 
és hogy nemsokára lábbadozás várható. Ma 
délelőtt is hosszabb sétát tett őfelsége a nagy 
erkélyen és több személyiséget fogadott. 

A kedvező változásról jól értesült helyen 
a következőket mondják: 

— A király orvosad a legutóbbi napok 
tapasztalatai .alapján változtattak gyógymód, 
juhon. A lefolyt hetekben, bármilyen heves 
tünetekkel is jelentkezett a betegség, nem 
alkalmaztak gyógyszert. Még az április 16-át 
követő kritikus napokon sem kapott ,a beteg 
király gyógyszert, csupán könnyű csilla pitó 
szereket. Tekintettel a király magas életko-
rára, az orvosak első feladata volt, hogy a 
sziv és a vese kifogástalan működését meg-

őrizzék, már pedig bármilyen gyenge gyógy-
szer esetleg kedvezőtlen befolyással lehetett 
volna e két szerv működésére. Az orvosok 
óvatossága végeredményben tényleg jó ha-
tással volt, mert a betegség egész ideje alatt 
a szívműködésben semmi aggasztó jel nem 
mutatkozott. A két utóbbi napon azonban 
azt tapasztalták az orvosok, hogy a makacs 
köhögés kifárasztja és elbágyasztja a beteget 

és erősen zavarja éjjeli nyugalmát. 

A bronchitisz gyógyulása lassan balad-
ván, attól kellett tartani, hogy az éjjeli szá-
raz köhögés ha még több napig is mutatko-
zik, a király elfáradásának veszedelmével 
járna. Ennek elkerülésére az orvosok elhatá-
rozták, liogy gyógyszert adnak a királynak. 

Most már nem kell többé a szivmiiködésnél 
tartani olyan komplikációktól, mint az első 
napokban és ezért az orvosok a kínzó éjjeli 
köhögés megszüntetésére tegnap először ko-
deint adtak a királynak. Délután kapta a 
király a gyógyszert a legcsekélyebb adag-
ban, mint ahogy gyermekeknek szokták adni. 
A hatás kitűnő volt. A király az éjjelt nyu-
godtan töltötte és a reggeli vizsgálatnál 
Kerzl doktor megállapította, hogy a szer 
nem járt lényegesebb kellemetlen utóhatás-
sal a szívműködésére és a pulzusra. 

Délelőtt a király megtartotta rendes na-
pi programját, a szokásos fogadtatások után 
dolgozószobájában tartózkodott, délben ebé-
delt és a levesen kivül vagdalt vesepecsenyét 

Szeged város közönségének 
régi kedvelt szórakozó helye 

Esténkint 

is evett. Az idő Scbönbrunnban ma nagyon 
kedvező volt. Este bét órakor a király meg-
vacsorázott és lefeküdt. 

A közgyűlés elrendelte 

az uj ügyosztály szervezését. 
(Saját tudósítónktól.) Wimmer Fülöpnek 

az uj tanácsi ügyosztály és egy kereskedel-

mi tanácsosi állás szervezését célzó indítvá-

nyát ma tárgyalták a közgyűlésen. Az indit-

ványt részletesen ismertette a Délmagyar-
ország. Az ügyet és a hozzá kapcsolódó vi-

tát annak nagy jelentőségére való tekintettel 

vezércikkünkben méltatjuk. 

A tanács olyan javaslattal terjesztette 

a közgyűlés elé az inditványt, hogy az uj 

ügyosztály szervezését szükségesnek tartja 

és utasítsa a tanácsot, hogy a szervező bi-

zottság meghallgatásával a szervezésre vo-

natkozólag részletes javaslatot terjesszen a 

májusi közgyűlés elé. 

Wimmer Fülöp köszönettel fogadja, hogy 

a tanács az indi[ványaihoz hozzájárult, szük-

ségesnek tartja azonban, hogy élőszóval is 

megindokolja. Az első kérdés az, sziiksé-

ges-e, hogy a kereskedelmi és ipari ügyek 

egy ügyosztályba összpontosittassanak. 

Fölkiáltások: Szükséges! 

Wimmer Fülöp utal arra. hogy 1884. óta 

a mai ügyosztályok végzik a városnál az ösz-

szes munkálatokat. Ezek az ügyosztályok ma 

tul vannak terhelve ugy, hogy egyes ügy-

osztályokban igen sok, rendkívül fontos ügy 

nem is kerülhet még csak megvitatásra sem, 

elintézésre még kevésbé. Számadatokat sorol 

föl ezután. 1884-ben az összes ügydarabok 

száma 16,000 volt, ma az öt tanácsi ügyosz-
tály mindegyikének van már 16,000 ügy da-
rab ja. 

Balogh Károly: Ez igaz! 

Wimmer Fülöp felhozza ezután, hogy a 

kórház ügye is teljesen gazdátlan a tanács-

ban. A legfontosabb ügyek azonban a keres-

kedelmi és ipari ügyek, ezeknek tehát föltét-

lenül külön ügyosztály kell. Ma 'hiába keres-

sük azt, hogy a városnál hová tartoznak 

ezek, ugy eldugták, hogy nem lehet a nyo-

mukra akadni. 

Kormányos Benő dr.: Véka alá rejtették! 
(Derültség.) 

Wimmer Fülöp befejezi felszólalását és 

ajánlja inditványa elfogadását. 

Becsey Károly dr. szólalt föl ezután. 

Wimmer inditványa és a tanács pártqló ja-

vaslata ellen beszél, amelynek elutasítását, 
esetleg a napirendről való levételét kéri. 

Kormányos Benő dr.: Lehetetlenséget 

kívánsz Károly! (Derültség.) 

Becsey Károly dr.: Elismeri, hogy az 

ügydarabo'k száma lényegesen emelkedett, 

de tetemesen szaporították a tisztviselők szá-

mát is. 

Balogh Károly: Csakhogy most nem két 
millió a bevételünk, hanem négy. 

Becsey Károly dr. azt fejtegeti hossza-

san, hogy nincs szükség az uj ügyosztály-
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