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akik nem tieljesithetik kellőképen hivatásu-
kat. Az anyai kötelesség nem merül ki ab-
ban, ha valaki a saját gyermekét helyesen 
ápolja és neveli. Milyen iszonyatos az el-
hagyott anya sorsa! Először is azon kell se-
gíteni, hogy ezáltal a gyermeken is segítve 
legyen. Fő az anyai sziv, az anyai szeretet. 
Ez legyen meg minden nőben és az anyák-
kal való összetartás érzése. 

Ezután körvonalazza azokat az intézke-
déseket, amelyek által a gyermekvédelmet 
elő lehet mozdítani. Először is ilyen az ide-
gen gyermekek ellenőrzése. Minden városban 
néhány urinönek kellene ezt magára vállal-
ni. Itt szociális munka végzése válik szük-
ségessé. Az iskolai növendékek vizsgálása 
is ide tartozik. És segíteni k e l az államinak 
és a városnak a szegény anyákon. Ezt kell 
először is keresztül vinni a sokat emiitett női 
befolyással. Nem alamizsnát kell adni a sze-
gény anyáinak, hanem módot nyújtani arra, 
hogy gyermekét .rendesem nevethesse és ápol-
hassa. Az amerikai városok mindent elkö-
vetnek a gyermekek érdekében. Játszótere-
ket csináltatnak; a sétányokon pedig szabad 
a füvön játszani a kis gyermekeknek. Stutt-
gartban már a legmodernebb elvek szerint 
nevelik a gyermekeket: emberi erényekre, 
testi fejlődésre. Minden iskolában köteles az 
orvosi felügyelet; ez előmozdítja a népegész-
ség fejlődését is. 

Háromnegyed kilenctől tiz óráig beszélt 
Lindemamn asszony és előadása mindvégig 
a legnagyobb mértékben lekötötte az egybe-
gyűlt hallgatóság figyelmét. Mikor befejezte 
beszédét, szümni nem akaró taps honorálta 
a kiváló képességű asszony szónoki kvali-
tásait. 

— Május 1. Immár nemcsak a szociál-
demokratáknak, hanem minden szegénynek 
a legszimbolikusabb napja. A keresztény 
valláson, illetve az egyházakon kivül eső 

ünnep ez. És mégis a legáhitatosabb. A ter-
mészettel s a társadalmi egyesüléssel áll 
összefüggésben. Jelenti, hogy amint a ter-
mészet lerázta a fagyos kietlenséget és vi-
rágokat hozott s gyümölcsöket igér, ugyan-
úgy az emberiség is majd lerázza a mai fa-
gyos sivárságokat. Jelenti, hogy az emberi 
egyesülés ereje valamikor mégis bebizonyít-
ja, hogy a legnagyobb, ami a minden irány-
ban demoralizált embereket uj cselekvések-
re képesíti. Az egész világon ünneplik má-

jus elsejét, általán a szabadban. Igy lesz ez 
Szegeden is. Különösen Újszegedre mennek 
át sokan. Es a társadalom kezdi megszokni 
már, hogy igazodjék az év egyetlen prole-
tárünnepéhez: mindenütt nyugodtan veszi 
tudomásul, hogy a különféle munkaembe-
rek ma pihennek. A Délmagyarország szin-
tén alkalmazkodik e naphoz és a fővárosi la-
pokhoz hasonlóan nem jelenik meg szom-
batra. Ennyivel tartozunk: a .munkásvilág 
egyetlen szimbolikus napját figyelembe ven-
ni. 

— Németh József püspök köszönete. 
Lázár Qyörgy dr. polgármester a város kö-
zönsége nevében levélben üdvözölte Németh 
József fölszentelt püspököt, Szeged szülöt-
téi;', negyvenéves püspöki jubileuma alkalmá-
ból. A püspök most meleghangú 'levélben kö-
szöni a város .közönségének üdvözletét s igy 
fejezi be levelét: „Arra kérem a jóságos 
gondviselést, hogv szeretett szülő városo-
mat mindennemű mennyei és földi áldásaiban 
bőségesen részesítse". 

— A király állapota majdnem normális 
Schönbrunnból jelentik: A király az elmúlt 
éjszakát rendkivül jól töltötte el. A hurut 
már csak igen kis mértékű és őfelsége ál-
lapota majdnem normális, ugy, hogy remél-
hető, hogy a király már legközelebb ismét 
sétát tehet a szabadban. — Bécsi munka-
társunk telefonálja: Schönbrunnból ma 
rendkivül kedvező hirek érkeztek. Az ural-
kodó jól töltötte az éjszakát, a hurut tünetei 
nagy mértékben visszafejlődtek. A király ál-
lapotában tartós a javulás és biztosan szá-
mítani i lehefrá, hogy hamarosan meggyó-
gyul. Korán reggel ébredt ma az uralkodó, 
kitűnő hangulatban s nagyon friss volt. El-
intézte szokásos munkaprogramját és meg-
tartotta a szokásos fogadásokat. Kezelőor-
vosa, Kerzl dr. ma megállapította, hogy a 
betegség tünetei múlóban vannak és a gyó-
gyulás folyamata semmi 'kivánnd valót nem 
hagy hátra. 

— Az uj zsidó főkántor. A szegfűi 
zsidó hitközség közgyűlése ma választotta 
meg u j főkántprát. .Az elöljáróság Schorr 
Mór utódjává egyhangúlag iMmberg Mórt 
jelölte, az újvidékiek kitűnő fokán torát. A 
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Közhírré tesszük, hogy 100.000 korona értékű ékszer 

árut óhajtunk kónvelmes részletfizetés ellenében 
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inai közgyűlésen százheten szavaztak és 
Lamherg Mórt nagy többséggel megválasz-
tották. 

— Krobatin hadügyi expozéja, A magyar 
delegáció hadügyi albizottsága ma délután 
hait órakor ülést tartott, amelyen Krobatin 
báró hadügyminiszter elmondta expozéját. 
Tallián Béla báró elnökölt és bejelentette, 
hogy vegyék tudomásul, miszerint Kroba-
tin nem tudván jói magyarul, németül ter-
jeszthesse elő mondanivalóit1. Igy történt. 
Krobatin mindenekelőtt foglalkozott azzal, 
hogy miiért emelkedett a hadügyi kiadás. Az 
•európai nagyhatalmak olyam arányú fegy-
verkezést folytattak, .amely befolyásolta a 
monarchia helyzetét is, mert hiszen azt sen-
ki rsern vonhatja kétségbe, hogy a mi hely-
zetünkben a többi nagy hatalmakkal együtt 
kell tartamunk és el nem maradhatunk, mert 
könnyen végzetessé válhatna ugy. A védö-
erő kérdése ugy alakult, hogy nagyobb ter-
heket kiván. Ötvenöt millió korona emelke-
dés mutatkozik és a hadügyi költségelőirány-
zat összesen ötszázhetvenet millió korona. A 
kontinens nagyhatalmainak idevonatkozó 
statisztikáit idézi és összehasonlítást tesz 
köztük. Kéri a költségvetés elfogadását. 

Elnök indítványozza, hogy a vitát május 
5-én kezdjék meg. Az ellenzéki szónokok 
hosszabb terminust .kértek, mivel a költség-
vetést alaposam át akarják tanulmányozni. 

Tisza István gróf jogosnak mondja az 
ellenzék kérését, ellenben azt mondja, hogy 
május 7-ém kezdjék meg a vitát, addig ép 
elég idő áll rendelkezésre. Elhatározták, 
hogy május 7-én kezdik meg a vitát. 

— Kossuth Ferenc állapota javult. A 
beteg Kossuth Ferenc állapotáról ma riasz-
tó hirek terjedtek ed. Kossuth Ferenc ezelőtt 
öt hónappal hagyta el a Herezel-szanatóriu-
mot, ahol egy súlyos bélelzáródás lefolyásán, 
esett keresztül. Orvosok ós laikusok már ak-
kor egyaránt megcsodálták azt a SZÍVÓS cd-
lentáJló képességet, amellyel szervezete a sú-
lyos betegséggel megbirkózott. A betegség 
azonban nem maradt nyom nélkül és az ál-
lamférfiú, amióta Gresham-padotabeli lakásá-
ra költözött és a szanatóriumból, nagy gyön-
gélkedése miatt csak bottal tudott járni. Ez-
előtt négy héttel hirtelen ágynak esett, epe-
beli zavarok jelentkeztek nála, embertelen 
fájdalmak kínozták a beteget, aki azonban 
bámmlatraméltó erővel tűrte a fájdalmat s 
környezete csak ' az orvosoktól tudta meg, 
hogy mily rettentő szenvedései vannak. Ez-
előtt két héttel már annyira súlyos lett az 
állapota, hogy láza állandóan 39 fok volt. A 
beteget természetesen a tleggon,dosabb ápo-
lásban részesitik. Müller báró naponta több-
ször is meglátogatja s éjjel és nappal ott 
van mellette a felesége. Gyógyításról persze 
nem lehet szó, az operatív beavatkozást a 
beteg 'nem birná ki, itt tehát csak külső 
gyógykezeléséről lehet gondoskodni. Állapo-
ta tegnap kissé enyhült és bár a javulás je-
lentékenynek nem mondható, a l>eteg most 
mégis jobhan érzi magát. Éjjel már jobban 
aludt., ami azért jelentős, mert előzően éppen 
a fájdalmai miatt nem tudott nyugodni. Ma 
reggel már némi táplálékot is vett megához. 
Megnehezíti a kezelést az, hogy fölváltva 
láz és idegrázás gyötri. Tegnapelőtt például 
a rángatózás miatt nem tudták megmérni a 
lázát. A beteg minden külső világi dolog 
iránt érdeklődik, de környezete nem igen be-
szélget neki politikáról, mert az izgalom 
megártana neki. Ma délelőtt egyébként 
Zichy Aladár gróf látogatta meg a beteg 
pártvezért és nagyon melegen tudakozódott 
az állapota után. Ma este javulás állott be 
Kossuth állapotában, annyira, hogy semmi 
láza sincs már. 

- Hat rendőrrel több A szegedi rend-
őrségnél a belvárosi területén hat rendőr iél-


