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mesterhez a szegedi mozgofényképszinhá-
zak tulajdonosai is, akik közölték a polgár-
mesterrel, 'hogy amennyiben, 'hetenkint 2 na-
pon át való előadás megtartásának enge-
délyét sikerű! a belügy,minisztertől kiesz-
közölnie, megtartják egész, személyzetüket. 
A polgármester a kérelem közvetítésére nem 
•vállalkozott, hanem azt ajánlotta, hogy a 
mozitulajdonosok maguk kérjenek erre a 
belügyminisztertől engedélyt. Bach Jenő, a 
Korzó-mozi tulajdonosa a következőket 
mondta: 

— Szegeden semmi szükség nincs ilyen 
rendelkezésre. Itt ugyanis azi a helyzet, 
hogy ha még hat héten át 16 fokos hideg 
járna is, elég tüzelőanyaga lesz mindenki-
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eredménye. 

nek. Mert, ha szén nincs is. koksz van elég, 
akármilyen nagy mennyiségben. Szegeden 
csak egy nagy hiba van, a fuvarmizéria, ezt 
azonban igazán nem lehet "feliminálni a mo-
zik és színházak bezárásával. Koksz és tűzi-
fa elegendő van, nagy időre; legutóbb az 
egyik fatelepen magam láttam 1500 öl tűzi-
fát. 

A színházi iroda közli, hogy a színház 
kedditől kezdve a további intézkedésig zár-
va marad. Az élőre megváltott jegyeket 
kedden délelőtt 9-től 12-ig és délután 3-tól 
5-ig visszafizeti a színházi pénztár. A szín-
ház újbóli megnyitását hirlapilag .tudatja az 
igazgatóság a közönséggel. 

'Saját tudósítónktól.) A szegedi Stefá-

nia-Szövetség rnost adtn ki első évi jelen-

tésé:. amely beszámol a szövetség keletke-

zéséről é.s szervezéséről is. A jelentés, a 

mely dr. Szalay József és dr. Turcsényi Im-

re értékes munkája, a következő: 

—- Dr. Pártos Zoltán külterületi tiszte 
orvos a Délmagyarország cimü napilap 1915 
szeptember 15-iki számában adatokat közök 
a tanyai halandóságról, különös tekintette' 
a csecsemőihalálozás nagy arányszámára. 
Egyidejűleg egy a polgármesterhez intézeti 
'beadványában közölte szomorú tapasztala-
tait, amelyek gyors intézkedést követelnek. 
Szeged város polgármestere dr. Szalay Jó-
zsef főkapitány, dr. Turcsényi Imre gyer-
inekmenhelyi igazgató főorvos és dr. Wolf 
Ferenc tiszti főorvost kiküldte a tanyai 
gyermekhalandóság okainak tanulmányozá-
sára, amely eredménye gyanánt dr. Tur-
csányá Imre egy a polgármesterhez intézett 
beadványban vázolta mindazon sürgős in-
tézkedéseket, amelyeket a csecsemőhalálo-
zás csökkentésére eredményesnek vél és a 
melyek foganatosítását javalja. 

A tanács is foglalkozott a javaslattal 
és pártolólag terjesztette a közgyűlés elé, 
amely 1915 október hónapban tartott köz-
gyűlésében a javaslatot elfogadta és intéz-
kedett, hogy foganatosítása iránt lépések 
történipnek. A határozatot jóváhagyás vé-
gett felküldte a belügyminiszterhez és kö-
zoite a törvényhatóságokká!, hogy hasonló 
gyerrnekmentési akciót indítsanak. A helyi 
mozgalom vezetésével a közgyűlés dr. Sza-
lay József főkapitányt bizita meg. 

Dr. Szalay József már 1915 év novem-
ber hónapban egy közös értekezletet hívott 
össze, amely megállapította a csecsemő-
mentés és az anyavédelem egységeis munka-
tervét. 

A helyi mozgalommal egyidejűleg meg-
indult .az országos mozgalom is. A buda-
pesti Stefánia-Szövetség részéről megjelen-
tek Szegeden gróf Zichy Rafael és dr. Fáy 
Gyula miniszteri tanácsos, akik teljes el-
ismerésüket fejezték ki a szövetség munka-
tervezetéért és kérték a helyi .mozgalomnak 
az országossal való együttműködését. Az 
ajánlatot a szegedi szervezet örömmel 'üd-
vözölte, arra készséggel vállalkozott és fel 
vette a „Szegedi Stefánia-Szövetség" nevet. 

Az intézmények, amelyek a munkában 
közreműködnek, az állami bábaképezde, ál-
lami gyermekmenhely, városi csecsemőgois 
dozó intézet, városi árvaszék és a fiatal-
korúak fel ii gyelö'h a tósága, a szegedi Gyer-
mektanulmányi Társaság és 'a kerületi be-
tegsegélyző pénztár. A várost hat csecsemő 
ellenőrző területre osztották. A területi fel-
ügyelet a résztvevő nőegyesületek között a 
következőképpen oszlott meg: Felsőváros: 
Felebaráti Szeretet Szövetség, Alsóváros.: 
Katii. Nő védő Egyesület, Belváros: Szeged' 

j Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet. Móra-
városrész: Zsidó Ncegyesület, Rókus: Fe-
ministák Egyesülete, Újszeged: Protestáns 
Nőegylet. 

Ezek között a Kath. nővédöegyesüleí 
mindjárt alkalmazott hivatásos gondozónős 
a Felebaráti Szeretet Szövetség pedig 1916 
december 1-től kezdődőleg. A nőegyesiiletek 
tagjai, akik a veszélyeztetett csecsemők 
otthonukban való ellenőrzését az anyaköny-
vi adatok alapján vállalták, előbb tanfolya-
mokat hallgattak az állami gyermekmen-
helyben és városi gyermekkórházban a cse-
csemőápolás és táplálásról és a gyermek-
védelem szociális alapelveiről. A tanfolya-
mokat vezették dr. Turcsányi Imre igazgat 
főorvos, az állami gyermekmenhely igazgató 
főorvosa és dr. Kovács Ödön, gyermekor-
vos. A tanfolyamoknak nagyszámú részt-
vevői voltak. Dr. Turcsányi Imre a hatóság 
felkérésére a bel- és 'külterületi működő 
bábáknak is tartott néhány ismeretterjesztő 
előadást a csecsemővédelemről. 1917. feb-
ruár 15-ikén megkezdődött az állam által 
kezdett hivatásos árva- és csecsemőivédőnő 
tanfolyam. 

A nőegyesületek csecsemő-ellenőrző te 
vékenységükről részletes jelentésekben szá-
moltak be. 

, A nőegyletek 1916 szeptember 1. óta 
az erdélyi menekültek gyermekeit is önfel-
áldozással gondozták. 

Alsótanyán az év végén egy ünnepség 
keretében csecsemőbemutatás volt. dijak és 
elismerő levelek kiosztásával. Az ünnep-
ségen résztvevő orvosoknak . alkalmuk volt 
teljes elismerésüket kifejezhetni az alsó-
tanyán tapasztalt szép csecsemővédelmi 
eredmények fölött, amelyek dr. Pártos Zol-
tán .tiszti orvos fáradozásainak köszönhetők. 

Igen kimagasló momentumai voltak a 
csecsemővédelmi akciónak az általa rende-
zett gyermekvédelmi tárgyú előadás-soro-
zatnak előadásai. A gyermekvédelem kitűnő 
szakemberei, mint dr. Bosnyák Zoltán mi-
niszteri tanácsos, Szirmai Oszikárné. dr. Be-
rend Miklós magántanár, dr. Madzsar Jó-
zsef, a budapesti Stefánia-Szövetség titká-
ra, dr. Pálfy József árvaszéki elnök tartottak 
kiváló szaktudással ösmertetett előadáso-
kat a csecsemő- és gyermekvédelem külön-
böző kérdéseiről. 

A népszerű ismeretterjesztő előadások 
rendezésén kivül a Szövetség még Írásban 
is kívánta előmozdítani a felvilágosítás mun-
káját. E végből terjesztette a város közön-
sége által kiadott díszes, tartós kiállításban 
elkészített „Anyák tíz parancsolatát" 1000 
példányban. Közkézre adattak a belügyi 
kormány által kiadott füzetek „Jó tanácsok 
gyermekágyasok és anyák részére" 2000 
példányban. A nyári nagy meleg a csecse-
mőkre nézve káros következményeire fel-
hívni a közfigyelmet, célozta a szövetségünk 
által kiadott falragasz. A budapesti Stefánia-
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Szövetség kiadmányában megjelent „Anyák 
kis kátéja" cimü röpiratból 3000 példányt, 
a szegedi állami gyermekmenhely által ki-
adott „Anyák 10 parancsolata" 3000 pél-
dányban osztatott ki. 

A szegedi csecsemőgondozó. , intézet 
statisztikai kimutatása a következő adato-
kat tünteti fel: 

1915 év végén gondozásban maradt '303 
csecsemő. 1916 óv végén felvétetett 164. 
Gyógykezelés és tanácskikérés céljából meg-
jelent 1398. Ezek közül meghalt 70 (3.6%). 
A mesterségesen táplált csecsemők 'részére 
9745 adag tejet osztottak ki. Hátránya az 

intézetnek, hogy vezető orvosa, dr. Kovács 
Ödön katonai szolgálatra hivatott be s igy 
az intézetet egy amúgy is túlterhelt kórházi 
osztály orvos látja el. 

A városi csecsemőgondozó intézeten 
kívül a kerületi munkásbiztositó és beteg-
segélyző rendelőintézetében, dr. Turcsányi 
íntee tartott hetenkint négyszer ingyen ren-
delést a szegénysorsu családok csecsemői 
részére. Az áldásos intézmény száz és száz 
anya hálás köszönetét nyerte munkássága 
legszebb elismeréséül. 

A Stefánia-Szövetség a szünidei gyer-
mektelep létesítésére irányuló mozgalmat 
szervezése alkalmával és azt fennállása ide-
jén teljes erejével támogatta. 

A házon kivül gyári üzemekben dolgozó 
szoptató anyák csecsemői érdekében a Szö-
vetség szoptató szobák felállítását sürgette 
a nagyobb gyártelepek tulajdonosánál. A 
Szövetség átiratára szoptató szobát — a 
szükséghez mérten — létesíteni hajlandónak 
nyilatkozott: a Szegedi Gyuj'tógyár Rész-
vénytársaság. Winter és Társa, Mechanikai 
kefegyár, a Magyar Kender és Lenipar rész-
vénytársaság és a Szegedi Kenderfonógyár 
részvénytársaság. 

1917 február 15-én kezdődtek meg az 
előadások a hivatásos anya- és csecsemő-
gond..zónők részére. A hallgatók szama 32. 
ritőadok: dr. Mann Jakab, babakepezdei, 
dr. Turcsányi Imre gyermekmenhelye igaz-
gatók és dr. Szalay József íőkapitany. 

19i7 év tavaszán a Szövetség Szeged-
Felsőtanyán rendez csecsemő-bemutatást. 

A Szegedi Stefánia-Szövetség a biztató 
kezdet után reméli, ihogy képes lesz műkö-
dését fejleszteni és azi az ügyhöz méltóan 
sikeresen folytatni. 

Spanyolország megtartja eddigi 
politikáját. 

— Romanones nyiiutkozata. — 

Madrid, február 19. (Havas-ügynökség.) 

A kamara ülésén Romanones miniszterelnök 

kijelentette, hogy Spanyolország, amely 

barátságban van valamennyi hadviselő és 

semleges állammal, nem bocsátkozhatik 

olyan fejtegetésekbe, melyek .azt a veszélyt 

vonhatnák maguk után, hogy ezek a barát-

ságok áldozatul eshetnének. Spanyolország 

válasza az EgyesüŰ-Államoknak és Német-

országnak jó fogadtatásban részesült az 

összes hadviselőknél. Pontosan korvonaloz-

ta e válaszba kormány politikáját, amelyet 

továbbra is őszintén megtartani szándéko-

zik.. Romanones azzal zárta be {ejtegetéseit, 

hogy ebben a pillanatban az általános po-

litikáról való vitatkozást nem tartja kívá-

natosnak. Örömmel értesülne azonban ar-

ról, vájjon számitihat-e a parlament bizal-

' mára. 

Dato, a konzervatívok vezére ós Ler-

roux, a republikánusok vezére erre kijelen-

tették, ihogy a kormányt támogatni fogják, 

mire az ülést berekesztették. 


