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aagv hiány van. 
A miniszter azzal zárta szavait, hogy 

'mindent meg fog termi, hogv a forrongó per-
ceket. melyeket Franciaország most. él, ne 
kelljen újból átélnie. 

A szenátus ezután egyhangúlag elfogad-
ta a bizalmi napirendet. (M. T. I.) 
Anglia is é l e lmezés i b a j o k k a l küzd 

London, december 20. (Reuter-ügynök-
ség.) Lord Rhonda a londoni kerületi élel-
miszevbizottságokhoz intézett beszédében 
kijelentette, hogy nem kell attól tartani, 
hogy a németek Angliát ki tudnák éheztetni, 
de mégis el kell viselni a nélkülözéseket, — 
Nincs elég margarin, v a j és cukor az ország-
ban. fiúsban is hiány van, A búzakészletek 
Franciaország és Olaszország szükségletei 
miatt rosszabbul állanak, mint két hónap 
előtt. Valószínűleg igénybe kell venni a 
kényszeradagolási rendszert. 

Amerika fettételei az 
antant részére 

ZÜRICH, december 20. Tardieu, francia 
főbiztos Amerikában a Petit Párisién mun-
katársának kijelentette, hogy Amerika kész 
az antantnak teljes segítséget adni, két fel-
tétel elfogadása esetén. Az eiső feltétel az, 
hogy ugy a frontokon, mint a belső résekben 
vissza kell áliitani a vasfegyeimet. A má-
sodik feltétel egy antant-fővezér kinevezése. 

Háboeu ellenes hangulat 
Amerikában. 

KÁGA, december 20. A Washingtonból 
« . ... 

érkező jelentések szerbit a háború ellenes 
hangulat folyton- növekszik. Az élelmiszer-
árak óriási módon felszöknek. Chíkagóban 
és Newyorkban számos lázadás tört ki az 
éhség miatt. A hadseregekbe való sorozá-
sok növelik az elégedetlenséget. 

internéit erdélyiek érke-
zése Bukarestbe 

BUKAREST, december 20. E hó 18-án 
érkezett a katonai kormányzóság területére 
az eiső vonat a központi hatalmak 950 alatt-
valójával, akiket a román kormány a há-
ború folyamán Moldvába hurcoltatott. A 
visszautazás a fronton át történt. A vonatok 
két napos időközben indulnak el. 

Orosz mezőgazdásf termények 
érkeznek Galacba. 

Bécs, deccaniber 20. A délkeleti orosz fron-
ton már megindult a esereforgglom a leg-
iszeTiib rctményeíkkel kecsegtet, mihelyt az erre 
való vasúti berendezkedés megtörténhetik. 
Addig is hajókon történik az áruk íkioserólése, 
•még pedig olyanformán, hogy az orosz hajók 
Odesszától futnak be Galac kikötőjébe, ahon-
nan majd dunai uszályokon hozzák fel az 
orosz mezőgazdasági terményeket. 

R belügyminiszter leirata a csecsemővédelem 
intézményes szervezéséről. 
— ffiit végzett eddig Szeged. — 

(Saját tudósítónktól.) A decemberi köz- ! 
gyűlés első napjának volt egy igen érdekes 
és fokozott figyelőmre méltó tárgya: Ugrón 
Gábor belügyminiszter leirata az anya- és 
csecsemővédelem intézményes szervezéséről. 
Fölöslegesnek látjuk indokolni, hogy miért 
szükséges ennek a leiratnak részletesebb is-
mertetése. Csak két szempontot emelünk ki: 
ez a leirat egyike azoknak a nagyon neve-
zetes aktáknak, amelyekkel a kormány meg-
indítja a magyarság reorganizálására irá-
nyuló munkáját, a másik, hogy a közgyűlési 
határozat, amelyet a miniszteri leirat kapcsán 
hoztak, ujabb beszédes bizonyíték amellett, 
h.ogy ebben a nagy magyar városban a nem-
zetiségek közvetlen szomszédságában olyan 
munka folyik, amely — az ország érdeké-
ben is — az eddiginél összehasonlíthatatla-
nul nagyobb méltánylást érdemelne a kor-
mányzat részéről. 

A belügyminiszteri rendelet a nemzetet 
ért nagv vérveszteségre való hivatkozással a 
köve tkezőket mondja: 

— Tudományos kutatások és gyakorlati 
tapasztalatok egyaránt bizonyítják, hogy a 
küzdelmet a csecsemő-halandóság ellen ered-
ményesen fel lehet venni, ha ellensúlyozni 
tudjuk a baj két főokát, a tudatlanságot és 
a szegénységet. 

Ennek legcélravezetőbb tnódia. ha intéz-
ményesen biztosítjuk, -hogy minden szülő-
anya, aki alacsonyabb értelmiségénél, vagy 
szűkösebb anyagi helyzete miatt felvilágosí-
tásra vagy segélyezésre szorul, ehez a szel-
lemi és anyagi támogatáshoz saiát lakó-
helyén hozzájuthasson. 

•Mindenütt külön erre a célra 'kiképzett 
megfelelő egyéneket kell tehát, a közönség 
szolgalatába állítanunk. Ezek a szakképzett 
anya- és csecsemővédőnők. Az intézmény 
fontosságának és méltán várt eredményeinek 
isimeretében elhatároztam, hogy a védőnői 
intézményt országosan fogom rendszeresíteni. 

A védőnői intézmény megaikoíasát, mint 
általában az anva- és csecsemővédelem min 
den kérdését, állami feladatnak tartom. Sike-
res megoldásához azonban — a tennivalók 
újszerűsége és sokasága folytán — a társa-
dalomnak áldozó készségére és munkálkodá-
sára is múlhatatlanul szűkség van. 

Az állam és társadalom együttműködését 
oly módon hoztam szerves kapcsolatba, hogy 
a védőnői intézmény országos megszervezé-
sére társadalmi szervet a Zita királyné őfel-
sége legmagasabb fővédősége alatt, álló Ste-
fánia Szövetséget bíztam meg. amely ezt a 
tevékenységet mintegy átruházott, állami 
hatáskörben fogja végezni. 

Az állam részérő! a Szövetséget a leg-
teljesebb erkölcsi és nagyméretű anyagi tá-
mogatásban részesítem, évi munkaprogram-
ját és költségvetését véglegesen én állapítom 

meg és működését állandó miniszteri bizto-
saim ufján támogatom, irányítom és ellen-
őrzöm. 

A közvetlen érintkezést, a közönséggéi 
szakképzett helyi védőnőik fogiák végezni. 
Még pedig élethivatásos községi védőnő 
azokban a községekben és városokban, ille-
tőleg községrészekben és városrészekben, a 
melyek lakossága 6—7000 körül van. szin-
tén élethivatásos körvédőnő, olvan kisebb 
községekben, ahol a közlekedési viszonyok 
megenged.k, hogy a védőnő tennivalóit aka-
dálytalanul elláthassa. mellékfoglalkozású 
védőnők (telepfelügyelőnő. .tanítónő, óvónő, 
vagv más foglalkozású alkalmas egyén) a 
kisebb községekben, amelyek körzetbe nem 
csoportosíthatók. 

A helyi védőnők irányítását és helyszíni 
ellenőrzését törvényhatósági biztosok (űyer_ 
mek menhely i igazgatók, tiszti főorvosok, 
vagy más szakemberek) fogják ellátni, akik 
mellé ugyancsak szakképzett . ' élethivatásos 
törvényhatósági védőnők lesznek beosztva. 

A központi ellenőrzés és iránvitás egy-
ségét az országos biztosok, a hozzájuk be~ 
osztott központi védőnők és központi iroda 
közreműködésév--! fogják teljesíteni. 

Mindezek a szervek a Stefánia Szövet-
ség megbizoftj'ai és alkalmazottjai. 

Az intézmény szervezésének és működé-
sének költségeit az állam és a társadalom 
között kell megosztani. Az állam részéről el-
vállaltam. hogy viselem a védőnők szakkép-
zésének költségeit, a higiénikus segélyezés 
egv részét, továbbá a Stefánia Szövetség 
központi irodája költségeit, az országos és 
törvényhatósági biztosok tiszteletdíjat és úti-
költségeit. végül a helvi védőnők javadalma-
zásának azt a részét, amelyet a társadalom 
és önkormánvzt fedezni nem tud, 

A társadalom és önkormányzat hozzá-
járuiasanak méietere nagyjaoot azt tesiatem 
irányaimnak, nogy a lu.uuu m o s n á l népe-
sebD községek, varosok, Saját, erejükből aha - % 
mi hozzájárulás uéuui fedezik-a nexvi védő- .1 
nők egész javaauinuzosat , mer.r ezexet' a ' ó l - | 
lycsitet anyagi te,jcsit.o Képességű*, fejlettebb I 
érteimiseguk és szervezviienb farsas étetük ] 
erre Képessé teszi, sut erxoicsiltg Kötelezi is. 1 
A 3—iU.üöU laK^su Községedben a neiyi vé- j 
donök fizetésének- egv r é s z é t — legalább -felet : 
— szintén az önkormányzattól és társada-
lomtól várom. A duüü-en aluli községedben, 
ha kisebb méretben is, szintén számitok a 
társadalom hozzájárulására. 

A társadalomra azonban az ország hely-
reailitásái a irányuló nagv felaaa.ok megol-
dásában nemcsak az a kötelesrég nárui, 
nogy anyagi áldozatokkal járuljon a ténni-
va,okhoz, hanem az is. hogv odaadó, lelkes, 
ingyenes munkálkodást fejtsen ki. 

Ennek a muiiKásoágnak az elvégzésére 
minden törvényhatóságban meg kall alakíta-
ni a törvényhatósági anya- és csecsemővériö 

) egyesületet, amely a Stefánia Szövetség kő- ' 
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