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programja, 
(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Stefánia 

Szövetség vezetői, dr. Szalay József elnök 
és dr. Turcsányi Imre titkár elkészítették a 
szövetség mult évi működéséről szóló jelen-
tésüket. A jelentésből, melyben a legköze-
lebbi jövő munkásságát is kör vonatozz ák, , a 
kővetkezőket ismertetjük: 

— Az 1916 évben megkísérelt és igen 
hatásos eszköznek bizonyult csecsemőbemu-
tatásokat megismételtük május 22-én Szeged 
Felső tanyán, junius 7-én Röszkén, szeptem-
ber 5-én és november 9-én a szegedi munkás-
otthonban, A bemutatásokra hozott nagy-
számú csecsemőt önként jelentkező orvosok 
megvizsgálták, a szülőknek útbaigazítást ad-
tak, hogy miként védjék csecsemőjüket a 
betegségek ellen és miképen történjék ész-
szerű táplálásuk és ápolásuk. A reászorult 
és orvosilag megengedett esetekben Borbély 
József, dr. Lobi Imre, Frankó Andor. Franki 
Antal és Temesváry József gyógyszerészek 
adományából Ingyen cukrot, teát, gyermek-
tápszert osztottunk ki. A munkásotthonban 
tartott gyermekbemiitatás költségeit 300 ko-
rona erejéig a Back Bernát és fia gőzmalom 
r. t. fedezte. Jelentékenyebb összeggel támo-
gatták még Szövetségünket a Szeged-Cson-
grádi takarékpénztár és Wimmer Fülöp, a 
Kenderfoncgföár igazgatója. Pénzjutalomban 
részesültek azon anyák, akik bemutatott 
csecsemőjüket a legnagyobb gonddal ápol-
ták és táplálták. Azonban a pénzosztogatás 
immorális hatását látva, ezzel a rendszerrel 
hamarosan felhagytunk. 

1917 évben; Szövetségünk legemlitésre 
méltóbb munkája a csecsemőgondozó intéz-
tmériy, amelyet a szegedi munkás beteg-
segélyző • pénztár hathatós támogatásával, s 
avval szoros együttműködésben' létesítettünk. 
A pénztár 'külön e célra megfelelően átala-
kított s berendezett helyiséget bocsátott in-
gyen rendelkezésre, valamint a védőnői iroda 
céljaira is. Az iroda vezetésére saját költsé-
gén tisztviselőt és mindezen kiviil még a 
szükséges összes nyomtatványokat bocsáj-
totta rendelkezésre és 1000 korona segélyt 
szavazott meg. A belügyminisztérium méltá-
nyolva a Szegedi Stefánia Szövetség csecse-
mőgondozóljának munkásságát, • megengedte, 
hogy az ott kezelésre jelentkező, hatósági-
lag? igazolt szegériysorsu gyermekeknek a 
gyógyszereket és gyógyászati segédeszközö-
ket Turcsányi Imre, az intézet vezető orvosa 
a betegápolási alap terhére rendelhesse. Ez 
idő szerint a rendelés a csecsemőgondozó-
ban háromszor hetenkint történik, rövid időn 
belül azonban a rendelést minden napra rend-
szeresítjük. 

A csecsemőgondozóval kapcsolatos vé-
dőnői irodában számolnak be a Szövetség 
hivatásas védőnői tapasztalataikról. A védő-
női irodában jelenleg 1125 két éven aluli 
gyermeket tartunk nyilván, a csecsemőgon-
dozó intézetben megfordult gyermekek szá-
ma 1360. 815 esetben adtunk ingyen táp-
szereket, teát, cukrot, darát, rizst. Ingyen 
adtunk az, orvosilag szükségesnek megálla-
pított esetekben 791 liter tejet, számtalan 
esetben pedig a városi közélelmezési hivatal 
utalványunkra kiadta a beteg gyermekeknek 
a szükséges tejmennyiséget. A csecsemő-
gOTiÜozó intézetben az összes költség 1729 
korona 84 fillér, téli időben kiutalt fa: 152 
korona. Az össizes hadbavonuítak gyermekei 
részére a gyógyszereket ingyen utaltuk ki. 
Átiratban fordultunk a szegedi közélelmezési 
hivatal vezetőjéhez, Balogh Károly tanács-

nok úrhoz, hogy a terhes és szoptató anyák-
nak tegye lehetővé, hogy ne legyenek kény-
telenek éleimiszenjegyekre csecsemőiktől 
hosszú ideig távol várakozni. A tanácsnok ur 
előzékenyen teljesítette kérésünket. Egyéb-
ként is, midőn a csecsemő védelem céljaira 
kértünk tejet, cukrot, darát, tüzelőfát, min-
den alkalommal a lehetőség szerint támoga-
tott bennünket törekvéseinkben. 

A belügyminisztérium 1917 november 
14-én kiadott rendeletét a hivatalos anya. és 
csecsemővédőnői intézmény országos szer-
vezése tárgyában Szeged város törvényható-
sága 1917 december 12-én megtartat ren-
des közgyűlésén tárgyalta. Az elnöklő fő-
ispán, dr. Kelemen Béla nagv megértést és 
érdeklődést mutató szavakban külön felhívta 
a közgyűlés figyelmét ezen nagyfontosságú 
rendeletre. A közgyűlés ele terjesztett javas-
latot Szövetségünk elnöke ismertette és an-
nak eredményéről a város közönsége gyer-
mekvédelmi célokra évi 14.400 koronát sza-
vazott meg, amely összegből 6000 korona a 
Szegedi Stefánia Szövetség céljaira, mig a 
Katolikus Nővédő Egyesület által fentartotí 
napközi otthon részére 4200 korona, 2100— 
2100 korona pedig a szünidei gyermektelep 
és a partfürdő segélyezésére jut. Ezen kérdés 
tárgyalásánál titkárunk felhívta a közgyűlés 
figyelmét az ország nagy csecsemőhalandó-
ságára és statisztikailag megállapított meg-
döbbentő szomorú népesedési viszonyokra. 

/Kérte a törvényhatóság minden erőkifejtését 
a néperő rekonstrukciójára vonatkozólag. 
Kelemen Béla főispán is hangoztatta, hogy 
a mostani vérveszteséggel szemben minden 
honpolgárnak kötelessége ez irányban mun-
kásságot kifejteni. A közgyűlés határozatá-
ból felterjesztés ment a belügyminisztérium-
hoz, a városi gyermekkórháznak állami se-
géllyel: csecsernőkórházzá való kibővítése 
iránt akként, ihogy a Budapesten létesítendő 
Zita-ház mintájára a délvidék is minta cse-
csemőkórházzal Iáttassék el. 

A szegedi jótékony nőegyesületek 1917-
ben is folytatták elismerésre méltó, áldásos 
anyla- és csecsemővédelmi tevékenységüket. 
Jelentéseikből kitűnik, hogy felismerték ezen 
működési kör nagy fontosságát és nem saj-
náltak sem erkölcsi, sem anyagi erőt, hogy 
ezen tevékenységüket hatékonnyá és ered-
ményessé tegyék. Közreműködtek: a Sze-
gedi Katolikus Nővédő Egyesület, a Fele-
baráti Szeretet Szövetség, a Szegedi Kisded-
óvó és Jótékony Nőegyesület, a Szegedi Zsi-
dó Nőegyesület, a Feministák Szegedi Egye-
sülete, a Protestáns Nőegylet. 

Szövetségünk: igent súlyosan nélkülözi! a 
gyári szoptató szobák, bölcsődék, napközi ott-
honok hiányát. A tárgyalás azonban a gyá-
rakkal biztató jelenségek közt megindult. 
Szükségét érezzük annak, 'hogy a csecsemő-
gondozó intézetét egy higiénikus tejkonyhá-
val és ingyentej intézménnyel egészitse ki. 
Örömmel jelenthetjük azonban, hogy a gyá-
rak és a városi hatóság áldozatkészsége és 
jóakarat révén ezek a mielőbbi megvalósulás 
stádiumában vannak. 

Felosztatják a porosz képviselőházai. 
Berlin, május 3. A porosz, választójogi 

reform leszavazása alkalmából a félhivatalos 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung ezt irja: 
— Azok, akik elvetették a javaslatot, kétség-
telenül lelkiismeretükre hallgattak. De éppen 
ezért nem kívánhatják a kormánytól, hogy 
eltérjen az egyenlő választójog elvétől. Azt 
követelték a kormánytól, hogy már most ve-
gye igénybe a végső eszközt a házfeloszlatás. 
ra. Friedberg államtitkár kijelentette, hogy a 
kormánv elvben hajlandó erre az útra rátér-
ni. A feloszlatás azonban mégis az utolsó 
eszköz, amelyet csak akkor lehetne felhasz-
nálni, ha más eszközök nem vezetnek cél-
hoz. A harmadik olvasás előtt lehet módot 
találni, amely a megegyezést biztositja a 
pártok között. 

A Germania szerint a szavazás eredmé-

] nye nem volt meglepetés. A centrumpárt 
j megoszlott állásfoglalása nem volt végleges. 
i Kardorff beszéde volt a nap eseménye. Ez a 
' beszéd; államférfiúi belátásról és arról az igazi 

konzervatív szellemről tanúskodik, amelyet 
valójában, államfenntartónak kell elismerni. 

A Vossisdhe Zeitung szerint Kardorff 
konzervatív nyilatkozatai a jobboldalra nagy 
hatást gyakoroltak. Azonban Poroszország-
ban is gondolni kell a konzervatívoknak a 
holnapra és holnapután ra. Az urak'házában 
jelentős csoport az egyenlő választójog alap-
jára helyezkedik. 

A Berliner Tageblatt helyesnek tartotta 
volna, ha a kormánv azonnal bejelentette 
volna a ház feloszlatását. A harmadik olva-
sástól sem lelhet más eredményi várni. 

Anglia f é i f i A m e r i k á i é i ha józás i ' 
világhatalmit. 

Berlin, május 3. A Wolff-ügynökség je-
lenti: Angliában kezdik belátni, hogy a buvár-
hajóink ellen való harc- ára a brit kereskedel-
mi flotta lesz, tehát tulajdonképpen Anglia 
tengeri; hatalmának és világhatalmi állásá-
nak az alapja. Az angol kereskedelmi flotta 
megcsappanása által közvetlenül sújtott ha-
józási körök bizalmatlanul és gond terhesen 
hallgatják az Amerikából érkező hangokat, 
az amerikai nevető örökösök megnyilatko-
zásait. Daniels amerikai tengerészeti állam-
titkár, mint a Lloyd Lyst jelenti, a minél 
gyorsabb és minél 'kiterjedtebb hajógyártás 
mellett foglal állást, mondván, hogv Ameri-
kának hajókra van szüksége, hogv a háború 
után ezek a hajók az amerikai kereskedelmet 
amerikai zászlók alatt szolgálják. A Lloyd 
Lyst ehhez a kijelentéshez a következőket 
jegyzi meg; Ez a nyilatkozat Daniels száját 
csak véletlenül hagyta el, de mindenesetre 

fontosabb, semhogy elsiklani lehessen mel-
lette. A háborúnak egyik hatása az lesz, hogy 
Anglia hajózási nagyhatalmi állása erősen 
meginog. 

F i o n o r s z á g a 
k s i . é n v a n , 

Stockholm, 'május 3. Az Aftonbladed je-
lenti Helsingforsból: Finnország a kormány -
csapatok kezén van. fegyveres banditák azon-
ban még portyáznak az országban. A forga-
lom Abo és 'Lübeck között ismét megindult. 
Az oroszok az utóbbi napokban nagv csapat-
töimegeket vontak össze a finn határon. Fon-
tos események vannak készülőben. (M. T. I.) 

Fokozódó tüzérségi ha rc 
az olasz fronton. 

Bécs, május 3. A délnyugati fronton a tü-
zérségi tevékenység mindkét részről egyre 
fokozódik. 
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