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tank, hogy miniden gyermek súlyának és ed-
digi táplálkozősának ós egészségi állapotá-
nak megfelelőien individuialiter kapja meg 
útravaló táplálékát. Mindezek adíminisztrá-
ciónálils dolgok, amellyek csak azt mutatják, 
bogy t.udiaitáihain vagyunk a veszedelemnek ós 
ker-esisük orvoslását. Azt hiszem, jó nyomon 
vagyunk. Az 1910-iík évi kimutiatiás sezrint a 
Bécsből Szoimihathalyre anyával szállitdtt 
gyermekek közül 25 százalék, az anya nélkü-
lieknél 58 százalék Imit meg. A Pozsonyiból 
anyáival száll itattak halálozási aránya 27.57 
százallék, az anya nélkül szállítottáké 42.44 
százalék. 

— A közönségre azon a ponton apelllá-
l-un|k, hogy a csecsemők természetes táplálko-
zását, a szoptatást forszírozzák. I r j a meg, 

1 Szerkesztő ur, liogy amelyik anya szereti a 

gyermekét, az szoptassa. A gyermekhalandó-
ság legnagyobb veszedelme a mesterséges 
táplálás, amelyet a németek már termószet-
ellienas táplálásnak neveznek. E-zien a ponton 
keressük a menlhelyi gyermekeik megmenté-
sét. ás. Szoptató anyákra van szükségünk. 
Azokat keresünk gyermekeink számlára. Meg-
próbálkozunk azZall, hogy az anya -maga szop-
tassa a gyermekét. Ahol ezt nem tudjuk el-
érni, ott szoptató anyák feilifog'adásávall old-
juk meg a 'kérdlést. Szivesen fizetünk sze-
gén ysorsu anyáiknak, akik immár ellválalsz-
tották a maguk gyermekét, lia a menhelyi 
gyermekek szoptatására -válilialk-oziniaik. A men 
hely helső berendezés éhen a gyermekeik higi-
énikus .kezelését m>egj,avitotitu.k és miniden tö-
rekvésünk oda irányuk liogy a szomhiathielyi 
menhely megszűnjön hálái-gyár lenni. 

Egg ház épült 
esők 1913-bao Szegeden. 
Statisztika a pangó építkezésről . 

(Saját tudósítónktól.) A Délmagyaror-
szág tegnapi számában cikket közöltünk ar-
ról, hogy az utóbbi időben mennyit csökken-
tek Szegeden a magánépitkezések. Senkise 
épit, mert nincs pénz, a gazdasági életet to-
vább őrli a válság és nemcsak a magánépit-
kezés stagnál, de a tervbe vett városi épít-
kezések foganatosítása ,is halasztást kel!, 
hogy szenvedjen a rossz viszonyok miatt. 

A város építészeti hivatala most sta-
tisztikát adott ki arról, hogy milyen volt a 
forgalom ebben az évben az építő iparban. 
Ez a statisztika szomorúan világit rá az épít-
kezések teljes pangására és egyben önként 
magyarázza a rettentő munkásnyomort is. 
A kimutatás szerint 1913-ban egészen a mai 
napig összesen kétszáznyolc építési enge-
dély iránt való kérelmet nyújtottak be a vá-
roshoz és ezek között egyetlen egy van csu-
pán, amely házépítésre vonatkozik. De ez is 
csak toldalék, Aigner Károly kért a várostól 
engedélyt, hogy a Tisza Lajos-köruton lévő 
házához egyemeletes épületszárnyat emel-
hessen. Kétszáznyolc kérvény közül ez az 
egyedüli nagyobb beruházás, a többi egészen 
apró, alig egy-kétszáz koronás befektetés: 
mosókonyha, istálló, íásszin, raktár és imás 
kisebb melléképület. Főleg a harmadik -kerü-
letben, az első és második kerületben alig 
találunk még ilyen bagatel'l-épitkezéseket is. 

Szól ez a statisztika továbbá arról, bogy 
általában egy-két év óta megdöbbentő mér-
tékben csökkennek Szegeden ugy a magán-, 
mint a középitkezések. -A mult évben -pél-
dául összesen hat magas építkezés volt, mig 
két-három év előtt tömegesen építettek 2—3 
emeletes palotákat. Hogy némi képet nyújt-
sunk az építkezés teljes pangásáról, csak 
azt emelj ük ki az építészeti hivatal statisz-
tikájából, hogy 1910-ben husz-hszonöt két-
és háromemeletes ház épült Szegeden, eb-
ben az esztendőben pedig csak -egyetlen egy. 
Az épitész-eti hivatal egyik vezetője -ezek-
hez az információinkhoz még a következőket 
volt szives fűzni: 

— Ebben az esztendőben nem is lesz 
több magas építkezés annál az egynél. Vagy 
ha lesz, hát az igazán fehér holló lesz. 

— És a középitkezések? Hiszen tavasz-
ra több középület építését tervezte a város 
— mondotta munkatársunk. 

— Egy nagyobb középitkezés van most, 
mint ahogy a Délmagyarország megírta: a 
javadalmi palota. Ezt elkezdték -építeni már 
tavaly, lerakták a fundamentumát és most 
folytatják az építését. 

— Mennyi munkást foglalkoztat ennél 
a város? 

— Összesen húszat. Bizony kevés aihoz 
képest, hogy mennyien vannak munkanélkül 
csak az -épit-őipar-ban. De bát a város se épít-
tethet, mert nincs pénze. 

— A fogadalmi templomot májusban 
már -építik s ez is jelent csak valamit? 

— Ó, kérem — válaszolt a városi épí-
tész — szó sincs róla, hogy májusban kez-
dik építeni a fogadalmi templomot. Április 
14-ikén irják majd csak ki a pályázatot, jó 
időbe telik, amig a pályázatok kérdése el-
dől és a legjobb esetben csak augusztusban 
foghatnak hozzá az alap ásásához. 

— E szerint nyárutóig a javadalmi pa-
lotán kivül semmiféle középitkezés sem 
-lesz? 

— Nem bizony. Hiszen lehetne a város-
nak pénze, -épithetne is akár mindjárt, de 
nem kap pénzt, csak 6 százalék és 90-es ár-
folyam mellett. Ez pedig horribilis kamat, 
körülbelül 9 százalék és ilyen roppant nagy 
megterhelést a mai viszonyok között sem-
miesetre sem vállalhat magára a város. 

Ezeket mondott az építészeti hivatal 
egyik vezetője. Éppen elég adat arra, hogy 
teljes egészében előttiünk álljon a szegedi 
építőipar válságos állapotának a képe. Mert 
nemcsak a munkások vannak aggasztóan 
nincstelen -helyzetben, -hanem az építőiparo-
sok is rendkívül megsinylig a munkanélküli-
séget. Igy aztán igazán nem csoda, ha eg-
zisztenciák roppannak össze és a -proletár-
nyomor is egyre fenyegetőbb arányokat ölt. 
Ezért emiitettük meg tegnapi cikkünkben 
azt, hogy ez a kérdés kell, hogy közélről ér-
dekelje a várost és az arra hivatottak akár 
egy ad hoc bizottság keretében, akár más 
uton jöjjenek tisztába azzal, lehetne-e vala-
mit cselekedni az építkezések föllenditése 
érdekében. Szép hangú indítvány, mint ami-
ilyent ebben az ügyben benyújtottak a vá-
roshoz, elpuffan, mint a szappanbuborék. Ra-
dikálisabban, sok-sok csoport be'levonásával, 
lelkiismerettel kellene kezelni ezt a kérdést, 
igaz, hogy dolgozni, még pedig kitartással 
dolgozni is kellene az érdekében, belátás is 
kellene hozzá, hiszen sok száz egsziszt-enciá-
,ról -és kenyeret kérő tömegekről van szó. 
Tenni kell valamit, mert az ilyen szociális 
nyomorúságok keményen szokták ám meg-
bőszülni magukat. 

Több ezer robbanó-patrónt 
foglalt le a rendőrség. 

— Az elárusítókat pénzbirságra ítélték. — 
(Saját tudósítónktól.) A poszton álló 

rendőr-őrszemek az utóiblhi időben, gyakran 
j-elent-ették, li-ogy a szegedi mellékutcákban 
ismer,étlen tet-tesek lö völdöznek. Mire azonban 
a rienidőr odaért, ahonnan a lövés h átlátszott, 
addigra nem talált már senkit ottan. Mint-
hogy -néhány hét óta az ilyen esetek sokszor 
megismétlődtök, a rendőrségen kezdtek az 
üggyel komolyabban foglalkozni és két dle-
taktiviet biztalk m-eg azzal, Ihogy Mkiu'taisisá'k 
a titokzatos lövöldözőiket, 

A két -detektív csakhamar fél ás fedezte 
a tetteseket. Rájött ugyanis, hogy gy-erekok 
csinálják a büntetendő „közosendháihoriitást." 
Még pedig nem rend-es fegyverrel, vagy pisz-
tollyal, ami v-eszély es mulatság lenne, hanem 
egy uj faj ta játékszerre], az úgynevezett 
„riasztó pisztolyai". A riiasztópisztoly, külső 
alakjára nézve teljesen megegyezik a renldies 
pisztollyal, szerkezetileg azonban különbözik 
attól. A töltényében nincsen golyó, csaík va-
lami durranó anyag ós nem is a csőbe kell 
elhelyezni a töltényt, hanem külön egy erre 
a óéira kószitett kis -rekeszbe. Dacára azon-
ban, hogy ez a pisztoly csak játékszer, még 
is kisütésekor olyan hatalmasan dörren, 
hogy a járó-kelők, meg azok is, akiiik több száz 
lépésnyire vannak, megirlémülnek tőle. 

A de-tektiviek lefoglaltak néhány ilyen 
riasztó-pisztolyt, töOítéhyékkleil együtt ós be-
vitték azokat a rendőrségre. A gyerekeiket 
padig kivallatták, liogy liol szerezték he a 
veszélyes játékszert. Több kis gyerek szülei 
ellen meg is indították kihágásért az eljárást. 

Nem maradt azonban ennyiben a dobog. 
M-ág ezután is a lövöldözések folyton tartot-
tak. Eközben a rendőrség átadta a lefoglalt 
töltényeket Csonka Ferenc vláirosi vegyész-
nek, vegyi összetételük megvizsgálása vé-
gett. Osiouka lEeireinc miután a töltényeiket 
magvizsgálta, jelentést tett a criend-őrségn-ek, 
liogy a robbanó töltények anyagúnak egy 
része dinamit ós a töltények nagyobb 
mennyiségben, tehát az elárusítónál közve-
szélyesek. Csonka m-ég arra is figyelmeztette 
a rendőrségeit, ho-gy két élvvel ezelőtt az Ara -
dii-utcában, azt az emlékezetes hatalmas rob-
banást, szintén ugyanilyen robbanó patro-
nok okozták. 

A vegyész jelentése u-tiáin a rendőrség 
kettőzött eréllyel járt él. Először kutátita azo-
kat a helyeket, ahol a veszélyes töltényeiket 
árusítják. Sikerült is két szegedi kereskedőt 
rajtakapni a tiltott áru eladásán. Az egyik 
kereskedő: Veisz Ármin, a Szécbeuyi-térien 
lélvő „Párisi Nagy Áruiház" tulajdonosa, a 
másik pedig Binenfeld S. a Kelemen-utcában 
lévő „Viersienyárulház" tu-lajidoniosa. Mivel 
roibblainó anyagok árusítását miniszteri ren-
delet s-zabályozzla, mely szerint nagyobb 
mennyiségiben r-oiblbianó-arayagoikat tartani ós 
árusítani csak olyan kereskedőknek szabad, 
akik eme küliön engedélyt kaptlák és a helyi-
séget, ahol az anyag él vara helyezve, felül-
vizsgáltatták, a -fent eimlli-tett kereskedőknek 

a legújabb fnwaszi fópf ifiltonjrokj gyermek-
ruhák, férfi- és női R a g l á n o k ? lányka kabátok. 
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