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Áz anya és csecsemővédelem 
— Értekezlet a városházán — 

(Saját tudósitónktól.) Dr. Szalay József 
főkapitány hétfőin délután fél hat órára érte-
kezletre hivta össze a szegedi orvos-egyesüle-
tet, a Katolikus Nővédő, a Kisdedóvó és Jó-
tékony, a Feminista Egyesületeiket és .a Fele-
baráti Szeretet Szövetségét, hogy velük az 
anya- és csecsemő védelem érdekében megin-
dult nagy akció részleteit megbeszélje. A fő-
kapitány ismertette dr. Pártos Zoltán tanyai 
tiszti orvosnak a gyermekhalandóságról készí-
tett aggasztó statisztikáját s azt a közgyűlési 
határozatot, melyet a törvényhatósági bizott-
ság a mulit hónapban hozott s ebben a munká-
ban a hatóság támogatására a jelenvolt egye-
sületeket kéri. 

Ennek a munkának azonban egységesnek 
kell lenni — mondotta a főkapitány, — hogy 
eredmény legyen elérhető. A bizottság feladata 
egy egységes programul megáTla.pil'ása. A 
inunk; kettős. Az egyik része kitamtása az 
anyáknak, a .szülésznőknek s azoknak, akik 
niajd a veszélyeztetett családokat ellenőrzik. 
A munka másik része az állandó ellenőrzés. 
A kitanitás kétféle: élőszóval és nyomtat',vá-
myok ut ján történik. Az élőszóval való tanítás 
eszközei: a kurzusok rendezése és előadások 
tartása. Kurzusokat kell rendezni a szülésznők 
részére s a főorvos gondoskodik róla, hogy 
ezeket a tanfolyamokat minden szülésznő hall-
gassa. De bizonyos elvek ismertetésében kell 
részesíteni azokat is, akik az ellenőrzés mun-
k á j á t vállalják. Ezek az ellenőrzők ugyanis 
egységes elvek szerint járnának el. Erre az 
előadások tartása a leghatásosabb eszköz. Ter-
mészetesen a bizottság gondja az, liogy az elő-
adá'Eok helyben, időben és tárgyban ne ütköz-
zenek. Felemlíti még a főkapitány, hogy a fő-
város hasonló célzattal megalapitotta a Stefá-
nia egyesületet, mellyel célszerű lenne össze-
köttetésbe lépni. 

Ezután dr. Pártos Zoltán sorolta fel azokat 
az intézkedéseket, melyeket az anya- és cse-
csemővédelem érdekében szükségesnek tart . 
Ezek közé elsősorban a szülésznők számának 
szaporítása tartozik. Alsótanyán most 14 szü-
lésznő ven s egy év alat t 991 gyermek szüle-
tett. Ezeknek felénél nem volt szülésznő. Meg 
kell büntetni azokat a szülőket, aikilk a szülész-
nőket mellőzik. Állandó ellenőrző bizottságot 
t a r t szükségesnek, mely időről-időre megálla-
pítaná, bogy hol van szükség támogatásra. 
Ajánlja, hogy minden 7 éven aluli gyermek 
ingyenes orvosi kezelésben részesüljön, továb-
bá, hogy a szegény receptekkel ne kelljen be-
jönni a városba, hanem azokat a tanyai gyógy-
szertárak is elkészíthessék. Intézkedést sürget 
az ellen, hogy 10—12 éves gyermekeket ipar-
telepeken alkalmazzanak. Azokat a gyermeke-
ket, akik az iskolától néhány kilométernyi tá-
volságban laknak, azonnal fel kell .ruházni. 
Erre különben dr. Orkonyi Ede kurjiai biró 
vállalkozott, miután ebben az irányban már 
régebben indított akciót. 

Dr. Pártos ingyenes mozi- ós színházi elő-
adások tartását , játszóterek létesitését kéri a 
legfontosabb, hogy ipartelepeken a gyermekes 
anyák részére egy szoptatós szobát, bocsássa-
nak rendelkezésre. El kell tiltani, hogy a 
korcsmákban 12—14 éves gyermekek részére 
alkoholt mérjenek s" ha a korcsmáikat vasár-
nap nem lehet bezárni, legalább azt kell ki-
vinni, hogy a gyáraik hétköznapon fizessék a 
munkabéreket- Ajánlja, hogy ta gyermekágy-
ban fekvő szegény .anyákhoz ápolónőket küld-
jön a hatóság. 

DÉLMAGYAE0R8ZÁG 

Dr. Turcsányi Imre a legnagyobb részben 
helyesli dr. Pártos ajánlatai t . Ugy tudja, hogy 
a belügyi kormány vándortanitókat fog kikül-
deni, akik az anyákat kioktatják. Az ingyenes 
gyógykezelés helyett sok dolgot lehet ajánlani, 
amelyek jobban használnak. 

A csecsemőszobák ötleteit helyesli s fontos-
nak tartja, hogy az ellenőrzők majd egyönte-
tűen jár janak el. Ezért tanfolyamot .kell a 
számúikra rendezni, melyre felajánlja szolgá-
la ta i t Felhívja. a bizottság figyelmét a magán-
dajkaságba adott gyermekekre, akiknek igen 
nagy százaléka pusztai el. Állandó nyilván-
tartást kiván vezetni a csecsemők születéséről, 
betegségéről és halálozásáról. Helyesli a repülő 
lapok ultján való kii tani tást is s kéri, hogy a 
leányiskolákban •is ftartsanjak előadá.sokat a 
csecsemőik ápolásáról. Szükséges az akcióba a 
sajtó bevonása s fontos, bogy a hatóság cse-
csemő-mérlegeket szerezzen be. 

Dr. Pálffy József kisebb kereteikben és gya-
korlatibb formában k ívánja megvalósítani az 
ügyet. Az anyák kioktatására, az élőszót: t a r t j a 
a legalkalmasabbnak. -A törvénytelen gyerme-
kiek igen nagy százalékára hivja fel a bizott-
ság figyelmét. Ezclknek születését ugy t a r t j a 
elienőrizhetőnek, hogy az anyakönyvi hivállal 
az egyes eseteket bejelenti az árvaiszóknek, a 
mely viszont ezt a bizottság tudomására hozza. 

Dr. Kovács Ödön ia csecsemők érdekében 
eddig történt intézkedéseket ismerteti s a cse-
csemőgondozó liintézet működéséről szól. 

Dr. Szánthó József a mnnkásbiztositó pénz-
tár támogatásáról szól s arról, bogy egy izben 
már kezdett hasonló akciót; a háború azonban 
megakasztotta a munkát. 

Dr. Boross Jőzsef a felügyelök szükséges-
ségét s az akció egyszerűsítését hangoztatja. 

Jókai Mór 
első regénye a f i lmen 

wm 
Egész előadást kitöltő f i lm ! 

Bemutatásra kerül novem-
ber 26., 27. és 28-án, pén-
tek, szombat és vasárnap a 

Jegyek válthatók a pénztárnál. 

Rendes helyárak! 

Szeged, 1915. november 16. 

Dr. Orkonyi Ede kúriai biró a kerületi fel-
ügyeleteit: ajánlja. 

Raskó Istvánná a Katolikus Nővédő Egye-
sület, dr. Turcsányi Imréné a Feminista Egye-
sület, Reök Ivánné a Felebaráti Szeretet Szö-
vetségének és Polgár Lászlóné a Jótékony- és 
Kisdedóvó Egyesület közreműködését a ján l ják 
fel a gyermekmenltiés érdekében. Ezután dr. 
Kószó István szólalt fel, helyeselvén a kifej-
tett javaslatokat; ezzel az ülés véget ért. 

Az ülésen jelen voltak: Raskó Istvánné, 
dr. Kószó Istvánné, dr. Turcsányi Imrémé, dr. 
Mennyei Lászlóné, dr. Székely Vilmosné, Sza-
mossy Györgyné, Hoitzer Dánielné, Reök Iván-
né, May Ferenc,né és Gyuláné, Polgár László-
né, dr. Számító József, dr. Kovács Ödön, dr. 
Wolff Ferenc, dr. Turcsányi Imre, dr. Pártos 
Zoltán, Jánossy Gyula, dr. Orkonyi Ede, dr. 
Daineth Samu, dr. Kószó István és dr. Boros 
József. 

A polgármester jelentése 
a közélelmezésről. 

— Az őszi vetések állása. — Szeged köz-
igazgatása októberben. — 

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatási 
bizottság hétfőn délután négy órakor t a r -
totta rendes havi ülését dr. Cicatricis Lajos 
főispán elnöklete alatt. Az ülésen előterjesz-
tett jelentések az októberi közigazgatási élet 
meglehetős egyhangúságáról .számolnak be. 
Legtöbb .érdekességgieii a. polgármester jelen-
tése szolgált, amelyet Rack Lipót jegyző mu-
tatot t t e és a közélelmezésiről a következő-
ket m o n d j a : 

A lakosságnak liszttel való ellátása cél-
jára, .a megállapodáshoz képest, a Haditer-
mény Részvénytársaiság tartozik november 
hóra 60 vaggon tisztet szál l í tani Minthogy 
azonban ezt mindez ideig nem tette, távirati-
lag sürgettem a részvénytársaságot , hogy a 
60 vaggon lisztet sürgősen utal ja k i addig Is 
a hatóság a meglévő gabonakészletéből' őröl-
tetett lisztet s ezt hozza forgalomba. A lisz-
tet e hó 3-ika óta u g y a kereskedőknek, mint 
a fogyasztóknak maximális áron adjuk. 

A juh-hus fogyasztásban tapasztalatom 
szerint csökkenés állott be, ami annak tulaj-
donítható, hogy hetipiacaink tuldrágasága 
az utóbbi időben egy kissé enyhült. A város 
által olcsón vett 50 román marha húsát már 
kimértük, ugy hogy most még a z állategész-
ségügyi alap tulajdonát képező 11 darab bikia 
áll rendelkezésünkre, .amelyek egy kis följu-
vitás u tán szintén le fognak vágatni. 

Az idő hűvössége és a sok esőzés folytán 
a fehértói halászat nem űzhető oh intenzi-
ven, mint azelőtt, azonban igy is sikerül he-
tenikin t és pedig a hústalan napokon, átlago-
san 4—5 métermázsa: halat beszállítani és 
elárusitani. A halat a város lakossága, az 
árak olcsósága folytán, igen vásárolja. 

A szeptember havi közgyűlési ha tároza t 
folytán ezideig 100 darab sertést vásárolt a 
hatóság, ki logramját 4 korona 20 fillérért, 
részben pedig 4 koronáért véve. amelyek fo-
kozatosan fognak levágatni s azok húsát a 
piaci árnál mérsékeltebben bocsátottuk e hó 
10-étől kezdődőleg áruba. Hogy pedig lehe-
tőleg a sertés minden része fölhaisználtassék, 
ujabban ia hátóság kolbászt, hurkát , disznó-
sajtot is készíttet, amit a közönség szintén 
igen keres. A sertésárak csökkenése folytán 
továbbra is fog a ha tóság 'sertéseket vásá-
rolni. 

Nagy gondot okoz a város hatóságának 
a tejkérdés megfelélő megoldása s hogy a 
gyermekek és a heveny betegségben szen-
vedő felnőttek tejhez juthassanak, a ha tóság 
a Szegedre hozott mennyiség egy részének 
kiszolgáltatását, utalványhoz fogja kötni. 

A rizs ellátás érdekéből sikerült egy ol-
csó svájci ajánlatot kapni, tekintettel azon-
ban arra , hogy ia r izs beszerzéséhez nagy 


