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Megdöbbentő adatok 
a szegedi iskolásgyermekek 

hiányos táplálkozásáról 
Megfelelően csak a városi gyermekeknek 4 százaléka, a tanyaiak-

nak 0*4 százaléka táplálkozik 

A szerb 
kormányválság 
Belgrád, december 15. Minden jel arra mutat, 

hogy a jugoszláv kormányválság megoldása hosz-
szabb időt vesz igénybe. 

A szombati nap folyamán beható megbeszélések 
Toltak a vezető politikusok között. Elsősorban ar-
ról van szó, hogy lehetőleg elsimitsák az Uzuno-
vics miniszterelnök és Jeftics külügyminiszter 
között fennálló ellentéteket. A tárgyalások tulaj-
donképpen még csak kezdeti stádiumban vannak, 
úgyhogy beavatott körökben igen valószínűnek 
tartják, hogy a kormányválságot csak karácsony 
után oldják meg. 

A mérnökök 
érdekképviseleii 

választása 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-

baton délután tartották meg a városházán a 
mérnökök az érdekképviseleti tagválasztást. A 
szavazást F ő z ő Márton vezette, a választás 
iránt élénk érdeklődés nyilvánult meg a mér-
nökök között. 

ötven szavazatot adtak le, — 44 szavazattal 
S z i r á n y i Béla került be rendes tagként a 
törvényhatósági közgyűlésbe a mérnökök kép-
viseletében. Póttag H. P a p p István lett, aki 
21 szavazatot kapott. 

Az ifté 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
lása 13.6, a legalacsonyabb 6.4 C. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Élénk déli-délkeleti szél, 
sok helyen, főleg délen és nyugaton esők. A 
hőmérséklet alig változik. 

Belvárosi Mozi vasárnap, hétfő 
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El is ment a legény, az öreg meg kiült a tornác 
elejibe pipázni, meg leskelődni, hogy a szomszé-
dék tyúkja át ne vetődjön valahogy — már régen 
gyanút fogott, — mert ő debizisten leüti ezzel a 
bottal, amit oda is támasztott a széke mellé. Eltelt" 
ez a nyár is, meg az ősz, meg a tél is s még né-
hányat fordult a világ, román katonák jöttek er-
re s azt mondták: mától pedig ők parancsolnak 
itt; aztán ismét csak románok jöttek s még fen-
tebb szóval most már — s megint csak telt, telt 
az idő. Egy még ettől is sokára lett őszön ron-
gyos, szakállas ember kocogott be, süvegit levet-
te s megtámaszkodott a botjára — aggyonisten. 
Meg se ismerte. Hát az unoka. Megjött. 

— Na, ülj le, ha itt vagy. 
Leült s mondta, merre járt, Szibériában, Kíná-

ban, még Japánban is, ugy vergődött el soha nem 
liallott hegyeken s folyókon által errefelé. A vén 
Bibithy csak hallgatta — már akkor nagyon vén-
ember volt — s ráingatta a fejit, hogy: ugy, ugy... 
nagy sor az.... — s elment az unoka. 

Még valamit hat esztendőt élt meg azután idá-
ig. Már elvékonvodott egészen, az a horgas orra 
lefittyedt, fonnyadt ajaka felé, szakálla, bajusza 
merő sárgásfehér lett, haja elhullott s a gyenge-
ség odaverte, a végén csak Gáspárné tartotta ben-
ne a lelket jóféle teákkal s gyenge becsináltakkal. 

Akkor egy este odahuzta a széket a kredenchez, 
felmászott nagv üggyel-bajjal s levette azt az üve-
get az ópálinkával. poharat parancsolt magának 
Cráspárnétól s töltött. Megitta, Ízlett, megint töl-
tött, na svon jóféle pálinka ám ez. Eeészen kifé-
nyesedett a s7pme tőle, még dünnvfisrött is magá-
ban keveset. Itta, iszoffatta vén Bibithy a finom 
ónálinkát s nóta formán dünvörészett hozzá, mig 
olszopta mind egv cseppig s hajnalra elaludt az 
üres üveg mellett Többet fel sem ébredt aztán. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A „Nép-
egészségügy" cimü szaklapban dr. Waltner Ká-
roly egyeteimi rk. tanár érdekes és tanulságos 
Cikk keretében ismerteti a szegedi iskolásgyerme-
ktk táplálkozására vonatkozó adatokat, hosszú, 
tervszerű és gondos adatgyűjtésének megdöbben-
tő eredményét. A cikk szerint a szegedi iskolák 
növendékei között ugy a tanyákon, mint a vá-
ros belterületén, 10.000 kérdőivet osztottak ki 
és ezek közül hatezer teljesen megbízható ada-
tokkal kitöltve érkezett vissza. Az adatokat hét-
ki'.enc napon keresztül jegyezték föl a lehető 
legnagyobb gondossággal, feljegyezték, hogy mi-
vel táplálkoznak a gyerekek, miből mennyit esz-
nek. 2607 városi és 2843 tanyai gyermek táplál-
kozási adatait állapították így meg. Megállapí-
tották azt is, hogy a városi gyermekek testsúlya 
2.5, a tanyaiaké 1.7 kilóval marad a normális 
átlag alatt, még pedig a városi gyermekek 29, a 
tanyaiak 33 százalékánál. 

Hiányos reggelit fogyaszt a városban 25, a ta-
nyákon 39 százalék, tejben hiányos a tápláléka a 
tanyai gyerekek 87, a városiak 37 százalékánál, 
kenyérben hiányos a városiak 7, a tanyaiak 2 
•százalékánál, tízórait eszik a városialk 54, a ta-
nyaiak 89 százaléka, főzelékben hiányos ebédet 
kap a városban 19, a tanyán 37 százalék, húsban 
hiányos ebédet kap 15, illetve 31 százalék, dél-
utáni uzsonnát kap a városban 43, a tanyán 12 
százalék, kielégítő vacsorát kap 91, illetve 83 
százalék, főzelékben hiányos vacsorát kap 47, il-
letve 38 százalék, húsban hiányosat 20, illetve 34 
százalék, tejben hiányosat 18 százalék, illetve 34, 

tojásban hiányosat 21, illetve 44, zsirban hiányo-
sat 6, illetve 14, gyümölcsben hiányosa/t 88, illet-
ve 98 százalék. Egyszer étkezik naponta a városi 
gyerekek 19, a tanyaiak 30, kétszer érkezik a vá-
rosiak 9, a tanyaiak 16, háromszor étkezik a vá-
rosiak és a tanyaiaik 1—1 százaléka. Részben ki-
elégítő táplálékhoz jut a megvizsgált gyermekek 
3 százaléka a városban és 9 százaléka a tanyán, 
teljesen kielégítően táplálkozik a városi gyerme-
kek 4, a tanyaiak 0.4 százaléka. 

Waltner professzor tanulmánya végső követ-
keztetéseképpen megállapítja, hogy a szegedi 
gyermekek hallatlanul gyönge táplálkozását igen 
kevés tehervállalással lényegesen meg lehetne ja-
vítani, amire igen nagy szükség van, mert a hiá-
nyos táplálkozás következtében esik amnyi sze-
gedi gyerek a betegségeknek áldozatául. 

n Ferencváros 
nagy győzelme afrikéban 

Fez, december 15. A Ferencváros futballcsa-
pata északafrikai turamérkőzéseit nagyarányú 
győzelemmel kezdte. Fez város válogatottja ellen 
14:0 arányban győzött a magyar bajnokcsapat. A 
félidő eredménye 3:0 volt. 

Tourcoing, december 15. A Bocskai—Hungária 
vegyes csapata szombaton a helyi válogatottal 

mérkőzött és kemény játék után 2:2 arányban 
döntetlenül végzett A félidőben a francia csapat 
2:1 arányban vezetett. A magyar gólokat Turav 
és Szabó lőtte. 
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