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Vakmerő betörés a Hars-téren 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-

bat éjjel vakmerő betörés történt. A betörők 
Plohu Vilmos Mars-tér 4. szám alatti lakásá-
ban történt, a család csak vasárnap reggel 
fedezte fel a betörést. /1 hálószoba melletti 
ebédlő teljesen ki volt fosztva. A szekrények 
ajtai tárva-nyitva, az értékes ezüstnemüek és. 
az ékszerek mind eltűntek. 

A betörést vasárnap reggel azonnal jelen-
tették a rendőrségnek. A rendőri bizottság 
megállapította, hogy a betörők az udvaron ke-
resztül közelitették meg a lakást és tudták 

azt is^ hogy az udvarban hatalmas farkasku-
tyákat tartottak. A betörők húsdarabokat dob-
tak a kntváknak, igy hallgattatták el őket 
Az ajtókat álkulcsokkal nyitották ki, olyan 
csendben dolgoztak, hogy a hálószobában 
lévők közül senki sem ébredt fel. 

A betörők nyomokat nem hagytak maguk 
után és igy a rendőrség eg előre nyom nél-
kül áll szembe az ujabb vakmerő betöréssel. 
Az eddigi megállapítások szerint a betörők 
több mint 2000 pengőnyi értékű ékszert és 
ezüstnemül vittek el. 
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Az egészséges és a beteg csecsemő 
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A megfeleli felüértezést biztosító testi fejlesz-
tés az újszülött és csecsemőkorban kezdődik s 
ha itt hiba történik, későbbi időben alig, vagy 
ritkán tehető jóvá. A természet zseniális beren-
dezését az emberi szervezet aprólékosságaiban ki-
terjedten nmsrjük, de a maradó sok ismeretlen 
között az egyik nagy ismeretlen az anya<-tej, 
amelyet utánozni, tökéletesen pótolni nem tudunk. 
Ne méltóztassék e kijelentést rideg valóságában 
értelmezve a chemiai és orvosi tudományt ezért 
lebecsülni. Ism?rjük a tej keletkezését, ismerjük 
összeállítását, ismerjük sajátságait, tudjuk mik 
a legfontosabbak benne, csak ezeket a legfonto-
sabbakat nem tudjuk tökéletes utánzásban előállí-
tani A csecsemőgvögyászok állandó kísérletezé-
sének tárgya a humanizált tej kérdése s többen 
büszkélkedhetünk azzal, hogy sikerűit állati tej-
ből oly összeállítást elérni, am?Iv igen jótékony 
hatású, szép eredményeket hoz és ha esetenként 
a legjobb mesterséges táplálék a fiatal csecsemők-
nek, még igy sincs olyan jó, mint a legrosszabb-
nak hitt anyatej. Engedjék meg, hogy ennek 
bizonyítására tudományos vizsgálatainkra is ki-
térjek. Az újszülött a megszületés tényével hirte-
len szakit előző életmódjával. A megváltozott hely-
zet oly egyszerre, a hozzászoktatás minden át-
menete nélkül oly nagy egyéni munkát kiván 
az élet feltételéül az újszülöttől, amire analógiát 
a későbbi emberi életben nem találunk. A meg-
születéssel szinte egy vágással msgszakad az anyá-
val fennálló direkt összeköttetés, az élet a kényel-
mes, úgyszólván munkanélküli tespedés helyett, 
munkát, egyszerre sokoldalú munkát követel s a 
függetlenitődés ára gyanánt az életfunkciók önálló 
elvégzését feltételül szabja. Lélekzés, táplálkozás, 
szervek meginduló fokozott működése, gyomor és 
bé!mozgás a megszületéssel járó súlyos munkakö-
vetelések, amelyeket az ujszü'ött szervezetnek most 
már magának kell elvégezni, különben nincs élet. 
Már az is a csodával határos, hogy az a fiatal 
szervezet a munkák mindegyikét megindítani tud-
ja, nem kívánható még az is, hogy ezek mindjárt 
tökéletesen, zökkenő nélkül működjenek. A szer-
vezet részéről teljes áthangolás szükséges, hogy 
a megindult összetett munka játéka simán, gör-
dülő, harmonikus legyen. Élettani és bioiogiai 
vizsgálatok is igazolják, hogy az élet első heteiben 
a munka harmóniája nincs még meg, a funkciók 
bizonytalanok, a gyarapodás helyett egy ideig 
a test fogyása természetes. Ha a külső körülmé-
nyek természetesek, az újszülött körülményeinek 
megfelelők, akkor minden nap a munkateljesítés 
tökéletesebb lebonyolítását hozza, a zökkenők rit-
kábbak, kisebbek lesznek s a szervezet 3—4 hét 
alatt beállíthatja magát a rendszeres munkára. 
A szervezetnek kétségtelenül legnehezebb próbája 
az élet eh5 hónapja, mart itt nem egy, részben 
tökéletlen működés javításáról van szó, mint egy 
betegségnél, nem egy megcsökkent erőállapot visz-
szaállitása szükséges, m'nt egy reconvalescentiánál, 
itt az annakelőtte idegen szervezet által teljesen 
ellátott szervezet gyors és teljes átépítését követeli 
a természet. Ha ezek után bebizonyított tényként 
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hangoztatom az újszülött-szervezet átépítésénél az 
anvatej elsőrendű szerepét, ugyhiszem megalapo-
zottan tudják a szoptatás jelentőségét tényleges ér-
tékében méltányolni. Az anyatejet bizonyítottan 
legjobban emészti, legnagyobb kihasználásban dol-
gozza fel az újszülött szervezete; ez jelenti a mun-
ka megindulásával küzdő emésztőrendszere részére 
a legkisebb terhet, ez támaszt az emésztő funk-
ciókkal szemben légkisebb igényt, ezt tndjuk neki 
legállandóbb összetételben nyújtani, éz szol-
gáltatja részére a legmegfelelőbb formában és leg-
megfelelőbb minőségben a test építésére szükséges 
anyagokat, ez biztosítja leginkább a szervezet 
nyugodt áthangolását, a különböző irányú mun-
kák harmonikus kapcsolódását s minthogy ugyan-
csak ez rejteget magában betegségek elleni speciá-
lis védőanyagokat amiket a csecsemő szerveze-
tében felraktározhat, ezzel a lehetőség határain 
belül a legbiztosabb védekezést nyújtja a fiatal 
szervezetnek bizonyos ragályok ellen. Az anya-
tejjet kimutatták a diphteria elleni védekezés le-
hetőségét s nekem sikerült a csecsemő scarlattal 
szemben mutatkozó ellenállásának okát ugyancsak 
az anyatej sajátságaival bizonyítanom. Igaz, hogy 
nem mentesít az anyatej későbbi;- időkre, csak 
a zsenge csecsemő és csuszó-mászó korra, de 
eltudják-e képzelni annak a beláthatatlan követ-
kezményét testí fejlődésre, jövőre, életre, ha a 
szeszélyes és veszélyes kórok már a kicsiny, a 
külső életkörülményekhez még nem, vagy alig 
hozzászo! ott csecsemoszervezeíet megtámadhatnák, 
a kétkedők és felületesen birálók méj ezek után 
is megpróbálkoznak scepticizmusukat bizonyos is-
mer1 esetekkel támogatni, pedig megdönthetetlen 
tapasztalatok s statisztikai kimutatások bizonyít-
ják a természetesen tápláltak kirivó testi fejlődési 
főiénvét a korán mesterségesen tápláltakkal szem-
ben. Szerencsés kivételek természetesen épp ugy 
vannak, mint szerencsétlenek. Esetleges scepticiz-
musát ne támogassa senki se azzal az ismert 
esetevei, amsMk mesterséges túpiáiása dacára kü-
kömb volt egy vele született alkati gyengesége 
folyt' kirivó ellenhizonyitéknak vélt gyenge fej-
tődésú szopós csecsemönéi. A nagy tömegek át-
lag eredményei még a laikusnál i- sejtetik az 
ilyen esetek abno'-mis voltát, amit a speciális 
orvosi vizsgálat kétségtelenül igazolni tud. Ki tud-
ja milyen állapotban volna, vagy életben volna-e 
az a szoptatás dacára satnya kis csecsemő, ha 
a normális szervezettől is nagyobb munkaterhét 
igénylő mesterséges táplálékon nevelték volna. 
Vagy szabad-e látszólag szépen, vagy súlyában ki-
fogástalanul gyarapodott mesterségesen táplált cse-
csemőnek fejlődésével is megelégedettnek lenni, 
ha csak a laikusan msgitélt küllemét, vagy súlyát 
nézzük. A betegségek keletkezésének könnyebb 
lehetősége: a hajlamosság nincs az arcára irva 
a csecsemőnek, a szülő — ki íi gyermek eddigi 
betegségeit az időjárás szeszélye folytán minden 
gyermeket sorozatosan érő »megfázásoknak« tu-
lajdonítja — nem is hajlandó a kicsi fokozott érzé-
ken vségét eli> merni, pedig a szakavatott orvosi 
szem látja a hajlamosság jeleit, látja esetleg az 

angolkor fejlődő tüneteit s el fogja maga előtt 
képzelhetni azokat a nehézségeket, amelyekkel küz-
denie kell a gyermek szervezetének, mint az 
orvosi hozzáértésnek, ha netalán egy súlyosabb 
betegség támadná meg azt a külsőleg normális 
és elfogultan laikus szülői szemmel tökéletes, dr 
a mesterségesen tápláltak naijg percentjében alap-
iában hibásan épített organizmust. 

Ad? Endre emléke 
és Juhász Gyula kitüntetése 
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(A Déimagyarország munkatársától.) A 
Dugonics-Társaság vasárnap délután felolvasó 
ülést tartott dr. Szalay József elnökletével a 
városháza közgyűlési termében, amely most ir> 
zsúfolásig megtelt. Ezek a zsúfolt közgyűlési 
termek kézzelfogható módon bizonyítják, hogy 
a Dugonics-Társaság megtalálta és megtartja 
a város közönségével a szerves kapcsolatot. 

Az ülést négy óra után nyitotta meg Szalay 
József elnök. Rövid megnyitó beszédében meg-
emlékezett arról, hogy tizedik évfordulója lesz 
A.dg Endre halálának. Az a harc, amely az 
Uj versek cimü kötet megjelenése után meg-
indult az uj költő körül, még ma sem szűnt, 
meg, de minél jobban távolodik ettől a dá-
tumtól az idő, Ady ledorongolása annál in-
kább enyhül, annál jobban elismerik a: el-
hunyt nagy költő tehetségét. Ma már mindenki 
elismeri, hogy Ady nélkül, Ady uj dalai nélkül 
nem lenne aj magyar költészet. Az ujilók 
sorsa rendszerint az, hogy saját kortársaik 
nem ismerik el, de ha igaz szándékúak vol-
tak, akkor munkájuk jelentőségét az idő fo-
kozatosan növeli. A Dugonics-Társaság több-
ször látta felolvasásain vendégül Ady End-
rét, halálának évfordulóján most is kegyelettel 
emlékezik meg róla. 

— Van azonban meg egy bejelenteni valóm 
— folytatta dr. Szalay József. 

Szeged szülöttét, Juhász Gyulát szép 
kitüntetés érte, megkapta a Baumgar-

ten-alapitvány jutalmát. 

Valjki azt irta Szegedről, hogy Szeged Por-
"SSros/Hát ha igy is van, annyi mégis bizo-
nyos, hogy Szeged porából nőtt ki e rózsa. 
A Dugonics-TárSaság szívből üdvözli illuszt-
ris tagját, Juhász Gyulát. 

A felolvasó ülés közönsége nagy tapssal és 
éljenzéssel vette tudomásul az elnök bejelen-
tését, dr. Szalay József ezután bekonferálta 
Kutas Kálmán evangélikus lelkésznek, miut 
a társaság vendégének előadását, aki Szász 
Károlyról emlékezett tartalmas és hatásosan 
előadott beszédében. 

A műsor szerint Vályi Nagy Gé»a vendég 
következett volna költeményeivel, azonban 
Szalay József bejelentette, hogy a költő aka-
dályoztatása miatt nem jelenhetett meg a fel-
olvasó ülésen, verseit igy ö olvassa fel. Az 
átérzéssel, hatásosan előadott költeményeket 
tetszéssel fogadta a közönség. 

Ezután Molnár Jenő tartotta meg »A kacagó 
Szeged és egyéb vidámságoké, cimen székfog-
lalóját, amelyet elejétől végig harsogó kacagás, 
sal és lelkes éljenzéssel fogadott a közön-
ség. 
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