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zottság megbánásából dr. Turcsányi Imre 
igazgató-főorvos vasárnap Felsőközponton 
nagyszámú hallgatóság előtt, a csecsemő ápo-
lásról és táplálásról és az avval kapcsolatos 
gyermek mentésről tartott előadást. 'Az elő-
adáson megjelent számos felsőt anyai (anyán 
kiviül Nidermayer -Antal plébános, Kálmán 
Béla igazgató-tan itó, Vadász Lajos tanyai 
kaipitány, a tanítók és tanítónők teljes -szám-
ban valamint dr. Tunesá-nyd Imrémé a Femi-
nisták Szegedi Egyc-sü-letónék -elnöke. A 
nagy figyelemmel ós érdeklődéssel meghall-
gatott előadás után megalakult a felsőköz-
pont-i csecsemővédelmi helyi bizottság, amely-
nek feladata Felsőközpontou ,a felvilágosi-
tást terjeszteni és a csecsemőik ápolásának és 
helyes táplálásának rendszeres ellenőrzését 
eszközölni. A megalakult bizottság elnökévé 
Nidermayer Antal plébánost, -társelnökévé 
Kálmán Béla igazgató-tanitót választották 
meg. Az orvosi ellenőrzést dr. Kertész kül-
területi tanyai orvos lá t ja el. Az ellenőrző 
látogatásokat készséggel vállalták a tanítók, 
és tanítónők, akik la körletükben megszületet 
gyermekek címét közvetlenül az anyakönyvi 
hivatalból kapják meg. A bizottság több je-
lentőségteljes határozatot hozott. Dr. Turcsá-
nyi Imrén© indiványá-ra beadványt intéz a 
helyi bizottság iSzialay József '-főkapitányhoz, 
amelyben kéri hogy iá szegedi (csecsemővé-
delmi nagybizottság sürgősen keresse meg 
a belügy minisztert, hogy a tanyáikon az ed-
digi eljárástól eltérően, a gyógyszerek szegé-
nyek részére a betegápolási alap terhére, -a 
kézi gyógytárakból is kiadhatók legyenek. 
A Felebaráti Szeretet- Szövetség -a gyermek-
halandóság leküzdése érdekében nagysikerű 
előadást rendezett vasárnap délután a -fekete-
széli Kossuth-vendéglőben. Zsúfolásig meg-
tolt a ua-gyvendóglő íe keleken dő.s asszo-
nyokkal, akik néma csendben, könnyes sze-
mekkel hallgatták dr. Zadrarecz István al-
sóvárosi plébáno-s-gvardián gyönyörű lendü-
letes értekezését az -anyaság fenségességéről, 
az anyai hivatás szépségéről, a, gyermek ér-
tékéről, s a gyermekvédelem vallási vonatko-
zásairól. Utána dr. Pártos Zoltán Alsótanya 
kiváló készültségii orvosa tartott nlagyérték ü 
előadást a gyermek ápolásáról. Az alsó-
tanyai asszonyok megkérték ia-z előadókat, 
hogy legközelebb a rösz'kei és boyárbalnn 
iskoláknál tar tsanak hasonló előadásokat, 
amit az előadók készséggel meg is -Ígértek. 

— Fölmentő ítélet a Léhner-ügyben. 
Hivatali megvesztegetés büntette és más- bűn-
cselekmények miatt vádolt és előzetes letar-
tóztatásban levő Léhner -Kálmán- szegedi 
máv. főellenőr, vasu-ti raktár-főnök és társai 
elleni bűnügy-ben tizenhárom napi tárgyalás 
után a sz-egedi kir. törvényszék 1915. decem-
ber 4-én hirdette ki Ítéletét, amellyel' Léhner 
Kálmám, Beregi iBélu, Böhm Sándor, Schwarz 
Henrik, Gruber Zsigmond, Lória Henrik és 
Aczél Géza vádlottakat a vád- alól felmentet-
te. Az itélet nem jogerős-. 

— A városatyaválasztások. A szegedi idő-
közi törviémyhatósági bizottsági tagválasztá-
sok december 12-én zajlanak le. A választó-i 
küzdelem igen élénk -és az alkotmányos h-a re 
során már kialakult nem-csak a hivatalos je-
lölés, hanem a választó közönség hangulata 
i-s. A második kerületben megüresedett há-
r-oan helyre iá választást intéző polgári párt 
Tőrös Sándor kirá lyi tanácsos pénzügyigaz-
gatót, Valikora- István bankigazgatót és dr. 
Lvppay -Lajos ügyvédet jelölte. IMás részről 
Körössy István posta főnököt, Várossy Gyu-
lát- -és Zentbaner Károlyt jelölték. Á har-
madik kerületben hivatalos jelöltek: Hollós 
József dr. főorvos, Telbisz György bank-
igazgató -és dr. Tonelli Sándor kamarai tit-
kár. Kivülök más nevek nincsenek forgalom-
ban. A kilencedik a) tanyai kerület -egyetlen 
jelöltje László Zoltán alsótanyni birtokos, a 
tanyai néptakarék pénztár főtiszt viselője. -
A Szegedi Kereskedők Egyesíti l-e te v-agárnáp 
délután egyhangúlag jelölte a II-i.k kerület-
ben Valihora István bankigazgatót. 
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— Rókus uj plébánosa. .A csanádi püspök 
leiratilag értesítetté Brcisach IBélát, a- még 
Kis teleken lelkészk-edő s zege d-rókusi plébá-
nost, hogy 1916. évi január elsején -foglalja el 
a szeged-róikusi parókiát. Rókus uj plébánosa 
a püspöki dispoziei-ó szerint .január elsején 
átveszi parókiája vezetését, mig a kisteleki 
plébániát a-z u j plébános megválasztásáig 
Siyos István adminisztirátor vezeti. 

— Uj őrlési rendelet. Az uj lisztőrlési ren-
delet szerint a búzát nyolcvankét százalékra 
kell kiőrölni. (Ebből tizennégy százalék nul-
lás-, busz százalék főző- és negyvennyolc szá-
za-lék ke-nyérliszt. A ; többi korpa. A rozsot 
nyolcvanöt százalékra kell ki őröl ni. A rende-
let ma -lépett életbe. 

— A villamos kitüntetettjei. Ferenc Szal-
vátor főherceg a Vöröskereszt védnökhelyet-
tese Reisz -Bertalannak, a szegedi közúti Vas-
út iizemv-ezctő-mérnökónék a háború -alatt a 
katonai egészségügy körül szerzett érdemei 
elismeréséül a Vöröskereszt hadi-ékitményes 
II. osztályú ezüst díszjelvényét adományozta. 
Knstár -István főkocsimes-ter és Szabó An-
drás főellenőr a had-iékitményes bronz-érmet 
kapták szolgálataik elismeréséül. 

— Kútbafult gyermek. Pap Etel cseléd-
lány vétkes yond<i>tlanságból okozott ember-
ülés miatt állott -a törvényszék előtt. Az eset 
előzményei a következők: iFz év szeptembe-
rében Fixner -Mátyás, a vasúti leszámoló hi-
vatali tisztviselője családjával anyósának, 
Bárkányi -Ferenc-néneik Felsőtanyán levő 
szőlőjében tartózkodott. Negyedikén reg-
gel Fixner hivatalába jött iá városba, Fix-
n-ernién-ek pedig a. járálsibirósiágra volt idé-
zése. Igy ki,s fiuk, a két és fél éves Eri in 
a cseléd felügyelete -alatt maradt. Egy 'kis 
játszótársa i-s volt a tanyán, fix-nerók szegedi 
házmesterének fin : Vastag (Matyii. Pap Et-el 
— a mindenes — a verandán vasalt, a gyere-
kek pedig ia szőlőben já-tszotak. Délfelé Pap 
Et-el megkérte (Matyiit, hogy nézze mag, meg-
főtt-e már az ebéd-. lA kis Vastag gyerek -lii-
ven teljesítette a megbízatást és fél egykor 
jelentette, h-ogy kész -az ebéd. Pap Etel meg-
terített és -szólt (Bárkányi Árpádnak, az asz-
zouy öccsének, liogy tálalva van. iBérkányi-

maik — aki ebédig újságot .olvasott a. szobá-
ban — feltűnt, hegy -a kis -Ervin még min-
dig nem fi-1 az asztalnál holott máskor már 
égy órával tálalás előtt él-szcikta a helyét fog-
lalni; kiabáltak,, nevén -szólitotá'k, de Ervinike 
n-em keriült elé. Kétségbeesetten szaladgálták 
ö-ssz-e a pincét, padlást, de a gyerek nem volt 
sehol. -Bárkányi ekkor rosszat sejtv-e a kút-
hoz ugrott és benézett. Irtózatos látvány tá-
rul t -elé: a- kis Ervin holtan mszott a kútban a 
viz sara-én. -A -hétfői tárgyaláson a 'kihallga-
tott tanuk -vallomásából megállapította a bí-
róság, bo-gy -Pap Etel más elfoglaltsága miatt 
nem vigyázhatott a nyerekre, ami-ért ne erész 
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