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ezred katonái közül a következőket tüntette 
ki a bronz vitézségi éremmel: |Buj-dosó Sán-
dor őrmestert, Gutpin-ger -László szakasz-
vezetőt, iBajnóczi János és Serbán János ti-
zedest, Petrecz lErnő, Farle János, -Sávoly 
Sándor, Tóth Gyula György, Gallyas János, 
Hegedűs János, R-engey Béla, Bugyi János, 
Jaksics Demeter, -Miklós Ferenc és Sugár Bé-
la őrvezetőket, iStíhneider (Miklós IBartl -Kris-
tóf, Csernyáns-zky iNedelykó, Za-gyi Tóth An-
tal, Kolompár Péter, Szabó József, Schwei-
ninger Miklós, Tóth János, Bajorin Sándor, 
Sebők Ferenc, Temári Károly, Tobi Antal, 
Tnru Pál, Tyúk ász József, Doda Mátyás, 
Dezső Lajos, Gazdag iGábor, Herz Pál, Kasza 
Gergely, Kószó István, iKotbgán Mátyás, Lip-
pai Antal, -Makra Ignác, Nagybajom Imre, 
Schreier Lajos, Szakáll János és Székely -La-
jos honvédeket. 

— A Katolikus Nővédö Egyesület műkö-
dési köre az elmúlt hóban egy fontos ágazat-
tal bővült. Az egysület ugyanis februárban 
befejezvén anya- és csecsemővédelmi osztá-
lyának szervezését és annak érdekében rende-
zett -kurzusát -március -folyamán az alsóvá-
rosi kerületben már a.z egész vonalon teljesí-
tette az anyák és csecsemők védelmét. -Hogy 
az egyesület missziójának minél jobban és 
tökéletesebben megfelelhessen, erre a célra 
kebelében egy külön csecsemő felügyelőnői 
állást, szervezett és azt egy erre- -a hivatásra 
képzett nővel már he is töltötte. Március fo-
lyamán az egyesület 234 esettón teljesítette 
a csecsemő védelmet. -Ennek teljesítése köz-
ben az egyesület 27 esetben 77 -darab ruha-
neműre 35 korona pénzsegélylyel és ;20 liter 
tejjel támogatta az anyákat és csecsemőket. 
Az egyesület Napközi Otthonában az elmúlt 
hóban 80 gyermek fordult m-e-g, akik összesen 
223 napot töltöttek ott. Ez a -gyermekvédelmi 
intézmény, mint egyáltalában az összes -ovó-
intűzetek, március folyamán !ké -tízben is ka-
nyaró miatt zárva volt. A leány otthonban 
17 beutalt növendék tartózkodott 444 napon át 

Az anya- és -csecseniővédelem mellett az 
egyesület ez alkalommal is különösen a nyo-
mor enyhítése érdekében fejtett ki széleskörű 
tevékenységet. Ugyanis az elmúlt hóban ren-
des segélyre fordított 508, rendkívüli segély-
re 112 koronát. Ezenlkivül 170 kg. kenyeret 
osztott ki. Az egyesület 3 leányköre most már 
zavartalanul -folytatja hasznos munkáját ser-
dülő leány gyermekek érdekében, amennyi-
ben mind a háromnak a kellő helyiségek 
már rendelkezésre állnak. 

— a szegedi leánygimnázium. A városi 
tanácsnak ez az elhatározása, hogy a leány-
gimnázium létesítése -ügyében újtól -felir a 
vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz, 
városunk egész -közönségének nemcsak nagy 
helyeslésével találkozott, hanem oly lépést 
tett, mely városunk közönsége régi óhajtá-
sának: a teljesülését viszi a megoldás felé. 
Igen sokan, különösen az érdekelt szülők még 
külön is lépéseket kivannak tenni a tanács 
feliratának siker-e és annak érdekében, hogy 
a leánygimnázium imár ezévi szeptember l-re 
megnyittassák. E szülők közül többen f. hó 
7-én, pénteken délután 5 órakor Vár-utca 7. 
szám ala-tt, a feministák .Helyiségében az ügy 
megbeszélése -céljából értekezletet tartanak, 
amelyre mindazokat meghívjuk, kiknek le-
ánygyermekük a szegedi vagy a szeged-kör-
nyékbeli főgimnáziumok valamelyikének 
magántanulója és az-okat is, kik leányukat a 
közel jövőben gimnáziumba adni óhajtják. 
Több szülő felkérésére ós megbízásából a 
Feminisák Szegedi Egyesületének elnöksége. 

— A rizsszökséglet fedezése. A belügy-
miniszter a törvényhatóságok utján fölhívta 
a vidéki törvényhatóságokat, hogy sürgősen 
jelentsék be, mennyi rizsre volna szükségük 
az év végéig. A belügy-minis-zter kilátásba 
helyezte, hogy a jelentkező vidéki városok 
redukált rizsszükségletét egy fölállítandó 
rizs-központ utján elfogja látni. -Szeged -a már 
elárusított egy vaggon -rizsen (kivül rövide-
sen kap még egy vagyonnal. 

— Egy tszenhatéves fiu kérelme a király-
hoz. Nagyváradról jelentik: Azok, akik majd 
megírják ezeknek a mostani legendás napok-
nak történetét és talán mithikus formába ön-
tik a nagyháboru megannyi kis epizódját é* 
bizonyára meg fogják örökíteni a még nem 
hadköteles ifjú gyermek-emberek hareha-
vágyódását is. E-gy későbbi kor szülöttje, 
akin éhá-ny évtized távlatából néz vissza re-
ánk, egy uj hősi eposzhoz talál majd anya-
got, amelynek egyik színes epizódja a követ-
kező eset: Kiss Sándor, egy biharmegyei ti-
zenhatéves fin nagy instanciát intézett a ki-
rályhoz. Mindenáron -katona szeretne lenni, 
mert nem tudja már tétlenül nézni a harc-
térre robogó, felzászlózott bokrétás vonato-
kat. -Szent rajongással megirt kérvényében 
térdre borulva és könyörögve fordul a ki-
rályhoz, 'hogy legyen szives felette intézked-
ni, hogy ő is szolgálhassa a „Hazát." Miután 
a nagy árkus első oldala megtelt, Kis Jáno* 
odakanyarította -az aljára: „Tessék -fordítani." 
A szent naivitással megirt kérelmet a kabi-
netiroda természetesen a honvédelmi minisz-
tériumhoz -tette át, ahonnan az a válasz ér-
kezett, hogy -folyamodó kérelme, tekintettél 
ifjú korára, nem teljesíthető. A lelkes gyer-
mek nemes hevületében bizonyára nem lesz 
megelégedve ezzel a zord válasszal, amely az 
ő hite szerint megfosztotta a legszebb dicső-
ségtől: -a harci babéroktól. 

— A zsirkészlet összeírása. A hatóság el-

rendelte a zsir- és szalonnakészl-et összeírá-

sát. Az összeírást a rendőrség közegei ked-

den -kezdték meg a vágóhídon, szerdán pedig 

a 'hentesüzletekben folytatták. A magánhá-

zak zsir- és szalonnakészletét is felveszik az 

összeírok. 

— Törvényszéüi elnök a hírszolgálat ér-
dekében. Nagyváradról jelentik: Dr. Bálás 
E-lemér, a nagyváradi királyi törvényszék el-
nök© .egyik 'legutóbbi igen üdvös intézkedé-
sével arról tett tanúságot, hogy értékelni 
tudja á sajtónak e háborús időkben különö-
sen fontos és -nehéz hivatását. a törvényszéki 
elnök értesítette a nagyváradi szerkesztősé-
geket, hogy abból a célból, hogy a hirlap-
tudósitók nemes és fáradságos hivatásukat a 
helyi viszonyok között mentül kényelmeseb-
ben tölthessék be, a törvényszék esküdtszéki 
termében -az ő részükre, a közönségtől elkülö-
nített helyen, külön hírlapírói asztalt állít-
tatott be. Ez az asztal a szükséges székekkel 
együtt, állandóan ott fog állani a kij-elölt he-
lyen és ,a h ir lap-tudós i (ók n ak minden tárgya-
lás alkalmával rendelkezésükre áll. A tör-
vényszéki enök kéri a hirlaptudósitókat, hogy 
mindig a hírlapírói asztalnál foglaljanak he-
lyet, annál is inkább, hogy a teremből bár-
mikor zavartalanul távozhassanak és hogy a 
törvényszék őket a hallgatóközönsóggel ne 
tévessze össze, 

— Be kell szállítani a rekvirált tengerit. 
A -rekvirált d-e eddig még tó nem szállított 
kukoricát a Haditermény Részvénytársaság 
az Alsótiszaparton, a Zsótér-féle raktárban 
még csak április 17-én délután 3—6 óráig 
veszi át. 

— Tejhamisítók a kihágási bíróságon. 

Vízzel hamisított tej -forgalomba hozatala 

miatt dr. Temesváry -Géza kihágási biró szer-

dán délelőtt -a következő ítéleteket hozta: 

Nevkov Zsivolykovné Ta-kács Ge-rgelyné, 

Vetró András és -Vince -Andrásné három-

három napi elzárás és husz korona pénzbün-

tetés; Nedelkov Tivadarné, Budai Viktória 

és Léva i Józse fné nyolc-nyolc napi elzárás 

és száz korona pénzbüntetés; Paniszla ókóné, 

Buzsin Gubáné és Zakin Milutinné tizenöt-

tizentöt napi elzárás és százötven korona 

pénzbüntetés. 

— Holttest a vámkapunál. A martonos 
v á m k a p u n á l szerdán reggel egy negyven óv 

körü l i , középtermetű , munkásfcü lse jü ember 

holttestére akad t ak a j á róke lők . D r . Dreyer 
József r endő rkap i t ány és <lr. Andrássy Fe-
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