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segélyt 659 borona összegben, ezenkívül 74 
esetiben 168 tag., kenyeret osztott kii, A cse-
csemő- és anya védelmet az egyesület 20 eset-
ben gyakorolta és ennek érdekében 86 liter 
tejet 40 korona segéllyel, 21 -d<rb. ruhával 
támogatta alz okra szorultakat, azonkívül 
egy esetiben orvosi segélyt és orvosságot és 
18 napon át ebédellátást nyújtott. /Nővédelmi 
irodája is széleskörű munkálkodást- fejtett ki 
április hóban. Több esetben közbenjárt, ki-
osztott 91 ébódaidágot és 15 liter tejet. 

— A szegedi leánygimnázium. A szegedi 
leánygihmázinm .felállításának fairé ország-
szerte nagy érdeklődést- keltett. Anton Man-
zel, farédi építész Levelet intézett a városhoz, 
amelyben felvilágosítást kér arról, faogy a 
Szegeden felállítandó leány/gimnázium (kap-
csolatos lesz-e a leányinternátussal is és 
hogy az intézetbe föl vesznek-e idegen növen-
dékeket is. Levelében előadja, hogy leánya 
eddig Te-mesvárott tanult magánúton, de 
.szeretné, ba nyilvános intézetben folytathat-
ná tanulmányait. A budapesti leánygimná-
ziumok túlzsúfoltsága megakadályozta ab-
ban., Ihogy ezt az óhaját megvalósítsa, és ezért 
szeretné, ha leányát a szegedi leány gimná-
ziumiba Írathatná be. 

— A diákkatonák vizsgája, A közoktatás-
ügyi miniszter rendeletet bocsátott ki a leg-
utóbbi népfelkelői szemlén alkalmasnak osz-
tályozott 1897 és 1898-as évfolyamú /diákok 
év-végi vizsgálataira vonatkozólag. A. rende-
let a következő: 1. Az alsóbb osztályokat 
végző rendes tanulóknak o-ztálybizonyitvá-
nya bevonulásuk előtt egy héttel minden 
vizsgálat nélkül kiadandó; kivételt képeznék 
a kétes előmenetölü tanulók, alkSkikial ideje-
koráni vizsgálat tartandó. 2. /Az utolsó évet 
végző tanulóiknak, akár /mint rendes tanulók 
végzik ezen osztályt, akár pedig mint ma-
g á n t a n u l ó k tesznek er rő l az osz t á l y ró l -vizs-

gálatot, az osztály síkeres elvégzéséről ta-
núskodó osztályzatuk alapján az érettségi, 
illetve tanlképeísitő bizonyitvány-. kiadandó. 
Az érettségi, illetve taukópeelitő faizoayit-
ványba. az egyes tantárgyakra az előző bi-
zonyítványok osztályzataiban nyert megfe-
lelő osztályzatok veendők át. 3. Az ilyen 
érettségi vagy taufcélpesitő bizonyitvány ki-
adható azoknak a tanulóknak i®, ákita az 
érettségi t-anképesitő -vizsgálat letevését egy-
szer már megkísérelték, /de annak teljes 
ismétlésére utasittiaittak. lEzeknek az-nba-n 
csak abban az esetben, lia az érdekeltek az 
utolsó osztálynak a /folyó 1915—1916. iskolai 
éviben önkéntes ismétlői voltaik és mint ilye-
nek a tanév alatt a. tanítási órákra szorgal-
masan- eljárnak. Ugy az osztálybizodyltva-
nyokra, minit pedig uz érett-égi, illetve tan-
képesitő bizonyítványra nézve ugyanazon 
szöveg használandó, mint a imult iskolaév 
ben kia.dbt.ti vzükséglbizonyitvány oknál és 
érettségi bizonyitványoknél. /A .miniszter vé-
gül értesiti az iskolák igazgatóságait, hogy 
az illetékes k«ton«.i hatóságokkal megindí-
totta a. tárgyalásokat arra nézve is, űio.gy 
az 1897. és a korábbi évjáratuk középső 
vagy a tanítóképző I I I . osztályát végzett, de 
jelenleg katonai szolgálatot teljesítő tanulók 
közül azok, akiket a; katonai hatóságuk sza-
bndságolbatónak talál, folyó évi május hó 
25-től juniu® 25-éig terjedő időre szabadsá-
gol tassanak avégből, hogy a felső osztály-
nak osztályvizsgálatára, úgyszintén az érett-
ségi, illetve tan képesti tő vizsgálatra is c'lő-
készülhessenek és ezeket letelhessék. 

— Somogyvármegye Is napirendre tért a 
jásznagykunszolnoki átirat fölött. Kaposvár-
ról jelentik: Somogy vármegye közgyűlésén 
élénk vitát keltett Jász-iNaigykim-Szolnok-
vármegye ismeretes átirata a háborús va-
gyongyarapodás megadóztatásáról, amely a 
legdurvább sértéseket tartalmazza az or-
szág kereskedői és iparosai ellen. Vz agrá-
ristáik elfogult tagjai és /főleg a kisgazdák-
szinté kéjelegtek a szolnoki átirat durvasá-
gaiban. Amikor azonban gróf JSomsstch 
Gyula okos, világos szavai elhangzottak, 
hogy kerülni kell (minden osztályéi len tétet 
s fölösleges bárminő indokolást fűzni a bá-
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borús jövedelmek megadóztatását kérő föl-
irathoz, egyszerre Leestek az álluk és a 'hatá-
rozat egyszerre a napirendre való térés lett. 
Különösen a kisgazdák tetteik hirtelen na-
gyon csöndesek. SSomssich gróf ugyanis rá-
mutatott arra, liogy a 'szolnoki fölirat, ami-
kor vagyongyarapodásról beszél, ez főleg a 
kisgazdák érdekei ellen szól. .Csupán a 
szarvasmarha horribilis áremcelkedésére /mu-
tatott rá. — Tagadhatatlan, hogy óriási va-
gyongyarapodást jelent az, ha egy oly te-
hénért, amely nemrég csak 200—'220 koronát 
ért, m-a 2000—2400 koronát fizetnek. A szol-
noki durva fölirat pártolásának pedig an-
nál (kevésbé van értelme, mert az e hó köze-
pén összeülő országgyűlés elé a kormány 
amúgy is törvény ja Adatot terjeszt a hábo-

rús jövedelmek megadóztatásáról. A z egész 

országban 'a legnagyobb « érdeklődéssel te-
kintenek a javaslat tárgyalása elé. 

— Érdekes váitóhamisitási btínpör. Nagy-
váradról jelentik: 'Rendkívül érdekes bün-
pörben hozott ítéletet csütörtökön a nagy-
váradi törvényszék. Fekete Sándor bihar-
kereszte-i módos gazda, még a háború előtt, 
négy váltóra 17.000 koronás kölcsönt vett föl 
a Bibarkeresztesi Takarékpénztárban. Mint-
hogy a felesége analfabéta, helyette az ő 
nevét is Fekete Sándor irta a váltóra, de a 
váltótörvényben elrendelt közjegyzői meg-
hatalmazás nélkül. A bank akadálytalanul 
leszámítolta a négy váltót. Időközben azon-
ban a bank megbukott és Fekete Sándor, 
alíi a banknál jelentékenyen érdekélve volt, 
szintén tönkrement és a váltók kifizetését 
a közjegyzői meghatalmazás hiányára való 
hivatkozással megtagadta. A nagyváradi 
Egyesült Biharmegyei Kereskedelmi Bank 
és Központi Takarékpénztár, továbbá a 
Debreceni Közgazdasági iBank és Váltóüz-
let, amelyek Feketéék váltéit vb.szleszámii-
tolták, a polgári pert elvesztették', följelen-
tésükre azonban a királyi ügyészség mégy-
rendlxdi csalás büntette miatt vádat, emelt 
Fekete Sándor ellen. A csütörtöki tárgyalt-
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