
vagyoni viszonyaikban súlyosan érintett. Ke-
gyelemre ajánlhatók a hadbavonultak felesé-
gei vagy özvegyei, ba a büntetendő cselek-
ményt férjük hadiszolgálatának befejezése 
után követték ugyan el, de férjük meghalt, 
megrokkant, eltűnt vagy hadifogságba -esett. 
Általános kegyelemben részesülhetnek ós 
egyénenként kegyelemre ajánlhatók azok, 
akiket 1917 január l-ig elitéltek, de az ítélte 
még nem emelkedett jogerőre. A jövedéki ki-
hágás miatt elitéltek sem általános kegye-
lemben nem részesülnek, sem a kilátásba he-
lyezett egyénenkénti kegyelemre nem ajánl-
hatók, Az egyénenkénti kegyelemre vonat-
kozó előterjesztéseket 1917 február 10-ig kell 
beterjeszteni -az igazságügy-miniszterhez. 

— Befejezik a rekvlrálást. A város bel-
területén még a hét folyamán befejezik a 
rekvirálást.. A külterületen és a tanyákon 
már be is fejezték a munkát. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester kedden elrendelte 
a befejezett rekvirálás ellenörziését. amelyet 
dete'ktivek és pénzügyőrök foganatosítanak. 
A beérkezett panaszokat az ellenőrzéssel 
kapcsolatosan fölülvizsgáltatja a polgár-
mester. 

— Nem szabad ulaíni a vasúti vendég-
lőkben. A vendéglősk és kávésok panasz 
tettek a rendőrségen, hogy ia vasuitd vendég-
lőkben záróra után háborít liánul folynak >a 
mulatozások. Dr. Szálay József személyesen 

' akart meggyőződni a v-asnti vendéglői állapo-
tokról és beigazoltalak látta a kávésok és ven-
déglősök panaszát. A főkapitány már intéz-
kedett, hogy ez az állapot megszűnjék. Hiva-
talába hivatta a vasúti vendéglősöket ós kö-
zölte velük, liogy záróra után csak az utazó-
közönséget és az -utasokra várakozólkat szol-
gálhatják ki, mulatni az állomási éttermek-
ben nem lehet. A főkapitány figyelmeztette a 
vasúti vendéglősöket, hogy ellenkező esetben 
kihágása eljárást indíttat ellenük, amely a> 
italmérési jog megvonásával járhat. 

Szeged, 19X7. január 10. 

— Megkezdődött a hadifoglyok érdeké-
ben a nemzetközi értekezlet. Stockholmból 
jelentik: A Vöröskereszt egyesület nemzet-
közi értekezlete tegnapelőtt kezdődött' meg 
Károly herceg fővédnök jelenlétében. lAz ér-
tekezleten elsősorban a fogságba esett súlyo-
san sebésült katonák számára építendő kü-
lönleges kórházaik épitéséuck ügyével foglal-
koznak. Eredetileg az volt a terv, hogy -a sem 
leges országokban ópitenek ilyen kórházaikat, 
később azonban elejtették ezt a tervet. A tár-
gyalások, amelyeken Németország részéről 
Korner, Magyarország részéről dr. Farkas 
László, -Ausztria részéről Spiegelfeld, Orosz-
ország részéről pedig Arbizor vesz részt, ked-
vező eredménnyel kecsegtetnék. Az üléseken 
szóba fognak kerülni az orosz hadifogoly -
posta tarthatatlan viszonyai is. Az utolsó idő-
ben ugyanis meggyőződtünk arról, hogy a 
Szibériában levő hadifoglyok levelei elkallód-
nak vagy a legjobb esetben is hónapok múlva 
érkeznek meg. az orosz hatóságok ezenkívül 
a hadifogolytábor számát, vagy a barakok 
6zámát kivágják vagy kitörlik s ezzel meg-
akadályozzák, hogy a hadifoglyok választ 
kapjanak hazulról. 

— A zsir- és szalonnaszükséglet bizto-

sítása. Báró Kiirthy Lajos, az Országos Köz-

élelmezési Hivatal elnök-e leiratot intézett 

Szeged hatóságához, amelyben a zsir- és 

szalonnaszükséglet biztosítását ajánlja a vá-

rosi közélelmezési hivatal figyelmébe. A 

helyzet ugyanis jelenleg az, hogy a sertés-

hizlalást a tengerinek más célokra való fel-

használása -erősen megnehezítette. Igy ta-

vaszra és nyárra a zsir- és -szalonnabeszer-

zések körül nagy nehézségek várhatók. 

Ezek a nehézségek most még azért nem 

érezhetők, mert a sertéshizlalási a mostani 

időben fejezik be. Ezt a könnyebb helyzetet 
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Szerdán és csütörtökön 

M e d g y e s z a y V i l m a 
első szereplése a filmen 

Ks'vá 5! Szenzáció! Izgalmas 1 

A legjobb magyar film. 

s z i V á r V á n y . 
Társadalmi dráma 4 felv. Rendezte: Kertész Mihály . 

Minden előadáson bemutatásra kerül 

a Koronázási film il. rész. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. — Az előadások pontosan 

kezdődnek. 

kell most a hatóságnak kihasználni. A le-

iratban a közönséget is a legnagyobb taka-

rékosságra inti báró Kürthy, mert ne-m te-

het ígéretet arra nézve, hogy az esetleg 

hiányzó -mennyiséget pótolni tudja, vagy 

hozzájárulhat a pótláshoz. — Szegeden mint 

egy 5—6000 család ellátásáról van szó, a 

kikről a hatóságnak kell gondoskodni. A vá-

rosnak ezzel szemben 40.000 k-ilogram zsir-

' ja van. 

— Január végéig még lehet hadikölcsönt 
jegyezni. Megírtuk már, hogy a hadikölcsön-

jegyzések hétfőn -hivatalosan lezárultak. 
Szegeden azonban a hónap végéig még lehet 
hadikölcsönt jegyezni a főispáni hivatalban. 
A hadikölcsöntegyzések végleges -eredmé-
nyéről szerdán tesznek jelentést a bankok 
a főispáni hivatalnak. 

— Negyven eredeti Barbieri-festmény 

feltalálása Budán. Budapestről telefonálja tu-

dósítónk: Schmiedt Miksa bútorgyáros, az 

ismert műgyűjtő Budán 40 eredeti Barbieri-

festményt fedezett fel, amelyek 1903-ban 

tűntek el a veronai Santa Maria Qhiaja-

templomból. A vásznakat felküldötte Bécs-

be, ahol az általa főn-tartott restauration-

iskolában megtisztítják -és azután az egész 

sorozatot k-i fogja állíttatni Budapesten. 

— Nyugdijblzcttsági ülés. Szeged nyug-
djhizottsága szombaton délben 12 órakor dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester elnöklésé-
vel a városháza tanács-termében ülést tart. 
Az ülésen özvegyi nyugdijaik megállapításá-
val foglalkoznak. 

— A Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egye-
sület évi rendes közgyűlését január 6-án dél-
előtt tartotta meg Alsóközponton. A közgyű-
lésien Dobó János elnökölt és azcm több száz 
gazda vett részt. Az évi jelentést Lója Fe-
renc jegyző terjesztette -elő; e szerint a gazda-
sági egyesület az elmúlt évben nagy tevé-
kenységet fejtett ki s az összes háborús teen-
dőkben a gazdák segély-éTe volt. Részletesen 
megemlékezett az évi jelentés a szegdi gazda-
sági egyesület nagyarányú tevékenységéről, 
mellyel a társegyesületet támogatta. A jövő 
évi munkaprogrammot Magyar Péter igaz-
gató terjesztető elő; ebben vázola azokat az 
gató terjesztette elő; ebben a vadvíz okozott * 
okoz jelenleg is Alsótanyán s a gazdákat cso-
portonkint összetömöritette a vadvíz elleni 
munkálatokra. A zárszámadásokat Szél Já-
nos pénztárnok terjesztette elő és Vas Sán-
dor és Pálfy Ferenc számvizsgálók jelentése 
után azokat egyhangúlag elfogadták. Az 
egyesület a háborúban elesett hősök emlékére 
örökmise alapítványt tett. 

— A gyapjú drágulása. Zürichből jelentik: 

Angolországban a gyapjú iránt mind sür-
gősebb -kereslet nyilvánul, a 'kínálat azon-
ban sehogysam áll ezzel arányban, ugy, 
hogy a vevők kénytelenek honorálni a 
nagy árkövetelést. Oroszország és Olasz-
ország, amelyek szintén nagyon -kevés 
gyapjukészlettel rendelkeznek, -mint vevők 
szerepeinek az angol piacon, de a sürgős 
keresletet csak részben tudják kielégíteni. 
Az angol piacon ilyenformán meg vannak 
győződve arról, hogy az árdrágulás még 
koi ántsem ért véget és hogy az igazán nagy 
árak ,még csak a jövőben jutnak érvényre. 

— A Korzó-mozi hangversenye. A Korzó-
mozi igazgatóságának ismételten tapasztalt 
törekvése, hogy a közönség óhajtásának ele-
get tegyen és Ihogy az igényeit művész tekin-. 
tetben kielégítse. Ez a törekvés készteti arra, 
hogy magas színvonalon álló, a legválaszté-
kosabb ízléseket is kielégitő hangversenyeket 
rendezzen, amiknek keretében >az énekművé-
szet elismert kiválóságait kívánja megszólal-
tatni. Ebben a szezonban január lő-én rendezi 
első hangversenyét, természetesen- a saját he* 


