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-- Fölmentfl ítélet az Enr.ke bönpöróben. 

Budapestről jelenti tudósítónk: A budapesti 

ítélőtábla több na.pig tartó tárgyalás után 

csütörtökön délután hirdette ki az Ítéletet 

az Emke vádlottjai 'ügyében, A tábla Gallo 

rich Jenőt, Antal Nándort, Szántó Aladárt 

és Gallovich Jenőnét fölmentette és Gallo-

rich Jenő szabadlábrahelyezését elrendelte, 

A tábla Andreics miniszteri tanácsos föl men-

tését helybenhagyta. Az ítélet indokolása 

.szerint a vádlottak súlyos szabálytalanságo-

kat követtek el ugyan, de bűncselekményt 

nem. A főügyész az ítélet ellen semmiségi 

panaszt jelentett be. 

— Próbafejés csendőri segédlettel. Berlin-
hői jelentik: A neutrebbini hadibizottság 

közli, hogy csendőri segédlettel véghezvitt 

próbafe j és a tejhozam dupláját szolgá\\atta 

annak a mennyiségnek, amennyit a gazdák 

bevallottak. 

— Jóváhagyták az idei költségvetést 

T\44chler Endre főjegyző a tanács csütör-

íökii ülésén jelentette, hogy a miniszter Sze-

ged 1917. évi költségvetését jóváhagyta. A 

tanács ezt a bejelentést tudomásul vett-e. 

— A polgári segítőszolgálat behozatala 
Franciaországban. Kopenhágából jelentik a 
Nati'onalzeitung-nak: A francia kormány az-
zal a tervvel foglalkozik, Ihogy minden 16—6(? 
éves munkabíró férfit és nőt törvény utján 
kényszerít polgári liadimunkára. A készülő 
törvényjavaslat kimondja a nrunkakényszírt, 
mert. a mtuniciógyárakban és -a- mezőgazda-
ság terén elviselhetetlen .a muukáshiány. Ta-
vaszra még legkevesebb 300.000 munkásra 
van szükség, hogy a termőföldek parlagon 
ne maradjanak és a szőlőtermelővidékeken 
legalább még 250.000 munkás kellene. 
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| — Olasz lap a központi hatalmak had?-
! tervéről. A Köinische Zeitung szerint a Stampv 

katonai szakértője be akarja bizonyítani, 
hogy a központi hatalmak hadvezetésében 

a román válai hozásban beállott szünet óta 
tökéletes váijozás állott be. Az ellenfél .fő-
erőit lassanként az osztrák-olasz és francia-
belga frontra vitték át. Az olasz lap szerint 

a központi batnlinakr.nk már csak két ütő-
kártyájuk van: Egy hadjárat nyugaton 
Hindenburg és Mackensen vezetésével és a 

kíméletlen buvárhajóiháboru az ellenfél vi-
zeiben. A szövetséges hatalmaknak most a 
maguk részéről is helyesen kell keresztülvin-
niök a játszmát. Itt most csakugyan döntés-
ről van szó és ezért nem szabad sem idő® 
sem erőt többé vesztegetni 

— A Fehérlő hasznosítása. Megírta a 

Dél-magyar ország, bogy a Magyar Földbirtok 

Bank Rászvénytárisaság szóbeli .ajánlatot tett 

a városnak a Fehértó halastóvá leendő áta'Ia-

kitására. A bank 3 .milliós tőkebefektetéssel, 

részvEnytársasági .alapon kívánná -a fehértói 

gazdaság fcírdósét megoldani. A bánik most 

írásban is benyújtotta ajánlatét a városhoz. 

Ez az ajánlat r-zóésseriiili ©aüvegélben a 'kö-

vetkező: Nagyságos PolgánrBster Ur! Hivat-

kozással: Fnicins igazgató urunk íáteigaíásáira, 

van szerencsénk Nagyságodat ezúton is érte-

síteni, hogy Szeged város tulajdonát képező 

Felbértavat bnjlamálék volnánk az aláihlb körül-

irt föltételek mellett kibérelni és azon modern 

mester,súges tógazdaságot berendezni. Ezen 

mesteiisisg.es tógazdaság berendezése előleges 

számitásunk szerint mintegy 3,030.000 koroná-

ba kerülne. Az egész berendesást intázetünk, 

illetőleg cgyr intézetünk által, külön a Fehértó 

k ih a sznáüásá r a a 1 ap i t a ndó r ás zvén.y társ a-s ág 

adná, atmetty berendezési táigryak .a bérleti idő 
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lejárta után minden ellen szol gálát nélkül a. 

váró® tulajdonába mennek át. A szükségelt 

beruházási nagy költségeikre való tekintettel a 

bérleti idő 50 esztendőiben volna meg,állapí-

tandó, amely a halastó üzetméneik anegkezdíásé-

től számíttatik. Haszonbér fejében, a részvény-

társaság a városnak évenkint 30.000 koronát 

fizetne és kö telezettséget vállalna,, hogy Sze-

ged város közönsége részére a lakosság saját 

sziiikségleténdk fedezésére évenkint 500 rűéter-,-

imázs a halat bocsátana rendelkezésre a min-

denkori na.pi árak alatt 40 százalél&al. A rósz-

vényh'^saság igazgatóságába, amelynek alap-

tőkéje ,a .későbibi tárgyalás folyamán volna 

negállapitandó, Szeged városa delegálna négy 

tagot, intézetünk pedig öt tagot, a fölügyelő-

bizottságiba Szeged város egy tagot, intézetünk 

pedig két tagot Az építkezési munkálatok 

csak a háború után volnának megkezdhetők; 

az előmunkálatokat, tervek készítésiét, gépek 

fölszerelésének megrendelését azonnal fogana-

.oisitanánk. Megbeszélésünk értelmidben Nagy-

ságod a. .fölvetett kérdélst elsősorban Szeged 

város tanácsával fogja letárgyalni és velünk 

.'ziy.es lesz közölni, bogy a tanács milyen ál-

talános föltételek mellett hajlandó ezt a nagy-

írtickü kiér dióst a .megvalósítás stádiumába jut-

tatni. Nagyságod értesítésiének kézhezvétele 

itá-n ímeghizottainik a tárgyalás, illetve meg-

állapodás véglegesítés© céljából azonnal Sze-

gedre fognak utazni. Kérjük Nagyságodat, 

hogy a kérdést mielőbb napirendre tűzetni 

'szilvesked'jit'k és bennünket a tanács határosa-

. tairól értesíteni méltóztassék. A tanács ezzel 

az ajánlattal egyik legíközele.bbi ülésén fog 

foglalkozni. 

— Angliában is adagolják az élelmiszert 
Hágából jelentik: A Morningpost szerint 
Menderson miniszter közölte, hogy Anglia 
lakossága kevessó alkalmazkodik Dévenport 
lord ama. sürgős föllhivásáíboz, hogy heten-
ként csak 1800 gram kenyeret, 1125 gram 
hust és 340 gram cukrot fagyasszon el. Ezért 
a kényszerbeosztást kell bevezetni március-
ban. Az elfogyasztható husmennyiségat ak-
kor előreláthatóan 800 gramra és a cukorét 
250 gramra fogják leszállítani. 

— Sajtóhiba. Csütörtöki számunkban közölt 
közgyűlési referádánkba kellemetlen sajtó-
hiba csúszott be. A vámfelügyelői állás be-
töltéséről írva a nevek felcserélődtek. A köz-
gyűlés 78 szavazattal 69 ellenében Rietly 
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Igazga tó : VASS SÁNDOR. Telefen 11-85, 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

A legnagyobb szenzáció! 

Nagy dzsungel dráma 

Dzsungel dráma egy rejtelmes szigetről 5 felv. 

A főszerepben: / 
/ 

miss Kathlgn Víüams. 

A legszenzációsabb tengeri hajó kataszrófa 
amely valaha filmen metj lett csinálva. 

Előadások kezdete 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

A / 0 I • Páholy 1-60, zsöllye 1*20, I. hely 1'—, II. hely 
J \ % i ] ú l a l t . —"70, 111. hely —'50 fillér. 

M é g i s 
] bekövetkezett az, amit tőlünk lehetőleg igyekeztünk 
elkerülni s amitől szerettük volna kedves, hü vevő-

(közönségünket megkimélni. Olyan példátlan módon 
drágultak 

m e g 
az összes gyártási nyersanyagok, munkabérek, szál-
lítási költségek, hogy csak emberfeletti nehézségek-
ke! tudjuk a Diana-sósborszeszt régi kiváló minő-
ségében es erősségében a közönségnek adni. Nem 

lesz 
ember, aki nem ismerné e súlyos viszonyokat, s aki 
ne találná ily körülmények között, érthetőnek, söt 
jogosnak, hogy a Diana-sósborszesz árát újra kellett 
szabályoznunk. De ha majd elkövetkezik 

a béke 
és ismét helyreállanak a háború előtti állapotok, akkor 
mi is sietni fogunk érvénybeléptetni közönségünk 
részére azokat az eladást árakat, melyek régebben 
fennálottak. Ezidőszerint a 

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30 
iiagy „ » r> n n 3.50 
legnagyobb „ „ „ „ 7.— 
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