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A fővárosi színhá-
zakkal egyidőben 
a kinematográfia 

csodája 

Detektivdráma 4 részben. 

Szenzációs ver-
seny az expr&ss 
és egg automobil 

közölt. 

Előadások poof 5 , 7 és 9 órakor . 

Gyermekjegyek csak az slaő előadásokra 

éré nyesek. 

— Az Irodalmi matiné. A Korzó-mozi va-
vasárn-ap délelőtti irodalmi matinéja iránt 
mind nagyobb érdeklődés nyilvánul meg. Az 
a bárom iró, akik a matinén fel fognak lépni, 
a modern magyar irodalom legkedveltebb, 
legnépszerűbb írói. Karinthy Frigyes humo-
ros irásai, Kosztolányi költeményei a mai 
könyvpiac legkedveltebb cikkei, Barta Lajos 
vígjátékai a leglátogatottabb színdarabok. A 
Korzó-mozi irodalmi matinéján mindhárman 
személyesem fognak bemutatkozni a szegedi 
közönségnek. A matiné műsorát 0. Hilbcrth 
Janka ós Ooskay Kornél, a szegedi szinház 
legkiválóbb művészei fogják tarkítani opera-
részletekkel és mii-dalokkal, A zongorakisére-
tet Csányi Mátyás zeneszerző látja el. Jegy 
4, 3 és 2 korona árban kapható a Korzó-mozi 
elővételi pénztáránál. 

— Az erdélyi kisiparosok szerszámmal 
ás anyaggal való ellátása. A hivatalos lap 
legutóbbi száma a kormány rendeletét közli, 
amely szerint a kormány bizottságot szerve-
zett, amelynek az a feladata, hogy az erdélyi 
kisiparosokat szerszámmal és anyagokkal 
lássa el. Az adatokat törvényhatóságon kínt 
össze kell gyűjteni és -az alispánoknak február 
15-éig az illetékes kereskedelmi- és iparka-
marához kell juttatná. Az adatok alapján egy 
végrehajtó-bizottság megszerzi a cégektől e 
szükséges mennyiségű szerszám- ós anyag-
készletet és szétosztja a kisiparosok között. 

— Vssköxpont slakltésa. A hivatalos lap 
legutóbbi száma közli a kormány rendeletét 
egy Vasbizottság alakításáról. A rendelet 
saerint a bizottság a szükségelt és termiéit 
vasmennyiségről, vad,amiint a raktári készle 
itekről állandó nyilvántartást fog vezetni, 
vasra vonatkozó szállítási megbízásokat t 
Vasbizottság fogja megadná. A vas-termelő 
üzemek a saját termelésű vasat tetszés szerint 
engedelem nélkül dolgozhatják föü. A nem 
termelőknek a munkálatokhoz szükséges va-
sat február 25-éig ,a Vasbizottságtól kell kérni. 
A Vasbizottság -minden vaskészlettel biró 
arra kötelezhet, hogy egyezségi, illetve ese-
tenkiint megállapítandó árért készletét a bi-
zottság által kijelölendő iparosnak engedj© 
át. Közforgalmú vasúti és hajósvállalafok 
csak igazolvány ellenében szállíthatnak vasat. 
A Vasbizottság elnökét a kereskedelemügyi 
miniszter nevezi ki. 

— A legszenzációsabb amerikai slágert 
mutatták be hétfőn a Korzó-moziban. Párhaj 
a végzettel a film címe. Ez a kiváló drám 
Amerikában több mint ezerszer került s-zinre. 
Egy házasságtörés drámája a film tárgya, 
elevenen, izgalmasan megírva és ugy ren-
dezve,, ahogy csak Amerikában tudnak fii 
met rendezni. Aki a hétfői bemutatón látta 
a darabot, bizonyára nem tudott az Izgalmas 
dráma hatása alól szabadulni. A Párbaj a 
végzettel már csak keddein kerül színre. 

— Tegnap volt az Urániában a Holland 
express bemutatója. Ennél érdekesebb detek-
tivdráma még nem volt. Fordulatokban és 
ötletekben gazdag film-produkció. A detektiv-
drámákat kedvelő közönségnek valódi élveze-
te volt. Még csak kedden lesz műsoron. 

— Katonai lóvásár. A cs. és kir. lónyil-
vántartó hivatal közhírré teszi, hogy február 
10-éu reggel 8 órakor a Mars-téren készpénz 
fizetés mellett lóvásár lesz, amikor nyilván-
tartólappal ellátott lovakat is vásárol a kato-
naság. 

ígnul junk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 

A közélelmezési tanács 
második ülése, 

(Saját tudósítónktól.) A közélelmezési ta-

rács hétfőn délután 6 órakor Balogh Károly 

pénzügyi tanácsos elnöklésével ülést tartott. 

Az ülésen -megjelentek: Balogh Károy, Feren-

czy Béla, Szabó Gyula, dr. Végman Ferenc. 

Balogh Károly jelentette, hogy a közélel-

mezési hivatal Kopenhágából ajánlatot ka-pott 

sertéshús szállítására. Egy kilogram 3.65 dán 

koronába kerülne. Miután a dán pénz értéke 

50 százalékkal magasabb' a miénknél ás a szál-

lítás is sokba kerülne, ugy, hogy a dán sertés 

nem lenne olcsóbb a mai áraknál, a közélel-

mezési ihiarctal nem reflektál az ajánlatra. 

Ugyancsak Kopenhágából ajánlat érkezett 

ökönhus szállítására is. Ennek kilója 2.78 dán 

korona lenne. A közélelmezési hivatal megke-

resi a deviza-központot, hogy az ökörhust is 

azok közé az áruk közé sorozza-e, amelyeket 

niesn szabad behozni. 

Norvégiából sózott tengeri balak szállitá-

sára kapott ajánlatot a közélelmezési hivatal. 

Az qjsőrendü sózott tengeri halak métermázsá-

ja 98 és a másodrendűek© 88 -korona lenne. Mi-

után Szeged szükséglete ezekben az árukban 

nagyon esek élj® érdeklődni fognak a szegedi 

kereskedőknél, bogy kívánnak-e sózott halaikat, 

árusításra. 

A közélelmezési hivatal 500 láda elsőrendű 

minőségű gyufát rendel, amelyre igen előnyős 

ajánlatot kapott. Balogh Károly ezután jelen-

tette, hogy a helyi piacon a szén, az utóbbi 

időben nagyon megdrágult. Miután tapaszta-

lásból tudja, hogy a fakereskedőknek a porosz 

szén métermázsája legfeljebb 7 koronába van, 

egyáltalán nem indokolt a szén 12—16 koronás 

magasságú ára. Az általános (maximálások 

idején a -szén árának maximálása kérdését föl-

függesztették, a mult hó 26-án azonban már 

előterjesztést tett. a polgármesternek, hogy a. 

szón legmagasabb árát megállapitsáík. Ennek 

a kérdésnek megvitatása ügyéhen Gtedden 

egyébként rendkiviili tanácsülés lesz, kérte te-

hát a közélelmezési tanácsot, hogy a szén leg-

magasabb árának megállapításához járuljon 

hozzá. A porosz szén legmagasabb árát 10 ko-

ronában kivánja -meghatározni és gondoskod-

ni fog a maximális áraik hatályának mielőbbi 

életbeléptetéséről. Két-hároim nap alatt már 

életbe i-s léphetnek a maximális árak. 

iSzabó Gyula ugy tudja, hogy most a ke-

reskedők is 12 koronáért kapják a szén méter-

in ázs áj át, másod, sőt harmadkézből. 

Balogh Károly a tanács keddi rendkívüli 

ülésén olyan irányú előterjesztést tesz, hogy a 

lehetőség szerint 10—11 fcor-onában állapítsák 

aneg a porosz szén métermázsáját. 

Salamon Benedek volt nagyváradi termény-

kereskedő kereskedelmi szakértőül ajánlkozott 

a szegedi közélelmezési hivatalhoz. Ajánlatá-
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