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kesféhérvárott, Temeevárott rá 'Horvát-Szla-
vonországokban Karlovacon és Petrovara 
dinban szervezett állandó vegyes felülvizs-
gáló bizottság március 6-án, április 24-ón, 
.iunins 39-én., augusztus 22-én, október 23-án, 
december 18-án és szükség esetén az ezt kö-
vető hétköznapokon fognak működni. 

— Be kell szolgáltain! a rekvirált ter-
ményeket. A polgármesteri hivatal közli: Bá;ó 
Kürthy Lajos; az Országos Közélelmezésé 
Hivatal elnöke elrendelte, ihogy a gazdasá-
gokban élelmezés mellett alkalmazott, illetve 
alkalmazandó napszámosok ellátására visz-, 
szahagyandó gabonanemüek nem a terül© 
alapján, hanem az illető gazdaságokban í 
elmúlt években tényleg foglalkoztatott nap-
számosok száma ós a munkaerő tartama 
alapján a fejkvótának megfelelően állapí-
tandó meg. Elrendelte továbbá, ihogy vető 
mag gyanánt az árpából nem mint azt er< 
detileg kihagyták,, egy métermázsa tartható 
vissza kataszteri hoklankint, hanem csak 8í> 
foilogram és végül, 'hogy az igáslovak takar 
mányozására a gazdasági és hátralevő ré-
szére 4 métermázsa tengeri helyett csak 3 
métermázsa, tartható vissza. Az ökrök ellá-
tására pedig szemes takarmány egyáltalán 
nem engedélyezhető. A sertés-koca és szapo-
rulatának takarmányozására összesen legfo 
lebb 150 kilogramm vehető számításba. A 
polgármester fölhívja azokat a termelőket 
akiknek beszolgáltatandó gabonájuk vagy 
tengerijük van, hogy azt haladéktalanul 
száliltsák be. Egyben fölhívja a belterület 
lakosságát, hogy azok, akiik a 180—1240 gram 
közti különbözetet még nem szállították he, 
ezt a mulasztásuk haladéktalanul pótolják. 

— Rendelet a juh-, bárány- és kceske-
börök felhasználásáról. A hivatalos lap leg-
ntóíbbi száma rendeletet közöl, amely szerin' 
a juh-, bárány- és kecskebőröket a készlet 
mennyiségére való tekintet nélkül a Buda-

pesti Katonai Bőrátvételi Intézetnek (Buda-
pest V. ker., Nádor-Sfca 2. -sz.) átvételre kell 
felajánlani és m intézet felhívására és uta-
sításának megfelelően beszolgáltatni. A ren-
d-let részletes intézkedéseket tartalmaz a 
felajánlás és az átvétel módjairól. A rende-
let február 16-án lépett életbe. 

— Uj szénbánya Belgiumban. D/. Penek, 
a hires földrajztudós, a berlini egyetemen, 
előadást, tartott Belgiumról. Ebben az elő-
adásban közölte, hogy a német szorgalomnak 
a háború folyamán sikerült a limíburgi szén 
telepeket megnyitni. Körülbélül 8 milliárd 
tonna szén van itt, mig a lüttidlii. namuri 
eliarleroii és borivagei erősen kiaknázott 
széntelepek már csak három mililárdot re; 
tenek móraükben. Az igaz, ihogy a limburgi 
szénréteget egy 500 méter vastagságú he 
mokréteg takarja. Hogy llehet. átjutni ezen a 
rétegen? Ez a kérdés is meg van oldva mái 
jVlult év juniusáhan a beverlooi telepen azt 
hallotta Penek, hogy a szánréteget a fagyasz-
tó eljárás segítségével elérték. 

— Az ipartestület közgyűlése. A szegedi 
ipartestület fehruár 25-én délelőtt kilenc 
órakor közgyűlést tart a városiháza díszter-
mében. A közgyűlés tárgysorozata a követ-
kező: 1. Jegyzőkönyv hitelesítésére 5 ta* 
kiküldése. 2. Az elöljáróság évi jelentése. ? 
Az 1918. évi pénztárkimutatás előterjesztése 
4. Vagyon- és költségelőirányzat bemutatása, 
5. Előljárósági tagok választása. 6. Ügyész 
választása. 7. Esetleges indítványok. 

— A párisi szénhiány. Bernből jelentik: 
iA Bund párisi tudósítója ezt irja a párisi, 
széninségről: Az utcák hidegc-k, de sok lakás 
is alig melegebb. Az asszonyoknak naphosz-
szat kell a szánkereskedések előtt .álldogál-
niok, hogy nagy pénzért egy zsák fütőanya 
got kapjanak. A szegény embereknek ez a 
(hosszú sora,, amely az utcán fagyoskodik, 
olyan látvány, amely az embereknek a szí-
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Szombaton és vasárnap 

A legnagyobb szenzáció ! 

Nagy dzsungel dráma 

Dzsungel dráma egy rejtelmes szigetről 5 felv. 

k A főszerepben: 

miss Kathlyn Viliams. 
A legszenzációsabb tengeri hajó kataszrófa 

amely valaha filmen meg lett csinálva. 

Előadások kezdete 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
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i vébe markol. Sok helyütt váróhelyiséget ren 
\ deztek be, (főképpen a középületekben, s 

többi közt a nagy Opera folyosóin is. 
— A nyári időszámítás. Berlinből jelentik: 

A Vossische Zeitung értesülése szerint nyári 
időszámítás bevezetésének mérlegelésében 
már nnyira jutottak, hogy már határozott 
terminust is emlegetnek. A mult esztendőben 
május 1-től szeptember 30-ig terjedt a nyári 
időszámítás, amelyet ebbeil az évben április 
Ű5-étcl szeptember 15-éig vezetnének be. 

— Ujabb hadtappostahivataíok Szerbiá-
ban. A magyar-osztrók csapatok által Szerbiában 
megszállott területen Mladenovac, Sopot, Bc 
gatic, Krupany és Lozniea helyeken felállí-
tott hadtópipostahivatalokat a magánposta-
forgalomba is bevonták. Tábori postacsoma-
gok ós tábori postautalványok azonban e he-
lyekre nem küldhetők. 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.náJ Korzó kávéház mellett. — 
Tataion: 1538. 

Az U r á n i a óriási sikerrel mutatta b 

pénteken a Mágnás Miska filmet. A nagy. 
számú . közönség elragadtatással élvezte ; 
pompás magyar filmet és a nagyszerű sze-
replőket, 

— Nem emeli a helyárakat a Korzó-mozi 
A Korzó-mozi módu-st talált arra, hogy az uj 
zárórarendelet és postai csomagforgalom be-
hozatala dacára ne legyen kénytelen a hely-
árakat felemelni. Az uj rendelet életbelépése 
az első napon azonban nem ütközött olyan 
nehézségekbe a közönség szempontjából,, mint 
azt a Korzó-mozi igazgatósága feltételezte és 
igy lehetővé vált, hogy ugy hétköznapokon, 
mint vasár- és ünnepnapokon három-lhárom 
előadást tartsanak. Ez ugy történhetett 
meg, hogy -ezentúl mellőzik a reklámvetité-
seket és az előadásokat, percnyi pontossággá 
kezdik. A műsor megszerzése a postai cso-
magforgalom korlátozásával tetemes tul-
kiadásokat okoz ugyan, de azért az igazgató-
ság mégsem emeli a helyárakat. Ezentúl is 
a Korzó-moziban kerülnek szinre a vidéken 
— és olykor a fővárost is beleszámitva — 
a világslágerek első izben és a műsor ezen-
túl is olyan nivós lesz, mint eddig. Az elő-
adások minden-kor 5, fél 7 és fél 9i órakor 
kezdődnek. 

— Ó r i á s ! sikerrel mutatták be pénteken a 

Korzó-Moziban Az ismeretlen tartományt, 
egy rejtelmes dzsungeldrámát öt felvonás-
ban. Az izgalmas darab nagyon tetszett a 
közönségnek. A főszerepet Miss Kathlyn 
Williams, a legkiválóbb moziszinésznő játsz^ 
A darab keretében egy seznzáeiós tengeri 
katasztrófa is bemutatásra kerül. Ez a 
dzsungeldráma az idei szezon legnagyobb 

fflégis 
bekövetkezett az, amit tőlünk lehetőleg igyekeztünk 
elkerülni s amitől szerettük volna kedves, hü vevő-
közönségünket megkímélni. Olyan példátlan módon 
drágultak 

meg 
az összes gyártási nyersanyagok, munkabérek, szál-
lítási költségek, hogy csak emberteletii nehézségek-
kel 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, sőt 
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 ervénybeléptetni közönségünk 
részére azokat az eladási árakat, metyek régebben 
fennálottak. Ezidőszerint a 

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.3b 
nagy „ * „ * „ 3.50 
legnagyobb „ „ „ „ 7.— 
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