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fok 60.50, 710—720 fok 57, 720—725 fok 
54.50, 725—735 fok 49.50. 735—745 fok 
43.50, 745—760 fok 36, 760—785 fok 32 ko-
rona 100 kilogrammonlkint tiszta 'Sjuílybau, 
göngyöfet nélkül, (készpénzfizetés eliten, fo-
gyasztási adó nélkül. Az adózott benzin után 
100 kfegrammonkint 13 korona fogyasztási 
adót kell hozzászámítani. A petróleum (vilá-
gító kőolaj) maximális ára 36 korona 100 ki-
.'logrammonlkint, göngyölet nélkül, fogyasz-
tási adó betudásával. Minden fajtájú gáz-
olaj (motorolaj) maximális á ra 20 korona 
100 kilogrammonkint fogyasztási adó és hor-
dó nélkül. A vulkánolaj maximális; ára két-
féle: a téli minőség 32 korona, a nyári minő-
ség 30 korona száz ikiilPgraimimonkint. Azon-
kívül hozzászámítható az áruval együtt el-
adott hordó után métermázsánkint legfeljebb 
8 (korona azzal, Ihogy a hordó visszaadása 
esetében 4.50 korona visszafizetendő. Ki-
csinyben való árusításnál a világító 'kőolajért 
a. megállapított szállítási pótlékot, a hordó 
vételára és visszavásárlási ára közötti 3.50 
korona árkülönbségeit, továbbá 3 korona ár-
többletet ós végül még legfeljebb 11 fillért li-
terenkint. A helyi hatóságok mindenütt nyil-
vánosságra fogják hozni az ilyen alapon li-
terenkint követelhető legmagasabb árat. 

— A Hadsegitő Bizottsághoz a beteg 
katonáik karácsonyi a jándékára eddig a kö-
vetkező pénzadományok érkeztek be: iCzuoz 
Ferencné 5, Diani 'Mátyásáé 1, iSánkánv 
Gyöngyiné il, Városi Gyufa 10, dr. Orkonya 
Edéné 20, tSztoriuits ÍMihály 25, Czveity Ni-
koloi 25, id. Vén Andrásaié 10, Ratikovic® Ká-
rolyné 10, Teleki Lászlóné ,10, iGlöcikner Jó-
zsefeié 10, 'Czucz Ferencné 10, Seheffer I d a 25, 
Budinszky lErnőné .25, Gyuris Mariska Do-
rozsma 7, özv. dr. Faragó Ödönné 10, iA köz-
ponti leszámoló hivatal alkalmazottai 50, Ke-
res.kedel.mi lés Iparhan'k 25, Kendea-fonógyár 
300, Hubaicseik Pál né 4, Sraabóipari .szövetke-
zet 100, Pataki Simomné 40, Pá l fy I s tván 
10, I. sz. tartnléklkórtiázbain ÍHnbacsek Gkzrila 

gyűjtése 53, dr. Tóth Lajosné 50, dr. Sz. Gy.-
né 10, Hely Károlyné 4, Pitroff Koméin© 20, 
Englander Józselfné 10, ,egy őrmester a fém-
ipariislboliából 20, dr. L. V.-né 10, André 
György 2, dr. Tóth Lajos 20, dr. Gyuricza 
Sándonné 20, dr. Guthy Tódoriié 10, Pozsgay 
Károlyné 15 fkoronia. — Egyéb pénzadomá-
nyok: Tóbiás Fierencné 10, Liptai Péter 
Deszk 5, Far'kasdi Lajosné Desz.k 5, Makói 
Mialkay Emiiné 22, Zei.sler Irén és (Margit. 50, 
özv. Erdélyi Ignáczné 10 korona, Fülöp Ká-
rolyinlé igyüjése 5 korona 37 fillér. 

— A kamara és a kenyérárak. A keres-
kedelmi és iparkamara közili a kenyérárak 
fölemeléséről: széllé mai hirüntókej iklapdsio-
latosan: A kamara a barna kenyér árát nem 
50 és 54 fillérben, hanem 44—48 fillérben! ja-
vasolta megállapítani. Az 50—54 filléres ja-
vaslat a fehérkenyérre szóit. A kamara ja-
vaslatai s a tanács árhatároza'tai között csak 
2—2 fillér volt ia kenyérféléknél a különbség. 

— Magyargyűlölő diák. Kolarits Dániel 
tizenöt esztendős gimnáziumi tanuló ez év 
októberében Zeisl Aliadár kulai kereskedő 
üzletében 'a következő kijelentést tette: „Mi-
nél beljebb mennek a svábák és a magyarok 
Szerbiába. a.nnál jobbon ki fognak kapni. 
Majd szaladnak onnan vissza. Páír nap múl-
va ismét, véleményt nyilvánított a kis .gimna-
zista és igy szólt : Okosan cselekedtek a szer-
bek, mikor meggyilkolták Brankovics pátri-
árkát, mert az gyűlölte a, szerbeket és a ma-
gyarokat szerette. A diáikat valaki feljelen-
tette, in ine a zoinbor.i törvényszéken megin-
dult ellene az eljárás. A .törvényszék izgatás 
és bűntett feldicsérés miatt egy évi fogházra 
itólte Kolariiteclt, kinek fefebbeaése folytán a 
szegedi Ítélőtábla .ma foglalkozott laz ügygyri. 
Kolarits tagadta, liogy az inkriminált kifeje-
zéseket használta. (De Horváth Jenő ügyész 
a fogházbüntetés felemelését kiérte, egyben 
.anfiak a megállapítását is kívánta, hogy nem 
tartozik-e ez az eset a. fiatalkorúak biróságá-
hoz. Az ítélőtábla megváltoztatta az első bí-

róság Ítéletét ési javító nevelésre ítélte a ma-
gyargyalázó diákot. 

— Megbüntetett élelmiszerdrágító. Dr. 
Temesváry Géza főkapitány, la kihágási bi-
róság vezetője két napi elzárásra és busz ko-
rona pénzbüntetésre itélte Popov Ládáné'ko-
fiaasszouyt, aki a tojás darabját, — amikor 
még 14 fillér volt a makszimális ára — hu-
szonkét fiiérért árusiotta. Azzal védekezett, 
hogy csak ia városon átutazó .német katonák-
niak adta ennyiért, másnak legalább 16 fillért 
számított volna darabjáért. 

•— Betörő a Bokor-malomban. Szombaton 
este iSzécsény (Miklós detektív volt ügyeletes, 
mikor jelentették, hogy a Bokor-malomban 
ismeretiem, tettes feltört az irodában egy Író-
asztalt és mimtegy kétszáz koronát ellopott, 
A detektív eleinte eredménytelenül nyomo-
zott, mig meg inam állapította, hogy n. ma-
lomnak egyik munkása: Sóti István éppen a 
lopás elkövetése napján távozott munkából, 
anélkül, begy erről előzetesen jelentést tett 
volna. Sótinak Szegeden. bejelentett lakása 
nincs, sehol sem találták. 'Vasárnap aztán 
megállapította Bzláasémy, detektív, hoigy az 
elszökött .munkásoiak egy ajánlott levele van 
a postán Zentárói, Jelentést tett dr. Borbola 
Jenő rendőrkapitánynak, aki táviratilag 
kérte a zentai csendőrséget, Ihogy Sóti után 
nyomozzon. Hétfőm reggel már a szegedi 
rendőrségem volt, .a tolvaj, alkii eleinte tagadta 
a betörést, 'de később töiredélines vallomást 
tett, Sóti a lopott .pénz egy részét elmiulatta, 
a'többit pedig Zentám lakó menyasszonyának 
ada. Átkísérték az ügyészség fogházába. 

— A Szegedi Kereskedem! és Irarbank 
értesíti ügyfeleit, hogy .a III. magyar Ihadi-
Ikölcsöm szabad címletei a kiadott elismervé-
nyeik ellenében t, üzletfelei rendelkezésére 
állanak. I 1 

— Akit ketten szeretnek. Földes Arthur 
nagy'sikert aratott drámája ez, amelyet szer-
dán és (csütörtökön mutat be :a Korzó-mozi. A 
dar.ah a maga közvetlenisiáréível hat, nincs, ben 
ne íseinmi trükk, liaitásvadászó fordulat. Ked-
vieis szerelmi történet, amelyből hatásos 'erő-
vel tör elő ia poézis és csak itt-ott lendül bele 
egy-egy erősebb vonású jelemet, 'Magyar 
mozi-irónak nem igen volt még ilyen sikerű 
darabja, uiint. ez és ©z .meglátszik azon is, 
hogy ia .d!ar.ab szerepeit játszó magyar színi é-
szek is iparkodtak sikerre vinni a darabot. 

— A szélhámosok. Szerdán és csütörtökön 
pompás két filmet mutat be az Uránia-szin-
ház,. Az egyik: A. szélhámosok, izgalmas és 
érdekfeszítő (bűnügyi történet egy álgrófról, 
ki .a legelőkelőbb társaságokba furakodik be 
és ngy követi el vakmerő szélhámosságait. A' 
másik film: A Gerenday leányok, a világhírű 
Gyurikovics leányokra emlékeztető rendkívül 
vidám é® bonyodalma® történet. 

— Szilveszter! előadások a Korzó-mozi-
b-in. Szilveszter estén a „Kilenc ujju ember" 
eimii hatalmas detektiv-d'rániát mutatja be 
a Korzó-mozi. Jegyek keddi .'reggeltől vált-
hatók a Korzó-mozi irodájában. Az előadá-
sok 'délután1 öt, hot, kilenc és'tizenegy 'órakor 
kezdődnek. 

— Cipőket nagv választékban vásárolhat a 
Hungária cipőüzletben Szegeden, Kárász-utca 
14. sz. (Corsó-kávéház mellett.) 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

ORZÓ MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. • • • • Telefon 11-85. 

Szerdán és csütörtökön 

A magyar filmgyártás szenzációja! 

I I I 
Dráma 3 felv. Irta: dr. Földes Artúr. 

Szereplők: 

Haraszti Míci Kertész Mihály 
Lakos Edit Csiki László 
Győr i matiid Andorfy Péter 

Valamint az uj kisérő műsor. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
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