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Elfogaö betéteket t a k a r é k p é n z t á r i k ö n y -
v e c s k é k r e és f o l y ó s z á m l á r a . 

Leszámitol váltakat! 
Előlegeket aá értékpapírokra! 

Engedélyez kamatozó jelzálag-kölcsönöket 
és törlesztéses kölcsönöket (15—50 évig 
terjeöő iőőre) telekkönyuezett ingatlanakra és vi-

öéki fölöbirtokokra. 

A világítás korlátozása. 
A szállítási viszonyok okozta nehézségek a helybeli légszeszgyár és vil-

lám-telepet is súlyosan érintik, ugy, hogy nevezett telep részben katonai ren-
deletre is kénytelen üzemét korlátozni. Az üzem korlátozás főképen a lég-
szeszgyárra vonatkozik, mivel a légszesztermeléshez tisztán csak úgyne-
vezett gázologtatható szenet lehet felhasználni és ennek a termelési hely-
ről va8ó elszállítása teteimes nehézségekbe ütközik. A villamosfogyasz-
tás korlátozása már tervbe van véve, miután azonban jelenleg még meg-
felelő mennyiségű és ezen célra alkalmas szén érkezik, ugy annak teljes 
életbeléptetése a szénszállitási viszonyok további fejleményeihez képest 
történik. A korlátozások a következők: 

1. A közvilágítási lámpák közül körülbelül csak Vj-resz gyujtatik. 
2. Kávéházakban, vendéglőkben, korcsmákban, üzemékben, raktárakban, 

melyek légszesz, valamint villamos berendezéssel vannak ellátva, csakis a 
villamos berendezést használhatják teljes egészében, minden korlátozás 
nélkül. Ott pedig, ahol vagy csak légszesz, vagy csak villamos berende-
zések vannak, az eddig használt légszesznek, vagy villamos áramnak 
csak fele fogyasztható, mely mennyiség a gázgyár által esetről-esetre 
meg lesz állapítva és az illető ügyféllel irásbelileg közölve. 

3. Magánháztartásokban, ott ahol tégszesz és villamos __ berendezés 
egy-üttesen használtatott , csak a villamos áromat_ szabad igénybe venni 
korlátlan mennyiségben. Ott azonban, ahol csak légszesz, vagy csak villa" 
mos berendezés volt, az eddigi fogyasztásnak félmennyiségét szabad el-
használni. Ezen fogyasztási mennyiséget a légszeszgyár szintén esetröl-
esetre megállapítja és azt a fogyasztókkal irásbelileg közli. 

4. A légszesz-,főzőberendezéseknél az eddig használt légszeszmennyi-
ségnek háromnegyed részét szabad csak elhasználni, mig_a légszeszfütés-
nél csak a félmen-nyiséget. A légszeszeszfütést illetőleg még ama korláto-
zás ál! fenn, hogy olyan helyiségekben, ahol szén-, koksz- vagy fafütésü 
kályhák voltak vagy annak berendezve és azokat csak szépészeti vagy 
kényelmi szempontból tették félre, ott a légszesszel való fűtés egyálta-
lában nem vehető igénybe, hanem vissza kell térin a szén-, koksz- vagy 
fatiizefésre. A fentemiitett és korlátozott mennyiségek adatait a légszesz-
gyár vagy a mult év ugyanazon havi fogyasztása alapján, vagy pedig ha 
az rendelkezésére nem állana, ugy az előző havi fogyasztás alapján álla-
pította meg és minden fogyasztóval Írásban közli. Azon esetben, ahol az 
ezen adatok alapján kiszámított egy havi légszeszmennyiség kisebb lenne 
mint 22m3., ugy ott havonta 22m3. légszeszfogyasztás engedélyeztetik. 
Ugyanezen számítási mód áll fenn a villamos fogyasztásnál is, ahol az ily 
módon megállapított korlátolt fogyasztási mennyiség 150 hwóra havon-
ként. Miután eminens érdeke magának a közönségnek, hogy a légszesszel 
mentől nagyobb mennyiségben takarékoskodjon, addig mig a szénszálli-
tási viszonyok javulnak és egy esetleges pazarlásnak mégis útját álthas-
su.k, ezért Szeged város tanácsa kimondotta, hogy a légszeszgyár a fen-
ti megállapított mennyiségeken felül fogyasztott légszeszt köbméterenként 
2.— koronával, a villamos áramot hwóránkéiA 1.— koronával fogja el-
számolni. A motorfogyasztásokat illetőleg a légszeszgyár esetről-esetre 
•külön ^megállapodásokat köthet. Amennyiben ezen rendszabályok kellő 
eredménnyel nem járnának, azaz alégszesztermelés ezáltal nem csöken-
ne. ugy nevezett kénytelen lesz rövid időn belül még nagyobb megszorítá-
sokat életbe léptetni s ezért is felkéri a fogyasztó közönséget, hogy min-
denki a közérdekre való tekintettel a légszeszt jnos t oly minimális mér-
tékben vegye igénybe, amennyire az csak lehetséges. 

Szegedi Légszeszgyár és Vlllamtelep. 
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gyárüzem, iroda 
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Római-körut 21. 
Zelefon 255. 

T}elvárosi üzlet 

Rudolf-tér 6. 
Zelefon 1217. 
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Jíoltzcrfe Társa 
Posztó, gyapjúszövet, 

szabókellékek, kézmü-

és szőrmeáruk nagyke-

reskedése. Nagyban és 

kicsinyben való eladás 

Vár-utca 9 sz. Telefon 

223 szám. 

Nyomatott Váfjwy L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9. 
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