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I.uii a légszeszgyár fenyegető anyagi lxelyze-
te gyors intézkedésit igényel, a tanácsnak 
ezen határozatát ez ufofa. hozza a fogyasztók 
tudomására, felkérve a fogyasztókat, hogy 
május havi számláikat fizessék az uj egység-
árak szerint, kijelentvén, hogy mindazoktól, 
okik ezen egységárak szerint kiállítóit szám. 
híikat bemutatáskor ki nem űzetik, — azok-
tól a légHzesz, illetőleg a villamos áram szol-
ga 11 atását azonnal megrónjuk. 

A fogyasztó közönség tájékoztatására a 
következő számítást közöljiik: 

lEgy polgári tisztviselő család havi lóg-
p'cszifogyas.ztása reggeli, ebéd, vacsorakészi-
1 se légszivszfözőn, vasalás légszesszel, heten, 
kint egy fürdő légszeszkályha segélyével !kb. 
íi!un légszesz. Ennek pénzértéke 380 fillér egy-
^ 'gár melleitt 182 korona. Ha ugyanezen osa-
lád a reggelit, ebédet, vacsoráit, vasalást és 
fürdőt fatiizelés mellett akar ja elérni, akkor 
havonkint átlag 550 kg. fára van szüksége. A 
•vágott fának á r á t pincébe berakva kilónkint 
40 fillérbe számítjuk, akkor a havonkjnti kí-
'!dás fára 220 korona, tehát a légsze-szhaszná-
latnál havonkint 38 korona megtakaritás ér. 
befő el. 

Szegedi Légszeszgyár és ViHamfelep. 

orzó Mozi 
TELEFON : 

11 -85, tyiugsió: 
V A S S SÁNDOR. 

TEtEFON: 
1 1 - 8 5 . 

Szombaton és vasárnap 
Szenzációs m a g y a r film. 

Farkas Imre operettje 4 felvonásban. 

A Temesvá r i Színház tagjaival a 
főszerepben . Főszereplők: 

Lakafos Ilona és Virányi Sándor. 

Előadások hétköznap 5, fél 7 és 8 órakor 
vasárnap 3, fél 5 , 3 és 8 óra. 

I F E á M l á 
Magyar Tudományos Szinház. 

Telefon 872. Telefon 8 7 2 

Szombat és vasárnap 

A drágakövek 
dráma 4 felvonásban a főszerepben Henny Portén. 

Ezt megelőzi 

Az ellenállhatatlan 
vígjáték 2 részben. 

Előadások köznapon 6 és 8, vasárnap 
2, fél 4, 5, fél 7 és 8 órakor. 
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Telefon 
* 808. V A S S 

MOZ I . 

Telefoss 
807. | 
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MOZ I . 
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Szombaton és vasárnap 
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f bűnügyi regény 4 felvonásban, a főszerepben 
Hella /v\oja. Ezt megelőzi 

Péter és Pál 
- vígjáték 2 felvonásban. 

j ütöadásók 
Vasátnap 

kezdete szombaton 6 és 8 órakor. 
.2, fél 4, 5 fél 7 és 8 órakor. 

coo 

C o i i s o l a í i o . 
— Zöldi Fii mának. — 

Nem múlnak ők el, kik szivünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ök itt maradnak bennünk csöndé-én még, 
1 liszt1!i hazánk nekünk a végtelenség. 

.. . • -••.-.->. • .- .••ggv 
Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitihidököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren. 

Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 
FöliSsza lelkünk, mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolftként. 

JUH ASZ GYULA. 

— Hír magyar politikusokról. A Temes-
vári Hírlap ir ja: Pázmándy Dénes sok ér_ 
dekes dolgot mondott el a budapesti viszo-
nyokról. Előadása szerint Budapesten a le-
tartóztattak szánía több e? • re rug, de a* vé-
rengzésekről. kivégzésekről és utcai harcokról 
keletkezet! hírek néni felelnek mag a való-
ságnak. A lejártózlatoltak között van Lorá. 
szy Márton, Baza Barna, ,S\:ahó István volt 
miniszterek, Mezősi Vilmos, IJtíTranyj Lajos. 
l'i'szi Imre, 1fil.Ms Andor. Légvárig ímre. 
T/'acsitit Géza, Tkhrzp István. Igen sok ma-
gyar politikus külföldi- • menekült. '-Svájcban 
igen sokan tartózkodnak. Hoci; János Svéd-
országba ment- Andrássy Gé'/a. Batthyány 
Tivadar, az Erdődy grófok és szá'mOs mágnás 
Ausztriában, Ugrön 'Gábor Szatinárött idő-
zik. 

— Román pa rancsnokság van Újszegeden 
Kz ut-'znsii igazolványaik kiúl'litasia körül' ujabb 
intézkedések történtek. A vásárhelyi meg-
srYSó ''omán. mtrauestr ksásg 'H'd-nt közleke-
di'-t elzárt. Hódnrézővásáifyclv Wé eg.vá.l;ta~ 
láu nem lehet utazni. Utazási igazolványokat 
egyébkén! ezentúl csak. « 1 eg.megrndokoftabb 
es-dek-bün ad mik ki. Látogatási célból utazni 
ne.ni szabad. A szerb parancsnokság .egyetö-
re beszüntette nz utazási igazolványok, kiál-
lítását. IJiszegeden most már román parancs-
nokság is vem, amelv a szerfo konvikhisbaM 

van elhelyezve. A román parancsnokság álli-t-
ja ki a románok által' megszáll* területekre az 
utazási igazolványokat. 

— A dohánygyári készletek kiosztása. 
Illetékes helyről közlik a Délmagyarország 
szerkesztőségével: Minthogy az állampénztár 
nem tudja a dohánygyári tisztviselőket, és 
alkalmazottakat fizetni, a g.vár készletét fo-
kozatosan ki fogják osztani, hogy a fizeté-ek 
folyósíthatok legyenek. lA kiosztás tehát non 
ugy történik, mint a múltkor, vagyis egye-
nesen nagy tömegben, hanem akként, amint 
azelőtt, rendszeresen történni .szokott: a do-
hánygyár a nagytőzsdéhez juttat készléteket 
és azokat a nagytőzsde osztja ki a dohány-
kisárusoknak. Városi illetékkel a jövőben 
nem terhelik meg a szivarokat. 

— Aki válogat a pénzben. Dr. Szabó 
József szegedi törvényszéki bíró neje be-
ment Boros Antal SzéchenyLtéri divatáru 
üzletébe, hogy különféle szalagot vásároljon. 
Vett is tiz koronáért és egy 25- koronással 
akart fizetni, a pénztárosnő azonban nem 
fogadta el a r>énzí, hanem másikat követelt. 
Dr. Szabónénak nem volt másik pénze, kény-
telen volt hát az árut otthagyni. Dr. Szabó, 
amikor nejétől az esetről érlesült, feljelen-
tést tett a kerekedő ellen a kihágási bírósá-
gon. 

— Hafátozás Pénteken reggel váratlanul 
elhunyt Szeged egyik derék polgára: Js'ransz-
Emil. Nyolc -tíz évvel ezelőtt került Szegedre 
és hosszú ideig volt a DéFmagyarorszád ki-
adóhivatalának agilis- főnöke- A világháború 
alatt az orosz fronton fogságba jutott. Orosz-
országban bárom és fél évig szenvedett, inig 
a mult év augusztus havában végre hazake-
rült. Széles körben ismert kedves, melegszL 
vű munkás tagja volt a társadalomnak. Szív-
szélhűdés ölte meg 42 éves korában. Halálát 
felesége, Landesberg Böske és kiesd fia, Pista, 
valamint kiterjedt rokonsága gyászolják. Te-
metése vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a. 
Lővv Lipót-utca 15. számú gyászházból. 

— A kultúrpalotában a tárlaton Juhász 
Gyula ma délután 5 órakor előadást tort. Be-
léptidi.i a rendes. 

— Tüzkataszfrófa Dorozsmán. Csütörtö-
kön reggel fűz támadt Balogh Lajos dorozs-
mai lakos házában. A tető gyulladt ki, amit 
a szomszédok azonban nyomban észrevettek. 
Hogy az oltást megkezdhessék, benyitottak a 
lakásba, ahol borzalmas látvány tárult eléjük. 
Balogh eszméleten ül hevert az ajtó mellett 
a földön, az ágyban eltorzult arccal, holtan 
feküdt az asszony, meg másfél .esztendős kis 
fia. A szoba egészen meg volt félve ®ürü 
füsttel, amely a kenyérsütő kemence kőmé. 
ínyéből árasztotta el a helyiséget. A két ha-
lottat és Baloghot, akit időközben eszméletre 
térítettek, ki vitték a szabadiul, aztán hozzá-
láttak az oltáshoz. A füzet hamarosan eloltot-
ták. a házat azonban mégsem sikerült meg-
menteni. mert az~egész tetőzete beszakadt. A 
jüzkatíisztrófa két szerencsétlen áldozatát az 
egész falu részvétele mellett temették el. 

— Felhívás! Felhívom az összes Szegeden 
tartózkodó tartalékos népfelkelő és szolgála-
ton kívüli viszonyban lévő tisziteket,. alhadna-
gyokat, valamint katonai hivatalnokokat, hogy 
a szabályzatban előirt időszaki nyilvántartás-
ba való vételük végett katonai okmányaikkal 
az illetékes kiegészítő parancsnokságnál 
(népf. parancsnokságnál) az alább felsorolt 
sorrendben jeílenlt kezdenek: A—1> má ja s 
26-án, (V-J május 27-én, K—L május 28-án, 
M P május 30-án, R S május '31-én. ' f - % 
junius 2-án. Jelentkezési'idő naponta délelőtt. 
9 órakor, öltözet: Azon tartalékos tisztek 
stb, kik jelenleg tényleges szolgálatot telje-
sítenek, ygyenmhában, leszerelt tisztek stb. 
polgári ruhában. Szombathelyi alezr. ker. 
parancsnok. 

— Táncmulatság. A Magántisztviselők és 
Kereskedelmi Alkalmazottak munkanélküli 
tagjai folyó hó 25-én, vasárnap délután 3 órai 
kezdettel a Tisza-szálló nagy- és kistermében 
tombolával és szépségversennyel -egybekötött 
jótékony cél n táncmulatságot rendeznek mely-


