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eap.itó! j*'*o «se rődás idotariam* alatt 

évi 300. OOO arazrypcssgöt mmoJ-
góltatnL 

(A 900.000 aranvpangő az arany értékének válta, 
sásához leélendő.) Ezt az értéket a vállalat a vá-
ros közvilágítása, valamint a város épületeinek 
— a vjzmútelep motorikas fogyasztásának kivéts-
Ifévoi — egyéb üzemeinek világítási és motorikus 
Jbgyasztá* céljaira, villamosáram és gáz for-
májában. természetben szolgáltatja a 9. ft-ban meg-
adott, illetve mindenkor érvényes egységárak alap-
ián számítva. 

Amennyiben a város fent megjelölt áram- ás 
gázszolgáltatásnak ellenértéke valamely évben a 
900.000 aranvorngőt nem tenné M, a vállalat tar-
tozik minden év október hó 31-ével történé el-
számolás alapján a mutatkozó kltonbözetet a eá-
nos javára 30 nap alatt készpénzben megtéríteni. 

b) A villalat a városnak agy— smindenkorra 

1,400.000, amam egy 
a z d z e s e r aranypengői 

mely összeg a jelen szerződés kormányhatéság 
Jóváhagyásakor, legkorábban aioabsn 1932 novem-
ber hó 1-én esedékes, 

e) A vállalat a város részér* Jelen pótaserzédés 
Jogerős jóváhagyásától, de legkorábban 1MB no-
vember i-tőJ kezdve ugy a villamosáram, mint a 
gázszolgáltatásból eredő bevitelei után az alábbi 

résseaedéaekeí 
tartozik fizetni-

A Szeged város területén magánosoknak világi-
tási célokra eladott villamos áram bruttó bevétele 
•tán 6*/o, gzaz hat százalékot. 

A Szeged város területén motorikus fogyasztás, 
valamint a város részér* világítási és motorikus 
célokra eladott villamos áramból, végül az összes 
gázeladásból származó bevételek után l<*.*«s ket-
tő százalékot. 

Jegjzet; a bizottság kívánsága szerint 9 * . há-
rom százalékot 

Ha a Co/o-os kutat alá eső bevétel az «vt 
1,900.000 aranypenget túlhaladja, akkor a része, 
sedéaf kuies az árambevétei azoa része után, amely 
1,300.000 és 1,400.900 aranypAgő közé esik, 6-J>®>; 
1,400.000—1,500-000 pengő közé esik 7<*; 1^00000-
1,600.000 pengő közé esik, 7-5*. 

Jegyzet: A tyaottság szerint 8 * . 
1,600.000 aranypenfőa felüli bevétel utaa 9* . 
Jegyzet; A bizottság szerint Uty. 
Hasonlóképen, ha 9 *-oa réssasedésl kalcs alá 

eső áram. éa fázbevélel velamely évben as 1,300.009 
aranypengőt túlhaladja, akkor • rétraenriéri kalcs 
a bruttó áram-, illetve gázbevétel azon része után, 
amely 1,300000-1,400.000 arany paugő kflcé esik, 
2i/« 1,400.000—1,500,800 aranypengg közé atik, 
2.5 1^00 000-1,600.000 aranypengő közé esik, 

Jegyest: A bizottság szerint 9 , 
l.áOaOOO aranypengő* felüli bevétel után 3 
Jegyzet: A bizottság szerint 4 
A várost megillető fenti részesedést a vállalat 

a bevételi pénztárkönyvéből a város részére készí-
tett k:«onat atapján negyedévenként ntólaf tar-
tozik a város főpénztárába befizetni. 

d) A vállalat a koncesszió maghosszabbításé 
ellenében 

leiaoad annak a 2.000,000 
aranypengő lökének. Illetve om 
esedékes részletnek megtértté. * 

sérOl, 
amelyet fc város a külvárosok áramellátásával kap-
csolatosan az 1927. VI. 2Wn kelt 281/1027. kgy. 
és 1928. VL 30-iki 347/1928. számú kgy. hatá. 
rozattal magára vállalt Hasonlóképen lemond a 
vállalat e vtíágháború és az azt kővető gazdasági 
korlátozások dital okozott kárért és elmaradt ha. 
ssonert, nemkülönben az sfmaradt leírásokért  a  

várossal szemben emelt és emelhető, de « váras 
dttat el nem tsatert igényeiről is. 1 

Kijelenti továbbá a vállalat, hogy ezen temen-

E L Ő A D Á S 
a kamatmentes épitkezésril 
A Budapesti Ingatlanbank kiküldöttje folyó hó 
92-ée délután I éraker a Váv. Altiszil Kér 
helyiségében <Szenlhároroság-ucea 42 ; tájékoz-
tató előadást tart a kamatmentes BIB köl-
csönről- Részvétel diit«lan. Mindenkit szive-

sen látunk. 

Budapesti Ingatlanbank 
Részvénytársaság SZS&TZAZ 

Ssagaéi képviselet: 

Molnár György Szeged, 
Vitéz occa 18. 13 

dácból eredő tőkeveszteségei az áremegységárak 
esetleges revíziójánál az 1935 október 31-ike utáni 
időszakra vonatkozólag figyelembe nam vehetők. 

Jegyzet: A bizottság * helyett, a következő azöve-
get Javasolja? 

Kijelenti továbbá a vállalat bogy 1935 novem-
ber 1. után a külvárosi viüamosvílágitás érdekében 
létesített beruházásokra fordított, valamint a jelen 
megállapodás alapján ezután teljesítendő tőkeszol-
gáltatásokon kívül — a régebbi beruházások, vagy 
egyéb tőkeszolgáltatások a várossal szemben sem-
miféle vonatkozásban, különösen az egységárak 
megállapításánál figyelembe nem vehetők. 

e) Végül kötelezi magát * vállalat arra, bogy 
a város részére 

3,000,000 arxmypengő ereiéig 
terjedő kedvezményes fUggö-

kölcsönt nyuft. 

illetve szerez meg, anaely kölcsön a jelen pótas*. 
ződés jóváhagyásától számított három hónapon 
belül három egyenlő részletben vehető Igénybe. 
A kölcsön kamata a Magyar Nemzeti Bank hh*l 
talos kamatlábát 1.5 «'o-aí haladhatja meg éa bét 
évi időtartamra folyósítandó. A vátalat összeköt, 
tetéseinek rendelkezésrebocsájtásával tőle telhető, 
leg igyekezni fog a kölcsönnek boaszoiejárata, 
amortizációs kölcsönre való átalakítását kkszk*. 
zólui, illetve ilyen hosszúlejáratú kölcsön megssaw 
zését a város részére elősegíteni. Ha ilyen kólcaún 
megszerzése két éven belül lehetségessé nem válna, 
ugy már most kötelezi magát a vállalat art*, hogy 
a lenti függőkőlcsönt 1935 október 31-ig váltomt. 
ian fettételek me.lett meghosszabbítja. 

A jelen szakasz c) pontja szerint járó részaas. 
dést a város ezen kölcsön egyik hirtositékárf 
már most lekötni hajlandó. 

Véres féltékenységi dráma 
(A Délmaggarország mu n k atár9áté 1') Szerdán 

est* véres féltékenységi dráma játszódott le a 
Szentes melletti vekerzugi tanyákon. Szabó József 
gazdálkodót szomszédja félholtra verte. Szabót be-
szállították a szentesi közkórházba, életben mara-
dásihoz n{nos remény. 

Szabó József régebbi Idő óta udvarolt a szomszéd 
gazda feleségének. A férj régóta gyanakodott hogy 
bizonyosat nem tudott szerdán elhatározta, hogy 
letétien bizonyosságot saerec. Este a gazda bejelen-
tette feleségének, hogy ügyei elintézése végett el-
utazik Szentesre. Fel b pattant kerékpárjára és 
eftávoaott Nemsokkal • férj távozása után meg-
jelent az ablaknál Szabó Hasét ás balkan kopog-

tatott. A kopogtatásra megjelent az ablaknál ág 
asszony és a két ember az ablakon keresetül be. 
szélgetésbe elegyedett Epén jókedvűit nevetgél 
tek, amikor az egyik fa mögül hirtelen előlépett 
a férj te két tana. Szabó Józsefnek még csak orr* 
sem maradt ideje, hogy mentegetőzzék, mert t 
férj a nála tevő doronggal Szabóra támadt és 
ütötte ott, ahol érte. Mire a környék népe közbe, 
vetette magát, Szabó József eszméletlenül, szár? 
talán sebből vérezve feküdt a földön. 

A rendőrség a kórházi ágyon kihallgatta Saabé 
Józsefet, aki olyan vallomást tett, hogy nem kf 
vánja támadója megbüntetését, mert 6 vo& * 
hibás. A rendőrség letartóztatta a féltékeny férjet 

Megalakult a szegedi idegenforgalmi bizottság 
(A DUmagyarottíSg munkatársától.) Anrt-

kor megkezdődött ebben az évben Szegeden 
az idegenforgalmi problémák föielevenedése, 
a közgyűlés Pásztor Jóanef indítványára elha-
tározta az idegenforgalmi bizottság megala-
kítását és a polgármestert bízta meg a bízott-
Rág összeállítására vonatkozó javaslat elkészí-
tésével és « legközelebbi közgyűlésnek való 
bemutatásával. Ez a legközelebbi közgyűlés 
már megvolt, napirendjéről azonban valahogy 
lemaradt a polgármester el sem készített ja-
vadata. Most azután dr. Pálfy József az ide. 
gnn forgalmi ügyek intézésével megbízott pol-
gármesterhelyettes, elkészítette javaslatát és 
azt a csütörtöki tanácsülésen terjesztette a 
polgármester élé. 

Dr. ?dtfy József arra kérte a polgármestert, 
bogy ennek az ügynek az elintézésével ne 
odrfa meg a faltusban összeütő legközelebbi 
közgyűlést, mert 

az idegenforgalmi bizottság működésé-

re r&rgős szükség lertne, 

ezért alakítsa már most meg a bizottsági és 
határozatát majd utólag terjessze a közgyűlés 
elé. A polgármester a javaslat alapján dr. 
Balogh Istvánt, Berzenczey Domokost, Firbás 
Oszkárt, Hauser R. Sándort, dr. Kogutoúritz 
Károlyt, Körmendy Mátyást, dr. vitéz Mária, 
földy Mártont, Móra Ferencet, Pásztor Jó-
zsefet, dr. Simkó Elemért, nr. ToneVl Sán-
dort, dr. Veress Gábort, Vértes Miksát és dr. 
Wolf Ferencet nevezte ki az idegenforgalmi 
bizottság tagjaiul. 

A polgármester határozata szerint az ide-
genforgalmi bizottság feladata az idegenfor-
galmi hivatal vezetőjének támogatása, idegen-
forgalmi vonatkozású javaslatok kidolgozása, 
letárgyalása, szakszerű idegenvezetés szerve-
zése, az idegenforgalmi alap létesítésére vo-
natkozó tervezet kidolgozása, a sajtópropa-
ganda kérdésének megoldása, szegedi utmu-
tatók szerkesztése és általábaa minden olyan 
eszköz és mód leikutatása, amely, gz idegen-
forgalom megteremtésének és állandósításá-
nak célját szolgálhatja. 

Az idegenforgalmi bizottság megalakításá-
nak legfőbb célja az, hogy az ügyintézés ele. 
oenebb legyen, mert ezentúl minden olyan 
ügyet, amely az idegenforgalomra vonatkozik 
és amelynek elintézése nem kívánja meg a 

közgyűlés határozatát, a bizottság, illetve « 
bizottság javaslata álapján az idegenforgalmi 
hivatal vezetője intéz el saját hatáskörében. 

Leqényverekedés 
menyasszonyi asszisztenciával 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né« 
hány héttel ezelőtt vad verekedés játszódod 
le az átokházai Bite-féle tanyán Titviczky Ta 1  

náci István több társával együtt ittasan be, 
állított az estéli órákban a Bi|e-féle tanyába 
Itt szóváltásba elegyedtek Bits Rozál udvar, 
lójával, Paplógó Jánossal. A legények közöd 
verekedésre került a sor és a vendégek erő- * p 
sen szorongatták Paplógót, akinek ekkor » 
menyasszonya, Bité Rozál sietett segítségére, 
A legények erre nekiestek a lánynak és több. 

*£ó r megütötték, mire Bite Ferenc is béta 
avatkozott a verekedésbe és egy sótőrő vassal 
fejbesujtotta Titviczky Tanács Istvánt, aki 
eszméletlenül, véres fejjel terült el a földön 
Az ütés oly erővel történt, hogy Titviczky kó> 
pongaalapi törést szenvedett, de különös vé< 
letjen folytán éleiben maradi, azonban jobb 
fülére megsüketült. 

Bite Ferenc bűnügyét csütörtökön tárgyalta 
a szegedi tőrvényszéken dr. Tamjossy Béla. »' 
A vádlott és több tanú kihallgatása után é £ 
biróság Bite Ferencet súlyos t stisértés bün-
tette miatt 6 hónapi börtönre itéltc. Az itélel 
jogerős. 

légbehfllCII 

YQGHURT 
üdít , 
erősíi 

gyöflyU, 
táp lá l 

mert tejszín hozzáadásával készül és sok-
kal Jobb.az aludt telnél 

1 ü v e g A r a 2 0 f i l l é r a 

K ö z p o n t i Teles arcost Rt 
flóktejcsarnokslban. 
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