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Férti sportingek, női sportbluzok nagy választékban 
olcsó árakon Pollák Testvéreknél 

gát a javaslatnak a beterjesztésére. A kisblzott 
ság természetesen m m zárkózhatík el attól, 
bogy minden ajánlatot mérlegeljen éa éppen 
ezért ast ajánlja, hogy as angoloktól záros 
batáridőn belül kérjenek ajánlatot él ameny 
nyiben az ajánlat komolysága azt mutatja, 
hogy lehet külföldi tők? érdeklődésére szá-
mitani, hirdessenek nemzetközi pályázatot a 
koncesszió meghosszabbítására, tekintet nél-
kül a Pick Jenő által felajánlott ősszegre, 
mert egy Ilyen pályázat sokszorosan többe 
kerül. 

Tóbb felszólalás után dr. Verest Gábor azt 
mondotta, hogy a pöeálé összegét, amit a pá-
lyázóknak Is káli tenni, 5 százalékban (körül-
belül 4000 ezer pengő) állapítsák meg, nehogy 
esetleg bekövetkezzék, bogy az utolsó pillanat-
ban, amikor a város már kényszerhelyzetben 
van, visszatáncolhassanak. 

A polgármester ezután enunciálta a hatá-
rozatot, hogy az angolokét felhívják, hogy 
záros határidő alatt tegyék meg ajánlatukat 
fe ha ez az ajánlat komoly, akkor nemz -tközi 
pályázatot hirdetnek. A Salgóvol azonban ad• 
dlg b tovább tárgyalnak és a nagybizottság 
megvitatja a srerz6dé*trrr>zrt részleteit. 

Pénteki számunkban ugyancsak a gázgyári 
bizottság fllé$é*el kapcsolatban Ismertettük a 
gázgyári kisbizottság által a koncesszió meg-
hosszabbítása esetére előlerjesztett szerződés- t 
tervezetnek 

azokat a pontjait, amelyek a vá-
ros részére az ellenszolgáltatásokat biztosítják. 
Az eddig féltékenyen titkolt szenőddstervezet 
nyilvánosságra hozatala a pénteki nap szenzá-
ciója, hiszen ennek alapján adja bérbe a 
város ujabb 30 esztendőre a mindennapi élet 
egyik legfontosabb kellékét- a villanyáram-
szolgáltatást. 

Azt hisszük, hasonló érdeklődésre lartliat 
frámot a s íer/ö ' - tervezet ama résap, amely 
az áram és gáz diát állapítja meg ujabb há-
rom évtizedre és amelyet itt részletesen és 
pontosan közlünk: 

Egységárait 
A villalat a villamosáramot és gázt a jelen 

pótszerződés kormányhatóság* jóváhagyásét köve. 
tó hónap I4ŐI kezdődőleg a. következő tarifa sze-
rint köteles szolgáltatni. 

I. A villamosáram egységára 

a) A wegénvilágitosi árim egységára, _ bele-
értve ütletek, irodák stb. áram/ogvasztását is -
kwh.-ként M fillér. 

1934 január bó 1-tőt ez a magánvilágitásl áram 
egvségára kwh.-ként «3 fillérre, 

1935 január 1-től kwh..ként fi2 fillérre, 
1936 január l.től kwh..ként 6l fillérre, 
1637 január Mól kwh..kém 60 fillérre csökken. 

b) Magánháztartások nappali áramfogyasztása — 
feltéve, hogy a fogyasztók a kéttarifás áramszám-
láiót szereltetnek fel _ kwh.-ként 40 fillér. A 
nappal áramfogyasztás ideje arra az 'időszakra 
esjK, amikor az egész éjjefi közvilágítás szünetel. 

c) SgWános űztetek részére a táróra utáni ki-
rokatoifágttásl áram egységára kwh.-ként 50 fillér. 

d) A kisipart motorikus áramfogyasztás alap-
egységára 35 fillér. 

Az alapegységárak 1934 január hó 1-töi k^h.-ként 
3.> fillérre, 

az a.'apegylégárak 1933 január hó 1-töl kwh.-
zénl 12 fillérre, 

sr ílapegységárak 193« Január hó 1-töl kwh -ként 
51 fillérre, 

az alapegységárak 1937 január 1)6 l-t«i kwh.-ként 
30 fillérre csókken. 

Fenli alapárakból a vállalat a r>a'i>ni a i fogyás:-
tiknak, akik legalább is évi 1000 órás kiha>/njlást 
c érnek, külön engedményt adni köteles. 

Ezen engedmény nagysága • következő: 
5001 —10600 kwh. áramfogyasztásig 5«'o, 
10001—15000 kwh. áramfogyasziisig 10'V*', 
15001 -20000 kwh. áramfogyasztásig t5»'o, 
200(4-en felülj kwh, áramfogyasztásaiI 20 n> 
Nagyipari fogyasztóknál külön eg> ezsóg szemit 

állapittatnak meg az egységárak és az áramszolgál-
tatási feltételek. 

a) A városi közterületek világításánál fkörvtlá-
gilásnil) a fogyasztott áram — beleértve a köz-
világítási lámpák karbantartási és eserélési költ-
Ségeit is — továbbá minden * várost pénztárból 
fizetendő vifágitási áramfogyasztás egységára kwh.-
ként 35 fillér. 

Ugyanezen egy légárral számolandó el a városi 
izjnház fogyasztása abban az esetben is, ha azt 
nem a város fizetné. 

f) A városi pénztárból fizetendő motorikus *r*m 
egységára általában kwh.-ként 2« fillér. 

Az alsóvárosi srlvattyntelep és hármaakőlyoki 
szivattvutelep áramegységára azonban külön meg-
állapodás szerint kwh.-ként IS fillér. 

g) A városi vizmü részére szolgáltatott motori-
kus áram egvségára, — ugyancsak külön megál-
lapodás szerint — évi 4400 aranypengő alapdíj-
ban és kwh.-ként 71/4 fillér áramdíjban állapítta-
tott meg. 

Hasonlóképpen szabad egyezkedési tárgyát fogja 
képezni a Szeged Városi Gazdasági Vasút áram-
ellátása, amennyiben ez a vállalat villamos von-
tatásra térne át, azzal a kikötéssel azonban, hogy 
ezen va»ut részére felszámítandó egység ára nem 
lehet magasabb, mint a Szegedi Közúti Vaspálya 
n. T. részére vontatási célokra szolgáltatott áram 
egységára. 

11. a gáx egységára 

a) Magánfogyasztók részére tekintet nélkül « 
for,i/aszlds felhasználási módjára a gáz m'-ként 
3 ) fillér, amely 1935 január 1-től m» ként 29 fil-
lérre, 1937 Január 1-től m'-ként 28 fillérre csökken. 

b) A város közterületek világítására — tekin-

tet nélkül a lámperendszerre, a közvilágítási Iám. 
pák általános gáznyomása mellett — szolgáló géz 
egységára m'-ként 22 fillér. 

e) A városi pénztárból fizetendő minden afféb 
gázfogyasztásért m8-ként 20 fillér. 

Ugyanezen egységárral számolandó al a várost 
színház fogyasztása abban az esetben is, ha azt nem i 
a város fizetné. 

A vállalatnak Jogában áll az I. és II. alatt fH-
sorolt egységárakból saját belátása szerint a fa. 
gyautóknak az igénybevett taljesUméoybaa és a 
fogyasztott mennyiséghez képest 

engedményt 

nyújtani és a fogyasztókkar a fanti egységáraktól 
eltérő, de azoknál nem kedvezőtlenebb, külön meg. 
áltapodásokat létesíteni. 

Köteles azonban a vállalat minden olyan a 
jövőben létesítendő ipartelep, vagy mezógazdaaági 
üzem részére, melyet a város kedvezményes elbá-
násra kijelöl, olyan áramszolgáltatási feltéteteket 
megállapítani, amelyeket a telep, Illetve fizem rá-
szére legalább azt a legnagyobb kedvezményt biz-
tosítják, amit hasonló fogyasztási viszonyokkal btró 
helybeli fogyasztók már élveznek. 

Jelen megállapodásban feltüntetett egyzégirak 
változásai a magyar törvényéé fizetési eszköz, a 
pengő aranyértékének változásához vannak kötve, 
egy pengőt mindenkor 0:26315789 gr. színarany 
értékével véve egyenlőnek. Amennyiben tehát jelen 
szerződés tartama alatt a pengő aranyértékben a 
jelenlegi értékviszonyokhoz képest változás állna 
be, ugy fenti árak olyképpen módositandók, bogy 
a vállalatnak mindenkor a fenti aranyérték-st bw-
tositják. E módosítások megállapításánál 5 * 1 ~ 
eltérés figyelmen kfvül hagyandó. 
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eredeti S T E Y R W A F F E N R A D 
M T é s S T Y R I A kerékpárok H 

Déry gépáruház Waqy tavltö műhely a 

A szentesi görögkeletiek harca 
Németh István esperessel 
A szegedi törvényszék tárgyalja a különös rágalmazás! pert 

(A Óét magyar ország mu nJeatáreátót.) Rendkívül 
érdekes ügyet tárgyal a napokban a szegedi tör-
vényszék. Március 15-én Erdei Sándor szenlesi 
gazdálkodó és huszonnégy társa, valamennyien 
ortodoz görögkeleti hivők panaszos beadvánnyal 
fordultak dr. Csergő Károly csongrádmegyei al-
ispánhoz Sémeth István görögkeleti esperes ellen. 
A hivők arra kérték az alispánt, hogy ügyüket 
vizsgálja ki ennek alapján a szentesi görögkeleti 
egyházban évek ÓK dúló harcokra nyújtson meg-
íe e'ő orvoslást. 

A 'uei'd^áev <u'yos panaszokat aorolt fel az 
espeies ellen,'azt állítja, bogy az esperes etftfhdz' 
es iogellenesen tölti be hivatását, kikapcsolta a 
szentesi görögkeleti egyházat az ortodox anya-
szentegyház kebeléből, a nisi püspök eltiltotta a 
papi teendőktől és igy nincs /09a egyházi funk-
ciókat végezni. A hivők arra kérték az alispánt, 
hogy helyezze viasza az egyházat a megye fenn-
hatósága alá. 

Sémrth István esperes Erdei István és huszon-
négy társa, valamint a beadvány értelmi szerzője: 
Arnóczkg József ellen feljelentést tett és felj&-
lenlésében főleg a következő kitéteteket inkriml-
nálta: 

• Németh Istvánt .lem olyan görögkefetí papnak 
szentelték fel, akir.ek hivatás a magyarság ül' 
dőzése "lt volna. A tudat t o k és gyermekeink 
illetéktelen egyénnek vannak l.ényszeritve bűnei-
ket meggyónni és szentségtörő kézből fogadják 
az Oftáríszentséget. Németh István utján c*ak a 
halálos bún tudatával fogarlhaljuk et a szent-
misét. Az a védekezése, hogy ma is érvényes psp, 
csak mese és ti erről szóló okmányokat vizsgá-
lat tárgyává kell tenni Felvételte magát Germán.is 
középéurőpai érsek wadseregébe azzal, bogy utóbb 
clbocsá|tót hoz.« 

Az esperes s^c.int ezek a kifejezések kimerítik 

a rágalmazás, becsületsértés ée a hatóság előtt| 
rágalmazás vétségét. 

*Ai ügyben már tartott tárgyalást a szentesi járás-
bíróság. A tárgyaláson érdekes vallomások hang-
zottak el. Arnóczkg József példáol fetekezetnét-
kölinek vallotta magát és azt állította, bogy a 
beadványban foglalt teológiai érvelés helytálló éa 
azt hajlandó kánoni törvényekkel is igazohti. Az 
esperest irreguláris lelkésznek nevezte- Egy má-
sik Vádlott elmondotta, hogy Zuhkovice püspök-
től azt kérték, hogy fossza meg Németbet a papi 
állásától, mire Zubkovirs azt válaszolta, bogy a 
nisi püspök megfosztotta papi méltóságától. A 
vádlottak egyik-másika kijelentette nyíltan, hogy 
neki nem papja Nemelh esperes. 

A biróság az ügyészi megbízott indítványára 
áfiette az ügy iratait a szegedi törvényszékhez, 
mivel hamis vád büntette látszik fennforogni. Igy 
kerfll az ügy rövidesen a szegedi törvényszék alé. 

Tflzfizietszenfóboi 
teljesen járta*, főként tanyai üz-
letekre s z e r z ö t felveszünk. 
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Magyar—Francia Biztosító, Szeged. 

Leszállított árban kapható 
BredaH WaHaaraé (Stary) kerékpár 
• redat l DQrkopp kerékpár 
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