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,,'A vállalatnak jogában áll az egységárakból saját belátása szerint a fogyasztóknak 
az igénybevett teljesítményhez és a fogyasztott mennyiséghez képest, engedményt nyújtani 
és a fogyasztókkal a fenti egységáraktól eltérő, de azoknál nem kedvezőtlenebb megállapo-
dást létesíteni. Ez esetben azonban nehogy a vállalat egyes fogyasztókat a többiekkel szem-
ben kedvezményben részesítsen, mindazoknak a fogyasztóknak, akik a terhelési érték, tá-
volsági viszonyok, az energiafogyasztás, annak időbeli elosztása, valamint a hálózatra való 
rákapcsolás költségeit illetően egyenlő értékű fogyasztóknak mutatkoznak, ugyanazon élő-
nyös áron köteles az energiát szolgáltatni. Vállalat köteles az összes kedvezményben része-
sített fogyasztókról nyilvántartást vezetni, amelynek egy péklányát évente a város polgár-
mesterének szolgáltatja, aki c rendelkezések betartását szakközegei utján ellenőrizteti. Az 
ilymódon tudomásukra jutott adatokat az ebben tájékozottaknak harmadik személlyel 
szemben üzleti titokként kell kezelniök. 

Köteles azonban a vállalat minden olyan uj, a jövőben létesítendő ipartelep, vagy 
mézőgazdasági üzem részére, melyet a város kedvezményes elbánásra kijelöl, olyan áram-
szolgáltatási feltételeket megállapítani, amelyek a telep, illetve üzem részérc legalább azt a 
legnagyobb kedvezményt biztosítják, amit hasonló fogyasztási viszonyokkal biró helybeli fo-
gyasztók már élveznek. Ezeket a kedvezményeket a polgármester felhívására bc kell jelen-
teni, ki azokat bizalmasan kezelni tartozik. (Villanyvilágítási szerződés 9-ik §-a.) 

Tartózkodás Taormindbart, Róma, Nápoly, Més-
sina megtekintésével február 20-tól március 3-18-
összköltség 224.— pengő. 

San Remoi társasutazás a nizzai karnevál és 
Milano megtekintésével február 20-tól márc. 3-ig 
összköltség '108.— pengő. 

Felvilágosítást és prospektust ad1 a „Via" utazási iroda, Bpest, IV., Váci u. 3G. Telefon: 18—32—56 

Utazás a fauasz el? Szína! 
Karnevál a Riviérán! 

Megverte a gyermeket 
30 pengőre és 10 pengő orvosi 

költségre ilélíék 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gcdi járásbíróságon dr. K ó s z ó György já-
rásbiró tegnap tárgyalta K o m ó c s i n István 
nyugalmazott mozdonyvezető ügyét, aki ellen 
K o m i ő s i József biztosítási tisztviselő tett 
feljelentést azért, mert a nyugalmazott moz-
donyvezető a kis Komlósi-gyereket megverte 
az uccán. Komócsin tagadta, hogy a gyerme-
ket megverte volna, csak megszidta val-
lotta. 

A biróság több tanút idézett meg és hall-
gatott ki, akik elmondották, hogy látták, 
amint a nyugalmazott mozdonyvezető a gye-
reket végigkergette az uccán. A gyerek pajlá-
sai azt vallották, hogy látták, amint a gyerek 
elvágódott a földön a vádlott előtt, majd fu-
tásnak eredt és a mozdonyvezető kergette. 
Kihallgatták az anyát is, aki szerint a moz-
donyvezető hasbaütötte a gyereket, majd vé-
gigzavarta az uccán. Az anya utánok rohant 
és sikerült a gyereket a mozdonyvezető vesze-
delmes közelségéből elcsalni. 

A tanuk kihallgatása után a biróság köny-
nyü testisértés cimén 30 pengő pénzbüntetés-
re ítélte a vádlottat, azonkivül kötelezte, hogv 
az apa kezébe 10 pengőt fizessen le orvosi 
költség fejében, végül kötelezte arra is, hogy 
fi per költségeit fizesse meg. Az itélet jogerős. 

Az uj magyar szellemiségért dolgozó fiatal 
magyar irók február 5-én, szombaton este 

pontosan 9 órai kezdettel a Hungária $zdlló 

emeleti fehér termében rendezendő 

irodalmi esten 
mutatkoznak bc Szegeden. Szerepelnek: 

a 
SZÉP SZÓ 

irói 
Fejtő Ferenc: Emlékezés József Attilláról. 

Ignotus Pál: Magyar iró mai feladatai. 

Rcmenyik Zsigmond: Téli este. 

Gáspár Zoltán: Dudari látomás. 

Horváth Béla: Versek. 

Tizenhatéves, négy középiskolai végzettségű jó 
családból -való fiu 

altisztnek 
szegedi pénzintézethez felvétetik. Levelek — 

„Pénzintézet" jeligére a kiadóba küldendők. 

A Délmagyarország legközelebbi száma 
Gyertyaszentelő Boldogasszony szerdai 
ünnepe miatt pénteken reggel a rendes 

időben jelenik meg. 

— Dr. Láng-Miticzky Ernő, a budapesti Íté-
lőtábla elnöke Kecskeméten. Kecskemétről je-
lentik: Dr. L á r. g-M i t i c zk y Ernő, a sze-
gedi tábla volt elnöke, aki jelenleg a budapesti 
ítélőtáblát vezeti, a mult hét végén látogatást 
tett Kecskeméiep az ottani igazságügyi intéz-
ményeknél. A tábla elnöke fogadta a kecske-
méti ügyvédek küldöttségét, este pedig a kecs-
keméti birák üdvözöltek az uj elnököt, aki-
nek tiszteletére dr. T o r m á s y Lembert tör-
vénvszéki elnök adott vacsorát. Dr. Láng-Mt-
ticzkv Ernő vasárnap este utazott el Kecske-
métről. ^ ^ ^ 

Székszorulásoknál és az ezekkel járó fel-
fúvódásnál, légzési zavarnál, szivdobogásnál, 
szédülésnél és fülzugásnál a belek működéséi 
egy-két pohár természetes „Ferenc József" 
keserűvíz csakhamar elrendezi, az emésztést 
előmozdítja, a vérkeringést felfrissíti s tiszta 
fejet és nyugodt alvást teremt. Kérdezze még 
oivosát. 
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Maqias 
kölcsönöket 
legoyorsabban és legelőnyö-
sebben folyóst/, éksxer és 
Ingóságokra a 

S z e g e d i K é z m U v e s b a n k 

Zálogháza 

Szeqed Városi Szinház 
Ma délután és este 

Kati gyere ki 
Farkas Imre szenzációs rádiósikerü operettje. 

Csütörtökön este 

Jézusfaragó ember 
Nyirő József szenzációs színmüve. 

Filléres helyárakkal! 

Péntektől minden este és vasárnap délután 

Egyetlen éjszakára 
A legnagyobb sikerű zenés vígjáték. 

D é l u t á n i e l ő a d á s o k : 

Csütörtökön filléres helyárakkal 
SZAKÍTS H E L Y E T T E M 

Szombaton filléres helyárakkal 

SZABÓ A KASTÉLYBAN. 

Vasárnap 

EGYETLEN ÉJSZAK ARA 
Délutáni bérlet. Rendes helyárak. 

— Gelei József rektor előadása Kecskeméten. 
A Turul Szövetség kecskeméti kerülete csü-
törtökön délután előadást tart a kecskeméti 
városháza nagytermében. Megnvitó beszédet 
mond K i s s Barnabás jogakadémiai tanár, 
maid dr. G e l e i József, a szegedi egyetem 
rektora tart előadást. Az előadás után vacsora 
lesz a Homok-vendéglőbea 

^ ELŐADASOK. 4-én, pénteken este egynegyed 
9 órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) 
C s a p ó Sámuel, a Magyarországi Vas- és Fém-
munkások Központi Szövetségének főtitkára ,.A 
párisi világkiállítás" cimen vetitettképes előadást 
tart. — A Ferenc József Tudománvetfvetem Bará-
tainak Egvesületc 3-án csütörtökön délután 6 óra-
kor az egvetem aulőiában szabndcffvetemi 
adást tart. Előad dr. B a 1 á s P. Elemér egyetemi 
tanár „Széchenvi és Kossuth hírlapi vitája'1 cim-
mel. Belépés díjtalan. — A Központi Társadalmi 
Kör Boldogasszonv-sugárut 33. szám alatti helyi-
ség+en ma este rendezi meg kulturestjét, amely-
nek műsorán mafónszámnk, szavalatok, énekszá-
mok szerepelnek. Bélepődij nincs. 

— A Külkereskedelmi wívn'nl fílmhemn'n-
tnín. A Külkereskedelmi Hivatal szerdán dél-
előtt 11 órakor a Belvárosi Mozi+an repdezepdő 
filmbpmutatóía iránt olvan nagv érdeklődés 
nyilvánul meg. hogv a hivatal elhatározta, 
hogv 3-án délután fél 3 órakor a he lyőrség . 

4-én délután fél 3 órai l-ezdettel pedig az í f in-

sági előadást rendez. Bemutatásra kerülnek: 
..A magvar ló", „Gyümölcstermelés Magyaror-
szágon", „Szarvasmarhatenvéisztés Magyaror-
szágon". valamint a nemzetközi vndászk'óll'-
táson bemutatott „Vadászat Magyarországon" 
cimü filmek. 

•— Siaulfcr dobozos Rocheforlot kérjen! 

_ Benzinrobbanás az alsóvárosi ferences 
rendházban. Tegnap délben szerencsétlenség 

történt a ferencrendiek alsóvárosi rendházá-
ban, T o m c s a Teodor ferencrendi atya és 
G r a l z e r Kálmán szerzetesielölt benzinben 
viaszt olvasztott, eközben, eddig még kiderí-
tetlen módon, a benzin meggyulladt és felrob-
bant. Az égő folyadék égési sebeket ejtett 
mindkettőjükön, ugy, hogy bc kellett őket 
szállítani a bőrgyógyászati klinikára. Másod-
és harmadfokú égési sérüléseket szenvedtek, 
állapotuk súlyos. 

— Felvétel a hibásbeszédii tanulók tanfolya-
mára. A hibásbeszédü elemi-, közép- és főiskolai 
tanulók tanfolyamán a beiralások február 3-án, 
4 én és 7-én délután 3—5 óráig lesznek a rókusi 
iskolában. A tanfolyam igazgatósága felhívja azo-
kat a szülőket, akiknek bármilyen beszédhibában 
szenvedő gyermekeik vannak, hogy velük a gyer-
mek megvizsgálása és beiratása végett jelentkez-
zenek. A tanfolyam ingyenes, csak a beiratásérl 
kell 10 pengőt fizetni, ©melynek részben vagy 
egészben való elengedése igazolt szegénység ese-
tén kérelmezhető. 

limisiereH, nlncre- cs 
háztartási cikkek 

Po^ar-dronériában 
a legolcsóbban — kaphatók 
* ár ász ucca 12 

Dr, med. László-íéle késaitménvek esryedárusitója 


