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A gázgyár megtagadta 
a hadirokkantak 
és hadiözvegyek 

világítási kedvezményének vissza-
menőleges kifizetését 

A hadirokkantak pert indítanak a g*zcsyár eMen 
a szerzodes nem teliesitése miatt - Néhány száz 

penso és a gázgyár üz eti politikája 
Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi világítási front legújabb eseménye: 

a légszeszgyár nem hajlandó a ha-
dirokkantaknak és hadiözvegyek-
nek megfizetni azt a néhánv pen-

gőt, amely őket megilleti. 

Amint ismeretes és arról a Délmagyarország 
több izbea részletesen beszámolt, a város :i 
gázgyárral kötött szerződésben kikötötte, hogy 
a gyár % 

a hadirokkantaknak és hadiözve-
gyeknek 5—5 százalék, a front-
harcosoknak egv százalék kedvez-
ményt köteles adni a villanydijból-

Ezt a kedvezményt azonban ezideig, pedig már 
majd teljes négy esztendő lelt el az uj szerző-
Ezt 
maju iej ies nt-av esztendő leif el az U] 
dés óla, a hadirokkantak és özvegyek egyetlen 
esetben sem vehették igénybe, mert nem lus-
ták róla. A Délmafvai ország közölte a mult 
év őszén, hogy a hadirokkantakat ez a kedvez-
mény megilleti. Azóta is rlleli néhány hónap, 
azonban a hadirokkantak és hadiözvegyek 

mindezideig egyetlen fillér kedvez-
ményben sem részesültek. 

Amikor a hadirokkantak és had;özvegyek szer-
ve, a HONSz értesült a kedvezményről, meg-

kedvezmény tudomásukra jutott, hanem visz-
szaraenőleg attól a naptól kezdve, amelytől a 
kedvezmény jár. A kedvezmény visszamenőle-
gesen sem lett volna ki többet, mjnt talán ösz-
szesen 5—600 pengőt. A hadirokkantak cs hadi-
özvegyek nem tartoznak a inammutíogyasztók 
közé. jó, ba egy szál villanykörte ég a szobá-
jukban. vagy a konyhájukban. A HOXSz ösz-
szciralta mindazokat, akiket a kedvezmény 
megillet. Összesen nem tettek ki többet, mint 
200 főt. Azt is kiszámították, hogvha ezek 1933. 
tavaszáig visszamenőleg meekaniák a kedvez-
ményt, akkor a gázgyár körülbelül 500—600 
nenaőt fizet vissza a szerencsétlen hadirok-
kantaknak. nem is szólva a hadiözvegyekről, 
akik fériüket vesztették el a világégésben... A 
£IOXSz azonban nem akart ké«znénzt a gáz-
gyártól, hanem olvan irányú előterjesztést telt, 
hogy a visszamenőlegesen megállanilott ked-
vezményt a ' '037. ion»ari áramszámlából ir.iák 
le a hadirokkantaknak. 

Az elmúlt hó 28-án érkezett meg a HONSz 
előteriesztésére a válasz. A gázgyár kijelentet 
te levelében, hogy 

nem áll módjában teljesíteni a 
HONSz, illetve az özvegyek és öt-
venszázalékos rnkknntak kérését, 

azt elutasítja, 

mert a szerződés nem »"sz említést semm5féTe 
N issz!»»éritésról, a szerződés nem nvuit mó-
dot ilyen igénvek támasztására. Ellenben közli 
a gázgyár, hogy a IíONSz ielen'kezesét tudo-
másul veszi a nmlt év októberétől és ettől az 
időtől kezdve hailandó meffndni a kedvezményt 
a HOXSz által iavf>«olt módon, tehát ugv. hogy 
minden év ianunr'áhan leüli az illetékesek 
számláiából az előző év kedvezményeit. 

Az üsnhen a IlOXSz-nál a következőkel 
mondották: 

— A szerződés érielmében az 50—100 százalé-
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százalékos kedvezmény jár a gázgyártól. A 
szerződésnek erről a részéről a mult év őszéig 
nem volt tudomásunk, nem ugy, mint a Front-
harcos Szövetségnek, amelynek tagjai 1933. ta-
vasza óta megkaniák az egyszázalékos kedvez-
ményt. Mi az egész dologról a mult év októbe-
rében szereztünk tudomást a Délmagyarország 
révén. Ila akkor a Délmagyarország nem leszi 
szóvá a dolgot, akkor ma sem tudnánk az 
egészről semmit sem. Minket nem értesített a 
kedvezményről senki. Amikor a Délmagyar-
ország cikkeit olvastuk, azonnal megindítottuk 
az akciót és összeirtunk 200 igényjogosultat. 
Mondanunk sem kell, hogy lagiaink nagy 
örömmel fogadták, hogy kedvezményt kapnák. 
A kimutatást 

a mult év november 16-án terjesz-
tettük be 

és most, január 28-án kaptuk meg rá a vá-

laszt. Előter jesztésünkben azt kértük az igazga-
tóságtól, hogy 

adják meg ezt a jogosan megillető 
kedvezményt tagjainknak vissza-

menőlegesen. 

Nem sok jutott volna egy-egy tagra, de a rossa 
sorsban élő hadirokkantaknak és özvegyeknek 
az egy-két pengő is igen jól jött volna. . . A 
gázgyár azonban ezt a jogos kérésünket eluta-
sította azzal, hogy nem áll módjában vissza-
menőlegesen megadni a kedvezményt 

— Méltánytalannak tartjuk a vál-
lalat magatartását a szegény rok-
kantakkal szemben. 

Xem ezrekről, hanem c>al; néhány száz pengő-
ről van szó és nem könvöradományt kértünk", 
hanem olyan kedvezményt, ami jogosan meg-
illet minket. Ezt a rideg magatartási nem lett 
volna szabad a gázgyárnak velünk szemben 
követni, még ha nem is járna a kedvezmény, 
akkor is elvártuk volna a gázgvár'ól, hogy 
más álláspontra helyezkedjék azokkal szem-
ben, akik féUábbal, félkézzcl, betegen, rokkan-
tan lengetik életüket. 

— Mondanunk sem kell, hogy ebbe az eluta-
sításba nem nyugszunk bele. A gázgyár leve-
lét átadtuk jogtanácsosunknak véleményezés 
végett cs 

megindít'uk a nert a gázgvár el-
len a visszamenőleges kedvezmény 

megadása érdekében. 

— Reméljük, hogy a bíróság nekünk" ad iga-
zat a gázgyárral szemben. Ugv ludiuk, hogy 
van egv kúriai döntvény, amely szerint a szer-
ződés ki nem hirdetéséből nem származhat 
hátrány a kedvezményezettre nézve. Nézetünk 
szerint semmicsetre sem jogosult a gázgyár ri-
deg álláspontja. 

e s e n i é n u e N€ltó<tá0os hfsasszonu A legújabb magyar film. Selecz-
k y , Uray , Mély Gerft. Bás iy Mb, 
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Vasutas, fakereskedő, 
diótörő, termelők és malmosok 

a paprikanagykereskedők 
lajstromában 
A kereskedők fellebbezéssel élnek a niosl közzé" 
leíí névsor ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
papi ikatnonopóliumról szóló rendelet annak-
idején közölte, hogy a kereskedelemügyi mi-
niszter a földművelésügyi miniszterrel egvet-
érlőleg meg fogja állapítani a paprikanagyke-
reskedők névjegyzékéi. Ennek a névjegyzéknek 
¡t közzétételét az egész paprikakereskedelem 
nagy érdeklődéssel várta, mert a névjegyzékbe 
való felvételnek az a jelentősége, hogy ezek a 
kereskedők első kézbő' a központi szövetkezei-
től. illetőleg a Hangyától nagykereskedői áron 
kapják a paprikát. 

Most jelent meg a paprikanagykereskedők 
névjegyzéke, amely a paprikanagykereskedői-
körében feltűnést kellett. Az történt ugyani« 
hogy 

B e l v á r o s t M o x i Ma utoljára 

f l u l a f o c s d s i t f r v f i r o s 
VlgJAtík. Adclc SandrocU, Magda Scőneldcr «Ib 
Szécfrpnvi M o a f Csütörtökön utoljára 

DALOL A FLOTTA 
Fred Jlslatre és Glnrjer Rogers. 

POLA NEGRI 
egyei len idei fi'miel 

A hét végén a BELVÁROSIBAN, 

48 szegedi és 47 nem szegedi ccgct 
vettek fel a paprikanagykereske-

dők névjegyzékébe. 

Legfeltűnőbb a dologban az, hogy a névjegy-
zékbe felvett 95 nagykereskedő közül harminc-
egyet nem illet meg ez a megjelölés, mert az 
illetők vagy termelők, kikészitók, vagy malmo-
sok, de van közöttük olyan is, aki eddig* fű-
szer-, vagy másféle kereskedéssel foglalkozolI. 
Sérelmezik a szegedi paprikanagykereskedők 
azt is, hogy egv budapesti füszerkereskedőt vet-
tek fel a névjegyzékbe. Az illető az egyik jobb-
oldali kereskedőszervezet szakosztályának ve-
zető tagja. Fakcrcskedők, piaci árusok, diótö-
rők és nyugalmazott vasutas is előfordul a név-
jegyzékben. 

Ili közöljük 

a paprikanagykereskedők névjegyzékéi: 

Ábrahám József (kikészítő), Ábrahám Szil-
veszter (kikészítő), Adler László, Árva Ferenc 
(Bátya, termelő), Barnnek Ferenc Budapest, Bá-
rány Sándor Kalocsa, Berger Ilenríkné, Bokor Já-
nos és társn, Czoglédi Sándor (fűszeres), Csiszár 
István. Csonka Gergely, Csonka Ferenené Buda-
pest. Dobóczky Szilveszter. Danner László, ifj 
Danner János, Egyesült Szegedi Paprikakikészitök, 
Fazekas Endre, Pilus Gábor Géderlak, Flelschet 
Pál Budspest, Gábriel József Sióagárd (termeiéi' 
Gál Antal Rákospalota (termelő). Goitein Zoltá 


