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Két hét mu'va 
költözik át az OTI uj székházába 

Előkészületek a régi épület átalakítására 

(A Délmagyarország munkatársá tó l ) Az OTI 
u j székháza most má r teljesen elkészült. Ugy 
volt, hogy február elején átköltözködnek a hi-
vatalok és a rendelők, ezzel azonban február 
február 15-ig még várni kell, mert a falak még 
nem száradtak meg teljesen. Az átköltözést 
gyors tempóban fogják lebonyolítani, nehogy 
fennakadás legyen az OTI adminisztrációjában 
es az orvosi ellátásban. 

Az OTI vezetősége annak idején, amikor a 
székház énitése megindult , azt igérte, hogv a 
munka befejezése után sor kerül a régi székház 
átalakítására. Most arról értesülünk, hogv erre 
vonatkozólag megkezdődtek az előkészületek 
és a napokban k i i r iák a régi székház átalakí-
tásának munkálata i ra a versenytárgyalást Az 
árlejtést az átalakítással kapcsolatos bonlás, 

(A Délmagyar ország munkatársától.) A város I 
közönsége körében nagy feltűnést kellett a sze- 1 

gedi gázgyárnak a hadirokkantakkal és a hadiöz-
vegyekkel szemben tanúsított magatartása, amely-
ről a Délmagyarország csütörtöki számában rész-
letesen beszámoltunk. Az történt, hogy a vállalat 
igazgatósága megtagadta a háború legszerencsét-
lenebb áldozatai számára szerződésileg biztosított 
kedvezmény visszamenőleges kifizetését. A szer-
ződés arra kötelezi a gázgyárat, hogy az 50—100 
százalékos hadirokkantak, valamint a hadiözve-
gyek által fogyasztott villanyáram árából 5 százalé-
kot térítsen vissza. Erről a kedvezményről — 
miután a város hatósága nem gondoskodott idejé-
ben, hogy értesítse az érdekelteket — a szegcdi hadi-
rokkantak csak az elmúlt ősszel szerezhettek tu-
domást, amikor a Délmagyarország cikksorozat-
ban foglalkozott a kérdéssel. A hadirokkantak és 
özvegyék szervezete, a HONSz a Délmagyarország 
közleményei alapján összeírta az igényjogosulta-
kat és azoknak névsorát eljuttatta a gázgyár igaz-
gatóságához, kérve, hogy a szerződésben biztosi-
tolt 5 százalékos kedvezményt cgyösszegben térit-
se meg a vállalat, még pedig ugy, hogy a januári 
villanyfogyasztás számláján irja a rokkanlak és a 
hadiözvegyek javára a szerződés életbeléptetésétől 
számítva, tehát visszamenőleg. 

A HONSz most kapta meg a gázgyár válaszát, 
és ebből a legnagyobb meglepetéssel tapasztalta, 
hogy 

a gázgyár a legridegebb álláspontra 
helyezkedik a rokkantakkal és a ha-

diözvegyekkel szemben, 

nem hajlandó arra, hogy visszamenőleg elszámolja 
azt a kedvezményt, amelyre a rokkantaknak és 
özvegyeknek szerződésileg biztosiloll, tehál nem 
vitatható joguk van, de amelyről — saját Hibáju-
kon kívül — csak elkésve szerezhettek tudomást 
A gázgyár csak arra hajlandó, hogy a rokkantak 
és az özvegyek jelentkezésétől kezdve biztositsa ; 
ezf az 5 százalékos kedvezményt, ami tulajdonké-
pen számottevő összeget nem is jelent, hiszen alig 
kétszáz igényjogosultról van szó. 

Megírtuk azt is, hogy a gázgyár rideg levele 
milyen nagy elkeseredést keltett a hadirokkantak 
és a hadiözvegyek körében és hogy 

a HONSz most a bíróság előtt per-
rel fogja az érdekeltek jogait ér-

vényesíteni. 

PJrSs uton kivánja a rokkantak szervezete behaj-
tani a gázgyártól azt az öt-hatszáz pengőt, ^»nely 

föld, kőműves, elhelvező, bádogos, asztalos, la-
katos, mázoló, üveges, burkoló, szobafestő, par-
keltázó, kályhás, vízvezeték, csatornázási és 
elektromos berendezési munkálatokra ir ják ki 
rövid határidővel, február végén döntenek a 
beérkezendő ajánlatokról. 

Abból a körülményből , hogy meglehetős rö-
vid határ időt ir ki az OTI az árlejtésre, arra 
lehet következtetni, hogy a székház átalakítá-
sának munkálata i t is rövidesen meg akar ják 
kezdeni. Remélhető, hogy a renoválásra má r a 
tavasszal sor kerül és ha azt a régi keretek közt 
k íván ják végrehajtani, akkor küzel 50.000 pen-
gős munkaa lka lomhoz juthat a szegedi iparos-
ság. A régi székház helyiségeit lakások céljai-
ra alakittatja át az OTI , komfortos, 2 szobás 
tisztviselőlakásokat szándékoznak csináltatni. 

a kedvezmény címén a szerződés életbeléptetése, 
tehát négy esztendő óta járna a hadirokkantaknak 
és a hadiözvegyeknek. 

A Délmagyarország munkatársa csütörtöknö dél-
előtt érdeklődött dr. Pdlfy József polgármester-
nél, hogy mi a gázgyárral szerződéses viszonyban 
álló város hatóságának álláspontja ebben a kér-
désben. 

— A rokkantak és a hadiözvegyek panaszáról 
— mondotta a polgármester — a Dé.lmagyar-
országból értesültem, hozzám i 1IONS;: ínindez-
ideig ebben az ügyben panaszt nem nyújtott be, 
vagy kívánságot nem terjesztett elő. Miután nem 
ismerem pontosan és mindén oldaláról a helyze-
tet, egyelőre még nem foglalhatok állást a kér-
désben, de abban az esetben, ha a IIONSz a peres 
eljárás megindítása előtt hozzám nyújtja be a pa-
naszát, én azt 

' á 
azonnal átvizsgáltatom a tiszti ügyész- ' 

seggel, 

amely a szerződés figyelembevételével jogi véle-
ményt fog nyilvánítani a gázgyár eljárásáról. Ila 

„Párisi" 
téli vásár 

Már csak 2 nap ig ! 
Kiárusítunk: 

cca 600 pár gumitalpa vászon 

cipőt 
fekete, fehér es barna színben. 

22-27 számig 1 pár P 1.78 

28-34 számig 1 pár P 1.98 

35-41 számig 1 pár P 2.18 

42-46 számig i pár P 2.38 

Takarékoskodni akar? 
Most v á s á r o l j o n ! 

1 Pf lRiSI NSSY ÁRUHBZ StT. 
SZEGED. CSEKONtCS és KISS UCCA SAROK 

az ügyészség jogi felfogása ellentétes lesz a gáz-
gyár álláspontjával, ha a város jogi szakértői ugy 

magyarázzák a szerződést, hogy a gázgyárnak a 
szerződés életbeléptetésétől kezdve biztosítania 
kell a rokkantak számára az előírt 5 százalékos 
kedvezményt, akkor átírunk a gázgyárhoz és 

felszólítjuk, hogv visszamenőleg 
téritse meg az eddig ki nem adott 
kedvezményeket az igényjogosul-

taknak. 

— Ila azután a gázgyár erre a felszólításra 
sem lesz hajlandó teljesíteni a rokkanlak és a 
hadiözvegyek kívánságát, akkor a szerződést maga 
a város halósága fogja birói uton érvényesíteni. 

Ü törvényszék is leimen 
tette dr. Vadav Viktor 

ügyészt 
dr. Boróczy Kálmán vádja alól 

(A Délmagyarország munkatársától . ) A sze-
gedi törvényszék fellebbviteli tanácsa csütörtö-
kön tárgyalta azt a rágalmazási pert, amelyet 
dr. B o r ó c z y Ká lmán ba ja i ügyvéd indított 
rokona, dr. V a d a y Viktor ügyész ellen. Aa 
ügyész nagybátyja dr. Boróczy különvál tá l ! 
élő feleségének, aki ellen a mú l t esztendőben 
vádiratot adtak ki , mert Zsombor nevü f iukat 
külfö ldön rejtegeti és nem ha j l andó az apának 
kiadni . Ebben az ügyben a vizsgálóbíró tanu-
ként kihallgatta dr. V a d a y Viktor ügyészt is, 
aki val lomásában többek között azt állította, 
hogy az ügyvéd feleségét fel akarták használ-
ni egv hiteísértési ügy elkövetésére. Az ügyvéd 
a val lomás miatt feljelentést tett az ügyész el-
len rágalmazás cimén. 

A járásbíróság előtt az ügyész azzal véde-
kezett, hogv val lomását az ügyre vonatkozóan 
tette meg. kötelessége volt mindent előadni a 
vizsgálóbíró előtt, am i az iiggvel összefügg. A 
járásbíróság felmentette az ügyészt a vád ellen, 
még pe((jLíg bűncselekmény h iányában . 

Dr. Boróczy Ká lmán fellebbezését csütörtö-
kön a törvényszék H a b e r m a n n-tanácsa el-
utasította és a felmentő ítéletet jogerősen hely-
benhagyta azzal, hogy bár az inkr iminá l t kife-
jezés önmagában véve rágalmazó volna, mivel 
azonban a vádlott az ügyre vonatkozólag 4 
vizsgálóbíró előtl tette vallomását, azért fele-
lősségre nem vonható. 

Elfogták a hentesüzlet 
tolvafait 

(A Délmagyarország munkatársátólj X rend-
őrségen néhány nappal ezelőtt feljelentést tett 

Simon László szegedi hentesmester ismeretlen 
tettes ellen, aki liosszu idő óta lopásokat követ 
el az üzletben. A tolvaj főleg a zsirosbődönökcl 
dézsmálhatta és Simon számítása szerint legalább 
1000 pengő értékű zsírt lopott cl a hónapok folya-
mán. A hentesmester elpanaszolta, hogv akárhogy 
igyekezett a tettest elfogni, nem sikerült a dolog, 
pedig a segédje is segítségére volt. A rendőrség 
megindította a nyomozást és rövidesen elfogta a 
tolvajt a — segéd, Takó József személyében, Takó 
azonban nem egyedül követte el a zsirlopást, segít-
ségére volt Dicső Imre kocsis is. Kelten együtt 
fosztogatták a gazdát, aki csak jósokára kapott 
észbe. A segéd és a kocsis beismerő vallomást 
tett. Bevallották, hogy 1935 szeptemberében kö-
vettek el az első lopást és azóta rendszeresen dézs-
málgatták az üzletet. Nemcsak zsírt, hanem zsír-
nak való szalonnát is vittek. Az ő számításuk sze-
rint körülbelül 1500 pengő crlékü áruval károsí-
tották meg két esztendő alatt Simon Lászlót. A 
lopott holmit orgazdák utján értékesítették. A 
rendőrség nyomozást indított az orgazdák után is 

1 és sikerült belőlük vagy harmincat összefogdos-i 
l ni. Az orgazdasággal gyanúsítottak e.gyré$ze be-
| ismerő vallomást tett, s többiek tagadják, hogy 

tudtak volna az áru származásáról. A rendőrség 
i Tákol és Dicsót örizclbeijetlc. A nyomozás tovább 
I folyik. 

A polgármester megvizsgálja 
a hadirokkantak és özvegyek 

. gázgyári panaszát 
és felszólltia a vállalatot a visszatartott kedvezmények 

kiutalására 


