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fl toloncházbd internálták 
Kémeri-Nagyot 

Bváapest, március 13. Kémcri-NaKy Imrének, 
í r utcLbi idúk tüntetései vezérének és botrány-
kusétvk ügyében szombaton délelőtt döntött az 
fniernálási ügyek elsőfokú hatósága. Kéttieri-
Nagvót a toltncliázba internálták. Az itélet indo-
kolása szerint Kémeri ellen bűnvádi eljárás van 

.folyamatban. több ncrai rendzavarásban vett reszt 
cs emiatt ötször volt büntetve. Tekintettel arra, 
hogy a közrendre és a közbiztonságra veszélyes 
cinjén, káros űzőiméinek meggátlására internálási 
hafározatot kellett hozni. 

Kémeri az ítélet ellen fellebbezést jelentett be. 
A fellebbezés ügyében nyomban elöntött a másod-
fokú illetékes hatóság és helybenhagyta az első-
fokú határozatot. Kémeri ez ellen az ítélet ellen 
is fellebbezett és így az ügy aktáit felterjesztik a 
belügyminisztériumba, ahol végső fokon döntenek 
az ügyben. A botrányhős ügyének eldöntéséig a 
tolonrházban marad. 

Divat bfirkesztvíík 
legnasryobb választékban 

H ö f I e kesztyűsnél 9 
Klauzál tér 3. 

Szeged! magántanárod 
előadása Alaskáról 

(Á Délmagyar ország munkatársától.) Az Egye-

teme; Végzett Nök Egyesületének rendezésébűn 

szombaton délután az egyetem bölcsészkari nagy 

előadótermében dr. Kol Erzsébet egye."cmi magán-

tanár tartott érdekes előadást Alaskáról. ahol a 

mult évben járt, mint az egyetemet végzett nők 

nemzetközi szövetségének 1500 dollár ösztöndijat 

nye~t tagja. A magántanárnö 8 hónapot töltött 

Amerikában, ott kutattásai során ujabb ösztöndíj-

jal tünte'ték ki. 

Dr. Kol Erzsébet nagy figyelemmel kisért ér-

dekes előadása során először Alaska fejlődén't 

ismertette. Elmondotta, hogy nagy területen arány-

lag kezesen laknak, az indiánok és eszkimók mel-

lett fehér emberek is lerepedtek. Az alaskai vá-

rosok ren népesek, a lakosság részbea főként kon-

zervkészitéssel foglalkozik. Beszámolt ezután ta-

nulmányútjáról és elmondotta, hogy egyik kirán-

dulása alkalmával indiánsofőr,'e volt, aki azonban 

rem nagyon ismerte az utat, úgyhogy az ő térké-

pére volt a legtöbbször utalva. Két héten át sátor-

ban lakott, ez meglehetősen kényelmes volt, elég-

gé jól fűthető volt a sátor, csak a mókusszerü ál-

latkák kellemetlenkedtek, amelyek százszámra lep-

ték el a sátorlakás környékét. De egyébként kedves 

állatják, csak az volt a baj, hogy a tanulmányut 

során nagy gonddal gyűjtött növényeit megették. 

Beszámolt ezután a magántanárnö az alaskai 

jégmezőkön folytatott tanulmányútjáról, a hatal-

mas kiterjedésű gleccserekről, amelyek 50—60 mé-

ter magasak és mint jéghegyek fogják el a kilá-

tást. Ismertette az alaskai falutelepüléseket és a 

lakosság érdekes szokásait. Elmondotta, hogy a há-

zak körül úgynevezett totem-eket állítanak fel, 

faragott, szíréi oszlopokat, amelyekre igen büsz-

kék az alaskaiak. mert a törzsüket jelképezik vele. 

A leányok a férjhezmenésnél ilyen totemeket kap-

nak hozományul. 

Sok más, jellemző megfigyeléséről beszélt még 

Xol Erzsébet érdekes előadásában, amelyet számos 

vetített képpel kisért. A több mint egyórás előadás 

végeztével a nagyszámú közönség melegen ünr.e-

pe'te dr. Kol Erzsébetet. 

A haj szebb lesz, a fri-

zura jobban tart, ha 

megfelelően ápoljuk. 

ELIDA SHAMPOO 

Elutasitotta a bíróság 
gázgyár pergátló kifogásait 

az áram-perben 
,4 bíróság nem adhat jogsegély! annak megakadályozásához, 

hogy a fogyasztó mielőbb eldönthesse jogait" 

(A Déhnagyarország munkatársától.) A Szegedi 

Légszeszgyár és Villanyié'ep 1928-ban azt a ked-

vezményt biztosította a Délmagyarország Rt.-nak, 

hogy a villamos áramfogyasztását háromtarifás 

árammérővel mérheti és hogy a villám osvilágitást 

a motordram-mérön számolja el. A villanytelep ezt 

a kedvezményt 1935-ben a Délmagyarország Rt.-gal 

annakidején kötött megállapodás ellenére megvonta 

s amikor az áramszolgáltatás megvonásával is n.eg-

fenyejetlc a villanytelep terrorjának deferálni nem 

hajlandó nyomdavállalatot, az ügy a nyomdavál-

lalat fe'jclcntóse folytán a panaszbizottság elé ke-

rült. A panaszbizottság, mint ismeretes, kimondta, 

hogy a Délmagyarország Rt. mindaddig, amíg a 

bíróság nem dönt ebbsn az ügyben, a világítási 

áramot a motoráram-niérőn használhatja, egyben 

utasította a részvénytársaságot, hogy a pert ebben 

az ügyben a Légszeszgyár és Vi'lanytc'ep ellen in-

dítsa meg. 

Szombaton tárgyalta ismételten ezt a pert d-. Lá-

zár Ferenc járásbiró. Az iratok ismertetése után a 

Gázgyár pergátló, illetve illetékesfégi kifogesa foly-

tán Lázár azt a végzést hozta, hogy elrendeli a ta-

núkihallgatást arra nézve, hogy az alperes villany-

.te'ep szegcdi telepének milyen teendők tartoztak 

az ügykörébe; a szegedi te'.ep hatáskörébe tarto-

zott-e a különböző áramoknak a szolgáltatása és az 

értük járó dijaknak a beszedése. Arra nézve is el-

rendelte a bíróság a tanuk kihallgatását, hogy a 

keresetben vitatott megállapodások megkötésében 

milyen szerepe volt a szegedi telepnek és hogy a 

felperes a szegedi teleppel kötötte-e a kedvezmé-

nyes megállapodást. 

Pásztor József volt az* első tanu. A tárgyalási 

jegyzőkönyv szerint a következőket mondt-a: 

— Szinte köztudomású, hogy minden villany- és 

gázfogyasztó a gáz és villany igénybevétele, vala-

mint a fogyasztási díj tekintetében — ha ez utób-

bira nézve egyáltalán szükséges megállapodni — 

a szegedi teleppel létesit megállapodást. Ennek bi-

zonyítására számlákat, leve'.ekét, költségvetést csa-

tolok be. Mióta a Délmagyarország fe.ináll, min-

dig én intéztem ezeket az ügyeket és ha nem én 

intéztem, volt róluk tudomásom; állithatom tehát, 

hogy minden gáz- és villany fogyasztási ügyben, 

valamint fizetésekről a szegcdi te'.ep vezetőjévé, 

Pongrácz Albert igazgatóval tárgyaltam. A levele-

ket mindig a szegedi teleptől kaptuk. A központ 

vezetőjével, Jasovszky Jánossal áram- vagy 

dramkedvezmény ügyében soha nem tárgyaltam, 

E g y s z e r vagy kétszer volt vele beszélgetésem, de 

egészen másról; 

írről azonban most nem nyilatko-
zom, inert nem ide tartozik s nem 

akarok botrányokat, 

A koncesszió meghosszabbítása idején tárgyaltam 

Jasovszky Jánossal bizonyos cikkek közzété'ele ér-

dekében, de mindig a lap álláspontjának fentartúsi 

mellett. Az. egészen bizonyos, hogy Jasovszkyval 

áramtarifáról, kedvezményről, árambevezetésről 

nem tárgyaltam. 

A következő tanu Pongrácz Albert, a Légszesz-

gyár és Villanytelep igazgatója volt. A következő-

ket vallotta: 

— Az alapszerződés értelmében az alperes eég 

szegedi telepe a szerződésben megjelölt tarifáiig 

egységáron minden igénylőt köteles kiszolgálni, de 

joga van az egységáron alul is gázt és áramot' 

szolgáltatni. A szerződés — mondta Pongrácz — 

nem beszél arról, hogy az alperes cégnek melyik 

szerve jogosult a kedvezményt a fogyasztónak 

megadni. Ezzel szemben van egy belső üzleti sza-

bályzat és pedig 

németnyelvű szabályzat, 

amely a kedvezmény megadásának jogát a köz-

pontnak biztosítja. Arra nem emlékszem biztosan, 

hogy ezt közöltem-e a felperes céggel. Akár meg-

kapta valaki a kedvezményt, akár nem, én közöl-

tem a határozatot az igénylőkkel, de nem hivat-

koztam ebben a közlésben központi utasításra. 

— Az első kedvezményt a Délmagyarország Rt. 

1926-ban kapta meg — mondta Pongrácz. A má-

sodik kedvezményt 1931-ben kapta a Déhnagyaror-

szág, amikor arra hivatkoztak, hogy nagyon drága 

az ipari áram Szegeden, abban az időben 48 fillér 

volt. Pesten sokkal olcsóbb, az üzem egyébként is 

éjjé' a legnagyobb fogyaszló cs aránylag nagy fo-

LeréL ner Kerete parqu mi l e i e 

Ügyeljen a W O L F N E R n é v r e ! 


