
tanácsi jegyzőkön)veket mindig hiven szerkesz-
tette. mégis bekövetkezett az a so'ia el nem kép-
zelt eset, bogy az egyetemi tanács az általuk hite-
lesített jegyzőkönyvről kijelentette, hogy az nem. 
volt helyesen megszerkesztve. Elmondotta ezután 
a tanú a szóban forgó tanácsülés lefolyását. Ercky 
professzor tette szóvá Lázár járásbirónak az egye-
lem elleti intézett támadását. 

— A tanács megállapította — folytatta a 
tanú — , hogy dr. Lázár az egyetemhez képest 
jelentéktelen ember, egy ilyen magas erkölcsi 
testületet ki sein kezdhet, ezért a tanács egyszer és 
utoljára napirendre tér a támadás felett. Én ezt 
a határozatot vettem jegyzőkönyvbe, mint egy-
hangú határozatot. Később három professzor a 
jegyzőkönyv hitelesítését kérte, ezalkalommal meg-
állapították, hogy a jegyzőkönyv hü, mindössze az 
))egyhangu« szót törölték, mert az ülésen két ta-
nácstag nem szavazott. Nekem ezért az ügyért 
később kanosszál kellett járnom, fegyelmi leg is 
elitéltek, holott előbb megállapították a hü szer-
kesztést. Később a professzorok azzal védekez-
tek, hogy csak azért irták alá a jegyzőkönyvet 
eredeti formájában, mert szabadságra siettek. Én 
azonban nem tételezem fel ogyetlen professzor-
ról -em, hogy aláír olyasvalamit, amit előzőleg 
nem o!vas el. 

ár: Volt olyan professzor is, aki eredetileg 
sem irta alá a jegyzőkönyvet. Tud ön erről? 

Pettykó: Később ha'lottam, hogy hét profesz-
ázor irta azt alá, kettő n e m . . . 

Ezután arról tett vallomást, hogy a Leszámoló-
palotában lévő 

lakásán milyen átalakítások tör-
téntek. 

Tagadta, hogy az állam költségére végezte'.te volna 
az átalakításokat, vagy. hogy a minisztérium ál-
tal jóváhagyott és !e[»ocíétoit terieket meghami-
sította volna. 

Várady Irén egyetemi tisztviselőnő mi'iősitésé-
röl tett még vallómást, majd a tárgyalást 

délután 

négy órakor folytatták. Lázár járásbiró Várady 
Irén esetével kapcsolatban azt kérdezte a ta-
nutói: 

— Igaz-e, hogy dr. Haász Aladár miniszteri 
tanácsosnak írott levelében a bölcsészed kar tag-
jait lernarbázta, maffiának nevezte és egyéb jel-
zőkkel illette. 

Pettykó elmondotta, hogy ha történtek is ilyen 
kijelentések részéről, azokat felháborodásában tet-
tej mert alaptalan vádakkal illették őt dr. Lázár 
Ferenc kezdeményezésére. Kijelentette, hogy nem 
Vánady Irén leminősítése miatt, hanem a kifeje-
zések miatt kért bocsánatot. 

Kardos Zoltán egyetemi tisztviselő leminősité-
sével kapcsolutfoan elmondotta, hogy azt a jogi 
kar elismerte, azonban máig sem tudnak oiyan 
jogszabályt felmutatni, amely szerint ő helytele-
nül járt volna el. Soóky Gábor leminősítése 
ügyében Lázár azt hangoztatta, hogy Pettykó 
Soókyt azért minősítette volna le, mert a fiatal 
Soóky az Olasz-vendéglőben kijelentette, bogy ha 
l'ettykó édesapját tovább is üldőri, meg fogja 
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pofozni. Pettykó \ á tolla, hogy Soóky Gábort le-
minősítette vo'na, — a sörözőben elhangzott ki-
jelentéseket ő a hivatalában nem hallja meg. Dr. 
Soóky István volt gazdasági igazgatóra vonatko-
íólag azt adta elő, hogy éppen ő volt az, aki 
Soóky érdekében nagy családjára való tekintet-
tel közbenjárt, Soóky ellen ugyanis több kifogás 
merült fel, de ő ezekre a mendemondákra nem 
sokat adott. 

Végül dr. Németh isándor egyetemi liszt viselő 
dolgáról tett vallomást. Németh egy alkalommal 
azt híresztelte, hogy megbízása van Pettykó el-
leni adatok gyűjtésére. Szegeden beszélt néhány 
ellenségével és az így szerzett adatokat mutatta 
be azután Budapesten. 

Dr. Lázár Ferenc több kérdése után a bíróság 
a tárgyalás folytatását hétfő reggel g órára ha-
lasztotta. 
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Érdekes jelentkezések 
a kuüurpalota Igazgatói állására 

Az áprilisi kisgyűlés választ a pályázók közül 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi kultúrpalota igazgatói és könyvtárosi ál-
dására kiirt országos pályázat határideje szom-
baton délben járt le. A z utolsó percekben be-
futott még néhány ajánlat.; dr. Lugoei Döme 
akiről ugy tudták, hogy szintén pályázni fog, 
nem nyújtotta be pályázatát. A muzeumi ál-
lások uj cime — a múzeumigazgató hivatalos 
neve ,,muzeumör, a könytárosé „alkönyrtáros" 
— szomorúan kedves tévedésekre adott alkal-
mat. Egész sereg olyan nálvázó jelentkezett, 
aki őre. nem pedig igazgatója szeretett volna 
lenni a kultúrpalotának. Nyugalmazott csend-
őrök. fináncok, rokkant katonák, hajdani bör-
tönőrök. erdőőrök, éjjeli őrök kopogtattak a 
városházán és okmányokkal igazolták, hogy az 
őri állásra szükséges képzettséggel rendelkez-
nek, sőt megszerezték az előirt gvakorlatot is 
korábbi pályájukon . . . 

De jelentkeztek hasonló kvalifikációval az 
„alkönyvtárosi" állásra is, gondolva, hogy ahol 
alkönyvtáros van, ott lesz főkönyvtáros, sőt 
könyvtáros is elég tehát, ha az kiismeri magát 
a közel kétszázezer kötetnyi könyvrengeteg-

ben . . . A z alkönyvtárosi álláshoz szüksé-
ges előgyakorlatot pedig könnyű volt megsze-
rezni ennek, vagy annak a külvárosréezi füg-
getlenségi körnek könyvtárosi tisztségében . . . 

Szombaton három uj pályázat érkezett az 
igazgatói állásra, dr. Tagan Galindsan, dr. Pau-
lovits Géza és dr. .Csallány Dezső pályázata. 
Közülük kétségtelenül a legérdekesebb Tagan 
Galindsan személye. A pályázati kérvény szer 
rint Tagan Galindsan a cári hadsereg törzs-
tisztje volt valamikor, a magyar néppel rokon 
baskir törzsből származik. Hadifogolyként ke-
rült Magyarországra és itt maradt. Beiratko-
zott az egyetemre, megtanult magyarul és meg-
szerezte a néprajzi doktorátust. Jelenleg a bu-
dapeBti néprajzi mnzeumban dolgozik és trido-
móuyoé tanul Hiányokat ir. Dr. Paulovits Géza 
a budapesti Nemzeti Muzeum aegédőre, dr. 
Csallány Dezső a szentesi muzeum tisztviselője. 

A pályázók közül kétségtelenül dr. Banner 

János egyetemi rendkívüli tanár a legesélye-
sebb jelölt, aki már korábban bemuifot ts pá-
lyázatát. 

A z alköni/vtárosi állásra dr. Széli János kö-
zépiskolai tanár küldötte be pályázatát Nagy-
kanizsáról és dr. Jezerniczky Margit, a szege 
di egyetem könyvtárának tisztviselője. A lep 
esélyesebb pályázó erre az állásra kétségtele-
nül Szőke Mihály, aki tizenhárom esztendő óta 
tölti be helyettesként azt az állást, amelyre 
most pályázik. A pályázatot erre az állásra 
tulajdonképen azért irták ki, hogy Szőke Mi-
hály pozíciója véglegessé váljék. Miután Szőke 
működésével a legteljesebb elismerést érdemel-
te ki, megválasztása biztosra vehető 

A polgármester a beérkezett pályázatokat 

most felterjeszti a Nemzeti Muzeum tanácsá-
hoz, amely a megfelelő képesítéssel rendelkező 
jelöltek közül mindkét állásra három-három 
pályázót kandidál. A kultúrpalota uj igaz-
gatóját és könyvtárosát az áprilisi kisgyűlés 
fogja megválasztani a jelölés alapján. 

Felhívás! 
Egyik ügynököm, Kaufmann Gusztáv ur, 

aki régebben az Értékforgalmi Bgnk rt.-t 
képviselte, vevőimtől, kiket meghívásukra 
meglátogatott, megrendelésebet vett fel. Ez 
alkalomból arról értesültem, hogy vevőiai 
közül néhányan LAVEL NEMES PORCEL-
LANOK, CSISZOLT KRISTÁLY ÜVEGEK 
STB. budapesti oégemet, a megrendelések 
felvételekor, állítólag azonosnak vélték az 
ftrtókforpnlini Bank rt. budapesti céggel. 
Felhivom mélyen tisztelt vevőim szives fi-
gyelmét, hogy a két oég nem a&onoa és egy-
mással semmi összeköttetésben nincs. 

L A V E L Nemesporc^llánok és csi-
szolt kristály üvegek stb. Lázár. 

Vellico J., Budapest, VI. Benczúr u. 17 
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Mtí K» levelezőlap 71 f 
9 drb, vagy 7 drb • • 

Figaró tömbsajt 5 9 f 
1 drb. «/« kg 

Színes papírszalvéta 9i f 
1 csomag 60 drb papiríartóval együtt • • 

1 üveg húsvéti locsoló Ift ff 
bakalit dúcéval vearves illatokban " " 

20 f. 
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vagy rum készítéséhez 1 üveg 
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