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zólag azt mondotta neki, hogy azért nem lehet 
kinevezni, mert nincs állás. A bölcsészeti kar 
ugyanis szerette volua Váradyt kineveztetni. 
Az a véleménye, hogy Pettykó egy kissé tul-
szigora volt, de nem látott ebben rosszindula-
tú tendenciát. Az igaz, hogy Váradynak a jó-
modor nem tartozik az erényei közé. Tanárok-
kal szemben hetyke volt, neki is kétizben ösz-
szckoccanása volt vele. A hallgatóság „őrmes-
ter-kisasszonynak" nevezte. 

Dr. I s s e k u t z Béla professzor követke-
zett. Elmondotta, hogy Pettykó a diákigazol-
ványok után járó egy pengőket jogosan szedte. 
Pettykó mellékjövedelmeire vonatkozólag elő-
adta, hogy minden mellékjövedelem legális 
volt. Emlékezete szerint Pettykó hangoztatta 
előtte, hogy 

jutalmakat kisfizetésű tisztviselők, 
nek adjanak, 

ő nem reflektál rá. 
A Soóky-ügyről elmondotta, hogy Pettykó 

rendet akart teremteni az adminisztrációban, 
mert sok protekciós dijnoknő volt az egyete-
men és ő szerette volna diplomás fiatalembe-
rekkel helyettesíteni ezeket. Soókyt a tanú egv-
izben maga elé citálta és figyelmeztette, hogy 
őrizkedjen az alkoholtól. Pettykót M a g y a r y 
államtitkár kapacitálta, hogy fogadja el a gaz-
dasági hivatali főnökséget. Ő arra intette ekkor 
Pettykót és figyelmeztette, hogy ezt ne fogadja 
el, mert azt fogják mondani, hogy a nagvesa-
ládu Soókyt kitúrta. Pettykó előtte kijelentet-
te, hogy nem akarta és nem bántotta Soókyt 
soha. Pettykó direkt aggódott Soókyért, nehogy 
ba ja legyen. A tanú rektorsága alatt igen nagy 
hasznát vette Pettykónak. Elmondotta, hogy a 
Leszámoló-palotában. 

nem lehetett miniszteri rendelet é» 
jóváhagyás nélkül önhatalmúlag 

rendelkezni. 

Nénielhtel volt érintkezése és látta, hogy hi-
bákat követ el és ő kezdettől fogva azon volt, 
hogy megszabaduljon tőle, mert nem látta 
megfelelő vezetőnek, ő azon volt, hogyha Petty-
kó nem marad tanácsjegyző, akkor a gazdasági 
hivatal élére kerüljön, erre Pettykót találta leg-
alkalmasabbnak. 

L á z á r : ön volt tehát az, aki Pettykó első 
elitéléso után mentőakciót intézett Pettykó ér-
dekében. 

Pettykóval azért volt ő is és a többi profesz-
szor is megelégedve — folytatta a professzor —, 
mert igyekezett az intézetek minden igényét a 
lcgnicsszebbmenóleg kielégíteni, de ezt nem 
azért telte, hogy valakit lekenyerezzen. Németh 
egész egyéniségéből látszott, hogy nem ura a 
dolgoknak. 

A pénteki főtárgyalás Issekutz professzor ki-
hallgatásával véget ért. A főtárgyalást szom-
baton reggel folytatják. Szombaton is több 
egyetemi tanárt hallgatnak ki. A biróság betű-
rendes sorrendben idézi meg a tanukat. Való-
színű, hogy még néhány tárgyalási napon egye-
Irmi tanárok jelennek meg a törvényszék előtt. 

Scheftsik György 
szmdihátusi elnök lesz? 

Bach/mt, április 24. Napok óta tárgyalások 
fo'ynak a tollkiviteli szindikátus elnöki tisztségé-
nek betöltése körül. Az elnöki állás élénk tevé-
kenységgel kapcsolatos és jelentős jövedelemmel 
jár. A szindikátus eddigi elnöke, Ocskay Sándor 
elbunvt, mo-t napirendre került az uj elnök meg-
választása. 

Először az elhunyt elnök fivérét emlegették je-
löltként, majd a Hangya egyik vezetőjét, leg-
újabban gazdasági körökben az a hir terjedt ej, 
hogy Scheftsik Györgyöt kombinálják a tollki-
viteli szindikátus elnöki tisztségére. Scheftsikefc 
a közigazgatási biróság megfosztotta mandátumá-
tól, nemrég az a hirtarjedt el, hogy Scheftsik 
lesz Szolnok polgármestere. 

Most váratlanul gazdasági tér&i került kom-
binációba A szindikátus végrehajtó bizottságától 
függ az elnök jelölése, azután a kereskedelmi ka-
mara vezetőségének is van beleszólása. 

Fiizőf 
haskötőt a legújabb párisi divat szerint mér-

ték után készit Höfle f ű z ő s és kesztyűs 
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Rendbehozzák 
a vásárhelyi ut tengelytörö szakaszát 

(A Délrnagyarország munkatársától.) A köz-
igazgatási bizottság legutóbbi ülésén dr. Szivessy 
Lehel felhívta a polgármester figyelmét arra, 
hogy a Hódmezővásárhely felé vezető útnak az a 
szakasza, amely a Vásárhelyi-fugárut végén kez-
dődik és amely mindössze 90 méter hosszú, remd-
kivül rossz állapotban van. Mivel az algyői híd-
nak a közforgalom számán történt megnyitása 
következtében a kél város között ezen az útvona-
lon bonyolódik le a kocsi- ós az autóforgalom, 
az elhanyagolt útszakasz rendkívül sok kellemet-
lenségnek és zavarnak az okozója. Az autók sok-, 
szor defektust kapnak az elhanyagolt utszrkasz 
miatt. Fontos lenne tehát, ha a város hatósága 
sürgősen gondoskodni az ut rendbehozásáról, ab-
ban az esetben pedig, ha az útszakasz fentartása 
nem a város, hanem az állam kötelessége, a pol-
gármester tegye meg sürgős«n a szükséges intéz-
kedéseket, hogy az arra illetékes tényezők hozas-
sák rendbe az útszakaszt. • 

Dr. Pálfy József polgármester a közigazgatás 
bizottság ülése után jelentéstételre hivta fel a 
mérnöki hivatalt, amelynek vezetője, Berzenctej 
Domokos műszaki főtanácsos most bejelentette, 
hogy a Vásárhelyi-sugárut bopekab urkolatának vé-
gétől az állami ut kezdőpontjáig terjedő, mintegy 
kilencven méter hosszú utszakajz f jntartása fl vá* 
ros kötr'essége, ai utána következő részt viszont 
az állam tartja fonn. Bejelentette Rerzenozey -/fc 
is, hogy a kérdés már elintézettnek tekinthető, 
amennyiben az álkmépitészeti hivatal az elhanya* 
golt útszakaszt rövidesen rendbehozza. A városi 
szakasz rendbehozására ebben az évben 22501 
pengőt irányoztak elő, de a munka egyöntetűsé-
gének biztosítása érdekében a városi szakaszt is 
az államépitészeti hivatal hozatja rendbe a vároe 
költségére. A munka a muJt héten megkezdődött 
és előreláthatólag május végére elkészül. Az ut« 
szakasz modern, aszfaltrétege«! bevont makadám-« 
burWatot kap. 

Folyékony gyümölcs Mindenkinek nélkülözhetetlen, gyer-
meknek, felnőttnek, hisz f o l y é k o n y 
vitamin. Jobb csemegetlzletekben 
kapható 1 «71 

A vilIanyíüzheSy 
és a fogyasztás 

Érdekes per a járásbíróságon 
(A Délmagyarország munkatársától.) Bókay 

járásbiró elótt érdekes polgári pör tárgyalását 
tartották meg. A gázgyár indított pert egy nyu-
galmazott százados ellen egy villanytűzhely el-
maradt részletei fejében. A százados villany-
tűzhelyet vásárolt és a részletek egy részével 
adós maradt. A járásbíróság előtt a százados 
édekes módon védekezett. Elmondotta, hogy a 
tűzhelyet a gázgyártól vásárolta. Egy ügynök 
kereste fel és az ügynök azzal vette rá a vá-
sárlásra, hogy a tűzhely minimális áramot 
fogyaszt, egy liter viz felforralása csupán egy 
fillérbe kerül. Megvette a tűzhelyet, azonban a 
gyakorlat azt igazolta, hogy a tűzhely a be-
mondottnál 175 percenttel többet fogyaszt. 
Amikor erről megbizonyosodott, panaszt tett 
a gázgyárnál, ahol azt a választ kapta, hogy 
valószínűleg nem jói kezeli a tűzhelyet. Elfo-
gadta a gázgyár érvelését, ezután ugy kezelte, 
ahogy mondották neki, a tűzhely azonban to-
vább is sokat fogyasztott. Most már azzal a ké-
relemmel fordult a gázgyárhoz, hogy cseréljék 
ki a tűzhelyet, mert bizonyára nem jó. A gáz-
gyár teljesítette is kérését, de az u j tűzhely is 
ugyanúgy fogyasztott, mint a régi. A százados 
vallomásában megjegyezte, hogy nemcsak az 
ügynök mondotta neki, hogy a tűzhely meny-
nyit fogyaszt, hanem a gázgyártól kapott 
könyvében is ugyanaz a fogyasztás volt feltün-
tetve, mint amit az ügynök mondott neki. Mi-
vel ezek alapján becsapottnak érezte magát, 
ezért nem volt hajlandó a hátralékos részlete-
ket megfizetni. 

A biróság elrendelte az ügynöknek és P o n -
g r á c z Albert gázgyár igazgatónak kihallga-
tását és emiatt a tárgyalást elnapolta. 
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D legkisebb munkabérek 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az ipar-

ügyi miniszter leiratban közölte a szegedi ke-
reskedelmi és iparkamarával, hogy a kamarai 
kerületre kinevezett kőműves- és ácsipari leg-
kisebb munkabéreket megállapítani hivatott 
bizottság a közeljövőben megkezdi működését. 
A bizottság munkájának elősegítése érdekében 
felkérte a kamarát, hogy az ipartestületek 
meghallgatása utján állítsa össze a kamarai 
kerületben jelenleg és a közelmúltban fizetett 
munkabéreket, mutassa ki, hogy a kerületben 
hány építőipari munkaadó folytat ipart s ezek 
összesen hany munkavállalót foglalkoztatnak. 
Adatgyűjtés végzendő ezenkívül az elsőrendű 
életszükséglet! cikkek árairól és a lakbérössze-
gekről. Az iparügyi miniszter közlése szerint a 
minimális munkabérek megállapítására vonat-
kozó tárgyalások kiindulási pontjául a buda-

?esti kamara területérc — de nem Budapestre 
i közvetlen környékére — megállapított és 

már megerősített munkabérek fognak szolgálni. 
Az iparügyi miniszter értesítette a kamarát 

arról is, hogy az asztalos- és építőiparhoz h a -
sonlóan megalakítani kivánja a férfi és női sza-
bó, valamint a füzőkészitő iparban fizetendő 
legkisebb munkabéreket megállapítani hiva-
tott bizottságokat is. A bizottságok kinevezése 
előtt a miniszter tájékoztatást kér mindenek-
előtt abban a tekintetben, hogy a helyi érdekék 
biztosítása szempontiából á bizottságoknak 
több tagozatba való felállításéra szükség van-e, 
vagy esetleg nem volna-e elegendő egységes bi-
zottság alakítása. Közli egyben, hogy a szóban-
levő iparokban működő gyáripari üzemek mun-
kavállalóinak fizetendő legkisebb munkabére-
ket a Budapesten székelő bizottság fogja meg-
állapítani. A kamara az ipartestületek ós a kü-
lönböző szakmák meghallgatása után ad véle-
ménvt az iparügyi miniszternek. A miniméi* 
munkabérek megállapításához szükséges adat-
gyűjtő iveket a kamara legközelebb kiküldi az 
ipartestületekhez. 

, CnniKÜJ javítása ég CÜ7fiIf haskötők mérték irtán és, 
j Cl l iyun áthúzása. rUtUIT, minden ebbe vágó szak-
I munkát a leejobhan készitek. Ozv. Stelner Józsefnö 
| Kölcsey u. 12, Tisza L körút és Feketesas u. sarok. 

A honvédvegyesdandárparancsnokság ruházati egyl®-
I tének szerződéses szá litója. . K al ás z" • szelvények, 
' „Hermes" könyvecskék érvényesek. m 


