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A német véderő főparancsnoka a birodalmi elnök. 
Berlin, november 26. A kormány * lefegy-

verzés kérdésében fehérkönyvet terjeszfeft a bi-
rodalmi gyűlés elé, amely az ánlánl követelé-
seivel kapcsolatban a birodalmi véderő főpa-
rancsnoksága tárgyában kibocsátott rendeletet 
tartalmazza. Eszerint az egész véderőnek a bi-
rodalmi elnök a legfőbb parancsnoka i 0 gya-
korolja a katonai rendelet kibocsátási jogát, a 

Vanderwelde belga miniszterelnök 
a költségvetési vita izgalmában elájult a kamara ülésén. 

parancsadás hatalmát a hadügyminiszter gyako-
rolj i az egész hadiereg felett, a birodalmi el-
nöknek alárendelve. A badvezetöiég f je a 
birodalmi hadügyminisztériumhoz tartozik, ka-
tonai tanácsadója a birodalmi hadügyminiszter-
nek s a hadsereg katonai ügyeiben a birodalmi 
hadügyminiszter helyettese. 

(Bndapesti tudósítónk telefon jelentése.) Brfliz-
sxelböl jetentik: A kamara tegnapi ülésén 
Amerikának ízt i kivánaágát tárgyalták, hogy 
a költségvetés kiidásait szállítsák le, mert enét-
kfll Amerika nem adhat kölcsönt. 

A tárgyalások során heves vita fejlőditt ki, 
mely olyan súlyosan érintette Vanderwelde mi-
niszterelnököt, hogy ájultan esett össze is azóta 
ágyban fekszik. 

A szegedi nyugdíjas tisztviselők 
viharos gyűlésen fakadtak ki a kormány ellen. 

Emberi megélhetést, a KANSz elnöklégének lemondását követelték. 

Csütörtökön délután két órakor viharos gyű-
lést tartottak az Ipartestület nagytermében a 
szegedi nyugdíjas tisztviselők. A gyűlés össze-
hívására az adta meg az aktualitást, hogy va-
sárnapra a régi képviselőháiba országos tilta-
kozó gyűlést hívtak össze a nyugdíjasok és az 
egyöntetű állásfoglalás érdekében szükségesnek 
tartották először minden törvényhatóság terüle-
tén előkészítő gyűlést tartani. 

A gyűlés igen vibaros keretek közölt zíjlott 
le, mintegy háromszáz elkeseredett nyugdijas-
tisztviselő jelent meg, akik minden fölszólalás-
nál tűntetlek a kormány ellen. 

Somogyi Sándor nyitotta meg a gyűlést, aki 
hosszabb beszédet mondott. Elsősorban is vá-
zolta a magyar nyugdijasok helyzetét, amely a 
legsiralmasabb. 

— chezünkl Elpusztulunk I — kiáltoztak. 

— A nyugdijasok voltak azok, — folytatta So-
mogyi —, aktk tanították és nevelték az uj gene-
ráció«, amely ma az állam aktív szolgálatában 
áll. Éppen ezért más elbánást érdemelnének 
ezek a régi munkások. 

— Ebben az országban mindenkiről gon-
doskodnak — folytatta Somogyi —, csak a 
nyugdijasokról nem. Nem kegyelemkenyeret 
kérnek a nyugdijasok, hanem csak azt kérik, 
amit évek óta befizettek. A mai kormány ál-
landóan azt hirdeti, hogy a jogfolytonosság 
alapján áll, akkor a nyugdijasok joggal köve-
telhetik azt, hogy ne dobják sutba a nyugdija-
sok jogait. 

Somogyi ezután Ausztria példájára hivat-
kozik, a magyar nyugdijasoknak is meg kell 
mutatniok, bogy egységesek, akarnak és tud-
nak. A kormány vegyen kölcsönt, ha más-
képen nem tud adni a nyugdijasoknak. A 
nyugdijasok most már tisztában vannak azzal, 
hogy az elkövetkezendő választásoknál kikre 
adják le a szavazatukat. Olyanokra fogjuk le-

adni szavazatainkat, akik akisemberek érdekeit 
védik l (Helyes 1 Ugy van I) A nyugdíjasok 
kilencven százaléka dolgozni tud, adjanak 
nekik munkát, mert kenyeret követelnek a meg-
élhetésre. 

Balló látván volt a következő fölszólaló, aki 
határozati javaslatot terjesztett elő. A javaslat 
kimondj«, hogy a szegedi nyugdijasok teljes-
séggel bizalmatlanok a kormánnyal szemben. 
Azt javasolják, hogy küldöttségileg menjenek a 
kormányzóhoz és térjék arra, hogy hajtassa 
végre azt a rendeletet, amely a nyugdíjasok 
fizetésének emeléséről szól A nyugdíjasok kö-
vetelik, hogy a KANSz vezetősége azonnal 
mondjon le, mert nem képviselt a nyugdíjasok 
érdekeit. 

Zajos és percekig tartó éljenzés és helyeslés. 
— A KANSz mai vezetőségében akliv tiszt-

viselők ülnek, akik függenek a kormánytól, 
épen ezért nem járnak el a tisztviselők érdeké-
ben. A kormány takarékosságot hirdet és ezt 
csak a nyugdíjasoknál szanálja és nem az 
egész vonalon. 

A javaslatot helyesléssel és éles klfakadással 
fogadták el. Többen olyanokat kiáltottak közbe, 
hogy nem a KANSz kell, hanem a szociál-
demokrata párt. 

Kectkéssy Tivadar szólalt fel ezután, aki ki-
jelentette, hogy ne lépjenek be a szocialisták-
hoz, hanem alakítsanak egy külön pártot. 

Klerner Vilmos kijelenti, hegy 0 már 70 
éves, nem függ senkitől, meg meri mondani az 
igazságot. A kormány az oka a nyugdijasok 
nyomorának. Adjanak kenyeret, hogy legalább 
jóllakni lehessen. Adjanak emberi megélhetést, 
de ne azt nézzék, ki melyik templomba Jár! 

Számosan szólaltak fel még ezután, a gyűlés 
egyre viharosabb hangulatu lett, nagyon éles 
kifakadások hangzottak el a kormány ellen, 
végül is lassan-lassan szerte széledtek az el-
keveredett nyugdijasok kopott ruháikbm. 

Nagy vi ta vol t a közgyű l ésen a v á r o s s z en é r ő l 
Hosszú beszédeket mondtak a pécs—szabolcsi szenet ajánló városatya támogatói. 

Alaposan megciappant érdeklődés mellett 
„zajlóit" le a szó legszorosabb értelmében a 
novemberi közgyűlés második napja. A napi-
rendet a szénűgy uralta és olyan hullámokat 
keltett, amilyenre régen nem volt példa a vá-
ros rendszerint csendes parlamentjében. 

Negyedötkor nyitotta meg a polgármester 
tizenkét városatya Jelenlétében az ülést, amely-
nek első pontja a városi üzemek szénszükség-
letének ismeretes ügye volt. A pécs—szabolcii 
városatya szénügynöke a tanács kétszer is 
megerősített határozatát megapellálta a közgyű-
léshez. Dr. Ördögh Lajos tb. tanácsnok rész-
letesen ismertette a szénűgy részleteit és s 
próbafűtés eredményét, amelynek alapján a ta-
nács a tatai bánya képviselőjét bizta meg a 
szénszálliiással. 

A kérdéshez elsőnek dr. Llppay Lajos szó 
UH fel. Közel egy óráig tartó beszédében ipar-
kodik a szénügynök városatya álláspontját 
igczolni. Aktákat, leveleket olvas fel annak 
igazolására, hogy a tanács helytelenül határo-
zott, amikor ntm a píesi, hanem a tatai sze-

net rendelte meg. Kéri, hogy a közgyűlés fo-
gadja el a felebbezist, ha megbizonyosodik 
arról, hogy a pécsi szén gazdaságosabb a vá-
rosra, mint a tatai. 

A szénflgynök-városaiya, aki az első padsor 
szélén űlt, közvetlenül az elnöki emelvény elölt, 
a szónok beszédét élvezettel hallgatta és min-
den mondat után helyeslőleg bólintott. 

Ugyanigy viselkedett dr. Kormányos Benő 
felszólalása alatt ír, de már kissé élénkebbek 
vollak jellegzetes gesztusai. Kormányos Benő 
egyébként csatlakozott az előtte szóló fejtegeté-
seihez. kifogásolta a mérnöki hivatal eljárását 
és kijelentette, bogy egy újságban „megfizetett 
cikkekben" valóságos hadjáratot indítottak Ba-
logh Lajos ellen. 

A következő szónok Magyar József, aki 
Berzenczey Domokos műszaki föianácsostól 
kéri felvilágositó nyilatkozatot, hogy s mérnöki 
hivatal miért találta jobbnak a tatai szenet, 
amikor az iskolákban is ugy tanítják, hogy a 
fekete kőszén mindig jobb, mini a barna szén. 

Berzenczey Domosos azonnal válaszol. Nem 

vitás, hogy a pécs—szabolcsi szénnek nagyobb 
a kalória-értéke, mint a tatai széné, de csak a 
laboratóriumokban végzett kisérlelek szerint. A 
gyakorlatban azonban más a helyzet. A városi 
üzemekel annak idején a lupényi szén haszná-
latára rendezték be. A lupényi szén majdnem 
olyan kalórit-dus, mint a porosz szenek és 
nagy gáziartalma következtében hosszú láng-
gal ég. Ugyanez a tulajdonsága van a tatai 
szénnek iv, a pécs—szabolcsinak azonbin alig 
van lángji, ha a hőértéke pipiron nagyobb is. 
Ezért alkalmasabb és gazdaságosabb a tatai 
szén az üzemek fűtésénél és ezért fogadta el 
a város tanácsa a tatai bánya ajánlatát. A 
próbafűtései eléri eredmény szerint nyolcórai 
fűtési idő alatt a tatai szén használata hatvan-
hitezer korona megtakarítást jelent a pécsi 
szénnel szemben. 

A városatya szénügynök egyre izgatottabban 
hillgatta a műszaki főtanácsos fejtegetéseit és 
mivel mint érdekelt, felszólalásával nem vehe-
tett részt a vitában, egyre hangosabb megjegy-
zésekkel és közbeuólásokkal akarta megza-
varni az előadót. Berzenczey Domokos sokáig 
r.em reflektált ezekre a közbeszólásokra, de 
később, amitor már több volt a soknál, meg-
lehetős nyersen szólt oda a szénügynöknek : 

— Ne beszéljen állandóan bele a beszé-
dembe, én sem szoktam magát zavarni I 

Efután ismét Magyar József szólalt fel. Kije-
lenti, hoiy a műszaki főtanácsos válasza őt 
nem nyugtatta meg, sőt ugy látja, hogy a 
mérnöki nivatal ebben kérdésben nem járt 
el elég lelkiismereteden. Éppen ezért azt indít-
ványozz«, bogy a közgyűlés adja vissta a kér* 
dést a tanácsnak az:at, hogy a tanács rendel-
jen el uj jütési próbát is annak eredménye 
alapján terjesszen uj Javaslatot a legközelebbi 
közgyülis eli. 

Magyar József szenvedélyes hangú beszéde 
közben érdekes jelenet jttizódott le az elnöki 
emelvény előtt. A polgármester valamit kérde-
zett a szénügynök városatyától, aki felugrott a 
helyéről és fdrgén odafaio t az elnöki emelvény 
elé. 

— Ha a közgyűlés megfelelő határozatot hoz 
— mondotta —, akkor olyan szerződíst kötünk 
a várossal, amilyen a városnak tetszik. 

Valamivel később ismét fölugrik helyéről, az 
elnökhöz szalad, valami könyvet akar neki 
megmutatni, a polgármester azonban elhárító 
mozdulatot tesz a kezével és hangosan rászól: 
„Ugyan kérem, nem vagyok rá kiváncsi..." 
Erre a közgyűlés vidám derültsége közben, 
lesújtva megy vissza a helyére. 

A polgármester beszélt ezután, összefoglalva 
ismerteti a tanácsi határozat elözménjeit, majd 
emelt hangon mondja a következőket: 

— A próbafűtés eredményéről felvett kimu-
tatás : közokirat jellegével bir, annak helyessé-
giirt a kiállító hivatal tagjai nemcsak jegyelmi-
leg is anyagilag, hanem büntetőjogilag ts sze-
mélyes szabadságukkal jelelősek. Tiltakozom az 
ellen, hogy az itt ismertetett okmány adatainak 
helyességében bárki ts felelőtlenül kétetkedfik t 
(Nagy tsp< és helyeslés az egész teremben.) A 
próbafűtés eredménye, a szakértői bizottság 
véleménye teljesen igazolták a tanács állás-
pontját. A próbafűtés után a négy pályázó 
közül bárom megnyugodott a mérnöki hivatal 
állal konstatált eredményben, ctak Balogh 
Lajos járt tovább a nyakunkra. Kívánságára 
rendeltük el az első határozat revízióját, amely-
nek torán ismételten meggyőződtünk annak 
nelyességéről. Ezek után meg vagyok teljesen 
győződve arról, bogy a tanács belyeten járt el, 
meg van győződve erről a tanács is, de azirt a 
tanács a bikessig kedviirt hozzájárul ahhoz, 
hogy tartsunk mig egy próbafűtést. Hívjuk meg 
erre a próbafűtésre a szakértő bizottság tagjait 
és hívjak meg Kormányos Benő, Lippay Lajos 
és Magyar József bizottsági tag urakat is. 
(Áita'ános helyeslés.) 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a pol-
gármester előterjesztését. 

— Remélem, hogy ezekután a felelőtlen gya-
nusitók levonjak majd a konzekvenciákat — ki-
áltja harsány hangon Bokor Adolf. 

— Dehogy is vonják le -r- mondja rezignál-
tán valaki. 

Néhány jelentéktelen tsnácii előterjesztő* le-
tárgyalása után Kormányos Benő kér szót félre-
értett szavatnek helyreigazítása címén. Kijelenti, 
hogy előbbi felszólalásában nem állította azt, 
hogy a 88j óoan meffizeteit cikkek Jelentek 
meg* (így mondta, bdiottuk — szólnak rá 
minden oldalrcl.) Akkor félreérteilek, mert ts. 


