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mer Fülöp elnököl osztatlan nagyrabecsü-
lésükről biztosítják. 

Relner Ferenc a fiatalabb kamarai tagok ne-
vében tette azt a kijelentést, bogy amennyiben 
a kamarában valaha is politika lett volna, ez 
ellen 6 a legélesebb tiltakozását fejezte volna 
H. Ezekulán a megjelent kamarai beltagok el-
fogadták a Bokor Adolf állal előterjesztett ha-
tározati javaslatot és kimondották, bogy azt a 
lapok u'ján nyilvánosságra hozzák. 

Az egyhangúiig elfogadott határozati javaslat 

a kivetkező: 

— A szegedi kereskedelmi és iparkamara 
beltagjainak január 22 án délután öt órakor 
tartott értekezlete egyhangúlag megállapítja, 
hogy a kereskedelmi is iparkamarának sem 
ügykezelésében, sem az ügyiratok elintézésé-
ben, sem pedig ügyeinek tárgyalásaiban soha 
országos poiiitkul szempontok nem irvi• 
nyesüliek is a kamara elnöksége őrködölt 
afelett, hogy ilyen szempontok kifefezisre ne 
jussanak. 
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A szocial isták fanat ikusan ragaszkodnak 
a z igazi keresz ténységhez és a v i lágbékéhez 
A népek problémáit nem lehet tömege yilkossággal elintézni. — Csáky gróf 

Jankovich Arisztidről. 

Két órai tárgyalás után a Ház elfogadta a pénzügyi tárca költségvetését. 
Budapest, január 2Z Scitovszky Béla elnök 

negyed l i órakor nyitja meg a nemzetgyűlés 
pénteki ülését, annak ellenére, hogy az ülés-
teremben mindössze 13 képviselő van jelen. 

A napirend szerint a honvédelmi tárca költ-
ségvetésének részletes tárgyalása van soion. 

Baday Dezső ai első szónok, aki a nyug-
díjas katonatisztek helyzetét ecseteli. Nem cso-
dálkozik azon, ha a lisztek elkeieredésükben 
olyan kijelentéseket tesznek, hogy számukra 
csak az a megoldás lehetséges, ha bilépntk a 
szociáldemokrata pártba. A tisztikarban szokásos 
házassági kaució megsaflnteiéaét sürgeti. 

Propper Sándor a következő szónok. Pole-
mizál Szilágyi tegnapi felszólalásival és meg-
állapifia, hogy amit Szilágyi elmondott, az mind 
igiz. Szilágyi Lajos azonbin nem tarthatott 

igényt arra nézve, bogy a szociálista kongresz* 
szus elnökségétől elégtételt várion, mivel Szilágyi 
súlyosan vétett a szövetségi hűség és a szövet-
ségi eszme ellen azzal, hogy a baloldalról hivtn 
fel a kormány figyelmét arra nézve, hogy a 
szociáldemokrata párttal szemben éljen kivételes 
hatalmával. 1920. év óta amúgy is kivételes 
hatalom ru'ya alatt nyög a szociáldemokrata 
párt. Ma Magyarország tisztán rendőrállam. 
amelynek nemei* k rendőrminisztere, hanem 
rendőrminiszieelnöke van. 4 szociálista párt 
pacifista, mert az a metrgfösődísa, hogy a 
népek között felmerüli vldkai és problémákat 
nem kelt tömeggyilkosságokkal elintézni. A 
szoclállsták fanatikusan ragaszkodnak a krisztusi 
kereszténységhez, a világbékéhez. 

Csáky Károly gróf: Ez ntópial 

Propper Sándor: Ebből az álláspontjukból 
folyik, nogy az általános leszerelést követelik 
a szociálhták, de nemcsak Magyarországon, 
hanem világszerte egy és ugyanazon időben. 
Elismeri, hogy addig, amig ezt a nagy fel-
adatot végrehajtják, hadseregre van szükség A 
locarnói egyezmény az első komoly lépés volt 
az általános leszerelés, tehát a világbéke felé. 

— Magyarország szerencsétlen helyzete kö-
vetkeztében fegyveres erővel sohasem fogja 
megváltoztatni Trianont Csak a demokratikus 

Általános leszerelést! 
eszmék keresztülvitele segíthet ezen az or-
szágon. 

— Kifogásolja, hogy a vitézségi érmek után 
járó dijakat nem valorizálták. A háború a'att 
megigérték, hogy tőkésíteni fogják az egyes 
vitézségi érmek u'án járó Járulékokat. Ez egy 
ekszisztenca reményét nyújtotta a bábomban 
küzdő harcosnak, azóta azonban semmisen 
történt-Hanyszor kell a vitézségi éreai fut J 
donosálak felvenni a vitézségi érem után járó 
pénzt, amíg egy vlllamoypenz ki élik beWfc 

Kik követték el a Somogyi—Bacsó-gyilkosságot ? 
— Nem tudja, hogy jogosan viselték e az 

ellenforradalmi kilengéseknél egyesek a katona-
ruhákat, de mindenesetre kötelessége volna a 
hónvédelmi miniszternek eloszlatni a tévedést 
ebben a tekintetben. A közvélemény minden-
esetre abban a hitben él, hogy Somogyi és 
Bocsi szerkesztőket katonatisztek tették el láb 
alól. Háromnegyed évvel ezelőtt ul nyomozás 
indult Somogyi és Bacsó gyilkosai után. Sem 
hivatalos, sem félhivatalos jelentést azóta nem 
adtak ki az újonnan lefolyt nyomozásról. Ugy 
látszik, bogy ez a kérdés visszazuhant régi 
mozdulatlanságába. Pedig nemcsak az ország, 
hanem a hadsereg érdeke ia, bogy kiderítsék, 
kik voltak Somogyi és Bacsó gyilkosai. 

Kifogásolja ezután, hogy a hadsereg és a 
polgárság között még mindig irtási ellentétek 
vannak. Ennek a legfőbb oka az, hogy a had-
sereg nem áll pártékon felül, hanem politizál. 

Csáky Káro'y gróf: Ez nem álll 
Propper Sándor kifogásolja, hogy a hadse-

reget ugy nevelik, hogy a szociáldemokrata 

A szoclállsták 

Malasits Géza a következő szónok. Vissza-
utasítja azt az állandóan visszatérő vádat, bogy 
a szocialiata párt okozta volna a háború ösz-
szeomlását. Ma a hadügyi kormányzat és a 
honvédség vezetősége részéről nemcsak az 
egyes pártokat, hanem még a színeket is ül-
dözik. 

Meskó Zoltán (Csáky gróf fe!é): Akkor cse-
réltes*e ki a pi»os bársonyszéket zölddel. (Al-
talános derültség). 

Malasits Géza kötelességének tartja, hogy 
most egy deklarációi tegyen. A szociáldemok-
rata párt az országtól elvett területeket addig, 
amig azok sorsa jeleit népszavazás nem dönt 
és mivel azok hatalmi szóval vétettek el, meg-
szállt területeknek tekinti. (Taps, általános he-
lyeslés a Haz minden oldalán.) A szociál-
demokrata párt az ado'.t viszonyok: között nép-
hadsereget követel, amely által azt érti, hogy 
minden 21 évet be öltőit egészséges férfiú meg-

pírt ellen hangolják ő et. 

Csáky Károly bonvédelmi minisz'er: Csak 
haztfias szellemben lesznek neve ve és csak 
nemze közisíg ellen neveljük őket. 

Pikler Emil: A mi nemzetköziségünk esak 
tudományos nemtetköziség, de persze es nem 
kelt a katonáknak I 

Csáky Karoly honvédelmi miniszter: Nem 
is keli I 

Malasits Géza: Micsoda? A tudomány7 
Csáky Károly honvédelmi miniszter: Nemi 

A nemzetköziség I 

Friedrich István: Bár bizalmatlan a kormány-
nyal szemben, el kell ismernie, hogy as utóbbi 
kéi évben jelentős haladás volt tap««zt»Iható a 
hadseregben. Kéri a szociáldemokrata pártot, 
bogy a hadseregben ne lássa ellenségét A 
siófoki különítménynek egykori tagjai már ivek 
óta nem tagjai a nemzeti hadseregnek. Meg 
keil szüntetni a demarkációs vonalat a had-
sereg és a polgárság között. 

deklarációja. 
felelő ideig köteleztessék katonai szolgálatra. 
(Eléik he'ye lés a Ház minden oldalán.) A 
legfelsőbb hadúr gyakorolton hatalm t a had 
sereg fölött, a háború is béke között döntsön 
a nép. (Taps és általános helyeslé*). 

Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter vála-
szol a felszólalásokra. Van egy Trianon, amelynek 
katonai feltételei rendkivül szigorúak és ezeket a 
feltételeket rendkívül szigorúan ellenőrzik. Amig ez 
a szerződés érvényben van, a kormány köieles 
annak betartásán őrködni. Ez azonban nem jelenti, 
hogy békés eszközökkel ne igyekezzünk kimutatni, 
hogy ez a békeszerződés napról-napra tarthatala 
nabbnak mutatkozik. Meg kell majd ragadnunk 
szt a percet, amely esetUg kihasznaiható lesz a 
trianoni szerződés békés uton való megváltozta 
tására. 

— Ebben az évben végTe siherült valamit elér-
nünk a nagykövetek tanácsánál, amely beeegye-
?ett abba, hogy legalább gázvédelmi eszközökkel 
láthassuk el a magyar hadsereget, ö.venkeiezer 
gázálarcot engedélyeztek. 

Kéthly Anna szavaira refiektál ezután. Nem találja 
nagyon Ízlésesnek, hogy ilyen kijelentéseket egy 
hö'gy szájába adtak. 

Peyer Károly: A frankhamisitókkal kellene Ilyen 
erélyesen bánni l 

Jankovich utazása a cseh nyugdl.tól 
a frankhamisításig. 

Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter: Ezzel 
a közbeszólással kapcsolatban felvilágosítást aka-
rok adni Hegymegi Kiss Pál el nem mondott in-
terpellációjára, amelyben Jankovich Arisztid nyug-
díjaztatásának kérdését akarta szóvá tenni. 

— Jankovich ezredes 1918 ban a Károlyi-kor-
mány alatt tényleges állományban volt és a fegy-
verszüneti bizottság katonai részének elnöke volt, 
mint a honvédelmi minisztérium tagja és mint ve-
zérkari ezredes. A proletárdiktatúra alatt lemon-
dott állásáról. Cseh Szlovákiába menekült, fele-
sége birtokára, ahol jelenléte szükséges volt, fele-
sége vagyonának biztosítása érdekében. A prole-
tárdiktatúra bukása után a honvédelmi miniszté-
rium felszólította, hogy állását ismét foglalja el. 
0 felmentést kért azzal az indokolással, hogy 
kénytelen még megszállt területen tartózkodni. 
Jankovich ennek a szabadságnak az alapján ma-
radt Cseh-Szlovákiában. 1924 ben októberig nem 
jelentkezett Jankovich. Megpróbálta két izben is, 
hogy a csehektől nyugdijat kapjon. A csehek 
azonban jogtalan intézkedést tenek és még 1919 
februárban, az ideiglenes megszállás alatt, amikor 
áliamjogilag e területek rendezve még nem voltak, 
a cseh kormány kiadott egy rendelkezést, amely-
ben elrendelte, hogy csak az kaphat nyugdijat, 
aki 1919 március 24 ikéig belépésre jelentkezett a 
cseh hadsereg kötelékébe. Erre vezethető vissza 
az, hogy fankovich belépését kérte a cseh had-
seregbe. 

Györki Imre: Amikor nem sikerült a nyugdiját 
megkapni, jött megmenteni a magyar hazát. 

Csáky Károly: larkovich panaszával egészen a 
cseh közigazgatási bíróságig ment el, amely eluta-
sította. Mi, amikor nálunk nyugdiját kérte, lefoly-
tatluk a szabályszerű eljárást. 

Horváth Zoltán: Ha megkapta volna a cseh 
nyugdijat, akkor ellenünk masírozott volna. 

Györki Imre: Ez is egy jobb emberi 
Csáky Károly: fankovich szolgálatot tett a ma-

gyar nemzetnek. A megszállt részen a magyarság 
központja volt. 

A miniszter ezután rátér a tisztek fizetésére. A 
tisztek fizetésénél nem olyan rossz á helyzet, mint 
azt egyet* felszólalók beállították. A kormány előtt 
elsősorban szociális szempontok lebegtek, tehát 
arról gondoskodott, hogy mindenekelőtt az alantas 
tisztek kapjanak megfelelő javítást. A végleges 
fizetésrendezés egyébként még hátra van. Ma az a 
nelyzet, hogy az alantas tisztek fizetése békenivón 
van, a törzstisztek fizetése a békefizetések 60 szá-
zaléka. 

„örültek volnánk, ha kalandokba bocsát-
koznánk." 

— A toborzás ellen általános a kifogás, de en-
ffk megváltoztatásáról egyelőre szó sem lehet. 
Őrültek volnánk, ha kalandokba bocsátkoznánk. 

,— Mi az általános leszerelést állandóan köve-
teljük. A locarnólhoz hasonló egyezmény köztünk 
és a szomszédaink között addig nem lehet, amig 
a lefegyverzés szomszédainknál is meg nem tör-
ténik. Várnai Dánielnek tegnap benyújtott határo-
zati javaslatát a leszerelés és a világbéke érdeké-
ben elfogadja. 

A Ház ezután általánosságban, a részletes tár-
gyalás alapjául elfogadta a honvédelmi tárea költ-
ségvetését, majd szavazásra tette fel az elnOk 
Várnai Dániel határozati javaslatát, amelyet a Ház 
egyhangúlag elfogadott. 

Az elnök két órakor felfüggesztette az ülést 
Szünet után 3 órakor nyitotta meg ujbói az 

ülést Zftlvay Tibor ae'nök. 
Hfgymegt-Kiss Pál azt fejtegette, hogy rend-

kívül meglepte a honvédelmi miniszternek az 
az eljárása, hogy egy el nem mondott inter-
pellációm válaszolt. Kifogásolja és nem tartja 
szabályszerűnek azt, hogy olyanokat vegyenek 
fel a hadsereg kök Ükébe, akik előzőleg egy 
más hadseregbe kiriik felvitelüket 

Drihr Imre: Meid^bbenéssel állapítja meg, 
hogy a NyUKOSz Milyen hangon teszi szórni 
a nyugdíjasok helyzetét és elkeveredett harcot 
ir>di< h kormány ellen. Megállapítja, h )gy a 
NyUKOSz é én olyanok állanak, akikazop álás 
címe*) jutolak abba a helyzetbe, hogy nyug-
dijat élvezhessen- s, mert születésűknél fogva 
nem tartozni* ide. Arra kéri a minisztert, 
hasson un, hogy a NyUKOSz ne irritálja a 
hatKulaiot. 

C iky rt iniszfer osztja Drékr Imre felfogását. 
A kormány a nyugdijasokkal szemben elment 
a lévőség hatará g. A nyugdijasok létszáma 
Magyarország ga a>léri*jából emelkedett az 
«p'á takbJI, a nyugdíjasok csak a magyar 
gavalléria bűi juotlak ide .s most harcot indi-


