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Eredménnyel járt a város kozbejárása 
a szegedi munkanélküliek foglalkoztatása érdekében 

(A Délmagyarország munkatársától.") Beszá-
molt a Délmagyarország arról, hogy a város 
tanácsa a folyamatban lévő állami építkezé-
seknél nem foglalkoztatott szegedi munkanél-
küli munkások kérelmére, felhívta az építési 
vállalkozókat, hogy a vidékiek helyett első-
sorban a szegedi munkásokat foglalkoztassák 
az építkezéseknél. A tanácsi átirat hivatkozott 
arra, hogy a város hatósága az egyetemi épít-
kezésekkel kapcsolatban kivívta a szegedi vál-
lalkozók elsőbbségi jogainak érvényesítését, a 
város közönsége tehát joggal elvárja a sze-
gedi vállalkozóktól, hogy 

ugyanez! az elsőbbséget bizto-
sítsák a szegedi munkások szá-

mára is. 
A 'Szolcsányi és Takács cég, amely jelenleg 

a Templom-téri természettudományi intézetet 
építi, a tanács átiratára már válaszolt is. Kö-

és ezért már szombaton huszonöt szegedi 
munkást hajlandó munkába állítani. A mun-

kanélküliek tehát szombaton jelentkezzenek 
az építkezési irodában. 

A Templom-téri püspöki palota építésére 
— mint ismeretes — Czigler Arnold kapott 
megbízást, aki szintén válaszolt már a ta-
nács átiratára. Sajnálattal jelentette be a ta-
nácsnak, hogy egyelőre nem alkalmazhatja 
a munkanélküli szegedi munkásokat, mivel az 
építkezéshez szükséges anyagok szállítása kö-
rül nagyobb késedelem mutatkozik és en-
nek következtében kénytelen már meglévő 
munkásainak számát is csökkenteni. Abban 
ajz esetben azonban, ha az építési anyag meg-
érkezik és a munka tempójának fokozása le-
hetővé válik, készségesen állítja munkába a 
szegedi munkanélkülieket. 

A város hatósága ezekről a válaszokról azon-
zölte a város hatóságával, Üogv a szegedi | nal értesítette a munkanélküli szegedi munká-
munkások kívánságát honorálni szándékozik I sokat 

A. törvényszéken megkezdték a „Montanus"-pör tanul" 
nak kihallgatását — Pénteken a polgármestert, Back 
Bernátot, Pongrácz Albertet, Korányi Jenőt, Rack Lipó-
tot, Berzenczey Domokost és BuóczKárolyt Hallgatták kl 

Szombaton folyíat)ák a bizonyítást 
(A Délmaggarország munkatársától.) A sze-

gedi törvényszék ViW-tanácsa pénteken reggel 
kezdte tárgyalni azt a nyomtatvány utján el-
követett, felhatalmazásra üldözendő rágalma-
zási pórt, amelyet a városi mérnökség tagjai: 
Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, 
Buócz Károly műszaki tanácsos, Csángi Já-
nos főmérnök és Kocsárdi Béla műszaki tiszt 
indítottak Puskás Jenő és Balogh Lajos volt 
törvényhatósági bizottsági tag ellen, 

A rágalmazási pör anyagát 

a pécsi és tatai szén 

évek óta tartó harca szolgáltatta. A Balogh 
Lajos által vezényelt harc során 1926 áprili-
sában y>Montanus« aláírással röpirat jelent 
meg. A röpirat kritikai alapon foglalkozott a 
városi közüzemek számára lekötött szénszállí-
tásokkal és azt állította, hogy a mérnöki hiva-
tal az ajánlatok önkényes átcsoportosításával 
évenkint 544 millióval drágább szenei vásá-
roltat meg a várossal. 

\ röpirat 
iézről-kézre járt a torony alatt. A mérnöki 
hivatal emberei az ügyet a polgármester fel-
hatalmazása alapján bűnügyi útra terelték. A 
rendőri nyomozás alapján megállapították, 
hogy a nyíltlevél szerzője Puskás Jenő, ki-
adója pedig Balogh Lajos. 

A pénteki főtárgyaláson 

a vádat dr. Balázs Sándor ügyész képviselte. 
A sértettek képviseletében dr. Szeless József 
jelentkezett, Balogh Lajost dr. Nekich Bichárd 
védte. Az első napra 16 tanút idézett meg a 
biróság. A tanuk, élén a polgármesterrel pont-
ban kilenc órakor megjelentek a biróság előtt. 
Kihallgatásukra azonban csak 12 óra után 
került a sor. 

A tárgyalás megnyitása után először a vá-
gtat ismertették, majd felolvasták az előző 
tárgyalás jegyzökönyvét. A törvényszék első-
nek 

Berzenczey Domokos sértettet, 
mint tanút hallgatta ki. 

Berzenczey vallomása során részletesen el-
mondotta a pécsi és tatai szén harcának tör-
ténetét. Kitért a tüzelési próbákra, ismertette 
a műszaki bizottság szakvéleményét, amelynek 
alapján a város tanácsa tatai szenet rendelt. 
Kimutatta, hogy a közüzemek szénszállítására 
beérkező ajánlatok összeállításánál tévedések 
nem történtek. A mérnöki hivatal alapos vizs-

gálat után megállapította, hogy a tatai szén 
az adott körülmények között olcsóbb, mint a 
pécsi és Vértes Miksa, a tatai szén szegedi 
képviselője ezért kapta meg a szállítást. 

Ezután a vádlottak fogták pergőtüz alá a 
tanuL Balogh Lajos állandó derültség között 
kérdezett. Egy-egy kérdésénéi mindenki mo-
solygott 

Ezután iratokat olvastak fel. Ismertették 

a két afánlatot 
A pécsi szén ajánlatának ismertetésénél dr. 
Balázs ügyész annak megállapítását kérte, 
hogy a pécsi szén ajánlatát Balogh Lajos adta 
be, aki pedig akkor törvényhatósági bizott-
sági tag is volt. Felolvasták a versenytárgya-
lási jegyzőkönyveket és azokat a tanácsi ha-
tározatokat, amelyeknek alapján a pécsi sze-
net mellőzték és a tatai szén mellett dön-
töttek. 

Az iratok felolvasása félegyig tartott, majd 

dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mestert 

hallgatták ki. 
A polgármester vallomása során kijelentette, 

hogy arról nem tud, hogy a városi mérnökség 
tagjai a város tanácsát félrevezették volna. 
A szénszállításokra a város pályázatot irt ki. 
Öt ajánlat érkezett, de végűi csak két ajánlat-
tevő maradt A város tanácsa szénpróbát ren-
delt el. Itt a tatai szén győzött A próbával 
azonban Balogh elégedetlen voit. Erre uj pró-
bát rendelt el a tanács. Az nj szén próbát 
Reichardt iparfelügyelő ellenőrzése mellett 
folytatták le. 

Elnök: A tatai szén mivel győzeftt a pécsi 
felett? 

Somogyi polgármester: A pécsi szén por-
szén, a tatai szén diószén A porszénnel való 
fűtés a mi üzemeinknél nem vált be. A tanács 
azonban azt is tudta, hogy a pécsi szénnek 
nagyobb a kalóriája, mint a tatainak, 

— A tanács határozatára milyen befolyással 

volt a Reichardt-féle próbafűtés? 
— A tanács a Reichardt-féle próbafűtés 

alapján döntött. A végső döntésbe a mérnöki 
hivatal már nem szólhatott bele 

Dr. Balázs ügyész: A mérnöki hivatalnak? 
módjában lett volna-e a tanácsot, megtévesz-
teni? 

— Nem! Mi kívülálló szakértők vélemémfl 
alapján döntöttünk. 

Puskás: Hogyan történhetett az, hogy az! 
odaítélés már a Reichardt-féle próbafűtés előtt, 
megtörtént? 

— A városnak szüksége volt szénre és ai 
Reichardt-féle próbafűtés csak még jobbatí 
megerősítette a tatai szén pozícióját. 

— Vértes a város tanácsától miért kapottj 
mentességet a bélyegilleték lefizetése alól? 

— Ezért már Balogh Lajos is feljelentett 
Ha Vértes kapott ilyen felmentést, én erre azt 
mondom, hogy ha a város akkor adott: rend-
ben van. De máskor ne adjon. 

Balogh: A tatai szénben volté kő? 
— Igen. Valami csekély mennyiség. , 
— Polgármester nr látta-e valamikor a pécsi 

szenet? 
— Igen. El is szörnyűködtem láttára. (DeJ 

rültség.) Addig azt hittem, hogy a pécsi széni 
az egy komoly szén. De csalódtam. Különben! 
nem is törődtem vele. Ki gondolta volna, hogy 
a pécsi szén ilyen nagy kalamajkát csinál? 

Dr. Balázs ügyész: Megtörtént-e az, hogy: 
Balogh Lajos törvényhatósági bizottsági tag-
ságát is felhasználta a pécsi szén propagálá-
sára? 

— Ha Balogh nem lett volna törvényható-
sági bizottsági tag, még a próbafűtést serit 
rendeltük volna éli A kérdésre egyébként ez 
a válaszom: Mindenkinél járt a torony alatt 
és iszonyúan magyarázta a pécsi szén jó-
ságát 

A polgármester kihallgatása után --

begavári Back Bernátot 
szólította be Vild Károly elnók. 

Elnök: Tud-e arról, hogy a városi mér-
nökség a tanácsot félrevezette1 

Tanú: Nem tudok. Én a műszaki bizottság 
tagja voltam, ahol a legalaposabb vita után 
döntöttünk. Én régebben a saját üzememben 
használtam a pécsi szenet. A pécsi szén a há-
ború előtt még tűrhető volt. De tisztán nem 
vált be és ezért kevertük. A háború után mi-
nősége erősen csökkent. 

— A műszaki bizottság az ajánlatok vizsgá-
lata alkalmával az árra és a kalóriára tekin-
tettel volt-e? 

— Igen. A bizottság azt is tudta, hogy a( 
pécsi szén kalóriája nagyobb. Ennek ellenére 
azonban mégis a tatai szén megrendelését 
javasolta, mert a pécsi szemet a szegedi üze-
meknél nem lehet használni. Át kellett volna 
alakítani a rostákat és a kazánokat. Különben 
is tudott dolog, hogy a pécsi szén csak ke-
verve használható. 

A tárgyalást félkettőkor félbeszakították és 

délután négy órakor folytatták 
tovább. 

A délutáni tárgyaláson elsőnek Bokor Pá' 
nyugalmazott polgármesterhelyettest hallgatta 
ki a biróság. Bokor Pál elmondotta, hogy 
a városi mérnöki hivatal a szénszállításoknál 
szabálytalanságot nem követett el. A mar-
nöki hivatal csak véleményezett, a döntés joga 
mindig a tanácsé volt Ha szabálytalanság 
történt volna, maga a városi tanács járt volna 
el szakhivatalával szemben. 

Dr. Balázs ügyész: Balogh Lajos törvény-
hatósági bizottsági tagságát felhasználta-e a 
pécsi szén érdekében? 

Tanú: Igen. Balogh nálam is járt. Proipa-
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Ezúton hivom tel b. 
figyelmüket Wten-
ből most hozott 


