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H lieillgyminiszfer rendeletére 
az utolsó percben elhalasztották a városi pálmaház 

ügyében kiirt versenytárgyalást 
((«bók Lajos felszólalása a képviselőházban, hogy Szeged külföldön eszközöli mesreRdeiésekel 

(A Délmagyarország munkatársátólA 
képviselőház keddi ülésén, a kormány beru-
házási programjának tárgyalásával kapcsolat-
ban Kabók Lajos szocialista képviselő, mint 
ismeretes, felszólalása keretében szóvá tette a 
szegedi pálmaház ügyét. Elmondotta, hogy 

Szeged város hatósága a pálmaház 
építéséhez szükséges egyszerű vas-
szerkezetei, amely minden valamire 
való magyar vasgyárban is beszerez-
hető, külföldi vállalattól rendelte meg. 

A felszólaló ebben a magyar ipar súlyos sé-
relmét látja és sürgős intézkedést kért a ma-
gyar ipar vcdelmc érdekében a kormánytól. 

A Délmagijar ország nemrégen számolt be 
arról, hogy a város tanácsa a mérnöki hivatal 
javaslatára versenytárgyalást irt ki a pálma-
ház építésére, mivel az ajánlattételre, felszólí-
tott Hönsch-gyát* költségvetését kissé túlzott-
nak találta. Ez a német gyár vállalat, amely 
ajánlatát budapesii képú elete utján tette meg, 
hetvenkilencezer pengőt kért a pálmaház el-
készítéséért, erre az összegre azonban i szám-
vevőség nem tudott fedezetet kijelölni. A ta-
nács azért is határozta el a versenytárgyalás 
kiírását, mert ebben az évben, a szükséges fe-

dezet hiánya miatt a munkát nem végeztet-
hette volna el, a versenytárgyalási terminusok-
kal tehát a megtakarításon kívül időt is akart 
nyerni. 

A pálmaház építésére kiirt versenytárgyalási 
pályázat halárideje szerdán járt le és ugy volt, 
hogy a beérkező ajánlatokat délben tizenkét 
órakor Fodor Jenő polgármesterhelyettes el-
nökletével működő versenytárgyalási bizottság 
fel is bontja. A beérkezett hét ajánlat felbon-
tására azonban még sem kerülhetett sor, mert 
Rack Lipót tauácsnok, aki a tízmillió pengős 
városi kölcsön ügyében hétfőn Budapesten 
járt. magával hozta a belügyminiszter rendel-
kezését. A belügyminiszter arra utasította a 
város hatóságát, hogy 

a pálmaház építésére beérkezett aján-
latok felbontását két héttel halassza el. 

Fodor Jenő polgánneslerhelyeltes a belügymi-
niszter utolsó pillanatban érkezeti rendelete 
értelmében nem is tartotta meg a vc.rsenylár-
gyalást, hanem a beérkezett hét ajánlatot, ame-
lyek mindegyike magyar iparvállalattól szár-
mazik, felbontatlanul elzárta Wertheiffl-szekré-
nyébe és értesítette az érdekelteket, hogy a 
versenytárgyalási bizottság julius 27-én dél-
előtt tíz órakor tartja meg ülését. 

fl levő héten helyszíni szemlét tartanak 
a szegedi hadirokkantak feldigényiése ügyében 

(A Délmagyar ország munkatársától) Isme-
retes, hogy Vásárhelyi Béla törvényszéki ta-
nácselnök, az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság tárgyalóbirája néhány hónappal ez-
előtt megkezdte Szeged város bérföldjeinek 
felülvizsgálását, ami szoros összefüggésben 
van a szegedi hadirokkantak, hadiözvegyek 
és hadiárvák földigénylésével. A földbirtokbiró 
abból a szempontból vizsgálta át az összes 
városi bérletekel, hogy a bérföldek jelenlegi 
bérlői igényjogosultság szempontjából meg-
felelnek-e a földbirtoktörvény rendelkezései-
nek. Megállapította, hogy Szeged város bér-
földjeiből tekintélyes területet bérelnek olya-
nok, akiknek a löldmivelés nem élethivatásuk, 
kereskedők, tisztviselők, lateinerek. A vizsgá-
lat befefezése után Vásárhelyi Béla tanács-
elnök Debrecenbe ulazolt, ahol a debreceni 
közalkalmazottak házhelyigénylésének ügyét 
intézte el. 

A földbirtokbiró a napokban érkezeti vissza 
Szegedre, hogy folytassa a hadirokkantak, 
hadiözvegyek és hadiárvák földigénylése 
ügyében megkezdett munkáját. Jegyzékbe fog-
lalta a nem földmivesek által bérelt városi 
földeket és megkezdte a szükséges tárgyaié-

| sokat a város az érdekeltek képviselőivel. A 
jövő héten helyszíni szemlét tart az érdek-
képviselőkkel együtt a kérdéses bérleteken. 

A csütörtöki tanácsülésen dr. luróczy Mi-
hály tiszti főügyész a földbirtokbiró terveiről 
jelentést tett a tanácsnak, bejelenlelte, hogy 
minden valószínűség szerint 

az OFB elveszi azoktól a bérle-
teket, akik a földbirtoktörvény 
értelmében nem tekinthetők első-

sorban igényjogosultaknak 

és akiktől a bérlel minden nagyobb károso-
dás nélkül visszavonható. Az igy visszavont 
területeket a földbirtokbiróság 

az Igényjogosult hadiözvegyek, 
hadlárvák és hadirokkantak kö-
zölt osztja fel kisebb parcellák-
ban hosszabb lejáratú bérletek-

ként. 
A főügyész javaslatára a tanács megbízta 

Jakab f/y Lajos ny. városi műszaki tanácsosi, 
hogy a város képviseletében, mint a tanyai 
bérletrendszer alapos ismerője vegyen részt 
a jövő héten kezdődő helyszíni tárgyalásokon. 

A kereskedelmi miniszter kijelentette 
a Házban, nem tudja mikor épitik meg 

az algyői hidat 
Interpelláció az algyői kompról és a tiszai hídépítésről — Utolsó érdemleges 

ölés a nyári szflnet előtt 

Budapest, julius 12. Negyedtizenegy órakor j 
szólaltak meg a csengők és Zsilvay Tibor j 
megnyitotta az ülést a meglehetősen telt ülés- « 
terembeu: 

\_z elnök bejelentette, hogy Kun Béla sür-
gős : interpellációra kért és kapott engedélyt. 

Nánássy Andor a mentelmi bizottság •előadója 
négy mentelmi ügyben terjeszti elő a bizott-
ság jelentését. 

Fábián Bélát rágalmazási ügyében nem adja 

ki a Há2. 
Kenéz Bélát kereskedelmi vétség ügyében 

item i ki. 

Lingauer Albint szintén nem adja ki a men-
telmi bizottság, akit hivatalból üldözendő saj-
tórágalmazás miatt kérlek ki. 

Bartos Jánost csalás büntette miatt kérte ki 
a törvényszék. A mentelmi bizottság azt java-
solja. hogy az ügyet vegyék le a napirendről 
és az iratokat azzal adják vissza a mentelmi 
bizottságnak, hogy továbbítsa azt a törvény-
székhez ujabb véleményezés végett. A Ház 
ilyen értelemben határozott annak ellenére, 
hogy legutóbb a bizottság ugy határozott, hogy 
Bartos mentelmi jogát egészen az előzetes le-
tartóztatásig felfüggesztik. 

Az elnök ezután napirendi indítványt tesz, 
amely szerint a képviselőház legközelebbi ülé-
sét október 16-án. kedden délelőtt tartsa. 

Ezután Kun Béla sürgős interpellációja kö-
vetkezett. 

Először a hódmezővásárhelyi villanytröszt 
árdrágító spekulációja tárgyában interpellált 
a. kereskedelmi miniszterhez, majd 

az algyői ixisuti híd mentén közle-
kedő kompot teszi szóvá, amely a mai 
forgalmai i'zcn az utori nem tudja 

lebonyolítani. 

Figyelmeztet arra, hogy a Tisza partján a 
kocsik, «utók sokszor órákig kénytelenek várain 
at kompra. Hidepilésl sürget ezen az útvona-
lon annál is inkább, mert ez stratégiai ut is 

— Felelős tényezők részéről hangzottak el 
ígéretek az algyői hid és a hódmezővásár-
hely—tótkomlósi ut kiépítésére, amelyet telje-
síteni is keli. A kormányigéretek nem teljesí-
tésének haláránál is van megállás. Mayer Já-
nos földmivelésügyi miniszter nem pályázott 
vásárhelyi mandátumára, odavaló érdekeltsé-
gek hozták őt le és csak azért jölt, mert párt-
vezérét. Nagyatádi Szabó Istvánt szálak kö-
tötték Hódmezővásárhelyhez. 

— Mayer János földmivelésügyi miniszter je-
lenlétében tettek igénetet hivatalos tényezők, 
ez tehát kormányígéret volt. Egy váltó ada-
tott Hódmezővásárhely közönségének és ana^y 
magyar Alföld népének, amelyen az elfogadó: 
a kormány és a kereskedelmi miniszter volt. 
Ezt a váltót be kell váltani. Ezután a tápéi 
hid építéséről beszélt. 

Herrmann Miksa kereskedelmi miniszter 
nyomban válaszolt Kun Béla interpelláció-
jára. A hidépités tekintetében az algyői hídnál 
helyiérdekröl van szó. A most épülő hidak 
egytöl-egyig az Alföldön vannak. Éppen ezért 
a kormány rendkívül nagy erőfeszítéssel dol-
gozik a hidépités terén. A dunaföldvári hid 
tervei elkészültek, két éven belül befejeződik 
a hídépítés. Befejezésre kerül a tiszaugi hid, 
megvan a hozzájárulás a Balsa—Tiszafüred 
hídhoz, a csongrádi hidat valószínűleg ugyan-
abban az évben még megkezdik. Azután kerül 
sor az algyői hidra. 

Kun Béla: Mikor? 

Herrmann Miksa kereskedelmi miniszter: 
Nem tudom. A kormány hídépítési akcióját 
nem fogja félbeszakítani, tartamát azonban a 
hitelviszonyok dirigálják. Ami az útszakasz 
építését illeti, a kérdés oda zsugorodik össze, 
hogy Békésmegyében kezdjék-e vagy Hódme-
zővásárhelyen? 

Zsitvay Tibor elnök kellemes nyári üdülést 
kivánt a képviselőknek. 

Az ülés féltizenkettőkor véget ért. 

Herceg Bourbon Lajos — 
román szélhámos 

Budapest, Julius 12. A főkapitányságon az 
állítólagos Bourbon Lajos hercegről megálla-
pították, hogy az előállított egyén nem her-
ceg és ugyanezt állitja a spanyol követség 
is. Bourbon Lajos ellen semmiféle bűntény 
konkrét gyanúja nem forog fenn. Az egyik 
feltevés szerint az állítólagos herceg nem 
más, mint egy román szélhámos. 

Á szélhámost ma délelőtt a főkapitánysá-
gon ismét kihallgatták és kijelentette, hogy 
annak ellenére, hogy három évvel ezelőtt hi-
vatalosan megállapították, hogy nem Bourbon 
herceg, azt hangoztatta, hogy a herceg címei 
jogosan viselheti, mert a soanyol kiráiy mor-
qanahkus házasságából származik. A rend-
őrségen azt állapították meg, hogy az ál-herceg 
görög származású és Ghkis Konstantin a 
neve. Erre vonatkozóan kijelentelte, hogy ro-
koni ágban van a görög királlyal, akitől a 
keresztségben ezt a görög nevet kapta. 

Az ál-Bourbon herceget kihallgatása ulán 
a rendőrség kiuiasitotia az országból. A 
rendőrségen detektívet adtak a szélhámos 
mellé, akit kívánsága szerint a déli vonattal 
az osztrák határra kisértek, úgyhogy alig 
24 óráig tarló nyomozás után az ál-herceg 
elhányta az orszéfl lerülefél, 


