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D E L M A Q Y A R O R S Z A Q 1926 szeptember 17. 

A szegedi szociáldemokrata munkáiság megünnepelte 
az Internacionális Siakszervezeti Ssöveteég negyed-

százados jubileumát. 
(4 Diimagyatortzág munkatársitól.) A sze-

gedi szociáldemokrata munkásság ciüíöríök 
este ünnepelte meg a Nemzetközi Szakszerve-
zeti Szövetség huszonötéves jubileumát. Este 
hét órakor zsúfolásig megtelt a Hétvesér-nccai 
uj Munkáro thon nagyterme. Az ünnepi gyűlést 
Papp József, a szegedi szakszenezeti bizottság 
elnöke nyitotta meg, aki néhány szóban üdvö-
zölte a megjelent munkásokat, majd átcdia a 
siót Vakarni Ágoston szakszervezeti ttitkárnak. 

Valentini azzal kezdte beszédit, hogy most, 
ebben az időben a világ nagyon sok helyén 
ünneplik a dolgozó munkások azt a napot, 
amelyen huszonöt évvel ezelőtt megalakult a 
Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség. Ismertette 
a mult küzdelmeit és felhivlá a munkásságot 
arra, hogy vcnja le a tanulságot abból. 

— A múltban — mondta Valentini titkár 
— számos mozgalommal találkozhatunk, de 
ezek közül csak azokat szabad figyelembe venni, 
amelyek a világ társadalmát v?gy legalább ez 
emberiség nagyrészét ujabb i;ányban mozdí-

tották meg. Iyen a bérmunkások mozgalma is, 
amely belenyúlik a jövő fejlődésébe és nélkü-
lözhetetlen alapja annak. A jövő kéidíie sze-
r ntünk nem lehet vitás, mert biznnk benne, 
bogy meg fogja hozni az indusztriális kultura 
diadalát. Azt beszélik, hogy az osztályok küz-
delme a kaliurák küzdelme. Ez nincs egészen 
igy, mert a kitermeli és hasznos kulturális 
értékek a múltban is elkerülték a megsemmisü-
lést. A technika fejlődése hinti szét idegen 
vidékeken a jövő magvait, a nagy emberi kí-
vánságokat, amely, — hisszük és reméljük, — 
meghozza majd a « g a gyümölcsét. 

Ezután röviden felsorolta azokat az eredmé-
nyeket, amelyet a szöveiség huszonötéves fenn-
állása alatt kivívott. A beszédit azital fejezte 
be Valentini Ágoston, hogy felhivta a munká-
sokat arra a fogadalomléteire, amelynek az a 
céijs, hogy a testvéri kapcsolatot minél szo-
rosabbá fifzze muakás és munkás között. 

Az ünnepély a Munkás Dalárda szép ének-
számaival ert véget. 

Kegyv ^nm i i l i á p d b e M s e s a b á l y e z á a r a . 
Nagyarányú munkálatok a Kőrös?, Tísxa és Maros meatin. 

(A Dilmagyarország hódmezővásárhelyi tudő-
sitíjdtól.) Ha hinai lehat a már határozott ala-
kot öliö és hivatalos helyről eredő bírnak, rö-
vidcsen megszűnik as alfJIdi vismeíhiti váro-
sok i s községek legveszedelmesebb átka: az 
árvfz és a nagy kiterjedésű árterek, amelyek 
ivröl'égre milliárdnyi nessssíi vagyont paszita-
nak el, megssüsnek. A löldmivcfésűiyi kor-
mány immár n m tud kitérni az özöíiével ér-
kező psnsssok elől ét koasoíy lépesre gzánta 
magái az irvizpuisüiáeok megg£ttáia érdeké-
ben. Nyilvánvaló, hogy ne® egyedül a mező-
gazdaság panaszait kivánja ezzel a lépésss! a 
kormány orvoso'ni, hisien az állampénztárra 
nézve is su'yos veszteséget jelentenek a tsvissi 
áradások, mivel az árviisujtotta iakessdgmk 
nemcsak adóját kiayielen a iisctiár elengedni, 
vagy redukálni, de gyakran piazzel ét velő-
maggal kell segélyeznie az árvktujtotta lakos-
ságot. 

A nagyarányú munkáld technikai éi sd-
BinisatrícSonÉlás le'ooajo'itása a Hörög—Tisza-
Maros Armeateiitő és Bshizizabátyozási Tár-
sulatra vár, amelyeknek a kormány a megfelelő 
anyagi eszközöket rendelkezésére bocsátja Hód-
mezővásárhely legntöbbi törvényhatósági bizott-
sági üiésén dr. Csáky Lajos főügyész be is je-
lentette, hogy a bsrmday 20 milliárdot mát 
megssavazott erre a célra it hajlandó további 
30 milliárdnyi hemulejdmtu küciial a társu-
lat retsdelkesisire bscsátani. 

A belvizssabilyozási program felölsli sz ö s s m 
irvuraantesitési munkáitokat és ezek között első-
sorban egy iikilstes csatornahálózat klipliitii, 
amely a Mayaiemlő eső- ás vad/izeket levezeti. 
A nagyfai 100 lóerős saiveityutalep hajtóerejét 
háromszorosra fokozzák, ugy, hogy sz eddigi 
másodpercenkinti két köbméter helyett őt köb-
méter vúes emelhet majd át. 

A belvb szab ilyozisi társulatnak a szabályzat 
szerint eddig a vjj alá ksrüit földekről harminc 
nsp slalt kellett a vizet elvezetni, a munkálatok 
végrehajtása után ezt njo!c napon belül lesz 
köteles végrehajtani ugy, hogy a netán mégis 
viz alá kerülő földeken á velés, vagy termés 
megmenthető legyes. 

Szegedre nézve is elsőrangú jelentősége van 
a tervbe vett munkának, mert csak igy remél-
hető, bogy a tápéi ré en és egyébb vadvizekkel 
borított fűdön hasznothajtó gazdálkodás fejlő-
dik ki. 

Hogy a földmivelésügyi kormány szándéká-
nak végrehajtása még ez évben megkezdődjék, 
a hódmezővásárhelyi hatóság érintkezést keres 
a szegedivel és a makóival, hogy a további 
30 milliárd kölcsön folyősitását közösen sür-
gessék meg. Valószínű, hogy a munkálatokkal 
kapcsolatban a KitSs, Matat it Tisza tőliiseit 
az égisz vonatos emelai fogják, mivel a folyók 
medrének állandó erős eliszaposodása folytán a 
lilíisek mai magassága már nem nyújt kellő 
vidslmst az drvizveszedelmek elles. 

S&egedi c é g e k kapták meg a sebéeseti 
klinika építésének valamennyi munkáját. 

Az tgyetemi bizottság ülése. 
9 m i l l i á r d 686,533.700, Szeged i Épitő R .-T . 
9 milliárd 742.826.200 és Károlyi Emil R.-T. 
Pécs 9 milliárd 742,826.200 koronával. 

A bádotgosmunkára külön »lánlatot Isitek 

(4 Dilmagyerarszág munkatársától.) Az egye-
temi bizottság Kltbelsbetg Kunó gróf kultusz-
miniszter elnökletével csütörtökön délelőtt ülést 
tarlóit és beható tárgyalás ulán döntött a se-
bészeti klinika munkáira beérkezett ajánlatok 
sorsáról. A zárt ajtók mögött lefolyt értekezle-
ten a kultuszminiszteren kivül résztvettek Tóth 
Lajos és Nagy Árpád államtitkárok, a főispán 
és a polgármester, Wimmer Fülöp és Kirmeády 
Mátyás, továbbá Karb Flóris műépítész és a 
teljes egyetemi tanács dr. Tóth Károly rektorral 
az élén. 

Az értekezlet először is a beérkezett ajánlato-
kat vette külön-külön tárgyalás alá. A teljes 
épitési munkára ajánlatot tettek: Szo'csányi 
István Szeged és Kondor és Fe!edi cég Buda-
pest 9 mibiárd 274.322.581 koronával. Takács, 
Somogyi és Sturm, Szeged-Budapest 9 milliárd 
408 611,050 koronával. Müller Antal és Nyári 
Szegtd 9 milliárd 352,770.300 koronával. To-
vábbi ajánlattevők voltak: Ligeti BHa Szeged 
9 Milliárd 486,084 70, Ottovay, Bogdánfy és O. 

Nedelkov Endre Szeged 147,730.000 korons, 
Fekete Nándor és Fiiegei Béta 158,225.000, 
Ssimilsr Vilmos Sieged 181.867,000 és Fogel 
Ede 183,397.000 koronával. 

A mükömunkálafokra beérkeztek: Melocco 
Péter Bad*pest 406,149.700, Landasber* Mór 
414320.000, Bier és Versec Szeged 419,522,400, 
Eevesü i t Épitő és Hajózási R .-T. Budapest 
435 123 370, Fabró Ferenc Budakalászi 
519.710 000ésSeeng«r Béla Budapest 523,989.756 
koronával. 

Az fllés ulán Somogyi Szilveszter polgár-
mester közölte a sajté képviselőivel, bogy s 
kultuszminiszter mindjárt a tanácskozás elején 
kijelentette, hogy a munkálatok kiadásinál 

tlsősarbaa a szegedi ajánlttlevőkei kell 
figyelembe venni. 

Minden vonalon győztek is a szegediek. 

A sebészeti klinika épitőmunkáit a sze-
gedi Müller és Nyiry cég, a bádogos 
munkákat a szegedi NeJelkov Endre 
cég, a müköomnkátato&at a szegedi 

Lindesberg Mór cég kapta meg. 

Elmondotta még a polgármester, hogy a bi-
zottság külön-külön regviíigálla a száz száza-
lékos szegedi ajánlatokat, mert a pályázó szé-
ledi cégek közül többen budapesti társai vet-
tek sasgukhox, de a bizottság mellöite az ilyen 
társulásokat. 

Az értekezlet előtt a knl u-zmlniszter és a 
város hatósága között hosszabb eszmecsere folyt 
le az egyetemi éphkezések munkatervéről. A 
tanácskozás eredményéről a polgármester a kö-
velksaőket mondta: 

— A ftul uizminiszter elfogadta, hogy a vá-
rói es évben cs»k egymiilióhatssázezer arany-
koronát fordi son az egyetemi építkezés céljaira. 
A város összes hozzájárulása hárommillióliéJ-
százm? korona less. áz előirányzott összeg 
második részletét azonban csak a JSvő eszten-
dőben veszi fel a város, meri remélem, hogy 
akkorra olcsóbb kölcsönt kapunk. Az állami 
hozzájárulás két®iüiőnégyssá*ezer aranvkorona, 
amely összeget az állam már kiu'alta. Pénz te-
hát v m bőven. A tervek sserint még az ősszel 
kiírják a nőgyógyászati klinika versenypályáza-
tit, további a DMKE mögött épi endö egye-
temi internátus, a polgáriskolai tanár- és tanár-
nőképző versenypályázatait. Tavaszra a bel-
gyógyászati klinika, a ragály- és a bonctani ia-
lézstek maradnának. 

Arra a kérdésünkre, hogy as egyelem céljaira 
lefoglalt szegedi tanintézetek mikor szabadulnak 
fel, a polgármester elmondta, hogy a kutfuiz-
nsiniester is kivánja a rékusi elemi iskola gyors 
felssabaditásá'. í z t szeretné, hogy legkésőbb 
1928 ra a rőkusti elemisták saár régi iskolájukba 
iratkosnán&k be. Utána pedig sorom az állami 
főgimnázium, a fsísőipariikais és a kir. Ítélő-
tábla sz bfdalnáiak fel. 

Kegyelmes államtitkárok. 
Budapeti, szeptember 16. Keteiby Dfnes 

állsm itkárrül együtt Vrimmerakerg Frigye* biró 
kereskedelmi államtitkári is kinavexik a II, fize-
tési osztályba, amely mislszkrl rongál jelent. 
Hir szerint a földmivelésügyi üinisiriénusa éc 
bel@gyminiizt!riu*3 egy-egy államtitkárát i i elő-
léptetik a II. fizetési osztályba. 

Az Ádám-ügy. 
Budapest, szeptember 16 Klebelsberg Kunó 

gróf kultuszminiszteri holnap az egyetemi or-
voskar küldöttsége keresi fel, hogy átadja az 
Ádám-ügyben memorandumát. 

J ó n á s e R n ő 

CÍMFESTŐ 
készít cimfáblfikat Szegeden 

kiváló ízléssel, korszerűen. A Kedvezd fizetési feltételek. 
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Eladó b i r t o k o k ! 
Négyszázhatvan hold mindent termő kitűnő épületek-
kel kisebb-nagyobb részletekben is 3 én törlesztésre; 
ugyanott 18o hold, mintegy 3 évi törlesztésre. 12o hold 
m ü u t , vaaut mellett kitűnő talajjal, épületekkel. H2 

O.F.B. engedélyével, Hód-
mezővásárhely. Telefon 283 

Iskolahegedü bevésett szenet 160.000 
jobb kivitel 180.000 »» 

Zenekari 

» 

HEGEDŰ ébenfa 
szerelék 230.000-től. Kitünö minőségű olasz bélhurok, vonók, 

vonó szörök, hegedt! tokoka g^ T f m h e g e d ű k é -
legolcsóbban beszerezhetők * s í l l ö n é l 
Hódmezővásárhely, Kossuth tér, O-templombazir hll 

Fiu- és leánykaharisnyák 
dus választékban legolcsóbban B o c k e r F e r e n c -
n é l Szeged, Károiyi-ucca 3. 

VETKEZIK, l 1 ™ ^ . Szegediek találkozó helye. 
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