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Asz olvasó rovata 
Arany János-ucca 

Tekintetes Szerkesztőség! A Belváros szi-
vében íiKSzik az Arany János-ucca és az ucca 
kövezése oly botrányosan rossz, hogy a kocsi-
közlekedés lehetetlen. Ha mégis akadna kocsi, 
amely bemerészkedik ebbe az uccába, aligha 
uszná meg a dolgot tcngelytöré6 nélkül. Már 
Somogyi polgármester úrhoz is vezettünk de-
putációt nem is egyszer. A nagynevű polgár-
mester elismerte, hogy az Arany János-ucca 
állapota tarthatatlan ós azzal nyugtatta meg 
a küldöttséget, hogy a soffőrök úgyse hajta-
nak be az hceába... Ezen az állapoton sürgő-
sen változtatni kell, mert a Belváros szivé-
ben nem állhat továbbra is ilyen áll i pótban 
egy egyébként szép, tiszta és forgalmas ucca. 

Tisztelettel: Arany János-nreai Inltók. 

»Az épiitö toarcsarnokon 
kereszti!! 

Szeged iparossága 
uj boldogulási lehetőséget 

talál« 
Megtartották az iparcsarnok bokréta-

ünnepélyét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A z 
ipartestület elnökségének és elöljáróságának, 
valamint az épitő- és vásárbizottság tagjai-
nak, továbbá a kamara és az iparhatóság 
megb" -ottjainak jelenlétében tartották meg 
hétfőn délután a Horváth Mihály-accáhan 
épülő iparcsamok bokrétaünnepélyét. Zöld á g 
gal diszitették az iparcsarnok legmagasabb 
pontját és kitűzték a nemzeti szinti zászlót. 
Amikor megszólalt a munka befejezését jelző 
gongütés, a munkások az iparcsarnok frontja 
előtt gyülekeztek az ipartestület vezetőségé-
vel együtt, majd megjelent a csarnok tetőter-
raszának kőpárkányán Förgeteg Mátyás kő-
műves, aki rigmusos verset mondott, amely-
ben felköszöntötte mindazokat, akiknek ré-
szük van az iparosarnok megalkotásában ée 
felépítésében. 

Ezután a márványteremben gyülekeztek az 
finnep résztvevői, ahol az iparcsarnok elnök-
sége az építkezésben résztvevő mintegy 50 
munkást szerény vacsorával vendégelt meg. A 
munkások nevében Förgeteg Mátyás mondott 
köszöntőbeszédet. Hálásan emlékezett meg ar-
ról, hogy munkaalkalmat teremte+tek & ez-
zel munkáscsaládoknak, iparos mestereknek 
kenyeret adtak. Vénig Gyula, a váeárbizott-
ság elnöke mondott ezután köszönetet az 
ipartestület elnökségének, hogy lehetővé tette 
az iparcsarnok felépítését. 

Körmendy Mátyás az ipartestület elnöke 
válaszolt a beszédekre. Ismertette, hogy a má-
jus 31-én kezdődő és junius 11-ig tartó VIII . 
Szegedi Ipari Vásár fordulópont a szegedi vá-
sárok történetében, mert az iparcs^rnok épít-
kezése nagyarányú fejlődést biztosit. 

— Szeged gazdasági tényezőinek Össze kell 
fogniok — mondotta —, hogy az iparrscsar 
nokon keresztül Szeged kézmüivarossága uj 
boldogulási lehetőséget találjon. Felkérem a 
város közönségét, hogy dolgoztasson kézmü-
iparosoknál ás már most rendelje meg az eset-
leg későbbi időpontra szánt kézműipari tár-
gyaikat, hogy azokat az iparosok a vásáron 
kiállíthassák. 

— Ez a bokrétaünnepély az én életem, mun-
kásságomnak bokrétaünnepélye is — mondot-
ta ezután. Rövidesen talán elbúcsúzom ipa-
rostársaimtól. akiktől nem mindig kaptam 
meg azt a támogatást, amelyet az én önzetlen 
munkásságom megérdemelt volna. 

Körmendy bejelentése feltűnést keltett. 
Sehatz Izsó hangsúlyozta, hogy Körmeady 

Ho dohányosok meg okarjók okodályozní 
fogaik színesedését, ezt elérhetik, ho 
n a p o n k é n t r e n d s z e r e s e n á p o l j á k 
O D O L . F O G P É P P E L 
O D O L - F O G P É P m e g a k o d á . -
l y o z zo a lerakodást o fogakon 
e« eltünteti o száj rossz szagát. I 

Mátyásnak semmi oka nincsen rá, hogy haty-
tyudalát mondja el, mert ha voltak is félreér-
tések, azok sohasem voltak olyanok, nmelyek 
elvehettek volna munkakedvét. A z ¡párosok 
bizalmáról biztositotta Körmendyt, valamint 
a vásárrendező bizottságot. 

Sebestyén Endre a szakképzett építőiparo-
sokat üdvözölte és kijelentette, hogy az ipar-
csarnok felépítésével a klebelsbergi gondolat 
vált valóra. Végül Takács Béla alelnök szó-
lalt fel és összefogásra buzdította az iparos-
ságot. 

M GíHzchhóz építésinek megindulásával 
megkezdik a régi épület átalakítását 
Csak iuliusban kezdhetnek hozzá a munkához? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy kiírták a ver-
senytárgyalást az Országos Társadalombizto-
sító Intézet szegedi székházának építésére. Az 
építkezés költsége 420.000 pengő lesz, ennek 
keretén belül kell végrehajtani az építkezést. 
Tulajdonképpen 50 ezer pengővel több mun-
kát fognak végezni, amint ugyanis hozzáfog-
nak a székházépítéshez, nem sokkal később a 
régi, Tisza Lajos-köruti székház átalakítására 
is kiírják a versenytárgyalást. A régi székhá-
za' lakások céljaira alakítják át. 

Az is elhatározott dolog, hogy az uj szék-
házban nem lesznek másféle helyiségek, csak 
azok. amelyek a társadalombiztosítással van-
nak összefüggésben. Eredetileg ugy volt, hogy 
a második emeleten lakások lesznek és a föld-
szinten, az uccai fronton üzlethelyiségeket 
terveztek. A legközelebbi napokban nyilvá-
nosságra jutó épitési tervben erről azonban 
már nincs szó- Az u j székház földszintjén és 
a második emeleten lesznek az orvosi rende-

lők, az első emeleten a betegsegélyezéssel kap-
csolatos adminisztrációt fogják intézni, ugyan-
ott lesz a pénztár. 

A pályázatokat — mint ismeretes — május 
elsejéig kell benyújtani az OTI-hoz. Itt szer-
zett információnk szerint az ajánlatokat köz-
vetlenül a versenytárgyalás lejárta után át-
számítják és jóváhagyás végett az iparügyi 
minisztérium magasépítési osztályához ter-
jesztik fel. ígéret van arra. hogy a miniszté-
riumban soronkivül elintézik a szegedi szék-
ház ügyét, a pályázatok ezután az OTI igaz-
gatóságához kerülnek vissza. Itt döntenek vé-
gül az ajánlatok elfogadásáról. 

Hozzáértő vélemény szerint — bár a ver-
senytárgyalási hirdetmény feltételei értelmé-
ben az építkezést junius közepéig meg kell 
kezdeni — aligha kerülhet sor arra, hogy ju-
lius eleje előtt hozzáfogjanak a munkához. A 
2 hónap ugyanis szükséges az ajánlatok átszá-
mításához és a minisztériumi jóváhagyás 

megszerzéséhez — mondotta informátorunk. 
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