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Ha reumás, tegyen kísérletet a szegedi városi 
fürdőben egyetlen iszapkezelési kúrával. 

IszapgöngySlés közös teremben 
10 perces kádfürdővel P 1*50 
5-ös füzetjegy „ 6.80 
10-es „ 

Pótjegy a gőzfürdő használatára. 
" 12-80 
40 mi. 

Iszapgöngvölés külön fölkében 
10 perces kádfürdővel P 2r— \: 
5-ös füzetjegy „ 9*— 
10-es „ „ 17 — 

Külön pakolás, nedves vagy száraz 30 fill. 

Kiszolgálási dij nincs. 

Hz iszappakolás a világhírű lofopi RÜBIDMQS iszappal történik 
Mvi«»^ f é r f i a k részére: vasárnap, kedden, csütörtökön és szombaton. 

_ — wyuv® n ő k részére: hétfőn, szerdán és pénteken. — _ 

Bonyodalmak a fogadalmi templom 
világítási próbaberendezése korul 

(A Délmagyarország munkatársától.) Rc.skó 
Sándor főesperes beadványt intézett a város 
hatóságához és azt kérte, hogy a város vegye 
át a budapesti Erőátviteli és Villamossági 
Részvénytársaságtól a fogadalmi templomban 
felszerelt világítási próbaberendezést, amely-
nek értéke 3700 pengő. 

A főesperes beadványával hétfőn foglalko-
zott a tanács és megállapította, hogy a város 
hatósága az ügyben egyszer már hozott hatá-
rozatot. amikor kimondotta, hógy a világítási 
felszerelést nem veszi át és felhatalmazza a 
vállalatot annak leszerelésére. A reflektorok 
leszerelésére azonban nem került sor, mert 
a vállalkozó közben érintkezésbe lépett a bel. 

városi plébániával és megállapodott vele. Er-
ről a megállapodásról a vállalat jogi kép-
viselője értesítette a várost. Közölte, 
hogy a belvárosi plébánián a belvá-
rosi katolikus egyházközség nevében át-
vették a templom világítási berendezését, a 
fizetési feltételekre is megállapodtak és igy 
a várost semmiféle kötelezettség nem terheli. 
Azóta hónapok teltek el, a belvárosi egyház-
közsé? nem törlesztett, ezért a vállalat mosf 
pert indít a belvárosi egyházközség ellen. 

A tanács kimondotta, hogy a város nem 
veheti át a berendezést, mivel annak átvéte. 
lére kötelezettséget nem vállalt 

»A szegedi piaci visszonyolt 
lovúbb n e m lamS^alóU f e n i « 

Miért csökkent a szegedi piac forgalma — A rossz utak a ma-
gas helypénz 

A Baross Szövetség 
ünnepi közgyűlése 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap délelőtt 66 százalékos különvonat érke-
zet Budapestről, amely a Baross Szövetség 
déli kerületének közgyűlésére közel 600 ven-
dégeit hozott Szegedre. A közgyűlésen megje-
lent József Ferenc főherceg, dr. Huszár Ala-
dár budapesti főpolgármester, Józan Miklós 
unitárius püspök, Zimányi Miklós premontrei 
házfőnök, a Baross Szövetség e etőségé^ől igen 
sokan, Szegedről Bárányi Tibor főispán, dr. 
Pálfy József polgármesterhelyettes, dr. Shvoy 
Kálmán altábornagy, Olattfelder Gyula püs-
pök, dr. Láng-Miticzky Ernő táblai elnök, Wtm-
rner Fülöp, a kereskedelmi és iparkamara 
ehiöhe és még sokan mások. 

A közgyűlés először a mult év jelentései-
vel foglalkozott, amelyeket Seitz Ferenc fő-
titkár terjesztett elő, azután megválasztották 
az uj tisztikart Az egyhangú választás ered-
ményeképen elnök lett dr. Veress Gábor Máv. 
üzletigazgató, alelnökök ifjú Danner János, Er-
délyi András és Orhalmg Károly, főtitkár Seitz 
Ferenc. Veress Gábort küldöttség kicérte a 
terembe, akit Ilovszky János iktatott be tiszt-
ségébe. Ilovszky beszédében Budapest és Sze. 
ged gazdasági összefogásának szükségességét 
hangoztatta; meleg szavakkal köszöntötte Ve 
ress Gábort Beszédét ezekkel a szavakkal 
íejezte be: Budapest Szegedért, Szeged Buda-
pestért. 

József Ferenc főherceg mondott ezután be-
szédet és 'Kossuth Lajosra hivatkozva hang-
súlyozta, hogy azt az árut, amit a magyar kéz, 
k magyar munka hozhat létre, bün külföld-
ről behozni. Azután arról beszélt, hogy Ma-
gyarországot nem lehet elnyomni, mert a kö-
rülötte lévő népek felett kulturális magaslaton 
álL 

— Meg kell becsülni a munkát — mondotta 
é. főherceg —, amelynél nem szabad különb-
séget tenni. Az uccaseprő munkája ls fontos és 
értékes és ha ezt Igy fogjuk fel, én az ucca-
seprőt egyenlőnek tartom önmagammal. 

Barcsen Bárczy Gábor és Hrszár Aladár 
oeszéde után Veress Gábor mondotta el el-
nöki székfoglalóját. A Baross Szövetség fel-
adata, célkitűzései képezik elnöki programját, 
mondotta, összetartásra buzdította a tagokat, 
csendes munkálkodásra hivta fel őket. 

Dr. Pálfy József polgármester-helyettes a vá-
IOS nevében, Wimmer Fülöp a kereskedelmi 
és iparkamara nevében köszöntötte a szövet-
ségjet. Danner Jánosné Szeged asszonyainak 
üdvözletét tolmácsolta. 

A közgyűlés ezután örökös dis'elnöknek meg-
választotta a szövetség szegedi fiókjának há-
rom alapitóját: Czigler Arnoldot, Körtrendy 
Mátyást és Danner Jánost. A közgyűlés Ilovszky 
János zárószavaival ért véget. A városházáról 
József Ferenc főherceg kíséretével a fogadal-
mi templomba ment, ahol megkoszorúzta gróf 
Klebelsberg Kunó sírját. 

Délben az ipartestületben 400 terítékes ban-
kett volt, amelyen számos felszólalás hang-
zott el. Pohárköszöntőt mondott: Bárányi Ti-
bor főispán, Ilovszky János. Veress Gábor, 
Hunyadi Vass Gergely. IB e l v á r o s i M o z i 

Kedden és szerdán Eggerth Márta 
a film csalogányának 

tüneményes szépségű filmje, a 

Schönbrunni álom. 
SstécJ&enyi Moszi 

Utoljára 

Férjfogás 
| G u s t a v F r O h l t c h . | 

(A Délmaayarország munkatársától.) A piac-
kérdés tárgyában az Álföldkutató Bizottság hét-
főn tartotta meg második ankétját. A mult 
heti első vitaestén az értekezlet tagjai állást-
foglaltak amellett, hogy központi nagy vásár-
csarnokra nincs szükség. Az értekezlet szerint 
a nagyvásárcsarnok építési költségeit ismét a 
termelőnek és fogyasztónak kellene megéret-
nie amellett, hogy nagyon is kérdéses, -minő 
haszon származnék belőle. 

A hétfői vitát dr. Sztankó Dszső pénzügyi 
titkár előadása vezette be, aki összefoglalta 
az első vitán elhangzottakat, majd rámutatott 
a piacvonzó tényezőkre hogy régen Szegeden 
mi volt a piackérdés és mi ma, mi lehet a 
jövőben, azzal kapcsolatban, hogy a szegedi 
tanyákon 40.000 nemes fajgyümölcscseme'ét ül-
tettek el és a tervszerű munkát évről-évre 
ugyanannyi gyümölcsfacsemete ültetése fogja 
követni s évek múlva így 

gyümölcsexport szempontjából Sze-
ged olyan szerephez fog futni, 

ami megilleti ugy éghajlati, mint kedvező ta-
lajviszonyok szempontjából. Rámutatott ezután 
arra, hogy melyek azok a hibás intézkedések, 
amelyek azt eredményezik, hogy Alsótanya 
kisgazdái a szegedi piacot elhanyagol fák. Ez-
zel kapcsolatban előterjesztette azt, hogy mi 
volna a kívánság a szegedi piac forgalmának 
emelése szempontjából. Beszélt ezután az ex-
port kérdéséről s a piacrendezés elengedhetet-
len szükségességéről. 

.Dr. Kogutouiitz Károly egyetemi tanár is-
mertette ezután dr. Orenstein Lipót levelét, 
amelyben Orenstein rámutatott arra, hogy 

a szegedi piaci viszonyok tovább nem 
tarthatók fenn, a szomszédos városok 
piacain lényegesen olcsóbb a helypénz 
i* igy elvonják Szegedtől a for.gahnai. 

Uj városi szabályrendeletet sürget, amely gyfc. 
keresen rendezné a piackérdést 

Dr. Kogutowitz elmondotta, hogy Fabtnyl 
Tihamér kereskedelemügyi miniszter a közel, 
múltban Ígéretet tetjí arra, hogy DorozsmánaM 
g kilométeres kövés utat épit. Dorozsma azt sze-
retné. ha ezt a kilenckllométeres utat a dorozs-
mai zsomból úttól Szatymaz vasútállomásáig 
épitenék ki ami a szegedi gyümölcsexport 
szem/fontjából nagyjelentőségű lenne. 

Dr. Cserzy Mihály kifejtette a vita során, 
hoTy egészséges ut- és piacpolitikával, továbbá 
a helypénzek leszállításával, a piac közpon-
tosításával lehet megoldani a placr~ob1émát 

Doránszky Károly annak szükségességét han-
goztatta, hogy a hjdvámpolitikát is revízió alá 
lehet venni. 

Kozma Marcell a gyümölcsexport szempont-
jából Szegedet semleges helynek szeretné dek-
larálni Az exportpiacra kerülő pyüm .¿öt sem-
miféle költségnek nem volna szabad terhelni 

Hoffmann János szerint Szegeden tranzitó-
piac még nem időszerű. Az utak kérdése a 
legfontosabb, fontosabb, mint a vásárcsarnok 
probléma. A rossz utak miatt elriasztjuk a 
termelőket. 

Több hozzászólás után dr. Kogutowitz Ká-
roly foglalta össze a hétfői vita eredményét: 
a hinterland elvesztése, a rossz utak, a rossz 
piacrendészet az oka. hogy a szegedi piac 
elcsenevészesedett. 

A vitát január 30-án folytatják. 

L e g p r a k t i k u a a b b éa l e g s z e b b b ú t o r d a r a b egy 

SCaszta-féie Fotelágy! 
('8rv. védve.) Elepáns, tetsietös ktllnO, egyszerű, k3nnyü keaelés. 
Olcsón, resxictrc la nap&ato. Díjtalanul bemutatják a 
készítők: K a S Z J a TeS ÍVé rek ffiVnc«® 
Mindennemű kárpitoamoaMk gyorsan, pontosan éa olcsón. 313 


