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Sürgősen ki kell kövezni 
a Mars-teret 

[A Délmugyarortzág munkatársától.) A 
.lélmagyarország hosszú esztendők óta vál-
tozallan kitartással vivott harca ért véget azzal 
a polgármesteri határozattal, amely a Rudolf-
U'rről és környékéről végre áltelepi et'rt a 
szekér piacot a Mars-térre. A téli inségmunkák 
keretéi*n re! töltött téren eddig kétszer volt 
piac és eltekintve néhány kicebb hibától, baj-
tól, az uj elhelyezés bevált. A legjobban a 
piacra járó szrk°res gazdák őrülnek az uj 
elhelyezésnek, amely végre az egész piac ké-
nyelmes állekintheíését és igy az egységes 
terményárak kialakulását biztosítja. De örül 
a megoldásnak a Belváros is, amely rendkívül 
sokat szenvedett hosszú eszlendfikön keresztül 
a belételepi'ett nisnij-novgorodi vásár miatt. 

Vannak azért panaszok és hioák, amelyek-
nek orvoslása sürgős és kívánatos. A legsi'irgfí-
sebb a Mars-tér kikóvezése, mert a nyers, 
burkolatlan föld megbirja a piacot, amü szá-
raz az időjárás, de sártengerré válik az ószi 
esőkben. Az szintén nem megoldás, hogy az 
esős napokon a kocsipiaco' a kikövezett nagy-
körű tra telepítik, éppen ezért az egyik leg-
fontosabb és legsürgősebb tsendő tenne c 
Mars-tér kikövezése. Ezt nemcsak a piac és 
a gazdák érdeke kívánja, hanem a közegészség 
szempontjai is. A kövezetlen tér tisztántar-
tása ugyanis teljesen lehetetlen, Viszont kő-
burkolatról sokkal biztosabban lehet az 
egészségtelen szemelet eltakarítani a piacok 
után. 

A piac áthelyezése csak" az első lépés volt 
az urbanitás biztosítása felé. Teljes munkát 
akkor végez a hatóság, ha a tér rendbehozá. 
sávat megfelelő piachellyé is teszi a Mars. 
teret. 

« 
„II tanárképző főiskola 

híven kitart Szeged mellett 
(A Délmagnarország munkatársától.) A 

szegedi polgári iskolai tanárképző főiskolá-
ban csütörtökön délelőtt tartották meg a tan-
évmegnyitó ünnepélyt, amelyen érdekes ki-
jelentések hangzottak el. Az ünnepségen a mi-
nisztériumot dr. Eyssen Tibor képviselte, a 
város képviseletében dr. Pálfy József polgár-
mesterhelyeltes és dr. Szabó Géza tanácsnok 
jelent meg. A Himnusz eléneklése után dr. 
Galamb Sándor egyetemi magántanár, • fő-
iskola igazgatója évmegnyitó beszédet mon-
dott, ' ..elyben elparentáHa dr. Erdélyi La-
jof* .oiskolai és dr. Dézsi Lajos, a közelmúlt-
ban elhunyt egyelem! tanárt, majd ismertette 
a mult tanévben felmerült kérdéseket. 

— Az uj elgondolásu, a nSgvévfolyamu és 
az egyetemmel kooporativ viszonyban levő 
polgáriskolai tanárképzés bevált, — mondot-
ta. A főiskolának Szegedről Budaprstre való 
vi szahelyezéséről el'er ejt iiirekef,mint mérv. 
adó köröktől lávnfálló és hi>ata'osan soha fel j 
nem merült terveztetéseket meg kell cáfol, i 
ni. A főiskola — folytait? beszédében — hiven j 
kitart gróf Klebelsberg Kuno de entralizációs i 
kuhurpolitikája és Szeged városa mellett. 

Ezután dr. .Voőr Elemér tartott figyelemre-
méltó előadást ; Egy német eredetű magyar • 
népszokás« cimmei, majd az ünnepség a Hi 
szekegy eléneklésével ért véget. 

Asz i d ö 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium je-
lenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 
22.4 fok Celsius, legalacsonyabb 12.6 |ok Cel-
sius. A barométer adata null fokra és tenger-
söntre redukálva reggel 763.8 mm , este 764.5 
mm. A levegő páratartalma reggel 81 száza-
lék, délben 4 8 százalék A szél iránya észak-
nyugati, illelve északkeleti, erőssége 7- 2. 

Időjóslat a Délvidékre: Száraz idő nappal 
mérsékelt felmelegedéssel, éjjel erős lehűlés. 
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MÉG TÖKÉLETESEBB 
H A J Á P O L Á S I 

Minién Etida Shampoo boríték, 

boa most a Perfekte citromos 

ha ¡fürdőt-az 6i tőkéiét« ha}, 

őblítőszert találja. Ez a ha|crf 

s/mává is könnyen féiúlhetőv* 

teszi, fényt, \6 tartást ad és 

tökéletes lesz • hat uápíéfl». 

ELIDA SHAMPOO 
Barmos György, alsótanyai plébános 

nyugdíjaztatását kérte a várostól 
(A Délm&gyarorszig munkatársától.) Barmos 

György alsóközponti plébános ma beadványt in-
tézett a polgármesterhez, kírve a nyugdíjaztatá-
sát. A kérvény csak általános indokokat emlit, 
hivatkozik hosszú papi működésére, fáradságá-
ra, végül meghatott szavakban mond köszönetet 
azért a sok szívélyes pártfogásért, amiben eddig 
rész.esitette a kegyur-város. Ha azonban tekin-
tetbe vesszük, hogy Barmos György, aki még 
mindig maga a fürgeség és az agilitás, csak leg-
utóbb Is fokozott ambíciókról tett bizonyságot, 
amikor pályázott a rókuai plébános! állásra, — 
lehetetlen összefüggést nem találni a kandidálés-
nál történt mellőzése és a hirtelen támadt nyu-
galombavonulásl terve között 

Barmos György harminc éve működik Szege-
den s három évtizedes rokonszenvnek, aktivitás-
nak bánatos őszi záró-akkordja ez az elhatáro-
zás. Barmos az alsóvárosi ferencrendiek gvár-
(1 ián jakén t került Szegedre, különös meleg egyé-
niségét hamarosan megszerette a város egész 
közönsége, I1WT1 csupán híveinek szűkebb köre. 
Az alsótanyai katolikusok lelki vezetését 1894-től 
kezdve 1914-lg az alsóvárosi franciskánusok vé-

gezték. Akkor a rend lemondott i plébánia ve-
zetéséről s a megyéspüspök Barmost várossal 
egyetértve, átvette egyházmegyéjébe világi pap-
nak, minekután ebbe Bóma is beleegyezett ö 
lett a plébánia adminisztrátora ls 1915 március 
24-ig, amikor a közgyűlés megválasztotta plébá-
nosnak. Az a tizennyolcadfél év, amit uj állomá-
sán töltött Barmos, csak elmélyítette az eddig 
fennálló kapcsolatot és a város Idegenből jött 
ért ikes polgárává avatta a mindig derűs és em-
berséges jótnlajdonságokkal tett plébánost 34 
ezer hive közvetlen közelből is megismerhette 
gondolkodását tevékenységét Ezen idő alatt há-
rom uj egyházköaséget teremtett az alsótanyai 
részen. Ma már Röszkének önálló plébániája van, 
Királyhalom templomot kapott a város és plébá-
niát az egyházközség áldozatkészségéből, mig 
Zákányban a templomot és a plébániát is az egy-
házközség teremtette meg Barmos agilitására. 
Olyan ertdmínvek ezek, hogy büszke megelége-
dettséggel tekinthet vissza rájuk, mint pályája 
kiemi-lked-'S r^nkásságára, a most már elfáradt 
Barmos Györty. 

A földművelési miniszter 
a paprlkaklvltelröl 

A szegedi küldffttség csütörtökön délelőtt meqfelent Purgly Emilnél — 15-15 vagon 
export Ausztriába és Csehországba — Akció a devizakorlátozások enyhítéséért — 

Nem szállitfák le a paprlkamlnősités dijait 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pu.glv 
Emil földmüvelésügyi miniszt-r csütörtökön 
délelőtt fogadta a szegcdi és a kalocsai papri-
kaérdekeltségek nyolc-nvolc tagu küldöttsé-
get. A szegedi küldöttséget, amelyben gróf 
Klebelsberg Kuno is résztvett, dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester vezette, a kalocsaia-
kat Szabókv Jenő országgyűlési képviselő. A 
paprikaérdekeltségek sérelmeit és kívánságait 
Somogvi porpármester ismertette a miniszter 
előtt. "Elmondotta, hogy Szeged lakosságának 
jelentékeny részét egziszt-nciájában támadták 
meg azok a nehézségek, amelyek a paprika-
kivitel elé tornyosultak. 

A paprika hr.lalmas tömegekben he-
ver Szegeden és a kereskedelmi szer-
ződések hiánya, valamint az érvény-
ben levő devizakorlátozások miatt ér-

tékesíthetetlen. 

Az Ausztriával kötött provizórium egészen 
minimális paprikamennviseg exportálására 
nvujt lein ".üséget, Csehország pedig, a magyar 

paprika egyik szintén jelentős pia teljesen 
elzárta hatarait a paprikabevitel előtt. Ilyen 
körülmények kőzött a paprika, amely országos 
viszonylatban is jelentős exportcikke volt a 
inrigvar gazdasági életnek, a legfontosabb kül-
földi piacait vesztette el. 

Purgly Emil hat hónapra szóló pro-
gram ismertetésével válaszolt Somo-

gyi polgármester beszédire. 

Kijelentette, hogy abban az esetben, ha októ-
ber másoc'ikáig nem jönne létre Magvarország 
és Ausztria között a kereskedelmi szerződés, 
ismét hathetes provizórikus megállapodást köt 
a két kormánv. Ebben az ideiglenes megálla-
podásban 

tizenöt vagon paprika kivitelére 

bizfori»a:iak lehi tőséget. Ha a szerződés létre 
jön, abban fenntartják a paprika jelenlegi 25 
:nanykoronás beviteli vámját 

A cseh köztársasággal kötendő provl-


