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Husz s z á za l ékka l emelkedet t ebben a z évben 
a z iparengedé ly t k é r ők s z áma . 

A rossz gazdasági viszonyok'az iparengedé-
lyek kiállításában is éreztelik hatásukat, — az 
emberek mindennel megpróbálkoznak, bogy 
megélhetésüket bfifosithassák. Igy azután kü-
lönféle iparra kérnek engedélyt és amikor 
látják, hogy néhány hónapi kísérletezés után a 
kiváltott iparengedély alapján űzött ipar nem 
sok jövővel biztat, ujibb iparjogot váltanak. 
Így cserélgetik iparukat, sót néha több iparjogot 
is váltanak, hogy valahogyan meg tudjanak 
küzdeni a megélhetéssel. Érdekes, hogy a leg-
több iparjogot az élelmiszer szakmára kérik, 
abból a feltevésből indulva ki, hogy az élelmid 
szerek közszükségleti cikkek lévén, legjobban 
biztosítják a keresetei. Az elmuit Ívhez vtszo-
nyílva hutz stdzaUkkal több iparjogot vállaltak 
ki eddig, lehetséges azonban, hogy az év vé-
géig ez a szám még emelkedni fog. 

Julius 15-ig a következő statisztikát állifoltuk 

ösize a különféle iparigizolványok kiváltásáról: 

1925 julius 15-ig 1926 julius 15-ig 

kereskedői iparjog 254 284 

iparengedély 128 146 

képesítéshez kötött 

iparengedély 61 90 

nem képesítéshez 

kötött iparengedély 

Az engedélyek kiváltása legutóbb kissé 
csökkent, a kérvényezők között nagyon sok a 
B-listás tisztviselő és tisztviselőnő, akik közöl 
az utóbbiak fehérnemű-varrásra és kézimunka-
iparra kérnek engedélyt. Előfordul az is, bogy 
házastársak külön-külön más iparra kérnek 
engedélyt és néhány hónap múlva régi iparukat 
megszöntetve, uj ipar flzésére térnek át. 
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Polgár és munkás minden igaz ügyét felkarolja, 
támogatja és kiharcolja a Délmagyarország. 

t f l l / I 7 Szombat Rám. Bal. Elek hv. Pro-
W l l / I ff* testá»s Elek. Nap iti 4 »ru 19 utt-

Ior, nyugszik 19 óra 52 ptrtkor, 
feomogyi-könyvfiár nyitva d. e. 10—12 ig. 
Egyetemi könyvtár (központi agyaién I. emelet) 

•yitva d. e. 8—i-ig, á. u. 3-7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Lipschitz 
Megváltó, Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
ragárat (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
tál 7 órakor. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., 
Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 
M—3-22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részére : Wien, I , Wildpretmarkt 1. 
(Osterr. Anzeigen A.-G.) Telefon; serié 62 -5—95. 

ÖREGSZEM. 
A falu csöndje is háborgat, 
Az ijtszaka is világos nekem. 
A temető csöndje hivjgat. 
Én könnyezem a fellegekben. 

í A fiatalság mosolya üz, 
A szeretet csókja elriaszt. 
Szivemben haldoklik a tüz, 
Az elmúlásban keresek vigaszt. 

A falu csöndje is háborgat, 
Szeretem a binatos arcokat, 
Szeretem, ha csöndbe halkul a dal 

i S ölelkezem bus gondolattal. 
b ' 

A falu csöndje is háborgat, 
Az éjtszaka is világos nekem» 

r Mindennek oka, ugy hiszem i 
Öregszem. 

DEÁK DEZSŐ. 

— Moszkvában öt évi böitönre Ítélték Viaky 
Károlyt. Moszkvába! jelentik: A szovjettör-
vényszék él éti súlyos börtönre itélte Vlskp 
Károly magyar állampolgári, akit azzal vádol-
tak, hogy a magyar rendőrség megbizásából 
agent provokatőr szerepet töltött be. 

— A caerkészek felvonulása a kormányzó 
előtt. Budapestről jelenlik: A nemzeti cserkész-
nagytábor területén teljes erővel folynak a 
versenyek. Délután a cserkészsereg és a kö-
zönség szórakoztatására színielőadást rendeztek 
a tábor területén felállított arénában, esle pedig 
meggyújtották a tábortüzeket. Holnap reggel a 
cserkészcsapatok bajón Budapestre mennek 
és felvonulnak a Vérmezőre, ahol diszmenetben 
vonulnak el a kormányzó előtt. 

Orvosi hir. Dr. Varga Kálmán párisi tanul-
mányútjáról visszaérkezett és bőrgyógyászati, 
urulógiai és kozmetikai praxisát újból meg-
kezdte. Tisza Lajos köiut 61. T« 

x Bárhol bármit vásárol, kérje a Dél-
nagyarorszdg ingyenhirdetési szelvényéi. 

— Nyolcvan bázat pusztított el a tüz. 
Széketyudvarhelyről jelenlik: Ztielaka község-
ben, amely két évvel ezelőtt a tűzvész áldozata 
lett, tegnap éjjel kigyulladt az egyik gazda 
islállója és a lángok átcsaptak a szomszédos 
épületekre is. A tűzet nem lehetett megakadá-
lyozni, ugy hogy nyolcvan ház leli a lángok 
martalékává. 

Testnevelési tanárjelölt svédtorna-érákat 
ad 4—6 éves gyermekeknek. Érdeklődni lehet 
Alt könyvkereskedésben, Templom-tér. » 

— Magyarszabók Anna-bálja. Reggelig tartó 
Anna-bál lesz julius 25-én este az ujszepedi 
vigadóban. A bál rendezősége, a Szegedi ön-
álló Magyarszabók Társulata, már szét is kül-
dötte meghivóit. A társulat a tiszta jövedelme! 
a fogadalmi templom Szent Anna-ablaka és 
elszegényedett tagtársai javára fordítja. Jegyek 
elővételben is válthatók Tüske Mihálynál (Szent-
háromság-ucca 61.), valamint a rendezőség 
tagjainál. 

A legszebb harisnyák, szalagok, csipkék 
legolcsóbban Battancsnál Gizella tér 8. Tel. 654.?9c 

Szalmaözvegyek olcsó ebéd- és vacsora-
Jcgyefcet kaphatnak, 10 nap — étlap szerint — 
300.000 korona. Horváth, Dréher-éllcrem. 

— Négy lőzadéa lett öngyilkos Brüsszelben 
a frank javulása miatt. Brüsszelből jelenlik : 
Hétfő óta Brüsszelben nigy tőzsdeügynök letl 
i n g y i l k o s . Mind a négyen megkontremináliák 
a belga frankot és a kedden megindult frank-
javulás következtében esődbe jutattuk. 

Az Újság vasárnap kivételével minden nap 
már fél 12 órakor kapható az összes árusoknál. 4b 

— Tengeri halat fogtak a Tiszában. Simon 
József, a váro3i halászati üzem halásza, a Boszor-

kánysziget alatt ötvencentiméter hosszú angolnát 
fogott. A ritka hal a Fekete-tengerben él és a 
Dunán keresztül jöhetett Szeged alá, ahol hálóba 

került. A halászok szerint 10—15 évben szoktak 

egy-egy angolnát fogai a Tiszában, amelyet még 

ők is erős|n megcsodálnak. A tengeri halat most 

a városi halászat bárkájában őrzik. 

— Sélahangverseuy és toronyzsne a Szé-
chenyi-téten. A szegedi 9. honvédgyalogezred 
a nagybányai Horthy Miklósné fővédnöksége 
alatt álió katonatiszti és polgári köztisztviselői 
özvegyek és leányárvák Országoe Erzsébet 
Otihon Egyesülete javára julius 18-án, vasárnap 
délelőtt 11-től 1 éráig a Stéchenyi-téren a sze 
gedi polgári dalárda közreműködésével torony-
zenével egybekötött sétahangversenyt rendez. 
Belépőjegyül csupán műsor váltandó 5000 ko-
ronáért a Síéchenyi-tér különböző helyein le -
állított pénztáraknál. 

Fehér i s s^onr blmzésra a varrógépen 
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singet 
varrógép részv.-tdrs. Szeged, Kárász ucca 1. m 

Fő az óvatosság. 
Mondjuk: PiripÉcsról irják. Városunk küzmüvelődésf 

bizottsága ma délelőtt a főispán elnökletével ülést 

tartott. A napirend legfontosabb ponfja egy felirati 

javaslat volt. A javaslatot a megyei főjegyző terjesztette 

elő és azt kivánta, hogy a közoktatásügyi bizottság 

erélyes hangú memorandumban hívja fel a kultusz-

miniszter figyelmét a megyei muzeum belépődíjainak 

ötvenszázalékos emelése következtében támadt lehetetlen 

viszonyokra. Részletesen kifejtette, hogy a tulmagasra 

emelt belépődijak elriasztják a népeket a muzeum 

látogatásától, tehát ajánlatos, ha a kormány elrendeli 

a dijak haladéktalan leszállítását. A javaslat körlil éles 

vita keletkezett, amelyben résztvett az állalegészségügyi 

főfelügyelő, az államépitészeti hivatal vezetője és Kisguci 

Ádám bizottsági tag, úgyis mint kormányfőtanácsos. 

Az elnöklő főispán nem avatkozott a vitába, csupán 

elnöki kötelességét gyakorolta, amikor az elhangzottak 

összefoglalása után elrendelte a szavazást. Felkérte 

azokat a bizottsági tagokat, akik a felirali javaslatod 

elfogadják, hogy álljanak fel. A többség felállt. A fel-

állás módja azonban megérdemel néhány magyarázó 

szót. A bizottsági tagok mindegyike az elnök tekintetét 

figyelte. Abból akarta kiolvasni, hogy a magas kormány 

helyi képviselője miként vélekszik a kérdésről, hogy a 

javaslat megszavazását a kormány iránti bizalmatlan-

ság jelének minősítené-e. E őször természetesen az 

indítványozó pattant fel helyérő). Ulána, már csende-

sebb tempóban, az állategészségügyi főfelügyelő állt 

fel. Az ügyészségi elnök előbb körülnézett, meg akarta 

várni a többieket, azonban körülnézése annyira fel-

fünő és félreérthetetlen volt, hogy mégsem várta meg, 

hanem hirtelen elhatározással felugrott helyéről. Aztán 

sorban felállt mindenki, csak a kir. tanfelügyelő ült 

még, helyesebben nem is ült, hanem félig felemelkedve 

várta be a többiek megnyilatkozását. Guggoló helyze-

téből csak akkor emelkedett fel egészen, amikor 

konstatálta, hogy már mindenki felállt es látta, hogy 

az elnöklő főispán arcán nem jelent meg a megbotrán-

kozás ránca, hanem jóindulatúan mosolyog. Az ülés 

után a tanfelügyelő a folyosón részletesen megindo-

kolta, hogy a maga részéről miért tartotta szükséges-

nek a javaslat elfogadását. 

— Akármennyire bitóm a Bethlen kormány politiká-

jának helyességében, annyira nem lehetek elfogult, hogy 

at ne érezném a muzeumi belépődijak felemelésében 

rejlő igazságtalanságot, — mondotta erélyes hangon. 

Tom. 

x Bárhol bármit vásárol, kérje a Dél-
magyarország Ingyenhlrdetési szelvényét. 

— Megölték a plébánost és a gazdasszosy v 
Zágrábbél Jelenlik: Korehovica községben meg-
gyilkolták Eribsrcsek Kornél plébánost és gazd-
asszonyát: Tilksejtv Katalint. Mivel értéktárgyaik 
közül semmisem tünt el, ízt hiszik, hogy 
bosszúból ölték meg őket. 

x Poloskát, svábot, molyt kiirtani házilag 
csakis a Löcherer Cimexinnel lehet, mert nemcsan 
az élő rovarokat, de azok petéit is nyomban elpusz-
títja. Mindenütt kapható. BBZ-

— Kisgyermeket gázolt az autó. Péntek 
délután 3 órakor a Kossuth Lajos-sugáiuton 
a csendőrlakianya előtt Kempsr Dezső 13 éves 
fíut egy autó elütötte. Súlyos sebesüléssel * 
gyermekklinikára szállították. 

Varrógép Javításokat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Sláger varrógép részv.-tdrs. Szeged 
Kárász ucca 1. sz. «r 

x Bárhol bármit vásárol, kérje a Dél 
magyarorszdg ingyenhirdetési szelvényét. 

— önjryiikoa önkéntes tüzér. Sopronbői 
jelentik: Németh Elemér 23 éves önkéntes 
tüiérlizedes péntekre virradó éjszaka a lakta-
nyában revolverrel szivenlőite magát és nyom 
ban meghalt. Az öngyilkosság oza ismeretlen. 

— Fejére esstt egy téfla. Pénteken délelőtt 
11 órakor a mentőket a Mars-téri laktanyához 
bivták ki. Mint ismeretes, a laktanya területén 
nagyobbszabásu építkezés folyik, Micskei Pálné 
38 éves asszony az egyik állvány alatt állt, 
amikor egy tégla oly szerencsétlenül eseti ti 
fejére, hagy a kihivoil mentők súlyos koponya 
töréssel szállították a közkirházba. Vizsgálat 
indult meg azirányban, hogy kit terhel a fele-
lősség. A szerencsétlen asszony állapota súlyos. 

x A DÉLMAGYARORSZÁG többezerkötetes 

kölcsönkönyvtárában havi dij előfizetők részért 

12 és 10, heti dij 2000 korona. 


