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A munkanélküliség 
nagy mértékben szaporítja az önálló 
kereskedők és iparosok szárnál 

Az iparhatóság érdekes statisztikája 

(A Délnwgyarország munkatársától.) Né-
hány hét óta feltűnően nagyszámban jelent-
keznek az iparhatóságnál u.) engedélyekért. Ju. 
litislxan hetven, augusztus első feléhen pedig 
már negyvennégy u.j iparigazolványt váltottak 
ki. Más évek hasonló időszakában a felénél is 
kevesebb veit az u j iparengedélyesek száma. Az 
utóbbi időben főképpen a kereskedők száma 
emelkedett, szinte naponkint kérnek élelmi-
szerkereskedés nyitásához engedélyt. Nagyon 
elszaporodtak a városban a kenyévüzletek is, 
ezeket ugyan nem önálló kereskedők vezetik, 
hanem fióküzlet-bérlők mert az üzletek az 
iparengedéllyel bíró pékmesterek fiókjainak 
számítanak. Nagyon sokan kérnek engedélyt 
piaci árusitáshoz Is. Annyi már a piaci árus 
Szegeden, hogy az érdekellek az uj engedélyek 
kiadását a jövőben bizonvos megszorításokhoz 
akarják kötni .Ebben az ügyben a legközelebbi 

közgyűlés elé indítványt terjesztenek. 
Az önálló iparosok és kereskedők számának 

növekedése normális években biztató jelenség 
volt, most ellenben a súlyos gazdasági helyzet-
tel van összefüggésben. Az általános munkanél-
küliség miatt a segédek nem tudnak munkához 
jutni es önállósítják magukat, abban a re-
ménvben, hogy akad munká juk és mint mun-
kaadók nieg tudnak élni. Az utóbbi hónapok-
ban leginkább a cipész, borbély és szahóiparo. 
sok szama növekedett. 

Az iparhatóság statisztiká ja szerint ebben az 
évben, augusztus közepéig hatszáznál több 
iparengedélyt adtak ki Szegeden. Tavaly 
ugyanezen idő alatt a kiadott iparengedélyek 
száma nem érte el az ötszázat sem. Érdekes az 
is, hogy az utóbbi három hónapban több ipar-
igazolványt állítottak ki, mint a korábbi öt 
hónap alatt januártól juniusig. 

A pitvarosi baptisták és hivők 
háborúja a templom miatt 

(A Pélmagyarország munkatársától.) Pitvaro-
son sokféle felekezetű a lakosság. A mult esztendő 
óta a lakosság egy része a baptista hitre tért. Ezek 
azelőtt hivők voltak és imaházzal is rendelkeztek. 
Az imaház körül tört ki azután a habom. F a v á r 
Pál pitvarosi baptista nagyapja valamikor szintén 
hivő volt. Haléla előtt végrendeletileg a hivők 
egyházközségére hagyta egyik házát azzal a ren-
delkezéssel. hogy ott imaházat rendezzenek be. így 
Is történt, ö t évre rá a hivők baptistákká lettek és 
«rután baptista imaház lett az eddigi hivő imaház-
ból. 

Tavaly azután mintegy 20 lélek kivált a bap-
tistáktól. akik ismét hivőkké lettek, de templom 
nélkül. A baptisták ugyanis nem engedték meg ne-
kik. hogy a templomot használják. Favár PáJ gaz-
dálkodó, a hagyományozó unokája azzal érvelt, 
hogy a házat az ő apja, apjától pedig ő örökölte, 
igy csak nekik van joguk a házat használni. A hí-

vőket pedig nwn engedték be a templomba, Favár 
a templomot bezárta, mire a hivők a csendőrökhöz 
fordultak seglt»éis6rt. A csendőrök fellépésére az-
után a baptistáknak át kellett adniok az imaházat 
a hívőknek, akik azután súlyos nagy zárat csinál-
tattak az ajtóra és most már ők zárták kl onnan a 
baptistákat Favár azonban nem nyugodott bele a 
doiogba. Lakatost hivatott, levétette a hivők zár-
ját és ő maga csináltatott reá uj zárat, sokkal na-
gyobbat a réginéL 

A templom körüli harcokból bünügy lett. Favár 
ellen zsarolás vétségének kísérlete címén indult 
eljárás. Csütörtökön vonta őt felelősségre a sze-
gedi törvényszék Göméry-tanácsa. Favár azzal vé-
dekezett, hogy a ház az övé. A biróság bűnösnek 
mondotta ki és 40 pengő pénzbüntetésre ítélte. Eny-
hítő körülménynek tekintette a biróság, hogy vélt 
igaza tudatában cselekedett és hogy a ház tulajdon-
jogának kérdése ma sem világos. 

Viharos tüntetések Makón 
a hagymaszindikátus ellen 

A földművelésügyi miniszter nem iárul hozzá a szindikátus fel-
oszlatásához 

(A Dclmagyarorszdg makói tudósítóidtól.) A 
vöröshaigyma árának 5 pengőről két és félpen-
gőre történt leszállítása a végletekig elkeserí-
tette a makói hagymakertészeket. Szerdán reg-
gel több mint kétezer kertész verődött össze 
a Fő-téren, akik előbb a szindikátus elé vonul-
tak. aihol viharosan tüntettek a szindikátus el-
len és követelték annak azonnali feloszlatásét. 
A rendőrség beavatkozására később oszladozni 

kezdett a tömeg, de pár perc múlva újból gyüle-
kezni kezdett a városháza előtt, ahol megismét-
lődtek a szindikátus előtti jelenetek. 

Rendőrök állták el a városháza kapuját és 
távozásra jnvták fel az ingerült és izgatott em-
bereket. A tömeg azonban mindenben a pol-
gármester elé akart jutni, aimit később a rend-
őrség beavatkozásával ugy oido-ttá1- mer, br<rv 
külön küldöttséget választottak a nők és külön 
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a férfiak. A két 30—30 tagból álló küldöttség ar-
ra kérte Gorcsa P é t e r " nolgárme- ;ipptv 
tegyen lépéseket a szindikátus azonnali fel-
nsz'atisára és a szabaákereskedefem visszaál-
lítása érdekében Gorcsa főjegyző megmagya-
rázta a küldöttségnek, hogy a szindikátus nem 
a hatósági szervek segítségével és akaratából 
jött létre, hanem az érdekképviseleti szervek eh 
határozásából és igy a közigazgatási hatóság 
nem tehet mást, legfeljebb tolmácsolja a kerté-
szek kívánságát. Ilyen értelemben jegyzőköny-
vet vett fel, amelyet az érdekképviseleti szer-
vek elé terjesztett. Egyben Ígéretet tett Gorcsa 
h. polgármester a kertészek küldöttségének ar-
ra, mindent ed fog követni, hogy újból megindul-
jon a hagyma forgalma s hogy minél több hagy-
mát vegyen fel a piac. Ennek a célnak az érde-
kében csütörtökön hajnalban Pestre utazott 
Gorcsa Péter, aho'. kérelmet terjeszt elő 'd 
müvelésügyi minisztériumban arra nézve, hogy 
a makói piac felsegitése érdekében 150 ezer 
pengő kölcsönt folyósítson a miniszter a szin-
dikátus céljaira azzal a kikötéssel, hogy ezt a 
pénzt előleg címén legyen köteles kifizetni a 
szindikátus a makói kertészek beraktározott 

hagymájára. 

A piac forgalmára nézve kétrdést intéztünk a 
szindikátus vezetőségéhez, ahonnan azit a vá-
laszt kaptuk, hogy a makói piacot egyelőre 
igen nyomják a nagy városok közelsegóben 
lévő bolgár és egyéb telepek hagymái. Ha ez 
a nyomás ¡megszűnik, akkor — remélhetőleg —< 
újból meg fog élénkülni a külföldi kereslet Je-
lenleg 2 és félpergős áron folytatja vásárlásait 
Ezen az áron 160 vagonnal vásárod. 

A tegnapi eseményeket a kereskedők sem fo-
gadták nyugodtm és elhatározták, hogy maguk 
is állást foglalnak a szindikátus feloszlatása 
mellett. Csütörtökön küldöttségile« utaztak Bu-
dapestre, >a földmüvelésügyi minisztériumba 
Rápolti Nagy Tózsef és Griin Imre vezetésévei. 
Gorcsa Péter polgármesterhelyettessiel együtt 
A küldöttséget Marschatí államtitkár fogadta, aki 
előtt a küldöttség tagríi feltárták a helyzetet és 
ismertettek a szind^Ms etleTies hangulatot. Be-
jelentették, hogy maguk a kereskedik sem vol-
tak hívei a szindikátus gondolatának. 

Az állaimititícár kijelentette a küldöttség előtt, 
hogy a kormány ragaszkodik az ..egy kéz" po-
litikájához és ezért nem járul hozzá a szindiká-
tus feloszlatásához. A l.'agymavásárlás megin-
dításához szükséges államkölcsön ügyében a 
földművelésügyi miniszter eredeti felfogásával 
szemben a szindikátus érdekeinek megfelelőbb 
megoldás mellett döntött: kölcsön helyett pré-
miumot juttat a termelőknek, még pedig má-
zsánkint egy pengőt. Ennek megfelelően péntek-
től kezdve 3.50 pengőért vásárol hagymát a 
szindikátus az 1000—1600. sorszámiig terjedő 
termelési igazolványokra. 

Sertéspestis lépett fel 
két állategészségügyi 

kerületben 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) kz Sí-

lategészségügy ismét rosszabbodott Szegeden, 
különösen a sertéspestis megbetegedések szánna 
nagy. Két ówe! ezelőtt ugyancsak nagymér-
tékben pusztított a sertésvész, a szegedi sertés-
állomány felerészben áldozatául esett ennek a 
veszedelmesen fertőző állatbetegségnek. Az 

állatorvosi hivat a' jelentése szerint ezidőszerint 
a város területóa. valamint a körtöltésen kivül-
eső úgynevezett faketeföldeken és a telepeken 
pusztit járványo'> méretekben a sertésvész. Az 
elsőfokú közigazgatási hatóság a sertésvész ter-
jedésére való tekintettel csütörtökön az első 
és a harmaáik állategészségügyi kerületeket 
lezáratta, ami annyit jelent, hogy ezekben a ke-
lületekben tilos sertésvásárokat tartani és a 
sertések felhajtását is eltiltotta a hatóság. El-
rendelte ezzel kapcsolatban a közigazgatási ha-
tóság. ho-gy a xertéstulajdonosok a sertésólakat 
többizban fertőtlenítsék. Kötelesek a gazdák szi-
gorú büntetés terhe alatt a sertéseik megbetege-
dését azonnal bejelenteni az állatorvosi hiva-
talnál. 


