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Záróra 
este 6-kor, vagy 7-kor 7 
Héffőíől szavaznak a kereskedők 

(A Délmagyarország munkatársától) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy az üzletek 
esti zárórájáról most szavaznak a kereskedők. 
Hétfőtől szombatig, naponkint reggel 8 órától 
déli 1 óráig lehet szavazni a városi bérház-
ban az iparhatóság hivatalában, A kérdés, 
amelyre a kereskedők szavazatukkal adják 
meg a feleletet, igy szól: 

Kivánja-e a 6 órai zárórát? Igen, 
vagy nem? 

Aki 6 órai üzletzárást akar, az igennel, aki 
azonban továbbra is a hétórai üzietzárást kí-
vánja. az nemmel szavaz. Minden olyan ke-
reskedő, vagy iparos jogosult szavazni, aki 
nyílt üzlethelyiséggel rendelkezik és raktáron 
tartott áru elakMsával foglalkozik. 

Egy hét múlva ismeretes lesz, hogy a sze-
gedi kereskedők többsége a 6, vagy a 7 órai 
iizJetzárást íkivánja-e? A kereskedők körében 
jelenleg megoszlóak a vélemények, — mind-
két tábor erősen dolgozik azon, hogy a sza-
b á s n á l minél többen megjelenjenek. 

A szavazás ügyében a Kereskedők Szövet-
sége elnöksége felhívással forduilt tagjaihoz. A 
szövetség elnöksége rámutat felhívásában ar-
ra, hogy a Szegeden nyilt üzlettel bíró keres-
kedőkre nézve milyen fontossággal bir a sza-
vazáson való részvétel mert a szegedi keres-
kedők és iparosok állásfoglalása dönti el 
nemcsak a saját, hanem a fogyasztóközönség 
érdekéből is fontos záróra-kérdést- A szövet-
ség felhívja a nyilt árusítási üzlettel rendel-
kező kereskedők és iparosok figyelmét, hogy 
tartsák kötelességüknek szavazni, mert ké-
sőbbi felszólalás figyelembe nem jöhet. Az 
élelmiszerüzlettulajdonosok a szavazásban 
részt nem vehetnek-

A kereskedők álláspontját hiven tükröztetik 
vissza azok a nyilatkozatok, amelyeket az 
üzletek esti zárórájáról kaptunk. 

L'ástyai Holtzer Tivadar a textilkereskedők 
álláspontjáról a következőket mondta: 

— Mint a Kereskedőlc Szövetsége textil-
szakosztályának diszelnöke hivatva érzem 
magam, hogy ebben a kérdésben nyilatkoz-
zam. A záróra ügyét létkérdésnek minősítem. 
A textilszakoszt^ly ugyan már kinyilatkoztat-
ta. hogy az esti 7 árai üzletzáráson nem kíván 
változta mi, de véleményem szerint a zárórát 
csakis úiialánosan és egységesen lehet elin-
tézni. Igen helytelen megoldás volna, ha 
egyes szakmák 6 órakor, mások pedig 7-kor 
zárnának. Megtörténne ezesetben, hogy a di-
vatáru üzlet becsukna C órakor, mellette pe-
dig a textiMzlet, vagy a vaskereskedés 7 
óráig volna nyitva- Vaninak szakmák, ame-
lyek a másik szakma cikkeit is árusítják, 
most ha az egyik szakma előbb zárná üzleteit, 
a másik szakma kereskedőit károsodás érné. 
Éppen ezért a záróra-problémát csakis gene-
rálisan lehet megoldani. 

Kovács Károly textilkereskedő, a textilszak-
osztály titkára a 7 órai záróra mellett nyilat-
kozott: 

— A hatórai záróra bevezetése Buldapesten 
az októberi Károlyi-féle rezsim alatt a nagy 
szociális nekilendülésben történt. Az egyetlen 
objektív indok alkkor a szénhiány volt, amely 
a fűtést és világítást problematikussá tette-
Hála Istennek, ma ez az eset nem teszi indo-
kolttá a munkaidő megrövidítését annál in-
kább sem, mert ma a szénbányászaink éh-
ségsztrájkot rendeztek, mert a bányatuilajdo-
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nosok a nagy szénkészletek miatt a heti mun-
kaidőt négy napra korlátozták. Budapesten a 
kereskedők nagytöbbsége ma is küzd a zár-
óra ridejének meghosszabbításáért» de mert 
egyszer bevezették a hatórai zárórát, azt 
többé semmiféle gazdasági érdekre való hi-
vatkozással visszacsinálni nem lehet- Itt van 
Békéscsaba esete, amely város iparosai és 
kereskedői bevezették a 6 órai zárórát, de 
megbánták és állandóan gyűléseznek ós a 
beadványok és kérelmek sokaságával ostromol-
ják a kereskedelmi és iparkamarát és külön-
böző közhatóságokat a régi állapot visszaál-
lítása érdekében. Szerintem a szegedi keres-
kedőknek tartózkodniuk kell az üzletek nyit-
vatertásának megrövidítésétől, nem osak sa-
ját érdekeikben, de ezzel a köznek is tarto-
zunk. Mi itt egy HLnterlandjától megfosztott 
határvárosban élünk speciálisan nehéz gazda-
sági körülmények között, részünkről a munka-
idő megrövidítése semmivel sem indokolható-
Nekünk fokozotta/bb munkát kell kifejteni, hogy 
a reánkháramló kötelezettségeinknek csalá-
dunk tisztességes eltartása mellett eleget tud-
junk tenni. Mi szegedi kereskedők nem meg-
spórolni, de megkeresni akarjuk rezsiköltsé-
geinket- Mi nem akarjuk a 6 órai záróra be-
vezetésével Szegedet lesötétiteni, világossággal 
és fénnyel akarjuk fogadni a városunkba ér-
kezőket, — mi nem spórolni, de dolgozni és 
keresni akarunk. 

Nemecz Dezső droguista az alábbiakat 
mondotta: 

— A 6 órai üzietzárás bevezetése a keres-
kedők eminens érdeke. Sajnos, hogy nincs 
kilátás arra. hogy a viszonyok javuljanak a 
kereskedők szempontjából és ilyen (körülmé-
nyek között a kiadásokéi mindenáron csök-
kentem kell. A 6, vagy 7 órai zárás teljesség-
gel szokás dolga, ha 6 órakor zárják az üz-
leteket. akkor a iLasaeközönseg f> óráig fogja 
beszerezni szükségleteit. A forgalom tehát 
nem fog változni, elleniben a kereskedők re-
zsije kisebb lesz. mert egy órával megtakar 
ritja a fűtés és világítás költségeit. Szociális 
szempont is a 6 órai zárást kivánja az alkal-
mazottak számára- Nehezen juthattunk el a 
szavazás elrendeléséhez, most fontos volna, 
ha minden jogosult kereskedő és iparos le-
adná szavazatát a 6 órai záróra mellett, mert 
ezzel a saját érdekeit s-zoLgálja. 

Pollák Manó divatárukereskedő a követke-
zőket mondotta: 

— A 7 órai üzletzárásnak vagyok a hive-
Véleményem szerint nem szabad a belváros-
ban elszoktatni a közönséget az esti vásár-
lástól. Leginkább 6 és 7 óra között van forga-
lom a belvárosi üzleteikben. Minden pillanatot 
ki kell használnunk a forgalom érdekében- Az 
egy órára szóló rezsi nem sok. csak kényelmi 
szempont lehet az egy órával előbb való üz-
letzárás. 

Várnay Dezső könyv- és papírkereskedő az 
alábbi nyilatkozatot adta: 

— Általános szempontból helyeselem a 6 
órai üzletzárást, ha ezt az összes kereskedői 
szakmában és az egész városben egyöntetűen 
bevezetik- Speciálisan a könyv- és papirke-
reskedőkre nézve nem tartom jónak a korábbi 
üzietzárást, mivel maga az állam, a trafikok 
nyitvatartásávaí nagy konkurrenoiát csinál 
nekünk. Ha a könyv- és papirkereskedők 6 
órakor bezárnak, akkor igazságos volna, hogy 
a trafikok is ugyanekkor zárjanak. Mindenféle 
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újítás csakis akkor helyénvaló és igazságos, 
ha mindenkire egyformán kötelező- A szava-
zás azt hiszem, nem fogja kellően kifejezni az 
általános nézetet, mert nem történt arranézve 
biztosíték, hogy csakis egyöntetűen rendezik a 
zárórát. A törvény ugyanis megengedi, hogy 
egyes szakmák külön-külön is határozhatnak 
a zárára kérdésében-

Az idd 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 14.2, a legalacsonyabb 2.1 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 767.7 mm, este 768.4 mm. A levegő pá-
ratartalma reggel 84, délben 56 százalék. A 
szél iránya délnyugati, erőssége 3—3. 

A Meteorológiai intézet jelenti este 10 
Órakor: Változó felhőzet- éjjel sokhelyen 
ködképződós, a nappali hőmérséklet kissé 
emelkedik-
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