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Miniszteri leirat érkezett, 
de döntés még mindig nem 

z üzletek zárórája ügyében 
A poigármesíernek tárgyalnia kell a szakmák képviselőivel 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken 
végre leirat érkezett a kereskedelmi minisztertől 
a szegedi üzletek zárórája ügyében. A varos ha-
tósága — mint ismeretes — január első napjai-
ban terjesztette fel a kereskedők körében tartott 
szavazás eredményét a szegedi kereskedelmi és 
iparkamara véleményével és a miniszter dönté-
sét kérte arra vonatkozólag, hogy ezentúl hat 
órakor zárhatnak-e a szegedi kereskedők, vagy 
fen tarkák továbbra is a hétórai zárórát. A sza-
vazás eredménye tudvalevőleg az volt, hogy a 
leadott szavazatok többsége a hatórai zárórára 
esett. 

Az érdekeltek, t̂ gy a kereskedők és a nyilt 
üzlethelyiséggel rendelkező iparosok, mint a ke-
reskedelmi alkalmazottak érthető érdeklődés ei 
várták a miniszter döntését. Pénteken ugyan ér-
kezett leirat az ügyben, de a leirat döntési nem 
tartalmaz. A kereskedelmi miniszter a következő-
ket irja a polgármesternek: 

»Felterjesztésére értesítem Polgármester 
Urat, hogy az 1921. évi XXXVII. törvény-
cikk értelmében az üzleti zárórát rendelettel 
akkor szabályozhatom, ha a munkaadók és 
alkalmazottak illetékes és mérvadó ssakegye-
sületei között a záróra kérdésében magálla-
podás jön létre. A felterjesztett iratok alap-

ján a megállapodást létrejöttnek nem látom, 
mert a szavazásban részt nem vett kereske-
dőket ugy kell tekinteni, mint akik a meg-
egyezést ellenzik és az egyes szakmákhoz 
tartozó kereskedők száma nincs hitelesen 
megállapítva, illetve az illetékes és mér-
vadó szakegyesületek egyáltalán nem nyi-
latkoztak. 

' Az összes iratok visszaküldése mellett te-
hát felhivom Polgármester Urat, hogy 
igyekezzék az egyes szakmák illetékes és 
mérvadó szakegyesüleleivel a megállapo-
dást létrehozni. Az esetleg létrejövő meg-
állapodásoknál legyen figyelemmel arra, 
hogy ha az egyes szakmákban megállapodás 
nem is jön létre, azokban a szakmákban, 
amelyekre a megállapodás létrejön, a zár-
óra elrendelhető. Erre a körülményre az 
érdekelteket figyelmeztesse. Amennyiből az 
egyes szakmák között megállapodás jön lét-
re, hallgassa meg ismét a záróra kérdésé-
ben a szegedi kereskedelmi és iparkamarát 
ós azután az összes iratokat saját véleménye 
kíséretében terjessze fel hozzám.« 

A harc tehát kezdődik ismét elölről, de hogy 
mikor érkezik el az ügy a miniszteri döntésig, 
azt ma még kevésbé lehet tudni, mint ezelőtt. 

A belügyminiszter engedélyezte 
az OTI-székház felépítését 

A lavasszal megkezdődik a munka 
r 
Érintetlenül marad a szegedi husiparosok exporizsir-líonfingense 
(A Délmagyarország munkatársától.) K ö r -

m e n d y Mátyás országgyűlési képviselő pén-
teken délben az ipartestület elöljáróságának 
küldöttségét vezette dr. P á 1 f y József polgár-
mester elé, akivel elsősorban az OTI építke-
zése és a szegedi husiparosok exportkontin-
gensének felemelése ügyében folytatott buda-
pesti tárgyalásainak eredményeit közölte. El-
mondotta, hogy a mult hét végén végre visz-
szaküldte a pénzügyminisztérium a belügy-
minisztériumba az OTI elnökségének a szegedi 
székház felépítésére vonatkozó határozatát, 
amely ellen nem emelt kifogást. 

A belügyminiszter ezt a határo-
zatot tegnap minden változtatás 
nélkül jóváhagyta és az OTI el-
nökség ennek alapján kiadta a 
szükséges utasításokat az építke-

zés megkezdésére. 

Az OTI uj szegedi székházának építési mun-
kálatait így a kora tavasszal végre megkezdik. 

A zsirexport ügyében, mint arról a Délma-
gyarország beszámolt, az történt, hogy a né-
metországi exportlehetőségek csökkentéséire 
való hivatkozással a földmüvelésügyi minisz-
ter leszállitotta az egyes városok között fel-

fteivárosl MOZI Szombaton és vasárnap 

P é t e r 
GAAL FRANCISKA parádés filmje 5, 7, 9. 

Szechenifl MOZI Szombaton és vasárnap 

AHAVASOK FIA 
LOUIS TRENKER filmremeke. 5, 7. 9. 

osztott zsirkontingenst. Szeged kontingensét, 
' amely eddig nyolc vagon volt, hatra csökken-

tették. Ez a redukció jogos méltatlankodást 
keltett a szegedi husiparosok körében, akik 
költséges beruházásokra vállalkoztak, hogy a 
megkívánt egységes minőségű zsirt szállíthas-
sák. Számításaikat az exportkontingens le-
szállítása esetén semmi körülmények között 
sem találhatják meg. Körmendy Mátyás a hus-
iparosok küldöttségét tegnap vezette M a r -
s c h a l l Ferenc földmüvelésügyi államtitkár-
hoz, aki előtt részletesen feltárta a helyzetet. 
Elmondotta, hogy a vidéki husiparosokat már 
a kontingens felosztása alkalmával is súlyos 
sérelem érte. Magyarország ugyanis eddig 
évente 180 vagon zsirt exportálhatott Német-
országba. Ebből a mennyiségből az egész vi-
déki husiparosságra mindössze 25 vagon ju-
tott, a többit mind Budapest szállíthatta, pe-
dig a vidéki husiparosok száma sokszorosan 
több, mint a pestieké. Most mégis, hogy a né-
met kormány 180-ról 164 vagonra szállította 
le magyarországi zsirimportját, a kormány ezt 
a különbözetet csaknem teljes egészében a vi-
déki városok kontingenséből vonja le. 

Marschall államtitkár Körmendy Mátyás 
adatai alapján azonnal tárgyalásba kezdett a 
Külkereskedelmi Hivatallal és pénteken dél-
előtt telefonértesítést küldött Szegedre, hogy 

a szegedi husiparosok expor'zsir-
kontingense továbbre is évi nyolc 

vagon marad. 

Közölte az államtitkár azt is, hogy a zsír árát 
az eddigi 142 fillérről 144-re emelte föl a Kül-
kereskedelmi Hivatal 

Körmendy Mátyás ezután az ipartestület 
elöljárósága nevében azt kérte a polgárán* 
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tértől, hogy a város engedje át a tervezett 

iparosmenház 

céljaira az ujszegedi posta melletti épületet, 
amelyben egyelőre tizenöt elaggott és munka-
képtelenné vált szegény iparost kivannak el-
helyezni. A polgármester kijelentette a kül-
döttség előtt, hogy ezt a kívánságot pártoló 
javaslatai terjeszti legközelebb a kisgyűlés elé. 

Körmendy ezután arra kérte a polgármes-
tert, hogy 

vonja vissza a piaci helvpénzek 
ügyében kiadott legutóbbi ismert 

rendelkezést, 

amely megszünteti azt a kedvezményt, amely-
ben a Széchenyi-téren áruló iparosok dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester szóbeli hozzá-
járulása alapján kilenc esztendő óta részesül-
nek. Ezek a piacon-áruló iparosok ugyanis a 
szabályrendeletben megállapított helypénznek 
a felét fizették. 

A polgármester kijelentette, hogy az iparo-
soknak ezt a kívánságát nem teljesítheti, mert 
a törvényerejű szabályrendelettől mindaddig 
nem térhet el, amig a közgyűlés nem módosít-
ja a szabályrendeletet és a módosítást a kor-
mányhatóság nem hagyja jóvá. 

A küldöttség tagjai erre közölték a polgár-
mesterrel, hogy az ipartestület elöljárósága 
kidolgozza a szabályrendeletmódositás terve-
zetét és azt rövid időn belül indítvány formá-
jában a közgyűlés elé terjeszti. 

»Németország 
most a szükség idejét é!i« 

Berlin, február 8. Boroszlóban dr. Sch'acht 
a Birodalmi Bank elnöke, előadást tartott 
amelyben kifejtette, hogy Németországnak nem 
szabad többet vásárolni, mint aminek árát ki 
tudja fizetni. Ugyanakkor viszont annyi áru' 
kell eladni, amennyit csak lehetséges. Német-
ország most a szükség idejét éli és tudatában 
kell legyen minden németnek, hogy egv évti-
zedig le kell mondania az életnek azon kényel-
meiről, amelyekben a háboiu előtt része volt 
Ha ezt a németek megteszik akkor biztosítják 
gyermekeik jövőjét. 
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