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6 órai üzletzárás, 
vagy 3 órás déli szünet 
Nyilatkoznak a kereskedők és az alkalmazottak 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Dél-
magyarorszájj tegnapi számában egy vásárló 
levele a hatórai záróra kérdésében felvetette 
azt a tervet, hogy fenn kellene tartani az üz-
letek hétórai záróráját, ellenben a nyilt áru-
sítási üzletek délben zárnának be hosszabb idő-
re, aminek a nvári hónapok alatt volna jelen-
tősége. 

A tervről több érdekes nyilatkozatot kap-
tunk: 

WAGNER FERENC 
kereskedő az alábbiakban részletezte állás-

pontját: 
— A terv megvalósítása üdvös volna. Már 

tavaly is be akartuk vezetni a szakmánkban a 
hosszabb déli üzletzárást és mondhatom, hogy 
a Délmagyarországhoz intézett levélben felve-
tett terv végrehajtása a kereskedők és alkal-
mazottak érdekében álló volna. Biztosra ve-
szem, hogy a mi szakmánk kereskedői egyuton 
járnak a terv felvetőjével. Én magam is azt 
javasolnám, hogy a hetipiacos napok kivéte-
lével, délben 2 és fél, esetleg 3 óráig tartsuk 
zárva az üzleteket. 

POLLAK MANÓ 
kereskedő a tervről a következő nyilatkozatot 
tette: 

— A hosszabb déli üzletzárást már több keres-
kedő bevezette. Nyáron a legtöbb kereskedő 2, 
esetleg 2 és félóráig zárva tartja az üzletéi. Ez 
mutatja, hogy ez a megoldás megfelelő, de 
nem hiszem, törvénnyel meg lehetne határoz-
ni, hogv a déli szünetben meddig tartsák a ke-
reskedők zárva az üzletüket. 

A KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK 
részéről a következő sorokat kaptuk: 

— A hat órai záróra kérdésében az alkalma-
zottak körében nagy az elkeseredés, mert tudjuk, 
hogy a kereskedők túlnyomó része kívánja azt és 
mégis bizonyos érdekek képviselőinek sikerül a 
kérdés elintézését elodázni és a szavazás eredmé-
nyét befolyásolni. B. lapjuk tegnapi számában 
egy hozzászólás Jelent meg, melynek stilusa na-
gyon hasonlit az ellenkező oldal érveléséhez. A 
levél nyilvánvaló célja a közhangulat meghamisí-
tása és ezért felhívjuk a B K. betűk mögé rejtőző 
levélírót, hogy fedje fel kilétét. Nem hisszük el, 
hogy alkalmazott irta volna ezt a hozzászólást. 

— „Egyedülálló embernek nincs annyi bevásá-
rolni valója, hogy bármely főnök ne adna neki 
alkalmat arra, hogy azt a szükséges időben el-
végezhesse". Ha tehát íróasztal mellett görnye-
dező sorstársunk, mint Írja. annyira rokonszen-
vez a kereskedelmi alkalmazottak törekvésével, 
akkor majd elkéri főnőkétől azt a félórát melyre 
vásárlásai céljából szüksége lesz. De ugy érezzük, 
hogy bár a rokonszenvező hang Jákobé, mégis a 
kéz, amely azt leírta, fizsaué. Hogy is állitnna kü-
lönben olyanokat, hogy a közönség este 6 óra után 
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jár csak vásárolni, amikor ennék pont az ellen-
kezője igaz. Heteken át állunk az üzletben és 6— 
7 óra közt egy vevőt sem látunk! Tessék végig-
nézni az összes üzleteket! 

— Hogy miért fáj B. K. urnák, hogy télen a 
város amugyis szegényes képe veszít, ha az üz-
leteket 6 órakor bezárják, azt mindjárt megért-
jük, ha arra gondolunk, hogy ki áll a háta mögött. 
Mert különben mit törődik egy íróasztal mellett 
görnyedező alkalmazott azzal, hogy a város képe 
6 órakor, vagy 7-kor lesz-e szegényesebb. Nagyon 
jól ismerheti B. K. ur a 6 órai záróra elleni harc 
technikáját, ha a fűtési és világítási érdekeltsé-
gek érvét, — hogy zárjanak be délben két és fél-
három órára az üzletek —, mint saját találmá-
nyát taros zirozza. Ezt az érvet már hallottuk, 
most várjuk a többi „B. K." urak hasonlóan su-

galmazott érveit Soraink közléséért köszönetet 
mondva, vagyunk Szerkesztő Urnák, kiváló tisz-
telettel: Kereskedelmi alkalmazottak. 

D. JÁNOS alkalmazott 
a következőket mondotta: 

— A déli üzletzárás gondolatát felvető le-
vélíró ugy látszik, a maga körül robanó életet 
nem látja és nincs tisztában annak lényegével 
sem. Meggyőződhetne a javaslatot tevő, nogy 
Magyarország nagyvárosai kőzött Szeged a 
legutolsó abban, hogy a záróra nincs rendezve, 
Bizonyára elfeledkezett arról is, hogy a ke-
reskedők -~n em beszélve az alkalmazottakról 
—, ezek is emberek és nekik is szükségük van 
arra, hogy egy órával hamarabb érjenek ha-
za családjukhoz. A javaslat felvetője és álta-
lában a 6 órai üzletzárás ellenzői bizonyára 
nem csináltak müharagot akkor, amikor sok 
hivatalban a délelőtti munkaidőn kivül beve-
zették a week-end szabadságot is. A kereske-
delem igen rögös, strapás foglalkozás, megér-
demeljük, hogy sok városhoz hasonlóan Itt ii 
6 órakor zárják be az üzleteket A felvetett gon* 
dolatot a magunk részéről nem helyeseljük, 
ragaszkodunk a szavazás eredményének végre-
hajtásához: a 6 órai üzletzáráshoz. 
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A r a d i ' u c c a i kiadóhivatalában. 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti; Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
lása + 6.0, a legalacsonyabb —5.0 C. A baro-
meter adata nullfokra és tengerszintre redu-
kálva reggel 769.9, este 768.6 mm. A levegő 
páratartalma reggel 85, délben 75 százalék. A 
szél iránya délkeleti, erőssége 2—3. 

A Meteorología! Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Déli-délnyugati légáramlás, 
a hegyekben élénk délnyugati szél. Sok he-
lyen reggeli köd, a hőmérséklet nem változik 
lényegesen. 

— A választói névjegyzékek kiigazítása. A 
képviselőválasztók névjegyzékének kiigazítá-
sát most kezdték meg. Ö t t o v a y Károly eb-
ből az alkalomból beadványt intézett a köz-
ponti választmányhoz és bejelentette, hogy az 
V. választási körzet mintegy 1800 választója 
közül csak körülbelül 1200 lakik régi lakásá-
ban, a többi más kerületbe költözött, négy-
száz megállapítható helyre. Viszont igen so-
kan költöztek be más kerületekből, olyanok, 
kiknek neve nem szerepel a régi névjegyzék-
ben. Ottovav kéri ezeknek az adatoknak a ki-
vizsgálását és figylembevételét az uj névjegy-
zék összeállítása alkalmával. 

— A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. A 
Dugonics-Társaság vasárnap délután 4 órai 
kezde'tel a városháza közgyűlési termében fel-
olvasó ülést tart az alábbi sorrenddel: S i k 
Sándor: Részlet egy ui színműből, B u d a y 
Gvörgy: A fametszésről. O r t u t a v Gyula: A 
székely néphalladáról. B a r ó t i Dezső: Estike. 
(Csokonai Mihály költői ízléséről.) 

— Az ipartestület vásárrendező bizottsága fel-
kéri azokat, akik jelentkeztek a május 25-én kez-
dődő és junius 3-ig tartó VII. szegedi ipari vá-
sárra. hogy jelentkezési iveiket a legsürgősebben 
küldjék el a vásárirodába. A második jelentkezési 
határidő március 15-ike. Ajánlatos azonban, hogy 
az érdeklődők ne várják be a jelentkezési határ-
idő végét mert a helykiosztásnál feltétlenül tekin-
tetbe veszik a jelentkezési sorrendet. 

— Legyengült, vérszegény, hőemelkedése , 
rosszul evő gyermek kivirul, fejlődésnek in-
dul a Svábhegyi Szanatóriumban (Budapest). 
Pompás hegyi levegő, napfény. Testfejlesztő 
torna, quarzfénykezelés. 157 

— ELÖADASOK. A Ferenc József Tudomány-
egyelem Barátainak Egyesülete ma, csütörtökön 
délután 6 órakor az egyetem aulájában szabad-
egyetemi előadást tart. Előad H e s s Henrik „Vom 
Sultan Abdul Hamid zu Ghazi Kemal Pascha" cim-
mei Belépés dijtalan. — V e r e s s Péter (Bal-
ma zujváros) író pénteken este fél 8 órakor a 
Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) ,,Parasztiro-
da ion." cinien előadást tart. Szombaton este fél 
8 órakor a Munkásotthonban ,.Földreform és te-
lepi'és" cimén tart előadást. 

— KEDVEZMÉNYES ÁRU JEGYEK a 
D é l m a g y a r o r s z á g előfizetőinek színház-
ba, moziba, fürdőbe. 

— Akinek gyakran fáj a gyomra, bélmükö-
dése renyhe, mája duzzadt, emésztése gyen-
gült. nyelve fehéressárga, étvágya megcsap-
pant, annak a természetes „Ferenc József' 
keserűvíz csakhamar szabályozza a székletét, 
rendbehozza az emésztését, élénkíti a vérke-
ringését és jó közérzetet teremt. Kórházi bi-
zonyítványok tanúsítják, hogy a Ferenc Jó-
zsef víz biztos és kellemes hatása következté-
ben — kivál'kép ülőfoglalkozásnál — állandó 
használatra rendkívül alkalmas. 

— Az országos mezőgazdasági kiállítás. Az 
Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár ren-
dezőbizottsága az idei kiállítás időpontját március 
21—26. napjaiban állapította meg. A kiállítás lá-
togatói részére a kereskedelemügyi minisztérium 
féláru jegy áltására jogositó igazolványokat bo-
csátott ki, melyeket a szegedi kereskedelmi és 
iparkamara 1.30 pengő ellenében megküld az ér-
dekelteknek. 

— Vakmerő besurranó tolvaj a Vaspálya-, 
uccában. Szerdán délelőtt a rendőrségen fel-
jelentést tett özv. B i t t ó Jánosné vaspálya-
ucca 2. szám alatti lakos. Bittóné előadta, 
hogy a délelőtt folyamán, amig ő nem tartóz-
kodott otthon, ismeretlen tettes behatolt a 
lakásába, felforgatta a szekrényeket és egy 
arany fülbevalót brilliánstüvel és egy ér'ékes 
brosstűt ellopott. A detektívek megállapí-

tották. hogy besurranó tolvaj működött Bittó-
né lakásában. Valószínűleg álkulccsal hatolt 
be. A rendőrség keresi a tolvajt. 
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e n y h e - j i y o r s — biztos. 

A SZEGEDI PIAC 
A szerdai hetipiac meglehetős forgalmas volt. 

A következő árak alakultak ki: 
Jószág: fehaljtottak 46 borjut, 228 kövér ser-

tést, 345 sovány sertést, 4 juhot, 6. bárányt, 1 
tehenet. A borjú kilója 55—62, kövér sertés 50— 
60, juh 38—40, bárány 48—50 fillér, választási ma-
lac párja 10—18 pengő. 

Hus : Marhahús: I. r. 1.00—1.20, II. r. 080-1.20, 
III. r. 0.60—1.00, borjhhus comb 1.60-2.20, eleje 
1 20 -1 80, pörkölt 1.0Ó—1.40, sertéshús karaj 1.20 
1 10. comb 1.00—1.20, oldalas 0.80—1.2o, zsirsza-
lon^n l.oo—l.lo, háj 1.10—1.30, zsir 1.20—1.40. 

Baromfi: csirke párja 1.80—3.50. kilója 1.25— 
1.35, tyúk párja 3.00—4.50, kilója 0.60—0.90. kacsa 
sovány párja 3.00—5.00,, hizott kilója 1.10—1.20 
Ind sovány párja 5.50—18.50, hizott kilója 0.90— 
1.10, tojás darabja 5—7.5 fillér. 

Zöldség: burgonya 4.5—8, vöröshagyma 5—7, 
fokhagyma 80—1.20. petrezselyem 10—24, sárga-
répa 10—30, vöröscékla 7—12. vöröskáposzta 15— 
20, celler 4—10, fejes káposzta 6—10, kelkáposzta 
8—20. karaláb 6—10, torma 25—50, spenót 34— 
40 paprika füzérje 1.00—2.10, őrölt paprika ki-
logramja 0.60—2.05. 

Gabona: buza 16.40-17.00. rozs 12.60—1300 
morzsol' tengeri 1200—12 60, árpa 14.50. zab 14.65 

Takarmány: széna 4.50—5.50, lucerna 6.00— 
7.60, alomszalma 1.70-2.00, tengeriszár kévéu-
kint 8—10 fillér, takarmányréna^l.50—1 80. 


