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Egy szakma, ahol leghosszabb 
a munkaidő 

Füszcrkereskedök és kereskedösegédek nyilalkoznak a minimális 
fizetésről és a 60 órás munkahétről 

(A Delmagrurország munkatársától.) Az a 
rendelet, amelyik a kereskedelmi alkalmazot-
tak; a kereskedésben dolgozó tisztviselők to-
vábbá a segédek, tanoncok, boltiszolgák, il-
letve a kifutók fizetésének a rendezésere vo-
natkozik, egy régóta vajúdó problémát tog rö-
videsen megoldani. Van azonban még egy 
másik probléma; a munkaidő megállapítása, 
amely ovst elsősorban a füszerkcrcskedések-
ie vonatkozik, mert a legtöbb szakmában 
már érvényben van az üzlelzárással kapcso-
latos munkaidő. 

Köztudomású, hogy a füszcrkcreskrdóknél 
leghosszabb a munkaidő; vannak olyan üzle-
tek, amelyek 

naponta 15—16 órát tartanak 
nyitva, 

ezáltal sem a tulajdonosnak, sem az alkal-
mazottnak neui jut megíelcló idő pihenésre. 
Most a fiztésniegállapitásra vonatkozó rende-
lettel egyidejűleg felvetődött u minimális 
munkaidő megállapításának a" kérdése is cs 
általános az a vélemény, hogy a mostani sok-
zor 75—80 órás munkaidőt, 60 órára mérsé-

keljék. 
Az ügyben kérdést intéztünk az érdekeltck-

"hez. 
Rejtő J. Béla 

őrömmel üdvözölte a minimális fizetésre vo-
natkozó rendeletet cs sürgősen megoldandó-
nak tartja u piunkaidö megállapítását is. 

— Magától értetődő dolog — mondotta —, 
hogy a fizetéseket rendezni kell. Nekünk, ke-
reskedőknek is érdekünk, hogy alkalmazot-
taink megfelelő fizetést kapjanak. A munka-
időre vonatkozólag a 60 órás munkahét mel-
lett foglalok állást és az az elgondolásom, 
hogy a fűszeresek naponta reggel 7 órától 12-
ig, délután 2-től esle 7 óráig tarthassanak 
ívitva. Ez a munkaidő is éppen elég hosszú. 

Mi fűszeresek is emberek vagyunk; mi is 
• uiberi életet akarunk élni. 

Kocsis Ferenc 

szintén helyesléssel fogadia a rendeletet. Ko-
csist a miniszter kinevezte abba a bizott-
ságba, amelyik a fizetések megállapítása 
ügyében fog dönteni. 

— A fizetések megállapításáról — mondot-
ta egyelőre nem tudok konkrétumot mon-
lani, kétségtelen azonban, hogy a jelenleg! 

helyzeten vá l toztatn i kell . Szükségesnek tar-

tón; a m u n k a i d ő megál lap í tását is. Tartha-

I-illan az a helyzet, hogy egyesek még az 
ebed idő alatt is nyitva tartanak mások ro-
vására. mert nincsen alkalmazottjuk, de 
még ekkor sem zárják be délben üzleteiket. 

PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
jSXEQED, CSEKONICS és KISS UCCA S A R O K 

F é r t í d i v a í 

Gumi soknitartó 1 pár »' »—.21 
Divat férfi zsebkendő •—28 
önborotva készülék 1 pengével —-.18 
Férfi sokni kockás —58 

Gsikos férfi harisnya kis szépséghibával —.08 
Divat férfi bőröv —.78 
Divat önkótő nyakkendő, szép mintákban 

és színekben —78 
Gumi nadrágtartó rávarrott bőr pót-

réiszél ' —.88 
Fonott férfi paszomány öv —.88 
Finnéit férfi sapka —98 
Cell. fényes gallér 98 

Viktória impregnált gallér, kis gyári hi-
bával " —.98 

rórfi cérna keztyü t pár — .98 
GASPAP" féle bajuszkötő —.98 

Frcskö férfi sport ing, végig egy 

anyagból p 2.78 

Férfi pullover mintás P 398 
Férfi 'kötött mellény P 4 18 
kiolt férfi ernyő • P I 18 

Nem kell külön hangsúlyozni, hogy ilyen 
esetben milyen hátrányos helyzetben van az 
a füszerkereskedő, aki drága alkalmazottat 
(art és szükségszerűen délben bezár. Helyes-
nek tartom a munkaidőnek heti liO órában 
való megállapítását. 

Nagy Albert 

a hetipiacosnapok munkaidejét másképen sze-
relné. Szükség van a tízórás munkanapra, dc 
amikor hetipiac van, akkor a munkát reggel 
korábban kell kezdeni; nyáron 6, tclcn 7 órakor. 

Meg kell szüntetni a 50—iü pengős fizetése-
ket. 

Beszéltünk 

lóbb füszcrkcreskedösegcddcL 

Egyhangú az a vélemény, hogy szükség volt 
erre a rendeletre, mert egyetlen szakmában 
sem dolgoztak annyit, mint a füszersznkniá-
ban és nem voltak rendesen megfizetve. Csak 
néhány cég van, amelyik a többihez viszonyít-" 
va jól fizet. 

— Éppen ideje volt, hogy rendezzék ezt a' 
problémát — mondotta az egyik füszerkeres-
kedőseged, aki családos létére havi 40 pengőért 
kénytelen naponta csaknem 11 órát dolgozni. 

— Remélem — mondotta —, liogy most 
végre kapni fogok olyan fizetést, amelyből 
én és családom megélhet, dc a munkaidőt is 

rendezni 
lést rendezik, dc 
időt is, legalább) 

kell; nem elég, ba a a tize-
csökkenleni kell 
heti 60 órára. 

a munka-

- Uj egyetemi tanár. Budapestről jelentik: A 
kormányzó a vallás- cs közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére dr. R á c z Béla kecskeméti jog-
akadémiai nyilvános rendes tanár, egyetemi nyil-
vános rendkivüli tanári cinnnel felruházott Fe-
renc József tudományegyetemi magántanárnak a 
nemzeti oktatás és tudományos irodalom műve-
lése terén szerzett érdemei elismeréséül az egye-
temi nyilvános rendes tanári cimet adományozta. 

— Erős tempóban javul Faragó Lajos igaz-

gató állapota. A Délmagyarország budapesti tu-

dósítója telefonálja: Gyors tempóban javul F a -

r a g ó Lajos kendergyári igazgató állapota, akin 

— mint ismeretes — két n ip előtt Ádám tanár az 

egyik budapcsli szanatóriumban műtétet hajtott 

végre. A műtét kitűnően sikerült, Faragó igazgató 

állapota napról-napra olyan gyors tempóban ja-

vul, hogy ha a javulás továbbra is igy t irt . a jö-

vő héten már hazautazhat Szegedre. Csütörtökön 

már 1 áztál a n volt. Állapota iránt állandóan sokan 

érdeklődnek a szanatóriumban, gyors gyógyulása 

lehetővé teszi, hogy látogatókat is fogadjon. 

— Légvédelmi tanfolyam Szegeden. A szegedi 

vegjesdandár légvédelmi parancsnoksága szep-

tember 20—október 14. között az esti órákban 

légvédelmi tanfolyamot rendez, elsősorban olyan 

kereskedők és iparosok részére, akik légvédelmi 

eszközöl: és szerek forgalombahozatalával kivin-

n<k foglalkozni. A tanfolyamra, amelyen a hall-

gatók szakszerű oklatásl cs kiképzést nyernek a 

légol' tloni eszközei és a védekezés módjai tekin-

tetében, jelentkezni lehet a vegyesdandár légvé-

delmi parancsnokságánál (Tiszti pavillon, I. eme-

let.) Felkérik a Légoltalmi Liga első oklatókép-

zö tanfolyamának vcgzclt hallgatóit, hogy pénte-

ken délután 0 ó n k o r a liga helyiségében megbe-

szélés végeit jelenjenek meg. 

— Kisteleki perlaviiia. A szegedi törvényszék 
fellebbviteli tanácsa csütörtökön tárgyalta Deutsch 
János kisteleki kereskedő bccsülctsértési ügyét. 
De-utscli János ezév februárjában a szegedi tör-
vényszék előtt állott nemzelgyalázassal "vádolva. 
Akkor egy hónapi fogházra ilélték, azóta felmen-
tették. A tárgyalás után, amikor a folyosóra ért, 
valaki rákiáltott a hallgatóság soraiból: .,Megér-
demelte volna, hogy háromszor annyira itcljék... 
Én tiz évre Ítéltem volna". Deutsch Jánost ezek 
a szavak annyira indulatba hozták, hogy rátá-
madt a közelálló R á c z Jánosra, leszidta és az-
zal fenyegette meg a vád szerint, hogy ..keresz-
tüllövi". Rácz János feljelentette a járásbíróságon 
Deutsehot, aki azzal védekezett, hogy Kisteleken 
a nyilasok állandó támadásának központjában 
áll, a nemzctgyalázási pert is a nyilasoknak kö-
szönheti, ezért jött indulatba akkor, amikor azt 
hallotta, hogy a tömegből, valaki szidja. I la nem 
Rácz volt a szidalmazó, akkor bocsánatot kér 
füle, mert néni őt, hanem a gyalázkodó) akarta 
összeszidni. A járásbíróság felmentette Deutsch 
Jánost az ellene emelt vád üól , nz Íteletet csü-
tói'lókóji a törvényszék helybenhagyta. 

—' Kisdedek makacs székszorulásánál és na-
gyobb gyermekek gyomorbélhuruljánál reggel fel-* 
keléskor gyakran már egy ncgyedpoliár termé-* 
szeles „Ferenc József" kcserüvizet is kitűnő ered* 
mennyel adhatunk. Kérdezze meg orvosát. 

— Tanári előléptetés. Budapestről jelentik: 'A 
kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére C s e r n y Etelka szegedi Árpád-
liázy Szent Erzsébet leánygimnáziumi rendes ta-
nárt 1938. julius 1. napjától számított hatállyal az 
állami középiskola és velük egy tekintet alá eső 
többi tanárok részére megállapított VI. fizetési 
osztály 3. fokozatának megfelelő X. fizetési foko-
zalba előléptette. 

— Népszerű nyelvtanfolyamok". 'Az egyetem 
tanácsának védnöksége és dr. V á r k o n y i Hil-
debrand vezetése, mellett megnyílnak az egyetem 
népszerű nyelvtanfolyamai, német, francia, angol, 
olasz, lengyel, román, szerb és horvát tanfolya-
mok. A tanfolyamok október elején kezdődnek, tan-
díj: ha vonta 3, beiratkozási díj 1 pengő. Beiratko-
zás dr. Török Sándor rektori titkárnál, központi 
egyelem. Felkérik i Nemzeti Munkavédelem tag-
jait, hogy a tanfolyamra minél többen jelentkez-
zenek. • 

— Befejeződött a női szabó szakrajztanfolyam. 
Csütörtök esle ünnepélyes keretek között ért ve-
get a női szabó szakrajztanfolyam, amelyet H a j -
d ú Józscr állami szakoktató tartott. A tanfolyam 
augusztus 22-én kezdődött cs 21 hallgatója volt. A 
csütörtöki záró előadáson megjelent a városi ipar-
hatóság részétől dr. R ő t h Jenő tb. tanácsnok, a 
kereskedelmi és iparkamara részéről dr. C s e r-
zy Mihály titkár, képviseltette magát az ipartes-
tület is. 

Istentisztelet a Zsinagógában pénteki déi-
ulán Ii órakor. Vezeklő istentisztelet 18-án, vasár-
nap reggel léi hatkor, a többi napokon reggel 
egynegyed hét órakor. — Egyetemnyitó istentisz-
telet 18-án, vasárnap délelőtt 10 órakor. 

— Az álkocsis szélhámossága. A rendőrség 
elfogta és letartóztatta M á n y i János 25 eszten-
dős kovácsscgédet, aki a napokban szélhámossá-
got követett el özv. \V i s n e r Benőné sérelmé-
re. Mányi tudomást szerzett arról, hogy B e n -
es i k Mihály királyhalmt földbirtokos jóviszony-
ban van Wisnerékkcl és ha hirtelen pénzre van 
szüksége, igénybe veszi Wisncrné szívességét. Az 
elmúlt napok egyikén beállított Mányi — ostorral 
a kezében — Wisnernéhez és Bcnesik kocsisának 
adta ki magát. Elmondotta, hogy gazdája küldi, 
akit egy szurkálás alkalmával leszúrlak Király-
halmán, kórházban fekszik és ezért nem tudott 
jönni, dc általa 150 pengőt kér téglavásárlásra. 
ÁVisnerné gyanútlanul átadta a kért pénzt, Mányi 
átvette cs a pénzről B i e z ó k István aláírással 
nyugtát adolt. Még aznap kiderült azonban a 
szélhámosság, mert Wisncrné érdeklődött Benesik 
állapota iránt és megtudta — hogy becsapták. Má-
nyit a detektívek egy kocsmában fogták cl. A ki-
csalt pénzből már csak keveset találtak nála, 
inert vásárolt egy kerékpárt részletre, -azonkívül 
kiöltözött, a többit pedig elitta. Mányit csütörtö-
kön átkísérték az ügyészség fogházába. 


