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Esíe fél 8-kor van az élelmiszer-
kereskedések nyári zárórája 

f.A Oélmaauarország munkatársától.) Néháyn 
ta»ci£ffs érzésű szegedi füszerkereskedő mozgal-

t indított a nyári záróra bevezetése érdekében. 
te iDartörvény ugyanis a ^iszer- és élelmiszer-
üzletek számára este kilenc órában állapítja meg 
» kötelező zárórát és igy minden fúszerüzlet ki-
lencig nyitva van A hosszú munkaidő természete-
sen lehetetlenné teszi a fűszer üzletekben és az 
élelmiszeres boltokban foglalkoztatott kereskedelmi 
alkalmazottak nyári pihenőjét Az érdekelt keres-
kedők közül többen elhatározták, hogy alkalma-
ottaik érdekében mozgalmat indítanak, amelynek 

fiz a célja, hogy az összes ilyen üzletek este kilenc 
<>ra helyett már félnyolckor zárjanak, igy legalább 
alkalmazottaiknak jut valami kis szabad idő, ame-
lyet a friss levegőn, vagy a Tiszán tölthetnek el. 

A mozgalomnak szép eredménye van, azt az ivet, 
amelyet köröznek az érdekelt kereskedőkkel, a 
legtöbben alá i* irták és abban becsületszavukkal 
fogadják, hoqt] betartják a félnyolc órai üzleti 
zárórát. 

Az esti órákban arról értesítettek bennünket, 
hogy valamennyi érdekelt kereskedő tisztában volt 
az alkalmazottak egészségügyi és szociális érde-
keivel és ezért minden kereskedő csatlakozott o 
mozgalomhoz. 

— Halálozás. K á t a y Margit polgári iskolai ta-
nárnő vasárnap délután hosszas szenvedés után 
meghalt. Az elhunyt tanárnőben dr K á t a y La-
'os rendőrfogalmazó nővérét gyászolja. Temeté-
se kedden délután öt órakor lesz a Teleki-uccai 
gyászházból. 

x Már csak augusztus 4-Jg. Del-Ka cipők nyári 
jdényárusitása a siker teljes jegyében f o l y i k . Most 
vásároljon! Fiók: Kárász ucca 14 Dréher-söröző 
mellett. 850 

— Elveszett aktatáska. A fóldmivelésügyi mi-
nisztérium fennhatósága alatt működő mezőgazda-
sági termény- és termékforgalmi intézet megbí-
zottjának, E n d r e Lajosnak gépkocsijáról 22-én 
reggel hivatalos iratokat tartalmazó, másra néz-
ve. értéktelen irattáskája a helyi piacterek vala-
melyikén elveszett. Kérik a megtalálót, hogy az 
aktatáskát juttassa el a Tisza-szálló portásához, 
ahol illő jutalomban részesül. 

— Kikapta fejéi a cséplőgép. M o l n á r János 
oszentiváni gazdálkodó vasárnap délután házának 
udvarában csépelt. Munkaközben a kabátját el 
kapta a gép és a szerencsétlen ember feje is be-
került a gép közé. Amikor a gépet leállították 
még élt. Haldokolva szállították be a közkórház-
ba, ahol kihallgatni már nem lehetett. A csend-
őri nyomozás adatai szerint a szerencscMlenséget 
i gazdálkodó gondatlansága okozta. 

Araíóünnepek 
Felsőközponlon 

A Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület vasár-
nap jól sikerült aratóünnepet rendezett. Az ünne-
pély, melyre az egyesületek zászló alatt vonultak 
fel, délelőtt 10 órakor tartott szentmisével kez-
dődött. A szentmisét Barborik István kegyesrendi 
atya szolgáltatta. Az istentisztelet után követke-
zett a hatökrös szekérre rakott, feldíszített gabona 
megszentelése és megáldása, amelyet a jutalma-
zásra kijelölt aratok ünnepi ruhában kisértek. 
A hatökrös szekérre felrakott gabonát özv. Imre 
Jánosné állította ki. Ezután körmenet követke-

j zett, melynek befejeztével a közönség a *Berikő-
féle vendéglő elé vonult, hol a Mezőgazdasági 
Egyesület aratóünnepélye kezdődött meg. Az ün-
nepélyt Szél Imre egyesületi alelnök nyitotta meg, 
Nyári György ügyvezető-elnök az aratóünnep je-
lentőségére hívta fel a jelenlévőket és kiosztotta 
az aratómunkások részére az egyesület adományát, 
amely a férfiaknál kaszából, a nőknél fejkendő-
ből állott. Jutalmat kaptak: Gombos Béla jés Gom-
bos Matild, Kiss József és Molnár Mária, Török 
István és Nagy Anna, Török Sándor és Böröcz 
Rozál. Nyáry György ezután Tari Vincének át-
nyújtotta a fóldmivelésügyi miniszter elismerő ok-
levelét. 

Balós iyán 
A pusztuló régi balástyai pusztaszélen Lippai 

Imre keresztjénél jól sikerült aratóünnepély folyt 
le az elmúlt vasárnap a Balástyai Gazdakör ren-
dezésében. Az ünnepély szentmisével vette kez-
detét, melyet a feszület előtt emelt sátorban László 
János felsőközponti plébános szolgáltatott A szent-
beszéd után László János megáldotta a Lengyel 
Ferenc szépen feldíszített hat ökrén hozott tiszta-
búzát, majd az ünneplő sokaság zászlók alatt 
körmenetben visszavonult a gazdakör helyiségé-
be, hol az ünnepélyt Pöltl Boldizsár körelnök 
nyitotta meg. Utána Gera János Pósa Lajos »Ara-
tók ünnepe« cimü költeményt szavalta el lendü-
lettel, majd a gazdakör ügyésze, dr. Fajka Lajos 
mondott ünnepi beszédet. Tarr József a magyar J 
aratás tanulságairól tartott előadást A gazda-
kör kasza, kendő, sarló és egyéb aratóeszközök-
ből álló ajándékait a meg/'utalmazott nyolc pár 
aratómunkásnak a gazdakör elnökének felkéré-
sére Várnaii Dezső balástyai birtokos osztotta 
ki, majd Böröcz Flórián társelnök zárta be az 
ünnepélyt. 300 teritékes társasebéd és r e g g e l i g j 
tartó táncmulatság zárta be az aratóünnepet. 

— Betegsége mfatl hasbalőtte magát. Vasárnap 
éjjel jelentették a rendőrség központi ügyeletére, 
hogy Somogyi József Hoffman-telepi magánzó gyó-
gyíthatatlan betegsége miatt hasbalőtte magát. So-
mogyi József régóta foglalkozott az öngyilkosság 
gondolatával, míg azután te'tét vasárnap éjjé' vég-
rehajtotta. A mentők súlyos sérülésével a sebé-
szeti klinikára szállították 

x Kávé A Meinl név és a jó kávé egymástól 
elválaszthatatlan fogalom. A legjobb nyerskávéfaj-
táknak szakemberek által történő kiválasztása, 
szakszerű pörkölése, válogatása és a keverékek-
nek évtizedes lap.isztalatok alapján való összeállí-
tása tették keverékeinket utolérhetetlenekké. Ha 
még nem ismerné kitűnő pörkölikáxé-keverékein-
ket, vásároljon próbaképen a Meinl üzletben. Na-
ponta friss pörkölés!! Meinl Gyula rt. 304 

— Kirabolták a már«maro-sz:geti pos'á". Mára-
marosszigeti jelentés szerint az elmúlt éjszaka fo-
lyamán ismeretlen tettesek behatoltak és kirabol-
ták a postahivatalt. A betörők mintegy 400 ezer 
leu készpénzt és ugyanannyi értékű bélyeget vittek 
magukkal. A vakmerő betörők kézrekeritéséie a 
hatóságok nagy apparátussal indították meg a nyo-
mozást. 

x 300-as autótaxinál vonjon le 20 százalék.-)!. 

Meinl uftermésű tea 

Indiai keverékei* 

304 Queen's blend kb V« angol font P -4--40 
Three stars csomagban kb.'/io kg. P 3 * S O 
Indiai spéciéi •/» kg. . . . P 2 * 8 0 

M E I N L G Y U L A R . T . 

Sárospataki vizicserkészek 
Szegeden 

Az alig pár éves magyar vizicserkész munká-
nak Felsőmagyarországon a sárospataki ősi kollé-
gium theológus öregcserkész csapata az úttörő-
je. Ennek a csapatnak, a 764. »Timotheusnak 
nyolc cserkésze, Szabó Zoltán vezetése alatt négy 
esolnakkal a Tiszát választotta nyári vizimozgó tá 
borának szinteréül. A négyszázéves öreg főiskolá-
ból julius 3-án a Bodrogon elindulva 408 km.-es 
feledhetetlen szép uton eveztek le Szegedig, aho-
vá szombaton érkeztek meg. A pataki vizicserké-
szek szegedi elhelyezkedéséről dr. Máriafőldy Már-
ton és Zengő Péter, az itteDÍ V. cserkészkerület el-
nöke és főtitkára gondoskodtak. 

A vizitábor sok kedves, hangulatos, néha ve-
szélyes élményben bővelkedett. A nyitott szem-
mel járó fiuk sok érdekes fényképtanulmányt, nép-
dalt, népballadát, etnográfiai megfigyelést gyűj-
töttek. 

Hétfőn délben a református egyház látta őket 
vendégül szegedi halpaprikásra. A patakiak hét-
főn délután a csongrádi hajóval indultak vissza. 

— Ügyvédi hir. Dr. K u p László ügyvéd irodáját 
Horthy Miklós-ucca 6. szám alá helyezte át. 

— SZALLODAUTALVÁN* a budapesti Bristol-
ba vagy Boyalba egész nap kapható a D é l m a -
g v a r n r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nek nem kell Írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről la. 

— A vadőr zsebkésével leszúrta feleségét. Sop-
ronból jelentik Kollár János ágfalvai vadőrt el-
hagyta felesége és Brenbergbányár^ költözött. Kol-
lár többször visszatérésre akarta bírni az asszonyt, 
amire az azonban nem volt hajlandó. A vadőr 
tegnap este Sopronba hívta feleségét és ott egy ven-
déglőben beszélgettek s itt is állandóan kérlelte 1< 
leségét, hogy térjen vissza hozzá. Az asszony a leg-
határozottabban visszautasította férje kérését, mi-
re az kirántotta zsebkését és markolatig döfte az 
asszony hátába. Kollárnét életveszélyes állapotban 
szállították kórházba, férjét letartóztatták. 

VAJDA és FODOR férfiruhakereskedés áruraktárall 

árverésen megvásároltam 
és azt Kelemen u. 3. sz. alatti üzletemben aug. 15«ig 

minden elfogadható áron árusitom 
B E . A U I G N Á T Z 


