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még 30 évig fenntartják s változat 

lanul marad a sirok és sírboltok őr-

zése, karbantartása és gondozása, 

úgyhogy a sírboltok látogatását és 

kegyelet megnyilvánulásait semmi 

sem fogja zavarni. »Ha az utolsó te-
metkezéstől számított, 30 év eltelt 
— mondja a. szabályrendelet —, 

a polgármester a lezárt temető Jfcf-
üritését elrendelheti s a kiürítendő 
temetőben nyugvó hozzátartozóik 
tetemét• és a síremléket az újonnan 
megnyitandó temetőbe áthelyezhe-
tik, illetve elszállíthatják. Egy év 
eilelte után a város kiüríti a teme-
tőt- olyképen, hogy a tetemeket ke-
gyeletes módon kiásatja és közös 
sírba helyezteti, az elhagyott sír-
emlékeket a város nyilvános árve-
résen értékesiti, ^Az árverésen be-
tol yt összegből a közös sirra « te-
mefőbizottság által elfogadott kivi-
telű síremléket kell állítani.* 

A jelenleg használatban levő te-

metői területek 30 év múlva bekö-

vetkező kiürítése 100 hold területet 

HIREK 
Szegedi utmutató 

A Somogyi-könyvtárban éa aa 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A Városi Mnzéum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
eJnő Kossuth Lajos-sugárut 59, Nyi-
lassy A. béri. Kiss Lajosné Kóniai-
körut 22, Salgó Péter béri. Halász 
Klára Mátyás-tér 4, Teniesváry Jó-
zsef Klauzál tér 8. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
N á p o l y a c s ó k o k t ü z é b e n , 
Korzó Mozi: Dr. K o v á c s I s t -
ván , Széchenyi Mozi: S z ü ne t . 
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Készüljünk fel 
a közeledő télre 

M», amikor még teljes pompájá-
ban virul a nyár, ki gondol és vájjon 
miért is gondolua a télre? \ gondok-
kal terhelt einber azzal is igyekszik 
segíteni magán, hogy a távolabbi pro-
blémákat mindaddig, ainig közvetlen 

juttat a város rendelkezésére. En- közelébe nem érnek, lehetőleg távol 
ríni* Q viorrtr f ö r í t l a fnö l- í a l o i oKo r l n l ó- ' Z.. .. M N » N M A 1 . . . » • • • 1 N Ir A B I I L C C I . nek a nagy területnek felszabadulá-

sa jelentékenyen fogja elősegíteni 

a város fejlesztési törekvéseit, külö-

nösképpen. ha meggondoljuk, hogy 

bárminő év mula a városfejlődés 

normális tempóját véve figyelembe 

ujabb nagy települési területek 
igénybevételére fofj sor kerülni s 
ebből a 100 holdnyi területből 85 hold 

a város tulajdonában van. 

OSVATH TIBOR OTTŐ 

Szeptembertől bevezetik 
a mindennapos testedzést 
a fiu középiskolákban 

Budapest, augusztus 1. Egymás-

után jelennek meg azok a nagyfon-

tosságú rendeletek, amelyeket az if-

júság országos vezetöjénék előter-

jesztésére a magyar leventeifjúság 

érdekében hoznak. 

A budapesti és debreceni tanke-

rti let közép és polgári fiúiskolái az 

elmúlt tanév tavaszi hónapjaiban a 

naponkénti félórás testnevelést pró-

baképen bevezették, erről szóló ösz-

szefoglaló jelentésüket most ismer-

teti a Levente Hírközpont. A na-

ponkénti félórás testnevelés a gya-

korlatban nagyszerűen bevált, a ta-

nulók szívesen végzik, az utána kö-

vetkező órákon felfrissülés tapasz-

talható, Célját eléri s minthogy lel-

ki hatása igen nagy, fenntartása fel-

tétlenül kívánatos. 

Most készült el az idevágó rende-

let s mindennapos testedzés kísér-

letének tapasztalatai alapján- Szep-

tembertől a fiú polgári iskolákban, 

fiú gimnáziumokban, gyakorlati 

irányú fiú középiskolákban, taníló-

képzőintézetekben, felső ipariskolák-

ban és fiú ipari iskolákban — a na-

ponkénti félórás testnevelést a sza-

badban végeztetve bevezetik. A gya-

korlás időpontját az iskolaigazga-

tók állapítják meg a reggeli 8 óra-

kor kezdődő vagy a második, illet-

ve harmadik órát követő félóra kö-

zül. 

A téli hónapokban december 1-töl 

március hó l-ig — minthogy a, zárt 

helyen végzett gyakorlás ellentétes 

hatást vált ki a tanulóknál —: szü-

netel. 

tartja magdtóL De felmerül a kérdés: 
vájjon megállhat-e ez az álláspont 
minden tekintetben és minden körülmé-
nyek között? Célszerű lehet-e a struccpo-
litika, tudatos prolongálása a jövőről 
való gondoskodásnak a mai időkben, 
amikor Európa és Európával együtt 
Magyarország is élethalál küzdelmét 
vívja a kulturánkat, civilizációnkat s 
évezredes hagyományokon alapuló tár-
sadalmi, hitéleti és etikai berendező* 
seinket fenyegető szovjetveszedelein 
ellen? Ma még a nyár aranysngarai 
ragyogják be vérző világrészünket, 
nyáridőben kiízdik gigantikus harcu-
kat fiaink messze keleten, de nap mint 
nap múlik az idő, lia lassú léptekkel 
is, de közeledik az ősz, jön az esős 
időszak, amikor az utak és a ruhák 
átáznak, azután nemsokára itt lesz a 
tél is s az oroszországi tél gondolatán 
ra fel rajzolódik képzeletünkben az a 
temérdek megpróbáltatás, amivel 
szembe kell nézni katonáinknak oda-
künn a harctereken. Benne vagyunk 
a háború legnagyobb lendületében s 
ha meg akarjuk állni a helyünket oda-
künn a harctereken és idehaza a belső 
fronton, már most meg kell kezdeni 
előkészületeinket a téli hadviselésre. 
Ennek a felkészülésnek elsősorban . a 
lelkekben kell megtörténni, meg kei) 
acélositani lelkeinket az áldozatok 
vállalására harctéren kiizdÖ kato-
náink érdekében. Ma csak ez az egyet-
len cél lebeghet szemeink előtt, más-
ról nem lehet szó, csak erről nz egy. 
röl: a testvérnek minden szeretetével 
fej kell ajánlanunk minden támogatá-
sunkat, amire csak harcoló véreink-, 
nek odakünn szüksége lehet s az ál-
dozatvállalásnak ebben az egyetemes 
nagy érzéséhen már most össze kell 
forrnia ni irtom magyarnak. 

—oOo— 
— A TISZA VÍZÁLLASA. A 

rendőrség szegedi révkapitánysága 
közli: A Tisza vízállása augusz-
tus 1-én reggel 7 órakor 13, hő-
mérséklete 19 fok, a levegő hőmér-
séklete 15 fok Celzius volt. 
— Halálozás. Vitéz dr. csenkei 

Csenkev Gcjza nyug. vezérőrnagy, az 
érsekújvári vitézi szék székkapitánya, 
a ITT. oszt. vaskoronarend, stb. tulaj-
Ionosa, julius 3-én délelőtt váratlan 
•irtelenséggel Budapesten elhunyt. A 
megboldogultban Csenkev István 
itászfőhadnágy és dr. Hallav Imré-
ié édesppját, özv. dr. Koszó Js'vánné 
vejét gyászolja. Temetése f. hó 2-án 
'délután 4 órakor lesz. Du* 

gomcs-teniető ravatalozójából a 
római katolikus anyaszentegyház 
szertartása szerint. Engesztelő 
szentmisét augusztus 3-án, délelőtt 9 
órakor a fogadalmi templomban mon-
dat a gyászoló család. 248 

— ANYAKÖNYVI HIREK. Az el-
múlt héten született 13 fiu és 25 leány. 
Házasságot kötöttek: Somodi Szil-
veszter és Frányó Ilona, Bánáti Mik-
lós és Csóti Etelka, Ábrahám István 
és Mészáros Mária, Póczi János és 
Gausz Éva, Mucsi Mihály és Vecser-
nyés Terézia, Grinyi Imre és Török 
Anna, Sebők Lajos és Sánta Anna, 
Sánta Antal cs Prohászka Vilma, 
Gazda György cs Baráth Gizella, Dió-
szegi János és Czene Etelka, Magyar 
László és Jókai Gizella, Farkas Gyu-
la és Szennmári Ilona, Soós Alilla és 
Tordai Olga, Korbay Tstván és Ar-
kauer Márta. Elhaltak: Szcgszárdi 
Ferenctié 48, özv. Iíatvani Ferencné 
73, Lajkó Márton 2, özv. Csonka Ger-
gelyné 63, Imre Mihály 52, ötvös Ist-
ván 42, vitéz Szabó Sándor 51, Endré-
di József 68, llájas Józsefné 78, özv. 
Vámosi Manóné 77, özv. Halász La-
josné 67, VViegner József 43, Vér Já-
nos 86, dr. Schaffer Samtiné 71, Do-
hai Ferenc 63, Ugri Katalin 34, Koz-
ma Mihály 71, Andrási' Pálné 45, öz.v. 
Kozmák Ignácné 69, Farkas Gyula 49, 
Lakatos Mihály 3, özv. Kérdő János-
né 48, Fekete Erzsébet 7, Antal János 
57, özv. Csorba Ferencné 73, Mózes 
Margit 15, Bezdán Károly; 61 éves ko-
rában. 

Órák, ékszerek 
l e g o l c s ó b b a n 

C5URY ér ásnál 
Szeged,- Kárász-ii. 16. — Aranyat, 
ezüstöt magas áron veszek. 166 

Paplan elsőrendű kivitelben 
gyári áron készülnek 

Soós Lajosné 
pan'anüzemében. Szegen, Deák r. u. 2 

— Be kell jeleneni a helybeli Vö-
röskeresztnek a jayára rendezett 
gyűjtéseket. A Magyar Vöröskereszt 
szegedi fiókja éltésiti a város kö-
zönségét, hogy a Magyar Vöröske-
reszt központi vezetőségének rendel-
kezésre értelmében, a Magyar Vörös-
kereszt javára rendezett bárminemű 
jótékonycélu előadás, mulatság vagy 
gyűjtés megtartására a helyi Vörös-
kereszt vezetőségétől kell engedélyt 
kérni. Erre a rendelkezésre hivatkoz-
va tisztelettel felkéri a Magyar Vö-
röskereszt szegedi fiókja mindazokat, 
akik a Vöröskereszt javára a jövő-
ben gyűjtést, jótékonycélu előadást 
vagy hasonló belépődíjas összejöve-
telt rendeznek, hagy minden egyes 
esetet az itteni irodában, Korona-ut-
ca 18. szám alatt előzetesen bejelente-
ni és utána az elszámolást bemutatni 
szíveskedjenek. A Magyar Vöröske-
reszt központjába felküldött pénzösz-
zegeket ott nem fogadják el és feles-

leges fáradság megkímélése céljából 
kérjük a nagyközönséget, hogy min-
den befizetést a Magyar Vöröskereszt 
szegedi fiókja utján intézzen. 

öimnviTns 
svon BMI 
Klauzál-tér (Kereskedelmi Bank-épület) . 

jól , o lcsón. A r a n y 

ezüst beváltás ! 

Elitélt árdrágítók. Mondovics 
József és nejé Koribács Zsivóné bá-
náti asszony segítségével lisztet csem-
pészett át a bánáti Törökkanizsáról 
és azt a maximális árnál jóval drá-
gábban árulták: A csendörök Deszken 
elfogták és bekísérték az ügyészségre. 
Dr. Félegyházi Pál törvényszéki biró 
szombaton árdrágítás vétsége miall 
mindhármukat fejenkint 15—15 napi 
Fogházra itélte. A vádlottak az ítélet-
ben megnyugodtak, igy az jogerős. 

— Háromhavi fogház lopásért. 
Bátori Lajos gazdasági cseléd meg-
lopta a gazdáját, Vass Sándor gaz-
dálkodót. Nyomozólevél alapján Bé-
kés községben elfogták és a szegedi 
ügyészségre szállitották. Szombaton 
mondott Ítéletet fölötte dr. Badrióti 
László egyesbiró, aki lopás vétségé-
ért jogerősen háromhavi fogházra 
itélte. ' ; . 

J é g s z e k r c n y e k 
Fekete Nándor 
Kossuth Laios-sugáiut 18. szám 

Telefon 20—12. 

— Házasság. Ligeti Irén és Simá-

nyi Viktor (Budapest) • házasságot kö-

töttek. Minden külön értesítés he-

lyett. 23t 

— Uj törvény az üzleti záróráról. 

A nyilt árúsítási üzletek hétközna-

pi zárórájáról a törvényhozás ú,1 

törvényt alkotott, amelyet 1942:VI. 

t. c.-ként hirdették ki az Országos 

Törvénytár július 19 számában. Al-

törvény kihirdetésétől számított 90 

nap múlva fog életbelépni, a ren-

delkezésre álló 90 nap alatt elő kell 

készíteni a törvény végrehajtását. 

A törvény megalkotásával a tör-

vényhozó elsősorban azt a célt kí-

vánta megvalósítani, hogy az érde-

keltek a nyilt árúsítási üzleteket 

csak a forgalom lebonyolításain* 

szükséges időn At tartsák nyitva-

Ezt a célt nem lehet általánosam 

kötelező, merev szabályok felállításá-

val elérni, hanem lehetőséget ketÜ' 

nyújtani az élet változó igényeinek 

és a helyi viszonyok által indokolt 

kívánságoknak. A törvény L L 

bekezdése szerint: »Nyilt árúsítási1 

üzletet kis és nagyközségekben köz-

napon reggel 6 óra előtt kinyitni és 

este 7 órán túl, szombaton este 

8 órán túl nyitvatartani nem sza-

bad. Törvényhatósági jogú és me-

gyei városokban olyan nyilt árúsí-

tási üzletet, amelyekben kizárólag, 

vagy túlnyomóan élelmiszert vagy! 

tüzelőanyagot órúsítanak. köznapom 

reggel 6 óra előtt kinyitni és este 

7 órán túl nyitvatartani. egyéb 

nyilt árúsítási üzletet köznapom 

reggel 7 óra előtt kinyitni és este 9 
órán túl, szombaton este 7 órán túli 

nyitvatartani nem szabad.* — Ez * 

rendelkezés azonban csak a keretet 

állapítja meg, de a törvény lehető-

vé teszi, hogyha a viszonyok indo-

kolják, az üzlethelyiségeket a tör-» 

vényben megállapított időnél ko-

rábban nyithassák és később zár-

hassák azzal a feltétellel, hogy att 

üzleteket a déli órákban megfelel® 

időn át zárva kell tartani. A tör-

vény tehát az üzlethelyiségek déli! 

zárvatartásának elrendelésével kí-

vánja a korai üzletnyitás, illetőleg i 

a késői üzletzárás hátrányait ellen-* 

súlyozni. Ezenfelül a törvéuy lehe-

tővé teszi azt is, hogy a fennforgó]1 

viszonyok által megszabott keretek: 

között fokozatosan a hétvégi pihenői 

is' bevezethető legyen. — A keres-

kedelem- ós közlekedésügyi minisz-

ter a törvény végrehajtási rendelet-

tervezetét megküldötto a kereske-

delmi' és iparkamaráknak azzab 

hogy a kamara lépjen valamennyi 

törvényhatósági jogú és megyei vá-

ros polgármesterével, a vármegyei 

törvényhatóságok alispánjaival, ös-

szeköttetésbe ós a törvény végrehaj-

tását készítse elő. Az ú j zárosa-

törvény nagyon helyesen a zárói* 

megállapítását egy-egy törvényha-

tóság, illetőleg törvényhatósági jo* 

gú város és megyei város területed 

az iparhatóságra bízza. Az iparha-

tóság a rendelkezést, a kamara ja-

vaslata alapján >teszi nieg. .Jlye* 

módon hosszadalmas eljárás nélkül 

számolni lehet az élet változó if®" 

nyeivel és a helyi viszonyok által 

indokolt kívánságokat is 

be lehet vetio> 


