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feleiden e lasb tMssa ! ' Hozza, mer 

J e t e i t A dr. Thieracknak adott 

külöjaleges felhatalmazásban ennek 
33 akkor beállott jogfejlődésnek to-
vabbvezetését látják. Különösen fi-

! Syelefnre méltó a külön rneghatal-

aiazáshan az a kitétel, hogy dr. 

thierack a német nemzeti szocialis-

ta irányban való továbbfejlesztés 

erdekében a. köriilményekhez képest 
3 fennáló jogszabályoktól eltérhet. 

Ami dr. Franek visszalépését, ille-

tó a nemzeti szocialista jogi szerve-

i tek éléről, — megállapítják, hogy 
3 háború következtében beállott te-

"óletváltozások" követelménye sze-

rint a legjobb német erőknek osz-

tatlanul az u j területek megszerve-

zésével kell foglal kőzni ok. 

A főkormányzóságnak a német 

birodalmon belül olyan fontos po-

litikai, gazdasági és katonai hely-

zete van, hogy könnyen érthető, dr. 

Iránoknak egész erejét ennek a te-

rületnek a megszervezésére kell for-

dita nia. Nem szabad elfelejteni — 

mondják Berlinben —, hogy a fő-

kormányzóság a múlt eszteodőben 

jelentós területtel. Galíciával növe- s m v j e l o r o s , k l k ö l ö t t á m a d , á k . Haza-

fedett, ahol a kétéves bolsevista rPp i i|ésük közben erős tüzeket íigyei-

Bralom nyomait el kellett tüntetni. | tek meg. 
Északafrikában könnyű német 

harci repülőgépek a vasárnapra és 
hétfőre virradó éjszaka Kairótól 
északnyugatra egy brit repülőieret tá-
madtak. A repülőtér berendezéseit és 
a földön álló gépeket megrongálták. 

Kalugáfól délnyugatra és Medm-
töl északnyugatra erős ellenséges tá-
madások hiúsultak meg,. Rzsevnél a 
német csapatok változatos, clkesere 

Német hadijelentés 
Berlin, augusztus 25. A véderő iö- *dett harcban állnak erős ellenséges 

parancsnoksága közli: 
— A Kubán torkolatánál román 

kötelékek kemeny, hazrol hazra vivuü 
harcok során eliogtailak l'emrjuk ki-
kötővárost. 

— A Kubán alsó folyásától délre 
több eUénseges ellentámadás összeom-
lott es a bolsevistákat üldözve visz-
szavetellék a begyekbe. A nemet bu-
gyi csapatok a Kaukazus hegység nyu-
gati részenek atjaiojat részben táma-
dással elfoglalták. 

Augusztus 24-én 11 órakor dél-
előtt egy hegyi csapat az 5630 meter 
magas Klbruszra, a Kaukázus-hegység 
legmagasabb csúcsára kitűzte a biro-
dalmi zászlót. < 

Északnyugatra és délre Sztálin-
grádtól a német támadás, noha a a 
bolsevista védekezés elkeseredetten fo-
iyik, további teret nyert. 52 szovjet 
páncélost megsemmisítettünk. 

— A Don arcvonalán az olasz csa-
patok részben közelharcban több el-
lenséges támadást utasítottak vissza. 

— Az llmcn-tótól délkeletre és Le-
ningrád előtt csak helyi jellegű harci 
tevekenyseg folyt. 

— A német harci repülőgépek hét-
főn A rcbángelszk fehértengeri fontos 

Törökország „éber és figyel-
mes" 

Isztanbul, agusztu-s 25. A Német 

3CI jelenti: 

i 
Inonü államelnök Sansuban bé-

kédet mondott, amelyben érintette 

Törökország háborús állásfoglalá-

sát és kijelentette, saját biztonsága 
érdekében szüksége van arra, hogy 
éber és figyelmes legyen, hadsere-

gét erőben tartsa és a. belső viszonyt 

ellenőrizze, hogy ilyen módon a há-

borús viszályt e.kerülje. (MTI) 

Á Führer há ája a franciák 
szolidaritásáért 

Berlin, augusztus 25. Katonai 

részről közlikí 

A dieppei brit partraszállási kí-

sérlet győzelmes elhárító harcainál 
R helyi francia hatóságok és a 

harcokba beleesett terület lakói kü-

lönösén fegyelmezett magatartást 

tanúsítottak. Magatartásuk elisme-

réséül a Führer elrendelte, hogy 
ezekuek a vidékeknek francia hadi-

foglyait a fogságból bocsássák sza-

badon. (MTI) 

Légiriadó Londonban 

gyalogsággal és páncélos erőkkel, tö 
szovjet páncélost megsemmisítettek, 
ebből 40 az egyik gyalogos hadosztály 
szakaszára esik. 

— A légierőnek az ellenség mögöi 
tes területei, különösen pedig Sztálin 
grád ellen intézett heves nappali és éj 
szakai támadásai a fegyvergyárakban 
és katonai berendezésekben nagy tu 
zeket és hatalmas kiterjedésű rombolá-
sokat okoztak. A Volgán elsüilytsz 
tettünk két szállítóhajót. 

— A megszállott nyugati terület 
fölé történt nappali berepülések során 
légiharcban lelőttünk két brit repülő-
gépet. A brit légierő kötelékei a kedd-
re virradó éjszaka a Rajna és Majna 
közötti vidéket támadták robbanó, és 
gyújtóbombákkal. A [Jolgári lakosság 
nak voltak veszteségei. Több helyen, 
főleg pedig a Majna melletti Frank 
furtban és Marna lakónegyedeiben do 
logi és épületkárok keletkeztek, áz 
éjszakai vadászok és a légvédelmi ífl 
zérség 16 támadó bombázót lelőtt. 

— A légierő nappali támadások 
ban bombázta Délangiia hadifoptossá-
gu berendezéseit. 

— Augusztus 24-én német aknasze-
dő hajók a Csatorna-szorosban száni-
szerint fölényben levő brit gyorsna-
szádokat támadtak meg. Közvetlen kö-
zelről egy gyorsnaszádot és egy meg 
nem állapított mintájú nagyobb jár-
müvet elsüllyesztettek. Egy másik 
gyorsnaszád kigyulladt és megállt. 
Harci erőink sérülés nélkül tértük 
vissza hazai kikötőkbe. . 1 

— Augusztus 25-re virradó éjjel 
német előőrshajók a Csatorna északi 
kijáratánál elsüli vesztettek két brit 
gyorsnaszádot (MTI) 

Amerika ujabb harcokat jelent 
a Salamon-szigetekről 

Amszterdam, augusztus 25. Min ta zett, amely ezeket az angol állitástv 
brit hírszolgálat jelenti, az Egye- kat, megerősítené. (MTI) 
sült-Államok tengerészeti minisz- Bern, augusztus 25. Az amerikai 
tériffma közölte, hogy a Salamon-j hadügyminisztérium közlése szerint 
szigeteknél nagy légi és tengeri üt-. a Salamon-szigetek köriil ismét 
kőzet van folyamaiban, Japán rész- uagy tengeri csata dul. (MTI) 
ről még semmi jelentés nem érke-J 

HP. r. M A G Y A B O R *'/. A G <| 
Sze rda , 1942 augusztus 26, «J 

Csak akkor lesz szép a lakása, ha RK 
bútorát nálunk vásárolja! Rg 

A S Z T A L O S M E S T E R E K 
C S A R N O K A Siendrenyi Ofljs as Tárta Szeged, Uugonioi-tar li. TelefonezAm : I9-S2. 

Október közepén lép életbe 
az uj záróratörvény 

Á szegedi kereskedelmi és iparka-
mara értekezleten készíti elő a tör-

vény végrehajtását 

50.000 pengőbe Merülne 
a Széchenyi-tér végleges forgalmi 

rendezése 

Stockholm, augusztus 25. Mint a 

hírszolgálat közli, kedden dél-

után légiriadó volt a londoni kör-

eiben. A légvédelmi ágyuk műkö-

d b e léptek. (MTI). 

Soroznak Brazíliában 

. , Xio de Janerio, augusztus 25-

Rémet 
. hétfői 

A 
TI jelenti: Braziliában a 

napon megkezdték a soro-

l t . (MTI) 

A NEMZETI GYÁSZ MIATT 

NEM TARTUNK 

ELŐADÁST 

(A Délmogyarorsz'ág munkatársi-

tól) Kedden délben együtles ülést 

tartott a jogügyi, pénzügyi és vá-

rosrendezési szakbizottság. A bi 

hogy mindaddig, amíg a központ-

ki alakítás végleges tervei el nem 

készülnek, nem döntenek ezekben 
(uyi nyuj 

bevezeté 

(A Délmagyarország munkatársától) 
Az OZteti záróráról a törvényhozás uj 
törvényt alkotott, az 1.942: VI. tc.-t, 
amelyet az Országos Törvénytárban 
julius 19-én hirdetlek ki. A törvény ki-
hirdetésének napját követő kilencve-
nedik napon, tehát október lü-én.lep 
hatályba. 

A kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter felhívta a szegedi keresse-
delmi és iparkamarát, hogy a törvény 
végrehajtását készítse elő. 

Szegeden az üzleti zárórát jelenleg 
a 38,590—1939. K. K. M. sz. rendelet 
szabályozza. E rendelet szerint az 
élelmiszerüzletek hétköznapokon reg-
gel 5 órától este 7 óráig, szombati na-
pokon este 8 óráig, tnig az egyéb üzle-
tek reggel 6 órától este 7 óráig tart-
hatnak nyitva, a fa- és szénkereskedé-
sek reggel 6 órától este 7 óráig. Hét-
fői napon az üzleteket csak 6 órakor 
szabad nyitni. 

Ezzel szemben az üzleti záróráról 
szóló 1942:V1. te. 1. §. 1. bekezdése * 
következőket mondja: 

»Nyilt árusítási üzletet kis- é* 
nagyközségekben, köznapon reggel fl 
óra előtt kinyitni és este ? órán tui, 
szombaton este 8 órán tul nyitvatar-
tani nem szabad. Törvényhatósági jo-
gú cs megyei városokban olyan nyílt 
árusiiási üzletet, amelyben kizáróan, 
vagy túlnyomóan élelmiszert, vagy 
tüzelőanyagot árusítanák, köznapon 
reggel 6 óra előtt kinyitni és este 7 
órán tul, szombaton este 8 órán tul 
nyitvatnrtani, egyéb nyílt árusítási üz-
letet köznapon reggel 7 óra előtt ki-
nyitni és este 6 órán tul. szombaton 
este 7 órán tul nyjlvatartani nem sza-
bad.® 

A törvény rendelkezése és a mi-
niszteri rendelet szerint szabályozott 
üzleti záróra között tehát eltérés van 
Ezért szükséges megtárgyalni részle= 
tcsen a törvény végrehajtását, de szük-
séges ez azért is, mert a törvény mó-
dot nyújt a déli záróra kötelező erejű 

ere. 

zottságok mindenekelőtt az állam-! ugyanis az, hogy a kialakítandó j A kamara belkereskedelmi és kéz. 

rendőrségnek azt az átiratát tár-'központ területén elsősorban a ke-'-»•— — * *-'-

gyúlták le. amelyen a rendőrség ké-Ireskedelmi és ipari élet ki alakit,;! sá-

ri, hogy forgalombiztonsági okok-1 ra helyezik a hangsúlyt s a házhe-

ból rendezze át a város a Széchenyi-
térnek a Tisza-szálló oldalán levő 
részét is. A villamosvasút sínpárját 

át kellene helyezni az úttest közepé-
re, a hetipiacos napokon itt levő 

sátrakat át kellene helyezni másho-

va s több más hasonló intézkedésre 

volna szükség a rendőrség átirata 

szerint. A' bizottságok megvziszál-

ták a kérdést s miután a szakvéle-

mény ügy szólt, hogy ehhez az át-

rendezéshez körülbelül 50.000 pen-
gőre volna szükség, ekkora összegét 
pedig fedezet hiányában nem tudna 
fordítani a város ezekre a munká-
latokra, megállapították", hogy a 

kérdés napirendre tűzését későbbi 
időpontra kell halasztani. 

Tárgyalt a bizottság a VSengeléi 

h á z h e l y igénylésekről is. A kialaki-

táüdó Psengelei központ területén ' 

j ötvenén igényeltek házhelyet, a bi-[ 

zottság azonban ugy határozott,! 

lyek kiadásánál ezeket a szemponto-

kat veszik elsősorban figyelembe. 

Végül a tűzharcosoknak azt a ké-

rését tárgyalta az együttes bizott-

ság, hogy a Turjánban jelöljön ki a 

város helyet tűzharcos-telep létesí-

tése céljaira. A bizottság megállapí-

totta, hogy a megjelölt terület nem 

városi, hanem magántulajdonban 

vau s igy ezt a területet nem lehet 

igénybe venni tüzJiarcos-telep cél-

jaira. 

Széchenyi 
Ma és holnap 

Efi@!n turt 
•lősdiást 

müvesipari szakcsoportja angnsztu? 
28-án, pénteken este 6 órakor a ka-
mara közgyűlési termé,ben értekezle-
tet tart. a hétköznapi üzleti záróra és 
a bevezetendő déli záróra részletes 
megbeszélésére. Az értekezletre külön 
meghívót bocsátottak ki. Ezúton is 
kéri a kamara az érdeklődőket, hogy 
a fontos értekezeten jelenjenek meg. 

December 1-től kötelező 
az arcképes igazolvány 
a biztosítási ügynökök 

számára 
Budapest, auglTsztus 25. rÁ ¥ov-

wány a közelmúltban rendeletet 

adott ki. amely kimondotta, Hogy 
a biztosítási ügynökök Csak arcké-

pes igazolókönyv birtokában fejt-
hetnek ki tevékenységet, A pénz-
ügyminiszter most rendeletet adott-

jki, amellyel az arcképes igazolvány 
i használatának kezdőnapját 1942. évi 

december hó l-ben állapitotta meg. 


