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Kisebb változtatásokat favasoi 
a Kamara az ehtóberben életbelépő 

záróralOrvenuen 
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(A iieiniagyarorszag muuKataJ'satoj) ayári időszakban a kizárólag vagy 
Az üzleti záróráról szulo 1942: VI. te. 
október 19 én lép eleibe. A törvcuy 
igen jeieutós újításokat hoz a uyul 
aruSiUüi üzletek zarorajauak szaoa-
iyozasa teren. A nyitvatartási keretet 
az eddiginél áltálában szükcubte von-
ja, uierl a törvény 1. szakasza szerint 
az otyun nyut árusítási üzletet, amely-
ben kizárólag vagy tuluyoinoan elei-
nuszert vagy tüzelőanyagot aiosila-
nak, köznapon reggel b ora elolt ki-
nyitni es este 7 oran tul, szomnalon 
este 8 oran tul nyílva tartani, egyei, 
nyílt árusítási üzletet koztiapuu reg 
gel 7 ora előtt kinyílni es este ü 
oran tul, szombaton este Ji órán tűi 
nyitva tartani nem szabad. A jelenleg 
31'venyben levő zárórarendelet szerint 
(38.ŐUU—1939. K. K. M. rendelet) özc-
gédeu az élelmiszerüzleteket reggel 5 
aratói este 7 óráig, szombaton este fe 
oraig, az egyéb üzleteket pedig reggel 
b oratól csie 7 óráig íetaet nyitva tar-
tani. A törvény tebat a nyitvatartasi 
időt egy óraval rövidítette. A tór-
vcuy azonban ielbatalmazást ad arra 
a város poígáruiesterenek, hogy a 
kereskedelmi és iparkamara vetemé-
nye alapjai) a megállapított nyitva-
tartási idot korábbi időre vagy ké-
sőbbre tegye, ezzel kapcsolatban köte-
lezően elrendelheti a déli zárórát, 
rendelkezhetik az úgynevezett hétvégi 
munkaszünetröl is. A törvény sze-
rint a Gergely-naptár szerinti ünnep-
napot!. ba az nem munkaszüneti nap 
cs nagypéntekén a nyílt árusítási üz-
leteket dcij 12 órán tul nyjtvatartani 
nem szabad. Október 19 után, tehát 
egyöntetűen szabályozást nyer ez a 
kérdés, atnely eddig mindig szakmai 
megegyezések külön tárgya volt. A 
kizárólag továbbárusitók részére áru-
siló nagykereskedések reggeJ 7-tőt es-
te Ő-jg tartbalnak nyitva, szombaton 
izonban csupán délután 2 óráig. Ez-
rc| • törvény a nagykereskedésekre 
levezeti a hétvég! munkaszünetet 

Dr. K o e s o n d y Gyula miniszteri 
biztos a kereskedelmi cs iparkamara 
kereskedő- és iparos szakcsoportját 
ülésre hivía össze. Az értekezlet cél-
ja a törvény végrehajtásának előké-
szítése volt. Az értekezleten, amely 
pénteken délután 6 órakor folyt le a 
kamara közgyűlési termében, az ér-
dekelt szakmabeliek igen nagy szám-
mal vettek részt. Dr. K e m é n y Ala-
|os főtitkár ismertette részletesen a 
kérdést, tájékoztatta az értekezletet az 
1912:VI. Ic. rendelkezéseiről, majd 
foglalkozott a végrehajtási rendeíet 
tervezetévfel. A megbeszélések főleg 
bárom pont körül forogtak. Az egyik 
kívánság az volt, hogy a kamara kér-
ai fogja a város polgármesterét arra, 
rendelje el azt. hogv az úgynevezett 
belsőségen kivül tevő területeken a 

tuuyomóan élelmiszerárusitó . üzletek 
már reggel 5 órakor nyithassanak a 
törvényben megállapított 6 óra be. 
lyett. Kérni fogja továbbá a kamara 
azt, hogy a nem élelmiszerüzletek 
szombaton este 7 óra helyett este 6 
órakor zárjanak. 

A másik kérdéscsoport a de'li zár-
óra bevezeélse. A kamara kérni fog-
ja, hogy egész évben szakmaszerinti 
kivétel nélkül a déli zárórát délután 
l és 3 óra között rendeljék el. 

Az úgynevezett hétvégi záróra kér-
déseben az értekezlet egyöntetű ál-
láspontja az volt, bogy ezt külön szak-
mailag tárgyalják meg. A hétvégi 
záróra kérdése elsősorban a nyári 
időszakban merül fel. tehát van idő 
bőven arra, hogy 1943 nyári idősza-
kára a hétvégi záróra kérdését a ka-
mara előkészítse. 

Részletesen foglalkozott ezután az 
értekezlet a fodrászüzletek, a kávé-
házak, tejivó csarnokok és kifözések 
zárórájával, a piaci és vásári árusi-
tá s zárórájának ügyével, majd az úgy-
nevezett ellenőrző bizottságok kérdé-
sével. A megjelent kereskedők és ipa-
rosok felszólalásaikkal nagyban meg-
könnvitették a kamara előkészítő mun. 
1-5 tót 

Zilahi Sebess Jenő 
a külügyminisztérium knl-
íurálís osztályának vezetője 

Budapest, augusztus 29. Zilahi Se-
bess Jenő miniszteri titkár, aki a saj-
tófőnök helyetteseként hosszú ideje 
nagy tudással és szakértelemmel töl-
tötte he munkakörét a külügyminisz-
tériumban, megvált ettől a posztjától. 
A miniszterelnök bizalma a külügymi-
nisztérium kulturális oszlálvának élé-
re állította. Zilahi Sebess Jenő tegnap 
már e! is foglalta uj hivatalát. 

A külügyminisztérium kulturális 
osztályának uj vezetője a magyar 
külügyi szolgálat egyik ragyogó fia-
tal tehtsége. Széleskörű tudás, fiatal 
kora ellenére is gazdag tapasztalat, 
biztos Ítélőképesség, fáradhatatlan 
buzgalom és munkabirás jellemzik és 
számtalanszor adta tanújelét, hogy a 
legkényesebb és legnehezebb feladato-
kat is kitűnően oldja meg Mint a saj-
tófőnök helyettese, nagy felelősséggel 
járó munkájának területén mindenkor 
kiérdemelte feletteseinek bizalmát és 
a saját szeretetét. Uj beosztásában, 
amely eddig munkásságának nagvfoku 
elismerését jelenti, bizonyára foko-
zottan fogja érvényesíteni tudását és 
tehetségét. Munkásságához szép re-
ményeket fűz a közvélemény és őszin-
tén uratulái a maffvar sajtó. 

Szegedi utmutató 
A Somogyi-Könyvtárban •> 

•ffyetemi Könyvtárban vasárnap és 
dnnepnao Kitételével könyvtáraiul-
gálát. 

A Városi Múzeum égési évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak. Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres ti. 
1, Selnieczi Róla Somogyitelep IX. 
u. -189, Nagy Gy. örök. k. Hangay Le-
vente dr. Boldogasszony-sugárut 31, 
Zakar örök. k. Mátbc Mihály Valc 
ria-tér L 

Mozik miisora: Belvárosi Mozi 
J e t m e z b á l , Korzó Mozi: Min 
d e n k i g y a n ú s , Széchenyi Mozi 
E s t é l y i r u h a k ö t e l e z ő . 
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— A lourdesi barlangoltár búcsúja. 
Az ujszegedi katolikus plébániahivalal 
értesiti a katolikus híveket, hogy a! 
lourdt ligetkápoina búcsúját megtart-
ják szeptember 12-én a B. Szűz Mária 
névünnepén. A búcsúra való előké-
szület már 8-án, Kisasszony ünnepén 
este 7 órakor szentbeszéddel és ájta-
tossággal kezdődik és folytatódik 9, 
10 és lt-én ugyancsak este 7 órakor 
A bucsu napján. 12-én reggel 6 óra-
kor a szegedi összes szerzetes nővé-
rek hódolata a Szűz Anyának szent-
mise keretében. Kilenc órakor főpapi 
mise és szentbeszéd. Este a 7 órai áj-
tatosság után gyertyás körmenet a 
rózsaligetben. Ezévben az összes áj-
tatosságok a harctereken küzdő hős 
lionrédtestvéreinkért ajánlják fel. 

— Az alacsony vízállás miatt csak 
Péterrévéig megy az újvidéki hajó, A 
Mi'TIl közlése szerint a rentlkivüi 
alacsony vízállás miatt a Szegedről 
kedd és péntek kivételével naponta 
délután 1' orakor óbecse, illetve "litel, 
Újvidék felé induló személyhajó to-
vábbi intézkedésig csupán Péterréve 
állomásig közlekedik. Ennek raegteie-
löen • Péterréve alatti állomásokra a 
hajóiárat sem személyeket, sem árul 
riPrn c-.-,állit 

M M s n C i p ö k i 

Kosz Péter gedélyezett cipő-
kereskedő tisztelettel értesítem a nagy-
értemü vásárlóközönséget, hogy Sze-
ged, Gróf Apponyi utca 13 száni alatt 

cipőkereskedésemet 
megnyitottam, 
ahol kizarólag békebeli bőrtalpú ci-
pőket tartok nagy választékban rak-
táron, olcsó árakon. Ugy férfi, női 
ér- gyermekcipőket. 399 

mm 

Ujkcnyér-ünnepély. A somogyi-
telepi egyházközség ma, vasárnap es-
te 7 órai kezdettel gazdag műsoros 
Ujkenyér-ünnepélyt rendez a lll.-aS 
utcai kulturnépház udvarán. Dr. Né-
inedy Gyula ügyvéd mond ünnepi be-
szédei. Közreműködnek: Bárány Pál 
és neje, Kenédi Margit. Horváth Jó-
zsef és mások, továbbá a férfikar 
Dominkó János vezényletével. Az elő-
adásra, amelyet nagy érdeklődés előz 
meg, mindenkit szeretettel meghiv » 
rendezőség. Jegyek a helyszínen kap-
hatók. A tiszta bevételt a szegény 
gyermekek felruházására fordítják. 

Ceányj András és neje mélységes, soha el nem mulo fáidalom-
mal jelentik, bogy drága ió fiuk 

Dr. Csányi András 
in. kir. főhadnagy 

aug. 18-án a Don menti nehéz ütközetbén történt súlyos sebesü-
lése következtében aug. 21-én hajnalban 34 éves korában hazá-
jáért hősi halált halt. 

Lelki üdvéért az engesztelő szentmise aidozat augusztus sí-
én reggel a felsővárosi minorita templomban fog az egek Urának- | 
berautattatni.' BÁNATOS SZÜLEI.. 

A miiven nebéz nekünk a fájdalom, olyan kónnyü legyen pihenésed 

megerHezieh! 
BERKES M A R G I T 
Va'éria-lér 11. I. em. 

Iskolamappák, táskák, 
bőröndök szakszerű javítását vállalja 

Szegszárdy bőröridös 
Káránr-utca 3• Atapitva • 19Cfi-ban. 

— Adjunk vért a honvédeknek! A 
hazáért küzdő hős bonvvédek életét 
mentheti meg az a kevés vér, amelyet 
a békés otthonban élők készséggel és 
szívesen felajánlanak, hogy ezzel az 
áldozattal a hazának és a nemzetnék 
tegyenek szolgálatot. Nagy szükség 
van Szegeden is á sebesültek részére 
vérre! Á Magyar Vöröskereszt szege-
di fiókja hazafias szeretettel kéri 
mindazokat, akik vérüket adni hajlan-
dók, hogy jelentkezzenek az irodában, 
Korona-utca 18. szám alatt, a hivata-
los órákban délelőtt 8—12 és délután 
8—7 óra között. 

utgadú nagniermeben neKHen, lánc! 

— Évi 1 pengőt fizetnek a gimna-
zisták a tanárok nevelőháza javára. 
Budapestről jelentik: A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület elnök-
ségének kérelmére elrendelte, hogy 8 
rendelkezése alatt álió gimnáziumok 
tanlói 1942 szeptember l-tfil kezdve 
három éven át a tanárok nevelő há-
za alapja javára évi 1 pengőt fizesse-
nek be. Ezt az t pengő járulékot azon-
ban a hadiárva. hadigondozott és tan-
díjmentes tanulók nem fizetik. 

— Sajtó előadói állást Szervezett Ko-
lozsvár. Kolozsvárról jelentik:- A 
polgármester* érdekes újítást veze-
tett be. A városházán sajtóeló'adói ál-
lást rendszeresített. Az erre vona'ko-
zó rendelet hangsúlyozza, milyen fon-
tosnak tartja a polgármester a közvé-
lemény pontos és tökéletes tájék ozta-
lását. Minden városi hirdetményt és 
közlést, amellyel birlapi közzéletelt 

j igénveinek, ezentúl a sajtóelftadó fog-
ja eljuttatni a lapokhoz. Kolozsvár 
az újonnan szervezett tiszUég-e Tóth 
Sándor hirlapirót alkalmazta. 

— .Tanulinányufamról visszatérve a 
német, francia, angol nyelv és iroda-
lom tanítását szeptember 1 éti meg-
kezdem. R. Wechselmann Hermina. Ti-
sza Laios-körat 81. Érdeklődni: >Thá-
lia« könyvkereskedésben. 335 

— Beiratás és tanévkezdet a sze-
gedi református népiskolában. Az 
1912—43. tanévre a szegedi reformá-
tus népiskolában a behatások szep-
tember hó 1, 2 és 3-án a bodor-utca 
7. szám alatt lesznek megtartva dél-
előtt 9—12 és délután 8-3 óráig, A 
tanév szeptember 9-én kezdődik, 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A szs-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
augusztus 29-cn reggel 7 órakor 
_ 55j hőmérséklete 23 fok, a leve. 
gó hőmérséklete 19 fok Celzius. 
— Megállapították a Tiszából kifo-

gott fiúcska, személyazonosságát. Meg-
ittuk, bogy a Boszorkányszigetiiél a 
hidászok egy piros fürdötrikós fiúcs-
ka holttestét fogiák ki a Tiszából. 
Szombatra kiderült, hogy a vizbeíult 
gyermek Petrovics Lajos tápéi ló-
csiszár 8 esztendős Lajos nevű kis-
fiával azonos, aki szülei engedelme 
nélkül elszökött otthonról, hogy a Ti-
szában fürödjék. A személyazonosság 
megállapítása után a rendőrség 3 

szülőknek megadta a temetési enge-, 
délvL 

Mindazon rokonok, jóba-
rátok, ismerősök, valamint 
az ujszegedi kendergyár 
igazgatósága, tisztviselők a-
ra és munkásai, kik 

ifi. Bálint János 
temetésén megjelenésükkel, 
koszorú- és virágadomá-
nyaikkal fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek, ezúton fo-
gadják hálás köszönetünket 

Bálint Jáaos és családja. 


