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A Délmagyarország 
kölcsönkönyvtárába ¥ 

a lövő héten nagy 
számban érkeznek 
y| könyvek. 

Jótékony hullám a láthatáron 
Általában nem vagyunk barátai a hullámzások-

nak. Rendszerint rosszkor jönnek és kárt, vagy 
csalódást okoznak. Most azonban egy jótékony 
hullám közeledik. A berlini és azokon keresztül 
a magyar fővárosi lapok is mint szenzációt jelen-
lik, hogy a berlini kereskedők a végtelenül rosszul 
kikerült nyári szezon után a megmaradt árut együt-
tes elhatározással féláron hozták forgalomba és 
hogy ez az akciójuk meglepően jól sikerült. A közön-
ség — amely meggyőződött róla, hogy komoly 
elhatározásról van szó és hogy valóban féláron 
lehet vásárolni — valósággal megrohanta az üzle-
teket és vásárolt, ameddig a pénze tartott, mert 
látta, hogy ilyen olcsón aligha vásárolhat még-
egyszer. Mindenki vett mindenfélét, még az is, 
akinek nem volt pénze, mert még az is jól járt, 
aki kamatra vett kölcsön pénzt 

Komoly lapok foglalkoztak ezzel a rendkívüli 
közgazdasági eseménnyel és vitatták, hogy helyes-e 
az ilyen olcsó vásárok megrendezése és nem érez-
teti-e majd káros hatását a jövő esztendőre. Ezek a 

viták természetesen nem tisztázhatták a helyzetet, 
mert rendkívüli gazdasági időkben rendkívüli meg-
oldásokhoz kell folyamodni. A kereskedők szám-
bavették, hogy mit vesztenek akkor, ha nagy ár-
engedménnyel adnak tul raktárukon és mit ve-
szítenek, ha az árut még egy évig raktáron tart-
ják. Megállapították, hogy a raktáron maradó 
áru, mégha nem is megy ki a divatból, sokat 
vészit az értékéből, nem is szólva a kamatvesz-
teségről. Ezzel szemben a gyors és készpénzen 
történő eladás folytán pénzhez jut és a készpén-
zért beszerzett uj árut ő is sokkal olcsóbban kap-
ja, mintha hitelbe vásárolna. 

Mindez pedig azért érdemel különösebb mélta-
tást a mi részünkről, mert Szegeden a Winternitz Izi-
dor-cég rendez most rendkívüli árleszállítást. A 
mostani azonban ugy méreteiben, mint olcsósá-
gánál fogva messze maga mögött hagyja a ko-
rábbi árleszállításokat. Pedig a közönség akkor 
is igen meg volt elégedve és mi tudjuk, hogy so-
kan egyenesen várnak a cég nagyszabású olcsó vá-
sárjára. Elárulhatjuk, hogy ezek járnak jól. Al-
kalmunk volt megtekinteni az eladásra kerülő 
árukat és mondhatjuk, hogy egyszerűen hihetet-
len az, amit tapasztaltunk. A tavasz, a nyár, ősz 
és tél nőiruha slágercikkei óriási tömegben várják 
a vevőközönséget. És nehogy azt higyje valaki, 
hogy raktáron maradt áruk kiárusítása ez, mert 
téved. Ezek a ruhák, kabátok és bundák most 
érkeztek Budapestről a Winternitz M. J. konfekció-
gyárból, ahol szintén az az elv lett úrrá: A nagy 
forgalom tudja egy világcég fennállását biztosítani. 
Igaz, viszonteladóknak nagyban is eladhatták vol-
na ezt az árut, de a gyár szegedi tulajdonosai ugy 
gondolták, hogy ha már olcsóért kell adni, ugy a 
szegedi közönségnek legyen belőle haszna. A sze-
gedi Winternitz Izidor-cég viszont ezekkel az árak-
kal akarja ellensúlyozni azt a propagandát, amely a 
vidéki közönséget Budapestre csődíti, hogy ott 
vásároljon és költse pénzét 

Az bizonyos, hogy sem Budapesten, sem egye-
bütt a nagy világon ilyen olcsó árakért nem lehet 
vásárolni, mint itt. Hogy egyebet ne mondjunk, 
1: ttunk a többek között őszi és tavaszi átmeneti 
kabátokat különböző divatanyagból már 18 pen-
gőért, női télikabátokat 22 pengőtől kezdve, de 
vannak pongyolák és ruhák már 3 pengő 50 fillé-
rért és blúzok 1, mond egy pengő kilencvenért. 
Óriási a választék látogató és estélyi ruhákban, 
mind ízléses anyagból és igen nagy lesz a keletje 
az iskolai leánykaruháknak, amelyek nevetséges 
olcsó árban várnak vevőre. Külön attrakciói a 
raktárnak a női bundák, amelyek 80 és 150 pengő 
közötti árban kerülnek forgalomba. 

Egyszóval minden van itt, ami csak szép és 
jó. amire nőknek szükségük' lehet az év bármely 
s lkában, csak legyen reávaló pénz. Mert — és 
ez a titka az olcsóságnak — ezekből az árukból 
rsak készpénzért lehet kapni. Hitel teljesen ki 
van zárva, ami természetes is. 

Ezúttal Széchenyi-téri üzletében bonyolítja le 
<* jótékony olcsósági hullámot a Winternitz Izidor-
ci\'» és hogy mindent kellőképpen előkészíthessen, 
a mai, pénteki napon zárva is tartja az üzletét. 

Egy 16 éves fiu haSólos balesete 
Somogyi-telepen 

(A Délmagyarország munkatársától.") A 

Somogyi-telep IX . ucca 479. szám alatti ház-

ban halálos baleset történt csütörtökön a dél-

után i órákban. 

Csizmadia János 16 éves fiu két nőtestvé-

rével játszadozott az udvar i verandán. A leá-

nyok néhány pi l lanatra beszaladtak a szo-

bába és amikor visszatértek, fivérüket holtan 

találták az udvaron, a veranda alatt. Nyakára 

zsinegből kötött hurok szorult. A megrémült 

leányok azonnal értesítették a Somogyi-telepi 

rendőrőrszobát, onnan telefonértesítés ment a 

központi ügyeletre. Nemsokára rendőri bi-

zottság érkezett a helyszínre és megkezdte a 

nyomozást. A leányok semmiféle felvilágosítást 

nem tudtak adni a ha lá l ra vonatkozólag. 

A rendőri bizottság ugy rekonstruálta a ha-

lott helyzetéből a halált , hogy a fiu játszani 

akart és ilyen módon érte a halál. Valószínűleg 

a szobából visszatérő nővéreit akarta megijesz-

teni és ezért játékból zsineget csavart a nya-

ka köré, a zsineg végét a veranda szögére 

kötötte, hogy azzal azt a látszatot keltse, mint-

ha felakasztotta volna magát. Várakozás köz-

ben aztán megcsuzhatott, a szög meglazult 

és ő kiesett az udvarra . Ugyanekkor a zsineg 

erősen a nyakára hurkolódott és megfojtotta.. 

Ezt a véleményt az a körü lmény is alátá-

masztja, hogy a rendőrség közvetlenül a hu-

rok alatt csomót talált. Ez a csomó volt az, 

amelyik megakadályozta a hurok meglazulá-

sát. A fiu má r esés közben, a szorítás miatt el-

veszthette eszméletét és igy nem tudott segíteni 

magán. 

A bizottság intézkedésére Csizmadia János/ 

holttestét beszállították a törvényszék orvos-' 

tani intézetébe. A rendőrség az i r ányban is 

nyomoz, hogy a f iu nem követett-e el .valami-

lyen ok miatt öngyilkosságot, 

II Társadalombiztosító nem épít mtiitkáslakásokaf 
a város által adományozott telken 

Pap Géza államtitkár levele a polgármesterhez. 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A Délmagyarország már többizben foglalkozott 

azzal, hogy az Országos Társadálom biztosító In-

tézet a Taschler-telken munkásházakat szándéko-

zik felépíteni. Erre a célra a város a szükséges 

területet ingyen átengedte. De amint az uj szék-

házát nem építi fel az OTT, ugy nem fognak el-

készülni a tervezett muukásházak sem. Erre vall 

ugyanis dr. Pap Géza államtitkár alábbi levele,, 

ami ma érkezett dr. Somogyi Szilveszter polgár-

mesterhez. 

»Az OTT szegedi kerületi pénztára felterjesztette 
Méltóságodnak a Taschler-féle telek ingyenes át-
engedése tárgyában 8151—1930. szám alatt kelt 
átiratát — mondja a levél —, amely szerint a 
belügyminiszter ur a város közgyűlésének a szó-
banlevő telek ingyenes átengedésére vonatkozó ha-
tározatát jóváhagyta. 

Ezalkalommal mindenekelőtt örömmel állapítom 
meg azt a tényt, hogy a munkás és tisztviselő 
családi házak építésének céljaira felajánlott telek-
adományozás Méltóságodnak és a város közön-
ségének intézetünk iránt már több ízben tapasz-
talt jóindulatát bizonyítja. Kellemes kötelességet 
teljesítek tehát amikor Méltóságodnak és Sze-
ged város közönségének az együttműködésre min-
denkor kész támogatásáért az intézet részéről ez-
úton is meleg köszönetet mondok. 

Feleslegesnek tartom külön hangsulyozfii azt 
a körülményt, hogy az egyes közigazgatási ható-
ságok ilyen támogatásra kész jóindulata a szo-
ciális biztosítás és ebből folyólag az egyetemes 
közjó szempontjából mily nagy jelentőségű. 

Éppen ezért mély sajnálatom kifejezésével kell 
közölnöm, hogy az adományozott telken tisztvi-
selő- és munkásházak felépítése jelenleg nem áll 
az intézet módjában. Az intézet öregségi, stb. ága-
zata tartalékalapjának e célra fordítható része 
ugyanis egyelőre kimerült és igy további épít-
kezésre nincs pénzügyi fedezet. 

Kérem azonban, hogy a telekaJományozásnak 
— az építkezés elhalasztása ellenére — Szeged 
város törvényhatósága által leendő fentartása 
iránt intézkedni méltóztassék. Biztosíthatom ugyan-
is Méltóságodat, hogy amennyiben az intézet alap-
ja megfelelő készpénzfedezethez jut, Szeged város 
az elsők között lesz, amelynek nagylelkű ajáu 

latát az intézet a szóbanlevő építkezéssel viszo-
nozni fogja. Dr. Pap Géza, a vezérigazgatói teen-
dőkkel megbízott államtitkár.* 

VSRSR MIHÁLY gyárosnál SZEGED 
Aradi ucca 4. Telefon 469. 
Mindennemű kölélAni. zsineg, zsaic, 
ponyva, lótakaró, halász és tennls Háló, 

gyermek hinták, tornaszerek 6 
w y ék r í Á r o n k a p h a t ó k . 

Vágott ponty kp - kint 2 pengő 50 fii!., fehér 
h a l (keszeg) kg.-kint 60 fillértől és minden falta élő 

tiszai ha'ak méltános áron kerülnek eladásra 

Antetffv és Társa Halászati Rt. t® 

Risűoli tért tialcsarnohában és a Tisza 
Lajos E í M I piacon. — Telefon 14—64. 

Ounaparton Budapest ^ fA* 
Uj vezetés mellett ajánl ja: 

Előkelő , pat inás szá l lodá jának gyönyörű szobáit 

a ma i gazdasági v iszonyoknak megfelelő po lgár i 

á rakon : 

E g y ágyas uccai . . . . 

udvar i . . . 

Ké t ágyas uccai dunapart i 

udvari 

P 10—16-ig 
P 6—10-ig 
P 24—40-ig 
P 20—24-ig 
P 15—18-ig 

A jobb szobák árai fürdőszobával értendők. 
Minden szobában hideg és melegvíz, telefon é« rádió. 

É t t e r m i á r a k : 

Complett reggel i : kávé v. tea v. kakaó 
egy tojással, va j j a l és jam-el , . . P 1 . 2 0 

Kitdnö e b é d v. vacsora menü . P 2.40 
Kitőnő e b é d v. vacsora menO 

előétellel P 4 . — 

Ezen lapra SivaíRozással a szobaáraltból 
Külön engedmény. 

Szobarendelés le&eiölea 2-3 nappal előbb 
essköxlendö. 

Bristol-szálloda szobáiból és terrasszáról a leggyönyörűbb 
kilátás nyilik a Dunára és a budai hegyekre. 
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