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'4.80-as árfolyamon konvertálandó dollár-
kölcsön pengőértékvei együtt ugyanis 
!4,300.000 pengő. 

Elmondotta a polgnrmesterhelyettes. 
hogy a pénzügy! bizottc^«» javaslata most 
a kisgyülésen keresztül a közgyűlés elé 
kerül és ha a közgyűlés megszavazza a 
javaslatot, megadja a felhatalmazást, ak-
kor a város hatósága hivatalosan megteszi 
a7 ajánlatot a Pesti Kereskedelmi Bank-
nak annak a jogi álláspontnak a fenntar-
tásával, hogy az a jánlat el utasítása esetén 

a város 4.80-as árfolyamajánlata tárgy-
talanná válik és abból semmiféle jogi kö-
vetkezni énvek nem hárulhatnak a város-
ra. 

A helvzet teljes ismeretéhez tartozik, 
hogy a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
annakidején közösen látta el a Szeged-
Csongrádi Takarékpénztárral együtt a 
várost függőkölcsönökkel és a város aján-
latának elfogadása esetén a két pénzinté-
zetnél lévő függőkölesönöket a budapesti 
pénzintézetnél egyesítenék. 

28 évi fegyház 
a nagyszéksósi halálos verekedéséri 

(A Délmagyarország munkai ársát ól.) A 
múlt év szeptember 4-én éjszaka kegyetlen 
gyilkosság történt Nagyszéksóson. Az egyik 
kocsmában bál volt, ahol a legények össze-
szólalkoztak. Két legénytársaság között kelet-
kezett a veszekedés, de a kocsmában elcsen-
desítették őket. Az a társaság, amelyhez Ha-
lász Péter 24 éves legény tartozott, elhatárol-
ta, hogy a másik társaságon bosszút ill. Fel-
kerekedtek és eltávoztak és a sötétben meg-
várták a másik társaságot, Nagygyörgy Já-
nost, Szabó Vincét és Magyari Jenőt. Mielőtt 
a vetélytársak megérkeztek volna, Halász és 
társai: Babarczi Pál, Naqy Mihály, Ábrahám 
Antal és K-is Gvérgy felfegyverkeztek. Husán-
gokat szereztek', keritésléceket tördellek ki és 
azokat szétosztották egymás körött, izonkivül 
mindegyik bicskát is vett a kezébe. Nagygvör-
gyék rövidesen megérkeztek. Halász Péter ek-
kor előugrott és a kezében lévő husánggal 
előbb Nagygyörgy Jánost, azután Szabó Vin-
cét ütötte le. A két legény a borzalmas ütések 

súlya alatt eszméletlenül terült el a földön. 
Halász Pétert és társait letartózitaták még 
azon az éjszakán. A két sebesültet kórházba 
vitték, ahol Nagygyörgy János meghalt. Ko-
ponyaroncsolást szenvedett, a hatalmas ütés 
összetörte a koponyacsontokat és megsér-
tette az agyat is. 

A legényeket kedden vonta felelősségre a 
szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa. Vala-
mennyien tagadták bűnösségüket és jogos 
védelemre hivatkoztak. A husángokra vonat-
kozólag azt adták elő, hogy azolcat a kóbor 
kutyák ellen szerelték, de nem volt szándé-
kukban Nagygyörgyéket bántani. A biróság 
több tsinut hallgatott ki. Ezek azt vallot-
ták hogy Halászék voltak a támadók. A bi-
róság valamennyi vádlottat bűnösnek mon-
dotta ki és Halász Pétert 15, Babarczi Pált 4, 
Nann Mihályt 3 és fél. Ábrahám Antalt és Kis 
Györgyöt 3—3 esztendei fegyházra Ítélte. Az 
itélet még nem jogerős. 

A szegedi karesk^dők 
és a leltári kiárusítások 

29-én kezdődnek a leltári árusítások 
A budapesti lapok legutóbbi számaiban 

egymásután vonultak fel a nagy és ki-
sebb cégek és hatalmas hirdetésekben ad-
ták hírül, hogy 22-én megkezdődik Bu-
dapesten a leltári árusítás. Ezeknek a hir-
detéseknek tartalma világosan elárulja, 
hogy nem annyira a budapesti közönség-
nek vannak címezve, mint inkább a vi-
dékinek, amely olvassa a szenzációs hir-
detést és bosszankodik, hnav miért nem 
lehet ilyen olcsóságot Szegeden kapni. Ar-
ra, sajnos, nem gondol a vevő, hogy a 
pesti árut Szegeden is megkaphatja pesti 
áron, csakhogy azt az árut Szegeden nem 
veszi meg. Mindezt azért tartottuk szük-
ségesnek elmondani, mert 

Január 29-én kezdődnek Szege-
den a leltári kiárusítások 

« 

6 régi tapasztalat, hogv amit a mi keres-
kedőink hirdetnek, azt he is tartják. Itt 
mindenki megnézheti, hogy mit vásárol 
és itt minden kereskedő lemegy az árak-
kal a lehetőség határáig. Nincs tehát ér-
telme, hogy szegedi ember ne Szegeden 
vásároljon. A szegedi leltári árusítások 
komolyságáról meggyőzhet mindenkit 
néhány szegedi kereskedő alábbi nyilat-
kozata. 

Korda Jenő 
a Földes Izsó cég beltagja: 

— A tisztességtelen versenyt korlátozó 
rendelet ugy kiván módot nyújtani a ke-
reskedőknek, hogy szezoncikkeiktől meg-
szabaduljanak s a közönség részére na-
gyon jutányos vásárlási alkalmat nyújt-
hassanak, hogy évenként kétszer kéthetes 
terminust engedélyez, amely; időn belül 

jogokban áll hirdetni és olvan rendkívüli 
leltári és szezonvégi kiárusítást tartani, 
amely a közönséget épnen a mord szezon 
alatt vásárlásra ösztökélje és jutányos 
áron juthasson azokhoz a közszükségleti 
cikkekhez, melyek árnivófa ma is, sajnos, 
jóval felül áll a kereseti viszonyok színvo-
nalához képest. 

— Tudvalévő, hogy éppen a textiláru 
és idetartozva a készáru ma is 

súlyosan sinyli a kartellizált 
gyárak nyomasztó árpolitikáját. 

A vevőközönség nem ismerve a kulissza-
titkokat, egyszerűen s közvetlenül a de-
tailkereskedőt okolja e magas árakért, 
jóllehet élet-halálharc't vívja a detail-
kereskedelem, hogy végre lemehessen 
az árakkal. 

— A szegedi kereskedők tábora is 
igyekszik felhasználni ezt a törvénvbizto-
sitotta jogát s a folyó hó 28—február 10-ig 
tartó kampányban megfelelő hirdetések-
kel bocsájtja áruba a raktáron lévő cik-
keit. 

Hogy ezáltal olcsót is tudjon 
nyújtani. 

Szemben a fővárosi s főleg áruházi hir-
detésekkel m i vidéki kereskedők 

a minőséget sem kívánjuk szem 
elől téveszteni. 

És olcsó áraink mellett, melyek jóval a 
beszerzési áron alul mozognak, vevőink 
bizalmát a jövőre is meg kívánjuk tar-
tani és éppen azért mutatkozik a helyi 
vásárlásnak az a nagy előnye, hogy itt 
meg nem felelő nagyságú árut becseré-
lünk, minőségben kifogástalan, úgyneve-
zett kurrens árut adujuk 

— Böviden megállapítható a most 
kezdődő kiárusításnak üdvös volta ugyi 
a vásárló közönség szempotjából, mint 
a kereskedő szempontjából. Helyesen, 
gazdaságosan, okszerűen cselekszik tehát 
a kereskedő, ha felhasználja az alkalmat 
és olcsón árul s a vevő, ha kihasznál ja 
az alkalmat és olcsón igyekszik hozzá-
jutni nehezen hozzáférhető szükségleti 
cikkeihez. 

P. Reich Erzsi 
női ruhaszabó tulajdonosa: 

— Már évek óta rendezek ebben az időpontban 
szezonvégi téli kiáiusitást, amikor a visszamaradt 
darabokat nagyon »lesén bocsájtom a vevőközön-
ség rendelkezésére. Hogy a kiárusítás mennyire 
helyes, azt legjobban igazolja az erős érdeklődés. 
Vevőim közül sokai már a szezonban kiválaszta-
nak egy-egy nekik tetsző darabot, amit a rendes 
forgalmi értékben lem tudnak megvenni, viszont 
boldogan vásároljál azt meg a kiárusitási áron, 
— ha a darab véletlenül kimarad. Nem jelen-
téktelen a száma asoknak a hölgyeknek sem, akik 
rendszeresen megvírják a kiárusítás időpontját, 
mert finom árut akirnak olcsón venni. 

— Elengedhetetlei a kereskedő szempontjából 
is a szezonvégi kiirusitás, mert egyetlen nivós 
cég sem adhatja el egy későbbi időpontban a ko-
rábbi szezonból kittiradt divatcikkeket. Közös ér-
dek minden szezon régén a kimaradt darabok el-
adása. A kereskedőiek azért, mert a következő 
szezonig teljesen éréktelenné válik minden divat-
cikk, a közönségnek pedig azért, mert — éppen 
fenti oknál fogva - ilyenkor nem szabad nézni 
a kereskedőnek séma beszerzési árat, sem rezsit, 
sem a kalkulációt, <supán egy dologgal szabad és 
kell törődnie és ez: minden megmaradt darab el-
adása. 

fVacner Ferenc 
a Wagner F. A. éi Fia cég beltagja: 

— A leltári kiártsitás, különösen azokban a 
szakmákban, amel ek a divatnak alávetett 
árukkal foglalkozmk, nemcsak kívánatos, de 
úgyszólván elkerüli etetlen. De mert ezen a 
címen rengeteg vifizaélés történt, igen helye9, 
hogy törvényesen tzabályozták. A leltári ki-
árusítás alkalmat ad a kereskedőnek arra, 
hogy a raktáron naradt divatos árun gvor9 
tempóban tuladjot és a közönség ama rétegé-
nek, amely nem ara helyezi s fősúlyt, hogy a 
legújabb divat krecióit vásárolja, hanem ar-
ra, hogv olcsó péttért jót szerezzen be. Mert 
kétségtelen, hogv i kereskedő ráfizet a kiáru-
sítás a'kalmával Jcsón piacra dobott árura, 
de ez a ráfizetés reptérül másfelé. A leltárban 
az árut a beszerzé< áron kell felvenni, mind-
addig, amig el nenkel. Igv azután megtörtén^ 
het, hogv az eredíüeg száz pengőért vásárolt 
áru értéke időközin ugyan már 30 pengőre 
devalválódott, a li tárba száz pengőért kell 
felvenni és száz pogő után kell adót fizetni. 
Végeredményben fhát nemcsak a közönség 
jár jól az olcsó árval, de a kereskedő is, aki 
eladja. 

Szike Ferenc 
a Del-Ka cipőáruhá: üzletvezetője: 

— Minden moden szellemben vezetett vállalat 
igyekszik leépíteni aktárát a tavaszi szezonra, 
hogy helyet adhassa az uj évad slágereinek, még 
látszólagos vesztesé) árán is. Megfigyelésem az, 
hogy a kereskedők nmoly része szívesen rendez 
leltári vásárt mert zzel sokszor teljesen uj ve-
vőkört teremt magáik. A kereskedők ilyenkor 
többet nyújtanak, mt amit a vásárló pénzéért 
ellenértékként várhaés ezt a vevők értékelik is. 
Tehát szívességet ts vevőjének az a kereskedő, 
aki az évad végefelíi ehetőséget nyújt arra, hogy 
azt a tárgyat, amel e vevőjének szüksége volna, 
de magas ára miatt ?m vásárolhatta meg, olcsón 

— a haszon feláldofcával — eladja. Cégem vá-
sárlói szinte ostrou nak kérdésekkel a leltári 
árusítást illetőleg. ->nök szolgálatot tesznek ugy 
a vevőknek, mint a íreskedőknerk, amikor ezt a 
fontos, közérdekű dést a nyilvánosság előtt 
vitatják meg. — Rellem, hogy a szegedi vevők 
tudatára ébrednek a ak. hogy a szegedi keresfce-
dők legalább olvan plidak, mint a pestiek. 
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