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Szombaton kezdődik 
a kereskedők nyári szezonkiárositása 

(A Délmagyarország munkatársától.) A keres-
kedelemügyi minisztérium — mint ismeretes —, 
a mult esztendőben törvényileg ugy intézke-
dett, hogy évente kétszer két héten keresztül 
úgynevezett szezonkiárusitások rendezhetők. E 
kiárusítások időpontját az illetékes kereske-
delmi és iparkamara állapitja meg. Elsőizben 
az idén januárban, illetve februárban voltak 
ilyen kiárusítások, mely alkalommal a vidéki 
kereskedők részéről igen sok kifogás érkezett 
be amiatt, hogy a budapesti kamara a kiáru-
sítások időpontját saját területére vonatkozó-
lag a vidéknél korábban állapitotta meg és ezen 
a réven esetleg a várható forgalom emelkedé-
sének egyrészét a vidéktől elvonta. E tapaszta-

lat által indíttatva, a nyári szezonkiárusitás 
időpontját az összes kamarák az egész ország 
területére egységesen a julius 14-től kezdődő 
két hétben állapították rtieg. Erről a kamara 
összes közigazgatási hatóságait és kereskedel-
mi egyesületeit értesítette. A két hét alatt a ki-
árusítás hirdetése külön engedély nélkül meg 
van engedve. 

A kiárusítás iránt nagy érdeklődés nyilvánul 
meg az egész vonalon. A kereskedők jelentős 
előkészületeket tesznek és remélhető, hogy a 
szombaton megkezdődő nyári szezonkiárusi-
tás jelentékenyen hozzá fog járulni a forga-
lom emelkedéséhez és az üzleti élet megélén-
kitéséhez. 

Szenzációs olcsó vásár 
megkezdődött Márton Ilona kézimunkaüzletében Gizeiia tér 4 

99 üámulatraméltó, 
r n i l í Szeged a szabadféri 
játékok terén végez rCC 

mondja Bródy Ernő országgyűlési képviselő 

„rv;íalhafal!an az Alföld fővárosának kezdeményező szerepe" 
— „A magyar Salzburgnak nagy jővője van" 

(A Defmagyarország munkatársától.) Nem a 
propaganda szava hangzik, amikor azt ír juk: 
az augusztusi Szegedi Szabadtéri Játékok az 
ország haíárain tul is felkeltették a legnagyobb 
érdeklődést Hiszen a szabadtéri játékok hirére 
csak a napokban jártak Szegedén a külföldi 
újságírók, akik lapjaikban jórészt már be is 
számoltak tapasztalataikról. De a magyar ve-
zető tényezők közül is mindenki, aki, akár csak 
egy napra fordul meg Szegeden, még ha járt 
is már a Dóm-téren, ismét elmegy az árkádok 
alá, hogy most megnézze a szegedi szabadtéri 
játékok építkezéseit. Erre szakított magának 
időt legutóbb dr. B r ó d y Ernő országgyűlési 
képviselő, aki sétája közben a szahadtéri játé-
kokkal kapcsolatban érdekes nyilatkozatot tett 
Szeged kulturális jelentőségéről: 

— Imponáló az a tehetség, amellyel Szeged, 
hol gazdasági, hol kulturális életerejéről ad 
számot — mondotta. A mult esztendőben egy 
egész ország visszhangzott a nagyszerű soroza-
tos megmozdulásoktól, a mozgalmas ünnepsé-
gektől. amelyek az ipari vásártól kezdve, a ze-
nés takaródon, tiszai ünnepélyen, Szeged tör-
ténelmi szerepének élőképekben való bemutatá-
sán keresztül, — a ma már világhírű szabad-
téri játékokig ösztönzőleg hatottak az ország 
más városaira is. Nemes verseny indult meg a 
vidéki városok között, különösen a szabadtéri 
játékok terén, de e tekintetben elvitathatatlan 
Szeged úttörő munkája és kezdeményező szere-
pe és hite miszerint az Alföld fővárosának — 
mint magyar Salzburgnak nagv jövője van. 

Vendéglősök, korcsmárosok, 
ifalmérők! 

Váloeratott BOROKból álló készletein-
ket termelői árakon kiárusiffuk! 

Minden viszonteladónak lehetővé tesszük, hogy 
j ó bo roka t olcsón adhasson és üzleti for-
ga'mát emelje. S a j á t é r d e k é b e n keresse fel 

pincéinket! 

Sigiifond Testvérek Utóda 
Tele fon : 11 89. Dugonics tér 8—9. 'M 

az udva rban ! 
Kimérési fo etünk csak F e k e t e s a s é s K i g y ó 

ucca sarok fBagolyvár). 1« « 

B r ó d y Ernő ezeknél a szavaknál megáll, 
botjára támaszkodik, percekig szótlanul nézi az 
építkezést, a színpad-emelést, a munkások lá-
zas ütemü szor^oskodását: 

— Jól esik látni, folytatja azután, minlha 
rejtett gondolatra adna feleletet, ezt az építő 
munkát... mert Szeged a szabadtéri játékok 
rendezésével a legnagyszerűbb építőmunkát 
végzi. Értékében felbecsülhetetlen, hatásában 
felmérhetetlen, hogy felismerték a Dóm-tér ki-
váló adottságát és módot találtak az ünnepi já-
tékok megrendezésére. Ami pedig a legnagy-
szerűbb: nem lassú fejlődéssel, hanem kirob-
banó sikerrel jutottak el a szegedi szabadtéri 
játékok az ország határán tul harsogó sikerhez 
s hozzásegítették Az ember tragédia iát — a vi-
lág meghódításához. 

— Bámulatrainéltó, amit Szeged, ez a sokat 
szenvedett város a szabadtéri játékok terén is 
végez, — fe jezte be szavait. Méltán lehet büszke 
a város egész polgársága a magyar kultura te-
rén eddig kivívott sikereihez és jogos remény-
séggel töltheti el az a felfokozott érdeklődés, 
amely az idei szabadtéri játékokat megelőzi. 

Halálos repülőkatasztrófa 
Siófok mellett 

Siófok, julius 13. A Magyar Atlétikai Club az 
év elején létesített vizirepülőtelepet Siófokon. 
Három hidroplán állott á MAC pilótáinak ren-
delkezésére. Ezek a repülőgépek körrepülő jára-
tokat végeztek a Balaton felett. Pénteken a kora 
reggeli órákban Szent Istvüny Elek Dezső pilóta 
szállott fel-. Megtehetők "rabságban volt már. 
amikor a partonállók rémülten vették észre, 
hogy a gépen valami nem lehet rendben. A pi-
lóta szárazföld felett repült, amikor észrevették, 
hogy a gép hirtelen jön lefelé, majd a siófoki 
volt lóver.scmytér közelében a földre zuhan. 
Azonnal odarohantak, de a géi. roncsai alól már 
csak a mióta holttestét tudták kiszabadítani. A 
Légügyi Hivatal bizottsága Siófokra utazott, 
hogy megállapítsa a szerencsétlenség okának 
körülményeit 

Folytatják 
a strand-razziákat 

(A Délmagyarország munkatársától.) _ ^elem-
tette a Délmagvarország, hogy a rendőrség M 
sok halálos balesetre való tekintettel szfeoruatf 
ellenőrzi a strandokat, abból a szemponttal, hasa* 
a közönség életbiztonsága nem forog-e veszelyu 
ben. Ezek a razziák igen elszomorító képeit nyofc 
tanak az egye; bt randakon. Töbfo helyem a lej}«!1 

elemibb óvóintézkedéseket som teszik meg a* 
balesetek leküzdésére. A rendőrbiró a napokba« 
két strandot ítélt pénzbüntetésre. A razziákat 
tovább folytatták és a napokban ismét teljeleiú 
tettek a renáőrségen egy : 'randit, ahol hiányod 
volt a mentőfelszerelés. 

A strand felelőssége felett pénfefcen ítélkezett 
a rendőri büntetőbiró és szigorú pénzbüntetést 
szabott ki. A razziákat és a büntetéseket mind-
addig folytatják, ameddig a strandokon nenttes® 
megfelelő rend. 

Lelepleztek 
e g y k a b l n t o l v a f í 

(A Délmagyarország mmkatársátóL) ÉvröU 
évre megismétlődnek a strandokon es a fürdőte-
ben a kabimitolvajlások. Pénteken is történt esr* 
és a tolvajt is sikerült elfogni egy olyan valaki 
személyében — akiről senki sam tételezett voln* 
fel ilyen cselekményt. A strandon, ahol .¿leple»-' 
ték a tolvajlást, már máskor is eltűnt apróbli 
értéktárgy, de éppen a csekély értékre való te« 
kintettel a rendőrséget nem értesítették, hanem 
házi nyomozást inditottak. Ez a nyomozás v e * 
zetett azután pénteken meglepő eredményre. 

A délelőtti órákban a féföigyeH^ észrevette,, 
hogy egy úriember idegen kabinból surran kii 
Kevesen voltak a strandon és igy határozottam 
emlékezett reá. hogy nem abba a kabinban ve*« 
kőzött, ahonnan kijönni l^tta. Azonnail eksipte M 
futva igyekvő urat és felszólította, mutassa meg 
a kezét. Az illető ur egy darabig szabadkozo 
azután amikor látta, hogy nem boldognl, sőt 
szóváltásra figyelmesek lesznek mások is, á 
adott — egy ezüst gyufatartót, amelyet a kabi 
hói lopott el. A felügyelő bevitte az irodába. H 
tettenért sirva mondotta, hogy véletlen volt a 
lopási eset. Tévedésből került a saját kabinja he-
lyett a másik kabinba és ott megpillantotta a 
csekély értékű gvirfatartőt. Nem tudott a kísér* 
tésnek eAentállni, elvette a tetszetős tárgyat 
Zokogva tiltakozott az ellen a feltevés elleni 
hogy máskor is követett el hasonló lopást ás 
kérte a felügyelőt, hogy rae adja át a rendőrség-
nek. Az illető ellen nem is tesznek feljelentési* 
de közö'ték vele, hogy többé nem jelenhet mei£ 
a strandon. A tettenért fiatalember sietve Slto* 
zött és rohanva távozott el a strandról. 

Szeged, Csekonlcs- és Klss^icca sarok 

14 napos olcsó nyári vásár. 
DIVATÁRUK: 

Műselyem leányka nadrág minden 
nagyságban —.9í 

Csikós creppe de chine műselyem 
férfi nyakkendő —.78 

1 pár tölcséres női keztyü —.88 
Fonott női öv —.98 

HAZTARTASI CIKKEK: 
1 pár háztartási gummi kez*y6 —.98 
14 drb mézes légyfogó —.24 
Üvegmosó kefe fibriszből —.16 
Üvegmosó kefe sortéból —.24 

ÉLELMISZEREK: 
Fél kg-os doboz Dolores szardhiia —.98 
10 dkg magyar ementháli sajt —-20 
10 dkg téli szalámi —.38 
5 drb citrom —-24 

PAPÍRÁRU' 
10 drb szines szekreny papír —-24 


