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KERESKEDELEM 
A D É L M A G Y A R O R S Z Á G H E T I M E L L E K L E T E 

4 tanitói internátus utolsó munkáira is 
megtartották a versenytárgyalást 

Kilencezer pengős munkánál 6000 penoős árdifferencia az egyes 
árajánlatok közöl! 

(Budapest) 8499.67, Dobos Béla (Budapest") 
ar)84.18. Halász János (Szeged) 8722.20, Kel'er 
J. István (Budapest) 8742.61, Vozáry Pál (Bu-
dapest) 8881.40, Erőátviteli rt. 9058.57, Termo-
lux rt. 9145.24, Farkas Jenő (Budapest) 9315.55. 
Kolbányi és társa (Budapest) 9377.01, Müller 
György (Szeged) 9611.34, Csányi Antal (Sze-
ged) 10.395.68, Ericcson villamossági >1. (Bu-
dapest) 11.055.95, Rosner József (Szeged) 
13.411.44 pengő. 

Ételfelvonó szerelésére pálváztak: Haver'.and 
Antal 2650, Tennolux rt. 2700, Kolbányi és tár-
sa 2880, Posselt Gyula 2906, Felvonógyár 2950, 
Rotor felvonógyár 3980 pengő. 

Érdekes, hogy 

az alig 8- 9000 pengős villamos. 
világitási munkáknál a legolcsóbb 
és a legdrágább ajánlat között 
nem kevesebb, mint 6000 pengő a 

különbözet. 

iránt, mert a folytonos árredukció következté-
ben mindig olcsóbban akar vásárolni. 

Egy belvárosi 

cipőkercskedő 

igy nyilatkozott a leltári kiárusításról: 
— Némi lendületet hozott a cipőszakmaban 

a nyári vásár, de ezt azzal értük el, hogy az 
árakat jelentős mértékben redukáltuk. Az árak 
már igy is túlságos le vannak szorítva, a leltá-
ri kiárusítás alatt pedig a forgalom fokozása 
érdekében még ezeket az árakat is redukáltuk. 

Selyem-, női- és szövetárukereskedő 

az f-lábbi nyilatkozatot tette: 
— Az idén nagyobb reményeket füztQnk * 

leltári vásárhoz, mert az elmúlt nyári hónapok 
is élénkebbek voltak. Az árak nagyon le vari-
nak szorítva és ennek tulajdoníthatom, hogy a 
kiárusítás alatt emelkedett a vásárlási kedv. 

(A Délmagyarország mnnkatársától.) A ta-
nitói internátus szerelési munkálataira a mult-
liéten járt le a versenytárgyalás, a napokban 
pedig a még hátralevő munkákra: villamosvi-
lágitási, erőátviteli, jelzőcsengő, távbeszélő, 
jelzőóra berendezési, továbbá ételfelvonó sze-
relési munkálataira beérkezett ajánlatokat bon-
tották fel. Ez az utolsó versenytárgyalás volt, 
most már a tanitói internátus valamennyi 
munkálataira megtartották az árlejtést. A 
munkálatokat a jövő héten fogja vállalatba 
adni a kereskedelmi minisztérium és rövide-
sen hozzáfoghatnak a szerelési munkákhoz is. 

A legutóbbi versenytárgyalás során 23 cég 
nyújtotta be pályázatát. Az aiánlati összegek a 
következők: 

Villamosítási stb. munkákra: Tamula Gyu-
la (Budapest) 7254.88 pengő, vitéz Hantay 
Ödön (Budapest) 7332.94, Hatschek és társai 
(Budapest) 7510.01, Nóvák Pál (Budapest) 
7931.27, Alexy György (Budapest) 8014.43. 
Deutsch Albert (Szeged) 8193.07, Csépay Jenő 
(Budapest) 8118.44, Moskovitz Lajos (Szeged) 
8475.71. Fonyó Soma (Szeged) 8494.37, Szma-
tana József (Budapest) 8557.24, Csűri István t 

(A Délmagyarország munkatársától.) Julius 
15-től 30-ig tartott a szegedi kereskedelmi és 
iparkamara területén a nyári leltári kiárusí-
tás. Akik figyelemmel kisérik a kereskedelmi 
életet, konstatálhatják, hogy az elmúlt eszten-
dőkhöz viszonyítva, az idei nyári szezonvégi 
kiárusítás milyen csendben múlott el. Azelőtt 
az üzletek külső portálja egészen átalakult, a 
leltári vásárt hirdető plakátok özönébe borult 
és a cégtáblákra is hatalmas, rikitó vásznak ke-
rültek, melyek a kiárusítás idejét és a csökken-
tett árakat hirdették. Mostanában csak alig 
néhány kereskedésnél ötlött szemünkbe a ki-
áltó reklám, a kereskedők körében általában 
zajtalanul készültek elő a nyári, szezonvégi ki-
árusításokra. 

Megkérdeztünk néhány kereskedőt, hogy mi-
lyen eredménnyel iárt a nvári szezonvégi vá-
sár. Az egyik 

ruhaáruház 

tulajdonosa a következőket mondotta: 

— A mi szakmánkba a nyári leltári kiárusí-
tás nem jelentett valami nagy forgalmat. A 
nyári eladásunk nagyreszét már májushan és 
iuniusban lebonyolítjuk, a közönség a konnyü 

Az ételfelvonó szállítási és szerelési munka 
költsége viszont 3000 pengő körül van ®s iit a 
két szélső ajánlat között 1300 .lencős differen-

t cia mutatkozik. 

nyári ruhákat legkésőbb julius elején már be-
szerzi, julius utolján nem igen vesznek nyári 
szezoncikket a ruhásboltban. A közönség saj-
nos már nagyon eltompult a redukált árak 

Au«?imtus havi 
jubileumi slágerünk! 
Duploerös sötétzöld lekváros és uborkás-

üvegek: 
5 drb L. P. - .88 
4 . I L. —.88 
3 „ 1.5 L —.88 
3 . 2 L —.96 
2 . 3 L —.96 
1 „ R L 1.28 
1 . 10 L 1.58 

Most ve<zye meg uborkáslvegét, mert ilyen 
Olcsó árban még nem volt üveg. 

Fent' 6rak csak augusztus hónapban érvényesek 

Teleton 17—82. AlapUva t«05. 
Szeged, Tisza Lajos krL M. 

Egy uridivatkereskedő 

ezeket mondotta: 

— Az uridivatkereskedőket nem igen érinti a 
leltári kiárusítás, főkép azért nem, mert a férfi 
divat eléggé konzervatív és nincs változások-
nak kitéve. Inganyagokban volt némi kereslet, 
a többi cikkeket is olcsóbban árusítottuk, de 
nem mutatkozott irántuk nagyobb érdeklődés. 
Reméljük, hogy a szabadtéri játékok idején 
lesz nálunk nagyobb forgalom. 

Az egyik szegedi 

áruházban 

igy nyilatkoztak: 

— Meglehetős nagy forgalmat bonyolítunk 
le, de a közönség főkép filléres bevásárlásokat 
vett. A vevők körében általában az a téves hit 
van elterjedve, hogy ilyenkor, a nyári szezon-
végi kiárusítás idején, előszedjük az ugyneve-

Szegedi Szabadtéri Játékok 
1935 

Első előadás. 

flz ember tragédiája 
A D ó m - t é r e n e s t e 8 ó r a k o r . 

Némi forgalmat jelentett a szened! kereskedelem 
számára a nyári leltári vásár 

Nyilatkoznak az egyes szakmák képviselői — „4 leltári kiárusítás-
nál jávai többet remélünk a szabadtéri játékok hatalmasnak ígérke-

ző idegenforgalmától" 


