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A paprika é s a hagyma kimaradt a 
kormány tcrmé»jeientéséb6i. A kormány — 
mint ismeretes — nem régen közzétette a min-
den évben szokásos termésjelentést. Az idei 
termésjelentésnek azonban két nagy hiányos-
sága van: a megcsonkított ország két legfon-
tosabb exportképes terménye, a hagyma és a 
paprika nem szerepel benne. A szegedi keres-
kedelmi és iparkamara feliratot intézett most a 
földmivelésügyi minisz erhez és kérte, hogy a 
jövőben pótoltassa ezeket a hiányosságokat, 
mert az a két termény sokkal fontosabb szere-
pet játszik a magyar közgazdaságban, mint 
például a komló, amely a leszakított ország-
részek terménye volt és amelyről az idei ter-
mésjelentés részletes adatokat közöl. 

Gabonaforgalmi adó. A megszűnt őrlési adó 
helyett most uj adónem bevezetését tervezik. Az 
illetékes pénzügyi körök a gabonaforgalmi adó 
életbeléptetését Icészitették elő az eltörlendő őrlési 
adó helyett. A kormány előtt még csupán a ga-
bonaforgalmi adó kiváltásának alapja és a módja 
vitás. Ugy oldanák meg a kérdést egy terv sze-
rint, hogy a malmok rónák le az adót és pedig 
a vámmalmok és kereskedelmi malmok egyaránt. 
A tervezet adókulcsa a vámmalmoknál a náluk 
évenkint őrölt gabona értékének a félszázaléka, a 
kereskedelmi malmoknál pedig három százaléka 
lesz. 

Ló- és szarvasmarhakiállitás Makón. Nagyszabású 
tenyészló- és szarvasmarhakiállitás nyilik meg Urnap-
ián Makón. A kiállítást az OMGE-nek mintegy 80 tagja 
ig meglátogatja, akik már tegnap este megérkeztek 
Makóra és a kiállításon kivül a gazdasági iskolát s a 
tájfajta lótenyésztést is megtekintik. Délután pedig részt 
vesznek gróf D'Orsay Olivér arcképének leleplezésén 
a Gazdasági Egysületben. A kiállítás, melyre már hetek 
óta folynak az előkészületek, csak csütörtök délig ma-
rad nyitva. 

A Szegedi Kereskedőim! ét Iparbank érte-
siti részvényeseit, hogy a részvényelővételi jog 
gyakorlásának határideje folyó bó 20 án lejár 
és ezen határidő ulán a részvényesek elővételi 
jogaikat elvesztik, miu'án utólagos felszólam-
lásokat a bank nem vebet figyelembe. 

A DevizakSzpont árfolyamai, falum i Holland 
forint 32280-33280, Dinár 1015-1055, Lei 375-400, 
Helga bank 4050—4170, Dán koron* 14550-15020, 
Worvég korona 11630—12035, Angol iont 374300-
385300, Liia 3735- 3845, Doiiát 86850-88950, Fran-
cia írank 4620-4770, Sioko! 2550-2625, Lova 610— 
640, *írM koron- 22970—23370 o»«tiák korona 
122.30-125.40, Svájci frank 15250—15720, Napoleoa 
308000 pénz. 

P*9**dk i Amsterdam 32580-33280, ietgrád 1030-
1055, Bokarest 385-400, ttrflssc; 4080-4170, Kopra-
tufa 14700-15020, Krigztiáoia 11780-12033, Lo:itas 
377300-385800, Milánó 3765-3845, slewyork 87150-
88950, Páris 4650-4770, rr*ga 2570-2625, Szófia 
625-640, Stockbolm 23170-23670, Bécs 122.80-
125.40, Züricb 15400-15720. 

Zfirichi tőzsde. Nyilát i Páris 30.50, Londc* 
2445, Newyork 565.*/*, Milánó 24.55. Hollandi* 
211.*/» Berlin 0.000000000135, Bécs 0.0079»/4, Siófia 
4.07*/, Prága 16.71»/«, Budapeti 0.0065, Bukarest 
2.50, Belgrád 6.71'/*. Varsó 0.0000109. 

girithi tárlat i Páris 30.67, London 2450, Hew-
fork 565.75, Milánó 24.45, Hollandia 211.62, Beríi* 
U.000000000135, Bécs (UM79'/g, Széüa 4.07'/,. Prága 
16.71'/, Badart* 0.0065, Bnkarait 2.50, Belgrád 
6.71 V*. Varsó 0.0000109. 

Terménytőzsde. A szerdai terménytőzsdén gyengébb 
•yitás után az irányzat kissé javult, az üzleü forgalom 
tartott árak mellett folyt le. 

Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tiszavidéki buxi 
3075—3100, egyéb 3025—3075, 79 kg.-os tiszavidéki 
uuza 3150—3/00, egyéb 3125—3150, rozs 2625-2650, 
takarmányárpa 2900 -3000, sörárp* 3150-3350, uü 
3200—3250, tengeri 2700—2775, korpa 2200—2225 

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK lOZSBP 
Kiadótulajdonos: Délmagyarontug Hirlap- és Nyomcia-

vállalat R.-T. 
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomda-

vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged, 
t s 

Gyógyszertárakat látogató 
képviselőt keres 

Szeged és vidékére „Aeeculap" Paplrflzem 
Budapest, II., Margit-utea 5. i | 

A szegedi magyar királyi Pénzügyig azgatóságtól. 

37.466. szám. 
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HÍMZÉST, minden más kézimunkát 
és elörajxoláet a leg-

modernebb minták alapján, elismert legszebb kivitel-
ben és legjutányosabb áron ké3zitek. M Ü L L E R 
ERZSI kézimunka-üzlete Szeged, Takaréktár-u. 1. 

Magánforgalom. Az irányzat az egész délelőtt fo-
lvamán változatlanul vontatott volt és a forgalom igen 
izük keretek között mozgott. Előfordult kötések: Ma-
gyar Hitel 57o, Hazai Bank 186, Osztrák Hitel 2oo, 
Angol Magyar 56, Ingatlanbank 25o, Földhitelbank 34o, 
Kereskedelmi bank 1235, Salgó 615, Kőszén 324o, 
Kohó 485, Urikányi lo3o, Rima 118, Ganz-Danubius 
3225, Ganz villamos 15oo, Magyar Acél 29o, Schllck 
74, Nova 155, Ófa 525, Borsodmiskolci 125, Viktória 
22o, Magyar Cukor 285o, Georgia 475, Mezőcukor 
235, Gumi 275, Spódium I8o, Pesti Hazai !95o, Egye-
sült Fővárosi 155. 

Cséplésre Jftft, hazai és 
külföldi kőszén és brikett 

kapható a legolcsóbb napi árakon. 

Hercz József 
Makó, Kossuth-utca 54. szám. Telefon 115. 
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„ Üzletáthelyezés! g f í í .HS 
edénv üzletét áthelyezte a Ref. palotába, városi gői-
fürdővel szemben (a nagy ártézi kútnál. Elsőrendű 
íománcedények, gépek, hegyi gumik, alkatrészek, ön-
gyujtók, zseDkések, borotvák előnyárban. 

Elsőrendű minőségű 

pécsi és esztergomszászvári 
mosott 

k o v á c s s z é n 
kapható 

S o m l ó é s S z i l a s i 
Szeged, Párisi-körut 33—35. Telefon 146. 

APRÓHIRDETÉSEK 
• » • < • ! pármily meniiyi- Hyomfatvinyalf készit-
légben, férhruhát, fehér- tesse a Délmagyarország 
neműt a legmagasabb ár- Hírlap- és Nyomdavállalat 
ban veszek. Weissenberg, rf.-nál, Szeged, Petőfi S.» 
Szeged, Attila-utca 8. 281 . sugárut t. Telefon 16-34 
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3 és fél éves kisfiam mellé. Cim a kiadóhivatalban. 

1. 1924. 

Árlejtési hirdetmény. 
A szegedi pénzügyigaigatóság számára 1924—25. éri 

költségvetési évben 1924. évi julius hó 1-től 1925. évi 
junius hó 30-ig bezárólag szállítandó nyomtatványok, 
papiros, könyvkötési munkálatok és egyéb irodai szük-
ségletek szállításának biztosítása végett 1024. évi 
janim 28 án délelőtt 0 órakor a pénzügyigazgató-
ság I. ügyosztályában (I. emelet 22. ajtó) zárt ajánlati 
tárgyalás fog tartatni. 

Erre az ajánlati tárgyalásra a vállalkozók oly figyel-
meztetéssel hivatnak meg, hogy szabályszerűen kiállí-
tott és 20.000 (húszezer) koronás okmánybélyeggel 
ellátott, pecséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett 
s közvetlenül, vagy posta utján .Ajánlat a szegedi m. 
kir. pénzügyigazgatóságnál 1924—1925. költségvetési 
évben szükséges nyomtatványokra, papirosra, könyv-
kötői munkálatokra és irodai szerekre" címzéssel ellátott 
ajánlatukat a fenti határnapon délelőtt 9 órára a pénz-
ügylgazgatóság főnökénél benyújtani tartoznak. Az aján-
latnak az ajánlati árakat az egységárak feltüntetésével 
koronaértékben kifejezve kell tartalmaznia. 

Az ajánlattevők ajánlataikban a szállítandó tárgy meg-
nevezését az egységen (rizsma, tucat, drb., kgr. stb.) 
és egységáron, nemkülönben a beszerzési forráson 
kivül még a suly és nagyság szerinti minőséget is meg-

1elölni és a szállítandó papír és irodaszerekből mintá-
dat bemutatni tartoznak. Az ajánlattevők figyelmeztet-

nek, hogy mivel papírért, nyomtatványokért, irodasze-
rekért és könyvkötői munkálatokért évenkint mintegy 
40,000.003 (negyvenmillió) korona fizettetik ki, 4,ooo.ooo 
(négymillió korona bánatpénzt készpénzben kötelesek 
ezen hirdetmény számára való hivatkozással a szegedi 
állampénztárnál letenni és a letéti elismervényt aján-
latuk mellett bemutatni. 

Akik ajánlatuk beadásakor a pénzügyigazgatósággal 
üzleü összeköttetésben nem állottak, illetőleg előtte is-
meretlenek, tartoznak szállítóképességüket és megbíz-
liatóságukat annak a kereskedelmi és iparkamarának 
bizonyítványával igazolni, melyhez vállalatuk telepe 
szerint tartozaak. 

A részletes ieltétetek a pénzügyigazgatóság iroda-
igazgatójánál megtekinthetők. 

A pénzügyigazgatóság fentartja a jogot arra, hogy a 
beérkezett ajánlatok között, az ajánlott árakra való 
tekintet nélkül, szabadon választhasson. 

Szeged, 1924 junius 14-én. 
Kolb 

miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató. 

Legjobb 

csemege juhfuró 
Glück, Szeged, Kelemen-utca. 
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BaMciy Tanintézet S K U ^ ^ i s t 
• J 1 vizsgákra, érettségire. - Tanulmányi 

vezető dr. Toborffy Zoltán főreáliskolai tanár, egyetemi magántanár. Telefon József 95—35. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kir. közjegyző közhírré teszi, hogy 

Szegeden, Maros-utca 24. szám alatti házban 
elhelyezett női és férfi fehérnemüek, diszmü 
tárgyak, nöi és férfi selyem- és florharisnyák 
cérnák, szallagok, baiiszt- és selyemáruk egy 
tételben, vagy külön tételekben 1924. ivi junius 
hó 21-én délután 4 órakor a mondott házban 
levő udvarban közbejöttem mellett nyilvános 
árverésen készpénzfizetés mellett elárvereztetni 
fognak. 

Szeged, 1924 junius 18. 

Dr. Jedlicska B é l a 
kir. közjegyző. 

Mindazon rokonaink, ismerőseink és 
jóbaráamk, valamint hatóságok és 
egyesületek, kik drága jó férjem el-
h> álozása alkalmával részvétükkel fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogad-
ják ezúton is hálás köszönetünket. 

Szeged, 1924. évi junius hó 18-án. 

Özv. Balogh Károlyné 
én csalid]*-


