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fl legnagyobb csendben teff el
Szegeden szeptember hatodika
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
Kommunistáknak szeptember hatodikán röpiratokon beigért tüntetését teljes felkészültséggel várta a szegedi rendőrség. A rendőri
permanencia m á r pénteken este kezdődött.
A Belvárosban biciklis, a külterületeken lovasrendőrök cirkáltak egész éjszaka, de a legkisebb gyanús mozgolódást sem leheteti észlelni. Szombaton reggel 7 órára biciklis osztagok helyezkedtek el a kerületi őrszobákon,
a kapitányságon és táborozva várták, hogy
szükség lesz-e a beavatkozásra. Azonban egé^z
nap a legteljesebb csendben telt el. Semmiféle tüntetés, vagy csoportosulás nem volt a
város
területén,
az
üzemekben
rendben folyt a munka. A jelzett röpcédulák is
elmaradtak, a cirkáló rendőrök egyet sem
találtak. A rendőrség szombat este 7 órakor megszüntette a permanenciát.
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KAOAT, MOSDÓT, TÜKRÖT, CSEMPÉT.

Indítvány az ínség-pófadóról
(A Délmagyarország
munkatársát ól.) Gál
Miksa törvényhatósági bizottsági tag a munkanélküliség enyhítése érdekében indítványt
nyújtott be a közgyűléshez. Azt indítványozza,
hogy a város létesítsen ínségnlapot, még pedig olyan formában, hogv minden még adómentes jövedelemre pótadót vessenek ki, amely
egynegyed százaléktól három százalékig terjedne. 1200 pengő évi jövedelem után az inségpótadó egynegyed százalék. 2100 pengőig félszázalék, 4800 pengőig háromnegyed százalék,
7200 pengőig egv százalék, 12.000 pengőig egy
és félszázalék, 15.000 pengőit; két százalék,
20.000 pengőig két és félszázalék, 24.000. pengőig és ezen felül három százalék. Nőtleneknél
fiz adókulcs kétszeres lenne.
Javasolja Gál Miksa azt is. hogy az inségalap létesítésére vonatkozó szabályrendeletet
soron kívül készitsék el. Az adóhivatalban
most tanulmányozzák, hogy milyen összeget
tenne ki a középarányu számítás szerint az
inségalap. az indítványozó 200—250 ezer pengőt remél ilyen módon a munkanélküliség
enyhítésére juttatni.

Levélbélyegek:

100 különbözö jubileumi bélyeg, nagy alakú grafikai mtiremekek, csak P 5'—. 562 különböző, közöttük 8 spanyol katakomba bélyeg, XI. Pius pápa
képe* klasszikus értékű közép és délamerikai, 5
teljes Libéria jubileumi, 8 ritka montenegroi,
Perzsia 1923 Achmed Sah, 30 Kranig teljes, szintén csak P 5*—. Katalógus értéke hnsszoros. Szenzációs, gazdagon illusztrált árjegyzék ingyen. M. 6

Béla Seknla, Detail-Departement, Genferhaus, I ^ i a s e m (Svájc).
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Külföldi táncattrakciók
Értesítem a n. é. közönséget és ismerőseimet, hogy Balázs
és Petri, majd Petri Antal cégtől junius 15-én kilépve, hol
hosszú éveken át mint- szabász mükö em,

Dugonics tér 11 sz. a. f S S S

uri szabós
n y i l o í í a m .

Dna választékban tartok hazai és külföldi szöveteket. Hozott
anyagokból is vállalók munkál; a legkényelmesebb igényeknek ós ízlésnek is megfelelőt. — Szives pártfogást kér
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A. szegedi piac
A szegedi piac címen ezennel uj rovatot nyit
a Délmagyarország. Ez a rovat agy a kereslet,
mint a kinálat érdekében és szempontjából
állandóan nyilván fogja tartani az árakat és
egyéb piaci körülményeket s elsőrendű hivatásának fogja tekinteni, hogy csekély erejének egész teljességével belesegítsen a termelőosztályok boldogulásába és mindazon cikkek
terjesztésébe, amelyek: Szeged üzleti forgalmának jelentékeny részéi. Ebben a rovatban fogjuk nyilván tartani, kutatni, megkeresni és felmutatni azokat a módokat és eszközöket, amelyek igénybevételével a speciális szegedi termeivények boldogulásának a segítségére lehet
sietni. Ez a rovat tehát támogatója, erősítője
és úttörője kiván lenni az ismert szegedi specialitásoknak is, mint amilyenek a tarhonya,
hal, a virág, a papucs, a bicska, a gyümölcs
és a paprika.
G A B O N A . ÉS T E R M É N Y P I A C

AZ elmúlt héten

érte el a buza és rozs az idény eddigi legalacsonyabb árnivóját. A 80 kg-os tiszavidéki buza 15 50
—16.20. a rozs 9.15—9 25 jegyzett a budapesti árués értéktőzsdén. A hét közepén örvendetes fordulat állott be és szerdától szombatig mintegy másfél pengős emelkedést értek el a kenyérmagvak.
Ennek oka egyrészt a külföldi fokozódó érdeklődés, másrészt pedig a kinálat és piaci felhozatalok
csökkenése. A kenyérmagvak árának emelkedésével ellentétben a takarmánycikkek irányzata továbbra is lanyha maradt, bár a folyamatban levő tengeritörés a legsiralmasabb hozamokat produkálja. Folyó hó 6-án Szegeden az alanti árak
voltak forgalomban: 80—81 kg-os buza 16— P
hajón. Rozs 8.25—830 P hajón. Ótengeri 16.—
P vasúton. Takarmányárpa 14.50—1460 P vasúton. Zab 15.00—15.50 P vasúton. Ujtengeri december—január 14.25—14 30 P vasúton.
ŐRLEMÉNYEK. A szemes termények pánikszerű esése csütörtökig tartott, amikor is a gabonafélékben a várva-várt szilárdulás megérkezett. Ennek a hatása alatt állott az őrleménypiac is. A
nagy lanyhaság hatása alatt a sütők és kereskedők
csak egyik napról a másikra szerezték be szükségletüket, annál inkább" siettek a hét végén megcsappant készletük pótlására. Sok panasz hallatszik az idei lisztek sikér szegénységére. Erősen irritálja a belföldi lisztüzlet kialaku'ását a forgalmi
adók küiönfélesége. A lanyhulás a takarmányféIékre is erősen kiterjedt és a r0zsárak lehetetlen
ára erősen nyomja a korpa árát lefelé. Szeged és
tiszavidéki malmok heti átlagos jegyzése nagyban forgalmi adó nélkül- Búzaliszt Ogg, Og, 0 és
griesz 35. 2-es 31, 4-es 29, 5-ös 27, 6-os 22, 7-es
13. 8-as takarmányliszt 11, F korpa 9 fillér kilogram ónként. Rozsliszt Ogg 25, 2-es 21, 5-ös 16,
rozskorpa 9 fillér kilogramonként
PAPRIKA. Az őrölt paprika ára a mai heti
piacon a nagyobb füzérfelhozatal következtében
ellanvhult, amint azonban a nyersáru felhozatal
megcsökken, újbóli emelkedés várható. A mai
nagykereskedelmi árak: Cdesneir.es 3.80, félédes
3.20. I rendű rózsa 2.70, uj füzéres áru 7.— pengő
füzérenként.
FŐZELÉKEK A főzelékek ís hüvelyesek árai
csökkenő tendenciát mutatnak aminek az export-

hiány az oka. Burgonya Krüger 6—, Ella 7, fisz!
rózsa 9.—, nyári rózsa 12.—, vöröshagyma 4.—,
fehér bab 50.—, borsó 44.—, lencse I. r. 56.—*
II. r. 36—, mák, kék 85.—, méz .pergetett akác
135 pengő.
A SZEGEDI TARHONYA A Kardos szegedi tarhonya- és tésztaárugvár hetijelentése: A bolettarendelet előtti nagy bevásárlások, amelyek a fogyasztóközönség huzamosabb ideig olcsóbb áron
való ellátását célozták, fiaskót vallottak, mert a
rendelet a tésztakészleteket is be:e'enteni rendelte
és igy a mai drágább árak mellett az amúgy is
nehezen induló fogyasztás a készleteket lassan
tudja felszívni A mai nagybani irányárak: Kéttojásos házi, vagy gömbölyű tarhonya 92 fillér,
kéttojásos csőtészta fél kgr.-os dobozban 1.14, kéttojásos levestészták Cgége, mintás, csavart) 1/10
kgr-os csomagolásban 1.33, kéttojásos főzeléktészták (kocka, metélt) 1.08 kilogramonként egytojásos és tojásnélküli áru megfelelően olcsóbb.
TISZAI HALASZ4T. Antalffy és Társa halászati
részvénytársaság heti jelentése; 1930 augusztus
31-től szeptember 6-ig s Tisza és Maros folyókon
kihalászott és a Rudolf-téri halcsarnokban forgalomba hozott halakról: Beérkezett 1830.50 kg. eladatott 1532.65 kg. Halászati eredmények, minimálisak. Halárak: Kecsege 0.25 kg-ig 4.—, 0.25 kgtól 0.50 kg-ig 5.—. 0.50 kg-tól felfelé 6-8.—, Harcsa 0.30 kg-tól 0.50 kg-ig 2 50, 0.50 kg-tól 1 kg-ig
3.—, 1 kg-tól felfelé 4—5— pengő. FSüllő: 0.30
kg-tól 0.50 kg-ig 2 — 0 50 kg-tól 080 kg-ig 3.—,
0.80 kg-ig 2— 0.80 kg-tól 1 kg-i* 2 50. 1 kg-tól
gő. Ponty: 0.30 kg-tól 0 50 kg-ig 1 60. 0 50 kg-tól
0.80 kg-ig 2 —, 0 80 kg-tól 1 kg ig 250. 1 kg-tól
felfelé 3.00—3.50 pengő. Csuka 200—2 50. márna
1.20—2.50. kárász 1.00-2 00, keszeg 050—1.00, vágott harcsa 4.00—5.00, vágott ponty 2 50—3.50 pengő kilogramonként.
MÉSZÁROS- ÉS HENTESARUK. Marha hus i. r
2.40, II. r. 2.20, III. r. 1.80, máj —80. velő 1.60,
tüdő —.40, csont —.60, velős csont 1.20. — Borjú
hus I. r. 2 80. II. r. 2 20, III. r. 1.80, máj 2.20,
velő —.90, tüdő 1.60, csont —.60. — Sertés hus.
Karaj 2.80. tarja 2.20. comb 2.20, lapocka 2.20
sldalas 1.80, fej-láb 1 —, zsiger 1.—, Vesevelő 160.
szalonna zsirnák 1.70, háj 2.— Hentesáruk. Zsir
1.90, tepertő 2 60. szalonna füstölt 2 20, szalonna
abált 2.20, szalonna pörkölt 2—, szafonna csemege
2.40, füstölt oldalas 2.80. füstölt oldalas főzve 3—,
karaj tarja császár 3.80, karaj tarja főzve 4.20,
sonka pácolt, nyers 4.80, sonka pácolt főzött 7.—$
prágai sonka 12.— nariser 2.80, virsli 280, szafaládé 2.80, sonka kolbász 380, nyári szalámi 3.80*
nyári szalámi száraz 4.—, májpástétom 3.60. disznósajt 2.80. kolbász I. r. 3 40, II. r. 2.40, FII. r.
1.40, kolbász sütnivaló 3—, vegyesfelvágott 3.40.
TAKARMANYFftLÉK Szenesi Ferenc heti Jelentései. Széna, laza I. r 8—9, II r. 7—8, széna, préselt
9, alomszalma I. r. 2, II. r. 3, takarmányszalma
4, here (bála) I. r. 11, II. r. 13 pengő.
CEMENT, BETON. Az Alföldi Cementárugyár és
Kereskedelmi Rt. jelenti. Mozaiklapok m. egyszínű pr. m2 6—, kétszínű 7.—, háromszínű 8.—^
Cementcsövek cm.-ként: 15 cm. 2 40, 20 cm. 320,
30 cm 4.80. 40 cm. 6.40, 50 cm. 8 —, 60 cm. 12.—,
80 cm 14—. 100 cm 15.—, cementlap egyszinű
pr.
<> —, kétszinü 1 80, háromszínű 5 50.

