
Két és félmillió pengő körcsont 
í e s z fel a város a sertéshizlalási afcc'ó 

lebonyolítására 
Cá Délmagyarország munkatársá-

ul) Szeged lakossága nagy megelé-
gedéssel vette tudomásul, hogy dr. 
"ukats Sándor főispán legutóbbi 
nyilatkozatának megfelelően decem-
ber 1-től kezdve felemelték Szege 
fen a zsirfejadagot. A zsir- és hús-
ellátás egyike a legnehezebb közélel-
mezési problémáknak s a város ha-
msága mindent elkövet, hogy kielé-

tatő helyzetet teremtsen ezen a té-
J®n. A főispán azt is közölte nyilat-
kozatában, hogy a zsirellátás meg-
felelő biztosítása érdekében a város 
pegtette a lépéseket t.öbbezer sertés 
Mzlalására s ezek a kihizlalt serté-
sek a téli hónapokban előre megál-
lapított mennyiségben kerülnek 
taajd levágásra. 

A szegedi akció nem egyedülálló 

E országban, mert különböző váro-
kból beérkezett jelentések szerint 
bb más városban is hasonló mó-

pon kívánják megoldani a helyi 
fsirellátást. Az akció lebonyolítása 
bzonban nagyobbarányu befektetést 
Igényel, amit pénzkészleteikből nem 
hídnak fedezni a városok B ezért 
taindeniitt hitelmüveletek igénybe-
vételére van szükség. A befektetett 
sszeg a vágások lebonyolításával 

Párhuzamos arányban visszatérül a 
fosoknak s ilyenformán végül is 

anyagi áldozatot nem jelent sehol 
az akció lebonyolítása. Kolozsvár, 
Nagyvárad és Kecskemét már fel-
vették a sertéshizlalásra fordítandó 
kölcsönösszegeket a hitelmüveietet 
lebonyolító egyes pénzintézetektől, 
pénzügyi körökből származó értesü-
lések szerint jelenleg Szeged, Kassa 
és Győr folytat hasonló természetű 
tárgyalásokat egyes pénzintézetek-
kel. 

Szeged város hatósága a helybeli 
pénzintézetekkel lépett érintkezésbe 
a bérhizlaláshoz szükséges kölesön 
folyósítása érdekében. Körülbelül 2 
és félmillió pengő az az összeg, amit 
a városnak be kell fektetni a sertés-
hizlalásba s ennek az összegnek fo-
lyósítása érdekében megindult tár-
gyalások értesülésünk szerint ked-
vező mederben haladnak, * a város 
a legrövidebb időn belül felveszi a 
kölcsönt. Dr. Pálfy József polgár-
mester ezzel kapcsolatban érdeklő-
désünkre közölte, hogy a kölcsön-
ként felvett összeg biztosítja a terv-
be vett akció sikeres lebonyolítását. 
Amilyen mértékben következnek 
majd sorra a Vágások, illetőleg ami-
lyen mértékben bocsátják majd 
áruba a termelt hust és zsirt, ugyan-
olyan mértékben fizetik vissza a 
felvett kölcsönösszeget. 

Meri az>ORION.gyár 

több évtizedes tapasz-

talata a leggondosabb 

kivitelezéssel párosul; 

úgyhogy minden egyes 

három fej -védjegyes 

O R I O f t —gyártmány 

egyformán tökéletes 

M i n d e n O r i o n vádiókeveskedő készséggel bemutatja. 

R A D I O K minden típusban 

HEGÉRKEZETT A KARÁCSONYFA 
Erdélyi ezüstfenyő és szlovákiai morvafenyő a szegedi piacon 

ségeiből érkezett. (A Déimagyarország munkatársá-
ból) A közeledő karácsony előhír-
nökei megjelentek a Széchenyi-té-
tón. A bérház előtt hatalmas tár-
fezekerekről kötegekbe Csomagolt fe-
nyőfák tömegét rakták le s a leen-
dő karácsonyfák itt várják a szét-
osztást. 

A jelek' szerint az idén elegendő 
Mennyiségű fenyőfa áll majd a vá-
sárlók rendelkezésére. A mult évek-
ben ezen a téren is bizonyos zava-
rok voltak, amelyek főként a szállí-
tási és behozatali nehézségek miatt 
állottak elő. Most azonban ideié-
ben sikerült biztosítani a fenyőfa-
szükségletet s a szállítás már meg 

j is kezdődött s ezekből az első szál-
lítmányból érkezett most Szegedre 
az első vagon rakománya. Ez a szál-
lítmány úgynevezett morva-fenyő-
ből án s a szlovákiai bevyekerdő-

B e l v á r o s i M o z i 

Vasárnaptól keddig 

Az uj francia filmgyártás 

reprezentatív filmje: 

Cilim in! 
nagy kiállítású, pompás pergő me 

séjü üíenés vígjáték, rengeteg lul 

bemászó muzsikával, tánccal, 

franciás szellemességgel. 

A f ő s z e r e p b e n : a most fel 

fedezett, nagy reménvekre jogosito 

Anna Lísa 

E r i c s s o n 

Ufa-Stiradó! 
Előadások kezdete: 

vasárnap 2. fél 4. 5 és 7 órakor 

Markovlcs Szilárd cégnél kaphatók 

Tisza Lajos* 

Hatvan éves mult után 
harmadszori terjeszkedés előtt áll 

a szegedi vegykisérleti állomás 
TJtban van azon-

ban már egy másik vagon is, ez a 
gyergyói és csiki hegyekből kitér* 
melt ezüstfenyőket hoz Szegedre. A 
két vagon fenyőfának azonban Csak 
egy része marad Szegeden. A dél-
vidék több városát is innen látják 
el fenyőfával g ezeket a délvidéki 
városokba megrendelt fákat már 
továbbítják is rendeltetési helyük-
re. A fenyőfák szegedi árusitása a 
hét közepén indul meg, erre az időre 
megérkeznek az ezüstfenyők is. 

A fenyők ára tekintetében a ta-
valyi árakkal szemben nem lesz je-
lentős változás. Vagontételben cse-
kély összeggel emelkedett az ár s a 
pia'ci ár is ennek megfelelően egé-
szen kis mértékben emelkedett. Te-
kintettel azonban arra, hogy tavaly 
karácsony előtt sulyos visszaélése-
ket tapasztalt a hatóság s mint em-
lékezetes indokolatlan ár felhajtás 
miatt több letartóztatás is történt, 
értesülésünk szerint illetékes ható-
sági tényezők már jóeleve figyelem-
mel lesznek az árdrágítás megaka-
dályozására. Igaz ugyan, hogy a 
fenyőfapiacon nincsenek hatósági 
lag megállapított árak, azonban az 
ellenőrzést lehetővé fogja tenni az 

j hogy a hatóságoknak rendelkezésé 
re állanak azok az árak. amelyeken 
a viszonteladók beszerzik a fenyő-
fát s ezek az árak szolgálnak majd 
alapul a piacon kialakuló viszont-
eladói áraknak. 

Mindenki neveti 
Mindenki kacag! ma 

^ O R Z O B A K 
t é g v l o v a s h i n U 
SZEMŰRE VERA, TERAY IDA, | 

HAJMÁSSY MIKLÓS, MAEY 
OERÓ, PETHES SÁNDOR 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A jövő vasárnap, december 
20-án, amint már hirt adtunk róla, 
a szegedi kereskedelmi és iparka-
mara nagytermében ünnepélyes 
keeretek között kiosztják az ezévi 
paprikamolnári és kikészitői ver-
seny dijait. Az erről szóló hirt az 
emberek átfutják és továbblapoz-
nak, mert azt az olvasók legtöbbje 
egy termesztői és ipari érdekeltség 
belső, szakmai ügyének tekinti. Pe-
dig nem szabad napirendre térni a 
dolott felett, mert ez a verseny jó-
val több, mint -a „paprikások" há-
ziünnepélye. Azok a fáradozások, 
amelyek a magyar fűszerpaprika 
termesztésének, feldolgozásának és 
piaclehetőségeinek csinálnak pro-
pagandát, Szeged jövő fejlődésé-
nek gazdasági alapját szilárdítják és 
ez a tevékenység nemzetgazdasági 
szempontból országos viszonylat-
ban is igen nagy jelentőségű. 

A 60 éves vegyészeti hivatal ; 
Két esztendő hi j ján hat évtizede j 

annak, hogy — 1884-ben — Szeged 
város érdemes tanácsa úgynevezett . 
„vegyészeti hivatal"-1 létesített. Ez 
eleinte csak egy kis hivatali szoba 
volt a városházán, egyetlen alkal-
mazott szaktiszt viselővel. Ez a hi-
vatal 1901-ben nyilvánossági jogot 
nyert, 1921-ben ped g az állam vette 
kezelésbe. 1924-ben addigi szűk ke-
retekből, a torony alól átkerült a] 
Tisza balpartjára, mai helyére, ab-| 
ba az emeletes épülettömbe, ahol, 
tizennyolB év óta, mint m. kir. Me-
zőgazdasági Vegykisérleti és Pap-
rikakisérleti Állomás végzi évről-
évre növekvő jelentőségű munká-
ját. 

A vegykisérleti állomás az élel-
miszervizsgálaton kívül rendszere-, 
sen foglalkozik a fűszerpaprika mi-
íőségi termesztésének probléma 
a! és tudományos kísérleteivel 

valamint egészséges kezdeményezé-
seivel máris igen jelentős eredmé-
nyeket ért el ezen a téren. A pap-
rikaőrlő és kiegészítő verseny en-
nek a munkának csupán egyik lánc-
szeme, de mindenesetre olyan lánc-

_ szeme, amely megérdemli, hogy kii-
JIönösen a szegedi közönség legszé-
lesebb köreinek érdeklődését voui» 
magára. 

50.000 vegyvizsgálót 
e g y é v a l a t t 

Tiz évvel ezelőtt még c«ak nyolo 
alkalmazottja volt a vegykisérleti 
állomásnak, ma már hatvanhár-
man dolgoznak itt a laboratóriu-
mokban és a hivatali szobákban, 
végzik az élelmiszer- és anyagvizs-
gálatot. Tiz évvel ezelőtt mintegy 
tízezer anyagmintát vizsgáltak meg 

SZeCHsnYi MOZI 

Egy asszony ] 
visszanéz 

Egy forró szerelem története 

Fő s z e r e p l ő k : 

Tasnádi Fekete Mária 
JÁVOR, CSORTOS, SOMLAY. 

ZSILLEY 

nogy mindenkinek lehetővé tegyük 
ezen gyönyörű nagysikerű magyai 
íilm megtekintését, ma 5 előadás* 

tartunk: 

Délelőtt fél 11 órakor, délután 2. 

íél 4, 5 és 7, hétfőn 3, 5,7 órakor 

Felhívjuk kedves közönségünk fi-
gyelmét, hogy a karácsonyi je-
gyek elővételben való kiadása már 

megkezdődött. 


