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„A VILÁG LEGOLCSÓBB VASÚTJA" 
Október 8-án lép életbe a kisvasút leszállított tarifája 

(A Détmagyarország munkatársától.) A pol-
gármester — mint ismertes — bejelentette a 
csütörtöki közgyűlésen, hogy a kisvasút magas 
személvtarifájat kisérletképen hat hónapra hu-
szonöt százalékkal leszállítják. A bejelentést, 
amely hosszú idők óta tartó harc eredménye, 
a közgyűlés nagy helyesléssel vette tudomásul. 

A kisvasút tarifájának csökkentéséért már 
hossza ideje folyik küzdelem. A tarifát a jó 
mezőgazdasági Iconjunkturák idején állapí-

totta meg az üzemigazgatóság, abban az eszten-
dőben, amikor a buza ára meg közel járt a har-
minc jengóhőz, amikor tehát az alsótanyai 
gazdák számára nem volt probléma a kisvasúti 
költségek előteremtése. Azóta megváltozott a 
világ, a buza ára a régi ár egyharmadára csök-
kent és hasonló arányban esett minden mező-
gazdasági cikk ára is. Még nagyobb baj az, 
hogy a mezőgazdasági termények értékesité-
sére egyre kevesebb lehetőség nyílik. így tör-
tént, hogy a kisvasút eredetileg elviselhető ta-
rifája megfizethetetlenné vált. 

A gazdák egyre arósebben követelték a vitel-
dijak arányosítását, de minden kísérletet azzal 
intézett el a város hatósága, hogy a szegedi kis-
vasút a világ legolcsóbb vasútja. Pedig ennek 
a rövidlátó tarifatartásnak egyre erősebben ér-
ződött a következménye a kisvasút forgalmában 
is. A kisvasút forgalmi kimutatása szerint pél-
dátlan visszaesésről számolt be, hónapról-

hónapra csökkent ugy a szeméig-, mint a teher-
forgalom, az alsótanvai gazdák lassankint el-
szoktak a vasúttól. Ma már isméi ott tartanak, 
mint ahol a kisvasút felépítése előtt voltak, ter-
ményeiket vagy lófogatu kocsikon, vagy pedig 
gyalog szállitják be husz-harminc kilométernyi 
tavolságokrol a szegedi piacra. 

Valószínűleg ez a szomorú üzleteredmény 
késztette a város hatóságát a régi merev állás-
pont revíziójára és ezért Határozták el a kísér-
leti tarifacsökkentést egyelőre hat hónapra. 
Eredetileg ugy volt, hogy a csökkentett tarifát 
már október elsején életbeléptetik, ennek azon-
ban ugy látszik technikai akadályai vannak, 

ber nyolcadikán lép életbe a kísérleti személy-
tarifa. 

A viteldijak huszonöt százalékos csökkenté-
séről a kisvasút igazgatósága röpcédulákon ér-
tesiti a tanyai lakosságot. A röpcédulákat va-
sárnap a tanyai templomok előtt és azokon a 
helyeken osztogatják, ahol nagyobb tömegben 
verődnek össze a tanyaiak. A polgármester 
ugy határozott, hogy a kísérleti tarifa életbe-
léptetése után a kisvasút pénztárai egyelőre 
retúrjegyeket nem adnak ki, mert a retúrjegyek 
árát az üzemigazgatóságnak kell előbb megál-
lapítania, az üzemigazgatóság pedig csak a jö-
vő héten iart ülést 

Esőernyő gyári lerakat 

152 EZER KILÓ KENYÉR, 
300 EZER DARAB KIFLI, 
40 EZER KILÓ BURGONYA, 
72 EZER KILÓ HUS 
a szegedi klinikák egyévi fogyasztása 

lyét és kifVt vegyesen 300.000 darabot rendel-
nek, zsemlyemorzsát 1000 kg-ot, élesztőt 3 
métermázsat. 40.1000 kg burgonyára, 30.600 kg 
marhahúsra, 17.300 kg borjú, 25.150 kg sertés-
húsra van szüksége a klinikának. Csupán 
csontból 1000 kg-ot rendel a betegélelmezési 
osztály, zsí-ból pedig 15.000 kg-ra szól a rende-
lés. Birkahúsból évente 1000 kg-ot fogyaszta-
nak el a klinikák. 

Nem kevsebb, mint 41.000 kg lisztet rendel-
nek a klinikák a következő 12 hónapra. Ugyan-
erre az időre 249.000 liter a klinikák tejszük-
séglete, vaiból 3000. juhturóból 1000. ement-
háli sajtból 200, trappistából 1000, dobozos 
ementháli saitból 500 kg-ot rendeltek. Hentes-
árukból 9.1i30 kg-ot, konzervekből 15.900 kg-ot, 
(legtöbb benne a savanvukáposzta konzerv, 
10.000 kg), hüvelyesekből (borsó, lencse, bab) 
3000 kg-ot, fűszeráruból 36.100 kg-ot rendel-
tek egy esztendőre. Jellemző a nagyarányú 
fogyasztás a, hogy csupán kávébői 1650 kg a 
rendelés, kristálycukorból 20.000 kg. rizsből 4 
ezer 300 kg, mákból 600 kg, aszaltszilvából 700 
kg, akácmézből 300 kg, mustárból 100 kg, cső-
tésztából 150C kg a betegélelmezési osztály 
rendelése, hrlnemü is szerepel a szállítási fel-
tételek között, nevezetesen 50 üveg borpárlat. 
250 liter 50 százalékos rum. 3000 üveg szóda-
víz. 

A közel 300.000 pengős erteket képviselő élel-
miszer és fűszeráru szállítására összesen har-
minc pályázatot adtak be. A szállítási feltéte-
lek között V0 különféle ár szerepel és természe-
tes, hogy a kereskedők részleges ajánlatot nyúj-
tottak be. Legtöbben a fűszeráruk szállítására 
pályáztak, számszerint nyolcvan, köztük két 
vidéki és egy budapesti cég. A husnemüek 
szállítására öten pályáztak, a hentesárukra 
szintén öten, a hüvelyesekre hárman, a tej-
szállításra hárman, a kenyér- és lisztszállitásra 
harman, a burgonyaszállitásra egy, az ital-
szállitásra két cég pályázott. 
Az ajánlatokat a betegélelmezési osztály most 

átszámítja és rövidesen meghozza döntését. Az 
élelmiszerek szállítása november elsején kez-
dődik és a jövő év október végéig tart. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Fe-
renc József- Tudományegyetem betegélelmezé-
si osztálya nemrégiben közel 300.000 pengős 
élelmiszerszállításra hirdetett pályázatot. A 
nagyértékü versenytárgyalás iránt nemcsak a 
szegedi kereskedők és vállalatok körében nyil-
vánult meg nagyfokú érdeklődés, hanem a vi-
dékről és Budapestről is többen nyújtották be 
ajánlataikat. A szállítandó élelmiszerek a sze-
gedi klinikák egész évi szükségletét képezik. A 
versenytárgyalás adataiból tűnik csak ki hogy 
a klinikáknak milyen nagymennyiségű az élel-
miszer szükséglete. 

A részle*~s szállítási feltételek szerint csupán 
kenyérfélékből 152.100 kg-ra van szüksége az 
öt egyetemi klinikának egy esztendőben. Zsem-
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tudjuk, hogy a közönség igen nagy része so-
kat vár a jószerencsétől. Senki se hiszi, hogy 
a szerencse kormányozható volna s hogy a 
gazdagabb, jobb, műveltebb, tehetségesebb 
embert előbb kapja el a szerencse forgószele, 
mint a szegényt, vagy a kevésbé művelteb-
bet. De vágyaik és ösztöneik sodornak min-
denkit, hogy találkozzanak a szerencse látha-
tó formájával és várják, reméljék, a lehetősé-
get: a nagy nagy nyereményt. 

A m. kir. osztálysorsjátéknál mindenkinek 
és minden egyes sorsjegynek egyforma a 
nyerési esélye. Hogy érhet valakit egy fő-
nyeremény, ha nincs sorsjegye? 

Most ismét itt az alkalom: október I4-én 
kezdődik az uj sorsjáték, melyen óriási össze-
gek nyerhetők. Ne sajnálja tehát senki a cse-
kély befektetést, hanem rendeljen azonnal 
egy sorsjegyet bármelyik főárusitónál. 

Uj sorsjáték — uj reménység! 

Ez igen! 
Egy férfi kemény 

gallér divat-

fazonban 3 9 í í , lér" 

A fehércégtáblás 

BOROS MIKSA céP 
uj olcsó ársorozatának első 

slágere. 
Megtekinthető a 9. sz. kirakatban. 

Adófelszólamlási tárgyalások 
Az I. számú adófelszólamlási bizottság 

október £-án 

reggel 8 órakor a következő tételeket tárgyalja: 
(pénzügyigazgatóság, II. em. 58). 

Schvimmerl Adolf háztulajdonos Polgár-ucca 5. 
Pártos Béla magántisztviselő Faketesas-ucca 22. 
Liebmann Béla háztulajdonos Korona-ucca 15. Dr. 
Jedlicska Béla földtulajdonos Széchenyi-tér 7. Len-
gyel Lajos háztulajdonos Klauzál-tér 8. Mihálovics 
Dezső háztulajdonos Széchenyi-tér 6. Fischof Sa-
mu háztulajdonos Szőregi-u. 7. Id. Winkler Mihály 
háztulajdonos Budolf-tér 15. Dr. Grüner István 
Madách-ucca 6. Imre Julianna háztulajdonos Pá-
rizsi-körut 8. Dr. Háberl Pál háztulajdonos Hor-
thy Miklós-ucca 4. Bózsó János háztulajdonos Jó-
kai-ucca 11. özv. Bózsa Izidorné háztulajdonos 
Gróf Apponyi-ucca 19. Dr. Falta Marcell háztulaj-
donos Horthy Miklós-ucca 16. Szabó Jenő háztu-
lajdonos Kossuth-ucca 21. özv. Magyar Edéné ház-
tulajdonos Szücs-ucca 1. Józsa Károly háztulajdo-
nos Vadász-ucca 3. özv. Balassy Sándorné háztu-
lajdonos Párizsi-körut 38. Varga Gyula háztulaj-
donos Temesváry-körut 22. özv. Abránovics Gvu-
láné háztulajdonos Csongrádi-sugárut 8. Vass Ká-
roly Tisza Lajos-körut 34. Déhn Péter háztulajdo-
nos Jókai-ucca 7. Holtzer Tivadar háztulajdonos 
Horthy Miklós-ucca 2. Kiss Mór háztulajdonos 
Széchenyi-tér 15. özv. Kup Gyulámé háztulajdonos 
Horthy Miklós-ucca 6. Lengyel Géza háztulajdonos 
Klauzál-tér 8. Lévai Henrik háztulajdonos Vidra-
ueea 4. Grüner Géza ház és földtulajdonos Madách-
ueca 6. 

Az I. számú adófelszólamlási bizottság 

október 5-én 

8 órakor a kővetkező tételeket tárgyalja: 
Szűcs Béla háztulajdonos Somogyi-ucca 9. Agó-

csi Imre háztulajdonos Temesvári-kömt 3. Török 
Mihály háztulajdonos Temesvári-körut 8a. Péntek 
János háztulajdonos Temesvári-körut 19. Moln4r 
Zsigmond magán tisztvisel« Saédienvi-tér 9. özv. 
Varasitz Istvánné háztulajdonos Bercsénvi-uoea 
10 Mészáros Dániel háztulajdonos Bercsénvi-ucca 
10. Id .Tuksa Pál háztulajdonos Brüsszeli-körut 10. 
Stemler István háztulajdonos Brüsszeli-körut 27. 
Váradi Lukács földtulajdonos Fodor-ucra 5 Dr. 
Sziráki Gyula háztulajdonos Kelemen-ucea 4 Dr. 
Staubért Jeníí ügyvéd Tisza Lajos-körut 29. Krier 
Budolf háztulaidonos Somogvi-ucca 14. Gál Ferec 
háztulajdonos Maros-ncca 11. Várnav Dezső háztu-
lajdonos Kárász-ucca 9. Koits Milán háztulajdonos 
Szt. István-tér 11. Székely Károlvné háztulajdonos 
Szücs-ucca 6. V. Köncöl Endre földtulajdonos Fe-
ketesas-ucca 22. Sztrainka Frigves háztulaidonos 
Kálmán-ucca 14. Dr Kovács ödön háztulaidotios 
Tisza Lajos-körut 20. Chamilla Antal tkp. Maros-
ucca 9. v. Máriaföldi Márton háztulajdonos Ma-
dách-ucca 17. Sipos Gvörgv háztulaidonos Fodor-
ucca 5. özv. Tari Gvuláné háztulaidonos Telfki-
ucca 17. Obradovics Sztojko magánalkalmazott Mn-
ros-ucca 23. Csáki János ház- és földtulajdonos 
Felsőtiszapart 1 Berze Ámád háztulajdonos Fes-
tfi-ucca 7. özv. Domonkos Mihálvné házhilajdonos 
Kálmán-urca 2b. Csánvi And~ás Szentgvörgv-urra 
13. özv. Dosztig Ferencné háztulajdonos Munká-
csv-ucca 8. 
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