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gatóság a következő leiratot küldte a sze-
gedi gazdasági egyesületnek: 

A Szegedi Gazdasági Egyesületnek! 
Folyó évi julius hó 1-én ;kalt beadvá-

nyára, mélyben. Szeged és Szege d -allsó tan ya 
feözt személyszállító postai au tani obil járat, 
berendezését kéri, értesitem az egyesületet, 
hogy a (kért automobil járat által igénybe 
veendő útszakasz rendezése után a m. kir. 
postánál rendszeresített szeméi y szállító au-
tomobillal utsziemle cél jából próbá jára tok 
fognák tartatni. 

A továbbiakat ezen n t.szem le eredmé-
nyétől és attól teszem függővé, hogy az ut-
vonalán esetlég lövő hidak és látereazek hat 
tonnás ossz terhelésű jármüvekre alkalma-
sak-e. 

Sízeged szab. kir. város polgármestere 
már koraibban felhívatott arra, hogy a;z út-
szakasz rendezésének megtörténtét jelentse. 

Budapest, .1913. évi julius hó 18-án. 
A miniszter rendeletéiből: A posta 

és távírda .vezérigazgatója. Aláírás 
Mivel az álsótanyai utak teljesen alkal-

masak az automohiljáratra s a müuton levő 
híd a vasból épült Mattylhid vonatot is meg-
tűr, igy a próbajárat után valószínűleg már 
szeptember elsején megindulnak az aúiobu-
szok Alsótanyára. 

3~íol nyaralnak a szegediek ? 
— Sradó-Szatymaz-Kamarás. —• 
(iSaját tudósítónktól.) El sem .hinné az 

ember, ha az alábbi lista .nem tanúskodna ró-
la, hogy a mostani .pénzkrizisas viszonyok el-
lenére is mennyien mentek el az idén nyaral-
ni Szegedről Ki távolabb, ki közelebb, ki ol-
csóbb, ki drágább fürdő — vagy üdülőhelyre, 
de mégis elmentek. .Gyógyulni kevesebben, a 
legtöbben — passzióból. E.s legérdeke-
sebb ebben .a sízomora világban, amikor min-
den embernek van valami panaszolni valója, 
az egyiket .az időjárás, cibálta meg .erősen 
.anyagilag, a másikat a türelmetlenkedő ban-
kok, a harmadikat a pangó keneskedefem, a 
negyediket a munkahiány, de mindez ugy 
látszik, egyszeribe elfelejtődött, hogy a nya-
ralás ideje elérkezett. Luxus-utazók, akik íliosz 
szabb ós változatosabb uti programot álLapi-
tottalk völna meg, az idén nagyon kevesen 
Vannak, de a szükség végre rákétoyszerinti 
az embereket, hogy lehet, ám takarékosan is 
nyaralni. Sokaknak például Újszeged, Szaty-
maz vagy Kamarás fölér .aikár Karlsbaddal, 
Wáeslbadennel és más, a vitáig miniden tájéi-
káról látogatott fürdőhellyel. És ezéknek a 
takarékosabbaknak igazuk van: az ember ép-
pen olyan jól érezheti magát .Szatymázon, 
mint Abbáziában, sőt jobbam is, föltéve, liogy 
nem gyógyulást, megy keresni. A nyaraló sze-
gediek (köziil atz idén különösen, sokan keres-
ték föl Szatymazt, Kamarást, sőt — Újszege-
det ás, a külföldi üdülőhelyek közül pedíig a 
szegediek részéről a legnagyobb látogatott-
ságnak önvénd a kellemes Gradó. 

Mielőtt a nyaraló szegediek többó-kevésb-
Jbé pontos listáját közölnénk, érdekesnek tart-
juk megszólaltatni a .menetjegyirodát, hogy 
a pénzkrizisniek .az utazási kedvre való hatá-
sáról mondjon el egyet-mást. A menetjegy-
irodától a következő felvilágositást kaptuk: 

— A pénzkrizis, a súlyos gazdásági vál-
ság .az idei utazási szezont is lényegesen be-
folyásolja. Azoik a nagy európai körutak, a 
melyek a megelőző években állandóan napi-
renden voltak, az idén csaik elvétve fordulnak 
elő. Csak ,az.ok az emberek utaznak, akiknek 
az egészségi állapotaik, üzleti ügyeik, bizo-
nyos fürdőhelyek, illetőleg kereskedelmi góc-
pontok felkeresését feltétlenül szükségessé te-

szik. A nagy obb kéj utazásoktól teljesen elvet-
ték a közönség kedvét a uyomaszíó anyagi 
gondok, a pénzhiány. 

A megelőző években sűrűn adtunk ki kör-
utazási jegyeket az északi ós keleti tenger für-
dőhelyeire, .ez az idén eddig csak néhány eset-
ben fordult elő, de napirenden van.nlaík ma 
is a fcarlshadi, marienlbadii ós reiehenhalli uta-
zások; a legélénkebb forgalom az idén a ma-
gyar tenger felié irányul, Fiúméba, illetőleg 
.Abbaziába, Cirkveuieába,, Lovranáiba, lkába, 
a Lidóra sürün adtunk ki jegyeket. Ezen uta-
zásokat. természetesen nagyban elősegíti a ké-
nyelmes ulj gyorsivonátu összeköttetés, a köz-
vetlen gyorsvonat, ami ,az útiköltségnek kö-
rülbelül 30 százaléknyi redukálását eredmé-
nyezte. 

A mostoha pénzügyi viszonyokhoz hozzá-
járult a kelifemetlen időjárás is, amely az 
elutazástól szinte elriasztotta >a közönséget és 
hogy «z ,a. körülmény .az utazási saisont meny-
nyire befolyásolta, azt már most ,is tapasztal-
juk, mert egy pár nap óta, mióta az időjárás 
javult, sűrűbben, történtek jegykiadások. 

Miig az előző években a közönség különö-
niös szeretettel' kereste fel az erdélyi fürdőket, 
adidiiíg az Mién az .erdélyi fürdőkbe alig utaz-
tak, aminek csak iaz abnormális időjárás le-
het az ok,a Ezzel szemben sűrűbbek az utazá-
sok a .Magas Tátrába, ahol — mint értesülünk 
— sokkal olcsóbbak az ára.k a magelző évekei-
hez ós miivel' fel vagyunik jogosa tv,a körülbelül 
30 százaléknyi díjkedvezménnyel menettérti 
jegyeiket kiadni, könnyen éntlhető, hogy a Tát-
rába a forgalom nagyobb lett. 

Végeredményben az idei utazási szezon az 
utolsó 10 esztendőben :a leggyengébb. A helyi 
forgalomban hanyatlás nem érezhető. 

Téliát .a menetjiagyiroda .is igazolja, amit 
ellőbb ,mondottunk, hölgy a pénzkrizis — ugy 
látszik — osiak ikevós embernek vette el a 
kedvét a nyaralástól. A nyaraló szegediek 

! Ed ison'-Mozi 
M a vasárnap julius 27-én. 
Az előadások szombaton 5, 
vasárnap 3 órától 11 óráig. 

fi elyárak, mint rendesen!! 

Rezgésnélküli 
képek 1 

Szeged 
elit-mozgója 

i. Pathé-hét hirei. 
Természetes. 

2 . A bank-rablók. 
2 felvonásos dráma. 

3. Az alkohol-tilalom. 
Humoros. 

4. A ritka bélyeg. 
Vígjáték. 

5. A forradalmár. 
Nagy amerikai dráma 3 felv. 

névsorát — amelynek teljességeért természe-
tesen felelősséget nem vállalhatunk — itt kö-
zöljük: 

Mann Jakab dr., udvari tanácsos, az álla-
mi bábalképezdie igazgató-főorvosa Ausse, 
Nagy Aladár dr., .törvényszéki elnök Csigáié, 
Lussiin-piicooló mellett, Weber Ferenc táblaibi-
ró, Militücs (Bácska), Molnár Elemér tábla-
bíró Bakonyszentlászló (Veszprém megye), 
Pókay Elemér dr., törvényszéki tanácselnök, 
Tarczal (Tokaj-vidé.k), Wknimer Fülöp gyár-
igaizgató Scheveningen, Ormódi Béla nagy-
birtokos', Ostende, Malin,a Gyula ármentesltő 
főmérnök, Újszeged, Ozeizel János iskolaigaz-
gató, Misdroy (Németország), Baranyai Gyu-
la polgári iskolai szakfelügyelő, Kamarás, 
Kárász József vállalkozó, Palics, Székely Vil-
mos dir., ügy véd, Kamarás, Hol'tzer Dániel 
Újszeged1, Schaffer Villmos bankigazgató, Új-
szeged, Reirner Mór dr. ügyvéd, Blaukenberg-
'Csos, Karslbad, Koczor János adóügyi taná-
csos, Kerlsíbad, Koezor János adóügyi taná-
csos Tarosa (Vasmegye), Turóczy Mihály d,r. 
tiszti főügyész, Szatymaz, Fajka János fő-
szemvevő, Felsőközpont, Gerencsér 'László, vá-
rosi ifőpónztáiros, Újszeged, Hevessy Kalhián 
törvényszéki bilró Gradó, Osillay Ervin hon-
védlszázadlosi, 'Gradó, Kovács GyUlia hanvédszá-
zado®, Pilis, -Bokor Emil biztosit,ási vezértlit-
kár, Abbázia, S®a.rvady Lajos iparkamarai 
elnök, München, Holtzer Aladár .nagykeres-
kedő, Kamarás, Holtlzer Tivadar nagykeres-
kedő, iKaltenleiitgében, Holtzer Emil nagyke-
reskedő, Hollandiai, Dánia, Jászai Géza c. püs-
pök, iRohii.es, Jedliíesfca Béla dr. királyi köz-
jegyző,, Kamarás, Dabrozsenszky Henrik dr., 
tábori lelkész, Gradó, Gergics Károly királyi 
ügyész Gradó, Tasdhler József járásíbiró, Gra-
dó, RasenlfeM' Nándor villamosigaizgatió Szaty-
maz, Raek Lipót .dr., városi osztály jegyző, 
Szegvár, Bérezi Antal árvaszéki ülnök Gradd, 
Scilirelbar Fülöp dr. orvos, Gradó, Baross Jó-
zsef dr. kórházi igazgató-főorvos, London (or-
voskangresszus), iFairagó Ödön d,r. tiszti főor-
vosi, London (orvos kongresszus), Regdon Ká-
roly dír. börtönorvos, London (orvos kon gr esz-
szus), Weiiner Miksa, biztositó intéz.eti igaz-
gató, Rohics, Pásztor József .lapszerkesztő, 
Szatymaz, Riegeír Lajosi, ármentesitŐ mérnök 
Gradó, Kátay Lajos főmérnök, Rohics, Gál 
János, bankigazgató, Szatymaz, Gál Károly, 
bankigazgató, Szatymaz, Kószó István dir., 
ügyvéd, Szatymaz, Kállay Albert v. b. t. t. 
nyugalmazott főispán-, Tátraifüred, Kiss Fe-
renc, főerdőtanácsas, Királyhatom, Kovessy 
József iskolaigazgató, Gradó, Madár Imre, 
főkönyvelő, iGradó, Eiseinstadter Róbert nagy-
kereskedő, Szatymaz, Rosemberg Zsigmond 
nyugálmiaizatt vasúti főfelügyelő, K arishad, 
Tömörkény István, iró és könyvtárigazgató, 
Domaszék, Singer Kornél gimnáziumi igaiz-
gató, 'Szatymaz, Sziljjártó Albert dr., Botfáin 
(Erdély), Vajda Sándor földbirtokos, Karls-
bad, Vajda Imre gyógyszerész Saint-Morice 
(Svájc), Ballia Jenő kritikus, Kairlsíbad, Fuchs 
János gázgyári igazgató, Jud'endorf bei Graz, 
Ujj József dr., ügyvéd, Karlsbad, Lőw .Immá-
nuel dr. főrabbi, iSdbeveningen, Laitiner Vil-
mos .dir., egyetemi magántanár, szemkórház! 
igazgató-főorvos, Újszeged. 
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