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Pénteken nf helQSZlnl szemlít tartanak 
a nemzetközi aatóut üöuéDen 

Rövidesen döntenek az építési ajánlatokról 

(A Délmagya-ország munkatársától.) Négy 
héttei ezelőtt a Kereskedelmi minisztérium pá 
lyázatot irt ki a kecskemét—szegedi müut építé-
sére. A hirdetmény szerint a 74 kilométeres 
utal, amely az Interkontinentális autóut utolsó 
magyarországi szakasza, egyharmadrészben 
nehéz burkolattal: betonnal, aszfalttal vagy 
topekával kivá.ija burkolni, egyharmadrészére 
középnehéz burkolatot irt elő a versenytárgya-
lási hirdetmény, egyharmadára pedig kátrányt. 
vagy bitument. 

Az útépítésre Hirdetett pályázat most járt le, 
a kereskedelmi minisztérium segédhivatalához 
számos ajánlatot nyuitottak be. A váltakozik 
hitelművelet formájában hajlandók, a hozzá-
vetőleges számítás szerint 12 millió nengős út-
építést elvégezni- Az ér.itési költséget az állam 
tizenkét féléves részletben törleszti, a pályázati 
hirdetmény legalább is ezt tartalmazta és az 
ajánlattévők elfogadták ezt a feltételt. 

A benyújtott ájánlatck felett értesülésünk 
szerint rövidesen döntenek a kereskedelmi mi-
nisztériumban. Előbb az ajánlatokat átszámít • 
ják és a legolcsóbb ajárlattévő kap megbizá vt 
a nagyértékü munkára. Az utépitést gyorsabb 
tempóban kívánják végrehajtani és ezért min-

den valószínűség szerint közvetlen a döntés 
után kiadják a munkát. 

A munka mielőbbi megkezdésére lehet követ-
keztetni abból is, hogy a kereskedelmi minisz 
ter az interkontinentális autóut szegedi sza-
kaszán újból elrendelte a közigazgatási bejá-
rást. amelynek rc.pját augusztus huszonnegye-
dikére tűzte ki- Erre az alkalomra a miniszté-
rium képviseletében Szegedre érkezik Hanzékv 
János műszaki tanácsom A helyszíni bejáráson 
a város képviseletében dr. Simkó Elemér tiszti 
főügyész, Mihály if.v László és Breinovics Vil 
mos tb. műszaki tanácsosok és dir. SzekerkJ 
Lajos tb- főügyész vesznek részt. A törvény-
hatósági bizottság képviseletéiben begavári Bac'i 
Bernát, Körmeniy Mátyás, dr. Aigner Károly 
és dr. Tonelli Sándor jelennek meg a 
szemlén, meghívják a helyszíni bejá-
rásra a szegedi útszakasz mentén érdekelt 
Ingatlantulajdonosokat is. 

A huszonnegyediki helyszíni bejáráson dönte-
ni fognak arról, hogy a rókusi állomás mögött 
hogyan olijik meg az átjárás problémáját. Tud-
valevőleg ieirflferűlt az a terv is, hogy «/ felül-
járót építenek. Az esetleges földbirtok kisa-
játításokról is hatirozni fognak a helyszíni be 
járáson. 

A M a d á c h - v o n a í o k 
25 ezer kirándulót hoztak Szegedre 

a szabadtéri játékok idején 
Az Idegenforgalmi Hivatal ielentése Szeged nyári forgalmáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
idegenforgalom szempjní iából a nyári szezon 
iassan már a végefelé jár. Az. Idegenforgalmi 
Hivatal igen hasznos szolgálatot tehetnie a vá-
ros idegenforgalmának, ha összegyűjtené és 
feldolgozná az idei tapasztalatokat, ha fegál-
lapitaná a hiányosságokat és már most meg-
tenné a szükséges intézkedésieket azok kikü-
szöbölésére- Igen fontos lenne az is, ha a? ide-
genforgalmi hivatal megállapítaná pontosan, 
statisztikai adatgyűjtés alapján, hogy 

mi volt az. ami legink/lbb éráé keli" a 
Szegedre került idegeneket. 

aminek sikere volt, ami érdemessé tette Sziege-
det a megtekintésre. 

Gerő Dezső hírlapíró, az Idegenforgalmi Hi-
vatal tisztviselője ezen a téren már megkezdte 
a munkát és roo'ít dolgozza fel az összegyűjtött 
adatokat, hogy azok alapján összeállíthassa 
jelentését. Adatgyűjtése egyelőre csak arra a 
ké': és félhónanra tered ki, amely junius elseje 
és augusztus 15. között telt el, tehát bcix-sik a 
szabadtári játékok két hete is. Ennek a két hó-
napnak a forgalmáról a következőkéit jegyez 
ték fel: 

— Nagyszerűin beváltak az idén rendszere-
sített autóbaszkörséták• Az idegenek igen szí-
vesen indultak el a városi autóbuszokon a /áros 
megtekintésére. 

A körsétára indított autóbuszok iráni 
egyre fokozódott az érdeklődés 

ós egyre több kocsit kellett üzembe heiyezni 
Az elmúlt két ós fél hónap alatt ezek \z autó 

» E L L A U O S i O Z í 
vuáinap Utolsó n a p ! 

Két boldog na*> 
Paul Hőrbiger ás Clairo Rommor iőszcreplíBével 

Hé l tö K e d d 
A legjobb magyar film felújítása 

Hyppolit, a lakáj 
A lok'heqyl naoy leadó 

buszok mintegy ezerötszáz utast szállítottak és 
mivol a viteldíj szamélyenkint hatvan filiéi volt 
:\y. autóbuszüzem :övedelme ezen a címen 900 
pengővel emelkedett. Jellemző az autóbusz-
körséták iránti érdeklődés nagyságára, higy a 
legutóbbi filléres vonat utasai közül hétszázan 
vettek részt a városi körsétákon. 

— A külföldiek szegedi nyaraltaiási 
ikcióia 

niam sikerülhetett olyan mértékben, mint aho-
gyan gondoltuk -— mondja tovább a ieient's — 
de ennek legfőbb oka az a bizonytalan politika! 
és közbintonsági helyzet, amely az iden Ausz-
triában uralkodott. Az osztrákok nem merték 
elhagyni hazájukat, de azért több osztrák nya-
raló volt Szegeden akik itt összesen 70 hetei 
töltöttek el. Egy-egy hétért 25 pengőt kellett 
fizetniük, amiért lakást és ellátást, vaixmint 
fürdőt kaptak, de legalább ugyanennyit költöt-
tek el bevásárlásokra. 

— Az elmúlt két és íél hónap alatt 

számos külföldi uisggiró 

járt Szegeden elsősorban a Szabadtéri Játé-
kok meghívására. A város hatósága nagy ven-
dégszeretettel fogadta a külföldi újságírókat, 
akiknek háláját nagyszerűen dokumentál'a rn-
nak /vv\ 

a 35 nagy külföldi lapnak hat európai 
nyelven megjelent cikksorozata. 

amely Szegedről tájékoztatta rokonszenves 
és elismerő formában a külföldi közvéleményt. 
Szegednek általában nagy sikere van a kiil-
löldiek előtt, ezt bizonyítják azok a 'íapról-
napra érkező levelek, amelyeket az ittjírt kül-
földiek írnak. 

— A nyaraltaitási akciót a jövő évben más 
alapokon szervezzük meg, mert rájöttünk arra. 
hogy Szeged érdekében csak olyan szervezet 
végezhet eredményes propagandát a küJöldön, 
amelynek a viszonyokat alaposan ismeri ma-
gyar ember a vezetőie. Ausztriában az '.cén az 
Osztrák Automobil Klub szervezte meg a sze-
gedi nyaralási akciót, jövőre azonban ezt a 
munkát a Menet jegyiroda bécsi kirendeltségére 
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bizzuk, amelynek vezetőjével, Homomiay Ká-
rollyal elvileg már megállapodott az idegrefor-
galmii hivatal. Ugyanilyen módon szervezke-
dünk meg Olaszországban ós az elszakított or 
szágrészekben- Lesz képviselete Szogednelt 
Pozsonyban, Kolozsvárott és Szabadkán is. 

— Igen jól beváltak 

az információs sátrak. 

amelyeket először a szabadtéri játéko idején 
állítottunk fel a város forgalmasabb portjain 
és amelyekben az idegenek teljesen di¡mentesen 
kaptak útbaigazításokat, felvilágositásokdt. Ezt 
a rendszert állandósítja az Idegenforgalmi Hi-
vatal. Nagy hiányát éreztük a megfelelő helyi-
ségnek. Kiderült, hogy az Idegenforgalmi Hi-
vatal itt, a városi bérház második emeletének 
eldugott sarkában nem végezheti el nzt a mun-
kát. amelyet el kell végeznie, föltétlenü' szük-
sége van egy forgalmas helyen levő földszin-
tes üzlethelyiségre, amely könnyen hozzáférhe-
tő minden idegen számára. Egyelőre sajnos fe-
dezet nincs erre, de mivel bizunik abbait. hogy 
a belügyminiszter által megígért idegenforgal-
mi segélyt rövidesen megkapja a város, számí-
tunk rá, hogy helyiségünket rövidesen beren-
dezhetjük-

A Szabadtéri Játékok idegenforgalmi statisz-
tikájának adatait még nem állíthattuk össze 
pontosan, de annyit már is megállapíthatunk 
hogy 

a filléres és a Madách-vonatok legalább 
huszonötezer embert hoztak Szeged-

re a szabadtéri játékok idején. 

Az Idegenforgalmi Hivatal szeptember kö-
zepén szüreti ünnepség rendezését tervezi, de a 
tervezett ünnepséget csak akkor tartják meg, 
ha a Máv. szeptember ló-án filléres vonatokat 
indít Szegedre. Foglalkozik a hivatal egy téli 
ünnepség, a ..szegedi karácsony" megrendezé-
sének gondolatával is és már megtette az első 
léréseket, hogy erre az alkalomra is indítson 
kedvezményes vonatokat a vasút Szegedre. 

IáspírTn, 

Gyógyszertárban kapíjatóJ 
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