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Novemberben megkezdik 
a nesuzetkifzl autóul 
szegedi szakaszának építését 

K'adíák tizenegy útszakasz munkáját 4 millió pengő értéhben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ismere-
tes, hogy a kecskemét— szegedi nemzetközi 
autóut ópitési munkálatait a kereskedelem-
ügyi minisztérium még augusztusban kiadta. A 
több mint hatmillió pengős közmunkára közel 
300 ajánlatot nyújtottak be a vállalkozók-
A pályázat augusztus 18-án járt le és a renge-
teg ajánlat átszámítása miatt csak most kerül-
hetett sor a munka kiadására. A minisztérium 
a legolcsóbb ajánlatokat vette figyelembe és 
ennek eredménye volt azután, hogy az útépí-
tésre előirányzott összegből közel egymillió 
pengőt sikerült megtakarítani. A nagyarányú 
munkát a következő vállalkozók (között osz-
tották ki: 

László ós Blum-cég, vállalati összeg 380-692 
és 591.287 pengő, Magyar Aszfalt Rt. 369.780 

és 304.701 pengő, Solidit Rt. 419.516, Hirsch 
Mihály Rt- 444.852, Fábián és társai 313.849, 
Építőipari rt- 336.136, Danubia 127.247, Magyar 
Útépítő Rt. 336.463. Somoskői Bazaltbánya 
534-516 pengő. 

A 12 szakaszból egyelőre tizenegy útszakaszt 
adott ki a minisztérium, egy útszakasz munká-
latai felett később lesz döntés, valószínűleg 
még ebben a hónapban. Most összesen 4,159 039 
pengő értékű munkát adtak ki. Az útszakasz 
hossza 66.78 kilométer, még hátra van 5.21 ki-
lométeres szakasz. A pályázati feltételek sze-
rint az útépítési munkához novemberben hozzá-
kezdenek a legtöbb szakaszon és legkésőbb a 
jövő év októberéig be kell fejezni a munkáila-
tokat. 

Súlyos autószerencsétlenség 
Szentes mellett 

Szentes, október 24. Szerdán este 6 óra tá jban 
súlyos gépkocsiszerencsétlenség történt Szentes-
től 15 kilométernyire, a szentes—kunszentmár-
toni országúton. B i 1 e k Rezső, a Lloyd Bizto-
sító Intézet magyarországi igazgatója a londoni 
főintézet angol igazgatójával bérautón hétfőn 
este Budapestről Mezőhegyesre indult, hogy otl 

az állami cukorgyárat biztosítás szempontjá-
ból felülvizsgálja. Mezőhegyesről szerdán dél-
után indultak el Szentes felé, hogv ott egy vál-
lalatnál hasonló vizsgálatot tartsanak. 

Útközben az országúton parasztszekérrel ta-
lálkoztak. Amikor az autó a kocsi elé ért, a sze. 
kér hátuljára kötött csikó hirtelen az autó elé 
ugrott. A gépkocsi nekifutott és az összeütközés, 
tői belefordult az útszéli árokba. 

A kocsi utasait a szentesi kórházba szállítot-
ták a mentők. Itt megállapították, hogy az an-
gol igazgató súlyos fejsérülést szenvedett, bal-
karja eltört és eszméletlen állapotban van. Bi-
lek Rezső lábát törte. A soffőr több helyen su-
Ivos zuzódásokat szenvedett-

Idegenforgalmi tervek 
az uj szezonra 

4 város jelentése a kereskede'mi m n's?íerlie7. — 30 ezer 
Idegen lortiulí meg az idén Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-
hány nappal ezelőtt érdekes leirat ér-
kezett a kereskedelmi minisztertől Sze-
gedre. A miniszter sürgős választ kért 
arra a kérdésre, hogy Szeged milyen ide-
genforgalmi programot készit elő a jövő esz-
tendőre, milyen vásárok, kiállítások, kulturá-
lis események, zenei és művészeti produkciók 
lesznek, milyen kongresszusokat rendeznek a 
város falai között, lesznek-e népművészeti ese-
mények, lesznek-e szabadtéri játékok. Főkép-
pen arra kíváncsi a kereskedelmi miniszter, 
hogy mi lesz valami olyan Szegeden, aminek 
idegenforgalmi szempontból lesz nagyobb je-
lentősége. 

A város hatósága szerdán elküldötte válaszát 
a kereskedelmi miniszternek. A válasz a fölve-
tett kérdést kissé korainak minősíti, mivel eb-
ben a pillanatban senki sem adhat kimeritő. 
pontos választ A város hatósága egyelőre csak 
azt közölheti a miniszterrel, hogy a jövő évben 
is lesz Szegeden számos olyan esemény, amely-
nek ielerttősége van az idegenforgalom szem-
pontjából. 

Az idegenforgalmi események kő-

Horzú mozi Csti lör iökón es pen leken 

Ríhóczi induld 
és az 

iűa regénge 
fl két legnagyobb sikerű magvar film egyszerre egy 
előadásban. Fé! 5 órától folytatólagos előadásokban 

zéppontjában a jövő évben is „Az 
ember tragédiá ja" szabadtéri elő-

adása fog állani, 

amelyre minden valószínűség szerint augusz-
tusban kerül sor. Megrendezik jövőre is az 
ipari vásárt és megszervezik a fizető vendégek 
nyaraltatási akcióját, amelynek első kísérlete 
az idén biztató eredményekkel végződött. Lesz-
nek ezenkívül jelentősebb kulturális és művé-
szeti események, nemzetközi vonatkozásban is 
számottevő sportesemények, zenei produkciók, 
ezeknek részletes és végleges programját azon-
ban ezidőszerint még nem készítették cl. 

A miniszter leiratában az iránt is érdeklő-
dött, hogy milyen arányú volt Szegeden az idei 
év idegenforgalma. A város közli a miniszterrel, 
hogy a rendelkezésére álló adatok szerint 

ebben az évben 25—30.000 részben 
belföldi, részben külföldi vendég 

fordult meg Szegeden, 

de a jelekből arra lehet következtetni, hogy a 
jövő évben nagy mértékben emelkedni fog és 
a Szegedre ellátogató idegenek száma eléri a 
30—4Ö.000-et. Az idegenforgalom növekedésére 
főképpen azért számit a város hatósága, mer* 

a szabadtéri játékok hire az egész 
világon elterjedt és Szegedre irá-
nyította a nemzetközi közönség fi-

gyelmét. 

De számítani lehet a nagvobbarányu idegen, 
forgalomra azért is, mert Szegeden általában 
minden idegen nagyon jól érezte magát és a 
város jó hírét igen széles körökben terjesztet-
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iatisskát Pestre 
Budapest, október 24. M a t u s k a SzilveszJ 

ter bűnügyében, akit az ügyészség 21 rendbeli! 
gyilkossággal vádol, november 5-re tűz-* 
ték ki Budapesten a főtárgyalás!. Szerdán^ 
délelőtt indult el Bécsből az a személyvonata 
amely osztrák rendőri kiséret mellett Matuskát 
Pestre szállította. Hegyeshalomban levették! 
Ma tuskáról az osztrák bilincseket és magyar bi-* 
lincseket raktak rá. Bekísérték a vámhivatali 
szobájába. Ott Matuska megebédelt a magávaí 
hozott csomagból, majd a pestvidéki törvényj 
szék fogházigazgatója, valamint két detektív ésl 
3 fogbázőr kíséretében beszállt a Pest felé inJ 
duló gyorsvonatba. Az uton Matuska nyugodtarf 
viselkedett és azt hangoztatta, hogy nem biW 
nös és felmentését vár ja-

Győrben nagy tömeg várta a vonatot, 'de semí 
miféle tüntetés nem volt. Matuskát nem is lát-í 
hatták, mert a III. osztályú kocsi le volt függöd 
nvözve. Este 6 óra 44 perckor futott be a vonal 
a kelenföldi pályaudvarra, ahonnan Matuskái 
a pestvidéki törvényszék fogházába vitték.. 

M e x l ó & ó E k i u t a s í t j á k 
a katolikus papikat 

Mexikó, október 24. A szenátus elvetettei azj 
az indítványt, miszerint szólítsák fel a köztárj 
sasági elnököt, hogy az összes katolikus papou 
kat és főpapokat kiutasítsák az országból. Ai 
szenátus határozatával szemben más jelentései^ 
ujabb kiutasításokról számolnak be: 

Mint Ciudad Bravóból (Guerrero állam) jelenj 
tik, az ottani kormány elrendelte, hogy Chila-t 
pai püspök valamennyi katolikus hívével 73 
órán belül hagyja el az állam területét. Chihua-i 
hua államban a kormány egy templomot bezá-< 
ratott. 

U J R E P U L Ö m á G R E l t O R D 
Róma, október 24. Hivatalos jelentés szerint 

Agello repülőőrmester megdöntötte a vizirepü-
lőgépek eddigi világrekordját. Agello 2100 ló. 
erejű Fiat-motorjával a Gárda-tavon lemért 
versenypályán 4 menetben 709.202 km-es óránW 
kinti átlagsebességet ért el. Az eddigi világre-< 
kord. amelyet 1933. április 10-én állított tel, 
682.078 km-es átlagsebesség volt. A rekordkíi 
sérletei az olasz királyi repülőszövetség elleni 
őrizte és jelentését jóváhagyás céljából elküldlq 
a nemzetközi repülőszövetségnek. 


