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CALAIS—SZEGED—HORGOS 
Wínchkler István kereskedelmi miniszter csütörtökön áiadta a for-
gaiomnak a nemzetközi aulöut telfes magyar vonaléi — ünnepélyes 
aktus a dorozsmai határnál — Fabinyi pénzügyminiszter az alföldi 

gondolatról 

(A Délmegy arország munkatársától) Csü-
törtököm reggel felvontaik a városháza torony-
árbocára a városi szineket- Az ünnepi zászló 
aat jelentette- hogy Szeged ünnepnapnak te-
kinti a transzbositinentdlis autóul befejező sza-
kaszának, a kecskemét—szeged-horgosi sza-
kasznak a megnyitását A városháza előtt már 
10 Arakor felsorakoztak azok az autók- váro-
siak. magánautók ós taxik vegyesen, amelyek a 
szegedi küldöttséget vitték ki Kistelek határá-
bau a 144-es kilométerkőhöz, amely pontosan ott 
áH. aíhol Szeged kezdődik• A program szerint 
itt kelleti a szegedieknek bevárniuk dr- Winchk-
ler István kereskedelmi miniszternek és kisé-
rc'émk autóit, amelyek Kecskemét felől indul-
tak el az uj uton-

Ragyogó novemberi napsütésben, erős szél-
ben futott ki a városból a tizenöt szegedi autó-
Az első kocsiban Barcjtyi Tibor főispán, dr-
Pdtty József polgármester és dr- Buócz Bíla 
fökapitányhelyettes ült- A tizienöt kocsiból 'Aló 
autósort a kis rendőrségi Ballilla előzte meg A 
motoros bandérium tagjai megállapították, hogy 
•nemcsak a nyílt országúton- de a városi írtakon 
is meglátszanak az egyetem körüli ese-
mények- Más. hasonló alkalommal, mimszterlá-
togatásnál- ugyanis az ufrvoniaLat véges-végig 
íehérkeztyüs- sisakos rendőrpasztok jelezték, 
— most üresek voltak az utak• csak nagy távol-
ságban egymástól álldogált két-két lovasrendőr-

A deszkasima uton villámgyorsan suhantak 
végig az autók és üzenegy óra után néhány 
perooel tábort ütöttek 

a 144-es kilométerkőnél, 
KlsteSek határában- Olyam erős ós oilyan metsző 
volt a saél. hogy a szegediek mind visszahú-
zódtak az autók belsejébe, csak a két diszibe-
öltözött városi hajdú állt az úttest közepén-
hogy figyelje: mikor tűnik fel a kanyarodónál 
a kereskedelmi miniszter autója-

A mrciszteri autót néhány magúnautó előzte 
meg. A Királyi Magyar Automobil Klub és a 
Touring Klub képviselői énkez*ek meg hama-
rabb. de csak néhány pillanatig vesztegeltek a 
szegedieknél, azután sebes ¡iramban folytatták 
írtjukat Szeged és Szegedem tnl a borrosi batár 
felé-

Háromnegyed tizenkettő is elmulí már. ami-
kor feltűnt Kistelek felől 

a miniszteri anto. 
A főispán és a polgármester kiszállt a város 
kocsijából és néhány rövid szóval üdvözölték 
a kereskedelmi minisztert, aki Fabinyi Tiha-
mér pénzügyminiszter társaságában érkezet'1 

tneg és fogadta a fökapitányhelyettes rövid je-
lentését- Az egész formaság ne>m tartott egy 
percig- aztán felfejlődött az alaposan megnö-
vekedett autósor — a miniszterek kocsiiát 
vagy htisz pesti ós kecskeméti autó kísérte — 
és megindult a város felé- A jelszót a minisz-
ter adta tó'.teljes sebességgel a horgosi határ 
hoz 

Visszafelé kisebb-nagyobb zavarokat okozott 
az egyetemi helyzet- A város belterületón 
ugyanis még nem szerelték fel a jelzőtáblákat 
és így a kocsik egy része nem isimerve a á-
rást- más útvonalon szelte át a várost• Nem 
volt elég rendőr, aki mutatta volna a _ helyt; 
irányt- Ez volt az oka annak, hogy a miniszter 
ás kísérete máT vagy egynegyed órája megér 
kezett a horgosi határhoz, amitaor az utolsó ko-
osik is befu'ottak-

A hatórörház előtt, 
alig néhány méternyire a trianoni határtól folyt 
le azután az utavatási ünnepély- Bc.rnnyi Tibo-
föjspán rövid beszédben kérte fel a keres.1 vedel-
mi minisztert az ut megnyitására- A főispán 
többek között ereket mon'do+ta: 

— A trianoni barázdától alig néhány méternyi-
re, a calais—•stambuli transTkontinentális ut ma-
gyar szakaszának déli kifutóján állva, keli, hogy 

önkéntelenül is olyan érzések és gondolatok lepjék 
meg a lelkünket, hogy az az ország, amelyik a 
maga megesonkitottságában a gazdasági életet 
megbénítani akaró ellenséges vasgyürük szorítása 
alatt és íkz igaztalan támadások szakadatlan ke-
reszttüaében ilyen teljesítményekre képes, nem 
egy letűnt ezeréves nemzeti lét kinos agóniájának 
szomorú idejét éli, hanem nehéz, fáradságos és 
áldozatos munkával — egy második ezredév alap-
jait rakja le. Ez a mü, amelyen mi most ál lunk, 
szintén egy ilyem alapkő. Az anyag, amiből ké-
szült, holt, — de a szellem, amelyik megtervezte 
ós a magyar áldozatkészség, amelyik a kiépítés 
lehetőségeit megteremtette — az él és húszkén 
hirdeti a magyar élniakarást, a szebb magyar jö-
vöt 

A főispán ezután felkérte a kereskedelmi mi-

nisztert az nj nt megnyitására. 

Wlnclikler István 
kereskede ml miniszter 

mondott ozeuíán beszédet- Hangsúlyozta- hogy 
ez az uj magyar ut oda emeli a magyar ipa-
rost. a magyar vállalkozót és a magyar munkást, 
ahol a legelismertebb külföldi útépítők álla-
nak• Az uj urt: jelentősége nemcsak az. hogy juj 
nemzetközi kapcsolatot jelent' hanem az is-
hogy belekapcsolja az ország vérkeringésébe a 
Duna—Tisza-közét- azt a területei amely kell, 
hogy az ország gyümölcsösk ertje legyen- Az 
uj ut fő-ütőere ennek a századokon keresztül el-
hanyagolt országrésznek és elkövetkezik az 
idő. amikor a föü-V>ér körül hajszálerek is kelet-
keznek és behálózzák az egész Alföldet- Az ut 
gondolatának megvalósításáért hálás köszönet 
ililét1 mindazokat, akik azt előmozdították- de 
talán elsősorban hivatali elődje*- Fabinyi Tiha-
mér jelenlegi pénzügyrrómiszrtert- Mindönki-
akinek srcerepe. része volt ebben a munkában-
hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország nemzet-
közi presztízse öregbedjék és hogy könnyebben 
megindulhasson az ország gazdasági élete a 
fejlődés u'iját- Az utat ebben a szellemiben adja 
át hivatásának-

A miniszter nagy éijenzéssel • fogadott be-
széde után 

űr. Pdlfn Wzsel 
polgármester 

mondott rövid beszédet-
— Amikor me^iatva szemléljük a tüneményes 

gyorsasággal, szinte varázsütésre létesült gran-
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a tészták elkészítésében és hö segltóje 
• háziasszonynak a konyhában a 

Dr. OETKER-féie 
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Ha egy szép kuglófot vagy egy lágy tész-

tát, egy könnyen emészthető rétest, vagy tor-

tát akar a háziasszony az asztalra tálalni, 

elégséges a a Df. OÜIKER-SÜtAporbAI egy 

keveset beletenni. Egy csomag ára 12 fillér. 

Sikertelenség az OETKER-reeeptek betarta-

tásánál ki van zárva. 

Ezeket a recepteket ingyen s bérmentve küldi: 
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ÉLELMISZEREK: 

1 üveg 1 literes oroszhal (üvegbetét 
—.20 

5 drb Romadur sajt 
Negved kilogram hurgonyacukor 
6 dkg Orange-Pecco tea 
10 dkg datolya 
10 dkg csokoládés drazsé 
10 dkg csokoládés rum kocka 
70 dkg pörkölt amerikai mogyoró 

SZŐNYEGEK. LÁBTÖRLŐK; 
Strapa csikós futószőnyeg métere 
Belülbolyhos vinszosvászon métere P 
Gyékény lábtörlő 
Vas lábtörlőrács 
Kókusz lábtörlő 

HÁZTARTÁSI CIKKEK: 
24 drb vasporkup dobozban 
Szénlapát —-58-
Tüzpiszkáló —.38, 
Szénkanna P 1-68. 
Fnlvhacsótisztitó kefe, drót nyéllel 

DIVATÁRUK: 
Belülbolvhos atlaszcsikos női nadrág 

kis szépséghibával P 

—.88 
—.98 
—.27 
—.98 
—.20 
—.20 
—.24 
—.98 

—.98 
3.98 

—.24 
—.98 
—.78 

—.24 
—.24 
— 24 
-.98 
- .28 

1.98 

PÁRISI NAGY ÍRUHáZ RT. 
IKOCI». « ÍK f tWI íS és ICVSt H C M SÍKOK 

diózus alkotást, hálás sz iwe i fordulunk azok felé, 
akiknek a nagy mü létrehozásában részük van. 

A polgármester ezután köszönetet mondott aa 
utért a kormányzatnak és mindazoknak, akiknek 
az alkotás létrehozásában részük vo l t 

— Adja Isten — fejezte be a polgármester —, 
hogy ez a nemzetközi forgalomba bekapcsolódó ut, 
amely feltárja az idegenek edőtt a magyar rónák 
szépségeit, de egyben mutatja a fájó sebeket, ne 
csak gépek és jármüvek, hanem érző és gondol-
kozó emberek közlekedési utja legyen, amelyen 
előbb-utóbb el jutunk'á célhoz: a józan belátás, az 
igazság, a lelkek végleges megbékélésének, a sze-
retetnek végállomásához. 

•A polgármester beszédével véget ért az üt-
ni egnyitás aktusa- Az ünnepély résztvevői a kél 
miniszterrel együtt megtekintették azt a csa-
tornát. amely •hajózható folyóként"' szerepelt 
a trianoni térképen és amelyből a békediktátum 
— országhatárt csinált-

Néhány perc múlva indult el a hatalmas autó-
tábor vissza a város felé ós félkettőkor meg-
érkeztek az autók a Hungáriához, e'^ek 
nagy termőben a város százötven teriiékes ban-
keüet adott a minsizterek tiszteletére-

A díszebéd 
A banketten az első pohárköszöntőt a kor-

mányzóra Bárányi Tibor főispán mondotta, 
majd dr- Pdlfy József polgármester a kereske-
delmi minisztert; ós a pénzügyminisztert üd-
vözölte- Dr- Tonelli Sándor kamarai fő'iitkár-
hivatkozva arra. hogy a transzkontinentális 
autóutat Szeged annak a mozge, 1ómnak köszön-
heti- amely a Délmagyarország hasábjain in-
dult meg és amelyhez csatlakoz'ak az összes 
klubok és érdekességek, Dálnoki Kr Gyula 
kereskedelmi miniszteri államtitkárt és munka-
társait köszöntötte. Vermes Gyula, a Magyar 
Touring Klub elnöke a sajtót és Szeged közön-
ségét üdvőzöUe- kiemelve, hogy a sajtó rend-
kívül értékes munkát végzett az útépítés elő-
készítése terén-

A köszöntökre először 

Wáatmitr 
kereskedelmi} miniszter 

válaszolt- Számára önzetlen örömet jelent az 
utmegnyitás ünnepe- a kezdeményezés és a ki-
vitel érdemei Fabinyi pénzügyminiszteré- Vá-
zolta ezután azt a kaméyn harcot, amelyet a 
Magyar Touring Klub vívott meg telje-s ered-
ménnyé! a magyarországi vonalvezetésért-
Megállapította, hogy ez az útépítés a leghasz-
nosabb befektetés. mert intenzivebbé 'eszi az 
ország nemzetközi forgalmát- fokozza a gazda-
sági vérkeringést-

— Az én számomra — mondotta a miniszter 
nagy éljenzés közben — a^ért is jelent nagy 
örömet ez az uj ut. mert Szeged fiának érzem 
mc,gamat és mert nekem jutott a szerep, hogy 
ezt az utat ajándékképen átadhassam Szeged-
nek• Kívánom, bogv az ut hozza meg Szeged 


