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KönpheresKcdése-
mct megnyitottam 

Kizárólag könyveket tartok raktáron 
a magyar és külföldi irodalom legkiválóbb ós l e g ú j a b b termékeiből. 

Nagy an t ikvár ium, magyar, német, francia, angol d i v a t l a p o k , 

Mindennemű szakmai és különleges bibliográfiai kérdésben szívesen állok 

rendelkezésre, telefonon is. Száma 17—90. 

HlgQó-D. 2. sz. alatt ( Horváth-kávcház\ 
mellett ) Dénes István könyvhereskedS 

5 év alatt 50 kilóméter utat 
építenek a tanyavilágban* 

de 65 százalékot kap Felsőtanya és Alsóianyára 
csak 25 százalék Jut 

fi 

Alsótanya mozgalma a program megváltoztatása 
érdekében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A* 
felsőtanyai gazdák küldöttsége előtt, mint 
ismeretes, a mult héten dr. T ó t h Bcla pol-
gármesterhelyettes ismertette azt az út-
építési programot, amelyet a keres-
kedelmi miniszter dolgozott ki a sze-
gedi tanyavilág számara a kormány 
beruházási programjának keretében és 
amelynek kivitele körülbelül egymillió 
pengőbe fog kerülni. A miniszter leira-
tába közölte azt is, hogy az utépitéshez 
szükséges összeg felét, tehát ötszázezer pen-
göt a városnak kell előteremtenie és hogy 
a leküldött programon legfeljebb sorrendi 
változtatásokat lehet végrehajtani, de lé-
nyegbeli változtatást nem. 

A polgármester az utópitési program le-
tárgyalása céljából összehívta az útügyi és 
a tanyai bizottságot, amely azonban érdem-
ben nem foglalkozott egyelőre a kérdéssel, 
a polgármester ugyanis ezt a nagyfontossá-
gú kérdést egy szélesebbkörü vegyesbizott-
stiggal kivánja előbb letárgyaltatni. Rövide-
sen együttes ülésre hívják össze az útügyi 
szakbizottság, a tanyabizottság, a közigaz-
gatási bizottság útügyi albizottságának a 
tagjait, akik előtt maga a polgármester fogja 
ismertetni a tervezetet. 

Hétfőn érkezett meg a kormány értesítése 
Srról, hogy a szegedi utak épitéséhez a kor-
mány 320 .000 pengőt kiutalt cs rövi-
desen folyósítják is ezt az összeget. Erede-
tileg az volt a terv, hogy a programba föl-
vett utak kiépítését I94I-ig kell elvégezni, 
de aztán ezt a tervet ugy módosították, 
bogy a határidőt 1943-ig tolták ki. 

Szeged tanyavilágában ezidőszerint mint-
egy háromszáz kilométer hosszú úthálózat 
van. Ebből TOO kilométer a köves ut, száz a 
földes és a szikéit ut, a harmadik TOO kilo-
méter teljesen elhanyagolt állapotban lévő 
útvonal. A jelenlegi anyagárak és munka-
bérek mellett egy kilométer ut kikövezése 
mintegy 20—23.ooo pengőbe kerül, az egy-
millió pengős fedezetből tehát mintegy öt-
ven kilométer hosszú utat lehet építeni. 

A kereskedelmi minisztériumba kidolgo-
zott program szerint az építendő uj utak hat-
vanöt százaléka Eelsőtanyára esik, tiz szá-
zalék a város körüli ut és Alsótanya igy 
csak huszonöt százalékkal szerepel ebKen a 
programban. Ez az arány az alsótanyai gaz-
dák körében igen nagy elégedetlenséget kel-

A kormányzó ur és felesége 
vfőméllóságaik ünneplése a flottgszemlén, Hel-
golandbun, Hamburg, Berlin cs Nürnbergben 

Pazar, sziporkázó, szellemes, oll,rtns, 

Mégis ártatlan! 
Belvárosi szerdáig 

l 

Korzó Mozi Szeptember 13-161 M-i?, kedd, szerda 

HöroTi ember a hóban 
V'igjiték 4 (elrouisban. Főszereplők. Robcrl 1 oung, 

I r - n u Morgan Mary Aslor. 

tett és mozgalom indult Alsotany'án a prog-
ram megváltoztatása érdekében. Az alsóta-
anyaiak azt mondják cs ebben igen sok az 
igazság, hogy Alsótanya utjai sokkal elha-
nyagoltabbak, kiépített úthálózata sokkal 
ritkább, mint Felsőtanyáé, mert hosszú év-
tizedek óta úgyszólván csak Felsőtanya ka-

pott uj utat, pedig Alsótanya területe és né-
pességének a száma közel háromszor akko-
ra, mint Felsőtanyáé. Ezzel szemben a fel-
sőtanyaiak arra hivatkoznak, amiben szin-
tén sok az igazság, hogy Felsőtanya a ka-
puja a városnak,' tehát fontos érdekek fű-
ződnek ahhoz, bogy a felsőrészeknek mi-
nél sűrűbb és minél jobb úthálózata legyen. 
Igen súlyos érv oz alsótanyaiak kezében ez-' 
zel szemben az, bogy Felsőtanya a nemrég 
kiépített transzkontinentális úttal olyan érté-
kes útvonalhoz jutott, amely a legfőbb igé-
nyeket kielégítheti egyelőre és igy Alsóta-
nyának minden jogcime meg von rá, hogy a 
maga számára követeljen most uj utakat 

A szeptemberi közgyűlésen, amelynek meg 
kell szavaznia nz útépítési hozzájárulást, 
minden bizonnyal igen éles harcok lesznek 
az alsótanyai és a felsőtanyai érdekek kép-
viselői között. \ . 

Alsótanya népe 
nagy lelkesedéssel ünnepelte 

Rassay Károlyt 
Vasárnapi látogatás Király Halomban, Csórván, 
"Domaszéken és Feketeszélen — Az ellenzék 
munkája, gazáapanaszok és szegeái sérelmek 

(A Üélmagyarország munkatársától.) Ras-
say Károly a szombatesti pártvacsorán tar-
tott nagyszabású politikai beszámolója után 
vasárnap Alsótanya népét látogatta meg. A 
képviselőt a Polgári Szabadság Pártja sze-
gedi vezetőségének tagjaival két autó vitte 
korán reggel a tanyára. Az alsótanyai ut el-
ső állomása Királyhalom volt, ahol a lakos-
ság nagy tömegben összegyűlve várta és nagy 
lelkesedéssel fogadta a szabadelvű ellenzék 
vezérét. Égy pöttömnyi kisleány mezei virá-
gokból kötött hatalmas bukétát nyújtott át 
Rassaynak, akit a tanyai lakosság nevében 
G z ö n d ö r József törvényhatósági bizottsági 
tag üdvözölt. 

Királyhalom 

A gyűlést a piactér közelében, egy lágas 
udvaron tartották meg, ahol dr. P a p Róbert 
mondott rövid megnyitó beszédet. Kiemelte 

beszédében, hogy a szegedi tanyák népe na-
gyon nehezen melegszik fel, de akit egyszer 
a szivébe fogad, ahhoz hü marad mindig. 

Ezután 
Rassay Károly 

tartotta meg beszédét, amelyet nagy figyelem-
mel hallgattak végig az egybegyűltek. Azzal 
kezdte, hogy a parlament hosszú nyári szü-
net után néhány hét múlva megkezdi mun-
káját. Ilyenkor komoly kötelessége a poli-
tikusnak, hogy felkészüljön erre a munkára, 
hogy közvetlen módon gyűjtse össze a hozzá 
szükséges anyagot. Könnyű azoknak, akik 
meghúzódnak a kormány háta mögött, néha-
napján lerándulnak a választók köze, itt fel-
röppentenek néhány hangzatos ígéretet, dc 
azután, odafönn, óvatos hallgatásban merül 
ki minden ténykedésük. 

Foglalkozott ezután a miniszterelnök kapos-
vári beszédével. Megállapította, hogy minden 
miniszterelnök programja szcp és nagyon 
szép Imrédv programja is, oyun szép, mint 

egv nagy gonddal megrendezett kirakat. A 
beléje rakott portékát azonban nem szívesen 
adják oda a vevőnek. Szép volt Gömbös Gyula 
kilencvenöt pontba foglalt programja is, 

amely minden szépet és jól magába foglalt,, 
de bizony senuni sem valósult meg belőle. 
Most uj jelszó röpköd a politikában, a kor-
mány most „szociális politikát" akar csinálni. 

Ncm szerelem az idegen szavakat — 
folytatta Rassay —, különösen akkor nein, 
ha van helyettük értelmes magyar szó is. 

A szociális politika népies politikát akar je-
lenteni, ez pedig csak egyet jelenthet, még 

pedig azt, hogy igazságosan kell beosztani és 
elosztani azt, amink van. A magyar népet 
nem érdeklik a világnézeti kérdések A világ-
nézet jelszava most egyik ujabjf huncutsága 
a politikának. Azok élnek vele, akik hata-
lomra törnek és hogy elérhessék bizonytalan 

Széchenyi Mozi 
5, 7, 9. órakor 
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A legcsodásabb szines film'. 
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