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Fabinyi kereskedelmi miniszter 
Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától) Szom-
baton délelőtt a féltizenegy órai gyorsvonattal 
érkezett Szegedre Fabinyi Tihamér kereske-
delemügyi miniszter. Az állomáson dr. Somo-
gyi Szilveszter polgármester, dr. Pálfy József 
helyettes polgármester, Körmendy Mátyás or-
szággyűlési képviselő. Wimmer Fülöp, dr. 
Tonelli Sándor, dr. Farkai* Béla főispán, dr. 
Zsögön Béla postaigazgató fogadták. A vonat-
ból kilépő minisztert Somogyi polgármester 
üdvözölte. 

— A miniszter megjelenése lelkesítőieg hat 
— mondotta a polgármester — és erre a lelke-
sitésre most szükség is van, hogy erősek és ki-
tartóak legyünk a körülvevő ellenségekkel való 
küzdelemre és befelé a barátok megszerzésére. 
Ez az ipari vásár a mi élniakarásunk jele. 

Wimmer Fülöp, a kereskedelmi és iparka-
mara elnöke beszédében arra hivta fel a minisz-
ter figyelmét, hogy milyen nehéz helyzetben 
van a szegedi ipar és kereskedelem. A minisz-
ter látogatása alkalmával meggyőződést sze-
rezhet arról, hogy Szeged iparossága minden 
erővel védekezik a nehézségek ellen. Arra kér-
te a minisztert, hogy a reszortjába tartozó ügye 
ket jóindulaitulag támogassa. 

A miniszter válaszában kijelentette, hogy az 
eddigi munkájából láthatják, hogy az ipar 
ügye a szivén fekszik. Nem véletlen az, hogy 
ipari vásárt nyit meg akkor, amikor tanya-
kongresszuson is részt vesz. Ezt a harmónia és 
az együttműködés szimbólumának tekinti. A 
kereskedelem, ipar és mezőgazdaság szoros 
együttműködéséből lehet várni a helyzet jobb-
rafordulását. 

A miniszter ezután autóba szállt és kísére-
tével együtt a tanyakongresszusra hajtatott, 
majd részt vett áz ipari vásár megnyitásán. 
A kongresszusról és az ünnepségről külön tu-
dósításban számolunk be. 

A kereskedelemügyi miniszter az ipartes-
tület ujszegedi bankettjéről a tanyakongresz-
szus résztvevőinek kíséretében Dorozsmára 
autózott. A miniszter előbb Barta István ta-
nyáján, majd a kistemplomtanvai gazdakör-
ben keresett érintkezést a gazd;|kkal, végig-
nézite a tanyai iskolásgvermekek tornagyakor-
latait, majd Sztricha Kálmán esperesplébá-
nost látogatta meg. A miniszter vasarnap meg-
jelenik a forráskuti bucsun. 

A szép fényes parkett titka SATURNUS 
parkettpaezta 

UNICUM 
beeresztő viasz, 

THEKLA 
padlóviaez. 

Az idő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium je-

lenti. Időjárási helyaet: A barometrikus maximum 
az Azori szigeteken és Islandon 765 mm., a mini-
mum magja Erdélyben 750 mm. Csapadék majdnem 
minden államban hullott, sok helyütt zivatarok is 
voltak. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 23.0 C, 
a legalacsonyabb 13.5 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 751.9 mm, 
este 751.6 TttTH. A levegő páratartalma reggel 84 
százalék, délben 44 százalék. A szél iránya észak-
keleti, erőssége 2—4. A lehullott csaipadék meny-
nyisége 1.5 mm. 

Időjóelat a Délvidékre: Változékony, esős idő. 
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lcövetel ass Alföld tanyavilága 
„A fanyavildg Ünnepe akkor kezdődik, amikor a öétköznapt 
részletmunka megkezdődik" — mondotta a kereskedelmi mi-

niszter a szombati ianyakongíesszuson 

Ma már 1000 tanyai család közül 94 család 
rendszeresen olvas újságot, 150 család időn-
kint vásárol lapokat. Ezután a tanyai kultúr-
házak életéről beszélt, ezeket — mondotta — 
megbénítja az a túlzott adó, rendőrt ügyeleti 
dlj, illeték, amelyet minden kulturált* meg-
mozdulásra kivetnek, össze kell fogni az adók 
ellen, nehogy ezek megbénítsák a kuüurmun-
kát a tanyákon. A közkönyvtárak igénybevétele 
egyelőre a kezdet kezdetén áll. Amikor gróf 
Klebelsberg Kunó befejezte népiskolai prog-
ramját, 1500 könyvtárat létesített 225.000 kö-

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-
baton délelőtt 10 órakor a rökusi tornacsarnok 
zsúfolásig megtelt padsorai előtt megkezdődött 
az országos tanyakongresszus, amelyen meg-
jelent Fabinyi Tihamér kereskedelmi minisz-
ter is. Résztvett a kongresszuson dr. Horváth 
Jenő államtitkár, Staub Elemér, a Duna-Tisza-
közi Mezőgazdasági Kamara elnöke, dr. Gisz-
telyi Nagy László, a kamara igazgatója, dr. 
Farkas Béla főispán, dr. Fáy István főispán, 
dr. Mártonffy Sándor miniszteri osztálytaná-
csos, dr. Dezső Kázmér, Nagykőrös polgár-
mestere, S. Bálint György felsőházi tag, Serg 
Mihály szentesi városi tanácsnok, Dömötör 
Lajos, Kecskemét polgármesterhelyettese, dr. 
Steinecker Ferenc közgazdaságegyetemi tanár, 
Szatmár-, Bereg-, Ugocsamegye képviseletében 
Horváth Dezső föszolgabiró, a mezőgazdasági 
bizottságok küldöttei; Vásárhelyről Kovács 
Jenő, Szentesről Pataki Imre, Kovács Ferenc, 
Csanád, Arad, Torontál vármegye részéről Tóth 
Arisztid, Szekeres László, a Faluszövetség fő-
titkára. Résztvett a kongresszuson Rassay Ká-
roly, Szeged országgyűlési képviselője, meg-
jelent Móricz Zsigmond, valamint a miniszter 
kiséretében Görgey István, Bodó János, Kó-
ródy-Katona János, Brogly József országgyű-
lési képviselők. 

Staub Elemér elnök nyitotta meg a kongresz-
szust, majd dr. Gesztelyi Nagy László terjesz-
tette elő jelentését a kamara tanyai munkás-
ságáról, ezután a tanyavilág 

posta és telefon problémáiról 

tartott előadást. Határozati javaslatot terjesz-
tett a kongresszus elé, amely a következőket 
mondja: 

— A tanyai lakosság áldozathozataláért 
egyenlő elbánást kér a városi lakossággal, 
továbbá kivánja a tanyát a nemzeti közösségbe 
belekapcsolni. Éppen ezért a kongresszus kéri a 
postakincstártól a tanyavilágon keresztülhaladó 
vasutvonalak mentén minél több postaügynök-
ség felállítását, levélszekrények létesítését, a 
telefon bevezetését az állomásokra, a fontosabb 
helyen fekvő iskolákba, a postaügynökségekre 
és mindezt a tanyai lakosság különösebb meg-
terhelése nélkül. 

A kongresszus a határozati javaslatot el-
fogadta és elhatározta, hogy sürgős felterjesz-
tést intéz a kormányhoz. 

A következő előadó Kiss Károly tanfelügyelő 
volt, aki 

a tanyavilág kulturális értékeiről 

tartott előadást. 
— Az Alföld dus termése — mondotta — 

mindig idegen országrészek boldogitására folyt 
el és csak az összeomlás után kezdtek fel-
figyelni az Alföldre. A háboruelőtti viszonyok-
hoz képest örvendetes javulás tapasztalható 
ma, de ahoz, hogy minden háromkilométeres 
körzetben iskola legyen, ahoz, hogy a helyzet 
tökéletes legyen, még igen sok minden kell. 
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tet könyvvel. Ezer családból 141 család akad, 
ahol könyvet vesznek kézbe. Határozati javas-
latot terjesztett elő, mely szerint a kongresz-
szus forduljon memorandummal az illetékes 
helyekre, hogy állítsák fel a tanyai tanítók 
gyermekei számára a nevelőinternátust, törvény 
kötelezze a községeket, hogy az előirt föld a 
tanítóság rendelkezésére álljon a gazdasági ok-
tatás céljaira, állitsák fel a gazdasági tovább-
képző tanfolyamokat, a népkörök, gazdakörök 
viszonyait szabályozzák. 

Ezután érkezett meg Fabinyi Tihamér keres-
kedelmi miniszter. A minisztert Staub Elemér 
üdvözölte. 

A kereskedelmi miniszter 

beszédében ezeket mondotta: 
— A kormány nevében üdvözlöm a kong-

resszust. Az a legfontosabb, hogy a tanya-
kérdés iránt érdeklődés nyilvánul meg. Har-
monikus törekvést látok arra vonatkozólag, 
hogy valamit tenni akarunk a tanyavilág érde-
kében. Annyit mondhatok, hogy a kormányban 
megvan a hajlandóság a segítésre. Nem vé-
letlen az, hogy a mai napon Szegeden ipari 
vásárt nyitok meg és egyúttal tanyakongresz-
szuson veszek részt. Szimbóluma ez a har-
móniának, ez a város nagy ipari centrum és 
a tanyák legnagyobb földesura. Arra kérem 
a kongresszus tagjait, hogy praktikus szem-
pontokat tartsanak szem előtt tárgyalásaiknál, 
a célkitűzéseiknél legyenek lelkesek, de a ki-
vitelnél óvatosak és praktikusak. A postánál 
eddig is tettem jelentő« könnyítéseket, a to-
vábbiak most vannak előkészületben. A tanya-
világ igazi ünnepe akkor kezdődik, amikor a 
hétköznapi részletmunka megkezdődik. Azt 
Ígérhetem, hogy az engemet illető i-érrléseket 
megvizsgálom és hetek alatt megmondom, hogy 
mit tehetek meg hetek alatt, mit későbben és 
hogy mire kell hosszabb ideig várni. 

A miniszter beszéde után Csergő Károly al-
ispán tartott előadást 

a tanyai közigazgatás 

kívánságairól. Igyekezni kell a tanyai viszo-
nyokat megváltoztatni — fejtegette —, azon-

A* Ipari vásárunkat 
Falu, vá ro s megnézi | 
Csak azért Is, mert kiállít 
Ottan Dr. Berényi 

Olcsósága rág közismert 
S oly s o k az ú jdonsága, 
H o g y emiékot tartást, szépei — 
Mindenki vesz majd nála 


