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„ R magyarság gyarapodásának 
előfeltétele az alföld eláhaladása" 

Varga miniszter beszéde Kunszentmártonbrn 
, Kunszenlmárton, novmeber 23. 
Y a r g a József iparügyi és keres-
kedelmi miniszter vasárnap Kun-
Mentmártonban járt a MÉP párt 
Választmányi ülésén. G y a 1 a y Si~ 
tton ipartestületi elnök és Ta-
k á c s Kálmán, a kereskedelmi 
egylet elnöke üdvözölte V a r g a Jó. 
ísef iparügyi minisztert, aki na-
gyobb beszédben foglalkozott első-
*orban az alföldi magyarság kér-
déseivel. Rámutatott arra, hogy a 
Múltban, helytelenül, elhanyagol-
ták a magyarság bölcsőjét, az Al-
földet. A magyarság gyarapodásá-
nak egyik előfeltétele az Alföld 
Kazdasági és kulturális előbaladá-

amivel együttjár a szociális 
Megerősödés is. Az ország megerő-
södése az iparosodás utján és a 
Mezőgazdasági termelés jövedelme-
zőségének megjavitása utján való-

sítható meg. Hiába kapcsolunk he 
még egy-két millió ember az ipari 
munkában, azok ellátását ez a föld 
csak ugy tudja biztosítani, ha me-
zőgazdasági termelésünket fejleszt-
jük, ezzel a mezőgazdasági lakos-
ság vásárlóképességét növeljük. 
Gondoskodnunk kell a termelőerő-
ről és ezért egyik főtürekvése, hogy j 
uz energiaforrások felkutatása ér-1 

dekében mindent elkövessen. 
Ezután báró U r b á n Gáspár fő-

ispán kiosztotta a MÉP vezérének 
kitüntető díszokleveleit a párt te-
vékeny munkásai közölt. A kitün-
tettek nevében K á d á r József plé-
bános mondott köszönetet. A párt-
választmányi ülés Megay Károly 
és Martsekényi Imre nagyhatású 
beszédével ért véget. 

A miniszter délután gépkocsin 
visszatért a fővárosba. 

Ma díszbemutató a 
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Bevezetik Szegeden a burgonyajegyet 
Megfelelő mennyiségű burgonya érkezett a városba 

(A Délmagyarország munkatársá-
föl) Illetékes helyről nyert értesü-
l ü n k szerint Szeged közönségének 
fergonyaellálása egy-két napon 
felül teljes megoldást nyer. A na-
pokban ugyanis megfelelő mennvi-
*égü burgonya érkezett Szegedre. 
A polgármester a napokban intéz-
kedni fog és megfelelő rendelkezést 

bocsát ki, Kogy minden burgonyá 
val ellátatlan szegedi lakos a bur-
gonyához hozzájuthasson a most 
érkezett készletből. Ugyanis beve-
zetik a burganyaellátás terén a ko-
rábban tervezett jegyrendszert s 
mindenki részére személyenként és 
hetenként bizonyos mennyiségit 
állapítanak majd meg. 

Kállay miniszterelnök beszéde 
a magyar irék hivatásáréi 

az írók lillafüredi találkozóján 

! 
Lillafüred, november 23. A n-

»1 István nemztevédelmi minisz-
frr Lillafüredre találkozóra hívta 
foeg a magyar írókat A lillafüredi 
palota-szállóban szonibaton meg-
kezdődött találkozón mintegy 50 
Magyar iró jelent meg világnézeti 
különbségre való tekintet nélkül, 
feombaton este megérkezett a ta-
plkozóra K á l l a y Miklós minisz-
terelnök is, aki hosszasan elbeszél-
getett az Írókkal. 

Szombaton este közös vacsorán 

fe'tek részt az irók. 

* 'A vacsora során H a r s 4 n y i 
<solt köszöntötte az Írók nevében 

Belvárosi Mozi 
Ha ia S, S, ? 

A DZSUNGEL 
TITKAI 
és a pompás 

kiegészítő mfisor, 

legközelebbi műsorunk: 

Szilágyi Szabó Eszfcr 

legújabb filmje; 

E nyém vagy 

a miniszterelnököt, aki meleghan-
gú üdvözléseire adott válaszában 
foglalkozott a mai irók hivatásá-
val. 

— Meg vagyok róla győződve 
— mondotta —, hogy a legnagyobb 
panasz a gondolkodni szabadon 
akarók körében — s az Íróember 
tni lehet más, mint mindenképpen 
és mindenáron szabadon gondol-
kodni akaró —, hogy olyan tragi-
kus megkötöttségben élünk és él-
nek elsősorban a művészek és az 
irók a mostani világban. 

— Most megint ilyen korban 
éltek ti, magyar irók. Meg van köt-
ve a cenzúrával és más sajtósza-
bályokkal kezetek lábatok, de a 
gúzst nem mi tettük rátok, hanem 
a megkötöttségeknek, a határozott 

j célkitűzéseknek és irányoknak az a 
rendszere, amelyben az egész mai 
világ él. 

: — Ebben írónak Tenni, ebben a 
csupa negatívumokból álló Világ-
ban tehetséggel, hittel, magyar 
szívvel és lelkesedései pozitívumot 
teremteni: ez a legnagyobb és leg-
nagyszerűbb dicsfaég, amely író-
nak általában, elsősorban magyar 
irónak adatolt, 

— Ebben a sok háborús kénysze-
rűségben, komplikáltságban, amely, 
ben élünk', nektek azt a szerpet kell 
játszanotok, amelyet a gőz játszik, 
ha össze van szorítva. A gőz ilyen-
kor erőt és lökést ad, energiát fejt 
ki, mig ha szabadon van, t^Ján* 
könnyen elillan és semmivé válik. 

I 

— Ha valaha volt a magyar iro-
dalomnak jelentősége, akkor most 
kell hogy jelentősége legyen. Ezl 
ti vagytok hivatva megteremteni. 
S ha rájöttetek az itt folytatott vi-
ták során, hogy a magyarság az, 
ami összeköt benneteket, akkor 
dolgozzátok ki ennek a magyarság-^ 
nak fogalmát magatokban és adjá-
tok tovább az egész nemzetnek, 
hogy ezen az alapon a nemzeti ma-
gyarságnak — amelyre soha na-
gyobb szükség nem volt, mint ép-

pen ma — ti legyetek a megfogal-
mazói. Azért tudtok irni, hogy ír-
játok meg, mit jelent magyarnak 
lenni. " , 

— Ezeket a szempontokat tartva 
szem előtt, kérlek benneteket. sz< n-
teljétek magatokat annak a fel-
adatnak, amelyet mi, akiknek ez 
hivatásunk, most kevésbbé tudunk 
szolgálni, mint ti s amely felada-
tok szolgálata kell, hogy nektek is 
ideálotok legyen. 

Nagy vizsga előtt állunk — 
mondotta dr . Széchenyi István a Felsőközponti 
Gazdasági Egyesület székházavató közgyűlésén 

(A Délrnagvarország munkatársá-
tól) Vasárnap délelőtt ünnepélyes 
keretek között avatták fel Felső-
központon a Gazdasági Egyesület 
most elkészült székházát. A szék-
ház létesítése körül dr. T u k a t s 
Sándor főispán és dr. P á l f y Jó-
zsef polgármester hathatós támo-
gatásával L á s z l ó János plébános 
és N é m e t h József törvénybató-

lanak s a belső frontot pedig ugy 
tudjuk tartani, ha mindenki telje-
siti kötelességét Hangoztatta a to-
vábbiakban dr. Széchenyi István, 
hogy a régi elvvel szemben, ami-
dőn azt mondották, hogy a hábo-
rúhoz pénzre, pénzre és harmad-
szor is pénzre van szükség, ma élel-
miszerre, lőszerre és becsületes 
munkára van elsősorban süksé-

sági bizottsági tag fejtett ki ered-jgünk Minden talpalatnyi földet 
menyes működést. A székházavató 
ünnepséget szentmise előzte meg, 
amelyet László János plébános mu-
tatott be s ugyancsak ő mondotta a 
szentbeszédet az egybegyűlt nagy-
számú közönségnek. 

A szentmise után a Gazdasági 
Egyesület diszgyülését a Népház 
nagytermében tartották meg. A 
gyűlést Pe t á k Nándor egyesületi 
elnök, országgyűlési képviselő nyi-
totta meg. Fegyelmezettségre, ki-
irtásra és áldozatkészségre buzdí-
totta gazdatársait. A nagy tetszés-
sel fogadott beszéd után dr. Szé-
c h e n y i István közjegyző mon-
dott beszédet, amelynek elején rá-
mutatott azokra a kötelezettségek-
re, amelyek ma az egész ország la-
kosságára hárulnak. Hangoztatta, 
hogy ma minden magyar ember-
nek igen sokat kell dolgoznia, mert 
a belső fronton a helytálló munka j 
a legfőbb kötelességünk. Amennyi-
ben azt tapasztalnánk, hogy egye-
sek ezt a munkakötelezettséget iietn 
vennék komolyan, a kormányzat 
megfelleő eszközzel rá fogja kény-
szeríteni őket arra, hogv dolgozza-
nak. A kormányzat azonban nem 
akar kényszereszközökhöz nyúlni. 
A gazdaközönségnek az a köteles-
sége, hogy minél többet termeljen1 

és az ország közönségének rendel-, 
kezésére bocsássa termését, felesle- i 
gét ne dugdossa el és ne értékesítse 
a fekéte piacon. A beszolgál tatási 
kőtlezettségre vonatkozó rendelke-
zések kijátszóival azonban szükség 
esetén kényszerrendszebályokhoz 

fognak nyúlni. 

Rámutatott ezután arra, hogy a 

külső fronton katonáink hely át ál-

meg kell művelni. A rendelkezésre 
; álló pénzt vissza kell adni a gaz-
dasági élet vérkeringésébe és azt 
vagy áruba fektessék, vagy bankba 
helyezzék el, hogy azzal támogatá-
sára legyenek gazdasági életünk-
nek. 

Széchneyi István végül a győztes 
háború befejezésének szükségessé-
gét hangoztatta, amelynek esetén 
gazdasági életünkben óriási mérté, 
kü fellendülés következik majd b<\ 

— Most állunk a nagy vizsga 
előtt s v:gyáznunk kell, hogy ezen 
a vizsgán ne bukjunk rceg, hanem 
ezt a vizsgát kitűnő eredménnyel 
kell megállnunk, mert ezt kívánja 
tőlünk a haza legelsőrendü érdeke 
-— fejezte be nagy lelkesedés köz-
ben beszédét Széchenyi István. 

Majd László plébáncí zárósza-
vaival ért véget a diszgvülés. A vá-
lasztmány tagjai ezután átmentek 
az uj székházba s itt megtartották 
első ülésüket. A választmán)i ülé-
sen Peták Nándor ismertette, a kor-
mányzati célkitűzéseket, beszédet 
mondott B e c s e i László és N é-
m e t h József, végül elhatározták, 
hogy üdvözlő táviratot intéznek 
Varga József miniszterhez és dr. 
i'ukats Sándor főispánhoz. 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Még most engedi levenni mll~ 
sorról » közönség, még egy napié 
játszanunk kell a legértékesebb 

magyar filmet 
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