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i A Magyar Élet Mozgalomnak holnap lesz j 
a budapesti zászlóbontás utáni második 
nagy napja. Pécsett és Debrecenben, az or
szág e két nagy vidéki központjában tar
tanak zászlóbontó gyűlést. Az előbbin vi
téz Imrédy Béla miniszterelnök, az utób
bin Jaross Andor tárcanélküli miniszter 
vesz részt. Terv szerint ugyanezen a na
pon kellett volna megtörténnie a szegedi 
zászlóbontó nagygyűlésnek is, amelyen a 
mozgalom egyik szervezési vezetője, vitéz 
Rátz Jenő volt honvédelmi miniszter vett 
volna részt. A szegedi nagygyűlés azonban 
a vitéz Rátz Jenő betegsége miatt a jövő 
vasárnapra marad.

A m iniszterelnök P écsen  
és Baján

Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök pécsi 
fogyására nagyszabású előkészületeket 
tettek. A miniszterelnöknek ez alkalommal 
fogják ünnepélyesen átnyújtani Pécs sza
bad királyi város díszpolgári oklevelét is. 
A miniszterelnök feleségével, Vay László 
báró miniszterelnökségi államtitkárral, 
Madarassy Pál miniszteri tanácsossal, sze
mélyi _ titkára és Dalin Elek, a miniszterel
nökségi sajtóosztály helyettes vezetője kí
séretében szombaton este háromnegyed ti
zenkét órakor indult el a Keleti pályaud
varról a Lél sínautóval. Pécsre reggel félki- 
lenc órakor érkeznek meg, mert útközben 
egyik alomáson a Lél több órahosszat idő
zik, hogy utasai az éjszakát átpihenhes
sék. A pécsi pályaudvarról a miniszter- 
elnök az ünnepélyes fogadtatás után a szé
kesegyházba megy, ahol misét hallgat, 
majd tíz órakor Virág Ferenc megyés- 
püspöknél tesz látogatást.

A püspöki palota fogadótermében dél
előtt háromnegyed tizenegy órakor fogadja 
a miniszterelnök Pécs szabad kirá’yi város 
törvényhatósági bizottságának nagy kül
döttségét, amelytől átveszi a díszpolgári 
oklevelet.

A Magyar Élet Mozgalom pécsi zászló
bontó nagygyűlése a Nemzeti Színházban 
lesz és vitéz Imrédy Béla miniszterelnök 
itt mondja el nagyszabású beszédét. Nagy
gyűlés után közebédet adnak a miniszter- 
elnök tiszteletére.

Vasárnap a miniszterelnök Baja város 
díszpolgári oklevelét is átveszi. Pécsről 
délután három órakor indul át Bajára, 
ahol már várja Reményi-Schneller Lajos 
pénzügyminiszter, a város képviselője. 
Délután hat órakor a városházán díszköz
gyűlés keretében nyújtják át a miniszter- 
elnöknek Baja díszpolgári oklevelét. A 
díszközgyűlés után közvacsora lesz a mi
niszterelnök tiszteletére. Vitéz Imrédy 
Béla miniszterelnök kíséretével este fél
tízkor indul vissza a fővárosba.

A tiszántúli nagygyűlés
A Magyar Élet Mozgalom debreceni 

zászlóbontó gyűlése nagyszabású és nagy- 
jelentőségű, mert itt .ünnepélyes megnyi
latkozások során az egész Tiszántúl moz
galmi szervezkedését indítják meg és e 
gyűlésen a Tiszántúl vármegyéit és vidé
keit jelentős tömegek fogják képviselni. 
Megjelenik a gyűlésen Jaross Andor és 
Tasnádi Nagy András. Nagy érdeklődés
sel várja nemcsak a Tiszántúl népe, ha
nem az egész ország közvéleménye is 
Jaross Andor miniszter beszédét, mert 
ebben válaszolni fog azokra a támadá
sokra is, amelyek őt, mint a felvidéki 
magyarság legfőbb képviselőjét pártpoli
tikai okokból egyes ellenzéki csoportok 
részéről érték.

Budapestkőrnvéke 
a m ozgalom ban

A budapestkömyéki választókerület Nem
zeti Egység PáHi déli szervezeteinek ve
zetőségei értekezletet tartottak, melyen

Boczonádi Szabó Imre országgyűlési kép
viselő kegyelettel emlékezett meg a leg
utóbbi munkácsi eseményekről és az ott

A Magyar Élet Mozgalom ma tartotta 
zászlóbontó nagygyűlését Szolnokon. A 
nagy demonstrációs gyűlésen megjelent 
Antal István államtitkár, Borbély György 
főispán, Mezey Lajos dr. országgyűlési 
képviselő, kormányfő tanácsos és a szolnoki 
társadalom minden rétege is képviseltette 
magát a nagygyűlésen. A mozgalom célki
tűzéseit Antal István államtitkár ismer
tette s beszédében többek között a követke
zőket mondotta:

— A jobboldaíiság nem csupán konkrét 
politikai programot jelent, de egy sajátos, 
külön eszmevilágot is, amely a túl a politi
kán, túl a közéleten, túl a parlamenten és 
túl a pártokon, rá keil nyomja bélyegét 
egész lényünkre, sőt magánéletünk minden 
egyes megnyilvánulására is.

— A jobboldali eszmevilág lényege a
nevizeti szolidarizmns kategorikus impra- 
tivusza: az egy az egészért, az egész az
egyért elvének tisztultabb, magasabb felfo
gása. A jobboldali program voltaképpen 
ennek az elvnek következetes, gyakorlati 
keresztülvitele az ál'ami, nemzeti, gazdasági 
és szociális ólet minden vonalán. Olyan

Vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla dr. főispán a 
kö.etkező nyilatkozat közzétételére kérte 
fel a Magyar Távirati Irodát:

„A szentesi installációs közgyűlésen el
mondott beszédemnek a képviselőház folyó 
hó 13-i ül lsén kifogásolt része szószerint a 
következőképpen hangzott:

— A magyar nemzet, a magyar dol
gozó tömegek, az Alföld világosan látó 
népe tudja, hogy az egyéni ambícióktól 
tüzelt kormánybuktató kísérletek mögött 
a liberális demokráciának nevezett s a 
nemzetközi szabadkőmívesség és az Alli
ance Israelite által mozgatott erők is la
pulnak és a magyar nép tudja, hogy bi
zonyos mesterkedések mögött a nemzet

elesett hősökről, majd ismertette az álta
lános kül- és belpolitikai helyzetet. Végül 
kitért a miniszterelnök által megindított 
Magyar Élet Mozgalomra, kifejtve, hogy 
minden igaz magyar embernek kötelessége 
a csatlakozás.

A megjelentek magy figyelemmel hall
gatták a képviselő fejtegetéseit és viharos 
lelkesedéssel ünnepelték Imrédy Béla mi
niszterelnököt és üdvözlő sürgönyben je
lentették be a Magyar Élet Mozgalomhoz 
szervezeteikkel együtt váló csatlakozásu
kat. Ugyancsak sürgönyileg üdvözölték 
Bárczay Ferenc országos elnököt is.

Az értekezleten megjelentek és a Ma
gyar Élet Mozgalomhoz való csatlakozásu
kat bejelentették Cinkota, Csepel, Csömör, 
Kerepes, Kistarcsa, Nagy tarcsa t Pest- 
\szentlőrínc, Rákoscsaba Rákoshegy, Rá
koskeresztúr és Rákosliget nemzeti egység 
szervezeteinek vezetőségei.

országot kell teremtenünk, amelyben min
den magyar testvérnek — a legkisebbtől 
a legnagyobbig — érdemes élni és érdemes 
küzdeni. Ez az igazi jobboldali program, 
egyben a leghelyesebb honvédelmi politika 
is, mert ha tízmillió magyar ember mind
egyikének van valamit féltenie ebben a ha
zában, ez az érzés hatalmasabb védelem 
minden acélból és betonból készült Magi- 
not-vonalnái.

— Az európai helyzet olyan, hogy ez a 
kis ország, amely a történelmi utak keresz
teződésénél fekszik, nem engedheti mag a 
kicsinyes politikai küzdelmek és alantas 
párttusakodások fényűzését. Az ország mai 
helyzetében csak annak a politikának van 
létjogosultsága, amely egyesíteni tudja a 
nemzet minden erkölcsi, és fizikai erejét 
egy nagy célnak: a szociális igazságosság 
fundamentumán felépült új Magyarország- 
tiák rendezésében.

Borbély György főispán zárószavaiban 
annak a hitének adott lcifejezést, hogy ezek 
.a magvak Szolnokon termékeny talajra hul
lottak.

és a magyar élet jövőjét szolgáló refor
mok elodázásának célja húzódik meg. 
Ezzel a kijelentésemmel a politikai meg

győződésemnek adtam kifejezést. Úgy vé
lem, nyilatkozatomnak semmikép sem lehet 
olyan értelmezést adni, mintha bárkit 
egyéni becsületében érinteni akartam, vagy 
a kormánypártból kilépett képviselőknek 
azt a szándékot tulajdonítottam volna, 
hogy ők a szabadkőművességgel vagy az 
Alliance Israelite-vel akarnának szövet
kezni.”

Itt effr.Oítjük meg, bogy a csongrádi fő
ispán szombaton délelőtt megjelent a bel
ügyminiszternél, akinek jelentést tett

installációs beszédéről. Egyébként _ a ^főis
pán a parlamentben elhangzott sértő ki
jelentések miatt több képviselőtől, köztük, 
hír szerint, Eckhardt Tibortól is, lovagiás 
elégtételt kért.

Békéscsabai jelentés szerint szombaton 
délután a város jobboldali egyesületei gyű
lést tartottak, amelyen lelkesen tüntettek 
a főispán és Jaross Andor miniszter mel
ltett s őket bizalmukról biztosították.

A falu  józan n ép e  
a  p arlam enti szem é*  

ly e sk e d é se k e t  
m é ly sé g e se n  e líté li

SOPRON, jan. 14. 1 
Soproirmegyének Czillinger József al

ispán elnöklétével tartott kisgyűlésén 
Polgár Aladár egyedi esperes-plébános 
napirend előtt szóvátette a pénteki kép-i 
viselőházi eseményeket és ezeket a ma
gyar törvényhozás tekintélyéhez méltat
lanoknak mondotta. Hangoztatta, hogy 
amikor keresztény nemzeti összefogást 
hirdetünk, a parlament volna hivatva 
példaadásra, de egyes politikusok visel
kedése a falu népében ellenszenvet kelt a 
parlamenttel szemben. Az ország leg
népesebb társadalmi rétege, a magyar 
gazdaközönség sürgősen várja a kormány; 
szociális építőreformjainak megvalósítá
sát és elfordul azoktól a képviselőktől, 
akik ezt késleltetik, vagy önző érdekből 
elgáncsolni akarják. A falu józan népe a 
parlamenti személyeskedéseket mélysége
sen elítéli. A kormány munkája iránt bi
zalommal van.

östör József gazdasági főtanácsos Is- 
dítványozta, hogy a kisgyülés mindem 
pártpolitikai tekinteten felülemelkedve 
forduljon a képviselőházhoz azzal a kérés
sel, hogy a nemzet érdekében akadályozza 
meg a parlamenthez méltatlan jelenetek 
megismétlődését. Az indítványt egyhangú 
helyesléssel fogadták.

A k ü lü gym in iszter  
b erlin i utfa  

a m in isztertan ács e lő tt
A kormány tagjai szombaton délelőtt fél 

11 órakor vitéz Imrédy Béla miniszterel
nök elnöklésével minisztertanácsot tart it
tak. A minisztertanácson a folyó ügyek le- 
tárgyalása után Csáky István gróf kül
ügyminiszter előterjesztései alapján a ber
lini utazással kapcsolatos kérdések kerültek 
tárgyalás alá. A minisztertanács három 
órakor ért véget.

Jék ey  Fe e i c  főispán  
beiktatása

NYÍREGYHÁZA, jan. 14.
Szombat dölolőtt fél 11 órakor a "vár

megyeház dísztermében rendkívüli közgyű
lésen ismertették azt a belügynvniszten 
leiratot, amely szerint Szabolcs és Ung

Precíziós gépek százainak együttműködése biztosítja 
a- Tungsram KryptonSámpa megbízhatóságát, sugárzó fényét.

Antal István állam titkár b eszéd e  
a szolnoki zászlóbontáson

A csongrádi főispán nyilatkozata
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Vitéz Imrédy Béla
miniszterelnök Pécsen, 
Jaross Andor miniszter 
Debrecenben bontja ki 

a Magyar Élet Mozgalom
zászlaját

P écsen  és Baján ünnepélyesen veszi á l a  m iniszterelnök  
a díszpolgári ok leveleket


