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Helyben házhoz szál l í tva 1-40 Pengő 

Vidékre póstán 1'80 Pengő 

Külföldre egy évre 5 do l l ár 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő es kiadótulajdonos : 

RÓNAI FRIGYES 
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Hirdetések ralllraétersoronkiiit 6 fillér. 

Hirdetések dija e l ő r e f i z e t e n d ő . 

Nyilttér sora 40 fillér. 
Szövegkőzőtti reklámhír tora 20 fillér. 

Miért masírozunk... 
Irta: vitéz Szabadváry Ferenc 

Az egész országban nagy fel 

tünést keltett a kőszegi fiatalság 

nak az a felvonulása, amelyrő 

most annyit irnak a lapok pro és 

contra. Igaz, tüntetés jellege volt 

Ezt is akartuk elérni. Beszéljenek 

minél többet róla. Még inkább 

azt, hogy mielőbb kövesse az 

egész ország a kőszegi példát 

Természetesen mindez az Orszá-

gos Kozpont tudomásával és bele-

egyezésével történt. Dc hogy sok 

mindenben most már országos 

vonatkozásban is a mi javasla-

tainkat fogadták el, erre csak 

büszkék lehelünk és vagyunk 

Annál is inkább, mert szent Í 
meggyőződésem, hogy az itjusági 

mozi^alom ilyen alapos elindi'ása 

nak nemcsak döntő sikere, hanem 

eredményei is lesznek. 

Katonás legyelemmel a letrö 

videbo idő alatt megszerveztü* 

az első zászlóaljat, amelyet kö 

vetnek az egész országban min-

denhol a többiek Az ifjúsági 

zászlóalj felvonulásánakrendkívül 

talan az összes kőszegi elmúlt 

vasárnapi események között a 

legnagyobb jelentősége volt 

Ötömmel állapítom meg, nagy-

szerűen levizsgáztak a fiuk. Az 

ifjúsági élcsapatoknak nem lényege 

a katonásdi. Be akarjuk az eddi 

ginel sokkal fokozotabb mértékben 

állítani az uj magyar jövő kiala 

kitásának munká jába az ifjúságot 

Azt akarjuk, hogy tettreké^zen 

álljon itt az energikus, munkabíró 

és semmitől vissza nem riadó 

fiatalság. 

' áj sokaknak a fasiszta jelleg, 

Ne fájjon ! ^Am i j ó és hasznos 

vegyük at nyugodtan akárhonnan 

Ne féltsék tőlünk az ifjúságot. A 

magyar nemzeti lélek és a ma-

gyar hagyomány, ez lesz mindig 

a vallásosság a tisztaság, önzet-

lenség és áldozatkészség mellett 

az az alap, amelyre a mozgalmai 

kiépítjük. 

Egy évezred óta egyik generá-

ciótól a következőig örököl jük 

ezt a szép magyar hazát. A tör 

ténelcm tanít meg bennünket arra 

majd minden harmadik generáció-

nak új küzdelmet kell vivnia a 

hazáért. Most vár reánk isinet ez 

a nagy feladat. Volt ez az ország 

már az eddiginél is reménytele-

nebb helyzetben. Nem szabad 

most sem megijednünk a leküzd-

hetetlennek látszó akadályoktól sem 

Ha elfaradt egy generáció a nagy 

küzdelemben, ha apatikusan mar 

már kezdett beletörődni u sorsába, 

akkor jött mindig az uj generáció 

még nagyobb hittel, lelkesedéssel 

es elszántsággal s szivében csak 

egy jelszóval, boldog nagy meg-

elégedet; hazát. Ha nincs itjuság 

nem egyszer pusztult volna már 

el az öt egek remenytelen, apatikus 

mindenbe beletörődő gondolkozá-

sává! hazánk az évszázadok során 

Ha nagy történelmi feladatokat 

kellett megoldani, ezt sohasem 

széthúzással, pártoskodással vagy 

partokkal érték el, hanem csak ugy, 

hogy mindé kit alhatott a haza 

mindenekfolötti szeretete s az 

ósszelogás gondolata. Visszasze-

rezni a hazát, ez a nagy feladat 

vár a mostani ifjúságra. Erkölcsi 

értelembem is. A tatarveszedelem 

idejeben a magyar népet vérbe 

fojtották. Ma a beiso erkölcste-

lenség, önzés, széthúzás azok i 

veszedelmek, amelybe belepusz 

tulunk. Nemcsak a külső cllenséü 

okozta mai szerencsétlen állapo-

tunkat, hanem előbbiek meg in-

kább. Visszaszerezhetünk min 

dent, ha megtaláljuk sajat ma 

gunkat. D.* ha magunkat elve-

sziljük, ha nem talalunk egy-

másra. ha a belső szélhuzás ki 

cstnyesseg elvégzi még azt a 

tragikus munkát , amely végét 

jelentheti a magyar nemzetnek, 

akkor nincs uj elet. 

Intrikák, ki>hitüség, gyávasag, 

^ártoskodas rem kellenek nekünk. 

Akik életfeladatuknak a párthar-

cokat tűzik ki, politizáljanak csak 

tovább, úgyis eléri őket a so»s, 

belefaradnak, apatikussa vállnak. 

Ne ez a szellem hassa át a mai 

Magyarország fiatalsagát Aki ma 

a fiatalsággal az uj Magyaror-

szágért harcol, aki beáll, ha 

deresedő fejjel, de tiszta szívvel és 

élekkel a fiatalság soraiba, az 

csak egy jelszót ismerjenek, min-

denek előtt és mindenek fölött: 

a Haza. 

Ezért haltak meg őseink, ezért 

dolgozzunk mi élők, ha az eddigi 

eszközök nem bizonyultak célra-

vezetőknek, másokkal 

A fiatalság egész mai élete szen-

vedésekkel tele megpróbáltatás, 

keserves, de jó iskola. Hogy minden 

megpróbáltatás dacára ily áldozat 

kész, nemes gondolkodású, hazafias, 

ez a tény maga a legszebb igére 

a jövőre! 

Igenis, ha kell mi masírozunk 

mint masíroztunk, amikor a Kárpá-

tok bérceinél váll a váll mellet 

védtük a hazat. Masirozunk mind-

addig nemcsak komoly munkával 

szavakkal, meggyőződéssel, hanem 

ha kell tettekkel is amíg mindent e 

nem takarítottunk ez országból 

ami beteg korrupt, rossz és ezze 

megölöje hazánknak s mig meg 

nem valósulnak a gyökeres átala-

kító inunkat hozóretormok 

Lehetetlen, hogy mindenkinek 

a szive ne a mi oldalunkon legyen 

akik amikor kezünket esküként az 

ég felé emeltük, — mondják bár 

egyesek, hogy ez Hitler köszöntés 

mások hogy fasiszta köszöntés, — 

mi akik égnek emelve kezünket 

tettük le a fogadalmat, tudjuk, hogy 

ez a köszöntés egyedül és kizárólag 

küzdelmünk céljának szól : az 

Uj Magyarországnak! 

Az oliazi kilátó alapkövenek 
okmánya. 

Az Óbáz újraépítendő kilátótor-

nyainak alapkőletételt ünnepségén a 
következő okmányt falazták be az 

a lapkőbe: 

O K M Á N Y 
az Óházon (ó-vár, felsővár) emelt ez 

redéves emlekmü alapkő letételéről. 

A K Ő S Z E G I TURISTA EGYLET 

1892-ben elhatározta, hogy az állam 

ezeréves fennállásának emlékére a 

609 méter magas Ól iáz ormán, hol 

egykor mint őrtorony a felsővár állott, 

em'éket létesít. Ezt 1896-ban meg is 

valósította, szeptember 8 án a kor-

mány, a törvényhatóság, a város és a 

Vtagyar Turista Egylet képviselőinek 

jelenlétében ünnepélyesen felavatta 

és átadta a városnak tulajdonába. Az 

épület anyag i nem volt elég szilárd 

ahhoz, ho^y az idő viszontagságainak 

e helyen ellent álljon és 1916-ban vá-

ratlanui összeomlott. Ezen okulva 

még ezen évben elhatároztatott újra-

építése visbetonanyagból . Az alap 

készen áll és mai napon, 1935. szep-

tember 15-én elhelyeztük ebben az 

alapkövet jelen okmánnyal, mely azt 

anusitja, hogy ezen ünnepélyes aktus 

idején 

M A G Y A R O R S Z Á G K O R M Á N Y Z Ó J A 

volt 

nagybányai vitéz H O R T H Y MIKLÓS , 

Magyarország kormányelnöke : 

jákfai vitéz G Ö M B Ö S GYULA 

altábornagy, 

Vas vármegye fő ispánja : 

ostffyasszonyfai Dr. OSTFFY LAJOS, 

Vas vármegye al ispánja: 

Dr. H O R V Á T H KÁLMÁN, 

Kőszeg szab. kir. megyei város 

polgármestere: 

Dr. vitéz N A G Y MIKLÓS , 

A K Ő S Z E G I TURISTA E G Y L E T 

vezetősége: Jambrits Lajos nyug. pol-

gármester, alelnök, Kőszegi József 

nyug. rendőrkapitány, titkár, dr. Stur 

Lajos ügyvéd, másodtiikár. Róth lenö, 

könyvkereskedő, pénztáros, Mészáros 

Antal erdőmérnök, u'nagy. 

Választmányi tagok : Arkauer Mihály, 

szentgyörgyi Czeke Gusztáv, Karner 

Frigyes, Kincs István, Küttel D<;zsö, 

Müller Ferenc, dr. vitéz Nagy Miklós , 

Náhrér Mátyás, dr. Schneller Aurél, 

vitéz Szabadváry Ferenc, Zoltán Géza , 

dr. Halik Miksa, Unger Elek. 

Az újraépítés költségeihez nagyobb 

adományozással eddig hozzájáruliak: a 

Magyar Nemzeti Bank, a Kőszegi Ta-

karékpénztár, a Kőszegi Turista Egy-

let, Waldmayer Károly volt elnöke, 

Kincs István prelátus-plébános, Kőszegi 

József egyleti titkár, Nemzeti Egység 

Kőszegi Szervezete és még azon ado-

nányozók, akiknek névjegyzékét a 

záróokmány fogja kimutatni. 

Mikor az elsőnek emelt emlék-

művet (1896) felavatták, e helyről még 

messze magyar területen gyönyörköd-

tette a szemét a magyar hazafi Azóta 

egy világháború (1914—1919) végzete : 

Trianon kényszer béke szűkebbre 

szabta a határt, elszakított tőlünk sok 

velünk érző honfitársat — , de valamint 

az innét elterülő csod is szépségei a 

természetnek Isten kegyelméből most 

is változatlan gyönyörűséggel ragyog-

nak felénk és a népek szabadság 

utáni vágya is tovább él az ígaz3k 

lelkében, — Kőszeg város hűséges 

polgársága is erős hittel azt reméli, 

hogy sok százados küzdelmeinek 

végső eredménye mégis csak elvezet 

ahhoz a boldogsáphoz, melyet az örök 

igazság napjának feltámadása számára 

meghozni fog. 

Pénzügyi ortodoxia. Németh Imrének 

kőszegi ueszámolóján mondott ez a 

kijelentése s mindaz, a.nit ezzel kap-

csolatban a mai bankpolitikáról mon-

dott, országos feltűnést keltett. Éber 

Antal száll vele vitába s a Pesti Nap ló 

csütörtöki számában egész oldalas 

vezércikket ir .Pénzűg>i ortodoxia" 

cimen. Válaszol az Uj Magyarság 

pénteki számában ugyancsak vezér-

cikkben ugyanilyen cim alatt Ébernek 

Rajniss Ferenc országgyűlési képvi-

selő. Érdekes, hogy még a tegnap és 

egnapelőtti lapok is á l landóan a 

kőszegi eseményekről irnak, legtöbb 

ap vezércikkben. — Sulyok Dezső 

Magyarság pénteki számában ir 

vezércikket és vitába száll Antal István 

államtitkár kőszegi kijelentésével 

vagy baloldal. 

Összehívták a Nemzeti Egység 
nagy tanácsá t . Még a parlament meg-
nyitása előtti időre, okióber 8 ára 

összehívták a Nemzeti Egység nagy-

anácsát, amelynek tagjai az ország-

gyűlési képviselők, a kerületi e lnökök 

és a kerületi titkárok. A napi lapok 

most sokat foglalkoznak ezzel az ér-

dekes politikai eseménnyel. 
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Országos jelentőségű események 
zajlottak le a mult vasárnap Kőszegen. 

Németh ímre beszámolója — Antal István dr. a világnézeti 

politikáról és a legitimizmus kérdéséről 
Kőszegen alakult meg a NEP első katonásan fegyelmezett if júsági szervezete 

Bokréta ünnepség a Hörmann-forrásnál — Alapkőletétel az Óházná l 

Országos jelentőségű események 

színhelye volt a mult vasárnap Kőszeg. 

A turistanapok, amelyek sajtópropa-

gandáját Németh Imre országgyűlési 

képviselő végezte nagy sikerrel zajlot-

tak le. 

Szombaton este egymás után ro-

bogott be a budapesti turisták két 

filléres gyorsa. Az állomáson hatalmas 

közönség várta, a városi zenekar pedig 

zere'zóval köszöntötte a vendégeket, 

akiket a kirendelt leventék kalauzoltak 

sz^l'ásukra. A fogadtatás után a városi 

zenekar végig vonult a Király-uton, 

majd térzenét adott a főtéren. A tú-

riak este 9 órakor jól sikerült társas 

vacsorán vettek reszt a Bálházban. 

A filléres vonatokkal érkezett a 

budapesti újságírók egy része is, akik 

a tiszti üdülőben nyertek elhelyezést. 

Közös vacsorán vettek részt a Strucc-

ve idéglöben, ahol megjelentek a va-

csorán vitéz Nagy Miklós dr polgár-

mester és vitéz Szabadváry Ferenc. 

A vasárnapi ünnepsegek programja 

két részre oszlott. Delelött zajlott le 

a politikai rész, délután pedig a turista 

rész. 

Németh Imre beszámolójára érkező 

vendégek vonata 6 óra 47 perckor 

kanyarodott be az állomásra. A zene 

feldübörgött. Kemény vezényszavak 

pattogtak. 

Vigyázz 1 Jobbra nézz ! Három-

száz kar lendült előre. A Nemzeti 

Egység-cimeres zászló meghajolt. Az 

ország első, katonásan fegyelmezett 

ifjúsági NEI-zászlóalja tisztelgett. Rend-

kívül szines és érdeke* kép volt. 

A vonatról leszálló Antal István 

dr államtitkar, Németh Imre képviselő 

cs a kíséretükben lévő országgyűlési 

képviselők, újságírók szintén kézfeltar-

tással viszonozták az üdvözlést. A város 

és a kőszegi N E . P szervezete nevében 

vitéz Nagy Miklós dr. polgármester és 

vitéz Szabadváry Ferenc a Nemzeti 

Egység kőszegi kerületének elnöke 

fogadták a vendégeket. Vitéz Nagy 

Miklós dr. magasszámyalásu üdvö/ lö 

szavait Antal államtitkár köszönte meg 

Utána a vendegek kocsikra ültek 

és a tiszti üdülőbe hajtattak, ahol meg-

reggeliztek. Az ifjúsági zászlóalj pedig 

nagy feltűnést keltve zeneszóval vonult 

végig a városon. 

A n t i i István és kísérete reggelizés 

utá~ Gyöngyös Endre aljegyző vezeté-

sével megtekintették a varos neveze-

tességeit, majd 9 órakor szentmisét 

hallgattak a Jézus Szive templomban. 

Az első 

if jusági minta-zászlóalj 
parádés felavatása 
délelőtt 10 órakor pergett le a főtéren. 

A kőszegiek mellé ekkor már felsora-

koztak az időközben érkezett nagy-

gencsi, szombathelyi, kőszegdoroszlói 

és perenyei csapatok is, akiket zenével 

fogadott a kőszegi ifjúsági zászlóalj. 

A századok diszoszlopba sorakoztak 

Néhány perccel ; 11 óra előtt futott 

be vitéz Marton Béla, a Nemzeti Egy-

ség országos főtitkárának ?utója. 

V igyáz ! Jobbra nézzl 

A kürtösök a generálmarsot fújták. 

Vitéz Marton Béla, vitéz Szabadváry 

Ferenc, Kiss Gyula, Szerdahelyi Elek 

dr., Márffy József kíséretében ellépett 

a római üdvözléssel tisztelgő sorok előtt 

Az osztagok teljesen megtöltötték a 

Főteret. 

A szemle után Marton Bela beszédet 

intézett a csapatokhoz Buzditó szavak, 

kíséretében felavatta az ország első 

katonásan fegyelmezett ifjúsági NEP-

s/ázadokat. A rendkívül szines képnek, 

amelyet a filmiroda is lefotografált, igen 

nagy közönsége volt. Antal István 

államtitkár, a képviselők és az összes 

újságírók a Szt. Háromság szobor 

mellől nézték a parádét. 

Az ünnepségek politikai részének 
magva: 

nevében beszélt s megtörtént az a 

meg az egész országban talán elő sem 

igen fordult eset, hogy 18 országgyűlési 

képviselő jelent meg s itt volt az egész, 

m. gyar sajtó. Mindez mutatja Németh 

Imre képviselőnk egészen rendkívüli 

súlyát is a politikai életben. 

A nagygyűlést a fúvószenekar 

Hiszekegy-e után 

vitéz Szabadváry Ferenc 

A Nemzet i E g y s é g o i s z s g o 
jeieníüStgü nagygyűlése 

délelőtt 11 órakor kezdődött a város-
háza előtt. 

A hősika pu mellett felállított diszes 

pódiumon az előkelőségek foglaltak 

helyet, akik soraiban ott láttuk Antal 

István dr. államtitkárt. Marton Béla NE! ' 

főtitkárt, Ostffy Lajos dr. főispánt, 

vitéz Nagy Miklós dr. polgármestert, 

Németh Imre országgyűlési képviselőt, 

vitéz Szabadváry Ferencet a kőszegi 

NEP elnök ét, Csupor Sándor dr. és 

Németh Károly dr.-t a szombathelyi 

N E P képviselőit, Eőry Sándort a sár-

vári, dr. Tornyos Györgyöt a körnund i 

országgyűlési képviselőit Továbbá 18 

reformképviselőt és az összes budapesti 

lapok munkatársait. 

A nagygyűlés programmjának meg-

kezdése előtt Eitner Gusztáv a kőszegi 

NEP ifjúsági szervezetének elnöke, 

velős jelmondat kíséretében megkoszo-

rúzta a hősi emlékművet. 

Ezután következett az ünnepségek 
legimpozánsabb része: 

az if júsági századok 

diszmenetben 

dübörögtek el az előkelőségek és a 

hősi emlékmű előtt. A z előkelőségek 

kézfeltartással fogadták a diszmenetet. 

Az ifjúsági csapatok megkapó szépségii 

felvonulása több mint 8 percig tartott. 

A díszmenet alatt a városi zenekar 

jálszott. 

Ezután megkezdődött az egész 

országban nagy érdeklődéssel várt 

nagygyűlés. Mi sem mutatja ennek 

súlyát jobban, minthogy dr. Antal István 

államtitkár, az ország egyik legnevesebb 

szónoka kifejezetten a miniszterelnök 

nyitotta meg a következő beszéddel 

— Ragyogó őszi napsütésben für-

dik ősi városunk. Körülöttünk minden 

kő, minden ház régi századokról, di-

csőségről, városunk nagy múltjáról pol-

gáraink erényeiről, önfeláldozásáról és 

összetartásáról szól. Ide jöttünk ma 

össze ünnepi nagygyűlésre. Néhány 

lépésnyire a Hősök emlékétől, amely 

hirdeti nemcsak világháborús hősi ha-

ottaink dicsősségét és bátorságát, ha-

nem a 400 évvel ezelőtti hatalmas 

történelmi eseményre, Jurisich Miklós 

és Kőszeg lakosságának dicső fegyver-

tényére is emlékeztet. Jurisich Miklós 

e rendkivüli teljesitményre csak ugy 

volt képes, hogy egv beforrt itt minden, 

megvalósult e városban akkor a nagy 

veszedelem idején az egység S ma 

400 év után ez egység megvalósítására 

még nagyobb szükség van. Ki ne 

érezné, hogy kráter tetejére került 

egész Európa és mi nem legyőzött, de 

még s leigázott kis ni mzet játékszereivé 

vállottunk a nemzetközi politikának. Mi 

lesz velünk, ha össze nem tartunk és 

fel nem ismerjük valódi helyzetünket. 

Félre minden játékkal intrikával. Ha 

meg nem valósítjuk a nemzet egysegét, 

elpusztulunk. 

— Dicsőséges a mult, sivár a jelen, 

kilátástalan a jövő. Áthallatszik a tria-

noni határokon a szó, amely innen 

elhangzik, félkörben vesz körbe bennün-

ket a rabbiiincs, amelyeket mi szét 

akarunk törni és amelyeket soha végle-

geseknek elismerni nem akarunk. Min-

denét elvitte e városnak Trianon és mi 

mégsem csüggedünk. Igaz, ha jelenlegi 

sorsára gondolunk, ma minden lobogót, 

amelyet lenget a városban az őszi szél, 

gyászfátyollal kellene bevonni. De mi 

nem ezt tesszük, ma is diadalmasan 

iobognak a nemzetiszínű zászlók, mert 

mindannyian bízunk a jobb és szebb 

jövőben. Igen ma ünnepelünk. Van rá 

okunk több is Ünnepelünk, mert büsz-

kék vagyunk arra, hogy ennyi kedves 

vendeget köszönthetünk varosunk falai 

között. Itt üdvözölhetjük ismét Antal 

államtitkár és sajtófőnök ur őméltósá-

gát, aki valóban tettekkel mutatja meg, 

mennyire szereti városunkat, mert hisz 

ez évben már harmadszor tisztelt meg 

jnnnünket látogatásával. Igen nagy az 

örömünk, hogy mindig nagyobb méltó-

ságban és rangban köszönthetjük. Meleg 

őszinte szeretettel köszöntjük vitéz 

Marton Béla ur őméltóságát, akinek 

fanatikus hite, akarása, mindennel da-

coló elszántsága volt egyik legfonto-

sabb biztositéka annak, hogy megszü-

letett és a gyakorlatban megvalósult 

vitéz Gömbös Gyula vezérünk nagy 

elgondolása és megvalósult a gyakor-

latban a legkisebb faluban is kiépítve 

mindenhol a Nemzeti Egység szerve-

zete, amelyeket nem egv választásra, 

hanem egy uj ország megszületésének 

legbiztosabb és legál landóbb pilléreiként 

építettek fel mindenhol. 

Igaz meleg szeretettel üdvözlöm 

azt a 18 fiatal képviselőt, akik ma itt 

városunkban megjelentek s akikre csak 

reá kell nézni, már ragyog a mi arcunk 

is. Tetterő, akarás, lendület: ezt látjuk 

arcukból, hiszünk a szebb jövőb. n, 

amikor ily uj politikus-gárdát látunk 

magunk előtt. Üdvözlöm a ma'/.ar 

sajtónak megjelent kepviselőit, akik 

ma ily hatalmas számban jelentek meg. 

A sajtó az a hatalom, amely legtöbbet 

segithet rajtunk. Kérjük a sajtót, fe-

dezze fel e csonka hazában véglegesen 

Kőszeget: az iskola, üdülő, turisztikai 

és idegenforgalmi várost. Köszöntöm 

meleg szeretettel a főispán ur őméltó-' 

ságát, aki most már nemcsak Vas, 

hanem Sopron vármegye főispánja és 

talán ép ebben a minőségében még az 

eddiginél is többet segithet rajtunk. 

S zárjuk le a köszöntések sorát 

akkor, amikor üdvözlöm meleg test-

véri köszöntéssel a mi szeretett kép-

viselőnket Németh Imre barátunkat. Ő 

ma mondja el beszámoló beszédjét s 

ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy 

csak egy dolgot szegezzek le, amikor 

megválasztottuk csak egy dolgot igért 

meg, lejön minden hónapban egyszer 

közénk s dolgozni fog minden erővel 

kerületéért, szülővárosáért. H a hivatott 

valaki ezt megállapítani én érzem ma-

gamat erre hivatottnak, ezen igéi étéi-

nél többet tett. Minden tudásával 

összeköttetésével, akarásával, minden 

idegszálával, éjt-napot egybekötve s 

minden más dolgát elhanyagolva csak 

egy célt ismert: az országos politikába 

küzdeni, a minél előbb megvalósítandó 

nagy reformokért. Kerülete és városa 

érdekében pedig mindent elkövetni, ami 

egyáltalán csak lehetséges. 

De még valamiért ragyoghat m. 

az arcunk. Ma egy uj szint kapott e 

város. Először vonultak ma fel e város 

ban a Nemzeti Egység ifjúsági osz-

tagai fegyelmezett zárt sorokban, aj-

kukon a fogadalommal, szivükben a 

hittel, arcukon az elszántsággal. Fel-

vonultak a 21- 30 évesek, mint -

Nemzeti Egység ifjúsága és mint a 

szebb joyő záloga. Joggal érzi min-

denki e felvonulásnak tüntető jellegét. 

Fokozott mértékben következik el az 

egész országban az ifjúság megszerve-

zése s mi boldogok vagyunk kőszegiek, 

hogy elsőknek lehettünk kész annyira 

a szervezéssel, hogy erőnknek már ki-

fele is, a mai nappal tanújelét adjuk. 

Nézzünk körül a kerületben és büszkén 

állapítom meg, fiatal a képviselőnk, 

í 
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-indenhol helyet kapott a NEP szer 

v e z e t iben a vezető helyeken a fiata 

. kb generáció, ide tartozik a város 

ool/ármestere is, lélekben, elgondolás 

U n és tettekben. Íme a legnehezeb 

órákban összetalálkozott a kerületben 

Nemzeti Egység nagy gondolatában 

h á b o r ú t viselt és ennél fiatalabb ge 

neráció. S ezt mi sorsdöntő fontossá 

pinák tartjuk, mert én szentül meg 

vagyok győződve, s ahol csak meg 

fordultam ezt tapasztaltam, mi vala 

hogvan másként gondolkozunk. Meg 

untuk azt a sok intrikát, gáncso1 

furást-faragást, méregkeverést, önzés 

amelynek tanújelét oly sokszor látjuk 

c óriási az örömünk mikor látjuk 

nincs oly nagy ellentét, mert hisz 

mindannyian egyet akarunk. Megszün-

tetni azt a lehetetlen állapotot, hogy 

h á r o m m i l l i ó ember éljen évi pár száz 

pengőből, másik hárommil l ió ember 

valamivel többől és nagyon kevesen 

viszont a jogtalan, aránytalan és sok 

szoros jövedelemből. Ezeken az álla 

pótokon akar segíteni a mi Vezérünk 

de sokszor látjuk, érezzük, mennyire 

megkötik még mindig kezét láthatat 

lannak látszó, de mégis létező hatalma1 

és akadályok. Maga mögött érezhe 

most már az ország parlamentjét, rajt 

keresztül a választópolgárságot, de h 

érzi és látja, hogy a mindenre kész és 

elszánt ifjúság, a jövő is felvonu' 

mintegv hajtókerékként, ez még köny 

n y e b b é teszi majd elhatározásaina 

megvalósítását. 

Gváva népnek nem volt, nincs és 

nem is lesz hazája. Gyáva ifjuságna 

még kevésbbé van helye a nap alatt 

Ezért állott a mi ifjúságiink is zárt so 

rokban fel és kérem a kormányza 

jelenlévő képviselőit megjelenteni ve 

zérünknek, négyszáz évvel ezelőtt szi 

lárdan állott a vár és védőserege, ma 

a N-'mzeti Egység gyönyörű gondola-

tának jegyében a nagy többség e 

nyugati végvárban ismét őrt áll s be 

sorozhat bennünket ama végvárai so 

rába, amelyekre mindig számithat. 

F.ljeo a Nemzeti Egység, éljen 

ország s Vezére, itt megjelent képvi-

selete, t1 jen országgyűlési képviselőnk 

Lelkes taps között fejezte be be 

szédét vitéz Szabadváry Ferenc. Utána 

viharos ünneplés közepette 

Németh Imre 

épett a szónoki emelvényre. Beszéde 

elején bejelentette, hogy Bornemissza 

Géza iparügyi miniszter, aki előzőleg 

megigerte, hogy résztvesz a kőszegi 

ünnepségeken, fontos politikai tárgya 

lások miatt nem jöhetett el Kőszegre 

Udv'"ölte Antal István dr. államtitkárt 

Marton Béla főtitkárt, Ostffy Lajos dr 

főispán*, a megjelent képviselőket és 

újságírókat, akik oly szokatlanul nagy 

számban kisérték el beszámolójára. 

Köszönöm Nektek — folytatta 

beszédét — mert megjelenéstekkel nem 

csak a baráti, vagy kollegiális ragasz-

kodás megnyilvánulását látom, hanem 

érzem a lelkiség azonosságának mélyebb 

módosítását is. Hiszen kétségtelen, 

"°f?y itt megjelent barátaim parla-

menti munkásságukban mind azonos 

őszinteséggel, hittel és lelkesedéssel 

kívánják szolgálni azt a mély és gyö-

keres változást, amit a parlamenten 

kívül az egész magyar világ megújho-

dásra szomjazó és megújhodásra képes 

lelkei követelnek. 

A sajtó és közvélemény az elmúlt 

hetekben különös figyelmet szentelt 

ennek a beszámolónak, aminek oka 
Semmiesetre sem az én szerény sze-

gélyem, hanem talán éppen az a kö-

J'tnény, hogy hire ment annak, hogy 

István államtitkár ur és a Nem-

zeti ugység mintegy 20 képviselőtagja 

jon le a beszámolóra. Talán ez az oka, 
ho 

W a lapok politikai demonstrációt 

és különlegesen hangsúlyozták, 

hogy itt a reformnemzedék tüntetésre 

készül. De éppen ezért barátaimra 

való tekintettel tisztáznom kell azt 

kérdést is, ami a magyar politikai 

fórum gyanakvással és rosszindulattá 

és rosszindulattal pókhálózott sarkaibó 

felénk ásit: Milyen uj csoportosulás ez ? 

Milyen k l i kk? Mi a neve? Reform' 

nemzedék ? Ifjú gárda ? Élcsoport 

vagy rohamosz tag? ! 

Hát ezekre a kérdésekre kategóri 

kusan a következőket válaszolom : 

Értsék meg mindenütt, hogy it 

nem klíkkszerü politikai érdekszövetke 
zésröl van szó, hanem az eqyjorma 
gondolkozás és meggyőződés szükség 
szerű és természetes találkozásáról 

Nem politikai kottéria összeállitásáró 
van szó, amelyben rendszerint egyéni 

politikai ambíciók és hatalmi vágyak 

keresnek kielégülést, hanem egyszerű 

és magától értetődő találkozása ez a 

mai alkalom az olyan magyaroknak 

akik a maximális önzetlenséggel kivan 

ják szolgálni a legnagyobb történelmi 

válságát élő magyaiság életmentő át 

formálódásának ügyét. 

Itt nincs sző klikkről, frakcióró 
de még csak csoportról sem, amelybe 

belépni, vagy melyből kilépni lehet, it 

egyszerűen a hasonló lelki adottság, 

dolgokról és teendőkről való rokon 

gondolkodás szolidaritása nyilatkozi 

meg, mindenféle külön szervezkedés 

vagy agitatív toborzás nélkül. 

Hogy egész világosan beszéljek 
mi nem vagyunk a reformnemzedék 

néven ismert országos organizáció par 

lamentji csoportja — hiszen én jómagam 

sem voltam soha tagja ennek az orga 

nizációnak — de magától értetődő 

természetességgel itt vannak közöttünk 

azok a képviselők is, akik a reform 

nemzedék mozgalmának voltak a vezetői 

Mi nem vagyunk lfju Gárda vagy FJ 

csoport, nincs semmiféle hangzatos 

nevünk, nem ambicionáljuk azt, hogy a 

pártorganizáció „rohamosztagának" te 

kintsenek bennünket, mert minden 

fiatalos lendületünket arra akarjuk össz-

pontosítani, hogy hangzatos frázisok 

nélkül, komoly munkával, állandóan 

művelődve, a szellem tüzében edzet 

meggyőződés erejével küzdjünk a ma-

gyar élet erkölcsi, szellemi, gazdasági 

átalakulásáért. 

Éppen ezért talán semmi sem jel-

lemzi jobban a Nemzeti Egység Párt-

jának fiatalabb lelkületű képviselőtagjait 

mint éppen a frakciózó, klikkező, pak-

lizó, hol erre, hol arra szövetkező po-

litizálási stílusával szemben érzet 

irtózás. 

Megvallom és ezt a vallomást je-

lenlevő és távollevő, de lélekben velünk 

érző számos barátom nevében is meg 

tehetem mi mélységes idegenséggel 

azt mondhatnám teljes értetlenségge 

szemléljük a politizálásnak azt a for-

máját, amely hatalmi pozíciók elérése, 

vagy Isten tudja miféle más személyi 

momentumok kedvéért, a paklizás és 

szövetségkeresés izgalmában a leg-

ellentétesebb felfogású és gondolkozású 

elemekkel való összefogásra is képes. 

Nem háborodunk fel, nem izgu-
lunk az ilyen látványon, csak egyszerű 

értetlenséggel szemléljük, mint valami 

aarbár exotikumot, mert szemünk és 

elkünk szomjúsága nem ilyen harcok 

jerspektiváját keresi és merőben más 

latci eszközöket óhajt használni. 

Mi, — mindenekfelett hűségesek 

akarunk maradni elsősorban önmagunk-

hoz, a magunk lelkiségéhez, hirdetett 

jrogramunkhoz, amelynek egyik kar-

dinális törvénye a jőindulatő szeretet. 
Vli a magyar élet legfőbb reformját 

abban keressük, hogy ledönteni igyek-
szünk a gőg nek, a társadalmi elzárkó-
zásnak, a gyűlöletnek fal-labirintusát, 

ami a magyart a magyar vértestvérétől 

elválasztja. Mi elsősorban és legfőképen 

azért küzdünk, hogy megszűnjön az a 

rőgős elzárkózás, az a kegyetlen el-

különülés, amit például legutóbb a 
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Duna-Tisza-közén is tapasztaltam, 

ahol a harmincholdas gazdák büszke 

ridegséggel állanak szemben saját nincs-

telen vértestvéreikkel, a földjüket mű-

velő és buzájukat arató földmunkások-

kal szemben és amit még szerte az 

országban mindenfelé látunk felsőbb 

fokozatban: a mélységes ellentétet a 

falu népe és intelligenciája, az adó-

fizető polgár és tisztviselő és még 

számtalan kategória között. 

Mi jól tudjuk, hogy ennek a szel-
lemnek sziilöoka jórészt szomorú tör-
ténelmünk fejlődése. Ez a föld mindig 

a kiskirályok és főleg idegen hatalmak 

által nyakunkba telepitett kiskirályok 

földje volt. A föld. a hatalom, az anyagi 

erők mindig kevesek kiváltságos tulaj 

dona. A helyzet ma sem sokat válto-
zott, csak annyiban, hogy a földjáradék 

mammut-birtokosai mellé egy másik 

kiváltságos osztály nő t t : a termelést és 

elosztást irányító töke roppant hitbizo-'^Jj 

inányainak, a nemzeti érdekek fölé 

nőtt, páncélszekrényes osztálya. 

A mi harcunk ezek ellen a rend 
kiviili kiváltságok ellen küzd, ezeket 
akarja lebontani, hogy az anyagi erők 

nivellálódása meghozhassa a magyar 

lelkek testvéri szeretetben való nivel 

lálódását is. 

Aki figyelte az uj parlament 
munkáját, láthatta, hogy a ml 
generációnk minden tagja, 
minden parlamenti felszólalá-
sában és gesztiójában hűsé-
gesen. becsületesen és önér-
zetesen hangot adott annak a 
meggyőződésnek és annak az 
akaratnak, hogy a magyar föld 
mir.den lehetősége a magyar 
testvérek milliói között a mun 
ka és csakis a munka értéké-
nek aránya szerint osztódjék el. 

És, hogy mi ennek a harc-
nak politikai hadseregében 
Gömbös Gyula vezérkedésé-
hez igazodunk, annak oka az. 
hogy nem volt még felelős 
magyar államférfi, aki a maga 
programjában, de politikai 
gesztlójában is olyan preg-
nánsan kifejezte volna aküz-
ködö, verejtékező magyar mil-
liók élete fölé terpeszkedő 
kiváltságok lebontásának kon-

zekvens haditervét. 
De mindezeken felül Gömbös Gyula 

íozta be a magyar politikai atmosz-

érába a közvetlenségnek, 

az őszinteségnek, a magyar 
testvéri szolidaritás hangjá-
nak azt a melegségét is. amely 
ismeretlen volt a kaszinói ét 

„zergetol as polit ika számunk-

ra idegen v i l ágában . 

Soha még felelős magyar államférfi 

nem beszélt olyan nyilt, közvetlen, 

hátsó gondolat nélkül való becsületes 

őszinteséggel a maga terveiről, elgor*-

dolásairól, a magyar élet teljesség-ét 

sóvárgó álmairól, de harcának keservei 

és tövises nehézségeiről, mint G ö m b ő » 

Gyula. 

De a mi hozzávaló bizalmunkat 

konkrét tények is alátámasztják. 

Néhány nap múlva három éve lesx, 

hogy Gömbös Gyula első kormánya 

átvette az ország ügyeinek intézését. 

A három év nehéz munkájáról és annak 

eredményeiről a mi illusztris vendégünk, 

Antal István sajtófőnök egy Kék 

Könyvet állított össze, amely éppen a 

mai napon jelent meg a nyilvánosság 

számára. Ez a könyv a maga száraz, 

szinte rideg objektivitásával megmu-

a a heroikus erőfeszítésnek azt az 

útját, amelyen a nemzet G ö m b ö s Gyu la 

kormányának vezetésével három év 

alatt, a teljes csőd és reménytelenség 

állapotából eljutott a mai ál lapotig, 

amikor az állami, gazdasági, szociális 

válság legmélyebb pontjáról, a napi 

gondok emésztő tépelődésébó'l kijutva, 

meggyötört de felemelt fejjel tekinthet 

jövő élete újjáépítésének nagyobb táv-

lata felé is. 

De ehhez a mai állapothoz vezető 

kormányzati munkának méreteit csak 

ugy értékelhetjük, ha visszatekintünk 

abba a mélységbe, amelynek remény-

telenségéből három év alatt felemel-

kedtünk. 

Mindenki előtt ismeretes, hogy 

három évvel ezelőtt a rossz termés 

következtében egy súlyos és inségrs 

télnek néztünk elébe. A mezőgazdasági 

cikkek lezuhant árszínvonal és kivitel 

nehézségei érzékenyen csökkentették a 

nemzet jövedelmét. Ausztriával nem 

volt végleges gazdasági megállapodá-

sunk, Csehországgal szerződésen kívüli 

állapotban voltunk, Németország telje-

sen elzárkózott agrárkivitelünk elől. A z 

államháztartás egyensúlyát a legkataszt-

rófálisabb hiány fenyegette. A gazda-

sági élet csaknem teljesen megbénult , 

munka, vállalkozás, forgalom jó-

formán teljesen megakadt, a hitellehe-

tőségek teljes hiánya miatt. A z ország 

nyersanyag-ellátása kellő devizák hiá-

nyában mindig nehezebbé vált és a 

valutavédelmi intézkedések hátránya 

érezhetően jelentkezett abb, n, h a 

mezőgazdasági export ellenértékét a 

gazda nem kaphatta meg teljesen, ami-

vel szemben viszont az ipar jogosulat-

an előnyökhöz jutott. A nép széles 

rétegeire nehezedő gazdasági válság 

nyugtalanságot, elégedetlenséget keltett 

mindenfelé. Fokozta a bizonytalanságot 

és a depressziót külpolitikai és bel-

politikai tájékozatlanságunk is, senki 

ne:n tudta merre megyünk, nem látott 

senki világos célkitűzést és a j ő v ő fej-
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lődés útját és csak a létért való küz-

delem emésztő napi gondjait érezte 

mindenki. 

Ilyen atmoszférában, ezzel az 
örökséggel terhesen vette át Gömbös 
Gyula uz ország ügyeinek vezetését, a 
hét bő esztendőnek egy olyan rezsimje 
után, amikor külön minisztertanácsok 

törték a fejüket azon, hogy milyen 

terveket eszeljenek ki harminc, vagy 

negyvenmilliópengős fölöslegek elköl-

tésére. 

Bizonyos, hogy annak a három év 

előtti szörnyű depressziónak perspek-

tívájából nézve az ország ma anyagi, 

gazdasági, szellemi és erkölcsi szem-

pontból összehasonlíthatatlanul jobb 

helyzetben van. Nem kell különösebben 

rámutatnom arra, hogy a belső politi-

kában a három év előtti helyzethez 

viszonyítva szilárd rend, jogbiztonság 

uralkodik, olyan rend és olyan bizton-

ság, amilyet a bennünket most mindig 

számosabb és számosabban felkereső 

idegenek egész Európában páratlannak 

mondanak. Bizonytalan külpolitikai 

helyzetünket is sikerült Gömbös Gyulá-

nak óvatos, körültekintő és okos poli-

tikával megerősítenie Régi barátaink 

mellé ujakat szerzett, mindig több és 

több barátot szerzett a békés revizió 

gondolatának és előkészitette azt az 

európai atmoszférát, amelyben egyen-

jogúságunk elvi elismerése ma már nem 

lehet vitás. Az államháztartásban vissza-

tért a reális, becsületes költségvetési 

rendszer, a deficit enyhült és a tör-

vényhozás pénzügyi elenőrzése a záró-

számadások gyors beterjesztésével ismét 

hatályossa vált. A gazdasági politiká-

ban is jelentekeny enyhülés állott be, 

a hitelélet merevségéből felengedett, a 

kamat színvonala lenyegesen csökkent, 

a gazdaadósságok első, ideiglenes 

rendezese is a Gömbös-kormány érdeme. 

A mezőgazdasági termékek árszínvonala 

emelkedett és utat tört a kormány 

agrártermekeinknek számos uj külföldi 

piacon. A fővárosban és a vidéken 

lassan-lassan megindult az építkezés és 

az államháztartás válságos állapota 

ellenére is számos beruházást és inség-

munkát tudott Gömbös Gyula biztosí-

tani, hatalmas utakat épített, vizi-mun-

kálatokat végeztetett, hidakat létesített, 

közlekedest modernizált. 

Alapjuban véve nemcsak megálli 
totta, hanem abból erőteljes és biztos 
kézzel óvatos, megfontolt, de erőteljes 
Icpésekkel kivezette a nemzetet. 

Ennek a sziszifuszi munkának el-

végzése közben előkészítette Gömbös 

Gyula azokat a nagyszabású reformokat, 

amelyek végeredményben az egész or-

szág gazdasági, társadalmi, termelési 

és szociális struktúrájának megváltoz-

tatását hozzák majd magukkal. 

A* uj parlament tagjainak mun-
kája es felelőssege ót hónappal ezelőtt 

kapcsolódott a kormányzatnak ehhez a 

munkájához. Mi a kormánynak eddig 

vegzett erőfeszítéseit és célkitűzéseit 

látva, bizalmunkat, szeretetünket és 
lelkesedésünket vittük Gömbös Gyula 

zászlaja möge, hogy a magunk fiatalo-

sabb lendületével, minden felkszültsé-

günkkel és energiánkkal segítségére 

legyünk azoknak a nehézségeknek 

lekuzdéseben, amelyek öt reformprog-

rammjanak megvalósításában gátolják. 

De a mi bizalmunk, szeretetünk és 

lelki stdesünk az ö személye iránt érzett 

hűség, egy pillanatig sem volt szolgai 

meghunyaszkodás. Mindenki ismeri a 

Nemzeti Egység liatalabb képviselőinek 

parlamenti szereplését és mindenki 

tudhatja, hogy sohasem volt még kor-

mánypart, amelynek tagjai nagyobb 
szubuüsuggul, nagyobb önérzettel és 
füg^ctlenstggel mondhatták el meg-
győződésükét, követeléseiket, sokszor 

kemeny kritikájukat is, mint az elmúlt 

parlamenti kampány alatt a Nemzeti 

Egység 1 ártjának különösen fiatalabb 

tagjai. 

Es ez ujabb momentum, ami miatt 

bizalommal és szeretettel ragaszkodunk 

Gömbös Gyulához. Nem akartuk belő-
lünk fejbólintó Jánosokat csinálni és 
senki nagyobb megbecsüléssel nem 

honorálta azt, ha valamelyikünk, 

áthágva a pártfegyelem „unbedingte 

Unterwerfung"-jat követelő parancsát, 

komoly felkészültséggel, de igen hatá-

rozottan megmondta véleményet a 

kormányzat valamelyik tagjának, vagy 

bürokratikus ágazatának gesztiójáról. 

Gömbös Gyula, akit diktatórikus törek 

vésekkel vádolnak, mindig megértette, 

hogy mi nem érezzük feladatunknak a 

a guvernamentalitás szempontjainak 

mindenkori akceptálását és tudja, hogy 

a mi reformköveteléseink, tempósürge-

tésünk végeredményben azok ellen az 

erők ellen szólnak, amelyek öt is gátolják. 

Gömbös Gyula érzi és méltányolja 

hogy a mi lendületünket, sokszor talán 

agresszivitásunkat is a legszentebb 

elégületlenség hatja át, az az elégiilet-

lenség, amely nem az egyéni érvénye-

sülést keresi, hanem minnél gyorsabb 

és gyökeresebb megvalósulását szeretné 

látni a nemzetet fojtogató kiváltságokat 

megdöntő reformoknak, azoknak a 

reformoknak, amelyekre szomjasan vár 

az egész tikkadt magyar világ. 

Mi nagyon jól tudjuk, hogy Göm-
bös Gyula szive velünk van. — Ha a 
lehetőségeket mérlegelő esze sokszor 

csillapít is bennünket, — mert éreznie 

kell és tudnia kell, hogy mi nem ki-
törni akarunk a nemzeti egységből, 
amely szükségszerűen különbózó erők 
eredője, hunem teljes tudatossággal val 
laljuk a haladást mérséklő erőkkel 
szemben, a haladást ösztönző össze-
tevő szerepét. 

Tudjuk, hogy az ország népe, vá-
lasztóink, de külünösen az ország fia-

talsága ennek a szerepnek betöltését 

várja tőlünk. Es ennek tudatában ké-

szülünk fel az őszi parlamenti kampanyra, 

amikor sorban a Ház elé kerülnek a 

nagy reformjavaslatok, mindenekelőtt a 

gazdaadósságok rendezése, a hitbizo-

mánvi reform, a telepitési javaslat, az 

egyke elleni védekezés törvényes ren-

dezése, a sajtóreform, az ügyvédi rend-

tartás reformja, stb. stb. 

Ezeknek a reformjavaslatoknak 

már előzetes, a Párt kebelében meg-

történő és bizottsági tárgyalásain is 

elég alkalmunk lesz kifejteni azt a 

meggyőződésünket, amit eddig sem 

titkoltunk, hogy ezeknek a reformoknak 

és minden más reformnak alapja pénz-

ügyi politikánk reformja kell, hogy 

legyen. Nem fogjuk véka alá rejteni 

azt a meggyőződésünket, hogy Gömbös 

Gyula minden erőfeszítése hiábavaló, 

ha térdre nem kényszeríti azt a pénz-

ügyi orthodoxiát, amely ma egész 

pénzgazdálkodási rendszerünket jellemzi 

és amelynek gesztiójában még mindig 

túlnyomó részt a nagybankok szem-

pontjai érvényesülnek. 

Nem lógjuk elhallgatni azt a meg-

győződésünket, hogy a bankjegyforga-

lom és a váltótórca mesterséges apasz-

tása nem mmzeti diadal, hanem élet-

sorvasztó tendencia és csak arra jó, 

hogy a pengő belső vásárló-erejének 

mesterséges feltomászásával a hitelező 

bankok kétszer olyan vásárlóerejű 

pengőt kapjanak vissza, mint amilyet 

kölcsönadtak. Az inflációtól való rette-

gés nem elegendő indok arra, hogy az 

élet beszáradjon és megöljön minden 

vállalkozást. Nekünk is át kell térnünk 

arra a pénzügyi felfogásra, amely jó-

formán megoldotta Olaszországnak, 

Németországnak nálunknál kedvezőtle-

nebb gazdasági problémáit és amely 

elvet igen találóan fejeznek ki azok a 

hatalmas plakátok és feliratok, amiket 

ma Németországban olvashat minden 

utazó: Das Geld muss rollen, wenn 

wir leben vvollen. 

Hogy ha a mi sanyarú sorsunk 

osztályos társa és szomszédunk Ausztria 
amely sem aranyfedezet dolgában, sem 
földjének tcrn.ő gazdasága dolgában 

nem ál! olyan jól, mint mi és ahol 

még hozzá a közelmúlt esztendőkben 

óriási pénzintézetek összeomlása is meg-

rázkódtatta a pénzügyi szituációt, elbir 

egy nyolcszázmillió sillinges bankjegy-

forgalmat, akkor nem látom be, miért 

kell nekünk háromszázmillió pengőre 

zsugorítani pénzforgalmunkat. Senki 

sem kívánja a nyakló nélkül való pénz-

kibocsátást és még kevésbé azt, hogy 

a megnövekedett bankjegyforgalom a 

spekuláció céljait szolgálja. De hogy a 

komoly és nemzetgazdasági értékeket 

termelő hitelt, azt józan fejjel megérteni 

nem lehet. Sajnos tudjuk, hogy ennek 

a pénzpolitikának irányítása nem száz-

százalékosan a kormány elhatározásától 

függ, de azt hiszük, hogy meg lehet 

találni a módját annak, hogy energikus 

rendszabályokkal rá lehet kényszeríteni 

minden tényezőt öncélúan merev állás-

pontjának megváltoztatására. 

Egyébként teljes felkészültséggel 

készülünk az őszi nagy politikai kam-

panyra, a 

nagy reformjavaslatok alapos 
megvitatására 

és munkánkat ugyanaz a nyiltság, 

őszinteség és határozottság fogja jelle-

mezni, amire éppen az az uj politikai 

stilus kötelez bennünket, amit Gömbös 

Gyula honosított meg és amely az 

ország bizalmát az elmúlt választásokon 

megnyerte. 

Most pedig még arról szeretnék 

egész röviden megemlékezni, ami kép-

viselői működésem kerületi vonatkozása. 

Nehéz erről beszélnem, mert hiszen 

amit eddig városom és kerületem ér-

dekében tettem és elértem az nem 

csupán az én érdemem, hanem talán 

elsősorban a kormánynak, vármegyénk 

kitűnő vezetőinek és annak a szeretet-

teljes és megértő együttmunkálkodás-

nak eredménye, amelyben a város és 

kerület vezetőivel, a Nemzeti Egység 

itteni szervezetének tagjaival kiépült. 

Azt mindenki tudja, hogy nem volt 

olyan akció vagy eljárás sem minisz-

tériumokban, sem más fórumokon, 

amelyből kivontam volna magam és 

öthónapi képviselőségem alatt immár 

közel ezer polgártársam egyéni ügyé-

ben is igyekeztem segítséget nyújtani. 

Az eredménytelenség nem mindig raj-

tam múlott. A legfőbb törekvésem ter-

mészetesen az volt, hogy legjobb tu-

dásom és energiám felhasználásával 

szolgáljam a kerület nagy közösségé-

nek érdekeit. Miden erővel «zon dol-

goztam, dolgozunk és fogunk is dol-

gozni a város, a kerület és vármegyénk 

vezetőinek jóindulatu és jóakaratú tá-

mogatásával, hogy a magyarság ezt a 

nyugati végvárát, amelyet annyi baj és 

csapás ért, minél erőteljesebben bekap-

csoljuk az ország pezsdülő vérkeringé-

sébe. — Az idegenforgalom, ami most 

már örvendetesen megindult erőteljes 

propagandával még fokozható lesz és 

ez kétségtelenül azt fogja eredményezni, 

hogy tárgyalásaink és akcióink, amiket 

uj intézmények létesítése az egész or-

szág szempontjából kieseket érő hegy-

vidékünk nyaralási és üdülési lehetősé-

geinek minél teljesebb kiaknázása ér-

dekében folytatunk, sikeresen fognak 

végződni. Az uj hegyiut, amelynek be-

fejezéséhez szükséges anyagi eszközö-

ket éppen a mi kedves és kiváló pol-

gármesterünkkel együtt sikerült bizto-

sitanunk, kétségkivül a fő ütőere lesz 

annak az életnek, amely reméljük rövi-

desen komoly és országos jelentőségű, 

turisztikai és üdülési vállalkozások so-

rával fogja Kőszeg és vidékének ide-

genforgalmát emelni. Bejelentem azt is, 

hogy minden vonalon megindítottam az 

akciót arra vonatkozóan is, hogy a na-

gyobb közületek ittlevő intézményei 

mindenfele szükségletüket itt helyben, 

részben termelök, részben a helybeli 

kereskedelem utján szerezzék be. 

Es most beszédem befpjezéséül és 

bucsuzóul had említsem meg annak a 

kiváló és európai hírű francia publicis-

tának, Georges Roux-nak, — aki meg-

tisztelt azzal, hogy mai utamra ide 

elkísért — egy nyilatkozatát, amelyet 

részben a néhány napja a budapesti 

Külügyi Társaságban tartott előadásá-

ban, részben egy budapesti napilappal 

foytatott beszélgetésében adott Azt 

mondta Georges Roux, hogy akármerre 

utazik Európában, mindenütt nagy 

lehangoltságot, szomorúságot és val;;mi 

nyomasztó szorongást érez. tzzel szem-

ben itt, Magyarországon meglepő élet-

vidámságot, az élethez való nagy bizo-

dalmat és az újjászületésre való akaratot 

lát. En nem tudom, hogy ha a mi 

kiváló francia barátunk mélyebben nézne 

életünkbe, nem látna-e itt is sok szo-

morúságot és szorongást, de egy bizo-

nyos és abban igaza van, amikor azt 

mondja hogy 

ennek a népnek csodálatos 
akarata és elszántsága van 
az életre, igaza van, amikor 
azt mondja, hogy ennek a 

népnek gerince van. 
Most amikor beszámolómat itt 

befejezem, azt mondom, hogy mi a 

magyar élet országgyűlésének fiatal 

tagjai nem akarunk méltatlanok lenni 

ahhoz a néphez, amelyről minden ide-

jövő idegennek ilyen véleménye van. 

Mi egész meggyőződésünkkel, hitünkkel 

a magyarság nagyszerű életakaratát, az 

újjászületésre való elszántságát akarjuk 

képviselni és most különös szeretettel 

fordulok még a kerületem Nemzeti 

Egységének itt felsorakozott fialals.tgi 

fele és feléjük kiáltom elsősorban biz* 

hattok bennünk, nem fogtok bennünk 

csalatkozni, kemény, egész, maradék* 

talan és gerinces harcot fogunk vívni 

nem magunkért, hanem értetek, a m»-

gyar fiatalságért, a magyar jövőért ! 

A hatalmas közönség kitörő lel-

kesedéssel ünnepelte Németh Imrét. 

Utána 

Antal István dr. 
ál lamti tkár 

kezdte meg beszédét lelkes éljenzéi 

közepette. 

Beszéde elején hangsúlyozta, hogy 

hármas minőségben szólal Kőszeg pol-

gársága előtt. Először, mint a Gömbös-

kormány képviselője, aki a miniszter-

elnök megbízásából jelent meg a kő-

szegi polgárság előtt, másodsorban mint 

ennek a történelmi városnak egyik liive 

és a kőszegi polgárság igaz tisztelője, 

harmadsorban pedig, mert maga is 

azok közé a képviselők közé tartozik, 

akiket rreformképviselők" néven nevez-

nek és akik egy ellenzéki pártvezér 

részéről éppen néhány héttel ezelőtt 

sulyos lelki és érzésbeli kísértésnek 

lettek kitéve. A feléjük irányuló csát tó, 

szirénhangu melódiákra érdemben meg-

adták a választ Mezőkeresztesen, mikor 

ny Miau és őszintén kijelen 
tették, hogy a zászló elha-
gyásának, a politikai dezer-
tálasnak és az elvek iránti 
hűtlenségnek azt a stílusát 
amelyet nekik felajánlottak, 
méltatlankodással utasítják el 

maguktól. 
A Nemzeti Egység Pártjának 

ifjú tagjait a közéletbe nem önzó 

egyéni ambició hozta, de az a 

törekvés, hogy az ezer csapás 

által sújtott magyar nemzet ügyét 

tiszta lelkiismerettel szolgálják és a 

súlyosan megpróbált magyar Jnép 

sorsán őszinte igyekezettel segít-

senek. 

— Bennünket tehát nem a .„kózos 

préda" iránt érzett olthatatlan szomj, 

nem is é pártfegyelem rideg köteledé, 
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még kevésbbé a politikai és egyéni 

érdekek kongruenciája füz egybe, hanem 

a politikai és világnézeti hitvallás egy-

sége, azonossága és közössége. Az a 

szilárd meggyőződés, hogy a háború 

utáni magyarság nagy életproblémáit 

csakis egy emelkedett gondolkodású, 

nagyvonalú, egyéni szempontokat félre-

téve a régi stilusu politizálás kicsinyes 

és alantas taktikai és stratégai fogásait 

és csels7Övényeit, minden konstruktív 

erőt egyesit az előttünk álló nagy nem-

zeti feladatok elvégzésére. 

Eckhardt Tibor legutóbbi politikai 

szereplésével foglalkozott e?után Antal 

István államtitkár, kifejtvén, hogy 

Eckhard t Tibor sa já t lelki-

ismere tének és a t ö r t éne lem 

í té lőszéke e lő t t egya rán t 

sú lyosan terhel i az a fele-

lősség, hogy megakad á l y o z t a 

az összes j obbo lda l i nép ies 

erők megsemmis í t ő ere jű 

összefogásá t és hogy leg-

utóbb i szereplése során oly 

veszede lmes ú t ra lépet t , 

ame ly ut nem a konszol idá-

ció, az a l ko t á s , a re fo rmok , 

a nép ies po l i t ika , de a nyug-

ta l anság , a nyug ta l an i t á s , a 

v isszavonás és a fe l forga tás 

s tác ió ja fe lé ha l ad . 

Ennek az útnak végpontján az 

1918-as állapotok vannak és ennek az 

útnak haszonélvezői egyébként sem 

Eckhardték — akik ezt naivan képzelik 

— lennének, hanem a baloldali radi-

kalizmus és a a forradalmi felforgatás. 

Ám bármint is álljon a helyzet, a 

jobboldali politika — hála a Nemzeti 

Egység fölényes választási győzelmének 

— itt van és mint élő, alkotó valóság 

dominál a politikai életben, annak 

ellenére is, hogy Eckhardték — egy 

szerencsétlen egy és kétélű politika 

áldozatául esve —, mindent elkövettek, 

hogy a baloldali radikalizmus malmára 

hajtja a vizet. Ez a törekvésük azonban 

— mint annyi más az utóbbi időben 

— fiaskót fog vallani, mert az a ke-

resztény, nemzeti népi és agrárszellemü 

politika, amelyet a mi politikai és világ-

nézeti vezérünk, Gömbös Gyula követ 

és vezet, egyedül önmagában is ele-

gendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy 

megtörje minden frontlazitó" próbál-

kozás erejét és a saját erejéből is el-

vezesse a nemzetet az anyagi, politikai 

és erkölcsi ujjáemelkedés igéretföldjére. 

A k ü l p o l i t i k a i he lyze t t e l 

foglalkozott ezután Antal István. 

Külpolitikai célunk, — mondotta 

adva van a kormány nemzeti mun-

katervében : öncélú, független magyar 

nemzeti állam kiépítése a Dunavölgyé-

ben amely egyenrangú, egyenjogú tagja 

a nemzetek társaságának és amely ki 

akarja vívni magának azt a helyet, amely 

őt múltjánál és történelmi hivatottságá-

nál fogva Középeurópában megilleti. 

— E program jegyében fog részt-

venni a kormány az elövetkezö nemzet-

közi tárgyalásokon. Mégpedig: 

1. A revízióhoz való elvitatha-

tatlan jogunkat, amely jogunkat 

ugyan ujabban bizonyos oldalról 

Igyekeznek kétségbevonni, de amely 

jog kétségtelen és vitathatatlan fenn-

állásának éppen az elmúlt napok-

ban adott preciz, tiszta és klasszi-

kus megfogalmazást Nagybrttannia 

külügyminisztere. 

2. Elszakított, kisebbségi sorsban 

élő testvéreink jogainak intézmé-

nyes védelmét, amely tekintetben 

a Nemzetek Szövetségének még 

sulyos tartozása áll fenn Európával 

és az érdekelt népekkel szemben. 

3. Honvédelmi egyenjogúságunk 

követelését, amely jogunkra és az 

annak negligálásából származó ve-

szedelmekre a kormány megbízá-

sából Magyarország népszövetségi 

delegátusa oly messzehangzóan 

hivta fel a hatalmak lelkiismeretét 

és végül 

4. függő nemzetközi gazdasági 

és pénzügypolitikai problémáink 

megoldását, amelyek a nemzet gaz-

dasági és pénzügyi újjáépítése 

szempontjából múlhatatlanul szük-

ségesek. 

— Ahhoz azonban, hogy e célki-

tűzéseket elérhessük, az szükséges, hogy 

egy belső társadalmi struktúrájában 

kiegyensúlyozott, egészséges gazdasági 

bázisokon nyugvó, helyes és igazságos 

szociális eröelosztással rendelkező lélek-

ben és erkölcsi célkitűzésekben teljesen 

összeforrott nemzeti társadalom álljon 

a kormányzat háta mögött. 

A magyar reform-

politika feladatai. 

A magyar reformpolitika célkitűzé-

seiről szólott ezután Antal István dr. 

államtitkár, amelyek a mai adott hely-

zetben a közetkező politikai kategorikus 

imperatívuszok elé állítja a nemzet 

vezetőit : 

1, Igazságossá és egységessé 

kell tenni a nemzeti jövedelem 

eloszlását, hogy ne legyenek olyan 

eles társadalmi rétegek, amelyek-

nek csak morzsák hullanak a 

nemzeti termelés asztaláról, — 

vagy* még azok sem, mig más 

— számban és jelentőségben talán 

jóval kisebb — társadalmi rétegek 

a tulnyon ó részét veszik igénybe 

a nemzeti jövedelemnek. 

2. Helyessé és egészségessé kell 

tenni a magyar fold és a magyar 

nép viszonyát abból a ket nagy 

princípiumból kiindulva, hogy 

egyrészt nem közömbös sza-

munkra, kinek kezére jut a ma-

gyar föld. másrészt annak a ke-

zére kell jutnia, — 1» gyen az 

kis-, vagy közepbirtokos, aki azt 

nem hasznothajtó objektumnak, 

de szent élethivatásnak tekinti. 

3 Az allam közigazgatási és 

miniszteriális struktúrájának al-

kalmazkodnia kell a nemzet meg-

gyengült teherviselő képességéhez. 

E kérdésnél figyelembe kell venni 

azt a lényegesen megváltozott 

helyzetet, hogy ma a közigazgatás 

mar nem alkotmány védő faktor, 

— bár ujabban divat lett min 

denből, még a képviselőházi 

elnöki emelvény átépítésből is 

alkotmány biztosítékot konstruálni, 

— mint volt a régi monarchiában, 

ahol egyik hatásos és nélkülöz-

hetetlen eszköze volt a nemzet 

jogos védekezésének a független-

sége ellen irányuló törekvések 

ellen. Tehát a közigazgatásnak 

az ellenállasra, a passzivitásra é^ 

a negacióta konstruált, bonyolult 

es nehéz szervezetét át kell épí-

teni az aktivitás, az előremenés, 

a gyors cselekvés egyszerű es 

modern aparátusává. . 

4. Céltudatos, nagyvonalú nem-

1 , 0 0 0 . 0 0 0 

Most oly olcsó 
hogy egymillió ufabb 
háziasszony használhatja 

zetnevelés utján kell arra töre-

kednünk, hogv ősi s faji sajátos-

ságunkon felépülő, de európai 

színvonalú kulturánk áldásait 

szélesebb körben tudjuk szét 

sugározni és a nemzet összes 

fiainak közkincsévé tenni. 

5. S ha mindezek betetőzése-

ként a nemzet alkotmányos ve-

zetését az ezeréves tradíciók 

szellemében olyként épitik át, 

hogy lehetővé tegye a nemzeti 

közvélemény szabadon megnyil 

vánuló bizalman felépülő erős, 

céltudatos és alkotmányos köz-

ponti kormányzást, — ezzel már 

vázoltam is annak a nagyvonalú 

és szeleskörü nemzeti reform-

programnak az elvi és lényegbeli 

kereteit, amely reformprogram 

szellemében a kormány a nemzetet 

az elkövetkező nehéz időkben 

vezetni és újjáépíteni akarja, 

hogy meg tudja majd állni a 

helyét a nemzetközi erők bármily 

alakulásában. 

— Ez a reformprogram, amelyet 

meg akarunk valósítani. 

Majd 

a felekezeti béke 

kérdését 
fejtegette. 

— Most Kőszegen — és tudato-

san itt Kőszegen — két olyan vesze-

delmes momentumra akarok még rá-

mutatni, amelyekkel ha higgadtan és 

tárgyilagosan nem nézünk szembe, sú-

lyos belső komplikációkat idézhetnek 

elő s ez a vallás és felekezeti ellenté-

tek szitása és az irreális legitimista 

propaganda. 

Egyik históriai tragédiája a nem-

zetnek, hogy történelmének éppen abban 

a pillanatában oszlott meg vallásilag, 

amikor a külső veszedelemmel szemben 

a legnagyobb szükség lett volna össze-

fogásra. De ha ezt ilykép rendezte a 

Gondviselés, nekünk, mai generációnak 

nem lehet az a feladata, hogy ezt a 

történelmi csapást még jobban és tu-

datosan elmélyítsük a vallási ellenté-

tek kiélesitésével, főként pedig azzal, 

hogy a vallás szent eszméit a politikai 

gyűlölet szitására használjuk fel. En tu-

dom azt, hogy ebben a tekintetben, 

hála Istennek az egész országban ör-

vendetes a helyzet s talán Kőszeg az 

egyedüli hely, ahol e téren még némi 

kívánnivalók vannak. Arról is meg va-

gyok győződve, hogy ha hiba és hiá-

nyosság van is még e tekintetben, ez 

nem a magas egyházi vezetés jóakara-

tnn, emelkedettségén és hazafiasságán 

múlik s inkább kicsinyes helyi szem-

pontok játszanak közre, hogy Kősze-

gen más a helyzet, mint az ország 

egyéb városaiban. Mikor kifejeztem azt 

a hő óhajomat, hogy itt is örvende-

tesen változzék meg a helyzet, egyben 

biztosítom a kőszegieket arról, hogy a 

kormány egész erejével akadályozza 

meg azt, hogy bárkit jlyen vagy olyan 

politikai meggyőződése, vagy lelkiis-

mereti állásfoglalása miatt bárki is ül-

dözéssel, vagy akármilyen más hát-

ránnyal sújtson. 

Ezután rámutatott a 

legitimista propaganda 

irreális mivoltára, főleg arra a két 

hamis kiindulási pontra, mintha a kis-

antant nem lenne egységes a restauráció 

ellenes felfogásban, másrészt, mintha a 

nagyhatalmak akarnák a restaurációt. 

— Mindkét állítás téves, helyte'en, 

tarthatatlan és sulyos cáfolatot nyert a 

közelmúlt külpolitikai eseményeiben. 

Mert hiszen a bledi kisantant-konfe-

rencia eddig sohasem tapasztalt egy-

séggel és határozottsággal fordult 

szembe minden restaurációs kísérlettel 

és háborúval kiván válaszolni minden 

restaurációs kisérletre A nagyhatalmak 

viszont más természetű sulyos problé-

máiak közepette semmi hajlandóságot 

se mutatnak arra, hogy a kisantantot 

ez álláspontja feladására kényszerítsék, 

sőt például Németország határozottan 

ellene van minden ilyen törekvésnek. 

— A legitimista akciót ma nem 

tekinthetjük reálpolitikai akciónak, amint 

nem tekinti annak olyan körültekintő 

reálpolitikus sem, mint Bethlen István 

gróf s nem tekinti annak Schuschnigg 

osztrák kancellár sem, aki pedig van 

olyan jó legitimista, mint a bicskei plé-

bános, vagy a megbukott dombovári 

népképviselő. 

— Gömbös Gyula egyébként ta-

valyi költségvetési beszédében világo-

san megadta azt a becsületes platt-

formot, amelyet minden magvar ember 

— legitimista, vagy szabadkirályválasztó 

— magáévá tehet, amikor azt mon-

dotta, hogy elvi meggyőződésének 

fenntartásával hajlandó a legitimista 

álláspontot mérlegelés tárgyává tenni, 

ha az ország érdeke ezt igy fogja 

kívánni Ma az adott helyzetben, az 

ország érdeke nem kívánja ezt, sőt 

határozottén az ellenkezőt kívánj?. 

Ennélfogva nincs semmi létjogosultsága 

annak, hogy egy kivihetetlen és irreális 

cél délibábjának hajszolása miatt a 

levegőbe fecséreljük el a nemzet drága 

erőit. 

A legitimizmusnak — ha tényleg 

az országért és a népárt valónak tart-

ja magát — ezt a princípiumot épp 

úgy kötelezőnek kellene elismernie, 

mint ahogy kötelezőnek és irányadónak 

tekintjük azt mi, a magyar politika 

jobboldali frontvonalához tartozó tor-

vényhozók. 

— S ez lévén a törhetetlen meggyő-

ződésünk, ezért tartunk ki hűséggel és 

hittel a Nemzeti Egység gondolata, hit-

vallása, politikája s vezére mellett, 

mert ezt a gondolatot, ezt a hitvallást, 

ezt a politikát, ezt a vezért is eszköz-

nek tekintjük — , de az egyetlen és 

kizárólagos célhoz vezető eszközöknek 

— az örökkévaló nemzet szolgálatában. 

Ltlkes taps és viharos helyeslés 
közben fejezte be szavait Antal István 
dr. Utána 

Vitéz Marton Béla 

emelkedett szólásra : 
— A kerületi elnök ur értékes 

5 



KWHHÍK 
jt 

f m 
* >é 

ti Kósn-g ts Vidéke 1935 sxepte r.hör 22. 

• : • v 

l 
| 

I 

«v 

b< széde — mondotta — mignyugtató 

bizonyítékát szolgáltatta annak, Hogy 

azok az eszmék. amelyeknek megva 

lósitásáert három esztendeje harcolunk, 

a mr'4>ar nép legszélesebb rétegeinek 

lelkében termékeny tahjra találtsk. 

Beszéde további részében han^ 

súlyozta, hogy egy nemzet életének 
kialakulásában egyenrangú jelentősége 
van az állami gépezetnek és a tár-
sadalmi munkának. 

— A nemzet nagy életkérdései 

csak a nemzet fiainak összefogása 

által tí?rfm'ett erfivel oldhatók meg. 

Ennek az erőnek rendszerbe foglal-sái 

jelenti a Nemzeti Ebyse«í szetvezési 

munkái i . 

— Olyan belpolitikát akarunk kö-

vetni, amely a nemzet múltjához és faji 

sajátságaiban gyökeredző hagyomá-

nyokhoz való ragaszkodás mellett az 

idő követeléseihez alkalmazkodó hala-

dást jelenti. Külpolitikailag pedig csak 

egy törekvésünk lehet A magyarságnak 

Európa nemzetei között azt a helyet 

kell biztosítani, amely ezeréves múltja 

és a földrajzi követelmények észszerü-

sége révén is joggal megilleti. . 

A Nemzet i Egy ség Pa r t j a t ehá t , 

m in t a m o z g a l o m po l i t i ka i fak-

to ra az á l l a m és a nemze t 

j ö v ő j é n ek b i z tos í t á s á t nem a 

min isz ter i b á r s ony s z é kek , a z a z 

az egyes p a r l a m e n t i p á r t ok és 

f rakc i ók veze t ő f é r f i a i nak , 

h a n e m a n ép l egszé l e sebb ré-

tege inek . k o a l í c i ó j á b a n- l á t j a . 

— Az öncélú nemzeti államiság 

fennmaradását elsősorban a magyar 

faji sajátosságok erőteljesebb kiműve-

léséből fakadó erő biztositja. Ennek 

belátása vezetett ahhoz, hogy szükség 
vjn mélyreható reformokra, amelyeknek 

irányelvei a Nemzeti Munkatervbe fog-

laltattak. 

— A reformok élén a kenyérkér-

dés biztosítása áll. A többi reform ezt 

csak követheti. E gymélyreható reform-

politikával járó áldozatokat csak az az 

uj magyar tipus képes meghozni, az a 

teljesértékü állampolgár, aki érzi es 

tudja, hogy öncélú és örökéletű érték 

csak egy van a nemzet. 

— Az a munka, amelyet a Nemzeti 

Egység szervezetei a múltban végeztek 

és fokozott mértékben a jövőben foly 

tatnak, világos bizonyítéka annak, hogy 

nem v á l a s z t á s i cé loka t szo l 

g á l ó á tmene t i j e l l egű a l a k u l a 

tokró l h a n e m é r t é k á l l ó szer 

ve ze t ek r ó l v an szó , 

amelyek önzetlen munkájukért jogosan 

követelhetnek megbecsülést mindenkitől 

— Ennek a közérdekű munkának 

a támogatása egyetlen foglalkozási 

ággal, vagy hivatali állással sem lehet 

összeférhetetlen és ezt a jelvényt, amely 

a nemzet erdekében végzett munkában 

való résztvételt dokumentálja, az eke 

szarvától a miniszteri bársonyszékig 

mindenki büszkén viselheti. 

A Nemzeti Egység országos szer-

vezetében csak azok kaphatnak vezető 

szerepet, akik soha nem feledkeznek 

meg az önmegtagadás fogadalmáról 

akkor, amikor közérdekről van szó. De 

éppen ezért meg kell követelnünk azt, 

hogy munkánkban támogatást kapjunk 

és én ünnepélyesen kijelentem, hogy 
csak addig maradok a helyemen, 
ameddig ennek a nemzeti célokat szol-
gáló munkának megbecsülését és tá 
mogatását látom. 

En azokból az eszmékről és cé-

lokról. melyeket három esztendőn ke-

resztül szervezeteinknek hirdettem, 

soha sem fogok megfeledkezni. Ez a 

Nemzeti Egység politikája és ennek a 

olitikának magyar földön nem lehet 

„omoly értelemben vett ellenzéke. De 

nem is látok olyan komoly ellenzéket, 

amely a Nemzeti Egység politikájától 

világnézeti alapon különböznék. Csak 

E 

személyi kérdések és politikai taktikázás 
tartja össze az ellenzéket, de ilyen 

szempontok bennünket, akik sokkal 

magasabb erkölcsi értékű célok felé 

törekszenek, meg nem állithatnak az 

uton. 

Erőt a munkához a nemzet meg-

értése ad és az 

az ij/uság, amelynek lelke nehéz 
időkben is fogékony a nemzeti 

ideálok iránt 
és amelyben akarat és elszántság van 

arra, hogy az általunk megkezdett 

munkát folytatni fogja. Ebből a fegyel-

met önként magára vállaló fiatalságból 

kell a magyarság uj elitjének, a jelle-
mek arisztokráciájának sarjadnia. 

Ha az ellenzék harcot mi békés 

épitő munkát hirdetünk és lehetetlen-

nek tartom, hogy a nemzet személyi 

célokért indított harcnak oda dobja 

magát. 

A Nemzeti Egység politikája ne-

vében is hordja azt a törekvést, amely 

ennek a nemzetnek egyik féltve őrzött 

dncse: a felekezeti békét. 

Nem lehet k ü l ö n b s é g m a g y a r 

és m a g y a r k ö z ö t t és az egy-

h á z a k n a k ö r ö m m e l kel l támo-

ga t n i o k az t a m u n k á t , ame l y 

a v a l l á s o s s á g és h a z a f i a s s á g 

é r zésének á p o l á s á v a l a te lkek 

h a r m ó n i á j á t i gyeksz i k meg-

erős í ten i . 

Ezt a megértést láttam a közel-

múltban is, amikor különböző vidékek 

népének egymáshoz közelebb hozása 

érdekében Pest és nógrádmegyei szer-

vezeteink Esztergomban látogatást tettek 

és a Hercegprímás ur őeminenciája a 
nála tisztelgésre megjelent szervezeteket 
szeretettel jogadta és Isten áldását 
kérte nemzetépítő célkitűzéseinkre. 

— A közigazgatástól azt kívánjuk, 

hogy a munkában a népszeretettől 

áthatott szellem vezesse és mi ehhez a 

törekvéshez szívesen és örömmel aján-

juk fel segítségünket. 

\ szerveze t t ség és fegyelme-

zet tség o l yan erőt ad a nem-

zetnek , ame ly d i k t a t ú r a né l k ü l 

is l ehe tővé teszi a legnehe-

zebb ké rdések m e g o l d á s á t is. 

Ameddig az alkotmányos eszközök 

a nemzet jövője felé vezető utat biz-

tosítják, addig nincs szükség diktatúrára, 

de legkevésbé a liberalizmus korszaká-

ban nagyranőtt bankokrácia diktatúrá-

jára, amely a tőkét öncéllá és a munkát 

egyéni érdekek vak eszközévé tette 

meg. A becsületes munka kell, hogy a 

jövőben értékmérője legyen minden 

embernek és intézménynek és talán 

legelsősorban értve ezalatt a politikát, 

amely nem egyéb, mint a nemzet és 

az eljövendő nemzedékek érdekében 

végzett szellemi közmunka. Igy kell 

értelmeznie mindenkinek az uj idők 

parancsszavát, aki ma a közélet terén 

szerepet akar és mer vállalni. 

— A Nemzeti Egység tábora, 
amelyet becsületes és hazafias szándék-
hozott össze, elég erős lesz arra, hogy 
szembe szálljon azokkal, akik a Nemzeti 
Egység megteremtésének útjába mernek 
állni, de arra is, hogy a magunk kö-
réből eltávolítsuk azokat, akik a Nem-
zeti Egység zászlajának árnyékában 
önző céljaiknak menedéket keresnek. 

Kőszeg maroknyi népének hősies-

sége egyszer világverő útjában állította 

meg a törököket. A halhatatlan ősök 

ivadékainak ma az újraépülő ország 

egyik bástyáján kell őrtállniok. 

Marton Béla beszédét az egybe-

gyűlt közönség óriási lelkesedéssel és 

tetszéssel kisérte. 

A nagygyűlést vitéz Szabadváry 

Ferenc zárta be néhány lelkes szóvaí 

Felolvasta a táviratot amelyet elküld-

tek vitéz Gömbös Gyulának. Egyúttal 

bejelentette, hogy Festesits Domonkos 

gróf a következő táviratot küldte: „Be-

tegségem miatt sajnos nem jöhetek, 

lélekben gondolatban veletek, refor-

mokért küzdök nehéz utakon, őszinte 

barátsággal". Ugyanilyen értelemben 

mentette ki magát báró Roszner István 

országgyűlési képviselő is A körmendi 

N. E. kerület elnöke Fülöp pedig ugyan-

csak táviratilag kívánt minden jót a 

nagygyűlésnek, mely a himnusszal ért 

véget. 

A nagygyűlés után Antal István 

dr. és vitéz Marton Béla fogadták a 

NEF* ifjúsági szervezetének vezetőit, a 

nemezgyár küldöttségét és Márffy Jó-

zsef NÉP titkárt. 

Fél 1 órakor 150 teritékes társas-

ebéd volt a Strucc-szállóban. A ban-

ketten Ostffy Lajos dr. főispán, Ma-

rasztó Ferenc polgári iskolai igazgató 

vitéz Tótth András, Németh Zoltán, 

gróf Pálffy Daun József, Szentpály 

László és Németh Zoltán busmajori 

földbirtokos mondtak pohárköszöntőt. 

Nagy feltűnést keltett Szentpályi László 

felköszöntője, aki kijelentette, hogy a 

NEP krpviselőtagjai közül mintegy 120-

an aláirják Németh Imre bátor pénz-

ügyi politikai kijelentéseit. 

A turista-

ünnepségek. 

Délután 2 órakor Antal István dr. 

és a kíséretében lévő képviselők és új-

ságírók végigkocsiztak az uj szabóhegyi 

műúton. Egyik részük a Vöröskereszt-

nél visszafordult, hogy a fél 4 órás 

vonattal elutazhasson Kőszegről. A má-

sik részük résztvett a 

Hörmann-forrási menedékház 

bokrétaflnnepélyén. 

Az ünnepségen mintegy negyven 

turista-egyesületen kivül képviseltette 

magát a Magyar Cserkész Szövetség 

III. kerülete, a vármegye és a MÁV IS. 

A kedves ünnepséget Andráskai-

Miiller Ede kormányfőtanácsos, az „írott-

kő-osztály elnöke nyitotta meg. Üd-

dözölte a jelenlevő egyesületek kikül-

dötteit, Ujváry Ede dr. Szombathely 

város polgármesterét, Thirring Gusz-

távot a Magyar Turista Szövetség dísz-

elnökét, P. Ábrahám Dezső volt mi-

niszterelnököt, Vigyázó János dr.-t a 

Magyar Kárpát Egyesület elnökét, Horn 

Károly alelnököt és a budapesti orvos-

egyesület kiküldöttjét, akik az ünnep-

ségén külön is felszólaltak és üdvözöl-

ték az ,,lrottkő"-osztály vezetőség ab-

ból az alkalomból, hogy a menedékház 

épitése már ennyire jutott. 

A vendégek abban a reményben 

búcsúztak, hogy jövőre már a teljesen 

elkészült menedékház avatási ünnepélyén 

vehetnek részt. 

Az óházi kilátótorony 

alapkőletétele. 

A Hörmann-forrási ünnepély után 

az előkelőségek kocsikon érkeztek az 

óházi alapköletételi ünnepélyre, amelyre 

körülbelül ezer ember gyülekezett össze. 

A Concordia énekkar vezette be 

az ünnepséget, majd Jámbrits Lajos 

ny. polgármester mondott emelkedett 

hangú ünnepi beszédet. Kifejtette, hogy 

a régi kilátótorony leomlott, mert rossz 

volt a kötőanyaga. A kilátót most újra 

felépitik, de jobb, időállóbb anyagból. 

A nemzetnek is ilyen jó kötőanyagra 

van szüksége. 

Antal István dr. beszédében ki-

fejtette, hogy a nemzet uj épületének 

tartó kötőanyagát most keverik össze. 

Beszédének további részében hang-

súlyozta, hogy a kormány tudatában 

van annak, hogy Kőszeg gyönyörű ter-

mészeti fekvésénél fogva kiválóan al-

kalmas arra, hogy turista gócpont le-

gyen; ezt a törekvést a kormány elő 

is akarja segíteni. Igy hajlandó anyagi 

hozzájárulást biztositarii az Oházon fel-

épitendő uj kilátótorony költségeihez is. 

A nagy éljenzéssel fogadott mé-

lyenszántó beszéd után Kőszegi József 

ny. rendőrkapitány a Kőszegi, Turista 

Egylet titkára felolvasta az Óhá z tör-

ténetét és alapkő letételi okmányt. 

A lélekemelően szép ünnepélyt a 

Concordia énekkar szereplése zána be. 

Elutaznak a vendégek. 

A turista napok magasrangu ven-

dégei közül Marton Béla NEP főtitkár 

már kora délután eltávozott Kőszegről, 

a vasvári NEP választmányi ülésre au-

tózott. A képviselők és újságírók egy 

része a fél 4 órás vonattal utazott el 

Kőszegről. Antal István dr. államtitkár 

este autón Bécsbe utazott Pártos Szi-

lárd a Függetlenség szerkesztője és 

George Roux francia publicista társa-

ságában. 

A turisták első filléres gyorsa 18 

óra 38 perckor, a másik pedig 19'30-

kor robogott ki az állomásról hatalmas 

közönség jelenlétében. 

Németh Imre körút ja 

a kőszegi kerületben. 

Németh Imre országgyűlési kép-

viselő három napon át 26 községét 

látogatta meg. U jara elkísértek vitéz 

Szabadváry Ferenc kerületi elnök, va-

lamint J igits József és Márffy József 

iitkáiok. U^y volt előkészítve, hogy 

csak a választ.nányi tagok és a pa-

naszosok jöjjenek össze, de sok helyen 

•»z egész, de sok helyen az egész 

lakósság fcivonuit: szeretettel és vi-

rággal fogadták Nemeth Imrét. Nem 

győztek örömüknek eleget kifejezést 

adni, hogy ime itt van az uj szellem, 

dinire azelőtt nem igen volt példa, a 

Nemzeti Egység képviselői és vezetői 

>etartják ígéretüket es a legsűrűbb 

személyes érintkezés veszik fel a 

falvak lakósságával, hogy igy a hely-

>zinen győződjenek meg n i r denho l 

az ország bajáról és jajáról. 

A körút alkalmával h ' t fón Njgy-

Csö.nötét, Pusztacsót, Tömördöt , Kis 

ÍS Nfigyasszonyfaivat, Köszegpatyot 

és Söptet kereste fel. 

Kedden Pösén, Gyöngyösfalun, 

Gyöngyösapál in , Pctenyén es Nagy-

gencsen járt. 

Pösen vitéz Thyll tábornok fo-

gadta ünnepélyesen. Kíséretében ki-

ment a falu határába, hogy olt sze-

gélyesen ^yőz fd j t k meg az előadott 

panas?okról Gyöngyösapátiban Bala-

ton G>u1a biró fogadta magyaros 

vendégszeretettel. Perényén fnklyás-

nenettel várták és a mezőkön öröm-

tüzeket gyújtottak tiszteletére. A pe-

renyei verbunkos csoport testületileg 

köszöntötte. A Nemzeti Egység nevé-

Den lk<r József titkár üdvözölte meleg 

szavakkal, majd a falu nevében a biró. 

Nagygencsen Szerdahelyi Eh k dr. 

körorvos vacsorán látta vendegül a 

képviselőt és kíséretét. Itt együ t volt 

elMte a nagy választmány. 

Szerdán Olad, Sé, Ondód , Torony, 

Dozmat, Felsőcsatár, Vaskeresztes, 

Kisnarda, Nagynarda és Bucsu közsé-

gek kerültek sorra. Minden községben 

az egész választmányt fogadta Németh 

Imre. Nagy ünnepélyességgel fogadták 

Ondódon is, ahol körülbelül 400 en-

i3er gyülekezett össze és 60 tagu 

cigányzenekarral fogadták. A képviselő 

megkoszorúzta a hősi emlékmüvet. 

Búcsúban larrpionos kerékpárosok 

várták a késő éjjeli órák dacára a 

falu határában. Szabó Aladár földbir-

tokos vacsorát adott tiszteletére, ame-

lyen a környék egész előkelősége is 

resztvett. 



Megváltozott a frontharcos-ünnepség 
programja! 

Közbejött okok miatt a mai ünnep-
ség sorrendje a következőképen vál 
tozott meg: 

D. e. 10 órakor táborimise és 
zászlószentelés a Jézus Szent Szive 
templomnál. 

D. e. 411 órakor átvonulás a 
Hősök Kapujához, ahol ünnepi köz-
gyűlés keretében az ünnepségünk a 
következő tárgysorozattal folytatódik. 

1. Hiszekegy.Játsszaavárosizenekar. 

2. A zászló felavatása a felekeze-
tek lelkészei által. 

3. Ünnepi beszéd. Mondja gróf 
Takách-Tolvay József orsz. elnök. 

4. Zászlószegek beverése. 
5. Zárszó. Tartja dr. Stur Lajos a 

kőszegi főcsoport alelnöke. 
6. Hősök emlékmüvének meg-

koszorúzása. 
7. Himnusz. Játssza a városizenekar 
8. Díszmenet. 

1 A órakor rendkívüli közgyűlés 
a városháza tanácstermében. A V-r 
megyei Frontharcos Tanács megalakí-
tása. 

Az ünnepélyünk további sorrendje 
a már szétküldött meghivó szerint. 

Elitélték Németh Imre 

rágalmazóit! 
Ismerete®, hogy választási harc 

során mennyi rágalmazó valótlanságoi 
terjesztettek Németh Imréről, aki 
rágalmazóit bíróság ele állította. Az 
első füvonás most játszód itt le, ami 
kor is Szelinger Dezső, Mokry Viktor 
újságíró és Kovács Mihály nagygencsi 
földműves kei ültek a vádlottak padjára 
Ugy értesülünk, hogy több vezető 
a lásban levő kerületbeli funkcioná-
riuss tl szembtn is rövidesen fótár 
gyaiasra kerül a sor. A szombathely 
törvényszék csütörtökön tárgyalta nngy 
érdeklődés mellett az ügyet. amel jn ik 
során > luélték Szelinger Dezső' es 
Mokry Viktoit. A tárgyalásról a követ-
kezőben számolunk be. 

Az ügyészség vádat emelt Szélinger 
Dezső sörgyári igazgató, Mokry Vikioi 
budipesti hírlapíró es Kovács Mi - '0i 
n .,>gencsí föld.uives ellen, mert áili 
toiag a választást megelőző kort *.ia 
idejin azt állították Németh I nre 
egységespáni kepviselö jelöltről, ho.,) 
az a kommün alatt vörös katona von 
és mint ilyen, részt vett a tiszavár 
konyi kastély kirablásában. 

A tárgyalás megnyitása és a sze-
mélyi adatok bemondása utan a vád-
lottak valamennyien kijelentettek, hogy 
nem ».rzik magukat bűnösnek. 

A vád.ottak kihallgatása után SÍU 
Lajos dr., Németh Imre dr. jogi kép 
viselője állott fel és több levelet é 
ira ot nyújtott át a bíróságnak, ame 
lyek Nemeth Imre kommün alatti su-
rtp ésére vonatkoztak. E/ekből kitűnt 
hogy i szombathelyi körletpa incsnok-
s<<k 1920 feL-ruár kJ0-án keltIgazolásá-
vá I Nemeth Imrét igazolta. Németh 
Imre volt ugyan vöiös katona, d 
ebbt a tanácsköztársaság kényszeri 
tette bele és mint ilyen, magatar!, 
sáv i! az ellenforradalmat, nem pedi 
a vöi.' sök érdekeit szolgálta. Ugyané/ 
az igazolás elmondja azt is, hoi.\ 
Nemeth Imre Tiszavárkcnyban jan 
ufcytn ts ott egy tüzérüteg parancs 
"oka volt, majd román fogságba ktrüi-

sak a kommün bukása után tér-
heten vissza. 

Üzutan ismertették a tiszavárkonyi 
volt plébánosnak a kve iet , amelyben 
a I bános köszönetet mond Németh 
Imrének, az ottani magatartásáért. A 
tiszavárkonyi tanitó levele arról tanús 
*odott, hogy Nemeth Imre rövid on 
tartózkodása alatt ellenforradalmi 
ténykedéseket fejtett ki. 

A három vádlott védője Freyberger 
Jenő dr. ellenbizonyítást kért. 

A bíróság a bizonyítási kérelmek»t 
el is utasította. E/után Freyberger Jenő 
dr.-t tabuként hallgatta meg a bíróság, 
<ki kijelentette, hogy neki közvetlen 
tudomása nincs arról, hogy Nemeth 
Imre vörös erzelrrü lelt volna, ó csak 
azt tudja, amit hallott. 

Ezután Farkas Mária nyu;alrra 
zott tanítónőt hallgatta ki a bíróság 
aki szenvedélyes hangon kezdte me, 
vallomását. KijeitnleUe, hogy Németh 
Imrét gyermekkora c ta ismeri, de a 
kommün alatti magatartásáról csak 
közvetve tud 

Ezután Bárány Imre volt tisza 
várkor.yi biró a kommün alatt direk 
tóriumi tag kihallgatása következett 
iki elmondotta, hogy Smuk vörös 
d mdárparancsnok, Enge! Sándor adju 
táns és Nemeth In re voltak * vezeti 
annak a csapatnak, amely Tiszavái 
konyban a kommün alatt tőle nyugta 
elLnében átvették a Markbreit kastély 
amelyet aztán később kiraboltak. Ó 
nem állítja, hogy ez a Németh Imre 
:ki most országgyűlési képviselő, volt 
lt nt Tiszavárkonyon. Ot szembesítették 
Nemeth Imrével annakid. jén Tiszavai 
xonyon, de ő a képviselő Nemet! 
Imrében nem ismerte fel azt a Németh 
l rrét, aki a kommün alatt ott járt. 

Az ujabb bizonyítási indítványokat 
a buósag elutasította, majd a vád é? 
védőbeszedek után meghozta ítéletet 
amely szerint bűnösnek mondotta k 
Szelinger Dezső és Mokry Viktoi 
vaias/.'ójogi visszaélés vétsége miati 
es ezért Szelinger Dezsőt 40, Mokry 
Viktort pedig 60 pengő pénzbüntetése 
iielte. Kovács Mitiióst p^dig felmen 
t . tte. 

Megállamitotta a bíróság a vád 
lottak bűnösséget a beismerésük alap 
jan Ezek a kijelentések azonban valót 
anok voltak, mert azt tartalmazták 

hogy Németh Imre vörös érzelmű 
vol , holott ennek az ellenkezője bi 
zonyosodott be. Enyhitő körülmény 
nek tudta be a bíróság a vádlottak 
büntetlen előéletet és :<zt, hogy ezek 
i kijt leütések a kortézia h-vében 
hangzóitok el Kovács Miklóst Kikel 
'ett menteni mert az i'yen bűncselek 
nényhez szükséges tényálladck, ; 

f Jj-len»és, nem töitént me;i. 

A kir üt»vé: z fellebbezett az eny 
hitó szakasz aikalnazasa miatt é 
sulyosbbitásért, Sz»lif ger é> Mokry ; 
•ünösség megáll pitá^a miatt. 

Kőszegi események az 
ország sajtójában 
A kőszegi politikai esemé-

nyekről ir az egész ország saj-

tója napok óta. 

Mindazon újságok felelős szer-

kesztői és munkatarsai, akikről 

jeleztük, hogy Kőszegre lejönnek 

valóban meg is jelentek. Igy ez-

után érthető, hogy városunkkal 

kapcsolatban még a jubileumi év-

ben sem irtak annyit, mint most. 

Mindez előrelátható volt, meri 

valóban országos jelentőségű po-

litikai események játszódtak le 

e úttal Küs/egen, amelyektől most 

még csak a sajtó hangos, de biz-

tos, hogy még nagy visszhangja 

lesz a politikai életben is. 

Ötvenoldalas lapban s e m volna 

elég helyünk a r ra , h o g y mindazt 

leírjuk, amit most irnafc rólunk 
Tény az, hogy a politikai jelen-
tőségű események mellett minden 
lapban jut elismerés Kőszegnek, 
az iskola, üdülő és nyaraló város-

nak és igy ezzel rendkivül örven-
detes propagandát sikerült elérni 
városunk mellett. 

Érdekesnek tartjuk csak a cí-
meket ismertetve reámutatni arra,: 
mit hogyan és milyen beállítás-
ban ir az egész magyar sajtó a 
kőszegi eseményekről. 

A „Magyar Hétfő" teljes első és 
násodik oldalán 8 hasábon keresztül 
„Politikai szenzációk : Antal htván 
„Eckhardt a baloldali radikalizmus 
nalmára hajija a vizet- Étdekts po 
íTik; i beszédek Nemeth Imre beszá-
t.oló gyűlésén. Németh Imre a NEP 
fiatal képviseié inek törekvéséről. Anta 
htván az egységről és az ellenzék 
front kudarcától. Marton Béla a ke-
nyér.kétdes biztosításáról". 

A többi lapnál is csak a főcíme 
ket soroljuk fel. Hétfői Napló egész 
oldala : „Aki ma legitimista ptopagan 
d it csinál, feldúlja az ország nyugal 
mát". Reggeli Újság képeket is hoz 
— Az egész oldalas cikkek címei 
„Anta! államtitkár a félrevezető legi 
limista propagandáról és a fekkezet 
béke szükségességéről beszélt vasár 
nap Kőszegen Marton Béla és Németh 
I nre a bankokrácia elleo. Feltűnő ki 
jelentések a leformnemzedék kőszeh 

ülésen. Németh Imre a páncélszekré 
nyes osztályról". — A Reggel ei'ész 
oldalon : Eckhardt Tibort es a legi 
timistákat támadta Antal István állam 
titkár vasárnap Kőszegen, ahol a re 
formképviselők vonultak fel Németh 
Imre beszámolóján. — Hétfői Ujsá* 
e^ész oldalon : Szivárványhid Defcre 
cen és Pannonhalma között. — Nyu 
gitmagyarország egész oldalon: A 
NEP kőszegi kerületi ifjúsági szerv •> 
zeteinek impozáns avató ünnepsége 

— A keddi lapokból: 8 Órai Újság: 
A kőszegi beszámoló szenzációja : fel 
vonultak a NEP első harci századai 
generálmars, Nep induló és Hitler-

öszöntés". — Esti Kurir vezércikke 
őszinte beszéd. Kézfelemelés és ge 
nerálmars a kőszegi NEP gyűlésén 
Az Est két képet közöl: amint Antal 
I tván beszél és amint Marton elvo-
nul az ifjúsági századok előtt. A cik 
kek címei: Érdekes beszédek és ese-
"pnyek a kőszegi beszámolón. Ugyan 
abban a számban a kőszegi esemé 
'íyekkel kapcsolatban: Párt, jog, tör 
vény. — U| Nemzedék : Antal, Grie 
ger és Eckhatdt. — Friss Újság: An-
tal István támadja Eckhard'ot. — Pessi 
N pló : Teljes oldalon: Ant ;l válaszol 
Eckhardtnak Kőszegen. — Független 
seg: Képes mellekletében érdekes fel 
vetteket hoz, teljes két oldalon fog 
ílkozik a kőszegi eseményekkel: „A 
egitimista propaganda veszedelmes, 

irre. 1 is és időszerűtlen. — A kőszegi 
regszemlén-. — Magyar Hitlap: 
ész oldalon: A reformképvistlók 

d.mostrációja Kőszegen. — Újság: 
v ' e r c i k k Zsolt Bélától: Kőszeg es-
éiikal Kr i t iká ja . A Rovás-ban ts a kő 
zegi eseményekkel foglalkozik. A be 

<zámo.ó főcíme: Kőszegen bemutat 
kozott a NEP ifjúsági élgárd íja. — 
<is Újság: Eckhardt súlyos hibáiról 
i szélt Anta' Kőszegen. Nemzeti Ui 
ág: Antal laiván Kőszegen. — Pe^ti 
lirlap: Anlal valasza Eckhardtnak. — 

Népszava: Gondok gondolatok rovata 
jsak a kőszegi eseményekkel foglal-
kozik. — Budapesti Hirlap: 8 hasábon 
nagy beszámolót hoz a kőszegi ese 
nényekről: A Közvélemény tudni akir-
, balfelé vatjy jobbfelé megy-e * 

politikusok utja. Eckhardt foiduljon 
viasza a veszedelmes útról. — Az U| 
Magyarság a refotmképviselőkről ve-
zércikket ir. Egész oldalas cikket: A 
obboldali erők összefogását sürgette 
Antal István Kőszegen. Nemeth Imn 

feudális és pénzügyi kívánságok 
ebontásáról. — A Vasvármegyében 
Lingauet Albin a Jelenségek rovatá-

ban egész oldalon át foglalkozik a 
kőszegi eseményekkel. Részletes hat-
h.sábos beszámoló. — Magyarország: 
Németh Imre a kiváltságok ellen be-
szélt Kőszegen. — Magyarság egész 
oldalas szines riportot ir: A NEP re-
formerek Kőszegi gyűlésén. — Buda-
pesti Hirlap keddi száma Reform és 
Egység cimen vezercikket ir a kőszegi 
tsemenyekről. — Ugyancsak vezér-
cikket a Magyarsag: Vitézi ének a 
nyugati végeken címmel. — A Pesti 
Nópló szerdai számában Fridrich Ist-
ván ir vezércikket: A trójai falovak 
cimen. — Függetlenség szerdai száma 
vezércikket it: Jobb vagy bal cimen. 
Karrikaturát közöl az első oldalon: 
Kőszeg után, Gáspár Antal tollából. 
— A Budapesti Hirlap képes mellék-
lete egész sorozat képet hoz. — Füg-
getlenség külön cikk : Ejnye de fele-
dékenyek. — 8 órai Ujsag szerdai 
vezércikke: Itt a Nepotizmus. Ugyan-
az Kőszegi stófák, versek. Bud ipesti 
Hírlap külön cikk : Magyarán, — kar-
rikatura : Uj Ge?s'er- kalap. Esti Kurir 
külön cikkek: Ez igon. Legyen és Ami 
cimen. Az Est szerdai szamában Párt 
tipus és ember. — S igy tovább foly-
tathatnók még az érdekes fels >ro1ást 
neit pl. a d órai Újság még a pé;:-
ieki számában is visszatér a kőszegi 
eseményekre. 

H I R C K 
Németh Imre látogatása a 

tanítóképzőben és a leányliceum-
ban. Németh Imre országgyűlési kép-
viselő kedden látogatást végzett a 
tanítóképző intézetben. Az intézet if-
júsága ünnepélyesen fogadta a kép-
viselőt. A gyakorló iskola növendékei-
vel együtt sorfalat álltak az udvaron, 
ahol Zoltán Géza igazgató a tanári 
kar élén meleg szavak kíséretében 
fogndta a képviselőt, aki válaszában 
a tanítói hivatás fontos nemzetnevelő 
munkásságát hangoztatta. Az üdvözlő 
szavak után Elvonultak as intézet 
dísztermébe, ahol kedves kis ünnep-
séget rögtönöztek Nemeth Imre tisz-
teletére. Az ünnepség magvát a tanító-
képző enekkara állal nagy hozzáértéssel 
lőadott énekszámok képezték. A han-

gulatos ünnepség utan a képviselő 
megtekintette az intézetet, majd fogadta 
a növendékek tisztelgő elvonulását. 
Arató István tanügyi főtanácsos a 
leányliceum igazgatója meghívta Né-
meth Inrét, feleségét, továbbá vitéz 
dr. Nagy Miklóst, vitéz Szabadváry 
F rencet, dr. Vastagh Zoltán, Marasztó 
Ferencet s még néhány helybeli vezető 
ényezőt, akik előtt szép kis ünr.epseg 

k retében mutatta be a most felavatott 
nagyar tantét met. Ugyancsak végig-
hallgattak néh íny más teremben is 
lőadást a megjelentek. Németh Imre 

és kísérete nagy eiis neressel nyilat-
kozott a lálotiak és hallottakról, kife 
e/.ve azon véle nényet, hogy Kőszeg 

városa még nagyon büszke lesz majd 
reá, hogy ezen már be is vállott rend-
Icm'il nagyjelentőségű újítás innen in-
dult el útjára. 

Ga lba Vince lett a sárvári 
iszolgabiró. A hétfői megyegyülesen 

választottak meg az uj sárvári főszolga-
bírót. A megyegyülés nagy többséggel 

Gi lba Vince tb. főbírót, a kőszegi 
szolgabírói kirendeltség voli vezetőjet 
választotta meg a sárvári járás fő-
zoigahirájává. 

Kérelem. Tisztelettel kérjük a 
város nagyérdemű közönségét, hogy a 
na tartandó zászlószentelési ünnepé-
yünkön megjelenésűkkel megtisztelni 
•es ezaltal ünnepségünk nívóját emelni, 
sikerét előmozdítani szíveskedjenek, 

zzel kapcsolatosan felkérjük a mé-
yen tisztelt ünneplő közönségét, hogy 
a diszebé-den minél számosabban je-
enjenek meg, ahova a hölgyeket is 
bajtársi szeretettel elvárjuk. 

Kőszet? és Vidéke 
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Németh Imre csütörtök dél-
utánigtartózkodott Kőszegen. Het 
lő. ktdd, szerdán a Nenzeii Egység 
irodájában fogadta a panaszosokat és 
mindizokat, akik vele személyesen 
óhajtottak beszélni. Ezeknek száma 
ezúttal feltűnően nagy volt. összesen 
22J választópolgárt fogadott. A dél-
utánokon egészen a késő éjjeli órákig 
a községeket járta, erről a körutjéról 
külön számolunk be, a még nigyon 
szűken rendelkezésére állott időt pedit 
arra használta fel, hogy látogatásoka 
végzett nejével, amelyeket legközelebb 
lejövetete alkalmából folytat. 

Házassági hir. Gróf dr Csekonic;-
lván ny rendkívüli követ es mégha 
talmazo t miniszter polgári hazassago 
kötött Kiisztics Sándor egyetemi taná 
elvált feieségevel szül. Szilágyi Uoná 
val. A házasság budapesti társaság 
körökben élénk feltűnést keltett. 

Köszönet . A Kős?egi Turista 
Egyesület hálásan köszöni a Nemzeti 
Egység szervezetének az óházi alapkő 
letétel alkalmáról adományozott 2J0 
pengőt. 

Felkérjük a frontharcos felvonu 
láson résztvevő kedves hölgyeket és 
m gyarruház koszorúslányokat, hogy 
reggel Vj8 órakor a városmajorban 
portosan megjelenni szíveskedjenek. 
A pontos megjelenés annál is inkább 
fontos, mert ekkor történik a koszo 
ruk és virágcsokrok szétosztása, va 
lamint a délelőtti ünnepségre való 
beosztásuk. A beosztás megtörténte 
után zárt sorokban levonulás az állo 
másra a vidékről erkezők fogadtalá 
sához 

Halálos motorkerékpárszeren-
csétlenség érte Zarubay Ervin 
hadnagyot. Zarubay Ervin vasárnap 
Kápolnásnyék felöl Székesfehérvár fele 
haladt motorkerékpárján. A Sukoró 
község melletti kanyarnal gépe eddig 
meg ismeretlen okból felborult. Zaruba> 
a gépről lebukott és sulyos sérüléseket 
szenvedett. Beszállították a székes 
fehervári cs ipatkórházba, ahol beszál 
litása után nem sokkal meghalt. Zarubay 
Ervint hadnagy Kőszegen is szolgált. 
1934 október 1-én helyezték el Kó 
szegről. A fiatal katonatiszt tragikus 
halala nagy megdöbbenést keltett kő-
szegi baratai és ismerősei köreben 

Ifjúsági értekezlet. Hétfőn az 
esti órákban összehívták a Nemzeti 
Egység kőszegi ifjúsági szervezetét s 
ez alkalommal majdnem teljes számban 
megjelentek a tagok. Vitéz Szabadváry 
Ferenc tartott hosszabb előadást * 
kitűzött célokról, feladatokról és a 
most meginduló munkáról. Majd köz-
vetlen fesztelen megbeszélés alakult 
ki, később megjelent Nemeth lmu 
országgyűlési kepviseiö is, aki gyújtó 
hatasu beszedet mondott az ifjúságnak. 
Szép befejező aktusa volt az értekez 
letnek, amikor minden egyes jelenle 
vőnek Németh Imre és vitéz Szabad 
váry Ferenc kézfogással kiosztották 
a jelvényt. 

A kőszegi ev. nőegyesület f. hó 
29-én délután 3 órakor a nőegyesület 
termében rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre ez uton hívja meg az egyesület 
minden tagját. Tárgysorozat: alap 
szabálymódósitás, megüresedett tiszt 
ségek betöltése, indítványok. 

M e g é r k e z t e k a i őszi és 
téli újdonságok A kiváló minőségű 
„Trapéz" cipők vételkényszer nélkü 
megtekinthetők Freyberger Sándor cég 
cipőüzletében Várkör 10. sz. Ugyanitt 
cipőtalpalás, javítás elsőrangú anyagbó'. 

Metzgár József oladi esperes 
ellen eljárás indult meg választási 
visszaélés cimén. A szombathelyi kir. 
törvényszék szeptember 24-ére tűzte 
az ügynek tárgyalását. Nagyon sok 
tanút idéztek be erre a napra Oladró 
és környékéről. Az egész járás közön-
sége nagy érdeklődéssel tekint a tár 
gyalás elé. 

Kőszegi 
János fuvarozónál t 
l A K n E1 JÁNOS vendéglőjében. 

A Kőszegi Turista Egyesület 
jelvényt hozott forgalomba a turista 
napok alkalmából. A jelvény a város 
cimerát ábrázolja. Nagyon Ízléses ki 
vitelben Róth Jenő köny vkereskedésé 
ben 50 fillérért kapható. A jelvények 
TŐI befolyó tiszta jövedelmet az óházi 
<i.á'ó telepítésének költségeire fordít-
ják. Az egyesület felkéri tagjait, hogy 
ezt a jelvényt állandóan viseljék. 

/z eltűnt szarvastehén története. 
Dreiszker Ferenc dr. szerdára virradó 
éjjel szatvaslesben ült. Várakozását 
siker koronázta. Sikerült egy hatalmas 
16 agancsosszarvasbikát ésegy szarvas-
tehenet elejtenie Természetesen a dús 
zsák nányt kocsin kellett hazaszállítani 
Mire azonban a kocsi kiérkezett, a 
szarvastehén ehür.t. Ugy látszik nem 
csak Dreiszker Ferenc dr. „várt felaj-
zott nyilra gyors vadít" , hanem a 
sidányi cigányok is „hosszu mél* 

lesben" ültek. Az ő várakozásuk i* 
neghozta az eredményt, mert mikor 
Dreiszker dr. elejtette a szarvastehenet, 
azt bizony ellopták. Hazavitték és a 
cigánytelepen nemsokára rotyogni kezd-
ek a kondérok. Egyben azonban nem 
volt szerencséjük. A csepregi csendőr 
tég erélyes nyomozása meggátolta 
őket abban, hogy a lopott zsákmányi 
elfogyasszák. 

é 
legolcsóbban 

megren-

- delheíő 

Ne bántsuk a Nagymagyar-
országra emlékeztető kilóméter-
jelző köveket. A szombathelyi ország-
úton, amely tudvalevőleg a Pozsony 
Varasd-i országút egyik szakasza, meg 
régebben kilóméter jelző köveket he 
yeztek el, amelyek Pozsony és Varasd 
között jelzik a távolságot. Most ezeket 
a kilóméterjelző köveket el akarják 
távolítani. Nigycsömötén is van egy 
ilyen kilométerkő, rajta a következő 
felirat: Pozsony: 130 km. Az érdekelt 
községek, testületek és társadalmi 
egyesületek mozgalmat indítottak, hogy 
ezeket, amelyek a régi történelmi 
Magyarország egyik hadiutjának em'é-
két őrzik, ne vegyék ki, hanem hagy 
ják ott, állitsá'< vissza eredeti formajaba 
Hidd hirdesse ott a régi hatalmas 
Magyarországot, adjon kifejezés, an 
nak, hogy él bennünk az emlek : ez 
iz ut az ezeréves Magyarország utja, 
Pozsonytól Varasdig. 

A „SABARIA" szombathelyi 
filmszínház heti műsora a következő : 
szept. 23. 24 és 25 én „ZSÁKBA 
MACSKA" Eisemann operettje Magda 
Schneider, Wolf Albach Retty, Theo 
Lingen szereplőkkel. Szept. 20 tói 29 
ig „Pajkos hercegnő" c. operett film, 
melynek főszereplője: Jeanette Mac 
Donald Az első előadás kezdete na-
ponta d. u. 5 órakor. 

Köztartozás felében lefoglalt ingó 
ságok f. hó 23 an, hétfőn d. e. 9 
órakor Kőszegen Jurisick-tér 14. sz 
házban eárverés utján a legtöbbet 
ígérőknek el fognak adatni. Árverési 
föltételek a helyszínen megtudhatók. 

A KSE ma a szombathelyi HSE t 
látja vendegül. Erős küzdelemre van 
kilátás. A csapat ugyancsak most 
alakult, de régi és kipróbált játéko 
sokból állították össze. A mérkőzés 
délután 3 órakor kezdődik. 

A KSE vezetősége az okt.G-iki 
osztrák —magyar merkőzésre autóbuszt 
indít. Indulás 5 én delben. Jelentkezni 
e lap kiadóhivatalában lehet. 

Az okt 6-i bécsi osztrák -magyar 
válogatott Európt-kupamérkózesre 
Kőszegről is indul autóbusz. Indulás 
reggel fél 6 ótakor Bécsből vissza 
indulás éjjel 12 órakor. Részvételi dij 
7 p-ngő. Jelentkezni máv most lehel 
Serényi Mihály postatisztnél. 

A gyorsirótanfolyam növendékei 
megkapták az országos vizsgáló bi 
zottság áltál aláirt okmányt. 15 nö-
vendék közül 13 tette le sikereser. 
i vizsgát. Ezen okmányokat \ vátos 
háza tanácstermében a megjelent szü-
l ik és érdeklődök jelenlétében len 
dületes buzdi ó beszéd után dr. vitéz 
Nagy Miklós polgármester outo i ta ki 
és egyben köszönetet mondott K"\ 
szegi József nyug. rendőikapi ánynak 
m első gyorsirótanfolyam rendezésért 
és elismerően nyilatkozott Kálmán 
Viktor oktató nagybuzgó működésérő 
és nagy sikert aratott eredményéről. 
Kőszegi József viszont hálás szavak 
kai emlékezett, meg Marasztó Ferenc 
polg. isk. ig izgató segitő, mellyel i. 
tanfolyam megtartását előmozdította. 
Ha elegendő számú jelentkező lesz, 
kívánság szerinti időben uj tanfolya 
mot kezdenek. 

Férfi és női b jrkauátok P 35 tői 
kitűnő szabású uri öltönyök P 20-től 

állandóan nagy választékban kaphatók 

Z e r t h o f e r Rezső 
ruhaáruházában. Iskolaruhák, tyroli 

nadrágok, janklik, huberlus- boy- és 

gummiköppenyek nagy raktára. — 

Gallértisztitás, vegytisztítás, kelmefestés 
a legszebb kivitelben. 

Gazdát cserél a tömördi Hómér-
birtok. Hómér Imrének a tömördi 
határban egy kastélyból és 280 ka 
tasztrális holdból álló földbirtokát 
Berchtold Lipót gróf perenyei föld 
birtokos meg akarja vásárolni. Ugyan-
csak tárgyalásokat folytat Ambrózi 
Istvánné grófné 500 ka'asztrális holdat 
kitevő nyakaspusztai majorjának meg-
vételéle is. Végleges árban még nem 
tudtak megegyezni. Berchtold gróí 
eddig 220 ezer pengőt igért a kéi 
birtokért. Értesülésünk szerint Eszter 
házy Pál gróf is meg szándékozik 
venni a két eladó birtokot. 

A kőszegi kereskedők ismé-
telten panaszkodtak, hogy a posta 
küldeményeket későn kapják meg. 
A Nemzeti Egység kőszegi szerveze 
lének irodája átirt ezzel kapcsolatban 
a szombathelyi Máv. üzietveztlőseg 
hez. Az üzletvezetőség valaszában ki-
jelentette, hogy ebben az ügyoen a 
sérelmeket a magyar királyi posta 
igazgatóság tudja orvosolni. A kószegi 
NEP elnöksége érintkezésbe lép.'tt a 
soproni postaigazgatósággal. Innen a 
következő valaszt kapta. A Kőszegre 
szóló postaküldemények a Szombat-
helyről 5 óra 44 perckor induló 8322 
sz. vonatban közlekedő mozgópostá 
val nyernek továbbítást. Abban az 
esetben, ha a Budapest felől jövő 
1320. sz. vonatnak késés miatt a 8322. 
sz vonathoz csatlakozása nincsen, a 
Szombathelyei már előzetesen össze 
gyűlt levélpostai küldeményeket a 
8322. sz. vonattal, a Budapest felől 
érkező küldeményeket pedig a Szom-
bathelyről 7 óra 55 perckor induló 
8332. sz. vonattal továbbítják Kó 
szegre. Ha az 1320 sz. vonat Szom 
bathelyen eléri ugyan a 8322 sz. vo 
natot, de a postacsomagok átrakására 
nincs idő, akkor is n lehetőséghez 
képest a levélküldeményeket továbbit 
ják. A kereskedők panasza tehát csak 
oly esetekre vonatkozhatnak, mikor az 
1320. sz. vonatnak késés miatt nincs 
csatlakozása a 8322. sz. vonathoz 
Ebben az esetben a küldemények 
továbbítása csak a Szombathelyről 
7 óra 55 perckor induló 8332. sz. 
vonat utján lehetséges. 
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Árverési hirdetmény. 
Dr Stur Lajos leöszegi ügyvéd által 

kepviselt Kiss Mária és társai javara 3214 p 
48 f. töke és több követelés és járulékai 
erejéig a kószegi kir. járásbíróság végzé-
sevei elrendelt kielégítési vegrehajtás foly-
tán végrehajtást szenvedőtől 1935. február 
hó 16-án lefoglalt ingóságokra a kőszegijkir 
járásbíróság Pk 830/63/t934. sz. vegzésevel 
az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi 
XLI t c. 20. §-a alapján Dr. Piplich János 
ügyvéd által képviselt Martig Gyula és Kurt 
javára .">0.000 P s járulékai, továbbá a fog-
lalási jegyzőkönyvből ki nem tünő más fog 
laltatók javára is az árverés megtartását 
elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki-
elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük 
halas tó hatályú igénykereset folyamatba 
nincs, végrehajtást szenvedő lakásan Kőszeg-
patyon leendő megtartasara határidőül 

1933. évi s zep tember hó 26-ik n a p j á n a k 
dé le lő t t I t ó r á j a 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt trágya 
s egyéb ingósigokat a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett el fogom adni. 

Kőszeg, 1935. szeptember 9 

Za r á ndy Nándo r kir. bir. végrehajtó. 
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Árverési hirdetmény. 
Dr. Stúr Lajos kószegi ügyvéd által 

képviselt Kőszegi Takarékpénztár javára 
1137 P tőke és több köv«teles es jarulékai 
a kőszegi kir járásbíróság 1932. évi 2547 sz 
végzésével elrendelt kielégítési vegrehajtás 
folytan vegrehajtast szenvedőtől 1935 évi 
augusztus hó 13-án lefoglalt 10S6 P-re be-
csült ingóságokra a kősztgi kir. járásbíróság 
Pk lt)20'1933. sz. végzésével az árverés 
elrendeltetven, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 
20. §-a alapján a következő megnevezett: 
továbbá a foglalási jegyrőkönyvből ki nem 
tünő más foglaltatok javára is, az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra az esetre 
ha kielégitesi joguk ma is fennáll és ha elle-
nük halasztó hatályú igénykereset folyamatba 
nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Gyön-
eyösapátiban leendő megtartására határidőül 

1935. évi ok tóber hó 3. n a p j á n a k 
dé lu t án 1 ó r á j a 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt szi-
vattyú és gazdasági termények s egyéb ingó-
ságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfize-
tés mellett el fogom adni. 

Kőszeg, 1935 szept. 6. 

Za r ándy Nándo r kir. bir. végrehajtó. 

tJzleimegnyllás. 
Tisztelettel értesitem a n.é. közönséget, 
hogy a mai nappal, azaz szeptember 
15-én Kőszegen a J u r l s l t v l é r e n 
(Belváros) a Hősök Kapnja mellett aj 

-készítő 

nyitottam, 
Állandóan raktáron tartok mindennemi 
szörmeárnt, perzsaláb, karakai, stb., 
valamint intézeti diák- és sportsapkákat. 
Elvallalok mindennemű szőrmeáruk 
szakszerű készítését és javítását a leg-
olcsóbban. — Szives pártfogást kor 

ifj. Novak Mártonné. 

a hossza 
Knbahegyen 

szabadkézből eladó. Bővebbet Sáncárok* 
ntca 18. szám alatt. 

[gipianinó eladó 
•agy bérbeadó. — Cim a kiadóban. 

Tanuló 

leányokat 
és m ű k e d v e l ő 

esetleg teljes ellá-

tással (vidékről is) 

felsőruha és fehérnemű 

oa 
azonnal felveszek. 

Huber Ibolya 
Tárkör 24. sz. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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