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Gömbös Gyula.
. . Makacsul ragaszko

dni mindahhoz, ami magyar 
es boldog büszkeséggel nézem 
a magyar lovast, aki öntuda
tosan nézi a napkeltét és 
napnyugtát . . .“ — mondotta 
Gömbös Gyula egyik beszé
dében, amikor a magyar mi
tológiát emlegeti.

A végtelenséget keresi a 
magyar életben és a kelevé- 
z-s ősmagyar lovas képe 
felidézi emlékében a honfog- 
laio magyarokat: hallja Lehel 
kürtjének harsogását. Tárcái 
hegyéről látja a tábortüzeket 
es látja őseinket, akik nagyok 
voltak, mert egységbe forrtak 
s ezért tudtak hontfoglalni. 
A Kerepesi temető csendjé
ben sírja felett ott őrködik 
Örkény daliás alakja. Úgy 
amint ő látta lelkében a 
magyart. Vér volt a vérünkből 
magyar sorsokat és magyar 
bánatokat hordozott, amelye
ket messze Kelet mezőiről 
hozott magával, hideg fejjel 
józanul és fáradhatatlanul 
szentelte életét a nemzetért.

Nem ismer fáradságot eb
ben a munkában. Azt akarja, 
hogy fanatikus meggyőző
dése, lelkének liraisága a ma
gyar jövendőbe vetett hite 
minden magyar lelket besu
gározzon, minden magyar 
lélekben üj tüzeket, új rajon
gásokat gyújtson. Azt akarja, 
hogy szebb legyen a magyar 
jövendő és szebb legyen a 
magyar jelen. Hogy ne kell
jen sírni a múlt szenvedésein, 
rabmódra húzni idegen igát, 
álmodni a büszke messzi cé
lokról és kergetni csalfa, déli
bábokat. Hogy ne kelljen 
többé azt mondani: magyar
nak lenni oly bús, oly nehéz.

Látomásszerűen látja meg 
a magyarság helyes útjának 
irányát s minden támadással 
szemben következetesen viszi 
azon nemzetét.

Sírja előtt az október 
őszre fordult évfordulóján 
állva szinte érezzük, hogy a 
háború negyedik esztendejé
ben a magyarság megingat

hatatlan hűsége, bátorsága, 
bölcsessége és becsülete ellen 
indított rágalmazó hadjárat
ban Örkény dacos szobra 
alatt nyugvó halott kiszáll a 
sírból, alakja ismét testet ölt 
acélkék szeme rálobog a ma
gyar tömegekre s mutatja azt 
az utat, amely megtörte Tria

Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség 
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség; 
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat. 
Mely itt reszket a Kárpátok alatt;
Ha kiizködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva. 
Lelkűnkbe szíva magyar földünk lelkét, 
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét, 
Féltőn borulni minden magyar rögre.
S hozzátapadni örökkön-örökre!

Vármegyére szóló ünnepség keretében 
avatták fel a mohácsi országzászlót Kovásznál!

Mohácsi országzászló a székely határőr szobra mellett.
1943. évi szeptember hó 26 a 

Kovászna nagyközség, a Székely 
fö d egyik legragyogóbb szépségű 
településének és Mohács vérrel 
áztatott népének emlékezetes 
napja marad. Baranya népe a 
mohácsi országzászló és a székely 
határőr szobra mellett testvéri 
ölelkezésre és kézfogásra jött az 
ismét szabad magyarrá lett 
székely néphez

A 32 tagú mohácsi küldöttség 
már szeptember 24 én indult el 
a hajnali órákban s szombaton 
hajnalban érkezett Sepsiszent- 
györgyre, ahol dr Szabiár István 
városi tanácsnok, dr /ancsó 
Gyula az ottani rendőrkapitány
ság vezetője és dr Lukács pénz
ügyi tanácsos fogadták a mohá
csiakat nagy szeretettel. A kül
döttség szombaton délelőtt meg- 
tekintettea híres székelymúzeumot 
amely beszédes bizonyítéka a 
magyarság történelmi jogának 
Erdély minden talpalattnyi rögére. 
A Mikó Collégiumban látta ven
dégül a mohácsiakat Sepsiszent 
györgy városa ebédre, ahonnan 
a délutáni órákban indultak 
tovább Kovászna felé.

Kovászna ünneplőbe öltözve 
várta az országzászlót és az azt 
hozó küldöttséget. Vitéz Barabás 
Lajos főjegyző köszöntötte meleg 
szavakkal a vendégeket s a kül 
döttség hölgytagjainak virág
csokrokkal kedveskedtek. A szíves 
szavakért vz/óz Szondi Alajos 
polgármester mondott köszönetét, 

non bilincseit, melyért életét | 
adta.

Amikor halálának szomorú 
évfordulóján lelkimbe idézzük 
jelszavát: Bátorság, bölcses
ség, becsület, felcseng ben
nünk az ő tanítása nyomán 
a költő örök magyar vallo
mása :

majd felvirágozott hintókban, 
lovas bandérium között a levente 
zenekar kíséretével vonult be a 
menet a községbe, ahol mindenütt 
lelkes éljenzéssel köszöntötték a 
vendégeket. Az esti ismerkedő 
szívélyes közvacsora után a 
mohácsiakat magánházakban he 
lyezték el s szinte tejbe-vajba 
fürösztötték a kovásznaiak ven 
dégeiket.

Másnap délelőtt református és 
katolikus istentiszteletek előzték 
meg a zászlóavató ünnepséget, 
ahol Havadtőy Sándor ref. lel
kész és Ujlakv /ános szentszéki | 
tanácsos, plébános méltatták a j 
nap jelentőségét.

Istentiszteletek után a pompás 
székely díszbe öltözött férfiak, 
nők és gyermekek a községből 
és a messze környékről, a mo
hácsi küldöttség, Háromszék 
vármegye küldöttsége, hatóságok 
mind az országzászló emlékmű
höz vonultak. Az országzászló 
emlékmű mellett topolyából fara
gott > Székely határőr fegyverben* 
című Tompa /ózsef marosvásár
helyi szobrász kitűnő, rendkívül 
kifejező szoboralkotása méltó 
ahhoz az 1.5 méter széles és 4 
méter hosszú hímezett selyem
zászlóhoz, amit Mohács városa 
testvéri szívvel hozott Kovászna 
népének A szobrot, amely az 
országzászlóműnek kiegészítője, 
székélystílű faépítményben helyez
ték el, amelynek négy oldalára 
Magyarország, Erdély, Székelyfö’d 

és Háromszék vármegye címerét 
vésték bele. A magyar címer 
fölölt Mindent a hazáért*, Erdély 
címere fölött Kézzel, karddalc, 
a székely címer fölött Előre 
székely , Háromszék címere fölött 
♦ Ésszel, szívvel* jelszavak olvas
hatók.

Gyönyörű napfényes ég azúrja 
alatt vette kezdelét a könnyes 
lelkes ünnepség. A leventezene
kar eljátszotta a Himnuszt, majd 
Havadtőy Sándor ref. lelkész 
emelkedett szólásra.

Őseink, amikor e lenség 
támadt házukra — mondotta — 
őrtüzet gyújtottak a Miskén s a 
többi hegyen, hogy ne csak a 
veszélyről tudjon mindenki, ha
nem érezze azt is, hogy ébren 
van a veszéllyel szembeszállni 
kész erő és bátorság is. Ilyen 
őrtűz ez a mi ünnepünk is ma, 
mert ismét, mint történelmünk 
során tnnyiszor, ma is lét és 
nemiét, az élet és halál kérdése 
forog kockán.

Orüisi világhatalmak 
harcának ütközőpontjá
ban, ősi gyűlölködő ellen
ségek gyűrűjében nekünk 
ma nem szabad és nem 
lehel mások támogatásá
ban reménykednünk, csak 
Istenben és a magunk 
erejében.

Itt állunk az országzászló, a 
magyar őriűz és az örök székelyt 
ábrázoló szobor előtt. Ez a szo
bor hősi tettekről beszél. Székely 
nép, állj meg az őrtűz előtt! 
Teljék meg a szíved, zászlód 
fegyveres ősapád néma beszédé
vel s aztán indulj új harcra, új 
győzelemre!

A mély benyomást keltett 
beszéd után általános figyelem 
közepette vitéz Szönyi Alajos 
Mohács város polgármestere 
remekbeszabott beszéd kíséreté
ben adta át Kovászna népének 
Mohács város országzászlóját.

— Magyar Testvéreim! Eljött 
Hozzátok Mohács városának 
küldöttsége, hogy 22 évi rabság 
után magához öleljen, eljött 
városának történelmi jogán, hogy 
meghirdesse a mélységből való 
felemelkedés bizonyosságát, eljött 
hogy talizmánt adjon kezetekbe, 
drága kincset, amelyik összetart, 
vezet, csüggedni nem enged s 
záloga a magyar holnap verő
fényes hajnalhasadásának. Három 
esztendeje, hogy Horthy katonái 
átlépték a Király-hágót s bevo
nult Székelyföld e legdélibb sar
kába is és a visszatérés gyönyö 
rűsége teleszórta mindannyiunk 
lelkét az öröm égőpiros rózsáival. 
Vártunk Rátok és féltettünk 
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Benneteket, nem attól, hogy be 
törik a székelység derekát, mert 
a székely meghal, de meg nem 
adja magát, hanem attól, hogy 
egyenként pusztítanak el benne 
teket s apránként fogytok el. 
Féltettünk, mert hisz olyan kincs 
a székely vér, amelynek .minden 
kis cseppje drága gyöngyöt ér-. 
Féltő aggódásunk felnézett az 
égte: kereste Csaba vezér útját, 
kereste Istent, kereste a vigasz 
talást. És megtalálta: a menny 
bo t csillagerdeje azt hirdette, 
hegy ott fenn van egy igazság- 
osztó kéz, egy mindenek fölött 
álló hatalom, amely a keresztre- 
feszített mártirnemzetet hozzá 
segíti a megváltáshoz. Szent 
István birodalmára rámosolygott 
az igazságtevés napja és a Fel 
vidék, Kárpátalja után Erdély 
— mint a korona legszebb ékes
sége — szintén visszakerült, ha 
nem is teljes egészében, régi 
foglalatába Köszöntünk benne
teket, mint Isten fenséges aján 
dekát, bizakodva és hívő remény
séggel, mert Mohács egy ország 
temetője, de ugyanakkor a biza 
lomnak, a hitnek kimeríthetetlen 
kútforrása A mi utunk nem a 
rózsák, hanem a tövisek útja és 
mi mégis ezen az úton járunk, 
ami az áldozat útja, mert hős 
elődeink is ezt az utat taposták, 
ez az út, a Golgota útja, vezet 
el a feltámadás keresztjéig.

A keleti vész fenyegető 
árnya megint elénk retiti 
Mohácsot. Mohács óv, 
Mohács kérve könyörög, 
hogy a magyar értse 
meg az idők szavát, hogy 
a magyar előzze meg 
a bajt, hogy a magyar 
összefogva szálljon szem
be a végzettel. Mohács 
int, hogy olyan lesz a 
sorsunk, mint amilyent 
megérdemlőnk. .4 törté
nelem mérlege megálla
pítja súlyúnkat, de ja/j 
nekünk, ha könnyűnek 
találtatunk Hiszem,hogy 
nemzeti szellem öszreje 
felrázza, egységbe fog
lalja s fényes ragyogó 
diadalra viszi a magyart.

Ennek a hitnek szent záloga
ként elhoztuk a háromszínű 
zászlót, a magyar erő és jövendő 
örök szimbólumát. Fiirdesse or
szágnak világnak, itt magyarok 
é nek, ez a fö'd magyar s addig 
nem lesz pihenés, míg a Kárpá
tok mögül felcsillanó napsugár 
Erdély valamennyi zugában nem 
magyar lobogót csókolgat. El
hoztuk a zászlót szívünk aján 
dékát és átadjuk Nektek, mint 
szeretetünk színes virágát: őriz
zétek meg, tartsatok ki mellette 
és csak a halál válasszon el tőle 
Benneteket I A lelkes beszédet 
zúgó taps követte, majd Hiszek- 
egy imádságos hangja mellett 
felkúszott a hatalmas árbocra a 
gyönyörű nagycimeres ország
zászló: „Igy volt, így lesz fel
iratára" rácsókolta sugarait a 
lagyogó székelynap

A zászló beszentelés után 
Losonczy Ferenc az Ereklyés 
Országzászló Nagybizottságzász- 
lóbiztosa a történelmi Nagyma 
gyarország 63 vármegyéjének 
földjét tartalmazó ereklyét helye
zett el könnyekig megható De- 

I széd kíséretében a szobormű 
talapzatába. Az ereklye elhelve 
zése után Budaváry László Or 
szágzászlóbizottság elnöki tanács
tagja mondott gyujtóhatásu 
beszédet és beszédet sokszor 
szakította meg a lelkes éljenzés 

Ugrón Erzsébet a székelyud
varhelyi ref tanítóképző nővén 
déke mély átérzéssel elmondott 
szavalata után Szent Iványi 
Gábor dr Háromszék .vármegye 
főispánja emelkedett ’ szólásra. 
Valahányszor egy-egy ősi szé 
kely községben talapzat épül a 
székely sziklák darabjaiból, vala
hányszor az abba illesztett ár
bocra fellendül a szent magyar 
lobogó, valahányszor selymébe 
belekapaszkodik a székely hava
sok éles szele, könnyeket látok 
a szemekben, imára kulcsolódnak 
kérges tenyerek, halk fohász 
hagyja el a néma ajkakat, kö
szönetét suttogva a magyarok 
Istenének, hogy a magyar szik

1 Iára szegzett magyrr szent lobo
góra tekinthet újra ez a mu'tat 
és jövendőt annyiszor megbűn 
hődött nép

Ez a nemzeti lobogó 
figyelmeztető parancs I 
számunkra, hogy nincsen 
és nem lehet olyan áldo
zat, amely túl nagy lenne, 
amelyet meghoznunk ne 
kellene a nemzeti szent 
lobogó becsületéért.

S a nemzeti zá'zló mellett ott 
áll a székely határőr szobra — 
Maroknyi székely nép, amely az 
évszázadok során át a iegnehe- I 
zebb őrhelyen álltad a sarat őre I 
voltál nemcsak ennek az ősi 
rögnek, de egyben mindig az 1 
egységes nagy nemzeti államnak 
Nem felsőbb parancs tartotta és 
tartja itt, ezt az e'emektől és 
évszázadok viharától annyiszor 
kemény próbára tett népet de a 
leikébe, vérébe oltott nemzeti 
öntudat. Erezze át minden szé 
kely ember, férfi asszony, gyer
mek és öreg, hogy feltámadt a 
régi, ősi székely határőr szelleme, 
amelynek ércfalat kell teremtenie 
a régi évezredes otthon határán, 
melyen belől nem élhet gyáván, 
leigázva, megszégyenítve többé 

j soha ez a nép.
A mély benyomást keltett be 

i széd után az ifjúság fogadalom 
i tétele következett, majd a Ref. 
| Dalkör énekeket adott elő. Ezt 

követően vitéz Barabás La/os 
a község fáradhatatlan lelkes 
főjegyzője és vitéz Deák Tamás 
községi biró vették át a Kovászna 
község nevében az ünnepélyesen 

I felavatott országzászlót s ünne- 
| pélyesen fogadalmat tettek annak 

megőrzésére Koszorúelhelyezé
sek után felcsendült a Székely 
himnusz fájdalmasan szép me- 

I lódiája : . . . „Vezesd még egy- 
! szer győzelemre néped Csaba 
; királyfi csillag ösvényen." Szeme- 
i két ellepte a könny s mind- 
1 annyiunk leikéből feltört az 

imádság, forrón könyörgőn : ... 
,Ne hagyd elveszni Erdélyt Is
tenünk". A Himnusz után a ki
vonult díszalakulatok feszes dísz 
menetben vonultak el a zászló 
és az emlékmű előtt.

Az ünnepséget 600 terítékes 
közebéd követte, amelyen több 
pohárköszöntő hangzott el. Este 
hangulatos Székely est kereté
ben székely dalok és táncok 
székelyfonójelenetek kerültek be

mutatásra Havadtöv Sándor ref 
lelkész lebilincselő előadásában 
ismertette Háromszék vármegye 
történelmi múltját.

Hétfőn vitéz Deák Tamis 
községi bíró kalauzolása mellett 
a mohácsi küldöttség a Kom
mandó hegyen lévő magaslati 
üdülőtelepre rándult ki ahol a 
remek kilátás felejhetetlen él
ményt nyújtott.

Másnap a kovásznaiak szere 
tetteljes vendégszeretetétől körül 
véve indult el a küldöttség vissza 
Mohácsra

A testvéri találkozó valóban 
kézfogója volt Baranya és 
Háromszék népének s rajta ke
resztül a magyarság és a székely
ség ünnepi fogadalomtétele, hogy

Bensőséges ünnepség a Katolikus Legényegylet 
50 éves jubileumán.

Hosszú, sok hetes sőt hóna 
pos előkészület után október hó 
3 án tartotta a Kát Legényegylet 
alapításának 50 éves jubileumát.

Az ünnepség, a maga egy
szerűségében is méltó kifejezője 
volt a nagy múltú egyesülés 
komoly elhivatottságának. Köny 
nyű egyletet alapítani, hisz csak 
néhány ügyes és lelkes tag kell 
h -zzá. de nehéz azt fenntartani 
Éppen ezért dicséret illeti meg 
ennek a jubiláló egyletnek volt 
vezetőit és tagjait, akik sem 
anyagi, sem erkölcsi támogatást 
és munkát nem sajnáltak, hogy 
az iparos ifjúságnak kellemes 
otthont és tanulással, önnevelés
sel összekötött szórakozást nyújt 
sanak

Az ünnepség fénypontjai a 
fogadalmi templomban tartott 
hálaadó szentmise, az Egylet 
otthonában lezajlott díszgyűlés 
es az utána következő közös 
ebéd voltak. Az Egylet munkája 
iránti megbecsülést jelentette 
vitéz Pintér /ózsef c kanonok, 
kormányfőtanácsos, az Q K L E 
elnökének személyes részvétele 
a jubileumi ünnepségen.

Az ünnepi szentmisét Tihanyi 
János apát plébános, az Egylet 
egyházi elnöke mutatta be. — 
Szentbeszédében kiemelte az 
egylet minden tagjának hálaér
zetét, mellyel ma, a jó Istennek 
tartozunk és adózunk azért, hogy 
az Egyletet annyi sok balszerencse 
és nehézségen átvezette és meg 
engedte érnünk a mai napot. 
A hála mellett szivünkből új 
fogadás fakad: „Zászlónkhoz 
mindenkoron hűek maradunk". 
Majd megszentelte a díszes zász
lószalagot, melyet vz/ez Szőnyi 
Aiajosné zászlóanya helyezett el 
az Egyesület 45 éves zászlajára.

A díszgyűlést, amelyen a vá
ros társadalma, vidéki egyesüle
tek kiküldöttei nagy számmal 
vettek részt, fél 11 órakor a 
Himnusz hangjai nyitották meg. 
Dr Simon Vendel világi elnök 
leleplezte a mostani világháború 
bán hősi halált halt Szitdr János 
és Ivánfi /ános ifjúsági tagok 
emlékét A megjelent ünneplő 
közönség néma csendben és 
lélekben elmondott imával hó
dolt az ifjú hős magyar katonák
nak. Ezt követően Tihanyi János 
apát-plébános, egyházi elnök 
emelkedett szólásra. Megnyitó 
beszédében rámutatott arra mun
kára, ami itt az Egylet falai kö
zött folyt és folyik jelenleg is. 

jöjjön bármi újabb csapás e 
népre, szent határainkat meg. 
tartjuk minden ellennel szemben 
s el kell jönnie annak az időnek 
is, amikor Szent István öröksé 
gét csorbítatlanul ölelhetjük 
magunkhoz. amihez segítsen 
mindannyiunkat a Magyarok 
Istene

A vármegyére szóló gyönyörű 
felejthetetlen ünnepség megren
dezésért dr Bartók Lajos Mohács 
város polgármester helyettese fő
jegyzőt és vitéz Barabís Lajos 
Kovászna nagyközség főjegyzőjét 
illeti sok elismerés, akik fáradha
tatlanok voltak a nagyszabású 
ünnepség mintaszerű megrende
zésében

Az oktatás és irányítás mellett 
tág tér nyílott mindig a neve
lésre, amire mindenkor szükség 
is van, mert az országnak he
lyesen megnevelt iparos társa- 
dilma, annak egyik erős pillére 
Nemcsak mesterek kerültek ki 
az egylet falai közül, hanem 
minden téren, valláserkölcsileg 
megalapozott, hazaszeretettől izzó 
állampolgárokat is neveltünk.

A le'kes megnyitót dr Bartóí 
Lajos polgármester helyettes 
főjegyző ünnepi beszéde követte. 
Magas szárnyalású beszédében 
üdvözölte a Kolping szellem-ben 
a vál ás és hazaszezetet ápolásán 
fáradozó Legényegyletet 50 éves 
jubileuma alkalmiból. Kifejtette, 
hogy a szent stváni elgondolás
nak milyen értékes bástyája lehet 
a Katolikus Legényegylet, akkor 
In ápolja a kereszté ty magyar
ság gondolatát és munkájával 
elősegíti, hogy az európai nívó 
megtartása melie t megmaradjunk 
független magyaroknak Úgyis, 
mint Mohács város polgármes
terének helyettese szereteitel kö
szörű a mai jubiláris najo alkal
mából a Legényegylet if ú ágát 
és Isten áldását kérte a régi ki
próbált jó szellem ápolására és 
az egylet további fontos nem
zetnevelő munkájára.

A nagy tetszéssel fogadott 
ünnepi beszéd után vitéz Pintér 
/ózsef az O K. L E elnöke, c. 
kanonok emelkedett szólásra — 
Frappáns felszólalásában az új 
épülő világ forgatagába állította 
be a Legényegylet hivatását. — 
Megkapó cs'llagászati képből 
indult: most új csillagászati év 
és hónap kezdetén a bőség és 
építő munka korszaka jön el. 
Most még inkább kell, mint 
valaha Krisztus és az egyén jelét 
viselő legényegyleti tagnak meg
találnia a maga helyét. Meg kell 
mutatnia munkakészségét az 
isteni gondviselés által münkás- 
nak és vallásnak teremtett em
ber minden erejével, hogy ön
maga kiépítésével a nemzet is 
tökéletesedjék és tovább éljen. 
Nem az anyag, hanem a szeltem 
legyen mindenkinek mozgatója 
és irány tója. Azzal, hogy az 
iparos megbecsüli szakmáját 
óriásit nő a hivatás megbecsü 
lése terén és ugyanannyit nő 
munkájának értéke is. A Katoli
kus Legényegyletek illusztris 
elnökének mély gondolatokban 
gazdag beszédét a közgyűlés 
résztvevői nagytetszéssel és taps
sal fogadták.
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Knittl Ferenc a Legényegylet | vei Nem hal meg az az Egye
sülés, mely hűségesen kitart az 
alapítók által lefektetett irány-

áradhatatlan jegyzője megkapó i 
színekkel festi az egylet múltját, 
kís történelmi áttekintésben en
nek a legrégibb mohácsi kát 
egyesületnek. Az Egylet 1891- 
ben alakult, de 1893 bán kezdi 
rreg tulajdonképpeni működését.

-ő Egyházi elnöke Keserics 
Ferenc apát plébános, világi el
nöke Toldy /ózsef 1896-ban a 
még élő Horváth Mihály nyug, 

ébános, mint helybeli káp'án 
veszi át a vezetést Kecskés Fe 
renc világi elnök támogatásával. 
]S<)8 bán kap az Egylet 
p 6 bán vette meg az 
a mai székházat.

A világháborút követő 
dökben válságba kerül az Egylet, 
amelyből Pásztor Endre egyházi 
elnök szívós, minden nehézséget 
leküzdő munkássága menti meg. 
Amikor a harmincas esztendők- 
ben eihagyia az Egyletet a jegy- 
zekönyv tanúsága szerint 21 000 
? adósság törlesztésinek minden 
érdemét neki tulajdoníthatjuk. 
Az elnökök között sok érdemet 
szerzett: Frey /ános apát plébá
nos, Szolga István, Deutsch 
bauer István, Mojz’s Imre, 
Kozáry György plébánosok, 
Paktisz Károly, dr Kápolnay 
Zsigmond plébános, Gratzl 
'Jjttla, Kanizsay Vendel, Cseh 
Ferenc Bátor Károly, Darabos 
László, dr Vesztergombi /ános. 
b mai székház átalakítási mun

zászlót.
Egylet

észtén

kálatainak igen lelkes szorgal
mazói voltak Deák István káplán, 
mint egyházi másodelnök és 
Mayer Ferenc világi elnök ny. 
polgáriiskolai igazgató Mindket
ten a nehéz idők anyagi nincs 
te'ensége ellenére is összehozták 
a szükséges összegeket ahhoz, 
hogy a mostani szép székház 
létrejöhessen Ugyancsak az ő 
nevükhöz fűződik az ifjúsági 
mintegy 600 kötetes kölcsön- 
könyvtár létesítése.

Az alapitó tagok közül még 
életben vannak Hoffmann Gyula 
és Éhmann /ózsef asztalosmeste
rek, Az egylet jelenlegi egyházi 
elnöke Tihanyi /ános apái-plébá 
::< = aki a világi elnök dr Simon 
• éndellel egyetemben szivükön 
viselik az Egyletnek minden 
gondját és bölcs irányításukkal 
mogalapozzák alapjait az eljö
vendő újabb ötven esztendőnek. 
Az ügyesen összeállított beszá
moló nagy tetszésre talált

Az ünnepi közgyűlés komoly
ságát emelte Pöppl /ános és 
Kresz István Legényegyesületi 
tagok szép szavalata.

A lelkes közgyűlést dr Simon 
Vendel elnök zárószavai fejezték 
be, amit egytálételes közebéd 
követett

Az impozáns ünnepség elő 
készítésében különösen közre
működtek fáradhatatlan irányítás
sal Tihanyi /ános apát-plébános 
egyházi elnök, dr Simon Vendel 
világi elnök, dr Kopcsányi Mik
lós egyházi másodelnök, Bognár 
Antal pénztáros, Knittl Ferenc 
jegyző, Mohos /ózsef tanító az 
énekek betanításával, Hellen 
brandt /ános, Auth /ózsef ház
nagy, Ormay Lajos. A Dolgozó 
Lányok, elnökük Dobszay Vilma 
lelkes vezetése mellett szintén 
sok önzetlen munkát végeztek a 
jubileumi ünnepség sikere érdé 
kében.

Az ünneplések napjai elmúltak, 
kezdődik a mindennapi élet a 
maga feladataival és nehézségei-

Nagy kedvezményt kapnak az újoncnak 
bevonuló kiváló leventék.

Az idei októberi bevonulások
nál az újoncok életében fontos 
újítást vezetett be a honvédelmi 
miniszter. A leventesorból kike
rült katonai kiképzésre bevonuló 
újoncok közül azoknak, akik 
leventeéletük alatt a „Honvéd 
próbát’1 jól vagy kiválóan kiál
tották igen jelentős kedvezmé 
nyékét biztosítanak már újonc 
kiképzésük elején A honvéd le 
venteoróbát „Jó” eredménnyel 
kiállott ifjú a tényleges katonai 
szolgálat alatt a következő ked
vezményekben részesül: 1 Jobb 
ruházattal való ellátás 2 Az 
ujonckiképzés alatt kijárás enge
délyezése. 3 Szolgálatmentes 
időben könnyítések 4 Terhe
sebb vagy alárendeltebb szolgá
lati munkák (pl tisztogatás, 
kincstári javak raktározása) alól 
mentesítés

A honvédleventepróbát „Ki 
váló, eredménnyel kiállott ifjú a 
fentiekben megállapitot kedvez
ményeken felül még a következő 
kedvezményekben részesülhet:

Károly pécs-gyár városi plébános 
nyugalombavonulásával megüre
sedett plébán a vezetésére Pécs 
szab kir város képviselőtestülete 
a szeptemb°r 30 án tartott köz 
gyű'ésen az öt pályázó közül 
nagy többséggel dr Patton 
/ános a pécsi kát. Legényegylet 
fáradhatatlan és az ifjúság neve
lése terén sok érdemet szerzett 
lelki vezetőjét választotta meg. 
Dr Patton János plébánossá 
történt megválasztása Mohács 
város katolikus társadalmában is 
őszinte örömet váltott ki s uj 
munkakörében Isten áldását 
kérjük.

Sikeres szakvizsga. Dr 
Frank La/os p ü. s titkár a 
pénzügyi törzstiszti vizsgát siker
rel letette.

— Halálozások Mahr Károly 
főhercegi uraoalmi erdőtanácsos 
október hó 5 én elhúnyt. Teme
tése október 7 én volt a beliyei 
római katolikus temetőben igen 
nagy részvét mellett. Haláláról 
Albrecht királyi Herceg beliyei 
uradalmának tisztikara külön 
gyászjelentést adott ki

Lipokátics Mátyás 76 ik évé
ben október 1. napján elhúnyt. 
Temetése október hó 3 án volt 
nagy részvét mellett. Halálát öz
vegye özv. Lipokátics Mátyásné 
sz. Czekey Matild és kiterjedt 
rokonság gyászolják Lipokátics 
Mátyás a mohácsi iparostársa
dalom egyik csendes, megbízható 
szorgalmas tagja volt s halá'a 
osztatlan részvétet keltett.

Pacsay /ánosné október hó 
5 én 71 éves korában elhúnyt. 
Temetése október hó 7 én dél
után 5 órakor volt.

elvek mellett és amelyért áldó 
zatot is tud hozni.

Isten áldja a tisztes ipart !

1 A bemu'atás után igen jó kar
ban lévő egyenruhában egy heti 
szabadság. 2. A takarodón túl 
való kimaradásnak engedélyezése 
már az ujonckiképzés első hetei
ben 3 Már az ujonckiképzés 
első hetében 24 —36 óráig eltá
vozás engedélyezése abba a 
községbe (városba) ahol az újonc 
leventekötelezettségének legu
tóbb eleget tett. A kedvezné 
nyékét az újoncoknak nyilvá
nosan, ünnepélyes formák között 
hozzák tudomásra. A Honvéd 
leventepróba sikeres kiállásáért 
kapott jelvényt az ifjú a tényle 
ges katonai szolgálat alatt is vi
selheti, a zubbony bal felső 
zsebránca közepén, a vitézi jel
vény alatt

Az eredményes leventemunka, 
katonai előképzés sikere, kézzel- 
fogható eredménye, ha minél 
több levente állja ki jól és kivá
lóan a honvédpróbát és részesül 
ezekben a jelentős kedvezné- 
nyekben, amelyek az újonc egész 
életét magváltoztatják.

— ti Szociális Misszió munka
év nyitó gyűlése. A Mohácsi 
Szociális Misszió Társulat októ
ber hó 6-án vitéz Szönyi Alajos 
né elnöklete alatt munkaév nyitó 
gyűlést tartott A jubileumi ün
nepségek jegyzőkönyvének fel
olvasása után, elnök felkérésére 
Tihanyi /ános apát plébános a 
XXXI. katolikus nagygyűlésnek 
ismertetéséről a szociális kérdés
ről és a hivatásrendiségről tartott 
érdekes előadást A szegény
gondozó osztály vezetője be
jelentette, hogy a legutolsó négy 
hónap alatt 1936 liter tejet osz
tott szét a szegények között, a 
betegyágyas anyáknak pedig 18 
ebédet juttatott A pénztáros 
különböző célra 38 P őt fizetett 
ki. Elnök ezután bejelentette, 
hogy Ferencné székesfehér 
vári utjának költségeire 142 
pengőt gyűjtött össze, hogv a 
Szociális Misszió november első 
hetében szegényeinek támogatá
sára a fogadalmi templomban 
hangversenyt rendez, hogy a 
terménybetakaritási adományok 
szétosztását ismét vállalja és 
belekapcso'ódik a halottaknapi 
,, kegyeleti kereszt1' országos 
mozgalmába. Több kisebb ügy 
nek letárgyalása után elnök a 
gyűlést bezárta.

— Orvosi hír. Dr Kemenes 
László orvos, volt egyetemi 
klinikai tanársegéd, harctéri szol
gálatból hazaérkezett és újból 
rendel.

— Katekizmus-nap a mohács- 
külvárosielemi iskolában.Október 
10 én, vasarnap délután 4 órakor 
tartja az iskola a szü ők számára 
elrendelt Katekizmus napot az 
iskola nagytermében. Iskolánkba 
járó gyermekeink kedves szüleit: 
apákat és anyákat ezúton is 
szeretettel meghívjuk és vendé
geket is szívesen látunk. Az elő
adást P. Szűcs Szolán hitoktató 
tartja. Semmiféle belépődíj vagy 
fizetnivaló nincs.

— A Dunántúl P. Unyi Ber- 
nardin könyvéről. A Dunámul 
október 6 iki szám, dr Gálos 
László tollából részletesen fog
lalkozik P. Unyi Bernardin mo
hácsi zárdafőnök „A mohácsi 
Ferencesek története” c. munká
jával s többek között ezeket 
Írja: „P Bernardin komoly 
studiomokban fejtette ki anyagát 
eredeti történelmi forrásokból, 
melyeket ügyesen tud értékelni 
és megszólaltatni. A helyi ada
tok mellett állandóan figyelem
mel van az országos helyzetre, 

: igy tanulmánya nem részlet
munka, hanem egésszé forr 
össze hazánk történetével. Fő
témája mellett sok más is adó- 
d k természetszerűleg a könyvbe: 
igy a sokacok története. Mohács 
város változatos alakulása, a 
pécsi püspökség és a szerzetes 
rendek kapcsolatai és több 
lokális ájtatosság, hitbuzgalmi 
egyesület érdekes mozgalmas 
múltja bontakozik ki tanulmánya 
során Stílusa könnyed elbeszélő 
krónikás stílus.”

— Államsegély a Mohácsi So- 
kácok Magyar Olvasókörének. A 
m kir. Földművelésügyi minisz
ter a Mohácsi Sokacok Magyar 
O'vasóköre Mezőgazdasági Oép- 
szövetkezetének 11 430 P állam- 

j segélyt adományozott egy 30 — 
I 35 lóerős Hoffherr-Schrantz 
j traktor beszerzésére.

Újabb légiriadó Mohácson.
| Október 6 án este fél 10 órakor 

légi riadó volt Mohácson A 
riadó 23 óra 15 perckor ért 
véget A város felett elleiséges 
gép nem jelent meg. A riadóval 
kapcsolatban felhívja a Légoltal 
mi parancsnokság a lakosság 
fegyelmét a riadó következtében 
követendő cselekmények pontos 
betartására. Igy ab akszárny 
kinyitása Kapuk kinyitása mind
addig mig a kapualjban megtör
tént az elhelyezkedés, utána már 
ismét lezárható a vagyonbiz
tonság miatt. Az elsötités leg
pontosabb betartására A ház
csoportparancsnokok és helyet
tesek helyezzék készültségbe a 
házőrségeket, az óvóhelyekre a 
lakók leküldése, ahol ez nincs a 
kijelölt szükség óvóhelyre való 
gyülekeztetés stb Utcán való 
jarkálás szigorúan tilos. A pad
lásterek tűzvédelmi készültségét 
vizsgálják felül, egyszóval mind 
azon intézkedéseket hajtsák 
végre, amiket a tanfolyamok 
alatt velük ismertettek.

Forrai Kamarakórus
GYURKOVÍCS MÁRIA 
az Operaház művésznője Énekel 

a mohácsi színházban 
október hó 18-án este 6 órakor.
Jegyek a kiadóhivatalban rendelhetők

— Két és félévi fegyházbünte
tés. A pécsi kir Törvényzék 
Szécsénv /ános 20 éves mohácsi 
napszámost, aki fogházból tör
tént kiszabadulása után végig- 
fosztogatta Délbaranya sok köz
ségét s Mohács szigeten is 
több betörést követett el, jog
erősen két és fél évi fegyházra 
ítélte, — miután Szécsényi /ános 
tettét beismerte.
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Elsötétítés este nyolc óra
kor. A Honvédelmi miniszter 
rendelete értelmében október hó 
4 napjától kezdődően este nyolc
kor kell végrehajtani az elsőtitést. 
A Légoltalmi parancsnok nyo
matékosan felhívja a város lakos
ságát, hogy az elsötétési rende- 
lelet pontosan hajtsa végre a 
lakások és üzletek, műhelyek 
udvari részein is, mert azok 
végrehajtását ellenőrzik s mulasz
tás esetén a mulasztó ellen hcn 
véd.örvényszéki eljárás indul 
meg Az elsötétítés hajnali négy 
óráig tart. A városok és közsé
gek közvilágítása, valamint a 

járművek elsötitése 21 órakor 
kezdődik.

— Zsirjegy hamisítás, /cnás 
Lajosne bah gh Erzsébet mohá
csi lakos férje betegsége alatt, 
hogy háztartása több zsírt kap
jon a zsirapon a családtagok 
számát 5 re igazította ki. lenás 
Lajos net tettéért most vonta fe
lelősségre a pecs kir. Törvény
szék s közokirat hamisítás vét
ségében mondotatta ki bűnös
nek s hárem hónapi fogházra 
Ítélte. A sok enyhítő körülmény
re tekintettel azonban az ítélet 
végrehajtását három évi próba
időre felfüggesztette. Az ítélet 
jogerős.

Baromfiárusilas korlátozása. 
Gazdálkodó közvetlenül fogyasz
tók részére hízott (hizlalt) libát 
vagy kacsát nem adhat el. Ba
romfit és tojást házalás útján 
forgalomba hozni nem szabad, 
azt csak piacon vagy kijelölt 
kereskedőnél szabad értékesíteni. 
Ajánlatos, hogy minden egyes 
gazdálkodó, kinek eladásra szánt 
baromfi vagy tojás van birtoká
ban, azt csak kijelölt kereskedő
nek adja el vagy pedig olyan 
fogyasz ónak, aki a beszolgalta- 
tasi kötelesség teljesítésébe való 
beszámítás mellett úgy a tojást, 
mint a baromfit átveheti. A fo
gyasztók közül azoknak adhatják 
el a gazdálkodók a baromi t és 
tojást a beszámítás mellett, aki 
arubélyeget tud az eladáskor a 
gazdának átadni. A fogyasztók 
atubélyeggel való ellátásáról a 
közélelmezési hivatal fog gon
doskodni. Egyelőre átubélyeg 
még nem áll a hivatal rendelke
zésére, de amint megérkezik az 
igényjogosult fogyasztók között 
azonnal kiosztásra kerül. A be
szolgáltatást kötelezettség teljesí
tésére csak élő, egészséges, üres
begy ű baromfit lehet vételre fel- 
ajan ani és legalább a következő 
súlyt kell, hogy elérje: csirke ÖO 
dkg, tyuk 1 kg, gyöngyöstyuk 
SO dkg, pulyka 3 kg, hízott vagy 
hizlalt liba 5 kg, hízott vagy 
hizlalt kacsa 3 kg.

fi számla és nyugtabélyeg 
illeték áthárítása. A közellátási 
miniszter rendelete értelmében a 
számlák kiállításánál lerótt szám
lailletéket, valamint a közszálli- 
tásoknál a nyugtabélyegilletéket 
a kereskedők vevőiknek külön 
felszámíthatják. Arúbeszerzésnél 
a reájuk hárított számlailletéket 
a kereskedőknek bruttó hasznuk
ból kell fedezniük.

— Tábori postacsomagok tar
talma. Illetékes helyről nyomaté
kosan íigyelmeztetik a közönsé
get, hogy tábori postacsomagok
ban tilos gyufát, vagy képesla
pot küldeni.

Országos vásár. Október 
hó 11-én, hétfőn Mohácson or
szágos vásár lesz, melyre vész
mentes helyről mindenféle állat 
felhajtható.

Elveszett Bakács u. 25. sz. 
ház előtt október 6 án d u. 3—4 
óra között, nyolc kacsa, 5 
barna, kettő tarka és egy fehér. 
Kérem a becsületes megtalálót 
adja le Bakács utca 25 sz. alatt.

— Gazdálkodók figyelmébe. A 
m. kir. Földművelésügyi mtnisz 
térium felhívja a gazdálkodókat, 
hogy a szálastakarmány pótlá
sára használják fel azokat az 
anyagokat is, amelyek más kö 
rülmények közölt a takarmányo
zás szempontjából veszendőbe 
mennének. Igy elsősorban ide
jében takarítsák be a kukorica 
szárat. Lehetővé tették az erdei 
legeltetést és makkoitatást is. A 
gazdák jelentkezzenek az erdő
hivataloknál és használják ki 
ezeket a lehetőségeket is.

Knyakcnyvi bejegyzések
1943 október hó 1 tol — 8 ig

Születések. Balatinácz Mária, 
Bicskei Mária, Jasper Károly, 
Dóka Klára Lídia.

Házasságkötés: .\\ ittenberger, 
András és Kiss Anna, Magyar 
István és Uszkai Katalin.

Halálozások: Lipokátics Má 
tyás 76 éves, Varga Fülöpné 89 
éves, Jasper Károly 1 napos, 
Czentner József 18 éves.
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MTE—Pécsi VSK 3:1 (1:1)

Az MTE sorrendben a harma
dik bajnoki mérkőzést nyerte 
meg. Ezúttal Pécsett, idegenben, 
született meg a győzelem, olyan 
ellenféllel szemben, amely min
dig tekintélyes játékerőt képvi 
sel. Az idegen pályán elért győ
zelem kétszeres értékű. Az MTE 
győzelme megérdemelt, mert bár 
az első félidőben eléggé kiegyen
súlyozott volt a játék. Szünet 
után azonban az MTE érezhető 
fölényben került, ami a gó bán 
is kifejezésre jutott. Nem volt 
szép a játék, inkább a küzdel
men volt a hangsúly. Dicséret 
illeti a csapat minden tagját, de 
még külön is Karácsonyi, Német 
és kockás játéka volt kimagasló. 
A gólokat Karácsonyi (2) és 
és Kockás rúgták. A PVSK bán 
az öreg Bérces és Szabó volt jó.

Az MTE vasárnap pihen. Leg
közelebb Pécsujhelyen a DVAC- 
cal mérkőznek.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem mohácsi és vidéki kedves 
vevőimet, hogy 14 hónapi frontszol
gálatom után ismét átveszem üzletem 
és üzemem sajátkezű vezetését.
A mélyen tisztelt közönség szíves 
pártfogását továbbra is kérem és

maradok tisztelettel

MAGOS LAJOS 
rádiókereskedő és 

rádióműszerész.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács

— Elengedték a szeptember
októberi internátusi dijakat, a 
vallás és közoktatásügyi minisz
ter rendelettel megrövidítette a 
tanév alatt fizetendő dijakat. A 
szeptember, október hónapokra 
járó dijat elengedi. Az évi tartás
díj nyolctizedrészének részletek 
ben való befizetése november 
hó 1 tői kezdődően kötelező.
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Wíjbácsi Hírlapban-

Felelőn szerkesztő:

DR SZKLAOANYI LÁSZLÓ 
Laptulajdonos és kiadó: 

FRIDRICH GSZKAR

N y i 111 é r.
(Az ezen rovatban foglaltakért nem 
vállal felelősséget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

drága férjem

LíPOKŰTiCS MÁTYÁS 
elhúnyta alkalmából mély gyá
szomat a temetésen való megje
lenésükkel, részvétnyilvánításuk- 

b
ezúton hálás köszönetemet.

Mohács. 1943. október hó 7
ö.zv. Lipokátics >latyásné

J
fehér és színes árut állandóan a 
legmagasabb napi áron vásárol: 

NÉMETH JÓZSEF 
borkereskedő

Mohács, Felső Dunasor 24. 
Telefon 44.

Egy 35—10 hektoliteres 

szüretelőkád 
ELADÓ.

fiit Bőrgyár.
Berristein-páncélos £ t) L (11 ti b Út 01

eladó. Dunaszekcsőn, Dunapart 6.

Előírás szerinti 5 kg os légoltalmi 

homokzsákok 
kaphatók:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mohács

Piaci árak:
Búza
Rozs
Takarmányárpa 
Sörárpa
Zab
Csöves tengeri 
Morzsolt tengeri 
Bab, fehér

a szerdai 
heti piacon:

40—
37—
36—
40—
40—
21.90
29.30
80—

P 
P 
P
P 
P
P 
P
P

___________ ____ Ilii
ÚJ ÉPÜLETEKRE ÉS
ÁTALAKÍTÁSOKRA, 

beadványt* rajzok és azok sokszorosítása 
úgy magánépíttetők, valamint kőműves
iparosok részére, vidékieknek is mér
sékelt áron, szakszerűen készít

SPERL IflNOS
építőmester. Mohács,
Széchenyi-tér 13 sz.

Szolötulajdoncsok figyelmébe!

Érett istálló trágya eladó
Cím a kiadóhivatalban.

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
légoltalmi fénycsökkentö
FEKETE LAPPION
kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyv és papírkereskedésében.
ELADÓ egy
20 hektóliteres kád.

XVÉBER A.XDRÁS
Som berek.

Felesbe vagy negved konvencióba
KIADÓ egy

réti tanya
Bocskay utca 6.
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BOR T
fehér és színesárut 

minden mennyiségben a leg
magasabb napi áron állandóan 
vásárolok. Must eladásokra 
előjegyzéseket elfogadok

Bauer József 
bornagykereskedő 
Horthy Miklós út 27.

Üzletát helyezés!
Értesítem a mélyentisztelt 

vevőket, hogy megnagyobbodott 
vas-, iüszer- és vegyeskereske- 
(lésemet Szentháromság utca 7. 
szám alá helyeztem át.

További szíves pártfogást kérve 
vagyok hazafias tisztelettel

Bojtár (Poszt) János
Szentháromság és Br. Eötvös u. sarok.

Négy középiskolát végzett 
_____fiút tanoncnak felveszek

Mohácsi volt úrbéresek 
közös erdöbirtokossága

Meghívó.
A mohácsi volt úrbéresek 

közös erdöbirtokossága folyó évi 
október hó 17-én délután fél 4 
Órakor saját helyiségében Kazinczy 
utca 14 szám alatt 
rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre az összes erdőbirto
kossági tagokat ezennel meghívom

Tárgy: a 3540/1943. M. E. sz. 
rendelet 23. § a értelmében 3 
tagnak a választmányba választása

Mohács, 1943 október 2-án.
0r Német Kálmán

elnök.


