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Valóban művészi és modern
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Schneider János szerkesztő szintén 
köszönetét mondott az üdvözlésért, 
kifejtvén, hogy a vitézi rendet ugyan 
azon eszmék, érzelmek és gondolatok 
teremtették meg, amelyek annak 
idején a Tolnamegyei Újság megindi- 
tás át eredményezték és csak termé
szetes, hogy a legnagyobb lelkese
déssel küzdött és fog küzdeni a 
Tolnamegyei Újság a vitézi rend 
eszméinek megvalósításáért. 1918-ban 
a destrnáló hírlapírók tolla ütötte ki 
a hősen harcoló magyar katonaság 
kezéből a kardot. Sokszoros köte
lessége tehát a sajtónak, hogy eme 
óriási bűnét levezekelje. ígéri, hogy 
nem mnlaszt el egy pillanatot sem, 
hogy harcoljon azon gondolatokért 
és eszmékért, amelyek a vitézi rend 
céljait képezik.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után vitéz Virányi Árpád széktartó 
felhívta vitéz Juhász Pétert, hogy a 
vitézi rend esküjét tegye le. Ezen 
ünnepélyes aktus után vitéz Makray 
Ferenc elnök megköszönte a vendégek 
megjelenését és a nyilvános Ülést 
bezárta. A bizalmas értekezlet után 
a vitézek a hősök szobrához vonultak 
le, ahol vitéz Dávid János járási őr
mester lelkes szavak kíséretében a 
hősök emlékszobrára koszorút helye
zett el.

A magunk részéről teljes mérték
ben helyeseljük vitéz Makray Ferenc 
járási hadnagy azon eljárását, hogy 
a járási értekezletekre a vitézi szék 
tagjain kívül másokat is meghív, 
mert valóban szükség van arra, hogy 
a nagyközönség tudatába menjen, 
hogy mik is a vitézi rend feladatai 
és hogy megismervén a nemes cálo 
kát, a vitézi rend tagjainak ered
ményes működését elősegítsék.

Búin Község kettős ünnepe.
Verőfényes őszi vasárnapon, októ

ber 30-án ünnepelte Báta község kö
zönsége II. Lajos király emléktáblá
jának felavatási ünnepét és alakí
totta meg a közönség gazdasági elő
nyeit szolgáló tejellenőrző körzetét.

A történelmi múlt és a szebb gaz
dasági jövő kettős ünnepe jelképes 
példa 8rra, mikép kell a magyar 
múltat megbecsülni, de ugyanakkor 
a szebb jövő csiráját elvetni.

Fájth Jenő plébános d. e. 10 órakor 
ünnepi szentmisét celebrált, melyen 
részt vett Szévald Oszkár vármegyei , 
alispán, Szongott Edvin járási fő- ! 
szolgabiró, Thurncr Qéza a Hadtör- I 
ténelmi Muzeum titkára, dr. Bevi- j
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Szives tudomására hozom a mélyen tisztelt közönségnek, hogy 
Szekszárdon, Rákóczi-utca 38. szám alatt elvállalok villakertek, disz- 
kertek, sírok, házikertek tervezését, telepítését, újjáalakítását és gon
dozását. — Mindenféle faiskolai cikkekre rendeléseket felvesz, kertészeti 
szaktanáccsal a legkészségesebben szolgál. — Virágkötészeti munkák, 
cserépvirágok és cserépdisznövények jutányos árakon szolgáltatnak ki. 

Szives pártfogást kér kiváló tisztelettel
1030 FENT LAJOS, kerttervező mükertész.
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laqua Bála adjunktus, Evva László 
Mohács város tanácsnoka, Pávlicsek 
Adorján a földmi velésügyi miniszté
rium kiküldöttje, Legény Oszkár, dr. 
Illy György, John Sándor, Eördögh 
Zoltán, Bátaszék község részéről 
Povny Ferenc jegyző, Fájth József 
II od biró és még többen.

A szentmise után mintegy 1000 
főnyi ünneplő közönség vonult tel a 
róm. kath. templom falába elhelye
zett márványtáblához, amely kerül 
már ott pompázott a hátai magyar 
asszonyok gyönyörű élővirág koszo- 
ruja.

Markovics Márton községi főjegyző 
megnyitó beszédében a község nevé
ben üdvözölte a megjelent vendége
ket, majd ismertette a község múltját 
és azon vonatkozásokat, amely az 
emléktábla és a község között fenáll. 
Záró szavaiban felhívta a közönség 
figyelmét a táblára fel nem irt, de 
abból kiolvasható mélységes intel
mekre, amelyekből a szebb jövőbe 
vetett rendíthetetlen hitét meritette.

Thurner Géza százados, a M. Kir. 
Hadtörténelmi Muzeum titkára az 
intézet igazgatójának képviseletében 
ismertette az intézet kezdeményezé
sére emelt hadtörténelmi emlékműve
ket és a helykegyeletet.

Vargha Zoltán rektor vezetése alatt 
működő dalárda szivet-leiket emelő 
hangon előadott „Hiszekegye-e után 
Keller Mária tanítónő szónoki ráter
mettséggel előadott kegyeletes sza
vakkal elhelyezte Báta község, to
vábbá a bátai magyar asszonyok ko
szorúját, dr. Bevilaqua Béla a M. 
Kir. Hadtörténeti Muzeum adjunk
tusa a Hadtörténeti Muzeum gyö
nyörű babérkoszorúját, Evva László 
városi tanácsnok Mohács város ko 
szorúját helyezte el.

Megható jelenség volt Keller Mária 
tanítónő által vezetett fehérruhás k is
lány-csapat, fejükön élő borostyán 
koszorúval és ez elkalomra betanított 
kedves irredenta mondásaikkal.

Farkas Vilmos cipészsegéd, levente 
szavalta el ezután, báró Eötvös Jó 
zsef „Mohács“ c. költeményét, amely 
után a dalárda a „Nem, nem, soha !“ 
cimü dalt énekelte el igen nagy ha
tással.

Szévald Oszkár vármegyei alispán 
záró beszédében a további összetar
tásra buzdította a község népét.

Az első ünnepség a Himnusz el* 
éneklésével ért véget.

Innét a közönség a községháza 
udvarára vonult, ahol Legény Osz

kár vármegyei m. kir. gazdasági fel
ügyelő megnyitó beszéde után John 
Sándor vármegyei gazdasági egye
sületi titkár, majd Pávlicsek Ador
ján a földmivelési miniszter képvi
seletében ismertette a tejellenőrzéssel 
kapcsolatos gazdasági előnyöket, mire 
a megalakult egyesület tisztikara 
Szongott Edvin járási főszolgabíró 
kezébe letette az esküt. Szévald Osz
kár alispán és Szongott Edvin járási 
főszolgabíró buzdító szavai után a 
gyűlés véget ért.

Az ünnepséget közebéd követte, 
majd délután 3 órakor a vidéki ven
dégek a község mintaszerű bika
istállóját és gazdasági épületeit szem
lélték meg és megtekintették a felve
zetett jószágállományt.

A lélekemelő bátai ünnep tanul
sága az, hogy minden község lakos
ságában megvan a szép és nemesre 
való hajlam és törekvés, csak helyes 
vezetéssel ki kell váltani belőlük. 
Báta község egyházi és világi veze
tősége igen jó példával jár e téren 
is elől.

*
Bátára 1526 augusztus 18 án ér

kezett a királyi sareg Bátaszéken át 
Szekszárd felől. Itt választották fő
vezérül Tomory Pál kalocsai érse
ket és Szapolyai János erdélyi vajda 
megérkezéséig Szapolyai György sze 
pesi grófot. Innen ment előre Mo
hácsra a pápai lengyel segédcsapatok 
kapitánya Gnojenszky Lénárd, akit 
az ottani tervezett, de az idő rövid
sége miatt már meg nem valósult 
szekértábor verésével bíztak meg.

II. Lajos király, aki már 1521 ben 
is járt Bátán, meglátogatta az ottani 
Szent Mihály arkangyalról elnevezett 
bencés apátságot, mely csodatevő erek- 
lyéje révén országos hirü volt, itt 
m®ggyónt és megáldozott. Másnap a 
Maczedóniai László pécsi prépost és 
Maczedóniai György Csanádi főispán 
szekcsői birtokán lévő Szent Angya
lok templomát látogatta meg és in
dult Mohácsra.

Az apátság, mely a bátai Klastrom- 
hegyen állott, 1526 szeptember 1-én 
pusztult el, Szulejmán szultán fel
égette a virágzó Báta városával együtt. 
Az emléktábla a Kollonics Zsigmond 
gróf bécsi hercegérBek által épített 
XV III. századi templom falán áll, a 
Magyar Tudományos Akadémia által 
1868-ban állított emléktábla mellett, 
mely az itt elvonuló római hadiut 
egyik mérföldkövének emlékét örö
kíti meg.

HÍREK:
Csonka Magyarország nem ország, 
Egész Magyarország — menyország.

Halottak estéjén.
Lobog, ragyog ezernyi gyertyacsillag: 
sírok bús ormán csendes őrtüzek. 
Hegedd sir. Halkan, mélázva ringnak 
a temetői szomorúfüzek.

Rokon, barát körülveszi a hantot, 
mely bánattól, virágoktól nehéz. 
Gyászénekek. Magasztos búcsuhangok.
A szó sóhajtoz, a szem könnybevész.

De éj lesz. Minden fényt kioltnak. 
Hegedűk, szfvek nem sikoltnak.
Csak messze zúg az életforgatag.

A temető sötét és hallgatag.
Keresztjei közt őszi köd búvik 
s a holtak álmán virraszt egy kuvik.

Szamolányi Gyula.

— Vármegyei közgyűlés. Tolna vár
megye törvényhatósági bizottsága — 
mint értesülünk — őszi rendes köz
gyűlését folyó hó 15-én fogja meg
tartani.

— Dr. Örffy Imre kerületében. Dr. 
Örffy Imre országgyűlési képviselő 
folyó hó 20-án folytatja körútját ke
rületében. Ezen alkalommal őcsényi 
választóit keresi fel, ahol máris nagy
ban készülnek a közszeretetben álló 
rendkívül agilis és választói érde
kében fáradhatatlan képviselő fogad
tatására.

— Alispáni hivatalvizsgálat a köz
ségekben. Szévald Oszkár alispán, 
az elmúlt héten Tolnán, Faddon és 
Gerjenben megvizsgálta a községek 
háztartását és ügyvitelét. Mindenütt 
rendet talált és a vezetőknek meg
elégedését fejezte ki.J

— Katonai előléptetések. A Kor
mányzó Őfőméltósága 1927 novem
ber hó 1 vei a gyalogságnál Jakab 
László és Boldus György főhadna« 
gyokat, a műszaki csapatoknál sach- 
senheimi Soterius Marcell főhadna
gyot századossá léptette elő.

— Emlékezés a hősi halottakról.
Szekszárd város közönsége e hó 1 én 
móltó módon explékezett meg hősi 
halottéiról. Délután fél 4 órakor az 
alsóvárosi temetőben levő hősök te
metőjében ünnepélyt tartott, amelyen 
a hatóságok, hivatalok, társadalmi 
egyesületek és iskolák testületileg 
jelentek meg. „Az ünnepélyt a Szek
szárdi Dalárda a Hymnus-szal kez
dette meg, majd Berta Antal róm. 
kath. lelkész mondott mély hatású 
beszédet. Ezután vitéz Makray Ferenc
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