
Marcius 15-iki I'

Onnepseg Endrddon I
Leventek, ifjusag es iparossag I

Unneplese. I

HOSSZLI h6napok kodos fa.j
lyolal diadalmas cravel torlQ
at elZ aranysarga lavaszi nap
sug"ar. Az cnyhe tavaszi szella
remenyinyui/oan lobogtatla a
hazak ormain megiclenl nem-j
zeti trikoiol't.

A kozseg hazafias Iakossaga
hosszu sorol: ban vonult a
'I H6sok szobra!loz ", hogy
m,W6 m6don unnepelje nem
7.cti.ink ujjaszGlc!csenC!k cmle
ket marcius 15-el.

Az i.innepi is!enfisz1elct ulan
- mclyet a helegen fekvo
apatplebanos helve!! Szvetiis
Vil<lol' kaplan vegzet! papi
s~gediettel, - az iskolak. in
tezmenyek testLiietileg vonullak
zaszl6ik alall elZ iinnepseg"
szinhelyere.

Harnos Lajos Icvenle s. ok·
lal6 a "TaJpra magyar", T6th
M. tanula az "Ui lalpra ma-.
gyal''', Szurovecz I. tanu16 I
"I<eserui pap", Katona M.
polgari iskolai ll()vend<£k "EIel
vag-v halal" cimil verseket sza
valtak 121 gyermeki lelkesedes
scI. Az Iparos Dalarda ertel,es
enekszamaiva] emelte az 'tin M

nepseg" szinvonai€J1. A Levenle
EgyesUlet clalardajilvai es szaM
VCl!a!Clival mukodoll kozre es
bizonyilotta be hazafias cs
nemzeti lorekveseit.

A nap jelent6segel· Englert
J6zsef tanar mel/atta. Lelkesil6
es magasszarnyalasu beszede·
ben iclezle vissza pillanatokra
a diadalmas marciusi napokal,
me!yek remeny! nyujlanak
ezenzves hazank uija sziilele,
sere.

Stefan B~la lanar nagy ha
lasu c!r€llnai er6sseg"u szavala
taval gyonyork6dtette a nagy,
szamu Ieikes kozonseg"el. Maid
a reventek diszmenetben VQ

nultak eJ a "H6sok szohra"
elcl!.

Esle regi szokasnak h6dolva
az iparlesHilel i61 sikerUIt va, I
csora kereleben Unnepelte a
nemzefi iinnepel, amelyen ott
liHluk a kozseg ugysz61van
minden szamollev6 tenyez6jel.
Az ipartestiiici nagyterme Z5U

folasig meglei! s az eg'yrc er
ke7.6 vencJegek miaH csak i6, I'
ViI fel 9 6ra litem nyithatta



mef! GZ Linnepsegd az Jparos I
Daltll'<la, drnely Palotai Ferenc I
tallii() v,z /c:lese mc!!et! tabb'
SZ.:1l1'l1di ;,:; vonyc)rkodteiJe a
I1V!2Y:'/(:iI1U velldeg·sereg·et. /\z
eh0 l,i!sz ,')!alo Kovacs Ferenc
ipartcslu1eli elnak, ki oszin!e,
keresellen szavakball mond
koszoneJej a megjeleneserJ,
isn:erteli a nap ie!enl6seget es I
azl keri, hogy az a szercle! I
es osszefogas, amit ez unne·
pen lat talation ervenyesulesl'
a holnapi kaznapi ele!ben is;,
Szvetits V~ktor r. katll, kaplan
a betegen fekv6 apalp!cbanos
Udvozlesenck tolmacsolasa
meiJctl ig·en. nagy lelkrzsedes·
scI arrol besze!, hogy csak a
hiliel, val!asossagg·al. tcHle!1
ha7.afisaglol vilrbafjuk a nem·
zel fel!amadasat. tvlajd koz.
ohajra dr. Haller J. J6zsef I

Ugyved sz61al fal pererol.
percre fokoz6d6 fig'yelem ko·
zoft Jdmula!ia, hog'y husvc!ol
csak akkor varhat a magyar,
ha a n1i~rciusi eszmeket: sza·
badsag, egyenl6scg' es tcsive-!
riseget uj tarlalommal le!ifjiik. I
Nagy tapssal adol! a hallgato- I

sag kifejezesf tetszesenek.
Stefan Bela tanar hazafiasver~

set szav-alt. A tarsasag' a haj·
nali 6rakban osziol! szcf.

lol es6 erzessel lattuk az
iparossag'nak nagy fO!VOnlllasat
s hogy kiils6ieg' kifejezest adotl
annal<, hogy az endr6c1i ipa

rossag' zome nemze1i, hazafias '1

es vallasos a!apokon all es a
kozgyi.i1csen tortenl s a nem, I
zeikozi saito bv.fog·adasa csak I'

mu!6 iclenseg', de ebn'lli1al
int6 pelcJa, mire kepes a j6i
szervczel! kiscbbseg-.
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