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— Adományok a bátai új templomra. 
A  Bátán felépítendő „Szentvér“ temp
lomra as adományok küldése meg 
kezdődött. Ab oraság minden réBzó- 
bői érkeznek pánsküldemények a 
Ssekszárdi Népbankhoz. Eddig 1500 
pengő folyt be 201 adakozótól. Na
gyobb adományok érkeztek Tolna 
vármegye közönségétől 500 P, gróf 
Apponyi Károly tói, dr őrffy Imré
től, dr Percsel Bélától 100—100 P, 
dr Siilléry Péter pécsi közjegyzőtől 
ób az Erzsébet leánygimnáziumtól 
50—50 P, Dőry Frigyestől és dr Sí
pos Istvántól 20—20 P. Minthogy 
Hóman közoktatásügyi miniszter is 
megfelelő segélyt ígért be, a Theré- 
siánnmi Alapítványi uradalom pedig
40.000 pengőt irányzott elő költség
vetésében, minden remény megvan, 
hogy a jövő évben már állni fog a 
bátai templom, hirdetni fogja a 
Hunyadi család régi nagyságát és a 
most élő magyar nemzedéknek ál
dozatkészségét. Ne sajnáljon tehát 
senki sem néhány téglát áldozni a 
templom felépítéséhez, hadd szálljon 
fel mielőbb a történelmi nevezetes
ségű templomból a könyörgő fohász 
a régi dicsőség és a régi magyar 
nagyság visszatéréséért.

— Halálozások. Cserúose Mária 
Rafaella irgalmas nővér, a szekszárdi 
Horthy Miklós vármegyei köikórhás 
ápoló testületének tagja, aki az 1904. 
év óta teljesített a kórház fertőző 
osztályán szolgálatot, e hó 3 án 70 
éves korában, szerzetesi működésé
nek 49. évében meghalt. Nagy rész
vét mellett 5-én délután 3 órakor 
helyezték örök nyugalomra a Paulai 
•Szent Vincéről nevezett irgalmas nő
véreknek a szék szárd-alsó városi teme
tőben lévő 'sírboltjába.

Märcz Ádám Lengyel község te
kintélyes polgára 72 éves korában 
meghalt.

— Frontharcos temetés. Folyó hó 
■3 án, kedden bagy részvét mellett 
temették Faddon Borsody György 
gyógyszerészt. A temetésen jelen voí- 
tRk a barátok és ismerősök, a köz
éég elöljárósága, a tűzoltótestület, 
azonkívül a szekszárdi frontharcosok 
14 tagú küldöttsége a szövetségi 
zászlóval, koszorút tettek az elhunyt 
hajtárB ravatalára. A temetőben el
hangzott búcsúztató után a fronthar
cosok tisztelgéssel és kürtszóval bú
csúztak el az elhunyt bajtársuktól.
. — TQzoltÓtemetés. A Bonyhádi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület március 
1-én temette 40 éven át volt hűsé
ges egykori parancsnokát Reinwald 
Istvánt. Koporsóját fáklyás tűzoltók 
kisérték, a zenekar pedig gyászin- 
dulót játszott. A temetésen megjelent 
z majosi tűzoltóság is, valamint igen 
nagy, az elhunytat gyászoló kö
zönség.

Miniszteri rendelet
a szekszárdi apaállattartási dllakrál.
Vitéz Vendel István polgármester 

többszöri sürgetés) alapjtn a föld 
mivelésügyi miniszter leiratot intézett 
az alispánhoz, közölve, hogy nincs 
észrevétele az ellen, hogy Szekszárd 
megyei városban az apaállattartási 
dijak kivetése — további intézkedő 
sig — az eddigi gyakorlat szerint

eszközöltessék.
Ez azt jelenti, hogy a fedeztetés! , 

dijak esetenként való szedése beszün 
tettetett és a jövőben az apaállat- 
tartási költségek az állattartó gaz 
dákra anyaállatonként fognak kivet- 
tetői. Erre vonatkozóan a polgármes
ter utasítást is kapott.

— Szekszárdi Szoc. Missió köszö
neté A Szociális Misszó szekszárdi 
„Anya- és Csecsemővédő Szakosz
tálya“ ezúton mond köszönetét mind
azoknak, kik szereplésükkel, a ren
dezés munkájában és adományaikkal 
a január 16 án rendezett farsangi 
gyermekdélután sikeréhez segítő ke 
zet nyújtottak. A 325 P tiszta jöve
delemhez hozzájárultak: dr Kalmár 
Vilmosné 14 P, vitéz dr Thuránszky 
Lászlóné 4 P, sütemény, dr Peresei 
Bélánó 1 P, sütemény és a kisorsolt 
kis hajó, Tolnamegyei Újság 4 P, 
dr Novák_ Miklósné 3 P, narancs, 
Gábor Pál 1 P. Heigl ób Szűcs gőz
malom 10 kg, özv. Orbán Jánosné 
5 kgr, Gaál Gyula 1 kg liszt, vitéz 
Vendel Istvánné 18 tojás 60 dg zsír. 
Ezekből ingyen sütött: Erdős Nán
dor piskótát, Stoll AlajOB ésTóth János 
perecet. Süteményt, narancsot és cu
korkákat adományoztak: dr Treer Ist
vánná, Leopold Kornéiné, Dicsenty 
Lászlóné, vitéz Tihanyi Szilárdné, 
Simon Gézáné vm., Simon Gézáné 
tvsz,, dr Horváth Árpádné. Loysch 
Istvánné, Zsigmond Dezsőné, Létay 
Gyulánó és a Zárda iskola kis nö
vendékei. Ganzer Adám 50 drb, Aczél 
Jőzsef 40 drb, Köztisztviselők Sző- 
vetkezető 30 drb narancsot, 1 kiló 
keksz, John Sándorné konfetti, öZv. 
Gömbös Jánosné, Günther drogéria 
rú>8ok, Hangya Szövetkezet 2 cső- . 
mag cigaretta.

Könnyű beteghez intelligens, ház
ta rtá s i műn- A  m  n  1 A  a a  J C I  
kákban jártas a P O I O I I D I  
keresek. — Cím: Bezerédy ucca 1. 
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— Visszaélések árammérő órák
kal. Nagydorogon a gróf Széchényi 
uradalom íntézősége néhány áram
fogyasztója részéről hosszabb időre 
visszanyúló visszaélés nyomára akadt. 
Az árammérő óra üzemsiabályozásá- 
val kevesebb áramfogyasztást mutat
tak ki s ezáltal érzékenyen károsítot
ták meg az áramszolgáltató uradal
mat. Ebben az ügyben — noha a 
tettesek beismerésben vannak — a 
nyomozás még folyik és igy részle
teket ma még nem közölhetünk.

— Siesta Sanatorium Budapest I., 
Ráth György U 5. A Kis Svábhegy 
aljában, a Város bármely részéről 
könnyen megközelíthető helyen, 9700 
négyszögöles park közepén. — A mo
dern orvostudomány és higiénia kö
vetelményeinek megfelelően átalakítva 
és gyökeresen újjászervezve. — Bel
gyógyászat (klinikai rendszerű beteg 
észlelés és kivizsgálás, a legmoder
nebb Röntgen berendezés diagnostika 
és thetápia céljaira, vegyi és bakt. 
laboratórium, electrocardiograph, bél
fürdő, orvosi vezetés alatt működő 
villanyüzemtt konyha stb.), sebészet 
(három műtőterem a nagysebészet, 
gégészet, urológia céljaira), nőgyó
gyászat (szülőszobák és nőgyógyá
szati műtőteretek), vizgyógyintézet, 
rövidhullámú kezelés, fekvőcsarnokok. 
— Klinikai (társas) kórtermek, ktt- 
lönszobák és luxus apparlementek. — 
Polgári árak 1 — Saját szabadalma 
orvoshivó.

Szombaton és vasárnap 
Gaál Franciska főszereplésével:
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— Háziipari tanfolyamok berekesz-
tÓS9. A kiSBzékelyi szabó várró házi
ipari tanfolyamot, melyen szokatlan 
nagy számmal vettek részt a község 
lakói, kiállítással kapcsolatosan re
kesz tett ék be. A kiállítás az elért 
szép eredményről tett tanúbizonysá
got. — Az ujdombóvári 6 hetes fe
hérnemű szabó-varró tanfolyam, me
lyet Auerbach Ilona szaktanitónő vé
gétéit szép sikerrel, szintén befeje
zést nyert március 1-én szép és ízlé
ses kiállítással. A tanfolyamnak 48 
hallgatója volt és két csoportban 
nyertek oktatást. A tanfolyamot dr 
Halmos Andor kir. tanfelügyelő és 
Bsrhidy Aurél székesfehérvári házi
ipari felügyelő is, ellenőrzés végett, 
meglátogatták.

— Megszűnt Nakon a kanyarójár
vány és vármegyénk alispánja a jár
vány tartamára bezárt hasi róm. kát. 
elemi népiskola újból megnyitását 
rendelte el.

— Parcellázás. Homoki szőlő- és 
gyümölcsfatelepitésre, valamint kony- 
hakertészetre kiválóan alkalmas bír- 
tokrész, kétholdas parcellákban való 
eladása több évi részletfizetés és igen 
kedvező fizetési feltételek mellett gróf 
Károlyi Lajos uradalmából megkez
dődött □  ölenként 30 fillértől. Az 
egész környék termő mintagyümöl
csös és szőlőgazdaságból áll. Az ura
dalom kezelést és telepítést vállal. 
Elad és szállít mindennemű bor- és cse- 
megeszőlővesszőket, valamint prima 
betegségmentes gyümölosfaoltványo- 
kát. Ajánlatot és árjegyzéket küld, 
részletes felvilágosítással szolgál: Ura
dalmi Intézőség Uzovicstelep, Pest 
vmegye vagy dr Mezei Sándor (sze
gedi) irodája Budapest, V., Bálvány 
utca 24, II. 3.

— Kulturest Sióagárdon. A kát. 
akció moBt tartotta utolsó kulturest- 
jét óriási érdeklődés mellett Sióagár
don. Elsőnek S i m a y n é Zsigmond 
Blanka tanítónő beszélt nagy hatás
sal a keresztény családanya magasz
tos hivatásáról. Majd Mayer István 
„Miért tiltja az Egyház a vegyes- 
házasságot“ címmel tartott nívós elő
adást. Utána Dunai Mária tanítónő 
művészi módon adta elő Haranghy 
László alkalmi sajtókölteményét. — 
Majd dr Málinger János orvoB hatá
sos beszédben fejtegette a hazafias 
és keresztény sajtó fontosságát és 
óriási jelentőségét. Befejezésül víg
játék került színre. A szereplők kö
zül Knöller Antal, Mayer István, 
Knöller György, Málinger Mihály, 
Szűcs János és Finta József játszot
tak igen szépen.

— Kalapáccsal fejbe verte a fele
ségét. Kaszás Sándor éB felesége 
dunaszentgyörgyi lakosok között va
lami okból nézeteltérés támadt. Ka
szás hirtelen haragjában a kezettgyé- 
ben kerülő kalapáccsal úgy fejbe
verte a feleségét, hogy be kellett szállí
tani a szekszárdi kórházba.
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Elsőrangú gyümölcsfát, d íszfát ,  
díszcserjét, bokorrózsát, örökzöld 
cserfát, fenyőt, futónövényt stb. 
szállít az állandó állami ellenórzéa alatt álló
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I U nghváry László m
FAISKOLA RT. CEGLÉD |  
Budapesti iroda IV., Veres Pálné u, 8.
Telefon; 883-31. Képes árjegyzék ingyen.

i Budap 
Telelői

é u, 8. am
ingyen.

— Eltűnt hazulról. Ifj. Mohári Jó
zsef 27 éves nagydorogi bognársegéd 
a múlt hó 25-én lakásáról eltávozott, 
azóta nem adott magáról életjelt. 
Személyleirása : 165 cm magas, arca 
hosszas, távozásakor szürke kabát 

i volt rajta. Országosan körözik.

6rzsébeí Királyné Szállá
Budapest, Ili., Egyetem -utca 5. 28i

100 modern, kényelmes szoba. ■ Liftek. •  Hideg-meleg folyóvíz. 
Központi fűtés •  Az éttersm- és kávéházban minden eBte szalonzene

Ai Erzsébet-pincében egypíncér-rendszerl.
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