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A hódító
külsőről I

Tavasztól őszig nem kerül sokba az 
elegáns öltözködés. A cipőgond is 
megszűnt, mert olcsón áll rendel
kezésre a i

divatcipő
A különféle divatszfnekben készülő 
pompás formájú EMERGÉ divatcipő 
a legelegánsabb ízlést Is kielégíti. 
Könnyű,  rugalmas gumitalpa víz
hatlan
Vigyázz!

e j *  E l t e t  védjegy =

ÜtBttÓÉ minőség! 
GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYAItAlRUGYlR

zett meg törhetetlen kötelesaégtudá- 
sáról, a közvagyon felett való hű 
sáfáreágáről, köaaaolgálatának gáncs- 
nélktlli tiaataaágáról. Saavai a jelen- 
voltak lelkében élénk viaaahangot 
keltettek.

Aratón Mosolai Iatvin községi biró 
Nóniai Saabé Pál főjegyzőt Üdvözölte 
az elóljáróaág éa képviselőtestület 
nevében, biztosítva őt bizalmakról a 
arról a készségükről, hogy a köaség 
és a lakosság javát közösen szolgálják.

Mindkét ünnepelt meghatottanmon

dott köszönetét ezért a nem keresett, 
de mégis jóleső ttnnepeltetésért s 
Nánási Szabó Pál ezen felül egy nagy
vonala községfejlesztő program kör
vonalait rajzolta fel a képviselőtes
tület elé s e tervek megvalósulásának 
egyetlen feltétele gyanánt a közérdek 
önzetlen szolgálatát jelölte meg.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után a társaság a legvidámabb han
gulatban a hajnali órákig együtt 
maradt.

Dr KapI Béla pdspBk Bonyhádon

és a győztes dalárdákat is, melyek 
Aösttl második lett a Paksi Refor
mátus Dalárda, harmadik a Paksi 
Iparos Dalárda, negyedik a Faddi 
Daloskör. Végül a dalosok egyesített 
kara a magyar Hiszekegyet énekelte 
el Székely Sándor vezetése mellett.

Április 27-én érkezett a dunán
túli evang. püspök Bonyhádra. Az 
állomáson úgy az egyházi, mint a 
világi hatóságok várták és kisérték 
lakására. Másnap, 28 án kezdődött 
az egyházmegyei tanítóság kétnapos 
konferenciája, melynek előadóiba 
püspökön kívül Grieszhaber Henrik 
majosi, Bajor JánoB és Knábel Vil
mos bonyhádi, valamint Marth Péter 
györkönyi igazgató-tanítók voltak. 
Az előadott és megvitatott tém a: „A 
vallástanitás és a tanító" volt. A 
konferenciát közös úrvacsorával fe
jezték be 29 én. A rákövetkező két ■ 
napon, április 30-án és május 1 én j 
az egyházmegyei papság tartotta meg I

konferenciáját, amelynek előadói a 
püspökön kívül Fábián Imre sár- 
szentlörinoi, Schmidt János györkönyi, 
Németh Gyula szekszárdi és Strasser 
Vilmos kaposszekcsői lelkészek voltak. 
Összefoglaló tém a: „ A keresztség
szentsége". A konferencia befejezté
vel szintén úrvacsorát tartott a püspök. 
Május 1-én délután a püspök Müller 
Róbert főesperes, Gyalog István al- 
esperes és Koritsánszky Ottó egyház
megyei felügyelő társaságában a reál
gimnázium ifjúsági egyleteit látogatta 
meg, majd május 2-án az összes osz
tályokat. Távozásakor a püspök az 
intézet tanári karának legteljesebb 
elismerését fejezte ki.

Intelt Kató és OrszäSh Tivadar szekszárdi hansuersenye

Pedagógiai szemlnűrlam
Április 27-én folyt le G y ü n k ö n  a 

tanítóság pedagógiai szemináriuma, 
melyen a nagyszámú helyi érdeklő
dőn kivül dr Hofbsuer László tan
ügyi fogalmazó vett részt a főigaz
gatóság részéről. D r Halmos Andor 
kir. tanfelügyelő megnyitójában rá 
mutatott az erkölcsi nevelés jelentő
ségére és az iskolában kifejtendő nem
zetnevelő munkára, majd Nőthling 
Géza körzeti ÍBkolafejügyeli ismer
tette a tanügyi igazgatás uj rende
zését. Az érdekes előadást nívós meg
beszélés követte. A földrajz, Törté
nelem s a polgári jogok és köteles
ségek oktatásának nemzetnevelés! 
szempontból fontos oktatási módsze- 
rét vitéz Vida István diósberényi rk. 
tanító ismertette, majd sikerült gya
korlati tanítást mutatott be szűnni 
nem akaró taps és elismerés kísére
tében. Schöpf Ernő keszőhidegkuti 
ág. ev. tanító az olvasmány tárgya
lásáról értekezett tanulságosan, majd 
nagy tetszéssel fogadott gyakorlati 
tanítást mutatott be. Az előadásokat 
a tanfelügyelő klaszikus záróbeszéde 
zárta be.

Főjegyzők ünneplése
Decs község képviselőtestülete áp

rilis hó 25 én a községi nagyvendéglő 
nagytermében Balogh János nyuga
lomba vonult főjegyző és Nánási 
Szabó Pál jelenlegi főjegyző tisztele
tére a helyi intelligencia bevonásával 
társasvacsorát rendezett. A meghívot
tak szinte teljes számban megjelentek 
a  fehér asztalnál, jeléül annak az 
őszinte nagyrabecsülésnek és sok 
reményre jogosító bizalomnak, amivel 
Decs község lakossága a két ünne
pelt iránt viseltetik.

A  vacsora alatt Balogh János fő
jegyzőt Arany Dénes ref. lelkész 
köszöntötte fel. Beszéde során nagy 
elismeréssel mutatott rá azokra a 
nagyszabású építkezésekre, melyek 
Balogh főjegyző hivataloskodása alatt 
létesültek. Meleg szavakkal emléke-

Szenzációsan nivós hangverseny 
volt szombat este a város szegényei 
javára a  Szekszárd-Szálló nagyter
mében. A szekszárdi családból szár
mazó Inselt Kató budapesti zongora- 
mftvéBznő képességeit a legjobb hírek 
előzték meg és ezeket csak megerő
sítette az a körülmény, hogy vele 
együtt való szereplésre vállalkozott 
Országh Tivadar hegedűművész, az 
Országos Zeneművészeti Főiskola ta 
nára, a nagyhírű Waldbauer-Kerpely 
vonósnégyes európaszerte ismert tagja. 
Természetes, hogy ilyen szereplők 
mellett Szekszárd ÖBszes zeneértőit 
együtt láttuk a nagy élmény alkal
mából.

Liszt Ferencnek évtizedeken át 
tartó szekszárdi kapcsolataira és a 
Liszt emlékévre való tekintettel Liszt 
Petrarca-Szonettjét, Hárfa etűdjét és 
h-moll balladáját songorázta a m ű
vésznő, akiről nyomban megállapít
ható volt kiváló muzBikalitása. A 
romantikus képzelet pompájában szó
laltatta meg Lisztet, a stilus nemeB 
tisztaságával és az értelmezés maga- 
sabbrendÜBégével tolmácsolva a hal
hatatlan zenetitán gondolatait. Az 
árnyalatok tündéri sokasága és a 
hangsainak pompája lobbant lángra 
ujjai alatt e darabok előadásával.

Amint Országh Tivadar megjelent 
a színpadon, szűnni alig akaró tapB- 
vihar fogadta. Mendelssohn hegedű
versenyét játszotta és ennek az álom
szerű szerzeménynek tündéri, sejtel
mes szépségeit óriási hatással árasz
totta hallgatói felé, akiket a zenei 
extázis legmagasabb gyönyörei közé 
ragadott magával.

Chopin: Barcarólláját, Debussy: 
Claire de lune-jét és Prokofjeff Pre- 

] lude-jét songorázta ezt követően 
! Inselt Kató, aki mint szép jövőre 

hivatott Liszt-játékos mutatkozott be 
előbb. Chopinben lemond sok tetsze
tős külsőségről és a lényeget hang; 
súlyozza, érzékeltetvén, hogy számára 
örömteli élmény a zongorázás. D e
bussy hangszinjátszadozásai, valamint 
az ezt követő darabok azt igazolják, 
hogy vérmérsékletének azonossága 
különösen a romantikusok interpre
tálására teszi alkalmassá. Csiliámló 
virtuozitása nem válik tolakodóvá, 
nem mutogatja magát mint öncélt, 
hanem eszközzé alázatosodik.

Corelli: La follia című hegedű- 
darabját játszotta ezután Országh  
Tivadar és amit szépségben, kifejező 
erőben, árnyalatgazdagságban elő le
het varázsolni, az bőségesen áramlott 
vonója alól, megszólaltatva mélyen 
zengő férfias líráját éppúgy, mint a 
virtuozitás legtisztább hangjait.

Strauss—Dohnányi Denevér kerin- 
gőjével brillírozva játszott Inselt Kató, 
akinek ebben a darabban alkalma 
nyílt sokoldalúságának a bemutatá
sára. A dinamikai gazdaság éppúgy 
megnyilatkozott játékában, mint a 
pianisszimók már-már szinte anyag
talan lehelletnyi finomsága.

Záróssámoknak következtek az 
Országh Tivadar által hegedült Tar
tini : Variációk, Paganini: Capriccio, 
H ubai: Zefir, Országh; Magyar tán
cok, majd ráadásul Hubay: Helyre 
Kati. Csodás élmények voltak ezek. 
A nagy művész hegedűjéből miszti
kus sóhajok, sikoltások, bugások tör*
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Igazgató: KRENNER JÓZSEF

É r te s íté s  I
A nagyérdemű közönség 

szives tudomására hozzuk, 
hogy a mozgókép-színház

m a i n s  1 - é n ,  a z

Az előadások kezdete:
hétköznapokon: */,7 és V,9 

órakor,
vasár- és ünnepnap: 3, 5 ,7  

és 9 órakor

iparosszékhúzba
költözött. — Az előadásokat 
ezen oknál fogva egyelőre 
szüneteltetjük. Tisztelettel Az Igazgatósága

A’nagy melegben

legjobb hűsítő italok:
H űina szö rp  jj

[ 1 kis ü v eg_
1 közép üveg —95

l'40[ 1 nagy üveg 280

C itrom  szö rp
1 kis üveg __ 
1 közép üveg 1*60

3 -
1 nagy üveg 460

K o r o n a  szű rő
1 kis ü v eg_
1 közép üveg

I’ÓO
3 -

[ 1 nagy üveg 460

A nanűsz  s z ő n i 3 -
4- 60

Kapható

G a u z e r  Á d á m
.fűszer- és csemegekereskedésében 

Telefon 31 S z e k s z á r d  Telefon 31 
Szállítás postán és vasúton

tek elő salaktalan tisztaságban, le
nyűgöző erővel tolmácsolva az izzó 
szenvedély ességet. Játéka megmagya
rázhatatlan örömmel töltötte el a 
hallgatóságot, kiemelve lelkünket a 
hétköznapok szürkeségéből.

A nagy hegedűs számai mellett az 
értékes zongorakiséretef is Inselt 
Kató látta eh ...

HÍREK
Csonka Magyarország nem ország,
Egész Magyarország — mennyország!

—  A főispán Budapesten. Vitéz 
dr Thuránszky László főispán, hi
vatalos ügyek elintézésére kedden 
délután a fővárosba utazott.

— Az alispéa szabadságon. Dr, 
Perczel Bála alispán e hó 1-én három
heti üdülés céljából külföldre utazott. 
Távolléte alatt Schultheisz Rezső vm. 
főjegyző helyettesíti.

— Hirek a pécsi egyházmegyébBL 
Virág Ferenc pécsi megyéspüspök 
P etrovits Ede eddigi bátaszéki ad
minisztrátort a plébánia betöltésével 
egyidejűén kinevezte BátaBzékre hit
ok ta tó n ak ,—  Nagy  Sándor értényi 
segédlelkészt pedig áthelyezte hasonló 
minőségben Dunaszekcsőre.

— Újabb adományok a hátai Szent 
vér templomra. A Bátán felépítendő 
„Szent vér" templomra az alábbi 
njabb adományok érkeztek a Szek
szárdi Népbankhoz: Virág Ferenc 
megyéspüspök P ócb 1000 pengő, a 
Pécsi Egyházmegyei Hatóság 500 P, 
báró Kornfeld Móric Felsőireg 300 P, 
Cisztercita Rend budapesti Szent Imre 
gimnáziuma 50 P, Szent Erzsébet 
leánygimnázium Pécs 28*90 pengő, 
Fellner Pál Budapest, Horváth Ká
roly esperes Szekszárd 20—20 P és 
még számos kisebb adomány. Eddig 
4900 pengő folyt be 808 adakozótól.

— Bucsuvacsora Gábor Károly tisz
teletére. A Szekszárdi Római Ka
tolikus Olvasókör színháztermében 
hétfőn este pompásan sikerűit búcsú* 
vacsorát rendeztek a komlói bánya- 
lelkésBzé kinevezett Gábor Károly 
szekszárdi káplán tiszteletére. A te
kintélyes társaság, amelyben ott vol
tak a katolikus kör vezetői és a 
szekszárdi katolikus férfiliga tagjai, 
melegen ünnepelte a távozó Gábor 
Károlyt, akinek érdemeit Kiss Lajos 
felsőházi tag, apátplebános méltatta, 
felsorolva a fáradhatatlan pap mun
kásságának eredményeit.

— Az alföldi fagy- és aszálykára- 
sultak segélyezésére megindított gyüj-

j tés eredményeképpen a vármegye 
■ területéről 5700 pengő adomány folyt 
I be.

ANIKOPC
Kiemelés

ANIKOPC
Kiemelés


