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HÍREK
Csonka Magyarország nem ország,
Egész Magyarország — mennyország!

P ü n k ö sd i  ének.
Jövel te, szent pünkösdi ünnep 
Szerzője, óh Szentlélek Isten.
Szenteld meg földi életünket 
É s  tartsd meg tiszta, égi hitben.

Kettős tüzes nyelveddel újra 
Jöjj, mint sebes szél zendülése 
£s életünkre ráborulva 
Vonj szívedhez szent ölelésre

Ki a megváltás égi művét 
Itt e. világon betetőzted,
Egy ezeréves, mély hitű nép 

-Csodádra várva áll előtted.

•Ott függ a nagy, nehéz kereszten,
.Áhítva tőled vár kegyelmet.
:Kagyogjon rá, hogy el ne vesszen,
Két ezredéves, nagy szerelmed.

^Vigasztalan, sötét az éjünk,
Már-már megingunk ős.hitünkben.
I Benned van minden szent reményünk, 
„Mi megmaradt még tört szivünkben.

-Taníts meg nagy, bús panaszunkat 
' Világgá zengni minden nyelven,
Hogy a mi örök igazunkat 

.Meghallják földön és a mennyben.

Erőforrásunk légy te itten 
S adj szárnyakat szent vágyainknak, 
Hogy álmodhassuk ősi hittel 
Ezeresztendős álmainkat.

-S ha majd számunkra üt az óra 
És talpra áll az ősi nemzet,
Te szólíts minket riadóra 
S  gyújts lángra minden hősi lelket.

Jöjj hozzánk új, tüzes szekéren,
.Erősíts tiszta, égi hitben 
S harcunkban küzdj velünk az élen 
Vezérünk, óh Szentlélek Isten!

Babay Géza.

Időjelzés.
A szekszárdi meteorológiai állomás 

1936. évi májas21—27 i feljegyzé
seiből :

Hőmérséklet:
maximum : 27 0 C° május 26'án. 
minimum : 12*5 C° május 21-én.

Csapadék:
eső 2*3 mm május 23-án,
eső 2'0 mm május 25-én,
eső 0*7 mm május 26-án,

összesen 5*0 mm.
A levegő nyomása május 27-én csökke

nőben volt. — Este 9 órakor a barometer 
23*4 Ca mellett 746*7 mm-t mutatott Azon
túl tovább süllyedt

— Lapunk legközelebbi száma a 
közbeeső pünkösdi kettős ünnep miatt 
szombaton, jnnins hó 6-án Jelenik 
meg.

— Az alispán itthon. Dr Perczel 
Béla alispán üdülési szabadságáról 
háromheti távoliét után visszatért 
székhelyére és átvette hivatala veze
tését.

— Az Országos Központi Hitelszö
vetkezet májas hó 26 án tartotta évi 
kongresszusát, amelyen nagyvonala 
előadást tartott Schandl Károly al- 
elnök, vezérigazgató „A szövetkeze
tek jövő feladatairól“. A nagytetszés- 
sei fogadott előadáshoz a megyebeli 
szövetkezetek részéről Borbély János 
a Nagydorogi Hitelszövetkezet igaz
gatója is hozzá szólt, amelyet a kon
gresszus tagjai tetszéssel fogadtak.

— Nyudijazás. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter dr Klapka Já- 
nosné szül. Cseh Ida hőgyészi áll. 
óvónőt folyó évi juoias hó 1-től nyug
díjazta.

— Miniszteri biztosi megbízás. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a kereskedelem és közlekedésügyi 
miniszterrel történt megállapodás alap 
ján és az ő nevében is a szekszárdi 
m. kir. állami Bazerédj István fia 
felső kereskedelmi iskolában az 1936, 
évi junias hónapban tartandó érett
ségi vizsgálatokhoz közös miniszteri 
biztosi minőségben az elnöki teendők 
ellátására Urbanovich Zoltán m. kir. 
kormányfőtanácaost küldte ki.

— Újabb adományok a hátai Szent
vér templomra. A Bátán felépítendő 
„Szentvér“ templomra az alábbi újabb 
adományok érkeztek a Szekszárdi 
Népbankhoz: Debrecen szab. kir. 
város 50 P, Békés vármegye 30 P, 
dr Fenyő Miksa Budapest 30 P, 
Községi elöljáróság Ujdombóvár 25 
P, Püspöki Tanítóképző Intézet Pécs 
22 P, Községi elöljáróság, Dörypat- 
ian 20 P és még számos kisebb 
adomány. Eddig 5 200 pengő folyt 
be 847 adakozótól.

— Tűzoltó szaktanfolyam Szek- 
SZárdon, A vármegye közönsége jú
nius hó 22-én kezdődő kéthetes tűz
oltó szaktanfolyamot rendez, amelyen 
a résztvevők elsősorban gáz- és lég
oltalmi kiképzést nyernek. A tan
folyam előadói lesznek: az Országos 
Tűzoltó Szövetség budapesti kikül
döttének a vezetésével a vármegyei 
és járási tűzrendészeti felügyelők, a 
hivatásos tűzoltótisztek, valamint a 
vármegyei légvédelmi előadó.

— Vegyen államsorsjegyet s ha 
egy kis szerencséje van, megoldhatja 
a nyaralás nehéz problémáját. 3 pen
gőt kockáztat, szerencsés esetben 
40.000 pengőt nyerhet. 17.000 kü
lönböző nyeremény van, melyeket 
mind készpénzben fizetnek ki, A 
húzás már junius 5 én lesz.

— A szekszárdi gyermekűnnepély. 
A pünkösd hétfőjén rendezendő nagy
szabású nép és gyermekűnnepély a 
falragaszok és röpcédulák utján máris 
átment a köztudatba és a társadalom 
minden rétege megmozdult a siker 
érdekében. Egyletek, kereskedők, ma
gánosok a legnagyobb megértéssel 
ajánlják fel segítségüket és ajándé
koznak sorsolási nyereménytárgya
kat. Mindenki átérzi annak a nagy 
szociális feladatnak a magasztos vol
tát, amelyet a gyermekvédelem mind 
nagyobb arányokban betölt és éppen 
azért számit a Szociális M ísbzíó ez 
ünnepséggel kapcsolatban Szekszárd 
közönségének valláskülönbség nélkül 
való minél nagyobb támogatására. A 
résztvevők bizonyára egy kellemes 
délután emlékével és azzal a lelki 
megnyugvással távoznak majd el a 
sportpályán rendezendő ünnepélyről, 
hogy az a kis áldozat, amit a gyö
nyörű cél érdekében hoztak, minden 
irányban kárpótolta őket. Az alko
nyati tűzijátékokkal egybekötendő 
irredenta jelenet pedig Boha el nem 
múló pompás élményt fog jelenteni. 
Hogy pedig a közönség minden 
igénye kielégittessék, a rendezőség 
olcsó ételekről és italokról máris 
gondoskodott. Ás ünnepély a Bála
térről való diszfelvonulással délután 
4 órakor kezdődik.

— Baleset. Bogár István 17 éves 
dunaföldvári szobafestőtanonc e hó
25-én munka közben a magas létrá
ról leesett és balkarja eltört.
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tudod, hogy hosszú évtize
dek tapasztalatai, tem érdek 
kísérlet, a  legjobb anyag és 
szakavatott m unka terem 
tették m eg a  mai tökéletes

EMERGÉ
k e r é k p á r g u m i t
N y u g o d t a n  r á b í z h a t o d  
magad, a hétfajta EMERGÉ 
akárm elyikét választod, egy
formán jól jársz vele

Vigyázz!
EMERGÉ védjegy— EMERGÉ minőség
G Y Á R T J A  A M A G Y A R  R Ü G G Y A N T A Á R U G Y Á R

— Az Országos Frontharcos Szó- | 
vétség dunaföldvári csoportja junius i 
hó 7-en, vasárnap délelőtt 10 órakor 
tartja alakuló gyűlését a községházán 
az országos elnökség kiküldöttje je
lenlétében. A szervező vezetőtiszt kéri 
az érdekelt danaföldvári és az összes 
környékbeli bajtársakat és a front 
harcosok barátait, hogy az alakuló 
gyűlésen minél BzámoBabban szíves
kedjenek megjelenni.

— A Szekszárdi Római Katolikus 
Espereskerület Tanítói Köre folyó hó 
27 én tartotta Várdombon tavaszi 
rendes közgyűlését. A szentmise után 
az ülést H o r v á t h  Károly esperes- 
plébános, egyházkerületi tanfelügyelő 
nyitotta meg. Napirend előtt M a 1 o- 
n y a y Elemér világi elnök üdvözölte 
az uj esperest, majd Ki s s  Lajos 
apátplebános, felsőházi tagtól búcsú
zott el a kör nevóben, kit táviratilag 
üdvözöltek. — Horváth esperes meg
köszönve Kiss Lajos apátplebános 
nevében is a meleg üdvözlést, úgy
szintén az őt ért kitüntető köszön
tést, megemlékezett V i r á g  Ferenc 
megyés püspök 10 éves jubileumá
ról, Isten áldását kérve életére. In
dítványára a kör V i r á g  Ferenc 
püspököt táviratilag üdvözölte. Majd 
köszöntötte dr H a l m o s  Andor tan
ügyi tanácsos, kir. tanfelügyelőt, ki
nek egyik legutóbbi iskolalátogatási 
előadásából idézve, a tanítóságot a 
tanfelügyelő szavai szerint hittel 
élésre, a jobb jövőbe vetett remény
ségre ős nagy sieretetre buzdította. 
K á n t o r  József várdombi róm. kát. 
tanitő mutatott be az alkotmányiam 
köréből szépen sikerült és tetszéssel 
fogadott tanítást. — J á r t a s  Róza 
szekszárdi róm. kát. tanítónő „A ma
gyar nyelv Bikeres tanításáról“ érte
kezett, mig ezzel kapcsolatosan F  a- 
r a g ó Jánosné tanítónő Jártas Róza 
költeményét szavalta el. — R a j c z i  
Péter vm. népművelési titkár a nép
művelés jelentőségéről és a bizottság 
működéséről tartott előadást. — Ez
után fölkérésre dr H a l m o s  Andor 
szólott a tanítósághoz aktuális peda
gógiai kérdésekről, buzgó munkára 
Bérként ve őket. -— M a l o n y a y  Ele
mér világi elnök jelentésének meg
hallgatása után megejtették a tiszt
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szekszAr p , alkotmAn y -utca 1 .
Telefon 46. Megrendelések a fióküzletben: 
Széchenyi-u. (Hitelbanképület) feladhatók

Sieaua Magyar Kőolaj Rt olaj ős benzin lerakata

újítást, melynek eredményeként el
nökké Malonyay Elemér szeksa&rdi 
belvárosi rk. iskolai igazgatót, al- 
elnökké vitéz Simon Simon szekszárdi 
újvárosi rk. iskolai igazgatót, jegy
zővé Makk József és pénztárossá 
Raffay Sándor szekszárdi tanítókat 
választották meg egyhangúlag, mig 
számviasgálókul Tornóczky István 
decsi, Sebestyén Paula Bieksaárdi ta
nítókat ób Pnlay János őosényi plé
bánost jelölték ki. A megjelentek a 
közgyűlés után megtekintették az 
áll. ovódát, a rk. iskolát és az elemi 
iskola tanulóinak tornajátékát.

— Halálozás. Székely Pál m. kir. 
rendőrfőtörisőrmester folyó évi május 
hó 26 án, életének 41-ik, rendőri szol
gálatának 19 ik évében hosszas szen
vedés után Szekszárdon elhunyt. Te
metése folyó évi május hó 28-án volt 
nagy részvét mellett. Az elhunytban 
a kapitányság egy kiváló, köteles
ségtudó rendőrt, az őrszemélyzet pe
dig odaadó hű baj társát veszítette el. 
Haláláról a m. kir. rendőrség szek
szárdi kapitánysága gyászjelentést 
adott ki.

— Ösztöndijadomány. A Pimitzer 
József és Fiai szekszárdi cég az üzlet 
fennállásának 90. évfordulója alkal
mával tett elhatározásához híven a 
a folyó évben is kiutalta a szekszárdi 
m. kir. állami Bezerédj István fiú 
felső kereskedelmi iskola részére a 
300 aranypengős övi adományt egy 
szegénysorán jeles előmenetelü tanuló 
támogatására. Az iskola igazgatósága 
ezúton is hálás köszönetét mond a 
nemes adományért és az iskola iránt 
tanúsított jóakarata támogatásért.

— Felveszi Ön nyáron a tólikabát- 
j i t?  Erre a kérdésre mindenki mo- 
solyogva „nem“ mel felel. Éppen igy 
természetes, hogy kora tavasztól késő 
őszig célszerű cipőre van szükség. 
Az ötven év óta világszerte előnyö
sen ismert Magyar Ruggyantaáru- 
gyár milliók örömére megszüntette a 
cipőgondot. Leszállította a közked
velt, vászonfeisőrészü és gumitalpa 
EMERGE nyáricipő árát. A keves- 
pánzü emberek hű barátja a tetsze
tős formájú, páratlanul tartós, szel
lőé EMERGÉ nyáricipő, amelyben 
nem fárasztó a járás és a munka.

— Regöly artézi kútja. A belügy
miniszter jóváhagyta Regöly község 
képviselőtestületének azt a határoza
tát, amellyel artézi kút létesítésére 
kölcsönt szándékszik felvenni. Regöly 
községnek, mint régóta lakott hely
nek a kutakat tápláló víztároló al
talaja erősen szennyezett és a vizek 
az egészségre ártalmasak lévén, igen 
fontos volt, hogy a lakosság az ar
tézi kút révén egészséges ivóvízhez 
jusson.
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