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JUbeU
C s o n k a  Magyarország nem ország«
Egész Magyarország — mennyország I

Időjelzés.
Hőmérsékleti szélsőségek és csa

padék Szekszárdon, 1939 május hó 
11—17-ig:

Hőmérséklet:
maximum: 24 2 C° május 17-én,
minimum: 95 C* május 15*án.

Csapadék;
cső 2'4 mm május 12 én, 
eső 0 3 mm május 13-án, 
cső 3'9 mm május léén, 
eső 0'4 mm május 15-én.

Összesen 7 0 mm.

— A hősök emlékünnepe. Vitéz 
Vendel István polgármester az alábbi 
kiáltványt intézte Szekszárd megyei 
város közönségéhez : „A Hősök em
lékünnepét a folyó évben is méltó 
kegyelettel üli meg Szekszárd város 
közönsége. Az ünnepély a Hősök 
szobránál folyó hó 21-én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor lesz. Vegyünk 
valamennyien részt a magyar haza- 
szeretet és hősiesség ünneplésében, 
áldozzunk hősi halottaink dicső em
lékezetének. Tűzzük ki házainkra a 
nemzeti lobogót I“

— Dr Szakáts Pál szekszárdi 
programbeszéde. Dr Szakáts Pál 
miniszteri osztálytanácsos, a Magyar 
Elet Pártjának hivatalos jelöltje a 
folyó évi május hó 21-én, vasárnap 
délelőtt 11 órakor tartja program
beszédét a városháza udvarán.

— Gilicze Sándor esperes ne
gyedszázados jubileuma. A kaj- 
dacsi ref. gyülekezet május 21-én 
ünnepli lelkipásztorának Oilicze Sán
dor esperes-lelkésznek 25 éves lel- 
készi jubileumát. Az ünnepség sor
rendje : délelőtt 10 órakor ünnepi 
istentisztelet, fél 12 órakor a kül
döttségek tisztelgése az ünnepelt la
kásán s utána 1 órakor társasebéd.

— Pétery Sándor alezredes lett. 
Pétery Sándor m. kir. őrnagyot, 
zászlóalj parancsnokot, aki négy 
éves szekszárdi tartózkodása alatt 
oly sok felejthetetlen, élvezetes na
pot szerzett sportversenyek, bemu
tatók rendezésével a szekszárdi és 
környékbeli sportkedvelő közönség
nek, május hó 1-én alezredessé 
léptették elő. A kedves és szimpa
tikus alezredes most Baján szolgál, 
ahol vasárnap szerepelt nagy siker
rel a budapesti Testnevelési Főis
kola, Szekszárdon is jól ismert, ki
tűnő gárdája, örömmel adunk hirt 
Pétery Sándor alezredessé történt 
kinevezéséről és reméljük, hogy 
vissza fog térni idővel Szekszárdra 
újra, ahol mindig szeretettel gon
dolnak vissza itteni működésére.

— A Szekszárdi Róm. Kát. 
Espereskerfilet Tanitóköre folyó 
évi május hó 10-én tartotta rendes 
évi közgyűlését a Szekszárd-újvárosi 
iskolában, ahol mise után megjelen
tek : Horváth Károly szekszárd- 
ujvárosi plébános, kerületi esperes, 
a kör egyházi elnöke, Malonyay 
Elemér szekszárd-beivárosi igazg. 
tanitó, a kör világi elnöke, dr. Hal
mos Andor tanügyi tanácsos, kir. 
tanfelügyelő, a kör tagjai és sokan 
mások. Az egyházi elnök gazdag- 
tartalmú megnyitó beszéde után 
mintatanitást tartott Simon Judit 
szekszárd-ujvárosi tanítónő ,M a
gyaros dísz tó elemek az elemi iskola 
rajz és kézimankatanitásábanu címen.
A jól sikerült tanítást nagy tetszés-

A bftlal Hunyady János emléktemplom
keresztszentelése

Éveken keresztül folyt a mozga
lom, hogy a törökdulás során el
pusztult, hajdan oly hires bátai 
kegytemlom, a Szent Vér csodájáról 
Európaszerte ismert bucsujáróhely 
régi helyén újból felépittessék. — 
A bátai római katolikus hívek szá
mának már régóta nem felelt meg 
a szűk és a szükséghez mérten 
inkább csak kápolna nagyságú 
mostani templom, melyet több mint 
száz évvel ezelőtt az akkori igé
nyekhez mért nagyságban építettek. 
Fejth Jenő pápai kamarás, bátai 
plébánosé az érdem, hogy az ő 
propagativ munkájának az eredmé
nyeképpen a történelmi és vallásos 
események által megszentelt helyen 
ma már befejezéshez közeledik dr 
Lechner Lóránt műegyetemi tanár 
művészi tervei szerint épülő isten
háza, amelyet a vármegye és az 
ország közönségének, valamint a 
Teréziánumi uradalom, mint kegyur 
áldozatkészsége emel és Hunyady 
János emléktemplom néven orszá
gos ünnepség keretében talán még 
ebben az évben fel is fognak 
avatni.

Az építkezés már annyira előre 
haladt, hogy a vasárnapi litánia után 
már meg lehetett tartani a kereszt- 
szentelési és keresztfeltételi szertar
tást is. A bátai római katolikus és 
református hívek összessége, to
vábbá a környék lakosságának 
impozáns részvétele mellett folyt le

ez a lélekemelő aktus. A hívek a 
régi templomból kiindulva Horváth 
Károly szekszárd-ujvárosi plébános, 
kerületi esperes és Fejth Jenő pápai 
kamarás, bátai plébános vezetésé
vel körmenetben vonultak az épülő 
templomhoz, amelyet tőbbezer főre 
tehető óriási tömeg vett körül

Horváth Károly esperes megszen
telte a templom tornyára, valamint 
szentély födelére kerülő keresztet, 
majd a szentelés után történelmi 
vonatkozásokkal átszőtt hazafias 
szentbeszédet tartott. Az esperes 
prédikációját követően Fejth Jenő 
plébános mondott izzó magyar lel
kesedéstől fütött, mélyen megható 
imát, amelynek végeztével a nagyobb 
keresztet elhelyezték a templom 
torony sisakjának árbócára,65 méter 
magasan a környező utszin fölött, 
amelyet impozáns módon ural a 
domboldal egyik platóján emelkedő 
36 méteres toronyépítmény. A má
sik kereszt a szentély tetőzetének 
kontyára került.

Mint értesülünk, a művészi kül
sejű és belső építészeti szépségek
ben is bővelkedő templom eddig 
már közel 200.000 pengőbe került 
és szeptember végére már a belső 
munkák is annyira elkészülnek, 
hogy a lelkek üdvösségét és a hivek 
hazafias áhítatát szolgálni hivatott 
történelmi emlékműnek szánt isten
háza — legalább ideiglenesen — 
rendeltetésének átadható lesz.

sei hallgatták. A műsor hangulatos 
és kedves száma volt az iskolai 
énekkarok szereplése. A Béri Balog 
Ádám-utcai és az újvárosi növen
dékek Makk József és Simon László 
tanítók vezetésével magyar dalokat 
adtak elő. A hallgatóság zugó taps
sal fejezte ki tetszésnyilvánítását. 
Ezután következett a gyűlés leg
kimagaslóbb eseménye, Kósa Ká- 
rolyné polg. isk. tanárnő előadása 
Bars-Verebélyről. Előadást tartott : 
„Karcolatok a Felvidék utóbbi húsz 
évéről" címmel. Megrázó képekben 
ismertette a csehek elnemzetlenitő 
politikáját. Ezt a célt szolgálta min
den cselekvésük. Iskolapolitikájuk, 
földbirtokpolitikájuk és a társadalmi 
egyesületeik munkája. Majd a bécsi 
döntésnek határozatát ismertette, 
mely az ottmaradt magyarokban az 
izgalom minden fázisát végigélte. 
Kedves képekben adta elő a dia
dalmas magyar honvédsereg bevo
nulását. — A tartalomban gazdag, 
stílusos előadást mély megillető- 
döttséggel hallgaták. Nem egyszer 
a kicsorduló könnyek tettek bizony
ságot az előadó kiválóan nemes 
és szenvedésektől megtisztult ma
gyar édesanya munkájáról Az elő
adót szűnni nem akaró tapssal 
jutalmazták. Rajfay Sándorné szek- 
szárd-belvárosi tanítónő énekes tor 
nagyakorlatokat mutatott be „Ta
vaszi bokréta“ címmel. — A bájos, 
hangulatos bemutatást nagy tetszés
sel szemlélték.

— Alapszabály jóváhagyás. A 
m. kir. belügyminiszter a Naki Gaz
dakör alapszabályait jóváhagyta.

— A hegyközségi tanács. Az 
uj hegyközségi törvény alapján má
jus 16-án megalakult, Szekszárdon 
a vármegyeháza nagytermében, a 
Tolnamegyei Hegyközségi Tanács. 
Megjelentek ezen a gyűlésen a vár
megye összes hegyközségeinek ki
küldöttei, a szőlészeti és borászati 
felügyelőség, a kertészeti felügyelő
ség, a nővény - egészségügyi kör
zeti vezetőségek, az Alsódunántuli

I Mezőgazdasági Kamara, a Magyar 
Szőlősgazdák Egyesületének kikül
döttei valamint más érdekképvisele
tek képviselői. A távollevő alispán 
helyett Schultheisz Rezső vármegyei 
főjegyző elnökölt. Ezen a gyűlésen 
megválasztották a vármegyei hegy
községi tanács elnökéül egyhangú 
lelkesedéssel dr Gaal Dezső kir. 
ügyészségi elnököt, helyettes elnök 
lett Kovács Zoltán a palánki gaz
dasági iskola igazgatója. Az orszá
gos szőlő- és borgazdasági tanácsba 
kiküldetett báró Jeszenszky Andor 
és megválasztottak egy 24 tagból 
álló igazgató-választmányt. Megala
kították a hegyközségi tanács szer
vezeti és ügyviteli szabályzatát. A 
közgyűlési jegyzőkönyveket felter
jesztették a földmivelésügyi minisz
terhez, akinek jóváhagyó határo
zata után kezdi mega hegyközségi 
tanács ellenőrző és irányitó mű
ködését.

— Térzene. A m. kir. 18. hon
véd gyalogezred menetzenekara e 
hó 21-én — a Szent Imre ligetben 
— fél 12 órától fél 1 óráig térze
nét ad az alábbi műsorral: 1. Fri- 
csay: „Tiszavirág“, induló. 2. Suppé: 
„Az én királynőm“, nyitány. 3. 
Strauss : Kék Duna keringő. 4. Pa- 
zeller: „Magyar népdal egyveleg“.
5. Kliment: „Miki egér álma“. 6. 
Teike: „öreg bajtársak“, induló. A 
térzenét Köhler Nándor tiszthelyet
tes ezreddobos vezényli.

— Légoltalmi előadás. Május 
13-án este a Bátaszéki Frontharco
sok rendezésében igen értékes és 
tanulságos légoltalmi szakelőadást 
tartott Haidekker János Szekszárd 
város főmérnöke és légoltalmi elő
adója. — A szépszámú hallgatóság 
soraiban a bátaszéki és környék
beli frontharcosokon kívül ott lát
tuk Bátaszék és Alsónyék község 
vezető személyeit és a polgári lég
oltalmi szervezeteinek tagjait. Az 
előadó kiváló szaktudását és köz
vetlen, gyakorlott előadó képessé
gét igazolja az a páratlan nagy

' figyelem, amellyel a lelkes hallga
tóság az egész előadást kísérte« 
Képekkel, szemléltető ábrákkal 
illusztrált előadás ismertette Magyar, 
ország különleges helyzetét ellen
séges légitámadások szempontjából 
a polgári légoltalom lényegét és 
szervezetét és az egyes szervek fel
adatát és hatáskörét Részletes is
mertetést adott a légi támadások 
módjairól és eszközeiről, az összes 
ismert ejtő-lőszerekről és mindezek 
ellen való védekezésről. Az előadó 
igen értékes és a községek szá
mára gyakorlatilag sem közömbös, 
hasznos ismeretnyujtásával felbe
csülhetetlen munkát végzett. Ez al
kalommal felvetjük a gondolatot, 
hogy az ilyen minden tekintetben 
elsőrendű előadónak a vármegye 
többi községeiben is meg kellene 
jellenni, hogy a nagy fontosságú 
célt mindjobban szolgálhassa.

— A szekszárdi Garay gimná
zium érettségi vizsgálatai mór meg
kezdődtek. Érettségi vizsgára bo
csátottak 44 tanulót, tehát az egész 
VIII. osztályt. Az írásbeli vizsgák 
május 15—17-én voltak, a szóbeli 
vizsgálatok junius 1-én kezdődnek.

— Pénteken, szombaton és 
vasárnap Pusztai király kisasszony 
magyar film, magyar híradóval.

— A jö v ő  h é t  s z e n z á c ió s  
m ű so p a g  Szerdán és csütör
tökön. Hazatért Ruténjóid. A ma
gyar nemzet diadalmas napjai. A 
vezérkari főnökség irányításával 
készült eredeti felvételek. Kiegészítő 
műsor, Nevadai pokol, magyarul 
beszélő vadállatfilm, továbbá Fox 
világhiradó.

— Pénteken, szombaton és 
vasárnap magyar film, Borosa 
Amerikában, vígjáték. Magyar világ
hiradó.

— Hétfőn az évad legszenzáció
sabb dzsungelfilmje, Tárnán a ret
tenetes.

— Tanitógyülések. A vólgységi 
róm. kát. espereskerület tanitóköre 
folyó hó 23-án Szakadáton tartja 
ülését, melyen Szilágyi Gyula murgai 
rk tanitó tart előadást és Keresztes 
Imre szakadáti rk. tanitó gyakorlati 
tanítást mutat be. — A dombóvári 
róm. kát. espereskerület tanítói kőre
24-én Kocsolán tartja ülését, melyen 
Bene Vendel szakcsi rk. tanitó gya
korlati tanítást mutat be, mig Bárd 
Ferenc naki plébános és Czifra 
Ferenc kocsolai rk. tanitó előadást 
tart.

— Nőegyleti gyűlés. Az Egyesült 
Szekszárd-Tolnamegyei Nőegylet f. 
évi május hó 25-én, csütörtökön 
délután fél 5 órakor tartja évi ren
des közgyűlését a vármegyeház kis
termében, melyre az egylet összes 
tagjait meghívja. A közgyűlés tárgy
sorozata: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Két tag kiküldése a jegyzőkönyv 
hitelesítésére. 3. Titkári jelentés. 4. 
Pénztárnok jelentése. 5. Indítványok.
6. Tisztujitás.

— Gyermek a  gyerm ekért. Fel
nőttet és gyermeket egyaránt ér
deklő színes gyermekdélutánt tart 
a Szociális Misszió Anya- és Cse
csemővédő szakosztálya a Stefánia 
javára május 20-án, szombaton 5 
órakor a Szekszárd Szálló nagy
termében az összes elemi iskolák be
vonásával. A tarka műsoron látvá
nyos mesejátékok lesznek. Belépő
díj 1 pengő, 50 és 30 fillér. Jegyek 
a pénztárnál válthatók.

— Hogy védekezzünk a gyü
mölcsfák és a szőlő kártevői 
ellen ? Erről ir a Növényvédelem és 
Kertészet legújabb száma. Cikkeket 
közöl még a kifogástalan gyümölcs 
termesztéséről, a várható szőlő-
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