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HÍ REK
Csonka Magyarország nem ország,
Egész Magyarország — mennyország!

Bánotnélkűli Magdolnák.
Asszonyos szivük fészkén emberrügyecskék 
bimbóztak volna tavaszba 
az arany napsugár melegétől.
Szép mellükből mohó gyerekszáj 
szívott volna akaratosan élettejet. . .
. . .  de nekik nem kellett a Fájdalom Ára, 
nekik nem kellett nyűgös gyerek, 
nekik csak az öröm kellett maga , .  .
. . .  és nem ismerték meg az örömet.

A kacfrság és hiúságkigvó 
szivükre kúszott. Letördelt almaágot, 
igéretbimbót, emberrlgyecskét.
Segített rajtuk átkos ügyesség . . .
Míg kapzsi szájjal a gyönyört keresték, 
parázsló testükbe mocskos férfivágyak 
törölték, mint a rongyba szennyüket. 
Vágyukra nem szállt soha enyhület, 
égette Okét új és újabb éhség. • .

Hát így jó ?  1
Élvezetgépnek lenni jó?
A véretekben duzzadó tavaszt 
— kristályos hegyipatakot — 
az emberbűnök mocsarába vezetni jó ?
És jó a halhatatlanságot szép ruháért 
odadobni ?
Gyerekkacajt csengő pénzzel elcserélni? 
Istentől kapott égi szikrát 
tűzijátékra pazarolni ? jó ?

De sok virág pusztult el bimbó korában I 
De sok gyerek halt meg élte előtti 
De sok szemből égette ki 
a paráznaság tüze az életerőt, 
a csillogást I
De sok szem mered szürkén, feketén 
a semmibe: — hamu és korom! —
Én mégsem őket illetem váddal, 
romlott koromat átkozom I

Gyímesi József.

Időjelzés.
A sieksiárdi meteorológiai állomás 

1936. évi március 12—18-i feljegy- 
■áieibfil:

Hőmérséklet:
maximum: 18 0 C° március 12-én. 
minimum: 0*7 C° március 18*án.

Csapadék:
eső 3*6 mm március 13-án,

Március 18-án a levegő nyomása délig 
növekvőben, délután csökkenőben volt Este 
9 órakor a barometer 9*7 CJ mellett 755*8 
■m-t mutatott Azontúl tovább süllyedt.

— A főispán Budapesten. Vitás 
dr Thuránszky László főispán szom
baton reggel elutazik Budapestre, 
ahonnan kedden este tér víbszb Szék- 
szárára,

— A vármegyei gazdasági felügye* 
Ifiség főnöke. A földmivelésügyi m. 
kir. miniszter lásalófalvi Eördögh 
Zoltán m. kir. gazdasági felügyelőt, 
a tolnamegyei m. kir. gazdasági fel 
tlgyelőség vezetésével véglegesen meg 
bizta.

— Áthelyezések a pécsi egyház
megyében. V irág  Ferenc pécsi me
gyés püspök B en cze  József káplánt 
áthelyezte Lányosőkról Ozorára, — 
V esz te rg o m b i János káplánt Kakasá
ról Beremendre, Szeiiz András káp
lánt pedi g Kocsoláról Kakasára.

— Előléptetés. A vallás és köz 
oktatásügyi miniszter N a g y  Ernő 
felsőiregi ref. el. iskolai segédtanítót 
mostani állomáshelyén rendes taní
tóvá léptette eló.

Értesítem a n. é. közönséget, hogy olcsó és jóminosegu, 
száraz hasított kemény és puha tuskófa kapható Szekszardon, 
a Sióparton átvéve. A keményfatuskó P 28*— és a puhafa- 
tuskó P 25*— erdei ölenként vagy pedig házhoz szállítva q-ként 
p  1*60.

Előjegyezhető Sftviger István fakereskedő telepén, 
Alkotmány u. 1. sz. és a Hitelbank épületben levő fióküzletben.
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— Villamos áramszünet Szekszár- 
don. A szekszárdi városi közmüvek 
ezúton érteaitik a közönséget, hogy 
vasárnap reggel 7 órától 11 óráig 
áramszünet lesz, mert a Hungária 
Villamossági Részvénytársaság a fő
vezetéken karbantartási munkákat 
végez.

— A szekszárdi középiskolás ifjú
ság lelkigyakorlatai. S trecke  Ernő 
esztergomi főegyházmegyei áldozópap, 
budapesti hittanár Szeksaárdra érke
zett és vezeti a középiskolai római 
katolikus növendékek 19-től 21-ig 
tartó lelkigyakorlatait. A kiváló hit
szónok, aki egyúttal a S a jtó szem le  
cimü újságnak is szerkesztője, már 
két évvel ezelőtt is járt Ssekszárdon 
és sok lelki élménnyel gazdagította 
a tanulóifjúságot.

— Újabb adományok a hátai Szent
vér templomra. A Bátán felépítendő 
„Szentvér“ templomra az alábbi újabb 
adományok érkeztek a Szekszárdi 
Népbankhoz : Romaisz Ferenc nagy
prépost Pécs 100, Belvárosi plébánia 
Baja 50, Einer János Pécs és dr 
Neuber Ernő Pécs 30—30, vitéz dr 
Keresztes-Fit eher Ferenc Pócb, Ma 
gyár Bála Dombóvár, Rostás Matild 
és Klobuosár József Pécs 20—20 P 
és még számos kisebb adomány. Ed 
dig 2700 pengő folyt be 686 ada
kozótól.

— Városi közgyülé8. Szekszárd vá
ros képviselőtestülete e hó 20 án, 
pénteken délután 4 érakor rendki 
vüli közgyűlést tart. A tárgysoroza
ton az alábbi fontOB ügyek szerepel
nek. A földmiveléBttgyi miniszter 
államsegélye a Sédmosás fenékgátja 
építési költségeihez. Belügyminiszteri 
rendelet az állattartási dijak szedé
séről. Gyakorló terület biztosítása az 
önálló gazdasági népiskola részére. 
Az artézi k utak tisztítására és mélyí
tésére beérkezett ajánlatok feletti 
döntés. A vízvezetéki szabályrende
let 27. és a csatornamű szabályren 
delet 41. és 44, §-ácak módosítása. 
Városi földek bérbeadása. Javaslat a 
városi napszámbérek megállapítására. 
Városi alapok és intézmények 1935. 
évi számadása. OPB kishasionbérlők 
érdemességének elbírálására bizottság 
kiküldetése. Halasztás az önálló gaz 
dusági népiskolának nyújtott forgó
tőke vissza fizetéséro. Kérelem a Mun
kácsy u'cakikövezésére. A szekszárdi 
borbélyok és fodrászok kérelme Uz 
létük hétfő délelőtti nyitvatartására.

— Pályázat. Országos irodalmi és 
zenei pályázatot hirdet 300 díjjal 2000 
pengő értékben a most alakuló írók, 
Zeneszerzők Országos Szövetsége, 
hogy a pályázók közül tagokat és 
szépirodalmi lapjának munkatársakat |

szerezzen. Pályázni lehet verssel, no 
voltával, magyar nótával, bármely 
zeneszámmal stb. Részletes pályázati 
értesítőt e lap megjelenésétől számí
tott két héten belül készséggel küld 
válaszbélyeg ellenében az „Irodalmi 
és Zenei Pályázat B rálébizottsága“ 
Kispest, II., Hungária ut 12.1/6. sz.

Kulturelőadások Bátaszóken. Már- 
c’us 15 én befejeződtek a bátaszéki 
kuhurelőadások. Walter Gyula ügy
vezető igazgató jelentése szerint az 
1935—36. iskolai évben népművelési 
előadást rendeztek az Ipartestületi 
Olvasókörben Földes László, a Ke
resztény Munkás Egyletben Rully 
Gusztáv vezetésével 10—10 előadás
sal, a Levente Otthonban Walter 
Gyula vezetésével a téli estéken 30 
őrás tanfolyamot tartottak, A pusz 
tákon Szőke István és Bárd Flórián 
tanítók működtek tevékenyen. Az 
ezévi előadások a családvédelem je 
gyében folytak le. Előadók voltak: 
dr Kővágó Péter kanonok, dr Szent 
lőrinczy Géza és dr Kovács Elek 
orvosok, Szabó Lajos, Nagy István 
banktisztviselők, dr Baum Bála és 
dr Litbvay Béla ügyvédek. Garay 
János állatorvos, Caató László és 
Lovas j László polg. iskolai tanárok, 
Walter Gyula, Rully Gusztáv, Lő- 
rentey Károly, Földes László, Tóth 
Nándor és Gimesi József tanítók.

— Izgalmas kémbajsza Szekszár
dón. A napokban izgalmas cserkész 
kémhajsza lesz Szeksiárdon. — A 
Magyar Cserkész Szövetség ugyanis 
országos cserkész kémhajszát rendez 
és ennek keretében a szekszárdi cser
készek is munkába lépnek. A felte
vés az, hogy Szehszárdon hatalmas 
vitamin gyár van, amelyről tudomást 
szerez az ellenség. A vitamin gyár 
tásának titkát ki akarják lesni és 
ezért egész csomó kémet küldenek 
Szekszórdr». A kémek elhárítására 
a cserkészek vállalkoznak. A hajsza 
megkezdésének időpontja eddig még 
bizonytalan, de minden percben meg
kezdődhetik. Ha a Cserkészszövetség 
utasítása megérkezik, a cserkészek 
készen állanak és megkeidődhetik a 
hajsza, amely valószínűleg felejthe 
tetlen kedves napokat szerei cser- 
készcsspatok tagjának. A kémbajsza 
részletes leírását a tolnamegyei cser 
kész főtitkár a hajsza lezajlása után 
hozza nyilvánosságra.

— Öntöző berendezés a vármegyé
ben. Az intenzivebb - mezőgazdasági 
termeléssel kapcsolatosan sok szó esett 
most mindenfelé a földek öntözésé
ről, amely a gyakorlatban minden 
ország földmivelési kultúrájának ma 
gasabbrendüségét jelenti. Csak ör
vendetes, hogy ez a kérdés várme

H ilft-mozi
Igazgató: KRENNER JÓZSEF

Szombaton, márc. 21 én V asárnapjára . 22 én
Vasárnap d. u. 3 órakor a helyár 40, 60 és 70 fillér

mm
R Ö K 1 C  M A R I K A  első hangos filmje:

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

órakor,
vasár- és ünnepnap: 3, 5 ,7  

és 9 órakor

KÖNN9Ü LOVASSÁG
Operett.

Fószerep!Sk: RjjM MUMO * HCltlZ VOI CltVC
F ritz  K o m p én  Carl H ellm er 

M agyar v ilágh iradóA nézőtér kellemesen van 
fütve I

gyénkben is aktuális és legutóbb 
M lsko lczy  Elemér oki. vegyészmér- 
nők, budapesti lakos kérelmezte az 
alispáni hivataltól, hogy Szabály köz. 
Bégben levő birtokán öntözőmü léte
sítését engedélyezze. Az előzetes hely
színi tárgyaláson, melyet ai alispán 
megbízásából dr K o rn iss  István tb. 
vm. másodfőjegyző vezetett, a szé
kesfehérvári kultúrmérnöki hivatal
tól megjelent M a n tu a n o  Jóasef kir. 
kultúrmérnök, a Magyar Királyi Ál
lamvasutak részéről C sorba  Mihály 
főmérnök, a Kaposvizi Társulat kép 
viseletében pedig F eh ér  Vilmos ka
posvári főmérnök. Az előterjesztett 
tervek Bzerint a mesterséges öntözés
hez szükséges vízmennyiséget a Ka
pos csatornából szivattyúznák^ ki és 
azzal száz holdnyi terület vízszük
ségletét biztosítanák. Az engedélye 
zési tárgyalást később tartják meg.

—- Baleset. Kovács János 26 éves 
sárpilisi földműves folyó hó 8-án az 
udvarban elesett ós a jobbkarja el
törött. A szekszárdi közkórházban 
ápolják. — B ik á d i Sándor 37 éves 
bikádpusztai gazdasági cseléd e hó 
17-én délután leesett a lóról. Aa esés 
tői a ló megijedt és összetaposta lo
vasát. Beszállították a szekszárdi köz- 
kórházba.

Színészet.
Hétfőn dr Szedő Miklós 
op eraén ek es vendég
szerep ei Szekszárdon

Az Európát színpadon és filmen 
egyaránt bejárt O ly m p ia  cimü Mol
nár vígjáték ment k e d d e n , e hó 17-én 
este Darvas Ernő szintársiilatának 
műsorán. A pompás előadáson mű
vészete teljességének csillogtatásával 
játszotta D olgos Ida a címszerepet, 
míg Kovács huszárkapitány nagy
szerű alakját J á v o r  Pál, a budapesti 
Nemzeti Színház tagja — mint ven
dég — felejthetetlen alakításban mu
tatta be a közönségnek. Kínosan ha
tott, hogy ennek a nagy művésznek 
eseményszámba menő szekszárdi sze- 
replését a közönség — érthetetlen 
módon — nem honorált? azzal az 
érdeklődéssel, amelyet ez a vendég
játék méltán megérdemelt volna. Igen 
gondosan és ötletesen játszották meg 
szerepüket H. S zű c s  Vilma, H o rv á th  
János és H. H o rv á th  Jenő is.

S ze rd á n  este a Fodor L íbiIó vig- 
játéka után irt E se rn y ő s  k ir á ly  
cimü zenés színdarab ment a hall
gatóság nagy tetszése mellett. Hálás 
szerepeikben nagyszerűt produkáltak: 
Antal Nusi, Körösi Böske-és Raduai 
Irén, továbbá Siménfalvy Sándor, 
Leviozky Andor, Hoiváth János, H. 
Horváth Jenő, valamint Aqtalffy Jó
zsef.

C sü tö r tö kö n  közkívánatra újból 
színre került A z  Ur k a to n á i cimü 
nagyszerű színdarab, a bemutatóhoz 
hasomló pompás előadásban.

A színházi iroda a következő mű
sort  ̂közli: P én teken  Ssépasszony 
kocsisa, nagy kacagtató operett; 
szo m b a to n  Kata bácsi (másodszor) ; 
va sá rn a p  3 órakor Történnek még 
csodák; 6 órakor Ordöglovas, este 
fél 9 órakor Valahol ott Tokaj mel
lett, nagy magyar operett.

dég fe llép tével M o n tm a r tre i ib o ly á k , 
K á lm á n  Im re  v ilá g h íre s  operettje . 
(Ziöllye 1 60, zártszák 1*40, támlás- 
szék I P .)  '

K edden  Lovagias ügy, a Vígszín
ház hatalmas sikerű vígjáték*, s z e r 
d á n  Kontusovka, a budapesti And- 
rássyuti színház nagysikerű zenés 
vigjátéka.
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