
1936 december 23. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 15

I Karácsonyi, niévl
és alkalmi ajándékok

igen olcsón beszerezhetők

TÓTH JÁNOS zerésznél
S zeh  szá rd , K aszinó  b a zá r 

P o n t o s  óra» és ékszerjavitó műhely l

talmazó pénztárcáját elrabolták.
Dr Gaal Dezső kir. ügyészségi 

elnök vezetésével vasárnap délután 
helyseim szemle volt, melyen résst- 
vettek dr Endrődy József m. kir. 
államrendőrségi fogalmazó vezetésével 
a detektívek, továbbá a tolnai és a 
mözsi csendőrök. A tett színhelyén 
az utón még akkor is ott volt a nagy 
vértócsa, amelyben megtalálták Sa
ramé József agyvelejének egy darab
ját is. A helyszíni szemlén tanuk je 
lentkeztek. akik adatokat szó gáltat
tak arra, bogy a cselekmény elköve
tése idejében két harminc óv körüli 
ember állt az utszélen és magatartá
suk olyan volt, mintha várnának, 
illetve lesnének valakire. A tanuk 
személyleirást is adtak az illetőkről 
és a nyomozás megindult ezeknek a 
kézrekeritésére is. Szekszárdon már 
több előállítás és őrizetbevétel is tör
tént ebből az ügyből folyóan.

„Vasárnap délután 5 éra felé Sa
ramé Jézsef a kórházi ágyon rövid 
időre eszméletre tért. Nyomban érte
sítették erről dr Gaál Dezső kir. 
ügyészségi elnököt és dr Endrődy 
József rendőrfogalmazét, akik hala- 
déktalannl a kórházba siettek. Előt
tük Saramé megnevezett egy egyént, 
aki őt állítólag fejbevágta volna. A 
csendőrséget dr Gaál Dezső kir. 
ügyészségi elnök még a kórházból 
telefonon utasította a gyanúsított 
egyén kézrekeritésére.

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

G yertyagyújtáskor. . .
Ha a karácsonyfán a gyertyát meggyújtják 
a szivem muzsikál s a halk melódiák 
egész elvarázsolják kóbor telkemet.
És gyémántsziniikkel, a meleg tüzükkel 
felém csillogják a fényes Betlehemet.

Én bűnbánó hanggal dúdolom magamban: 
>OIy jó élni bajban, életzivatarban, 
toprongyos gúnyában, a tengersok gonddal. 
És szegénynek lenni ma szörnyű gazdagság, 
a koldustarisznya Istennek kincseszsák I«

Földes László

Lapunk barátainak, előfizetőinek, 
olvasóközönségének és munkatársai
nak boldog karácsonyi ünnepeket 
kívánunk.

— Lapunk legközelebbi száma, a 
karácsonyi ünnepekre való tekintet
tel, csütörtökön delben fog megjelenni.

— Nemesi névváltoztatás. A kor
mányzó a belügyminiszter előterjesz
tésére megengedte, hogy dr Cecei 
Kurcz István bonyhádi járási főszol
gabíró, valamint Erzsébet és Kálmán 
nevű gyermekei vezetéknevüket ma
gyar nemességük és előnevükhöz való 
joguk fenntartásával „Krasznayu-ra 
változtassák.

— A Szekszárdi Kaszinó hagyomá
nyos Szilveszter estje a folyó évben 
is „december hó 31-én este V2 IO óra
kor kezdődik. Zenét a helyőrség zene
kárának jazz-részlege fogja szolgál
tatni. A rendezőség szerpentin- és 
konfetticsatáról is gondoskodott, úgy- 
hogy a meghívott vendégeknek egy 
igen kellemes estben lesz részük.

— Nyugdíjazás- Bizonyára aa égési 
megyében a legnagyobb sajnálatot 
kelti aa a híradásnak, hogy dr Sztanő 
Sándor, a Horthy Miklós közkórháa 
ideg- és elmeosatályáoak vezető fő
orvosa 44 évi orvosi működésére való 
tekintettel nyugdíjazását kérte. A 
vármegye törvényhatósági bizottságán

I nak téli közgyűlése eleget tett a ké
relemnek és a legmelegebben el
ismerve dr Sztanó főorvosnak a szek
szárdi közkórházban 38 évi szolgá
lata alatt szerzett kiváló érdemeit, 
intézkedett nyugdijának megállapitá 
sáról. Felkérte egyúttal a közgyü 
lés dr Sztanót, hogy addig, amig 
utódját kinevezik, vezesse tovább is 
az osztályt.

—  A Szekszárdi NöegyesQletek 
Műsoros Estje Hírt adtunk mar arról, 
bogy dr vitéz TburánBzky Lászióné 
értekezletre hívta egybe a Szekszár 
dón működő Nőegyesületek vezetőit, 
hogy a város szegényei részére egy 
közös műsoros estet rendezzenek. — 
Ismeretes, bogy az Egri Norma no
vember hó 1 én megszüntette a külön 
szegénygondozást, mely eddig a Nő- 
egyesületek egyik munkaköre volt 
és a város által felállított szegény
ügyi hivatal hatáskörébe utalta ezt a 
munkát. Az önkéntes adományokból 
azonban a szegények ellátása eddig 
még nincs teljesen bistositva, igy a 
Nőegyesületek vezetői örömmel fo
gadták vitéa dr Thuránszky Lászióné 
indítványát, hogy közös erővel, a 
társadalom minden rétegének bevo
násával, január hó 5 én, a Szekszárd 
Szálló termeiben tánccal egybekötött 
olyan műsoros estet rendeznek, mely
nek jövedelmét teljes egészében a 
varos szegényügyi hivatala résaére 
engedik át. A lázas előkészületek 
már folynak. Részletes műsort még 
nem sikerült megtudnunk, elég azon
ban annyit jeleznünk, hogy az egyik 
szám — amint azt kinyomozni sike
rült — nagy meglepetésnek kéBzül, 
egy másik pedig egy magyar zenés, 
énekes románc bájos leányszereplők
kel. Hisszük, hogy ezen az esten 
nemcsak városunk közönségét, de a 
környék intelligenciáját is együtt 
látjuk.

—  Uj várm egyei aljegyző. A  tör
vényhatósági bizottság dr Németh 
Gyula vármegyei fogalmazót al
jegyzővé választotta.

—  A vármegyei tisztviselők nem 
kapnak karácsonyi segélyt Vitéz Mák- 
r»y Lajos es Horvath Károly kis- 
gyűlési tagok azt a javaslatot ter
jesztették a törvényhatóság elé, hogy 
a tisztviselőknek szavazzon meg a 
kösgyülés karácsonyi segélyt. Mielőtt 
azonban a javaslat a közgyűlés elé 
került, a tisztviselők beadványt in
téztek a törvényhatósági bizottság
hoz és megköszönve az indítványozó 
bizottsági tagok jóakaratát, az ügy
nek a tárgysorozatról való levételét 
kérték, mert nem látják biztosított
nak azt, hogy ennek az indítvány
nak a tárgyalása a tisztikar presztí
zsének a sérelme nélkül történhessék 
meg. Ennek a megóvását pedig nem
csak a saját, hanem a vármegye 
egyetemes érdekeire való tekintettel 
is elóbbrevalónak tartják bármilyen 
anyagi előnynél.

—  Cím fis jelleg adományozás. A
Kormányzó öfőmóltósaga a m. kir. 
pénzügyminiszter előterjesztésére Bó
dog Ferenc állampénztári tanácsos, 
dombóvári adóhivatali főnöknek az 
állampénztári főtanácsosi címet és 
jelleget s Kassay Béla duoafőldvári 
I. osztályú állampénztári tisztnek az 
állampénztári főtiszti címet és jelle
get adományozta.

— Bezárt iskola. Vármegyénk al
ispánja a pári róm. kát. elemi nép- 
izkolát a kanyarónak járványszerü 
fellépése miatt bezáratta.

— Bodnár István „Mesemondásának" 
második kiadksa. Harczeg Ferenc 
Előszavával most jelent meg Bodnár 
István Mesemondás cimü könyvé 
nek második kiadása. A fővárosi 
lapok többek közt igy írnak róla: 
„Vérbeli elbeszélő mesél e könyvben 
kedvesen, vidáman, a humor és a 
mesélő kedv bőségével. Herczeg Fe
renc, aki a könyv előszavát irta, azt 
mondja róla: Bodnárban nagy mér
tékben megvan a mesemondás ősi 
adománya, ezzel megmondtuk azt is, 
hogy ismeri az embereket, hogy ma 
gyár fővel gondolkozik, magyar szív
vel érez és magyar nyelven beszél. 
Ezekhez a pompás elismerő sorokhoz 
a kritikusnak nincs hozzátennivalója, 
legfeljebb beszámol a vidám órákról, 
miket e könyv szerzett neki“. (Pesti. 
Hírlap.) Bodnár Istvánt, az írót nem 
kell bemutatnunk, mert lapunk olvasói 
jól ismerik közvetlenséggel, az egy
szerűség bájával megirt tárcáit, ame
lyekből aranyos kedélyű, az emberi 
gyarlóságok iránt megértést tanúsító 
iró lelki portréja rajzolódik ki. Bodnár 
István a vidéki élet és figurák éles- 
szemű megfigyelője." (Budapesti
Hírlap.) „Bodnár István tisztaösztönü, 
ízig várig magyar, zavartalan stilusu 
mesemondó. Kisebb emlék-felvillanás 
sál, vidám esetei, a háború vihar
felhőinek peremén ragyogó napsuga
rak, mind emlékbe eltenni méltó 
virágai a magyar kedélynek. Második 
már ez a huszonötives könyve. Könyv
tárainkba odatesszük Tóth Bála m a
gyar anekdotakincse mellé Maga a 
nyelve is megérdemli". (Magyarság ) 
Magunk részéröl csak anoyit tesattok 
mindezekhez, hogy a szép könyvet 
a legmelegebben ajánljuk karácsonyi 
és újévi ajándékul. Kapható minden 
könyvk ereskedéeben.

— Házasság. Klinghammer Irén 
(Békéscsaba) ős Haiszer Ödön s. 
jegyző (Paks) f. hó [6-án a békés
csabai ág. h. ev. kistemplomban há
zasságot kötöttek. Minden külön ér
tesítés helyett.

— Meghitt családi otthon, ünnepi 
hangulat, összegyűlt a család a csil
logó karácsonyfa alatt, beszélgetnek 
az elmúlt eseményekről a szeretet 
ünnepén. Künn hull a hó, hideg van, 
benn a szobában barátságos meleg... 
szól a rádió. Távoli országok ünnepi 
hangulatát varázsolja elénk. Mennyi 
örömet és meglepetést jelent egy jó 
rádió. Az Orion rádiók minden tí
pusa azt nyújtja, amit várunk a ma 
rádiójától ős a legértékesebb kará
csonyi ajándék aa egész család szá
mára.

— Mattioni Eszter képei az Ernszt 
múzeumban. Földiek, a szekszárdi 
származású Hollósáé Mattioni Eszter, 
aki legtehetségesebb festőink közül 
való, minden kiállításon feltűnik egy
két sikerült képével, de ilyen nagy 
kollekciót, mint amilyen a budapesti 
Ernszt muzeum vasárnap megnyílt 
kiállításán bemutatott, nem látott még 
tőle a budapesti közönség. Reprezen
tatív bemutatkozásának képei uj irány 
felé mutatnak, amelyben a formák 
és a kompozíciók Btiiizáltsága keve
redik a részletek sokszor miniatűr 
pontossággal megcsinált realizmusá
val. Vannak képei, amelyeken do
minálnak az egységes, rendesen pasz- 
tellgyöngédségü tónusok. Egyes ké 
pei egészen fehér, tompa kék, vagy 
zöld szimfóniák. Máskor beleb «rsan 
ezekbe a tónusokba egy-egy tüzes- 
vonása szia. Népviseletek motívumai
val ős színeivel ad gazdag dekorativ- 
ságot egyes képeinek. A nagyterem
ben igen érdekes freskókisárleteket 
mutat be s ezeken hasonló tárgyak 
és stilus érvényesülnek. A jelentős 
művészi eseményt képező kollekció 
megtekintését ajánljuk a mübarátok 
figyelmébe.

Igazgató Url 
Cégvezető Ur!
Intézkedjék, hogy mindennapi postájának alá

írásánál kéznél legyen a magyar

„T H E B R I5“
másoló (tinta) írón.

G Y Ä R T J A :  SCHULER JÓZSEF R.-T-

— Újabb adományok a batai „Szent
vér" templomra. A Bátán felépítendő 
„Szentvér" templomra az alábbi 
újabb adományok érkeztek a Szek
szárdi Népbank Szövetkezethez: a 
hátai hívek gyűjtéséből: 2.143 P , 
Balogh János, Báta 600 P, Dr Mo- 
sonyi Dines, Kalocsa 100 P, Saent 
Erzsébet Lsánygimaáiium,Pécs 70 P, 
Karádi Anna, Báta és gróf H u - 
nyady Józssfné, Kéthely 50—50 P 
és még számos kisebb adomány. 
Eddig 8.700 P folyt be 1056 ada
kozótól.

— Pluhár István szombat este, a 
Szekszárd Szálló nagytermében, az 
Olympiai Est alkalmával bekonferálta 
a szekszárdi közismert Fábián Sándor 
rádiócéget is. Csik Ferenc úszó világ
bajnok izgalmas berlini 100 méteres 
uszóvilágbajnokság finisének viasz
lemezét hozta le Pluhár István Szék- 
szárdra és ezt mutatta be Pluhár fel
hívására Fábián Sándor, a szekszárdi 
publikumnak. Pluhár annyira meg 
volt elégedve a közvetítéssel, hogy a 
nyílt előadáson dicsérte meg a köz
vetítésért a Fábián céget.

—  A szeretet karácsonyfái. Az
„Urileányok Mariakongregációjának" 
tagjai, Szekszárd város legszeré
nyebb körülmények között élő szülők 
gyermekeit maguk köré gyűjtötték, 
hogy karácsonyi örömben részesítsék 
őket. A december 8 iki előadás jö
vedelméből és a tagok áldozatkészsé
géből két hatalmas, gyönyörűen dí
szített karácsonyfát állítottak, egyet 
a Remeténél és egyet az Újváros
ban. Az összegyűlt gyermeksereg 
örömtől csillogó szemmel gyönyörkö
dött a látványban. Patacsi Józse 
hittanár, a kongregáció prézese köz
vetlen meleg hangon szólt az egybe- 
gyűlt gyermeksereghez és szülőkhöz, 
kedveB mesében rámutatott arra, hogy 
mit vár tőlük a kis Jézus, majd 
Gyuris Anna és Tóth Márta szerez
tek örömei az apróságoknak kará
csonyi meséjükkel. Az ünnepség után 
a karácsonyfa ágait 98 család gyer
mekei között szétosztották és igy le
hetővé tették azt, hogy karácsony 
szent estéjén feldíszített karácsonyfaág 
fénye mellett örüljenek a kis Jézus 
születésének.

— Előléptetés. A vallás- és köz
oktatásügyi m. kir. miniszter Dréher 
Izabella faddi r. kát. segédtaniiónőt 
mai állomása helyen rendes tanító
nővé léptette elő.

—  A kányái körorvosi állásra pá
lyázók névsora. A káayai körorvosi 
állásra nirdetett pályázat alapján a 
következő orvosok adták be folya
modványaikat : dr Béndek József bal- 
gyógyász szakorvos, szekszárdi kór
házi alorvos, dr Borsy Lajos magán
orvos Polgár (Szabolcs megye), dr 
Cseh Bála magánorvos Tengőd, dr- 
Gyöngyös Imre magánorvos Magyar- 
kasai, dr Kiss István magánorvos 
Nagykozár (Baranya megye), dr Kis
faludy Kálmán magánorvos Medioa, 
dr Marton Károly magánorvos Pécs, 
dr Piroska Árpád kórházi orvos 
Mezőhegyes, dr Rácz Lajos magán
orvos Felsőnyék, dr Strausz Nándor 
magánorvos Kajdacs, dr Takács 
Imre magánorvos Tab (Somogy m.).
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