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Lengyel -  magyar barátság.
Gömbös G yula m inisiterelnök var

sói látogatását a m agyar közvéle
mény fölötte élénk érdeklődéssel k í
séri. Nem m intha egy uj barátság 
megalaposását várná tőle, hanem an 
nak a szinte történelmivé vált meleg 
és benső viszonynak felújítását és 
megerősítését, mely a két rokonsorBU 
nemzetet m ár régóta összekapcsolja.

Az érintkezés a két nagym ultu 
nemzet között m ár majdnem ezer- 
éves. Az árpádházi m agyar királyok 
alatt kezdődött, jóval elevenebbé vált 
az A njouk, a H unyadiak  és a J a 
gellók korában és szinte tetőpontjára 
em elkedett a m agyar B áthory I s t 
vánnak lengyel k irálysága alatt. A 
két nemzet belső kifejlődése, politi
kai viszonyainak kialakulása és k ü 
lönösen társadalm i tagozódása ssá- 
mos hasonló tünetet m utatott és euró 
pai elhivatottságuk is sok tek in te t
ben azonos volt évszázadokon á t : 
Európa keletén velük végaődött a 
nyugati ku liu ra  és keresztény civili
záció, melyet Kelet barátai ellen eg y 
forma önfeláldozással, egyforma vér- 
áldozatokkal védelmeztek. M indkét 
nemzetnek önfenntartásáért és sza
badságáért súly os küzdelm eket k e l
lett vívnia, ugyanaz a  lovagias, h a r
cos Bzabadságszeretet alakult ki ben
nük. Hz a fanatikus szabadságvágy 
hozta őket lelkileg olyan mély közös
ségbe, amelyhez csak közös szenve
dés nyújthat alapot,

A  m agyar nemzet aggódó együ tt
érzéssel kisérte a nálánál jóval szá
mosabb lengyel nem zetnek so rs á t: a 
lengyelség kétségbeesett nagy és hősi- 
szu harca a  szabadságért mindig m eg
dobogtatta a m agyar sziveket is. —  
Lengyeloszág 1773. évi első, 1793. 
évi második és a több, m int száz 
évig tartó  1815. évi harm adik fel
osztását a m agyarság kivétel nélkül 
a történelem  legnagyobb igazságta
lanságai közé sorozta, a legmélyebb 
részvéttel kisérte a lengyel nemzet 
óriási szenvedéseit, de saját szabad
ságában erősen korlátozottan segítsé
get e rokonszenven túl is nyújtani 
nem tudott, legfeljebb szeretettel fo
gadta a szabadságharcok után  a kül
földre menekülő lengyel em igráció
nak am a csekély részét, mely Ma
gyarországon keresett és talált m ene
déket, megélhetést.

D e lelkileg összeforrott a  m inden
nél drágább szabadságát féltő és 
vesztő testvérnem zettel. E z t az ag
gódó szeretetet a  legszebben Vörös 
m arty M ihály a X IX . század első 
felének nagy m agyar lírikusa fejezte 
ki, aki 1841-ben irta  „Élő szobor“ 
című rem ek költem ényét, mely L en
gyelország szörnyű sorsát allegori- 
sálja. A mozdulatlan rabságra k á r
hoztatott Lengyelország lelkét szó
laltatja meg benne és az egész em
beriséghez fordul végső so ra ival: 
„Em ber, virág, természet, nemzetek, 
ha van jog e földön, égben irgalom,

reám és kínjaim ra nézzetek.“ Né
hány évvel később M agyarország ha
sonló szolgaságba m erült és ekkor 
ea a költemény M agyarorsaág kín
ja inak  is kifejezőjévé vált és ma 
is azokhoz a költői alkotásokhoz 
tartozik, am elyeket minden m agyar 
em ber ismer.

A lengyel köavélemény teljesen tu 
datában volt is akkoriban annak a 
mély vonzalomnak, amellyel a m a
gyarság testvérnem setének szabad
ságügyét állandóan kisérte. Úgyhogy, 
amidőn a m agyar nép az 1848—49. 
évi szabadságharcban feltám adt el
nyomói ellen, az egész lengyel nem 
zet megmozdult és tagjai tömegesen 
siettek a végső veszéllyel küzködő 
m agyarság megsegítésére. A m agyar 
szabadságharc kitörésének hírére a 
lengyelek egyre tömegesebben saök- 
döstek át M agyarorsaágba. Különö
sen, amidőn 1848 október 19 én Za- 
bok lic iky  P éter lengyel em igráns fel
hívást küldött haza Pestről honfitár
sainak, am elyben őket a bécsi ka- 
m arilla ellen folytatott küzdelem ben 
részvételre szólította fel. A felhívás 
nem is hangzott el h iá b a : rövid he
tek  a la tt ezrek és ezrek érkeztek, 
úgyhogy m ár november hó elején 8 
légió alakult lengyel hősökből, ösz- 
szesen m integy 20.000 emberrel, ak ik  
önfeláldozó hősiességgel küzdötték  
végig a szerencsétlenül végződő ma
gyar szabadságharcot. K üzdöttek a 
zsarnokság ellen abban a rem ényben, 
hogy a m agyar földön felszíthatják 
a szabadság am a szellemét, mely 
Lengyelországban kegyetlen gúzsba 
volt kötve, m ert hátha itt  megdönt- 
hetik  az elnyomást és így  u ta t egyen
gethetnek saját hazájuk felszabadí
tása felé.

K üzdöttek hősies k itartással, még 
akkor is, amidőn a m agyar szabad- 
ság ügye leáldozóban volt, Laláit- 
megvető bátorsággal, mely közülük 
nem is egyre végzetessé v á lt: vér
tanúivá lettek a m agyar ügynek. íg y  
W oronieczky Miczisláv herceg is, 
aki a hires lengyel hercegi család 
utolsó tag ja  volt. 23 éves korában 
esküdött 1848 ban a m agyar lobogó 
alá, a lengyel légió egyik legvitézebb 
hőse volt. K itarto tt a végletekig, mig 
1849 augusztus 9-én a szerencsétlen 
tem esvári csatában foglyul esett. Az 
osztrákok kegyetlenül végeztek vele, 
1849 október 20 áo Pesten felakasz
to tták . A  m agyar ifjúság 1877-ben, 
a budapesti kerepesi temetőben sír
emléket állított neki, m elyet március 
hó 15-ód, a szabadság ünnepén évről 
évre felkeres, hogy hódoljon a len
gyel hős szent emlékének.

D e még jobban hoszánőtt a m agyar 
nép leikéhez a szabadságharc legen
dáshírű, nagy hadvezérének, a lengyel 
Bem Józsefnek felejthetetlen emléke.

| Az iganyei győzőnek, aki a végzetes 
j ostrolenkai csatában olyan felejthetett 
I len érdem eket szerzett, menekülnie

kellett basájából. Kossuth Lajos lel
kesedéssel fogadta éB az osztrák had
seregtől elfoglalt E rdély  visszasaeraé 
aét bízta reá. Bem erdélyi hadjárata, 
melyet m aroknyi OBapattal, de ember- 
fölötti bátorsággal k ü ld ö tt végig, 
minden idők legfényesebb haditényei 
közé tartozik. Bem gyönge testű, 
véana, beteges, sebekkel borított em 
ber létére a csatákban m indig az 
élen já r t  és rettenthetetlen bátorságá
val a végletekig fellelkesitette k a to 
náit. Különösen a székelyek szerették 
babonás tisatelettel, pedig még csak 
beszélni sem tudott velük. Petőfi, a 
legnagyobb m agyar költő, ak i Bem 
oldala mellett harcolt, valósággal is 
tenitette. A segesvári csatában eldőlt 
a hadjárat sorsa, az orosz túlerő le
taposta Bem seregét, Petőfi elesett. 
Bem tovább kü ld ö tt, de végül neki 
is Törökországba kellett menekülnie. 
I tt  is bü m aradt magához, ahhoz az 
eszméjéhez, hogy halálig az orosz 
ellen fog küzdeni. A  hálás m agyarság 
Erdélyben, M arosvásárhelyen a ma
gyar szabadság helyreállítása után 
szobrot állított neki, de ezt az oláhok 
kevéssel arra , hogy a világháború 
végén E rdély t m egsaállották, elpusz
títo tták , de hiába, m ert a lengyel
m agyar szabadsághős emléke minden 
m agyar szívben a legnagyobb m agyar 
szabadsághősök sorában örökké él.

A X IX . század második felében 
uj idők jö ttek , melyek az 1867. évi

B áta szinm sgyar népe katolikus 
templomában nem tud vallásos köte
lességeinek eleget tenni, m ert a  k i
csiny sientegyházba a  katolikus h í
veknek alig tizedrésze fér be. D r 
F  e i t  h Jenő plébános évekkel ez
előtt mozgalmat indított arra , hogy 
az egyházközség ä piciny templom 
helyett felépíthesse romjain a vérző 
szentostya csodájáról hires bátai búcsú- 
járó  templomot, amely hirdetné H u- 
nyady János emlékezetét is, aki győ
zedelmes bátai csatája u tán indult el 
világtörténelm i ú tjára  és akinek egész 
családja hálás szeretettel viseltetett a 
bátai apátságnak a török pusatitás 
idején vérbe, ham uba veszett tem 
ploma iránt.

D r Peresei Béla alispán, aki nagy 
megértéssel és érdeklődéssel viseltetik 
e valláserkölcsi szempontból annyira 
fontos üggyel siem bea, a m aga rá 
szóró) is előmosditani kivánja a va
gyontalan bátai egybáiközség kíván
ságának a megvalósítását és nem csak 
arra  indít széles mosgalmat, hogy 
a templom épitőköltségének egy része 
országos gyűjtés utján összebozassék, 
hanem e hó 24 én küldöttséget is fog 
vezetni dr Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi m inisiterhez, hogy a 

I templom építéséhez szükséges tetemes 
| hozzájárulást a róm. kát. vallásalap-

kiegyezés után M ag y arersiig ra  fel
szabadulást hoztak, mig Lengyelor* 
s iág  továbbra is keserű rabságban 
tengődött. D e a m agyar nép ebben 
a boldogabb helyzetében sem feled
kezett meg a teatvérnemzetről. A m a
gyar irodalom, publicisztika, a poli
tikai élet, a társadalom  egy p illanatra 
sem feledkezett meg azokról a k ap 
csolatokról, melyek a lengyelséghez 
fűzik. Budzpeaten lengyel-m agyar 
egyesület alakult, mely társadalm i 
utón ápolta a régi barátságot.

É s  végül jö tt a világháború. G a
líciába és K eletm agyarországba be
tö rt Lengyelország óéi ellensége, az 
orosz. Ú jra  m egdobbant a lengyelek 
szabadságsierető szive. Ism ét a laku lt 
egy lengyel légió a fiatalságból, mely 
r itk a  hősiességgel küzdött a K árpátok 
bércei között. Szétszórt, k is k á rp á ti 
tem etőkben sok ifjú lengyel hős te 
teme porladosik.

A  világháború után Lengyelország 
visszanyerte területét és egész népé
nek szabadságát, úgyhogy ma Kelet- 
eurőpa leghatalm asabb állama. M a
gyarország pedig majdnem L engyel- 
ország egykori sorsára ju to t t : elvesz
tette területének kétharm adát, m a
gyar népének egyharm adát. E nnek  a  
sorstól m élyresujtott, de szabadság- 

I vágyáról óh a lengyel néphez való 
I Bzeretetéről soha meg nem feledkező 
I nemzetnek miniszterelnöke Gömbös 
I Gyula.

tói kieszközölje. A küldöttségben 
résztvesznek : d r  H agym ássy Zoltán 
főispán, Kiss Lajos szekszárdi apát- 
plebános felsőházi tag, d r ö rffy  Im re 
országgyűlési képviselő, d r F eitb  
Jenő bátai plebánoB, Szongott E dv in  
főszolgabíró, vitéz Vendel István  
szekszárdi polgárm ester éa G évay- 
W olff A ladár közalap, főfelügyelő.

Az újjáépítendő bátai apátsági 
templomhoz történelm ünk sok emléke 
fűződik. G ara János, Zsigmond király  
hadvezére 1415 ben ide v itte nehéz 
rabláncát a M egváltó drága szent 
vérének tiszteletére. 1434 ben IV . 
Jenő pápa búcsút engedélyes az Ű r
napján ott gyónóknak és áldosóknak. 
Rauzanus, a nápolyi k irá ly  M átyás 
udvarában levő követe hazánk neve
zetes helyei közt említi a bátai mo
nostor tem p'om át. M átyás k 'rá ly  hosi- 
szabb időt töltött a monostorban, I I .  
Ulászló is ú tba ejti a templomot, 
melyet I I .  Lajos az U r szent teste 
tem plom ának nevez. A szerencsétlen 
király  egyébként a mohácsi csata 
előtt itt hallgatta utolsó miséjét és 
it t  végezte utolsó gyónáeát és szent- 
áldozását.

A  templomnak kincseket ajándé
koztak : H unyadi János, Szilágyi E r  
zsébet, H unyadi László, M átyás k i
rá ly , Korvin János, Kinizsy Pál öz-

Küldöttség Hóman miniszternél 
a bátai templom épiiése ügyében.

Egyes szám  ára 12 fillér.
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Berlandieri, Rip. portalis, Montikola és Aramon Ropestns 
alanyokon bor és csemegefajokban; Sima és gyökeres 
alanyvesszfik, Hazai gyökeres vesszők, Badacsony szőlő- 
hegyben termelt gyOrnölczfaoltvinyok legolcsóbban, 
megbízhatóan beszerezhetők:

Badacsonysldéhl SzOlötelep; Rezeldsége. Teilen
(a Balaton mellett)

VÍZHATLAN

PÁLMÁM 
M i  OKMA

T A R T O JT A IP A T

vegye, Parányi Im re nádor, Parányi 
P éter, Kanisaay D orottya, Ráskai 
B aláia áa mások.

A bácsi pápai követ 1539-ben örö
k ítette  meg a siom ora eseményt, 
hogy a török 10,000 em bert hányt 
kardra, prédára Bátán s elpasstitotta 
a  Krisstna U runk osodás váréról hires 
m onostort. , .

H isszük, hogy a most megindult 
mozgalomnak sikerülni fog romjaiból 
újjáépíteni a neveietes templomot, 
amely ismét bucsnjáró helye lehet 
hálánk  nagyjai emlékét óriő  vallásos 
népünknek.

Helyi Iskolőnkluüil nőpmQve- 
lősl blzottsűgok ullűalokltűso

A kisdorogi h iie ttság  elnökévé Qe* 
stettner K onrád bonyhádvarasdi es 
peres plébánost, jegyzőjévé Somos 
A ntal kisdorogi rk . tan ító t;

a miszlai bizottság elnökévé K erényi 
JánoB főjegyzőt;

a murgai bizottság elnökévé Bayer 
Jenő  köss. jeg y ió t s jagysőjávó Síi* 
lágyi Gyula rk . ta n ító t;

a majsamiklósvdri bizottság elnö
kévé M ayer M árton heroegi urad. 
intéző, közs. bírót b jegyiőjévé H á
mori Lajos községi v e ie tő je g y iő t;

a mázai bizottság elnökévé Rumi 
Im re  körjegyzőt, jegyzőjévé Müller 
Pál rk . ta n ító t;

a mórdgyi bizottság elnökévé S ik  
E ndre ref. lelkészt, alelnökévé Mohai 
János ref. kántortan itó t s jegyzőjévé 
K eresztes János ref. tan ító t;

a nagyszékelyi bizottság elnökévé 
K arner Tóbiás igasgató*tanitó t;

a nagykónyi bizottság elnökévé 
Ksoskés Károly plébánost s könyv
tárossá Illés Ferenc ta n ító t;

a nagyszokolyi bizottság elnökévé 
K íbb Lajos m. k ir. korm ánytanácsos, 
ref. lelkészt, alelnökévé Prunyi Endre 
ev. tanítót, jegyzőjévé Benkő Sándor 
közs. fő jegyző t;

a pdlfai bizottság elnökévé H orváth 
Lajos plébánost, jegyzőjévé Bordács 
Sándor közs. fő jegyző t;

a pdri bizottság elnökévé Schäfer 
József esperes-plébánost, jegyzőjévé 
B arabás A ndrás rk . iskolaigazgatót;

a simontornyai bizottság elnökévé 
P . Szabó Sserafin szentferencrendi 
házfőnököt s jegyzőjévé s könyvtá
rossá Kosztolányi István rk . ta n ító t;

a simonmajori bizottság elnökévé 
M ajor Im re igazgató-tanítót, jegyző
jévé Iv án k a  Mihály tan ító t;

a sárszentlőrinci bizottság elnökévé 
Fábián Im re ág. ev. lelkészt, jegy
zőjévé vitéz Nagy István  ág. ev. isk. 
igazgató- tanitót s könyvtárkezelőkké 
ifj. K iss György és ifj. V arga János 
g azd ák a t;

a várdombi bizottság elnökévé Kuhl 
József esperes-plebánost s jegyzőjévé 
Horváth Erzsébet rk . tanítónőt;

a varsddi bizottság elnökévé Dör- 
ner F rigyes ág. ev. lelkészt, jegyző

Annakidején említést te ttünk  a r i 
ról, hogy Szekszárd város társadalm a, j 
elsősorban a kerületi pénztár választ- { 
mánya, akoiót indított aziránt, hogy ' 
a szekszárdi O TI-pénztár résiére uj 
székház építtessék. Az ügyben való 
eljárásra ő rffy  Im re dr-t, a kerület 
képviselőjét kérték  fel, aki ezt ismé 
telten meg is tette.

Mint tőle értesülünk, az ügyet eddig 
a központban azért vették le a 
napirendről, m ert nem volt tisztázva 
a kerületi pénztár fennm aradásának

Évtizedes jogos panaszokat van 
hivatva orvosolni az a korm ányren
delet, amely Kállay földmivelésügyi 
miniszter kezdeményezésére egyönte
tűen szabályozza a gazdasági cselé
dek költözködési idejét. A rendelet 
egyöntetűen mároius 31-i határnapban 
állapítja meg az éves gazdasági cse
lédek szolgálati idejének lejáratát, 
tehát arról gondoskodik, hogy a több
nyire családos, néha többgyermekes 
gazdasági cseléd ne kényszerüljön 
télviz idején családjával elköltözni. 
Az ország legtöbb részében január 
1-én kellett az éves gazdasági cselé
deknek régi m unkahelyükről távoz 
niok. M inthogy azonban a különböző 
törvényhatóságokban a szolgálati szer 
ződések lejárati ideja a legkülönbö
zőbb napokra volt megszabva, a he
lyéről távozó gazdasági cselédnek 
csak távolabbi időpontban volt k i
látása újabb helyre beszegődhetni.

Az uj rendelet szerinti cselédvál- 
tozásnál a gazdaság m unkarendjével 
még ismeretlen uj cseléd szolgálatba 
lépése nem okoz zavarokat és a cse
léd költöztetése nem a legnagyobb 
dologidőben vonja el az igákat a 
gazdaságtól. A  március hó 31-ben 
megjelölt költözködési határidő azért 
is kedvezőbb, m ert jobbak az u t 
viszonyok és akkor a  gazdasági cse
lédnek m ár aránylag kevesebb szállí
tandó ingósága van, m ert a tavasz 
kezdetéig a természetben kapott te r
mények legnagyobb részét elfogyasz
totta. D e azért is az enyhébb időre 
kellett halasztani a költöztetést, m ert 
a téli hidegben a gazdasági cseléd 
egyes elvermelt term ékei, m int bu r
gonyája, répája stb. a fagyos időben 
teljesen tönkrem ehetnek. M árcius hó 
végéig rendeB körülm ények között a 
gazdaságokban befejezést nyer a leg- ■

jévé Haffner János közs. fő jegyzőt;
a bedeg—magyarkéri bizottság el

nökévé Vidákovits JánoB tanitót s 
jegyzőjévé Geiger Pál ta n itó t;

a nak—vdrong—ldpafői bizottság 
elnökévé Arany János körjegyzőt s 
jegyzőjévé Cser János igazg.-tanitót 
választották meg. Azonkívül a kö r
jegyzőség falvaiban helyi intézőbizott
ságokat is alak íto ttak .

kérdése sem. ó rffy  e tárgyban is 
sokat busgólkodott, m ert nagy v e 
szedelem lett volna emez, illetékesek
től is tervbe vett megszűntetés Szek
szárd városára nézve.

A megszüntetés elejtetvén, minden 
ok megvan arra , hogy az akció újból 
meginduljon. N agy szükség lesz rá, 
hogy Szekszárd egész társadalm a 
támogassa képviselőjét, m ert feles
leges talán hangsúlyoznunk, milyen 
nagy érdekek fűződnek az uj szék
ház építéséhez.

sürgősebb tavaszi vetés, viszont a 
későbbi m unkák még nem sürgetnek 
és a szegődményes földeket is ez után 
az időpont után szokás kijelölni. Arról 
nem is szólva, hogy a gyerm ekek 
télviz idején többnyire szekéren való 
elszállítása közegészségügyi szempon
tokból is káros volt.

Világos, hogy a gazdasági cselédek 
költöztetési idejének a rendeletben 
történt egységes m egállapítása sok 
tízezer család érdekében való és régi 
szociális kívánalom nak felel meg. A 
földmivelésügyi m iniszter egyébként 
törvényt készít elő, amely az éves 
gazdasági cseléd m unkaviszonyait az 
ország egész területén egységesen 
fogja szabályozni. A mostani rendelet 
addig is március hó 31-ig hosszab 
bitja meg azoknak a fennálló éves 
szerződéseknek az időtartam át, ame 
lyek a rendelet hatálybaléptétől m ár
cius hó 31 -ig  terjedő időben végződ
nének. Ami annyit jelent, hogy m ár
cius hő 31- e előtt még fennálló szer
ződés alapján sem lehet a gazdasági 
cselédet jelenlegi m unkahelyéből el
távolítani és igy nem lehet k iköltöz
te tn i sem.

Időjelzés.
A szekszárdi meteorológiai állomás 

1934. évi október hó 11— 17-i fel
jegyzéseiből :

Hőmérséklet:
maximum: 21*8 C° október 13-in,
minimum: 2 5 C° október 17-én.

Csapadék:
eső 22 4 mm október 15-én. 
eső 2 8 mm október 16-án.

összesen: 25*2 mm.
A levegő nyomása október 17-én csökke

nőben volt — Este 9 órakor a barometer 
12*0 C° mellett 750*8 mm-t mutatott. Azon
túl tovább söllyedt

Az ország legnagyobb 
FAISKOLÁJA 

az O nitotn László Faiskola n .
Cegléd .

Szállít: mindenfajta gyümölcsfát, szőlő- 
vesszőt, átmenti, sor és díszfát, rószát, 
díszesedét, évelőt, — herényi (Szombat
hely mellett) fenyőtelepéről tartós föld
labdával, kiváló minőségben és sok faj
tában fenyőt és örökzöld díszcserjét. — 
Speciális knltura: Rhododendron, Mag
nolia stb. Állandó e l l e n ő r z é s  alatt.
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HÍREK.
Csonka Magyarország nem ország,
Egész Magyarország — mennyország I

— A kalaznói hősök emléke. Ka- 
laznó község folyó hó 21-án, a fél 
10 órakor kezdődő istentisztelet után 
tartja  a világháborúban elesett hŐBi 
halottainak em lékére a templomtéren 
felállított művészi szobor leleplezési 
ünnepélyét, melynek sorrendje a kö
vetkező: 1. Férfidalkör: Hiszekegy, 
2. Ünnepi beszéd, ta rtja  d r Pasthy 
Pál ny. igazságügym iniszter, ország
gyűlési képviselő. 3. F é rfid a lk ö r: 
Hősi sirok ormán. 4. Müller Róbert 
ev. főesperes német nyelvű ünnepi 
beszéde. 5 F érfidalkör: Ic h  h a tt’ 
einen K am eraden. 6. Szavalókórus : 
Névsorolvasás. 7. S zav a la t: Hősök 
ünnepén. 8 F é rfid a lk ö r: H alld im án
kat. 9. Szobor átvétele. 10. Koszo 
ru k  elhelyezése. 11. K özének: H im 
nusz. A leleplezési ünnepet közebéd 
követi.

— Gömbös miniszterelnök szülő
házának emléktáblái«. A m urgai evan
gélikus egyház —  m int arról már 
m egem lékeztünk — díszes em léktáb
lával jelölte meg iskolaépületét, ahol 
Gömbös G yula miniszterelnök, mint 
a m urgai evangélikus tanító fia meg
látta a napvilágot. Az em léktáblát 
országos érdekességü ünnepély kere
tében folyó hó 31 én ak arták  lelep
lezni, ezt az ünnepélyt azonban az 
időjárás szeszélyessége m iatt bizony
talan időre el kellett halasztani.

— Hősi halottak emlékünnepe Szek- 
szárdon. M int minden évben, most 
is méltó külsőségek közt fog áldozni 
Szekszárd közönsége M indenszentek 
napján az itt nyugvó hősi hatottak 
dicső em lékének. D élután 2 órakor 
kezdődik a kegyeletes ünnepély a 
Hősök temetőjében, ahol az emlék
beszédet H ábel V ince szekszárd-bel- 
városi római katolikus segédlelkéss 
fogja mondani. K özrem űködik az ün
nepélyen a Szekszárdi D alkör és a 
Levente E gylet zenekara is. Á gyász
ünnep végeztével a város, a hatósá
gok, a hivatalok, egyesületek és is
kolák testületileg fogják m egkoszo
rúzni a hősök temetőjében levő k e 
resztet, m ajd a leventék, cserkészek 
és iskolák diszmenetben vonulnak el 
a hŐBök sírjai alőtt.

— A szekszárdi és a paksi adó
hivatal uj főnöke. A  pénzügym inisz
te r Keller András m. k ir. állam
pénztári főtanácsos, paksi m. kir* 
adóhivatali főnököt a  szekszárdi m. 
k ir. adóhivatal főnökévé kinevezte. 
Az igy m egüresedett főnöki állás 
teendőinek az ellátásával a pénzügy
m iniszter m egbízta E ndrédy  György 
gyulai m. k ir. állam pénztári főtisztet.

A szekszárdi OTl-pénztár székházépítésének ügye.

A kormány a gazdasági cselédekért.

€rzsébef Királyné Szálló
Budapest, IV., Egyetem -utca 5.

1Ú0 modern, kényelmes szoba. •  L iftek . •  H ideg-m eleg folyóvíz. 
Központi fotós •  Az étterem- óe kávéházban minden este s zalonzene
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