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fdelös 8lerkesztö:

STEFAN BÉLA
Szerln:sdöeég és kiadóhivatal: Endrőd, Szécllanyi ulca ~.

Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett

közIUnk.

a yar vér fQlyt ndrődön I
Gyászba van, a falu népe'l

I

Megrelldlló szörnyű escménynel< \011 szintlelye

llZ endrődi piactér. A vé~;le,lekig felizgdloU l óll1eg nem
respe!dálta a esendőri karhalalmaf, s amikor legnagyobb.::
részt éretlen su!trl!lCo!< gunyolódás([, szidalmazása és fe
nyegető magatartására eldördillt a csendőrsé~; fegyvere,'
4 férfi. 2 családanya élettelenül hevert a pár pi!lai!élt

alalt széffutó tömeg korábbi helyén. A 9 sebesull

közül egy még a kórházba szám/ás alatt meg/wlt.

A fdlu népe? fójdéllmCls lelki gyöfrei(m~mel ~()n

dolkodik c1 borzalmas eselllényen.

"'-;"'--Mllidenki-~z:z'a(éik'érde:;se( ál! 'éló, miéi~t' kellel/

ennek meglörléllnie? {vfi hél"'.ZIl~ volt ebből éi kÖlne!.;:

is, a népnek is?

Al endrQdi népnek lehetnek hibrli. Sok szélső

séges ~ol1dolkodásu ember lakik itt, til inség és nyo

mor rossz lanácsé:ldó volt <i:i C1Z évek óta ddázul fo,

Iyó tekintélyrombolás sol< embert megvaditotté:'>

megtévesztett, d\! az: endrődi ,nép 6riási tömege
vallásos, jámbor érzésű, békés, nyugodt életet
szerető t

A forradalom idején nagy "tlJzfészekH voit
Endrőd is, de vér akkor sem folyt!

Az elmult választáskor soki-<ési erősebb harc
volt, nem engedélyeztek és feloszlattal, gyűlésel\et,

mélgtlt él falu lel/(észél is bántalmazttík. de lJ vezet6

, sl!g mindi'g nyugalomra és csendre intette et népet 'és

sohsem volt baj vagy ellenszegülés t

Mosl is a lakosság komoly rétege a tömeg
szélein csendben és inkább kiváncsiságból fi
gyelte az eseményeket,

Nem vett részt a csendőrség és hatóság
szidalmazásában és nem, azonositotta magát

ClZ 5-600 fónyi felizgatolt, szenvedélyében elvakult

csoporttal, amelyben jórészt szavazati joggal ntm birB
sihederek vagy felpénzelt kortesek voltak.

fcl/étlemil bizonyo3, hogy ha Kasnya Béla l<ép
viselöjelölt - csak egyetlen szóval is - távo
zásra. szántja a népet, minden baj és nehézség
nélkül szétoszlott volna a tömeg.

Amil{or azonban f1zt I(ittil, hogy -CI jflölt maga
sem engedelmeskedik az alhadnagY/l'tmé/elf felszólilásá.
nak, sőt szivarra gyujtva gunyoros; kihivó hangon: "majd'

"--,.", ',.'. / " ." ','

eltávozóm, ha más cipótváltok",:"':" szembeszállt a kar-
halalommal és' a népet ismételten az ott maradásra biz~

/

tatta, - él szenvedélyében percről-percre jobbilll izga-

tott tömeg magaraÚása mindinkább fenyegelóvé vállI
.// .

és végül is elkövetkezett néhány vélkmer6 SUhéll1C
/

támadó reJlépésére az a borzaiInas sorlűz, emulynek
/ ,

'o pusztitó/ropogásót -Iőbbmagyarcsalád és sok apró
/ . , '

m~~yór árva siratjil. -, ' , .

///Kozma Mikl'ós belagyminiszter '~csattJrtlJk(jn dé/

eltJU Endrődre érkezefi és személyesen folytatja a vizs
gálatai. - A lakosság csendben, de élénk figyelem- ,

me! kiséri az esem~llyeket. Meg van győződve erról,

hogy a sainálatos események előidézésében részes és
hibás egyének kelló erél/yel felelősségre vonalnak.

Endrőc népe gyászol. - Testvéries érzéssel sí

ratja él szomorú es~t áldozatait, akiket az életn~k

semmiféle hatalom visszaadni nem tud. Fájdalmas ér-,
zéssef áJlapitja meg, hogy mire visz az uszi/ás, az em-,
beri szenvedélyek könnyelmű és bünös fellobban/ása. ,~

A jó lsten menlsen ,meg benn'ünket az ilyen ször

nyU esetekt61" és legyen irgalmas a szegény áldoza
toknak /-

A Nemzeti Egység Pártja helyi szervezete,
valamint a párt hivatalos jelöltje, Dr. RUBINEK
ISTVAN, mélységes fájdalmának és gyászának
ad kifejezést az endrődi szomorú eset felett.

A párt és ,hivatalos jelöltje a béke, a nemzeti
összetartás és a testvéri szeretet szellemében
folytatja a maga választási küzdelmét. a leg
élesebben elitélve olyan eszközök felhasznái~sáii

amelyek széthuzásra, a nemzet eróinek meg~

bontására vezetnek. ,
Az endrődi, sajnálatös, minden magyar em~

ber szívét fájdalmas gyásszal 'eltöltö eset mu
tatja a legjobban, hová vezet a hiszékeny, jó
indulatú népet izgató és.a 'szenvedélyek fel
korbácsolására szánt demagógikus 'jel$zavak-
nak alkaJmazá$a.' .i;;i;,o~ , d:,...:: ,~'"
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. uj lUkIelési, a haladás uj szelle-I Akartellek visszaéléseinek lenye
I

"mét akarja bevinni az életbe, i sésél'el a kormány össz/wngol akar

Nem a tökével vall baj, hanem a Iteremteni a töke és ·munka között!
. tőke íelkiismeretlen birtokosaival!, ' . . '. . l'

- , l

: . :.~. ::.

Winchler ist.ván áliamtitkár

nyilvi\nosság elölt tell i'~éretél a 
megvalósithatás stádiu mába hozta
és reforrnprogramját az ország
közvéleménye elé terjeszlelle", -

H,u;onló felfogásu besléctel{el
mondottak a párt többi jelenI/)

sebl) lagíai is, igy Ti/dy Zoltán
ref lelkész, dr, Rukollszky Tibor
milliszteri litkdl~ ár, Mandor!!
Emil ügy~éd OyulálJ, Rallas?: .4n·
tal mémök OrosházlÍn. --

Hogya párt kisf,azda tagjai
mikénl llyilatkoztak és hogy há·
nyan lehelnek ilyenek, arról' nem
szólnak a· pesli lapok, még az Uj
lv\a,gyarság sem, .

f(vsllya Béla festő. gyomai je
!ölt programbBszédének lényege
ez voit: "Nem kérek töletek sem-
mi!, nem igérek nektek semmit

és nem is adok nektek semmit. De

mégis adok valamit, másfél kiló

hust: a HÍ\'eJllei Cl. (Egy asszony

megjegyezte: vén vólIa pa[>rikás

lIak ! ?)

: Ennyi volt az egész, A beszéd
többi része csapkodás volt jobbfil
balra, minden komolyaob gondo
lal és tarl<:lom l1élkUI,

nenl biznak benIle, III iért nem
támadják valódi eilellleld a!,'pon?!

Al. ilyen "míiellenzék" öszvér
politikát csilliil!

Ebből sem u i<öznek,
sem a

kisgazda-osztálynak,
sem a munkásrétegnek
sok haszna nem lesz I

Ébrc'djetek és iássatok világo
san !{jsgazdél testvérek r

Késő bánat· ebgondolat!

"Kálváriát járó magyar va·
gyok én is, csak ugy mint ti.
Ember vagyok verejtékezőma
gyar ember, olyan mint ti, De
ha a nemzetről van sző,el

nem fáradhatunJ{ l"

MAGYAR TESTVÉREINK I
A soha nem lankadó Velér
szent buzgalma ragadjon TI
tel<et is bátor cselekvésre I

Mutassátok meg ellensége
inknel{, hogy már tud és mer
jövöt épjteni ft magyar és ln·
duljatok zárt sorokban a t:

NEMZETI EGYSÉG U
TA.aORÁBA r f'~

~,":--,

.Kisg'azdák f

Dr. Ulain Ferenc
ügyvéd:

"Gömbös Oyulában nem lát
po! it il:a i e i1el1s~ge t 3 !d~!?J!7.(/;:1 pj li,

Mi:jd ré~z!elesetl felsorolta (l(\II\

Ms refor01politikai terve/eIének
porJf i:; il és e refcJrmpolitika IcÍlIlo
.p'atdslÍfl! f1iv{a fel a csollgrúdi
l·'álaszlé-kat t

Dl'. Milotay, István
szerkesztő:

Eckhardt Tibor párt..
vezér, nyug. minh;.~:hw9

tanácsos:

"A párt pr[lgramjrr teljesen a,w-l
ll(}S Oömbös minisdereinjj!{ prog
rdfl:jd;IM A p/ÍI! m~:J! Jenúi!öhe
rék akar közremiH:ödni a lcormál~Y

reforrll progr" !lljei ll.", k meg va! ós i' ;'l~

saOii II " ,

fioi vI/n llagy?-léidi S'iab6 1st, I
ván és Odl GL;'~'i(:1I kora, "n~i·

kor fl kis- é::; kü.c:épbidu:<osi..:J:
egé.s7. tömege "lko\l,) il i;is~;~~zda

P;'!«( Ztill:tt? - ri párt lilii i vt"

zérkara il tis.;!l'is(')ök t5s ii,~Yl'édek

kl1lrj{óri<l;dbél kerü{f ki!

Egy ~em érzi önmagúll a giuda
társadalom lenger bajáf, gondjál
és hihetetlen gazdasági erőrBs2i,

tésétI Hallomásból, paTl<1si:b6! és
felille!es szeI111élöd~&MJ ismerik a

magyar íalu és paré1s2f5ág sok
keservé! és ba ját!

Távlatból rajzolják
ezeket, mint a rossz

pildor!
És mi a programjuk?

.Gömbös Gyufa
. reformprogramján

éWsködnek,

nA kisg:ud:ipárt e!isrnerés~~el és
méll~l1ylással v:m OI)m!Jös Gyula
miniszterelnök irán:. aki véf~et vet
a régi eröf..liek, kapilillista érde
k'eknek. Kalapot kell emelnünk az
eló!ta férj{as kitartds előtt, onely
l]Jel Gömbös minisztere/lliik ;l Il:,gy

azt dicsérik, annak nH?gvaló::;ilá•

sát ígérik és annak támogalAsár;j

kérik éJ hisg:lZda társ<1dalmat1.

De ha, igy van,
miért nem lépnek be

Gömbös Gyula psr-tjába?
Vagy nem akarnak közkatonák

lenni OÖlubös .melletl, Véigy ha

nemzete lettünl(, a kisembere
J{et keH tlp.ggya tenni!

80rnenlissza Géza'
.keresl,edeláii ITiiniszter

.~. . .......

- ,.,
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12 pontba foglalta a Í<ormányl~g-' I "J<ényszerhely,zet idézte elő -:- '
". ~ sürgősebb iennivalóiL Erősen alá- .hangsuiyozta a he1ügyminiszler
- huzta az, árdrágító karteilel< le; I - a mo~!anj nyilt vála~zlást, de

törését, a gazdaadósság rendezé~ sem mint beliigymin iszter, sem
zét, adózósi rendszer bevezetését s mint poli/ikus még egyszer a je

'a titkos választói jognak siilgös legi törvény,nlapjáa nem váll(ll~

törvénybeiktafásál ! l kozom választásra t'
-\

,Kozma IV1i1dós" belügyminiszter

:~ .

;J ,A tdrsadalmi élet uj berendez,}·! A refolin-!wrszal{ leg/olitosabb
;: -itt, uj magyar nemzedék.ne';elései l feladata a telepités és munkGa{
~>,éa, jövöjének bizlositéistít, uj' or- I kalmak biztosítása - ? ll1:3gy?r

A ~dgépités. 'által a magyar nép törpebIrtokosok és munkásosztály
'haladásának, megélhe/ésél/eA ésanytlgi mf'gp.rö~ilése céljából!

••ldogulásának t/6késútéset swl- A töke ne eg)'éfli,' fiaMat· :k.üz
gálja és':irányifja az uj kormány célt szolgáljol/, - nyujtsofl hitelt,

" ,közgazda~sági és szociális poli ti- de a nagyipar és kereskedelem tar~.

, . ' káj .. I . 'fózkodjék az ille/éktelen haszoIl'
. A magyar paraszt. a magYill' kereséstől}

lOors őrtálló katonája l li. kivonaIban között izzó magyar
A kormány legfJbb gondja az' énéslól és filjS'Wlc!cHől átszőll

> lesz. hogy l1?indel/ erejével cnyhit- programmbesléd!1ez - nagyszerlt
,sen .. a '-magyar földmivesos:ztály elilJozzásimulnaka kormány, ti\bt\i

" sulyos llelpze!éll és gondjain t tagjainak vasárnapi nyiJatko7i1lai i~.

minden bet~sih:tes n1i!gyilr erllber I
isszefogásat -kivánja ?oz uj magyar

'. ,elet. kiala!<itására, Kisemberek I
l

.Magy~r_ Testvérek
. . . -" .: ..

:,'E nyilatkozatok az ország !Iépe l·hOZZdjUkt
··f.lc'itt történfek t Mindezchnek kö~ "Kezlikbp.1l a Iw/atolJl, - lelke I
, . velelésérc és Illcgvalósi 1ására -- l,' si/sr: öket a magyar nép bizalma

magyar becülels'lóval ki.llele7.lék is, hogyannal nagyobb od,wdás
/~ej.,~agukat az ország ycze16 I sal és áidozaios Illnnkával végez-
, férflilII f zék a jobb és szebb magyar jövt I

.' .' .. ' Bízzunk bellnük, cSatlakozzunk I kiépítését!. .

.--~~~~~~I

/ Gömbö~ Gyula. minisitereiniH(. szombaton
.. :-10 órakor az, HÁrpád" ,;sinautóva! Békéscsabára

• I 'l' I" I 'th .. '.. ~-'~b . . t"lt .er~{eZh{ es e ore,o a ..üH?g ~OlJn9~ot o el lJar-

\ ..megyében és több községbe látogat el.
~ .

Lázár Andor igaszságügyrTIiniszterr

Debrecenben beielentette, hogy a l z/lfJen lévő földeken, mdsodsorbun
·(elepilés szabályozására és igy 'a I a kéllyszeréladásra jutott birto!<()

:.~ magyar munkásság fö/öslegének! kon .és harlfludsolball a flIOllllllllll1.

:- :,:~lh~LJ;~~ésére, .~zoll.fJIÓ te.fl:e~el már l' birto/cokoll fogják megvalósitalli a
'. elkeszult, Elsosoroafl az allam ke- telepiíési prog1t1mmot, ."

" -<""'" • ,( :.' •••• ..



nyila.tkozata !

*A §zerd~i gyűlés áido751fll~

Hak ~:;:nH?tise ....~- oZ i!~~'vés!:st2~;

eClg~d~I\,(i' ri!apitJn -' péilfeken
1l1\Z1l! vJ~b,'. i\ kmi:ld,',l C::;CI'
nu') tviihi'\ly éipc'lIr!cbillloS és
l(iss L~':i;dö !(ápJiin vÓg~Z!iÍí(.

pJtl1eken rq,gel az; eIiHllivlal;
ér: l'éíVd!G1U'i ~7yászmis',;;1 mura

1011' be al. Urnak az {l..p,!;lpi~

búnos.

befügyrniniszterA

3/dGfI..:k ·.1 f,;i~ 1(;:'",,· i.',i~I!;.I(Jl1(J~

zások:11,
.\ c·, "1' \ .. ,' l·,' j \.' é' I' j' ii·, i> ;-. 't' 'l: or l.- ... L.., '" l ... ,_ ,<" : \;., '. \.l <..... ....' ~

!()!;biW! j ct 1\ f5' r a liliiLdilil\álJb. (
amikor Kasnydl /el:;zóíitcf!(! (l I
csendöraliwdlwj/J'J hogy ne tnrtsa II

vissza a ({jrnrgd és fllffgO is {á· t

v(Juélr. l
"f)"fajl/ ha mtis cipOt Ilil2nk" l

vá(?la vh,~z(' f:IHl\,O~ l!;;i\'l;cseg. l
g' i! l i\(!:i!'l,/d ~i~ ~·./l\Pl~rid t-;)'ud~(d I
kiiJÍvó cíllílillU.';Si11 n~Lle. (l csen·
d;:; r'S~;f:" 1.-·1J;':'!C f j \:~:" \l(""·d"ödé t.;0 t t

',:\Z :llil':dil;,;\,"ii1i:S:::lii: "1';1: I
:.>z()!i Il.l ScH'(l i~ =-~ t k L:"d !OU ti v i:-i:-5 l. oJ i
hl.gy "il<Ó:'! ;;'.dl c,d<'li8, j'jijÖll l
köuiebb". l

Al i'!!lldd:IZlfn' ~(d.;í)l'o"l !ó;ne'l
I!\;! ~"'i')li',lfj~l kl O::;/.Ll~"(l, dc l.
1'\(lS(;YlI (,,~I !\idllllll('lo lj()~ l: I~(~ I
m(.~:j~lIel" din! l1J~~;"'nlunl ~ l
~·Yllk:;l. il.: ellgec!ely' i1:q;!c"z l

.' 1 ,.. "1 J tj
l-'~rs Le (l~li1 ),~':i('!; '(Jew d

<'l'11"I'crll" :I',f· ''''I') ',1: ;1. l":'?($o l .U. ..., '\. _I.'\, ..... "'" 1, \ .•••• ' "' "~ÓO' I
jobban v~rs7"ll1el kopi.,'ik.

{:.:ld"H tör/én!, ho,n' cl 0)'0'.
("árú) érlH;zeil 2 10"élSCS(::':H!ör

loválHiK iU'Hlfridcíf mq:;foRlák és
cl íö farkát Li n,,;[:i\!ÖJkk, :\
csclldúr !i.h:r.öbi:tdiIUi!r:: n:a~,'1i

és fil é~zal<i O!dclk./11 illq~for- A
lvlil{éní lala'!"" má,::; he~ l orra bizta/la (j ilfpel, hogydul va. ldvoni i,(Jrdddl illdnijrik (j •• oh ."

tömcg fek::sz!d!i1:-;(Íf..'l lyén megirtuk, f\OZr11 El tvi:l<- l Ile engedeimeskedjen a csen-
i\lig indul/dk 111~~l', ,wlikor o' löl beiügyminis:der :,;/emé-j dőrség jelszólilásónak, hö-

d~ikekjj f2S1.:O:::li ct IÖ!n-:g éi iyesen vizsg-tdla !(i ct szerdai l nem maradjon cgyüii!
CSClHU!()!; f<!ié iN!Lill 0:-:. [",:Hd- \'ért2ngzé~, körii!r-tlénveil .js l A robbanásig felizgatta és
gó i\'1il!y,)s lörzsŐrmcslQí k~y- a vizsg'<'í!at er\c'c1rnétlye!<éJJ/ fe/bátori/oUa a kÖ.zönségfla
vltré! m':i:;foglák. I~f: s/OrOJl8il

' m~gál!öpiioiUi s a sujtó ta/abb meggondolatlan lag-
toll !i'!;',;zei<Zben elsül(íU?- ,)(!s- I I

' ludósitóil1él\: kije entelte, "t 'l II "Ith6jili, illiJd\!~t 10· j'2 Iöv'is kö- JaT, anll ~Ol' e cllszegu cl

ve:'.?I!. hogy sem a csendőrséget, c5cndörség felszólifflslÍnak
~l "r>; , 10tn,z" V;J'it,"'''' "ii'-"] sem a közönsége! nem terheli és sem nem ltivozoft, sem

i • ." \.. o ",,".::a t_ ~.;.o t:f..,' ........ I .... I I r, ) . <'..r. ' , li".'

l:le~~c!<~dJ, CSGI< (} "S/t?h'1i(!30,1' jel;!O:Seg ,~ verengzes vel(O~ Iél népei fcívoz6sra nem szÓ"

jef1!i\ Idm1\<: I1l'Hz:(l,(,k C)íi <~5 l vet/(eZéSeerl, lii ott éi fei, sőt isméfelten
1{i'!~.nYé1. f),j Ll :'.;~ ök ',' hh Í\ b\->r~i,?, l . fiilegáliapltoHa, h () g y I {j íTö bjZi.J (! a ől(e i, hoCJ\,: nl!
,'<21. í\klwr i". _.- r:1\,I'!. (: :);'U11- ! ~mlc.ü~e~w~dUli rnsgaka. IlH:~njeilel<! 6

10 l'u!~ (Ji ;íliAl< .--' l,; n'TJL>!){. ti: Li
")',.). Il' dáIY07.cja t{asnya Béla II 1\ Bel U'\0\'I-l j, 'ISZ ICI'/' 111ély'"

rOs tl)OSO!yi1~:(l: .... k".'(lbn s/i.!;.' ,.. I_ ,'-\ .;:;. J .. ! ,. _I ' <:.t1

\'MGZ(,i!. í Ithi voin~, f;h~HH~j{ egy~t"l !esujtolti'l él szörny ö lragé-

!(ésDbb i;;;;I,~1 I!J('p'jckl)i a! i~n szava~'~-=-mmd~n In-I elib. A vizsgála! bdeje!~s~
köz.s-igh6,;;.'nl hdSII';O. aldl "PFui, i c!dens neIKui-szetosz.. ulán fel!.;eresl·e él I<öz~lebb
k'.'eie, ~Jv'j!ko')"·I;i~'!:i";,~'~1i!ie(C'li l ioU volna a közönség. I lakó elesettek hozzátarto.
él nh~~! ül!. !"'~Ö :l,~iJ:6iiY. \:b~/::sz.:ó. l Neki, mEni voll tÖrvéflyllO- z6il', meleg részvéHel vig-asl-
[{asny<'l Illl'llllógt,,,".WI, ,,:, <ll: l ! zóllak tudnia kell, hog él I ~ .',.' .
lIlcmnla. llog)' n'iV!;1 ll(~!ll "öL~l" l ,,' ., y., l fa.la okej es I11ll1den C~é"1
wi k2I1em(.~. vol: cilüm;;;g IQ" I cselldorseg eJleill taflléldas lád részére 100 .. 100 P: 3e'

~wns~"~n.,~\?, I:i~rl,_d !'ö:'?ilh~l() íf-l i_~í;os:a e:,ct C~'),;:',lldö~~q.ég g~l)'f _utalt ld, Felkért: ~o.
Jdk l1a6.V')\~ 1~'."SI. h~IY:ll ~lO' I ~z(1rnara lJd1a1;Ccsa teszI él vöbba él vármegye FÓls-
1'~I,lg[jjldk. es, ().5~,zetOr!l?k í:se- I feg-yver haszllalatát. pánját, hogya hont'i!arto.
b,zaen SZIVi:lrjllll. AT d tt . f . , , , ,, . .. lVem mon o Igaza, aml- zó~{af vi1nnegvcl segélyben

. II \,«.:11 ~IOlI(US .IlH~gl.(?gVLes!Jez kor azzal vezette félre a né- ,.~ " -él' ~' -~. Ié
nlllCS Imi !lozzalelJl111tll<. - .. .. I e, zesl(:-:; \ es él teme s

A .. ,J . k.c .c, "l' f.,I')'J pet, hogya BelugymlnlSzter- költségeit a vcirmegye fe-
leleI. evo opla.lu \ ,.ul t "l d '{ t li ti ,"

douísball I'észesikl!él\ az ele. O enge e J' <apa a gYll- clezze.
sci/el<el, majd FöJFö!dv f),'§I{j lés megfarfására! Mtljd fQ!!ceresíe Csernlls
lzéipléÍn ct si~besiiliek cll·A.lcí.::;áru I Nem is beszélt a Be!ügy- Mihály apátpfébánosf ~~ f~l.
sklcil. minÍszterre!! i<érl.z arra, hogy Endrőd

Meghaitah: Polányi jÓ2sf/ne f=._··lO"I'A.&.zt""'~.". o··sszeu··t- - l-jJ '
I "'H._ "'....... !lepe iZ o . - ŐS~~ilile resz-Flilöp Mliril1, Gyuricza Bci/init/é

1/;';'7":;-'" .6c. ~"":""::':J.",,!,~~s \'e'le't,,<s" Ile'r)pe' \'''ló nlaLapatills?.ki iWJriil, Farkll sillszk i hV_";:S" w~ ........ J .. 0->. a...... '. ~ (J ~ t.... •

Lajos kt)sdljon6, Pribóczki istván, l /egYlJerhasználatát, amikor l ~'yar CS;~ Uftéi'ú'~ét loll1lá~

l. (l plllJ 1< sze! Ji. 1Ó:i/. k. j~; ;- f.;C' i n ;~.

l\/esen is'végig kk'1 vnil d .nör
nyü végl.ó(hbselúli'it!l SI.'2idd

gyülé::i helY"'ll. th él ponlos I
hil~les~~g ~(e~\~~S~1 ~ I~ :~~,~:~~ I
vo,lal lS klnol.g,.Idll l.S" ........ " I

i~\nnl\ e.lő,HL,s;; c::'pjiin f,!i:!,bi' l
él!dHlIJ kiizöíh;;;i il'!I( ;1 I:cli!', té

nye!<c! :

fEndr6d, 1935. mé1rcius 22. - HÁf1MA5-KÖRÖ5 . .' 5. oldal.
_.~~~:"_--:t::::za~. 3rl:t:"10...~~_~·--..:lIt""'~-...&:..·~~r~"""~~'='=-··1"~-,,,,,vAll""'~"::~I-~~""~""'~-e..::-...cr~:'R:iClQi(4. -W:-:--~

j .

A '0 it t' I a" ! és Gelíai !síván jöldmihiesekenfj a közs(;gbe v<'l.enyzll í~öl()rll1-

.,' f::. ~e·· ~rj ~ j W~ 0'60&11 ~ ~ l rM!} lvfészáros Gyalu' dévaványai '.' s§r. p?i'Öl1cé1nn\:a.
~&'= ~.~ 'L;'; t:~i "'" ~ ~~"~- ~"E'~ ~~p iV.:.;?i;: ~.=~ II s.zármnuistl ijju is B..Kovács La- A vizsgálatot nH~gaa Belügy-

miniszter vez€'ti.~_ ti " ,. >li ,,' ~ I los gyomai földmiiL'i2-;, .• - '
il;t'g;...~.' ~ ·e'~~..' Tn ~~l;'~~~~"§'iJt..~~\ l fl • ~'" l. r o·' Rcrr:éIHik, IIOf;V u 1)('\(:[;\':1;\'
il ",I '<t-..... i\'! ~ ~Ui t.~~ ~~ t~.. I A,{'gsed~SUj'iC;{: Nau ltispm:· nis?i,;r s7.cil1Qlycs küzh:-kp,,;se

né, /(opcsek Pé/cr, Gyeivai \Iii/cc, l f(~llyl derii il;il:úvl1l'(>. éi hlinh,
Timár Viflce, T/arga Sc!Jldomé, l si)k c:lvcszi', n1(!:ló biin:('lé5Ü'
Ku!ik Sálidornf, Nándori Imréné, , '

l
!~t::1 Js eZleJ n~~lnUeg Vi~1gti1-

Kajta /st,Jjn ts Giricz imre, to Qdjfd, cl1dród köz:-;ég r.érének
vtJbM eg)' cS8ndór, okii rI kő do- I nizgbolYRflk,ii nyuga!rntl.
bás' talált el. l 'I: "

Csfttödökön délelMt megér-l
ke:c:eH End;'ődre Kozmll Mihlós l
belUgyminiszter, éild! dr. Fáy I
Islv{w főispán és dr. f,.hirki I
Baruaa!Ispán fogadlak. U~Völ1" I

él\{!,or ilk (:ri;C7~1! dr, Tompa
Gyula ügyészségi elnöJf, dl'.
Vá!yi-N~gy l. Gbitn v!zsgé!óbíró,
dl', PAllw Pál főszolgabiró, a
!.cedHeti Badbkó-aiezrede,; és

Bakoss látS!!!, f,i)s/()!q'nD:ró é1

ui 4 Ól'AUl u~:,!~d,i:'}',("jiW! ídé:s
Ihdr éi1 -minl lJtllt):)bgi b i 7 I () ~

l11egjcei~nl, d;~ ::\::';J) !\,jSIJYd !~Jla

jdöll, se:J~ j<i:;ér'~",:'.: 1:~i1\.. nJllid''-

1

1

kazoi!. h)s7'.olgfll:"iO l fJ h" C i,

li' i{) il ld i~?! l' lJ k:!,' I li (.'lJ Xvó:· I{ liS' l
ny~ri:1 CB'Y nCg'ved m,~IQ, nehog','
,~lfugllltsíiPlliil vild,iii", " Hök),
$éÍ~of. l.~/.t '\11 IIh'l 1\:),'1\ 2~ p<2r(;i~~

v'rl red, l"lI\uldi.dl lJll'gal/úpi
10110 ti 1),);)105 ici(ll, !\loicl l\iie~

lenlelIc, hog,\, II !<~rc:Ii1'Z/ó lii·
volmMiHfchn millll fi Wi (íli:; II 'l III

lélrtllfltó I11Cft. il C%~:1dórs'~f.!'~1u
lömeg f...: !os;:\ d li: :") rn c, !:ón lollil

f~1.

N':gy órd reJ..:: (Jv"m6rtJ jíl~

JUIÓOéll1 voi! <'l fÖ:'.t:Ol~ahiró,

allol 5 óral,or -- minl há!ÓS~gi

bizlos - fogiGil v()il II horog·
ker.zszles jelölt ~yiih~s'~n, ami
kor ll1e~(~rkezel! {-\élSI1Yél f~él(j

~s Idv~nlél {l gy(jh~s. mcg!i1rlb'
sán.:tI, e p~'2dél\r~~zé sé:'
2~ percig v<'trí(H1l él jelölt ur·

ra él rendelkC!zéslll16r kiéldt.j1l1,- ,
azl ViS$ZC111elll v()\Ihaiol11, le:',

sél< máskor IIHglarféi!ii' a g-yü·
li~l. villi.1szoHu a f0szol}!Clbiró

és átmenl Oyom~l'tl.

A c6endörség' {t közsighZJt.<l
uclval'iÍról kisi".()rilolli.l (J löme·
get a piClQ/érre. l«~lben löli!)'.~ll

illzuilál161, a c::;ellaórüi,ei, R,k;·:
.' Sándor lörlsónn~steri('~Y öld)l.

nyi l1agy~álSákt~\','1 í~).::.lll.Jd·ág'

iak, de El cse.ndörök ldrnc>.iell:"
sen bánlak a jöm(?gg~'l..,.-

l<iinn t) lijille~ lassc1nkinl os/
lanl I,ezditíl, Ú~ o!dwr l<'ü:=;nya
~~1(1 II hirdelö dol>0qóról od,~

ldállol!a I; öléj ii I, , hog y J Bel·
ügymiflisztertöl engedé/rt fog kap
ni a gyűlés megtar!d~á{(J, ne men
jenek !laza.

Err~ ujrél üSSl(:l~möl'iiií a

IJllnlef{V 200'J'~DOO \önyi tömeg,
rnelyból .:1 komolY?1bb, csende
sebb, inkább kiváncsi elem él

l,özség!láz6 kapu;ál61 éözfll,ra,
mig 11 o('lB'"c,bb részt fialt:11 su'

hancokhól és l/álClszlójoggé'll
illEm ij:len rBndell~e7_ő embend<,
b61 álló 6·800 fónyi csoport
!(aSn\'él lllliójéJ köriii és eiiól

délkelel f8lé huz6dlok meg.

[zal1 ulóbbi e$oJH.r! voll in,
ömelybö\ ól18ndó si.;rlö l;itlbtl·

lásolt li" ftllnyo~ kihívó ilhg
jegyzésd, siivi/"lIcl, él t'SQlld(.r-/
ség felé, ö\,ik cl)dely~!.>b !el'
5zilmul;r~ fe\{inil?lI~IIÜrni luány-



'. . :-"-8-

diii

i

9*

&tilt

Az Endröd-Gyomai Takarékpénz
tár Rt. mindenféle gabonanemOt
magag piaci áron vásárol.

= .....,............ " f

Enurőd·-...- Gyomai
Takaré!:;pénztár R. T.

Endrőd
Fi~)kintCzel: Gyoma. Telefon: Endrőd 2..
Folyósít rövidlefáratu . mezögal'.dallá~i
kölcRönöket. Elfogad felmondásnétkllli
betéteket a legmagasabb kamat
mellett. foglalkozik il bank01.let mlndei1
ágával, szelvénybeváltások, atany- éi.
ezüstpénzek. valamint !di!földi p~nlllé-'

mek beváltásával él mindenkori legma·
gasabb l\.rfolyamon. MindelInemU fel..
világosilással és utbaiga7.itással díJtala
nul áll rendelkezésre aT. Igazgal6ság

Endrödön Kossuth u. 10 6Z. hdz.
valamint a Nagyperes-úfilőbe.ll nyele
khi hold föld kedvező rizetési felté
t<;lek mellett olcsón eladó: Érdek
lődni lehet Békésc~ab{tll, a Béké81\1C'
gyei Kereskedelmi Banknál.

HIRDETÉSEK

"Az Egyházmegyei Hatóság 1238/1934,
számís engedélyével.·

Szerkeszlésért és kiad;\sérl felelős:

Stefán Béla.
Nyomtatta II "HunRária" könyvnYOlllda

vállalat, Gyon:án.
ftld~. U.ifm1vez~: Teket Sánd«.

AL API1'VA
t 89 t

ÉK SZ E R E K , ÓR AK,
DISZTARGYAK
DÚS VALASZTÉKBAN, V~SNÖKI
MUNKÁK IZLÉSES KIVITELBEN,
TÖRTARANYBEVAlTASLEG~A~

GASABB NAPI ARON

TAU BER
MEZOTOR

G1MNÁZIUly\MAL SZEMBEN.

A Katolikus NépszQvet·
ség Temetkezési
Segitöpénztára

utján inimlenki kÖl1llyilhel az elhalálo·
zá~. miaU jelentkező gondOl};megnyug~

'vást szerezhet magának és családjának.

Iratkozzék be tagul
mert ezáltal csekély havi tagsági dij
ellenében oly összegií temetési segély
ről gondoskodik, amelyböl a gyógyke
zelés, temetés minden I;iaci~sa fcdel
hetó. A tell1elési segélyakciót a nagy
váradi egyházmegyei Apostoli Kormány-'
zó ur 1933/1933 sz. alatt ióváhagyta és
ajánlja.

Tagfelvétel és II dijak befizelése at
Endröd-Gyom~iT<lkarékpéntár rt.-nál
Enrlrúdl>n, hol mindennernil felvllágo
silással és utbaigazitással díjtalanut
szolgálnak,

Tag lehet nlÍnd~J1 14-65 év közö II i
egyén.

Orvosi vizsí!álat ninclien r LegkIsebb
had dij 50 lillér.

I<illíforniai pajzstet~ill\l men les gyU.
mölcsfát, .magest6rzsU és. bokor
rózsát, diszfát, dlszcs'erjét, é,;ei~

virágot, gyökeres sz616vesz15t slb.
. bármilyen mennyiségben igen olcsón

s7.AIlit

UNGHVARY JÓZSEF
fIliskolája

CEGLÉD
Budapesti Iroda. vi. kerUlet And
réssy· Llt 56. Oklaló nagy árjegyzék

ingyen.

Endrőd, 1935; niárCius 22; ."

Szerkesztő Ur!

Te~dntetes

I

Kér'zm él .sz erkeszt6 urat. I
sLi\'eshcdié.k közölni e lényl, I
arneryröl tvledR'\:c>sbodí'áson
ll1tndellU. mlZ~myózó(ksi ST.e#

re?hef.
r< ív á ló .1 j sz t", iQ li (' l : '.

M'2d~vesbod;!:ás, 1935. l1!i.Ír·

cju~ t1·(hl.

. KATONA ]ANOS
birtokos.

Érlcsiiffem arról, !log-y kerÜ·
letünk érdemes é5 na!,!ynevíi
krípvlsdójél dr. Rubinek Istvánt
II Nemzefí Eg\rsrig' pá rI iállak

,,'e.zér!<arl.l a lJ\fOJllCli k9rfi/<?Incn

jelöffe.
Mély S(1jllá.!'lUctl v~lli.ik lucIa·

másul CI megv:'d:ol.ll(llélllan ill

lé;ck(ksf, !lh:ri ic1/. e/((:id kerliií:'i

népe olyan Z ill !Jer(öi StökrJdl
el, aki fciradhlllatlan OdcHldás
sal. áidozatos szer~telév(,·I. ét

nép nyomoritI megérfőés élzon
s"gifeni kész lelldilelével jósá
gos at):;a lfOtt II válaszióinak. dp.
k.11li5nÖsm a kis embereknek.

CSdk egy Joigot e.lltiilel<,

dflh'ii'r(li /98 il ko!dll"lJoi!ó!
Illef!llH:ttlell Illdtn'éll·!(isbirlo!<os

eSd/ad lesz IÖIl\IlJilonyságol.
Hél l';VC anll,'d', IJOfs'Y (] gr(·>[

IC'~Lvicil' kl" I.irlolwf meg·
ViZIIe 198 ki~~azdo. Magyar

lloldcwldnl a ke7.eJ/Ísi köllsé!<#
~!~f ~~\Üif 1660 pcpg(lérl. ~ 30
pen~ö:; buLt)ár mili/eli d /2-14
li!ázsa buzcíl termC) föld 178 P
évi n~szleHiJ.eliÍ.';éJ birlák vollJa

(l \'l<v6.k. A bU.J.:é1<Ír I<?csiiid,c"é~

séve/ ko!dusoolra julorlal< va-
. Idili eII \:i~'n, Ill.,>g rel? i vag yonu·

ka! i3 <:iveszftol!ék,

it föld vé.!elárál 40 s;ulzalék
ban ,az Al!ruislu·bank, 60 SZd A

zaiék!)(\1l ilZ c'JlI<1nJ éld!a l<öl·
csönül a vei/Ó!<.:~d<.

. Dr. Rubinek /stl'á.llf1oz fordu:·
lak 41 I<étségbeese!! el11l>erelc

tvlásf~! lÍvi e/6." munka és u/án·
járás Illón Idvilfe é1;"f. ho~r az
flllafll {'I(Jllge<lll? lU egé:,,'Z ndös

siig-oJ. ilZ .Ó,!/ruisla· hlll\Í\ pl'JI~

/iirö!lc él ké.lnwto!<al és Ilüld(ll1'
kinl 100 pen~ói' engedeft él 40
s7.óza~ékos kőlcsönoóJ. Ma 750
~wng6s olcsó kal1laloi'áSli kül
esön van él l:>ir!olwll, amelyet

a dosml ICi'fmó földböl ponlo.
saII fj,~:o21 fl i IuCI II él l"

Ez éri Iddásak a kis!.<e zdál<
dl'. Rubin.zk !s1"ÓllllBlc

Szivesen közöltük e nemes
es fölemelő hfllél iratot.

Mindenki láthatja és okulhot
be/ő/e, hogya kisgazda védelem

. Ilem usziids és ldzifás, ' hanem

adaaM áldoza/os munka /

III s'ossza
. Az Alföld népe évszázadokon mit)1 a friss levegő, v(Jb!Y d

át, fafár és török c1u!ás'aill, ku· .Iiszta viz. És ez o kjlód,zs nem
rucok és . li'lhancok horcábilil,' erólfelell mene!. hanem me!!'
mindig ~Ióiiórt azokbail a küz- 'fonlolt. önluddtos,llyugodl iíle-

.d~II1l.:ld.lL'il. flHdyek él nelllzeli ll1Ú l1a!Cldós lesz. SZDbölyoZI1;

Iéi vagy nef1l!dérf. él rna!:-?YDr mlllden, az aikol!l18nvOS élI?!
sors iobbrctfordu:<'isáJrl f()ly!ak. ier,~n 'még renc!llzellen, Vé1~ y

V<úi és ','crcikk.::i, erkölcsi és ,A!.l~agosall megoidolf kérdesl:
anyagi iavakal, messze viléÍRil6 ~ hek é~ külföldi rnegvóllo%.OII

magyarérJ.:~?sseláidozolta. Hd- . viSlOllyókJJOZ . alkalmazkodva,.
za O!lárcín, valahilnyszo~ ·c'Séil< .' iU0siierii, ilJetve' cllala\<ila,li "

az ..orszd~ érde!<Qi ugy kiválllák.. neillz~lí lenneIJs! és llzzelegy-
.A lllq~illdull válaszfási tnOz- idejúleg, ug')' io?azdas<íl?Polifi\<i'li,

_ gall11ak során mint már annyi- IJlinl szociéIlis jell~gú inlézk~#

Slor CI l11l!llban, mos! is pélulil désckkd fokozni él • nincstelen
·kell mUlalnia az egész ország magyar lömei;;ekel, s az UYl11o
S7iimára: példól abálorságban don \/Ílrehozoll g'él7dasági Olew
és I)ö!csessegben, lell<esedés# sLilárdulással párhuzamosan az

'egyes larsadalml rétegek kulIuben és józanságban, a saját
rális és szellemi szinfjél meg-

ésa nemzel érdekeit felmérő f,zIzIően eméIni: .úekci meg-
megfonlollsiigban,azegymással véllósifásra mil)deltképPCll me.g-
célluúatosan kezelszoriló 1111'1· ér~:i{ s immár r~szlelej\<bel1 is
gyar tcslvériségben I kiGolgozoll feladalok,1l1Qlyekef

Az álla(lIfó leljes oizCllmál Gömbös és vezérkara. végre
IIil; Iani akar,

biró mlniszlnc!l1ök dSósOI:ban
Ezul () belsó reforrnpolili.,

nenll:~!i ÍlJrmóniál hiv-áll meg- kával természetesen elclY po~i.

IerQl1lteni, ami nélkül nincs 01'- livered/l!,znyek elérésére irá I
~ . szág:,,>piiJs liillCS ll<2mzelerŐsi· nyilolt, akliv külpolitika is pél-

lés. E~.!V ilyeil, oszlályérrlel<d< ros ul, meiy l1wgszi!árdilja és I
· önző ~Zel11pOllljait 11lellózó, fll- bizlosí.!;a t-.,1rl!,!YtirorSi'tig lllé!:ó l

.' f.LJlIö.í.' OS7.li1!yl1arcol<alldldiszö. helyél a többi iJllamok sorfl· .
ban; es az . egész kormtiny- l·bölc 'ol'iailliyira llÍvánajos össz-' ,

k b relldsz,er, <:i nn.'l!' minden inf:h- I'. hall~. krlllékeny l~g öré en
k~c1ése: Il.:ag-á.n fOQia visel:;; ~,'

, . 'ÖZl)!,'::l /(warlalflllul megvlJíósil' lh,P,: öz.'ollcelu nemi'el IgaZ}

holó\( mÍII<!alo!, az érell, jÓZélli fcél)vi~e.f:,.2!~~)ek felrdsl!h:rh'~I~I-1

e!dondolll~(>k. mindazok él bó· :':1.n ,9,l2lyegeL ~ . !

I N · I " é I' lior, jC.vól bii.:I,)siló célkilűl.ése (, . em .(~!S· ges, .lOf.':\, él Ini:!"

me1vekel <1% ui kormány prog- gy~r !<ö~v·élem~;l1}·~ mely (!'l1nyi I
rá;i1mibbC1 il<ldloll és melyel< ep)' keserű cSiifÓdás ufán végre-I
térés' iuó!>d ldcllleiben, eSl- mégis m,:\tlaiiJlla hivololt vézé· !

. 'rllei é$ rei.ílis íar!alll1i.Jbnn e>~\ rét. Zllli9! ',a' bi,;"iol1ll11éJl é:~ hú !
.lireinl. krvs7.crű"ll 11lQí4il]l<olol: $0~"H,!el fORia ól kóv~lni, tn12lvld I

~s irállyi!ofl [ejlödésfeJé ve- ázÓ kiv~I::i~')!chef~~ge, ()!1- i
.z.eile.n m.ll:.lk('IS')(l~iI es oz or·

zeiiW!(' .
száR- nCig."{.é.:dd<(O·i (Rvl<éi1pen

• ;,E:II1CI< f1 rejlódisnek csz:n"i . m:.>gl<öVi;:ielnek, A IWlI)zel véÍ-
- riem il'iSZ(JVi~k bódiló málllO- I h;;;7I,ésC'z a válrlS7Jéis tl'IiClS

ráball fOs.!rlllld\.;, hanem él gYa-ll>j70n\;O'~Sb~;-l/.Óhl Nemzeti Egy~
!wrla'li ('k: i\(.:,vclclnH~I.1YCi hiv-. ség Pártjának döntő diodalál

,iák élltlre azokal: szükségesel<, fogjali!tedmtinyeznj f

...<. ":4 "oldal HÁRT\'1AS-KÖI~ÖS
• ~QIPIIlIo~'__'""""""""""""' -r- ""'r.""••"'·"'.. _"_.. """",,,'cr..,,J:AjWJ. .... &::t,_)6>Cl:W~ ' " ~ .""'_~':.'

· I I I
C.SOljél. Kijelenteti,? II o Q' Y' 'cl1c!röc!i f11(j ',:!}'() l" ",51) (.') l c 7 '"" l".-i c gA7d R

I
L .:.... ti ! '\ . ;3, '.- ._,~

lzusvft után el'j'ön ismE:t, mef!- :,: II !l];. éIS>Li~ i:J, az háí!;Vd!, I
~ , I l ! l

vizsgálja a lakosság- anyagi S?C[\>\: 11((:\ ::~) 11 Ü ,;;,C:}ig"l \! veae k~ ln ! l
helyzetéi és mind~n fehetőt :;;JCdF';Uí"J:, b,.. li;~:Yil1i::i~;"I,-r \ il A Medgyesbodzfts aradmcgyci i
elkövet, hogy az inséges /a- igöl j6s6gé1í és rnr.::g.znö I

. !<özségből irták hOZZ,állk az
kos.sóg: támogatásával -. a ióindula!áL .' . I

' . . aláhhi ievelet:
megélhetést biZtosítsa és az KözölheijU!, még azi is, I

..jlyen'delliagóg . Uszitásokat hOFY ö' BeWgyminiszter I
lehetetlenné tegye. a nála jelentkezőKasnya

Az Apt:.ífpkbdlliJS dZ <Zild· Béla jelölte! - szigcrú
r6di [lép nevében hálásat> szavakkal figyelmeztet·
!,öszöllle meg él BelügYIlli' te meggondolatlan kor

.' .niszter személyes megide' teskedéseinek 'gyászos
nÍDél. és az áldozatok ál" következményeire és

.. ván mflrddt h07.nH,lrfozÓi amikor ez cinikus módon
·iránt lanusitott humá.nus fcl- válaszolni próbált, erős

rogását é:" élnyagi segitsé- hangon a z t mondotta
igét. Bizlosi/cila a mínisz· neki: "több mondaniva·

ieri. hogy Jmennyiben hus- lóm nincs az ön részé
vét . u:án Illegteldllfve é~:; re - végeztünk" !
megvizsgálvaQ kÖl.ség h.elY- A Belügyminiszter az esti
r.elét.afYd! szeretetébe fo- óriIkball indult vissza Bu
dadic Endrőd községet; az di:lpestre.
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