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Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett

közlünk.

A munkáSság leghfvebb barátja :.. ,
itt a földön a katolikus egyház>'

KATOLIKUSOK! grilni, amikor az "Actió
Céltholica" hűséges hirnö
kéül és bátor csatlósáUl
felsorakozunk !

Szeretettel hittestvéreink,
ragaszl<odással véráztatta
Ősi földünk, megbecsülés
sel jószándéku mé1gyar faj
testvéreink iránt göngyöl
tül< ki lé1punk fehér zász·
laiM.

Önzetlen váJlé1lkózásunk'
és él nemes ügy érdekében
- szeretettel kérjük End·
r6d és vidékének, a v6r
mellye északi része józan,
becsületes' katolilúlS népé'
nek -' érdeklódó figyelniét I

és hűséges meJlénk<íJl<ís6t.

lsten nevében előre!

CSERNUS MlkÁLY
apátplebAnos.

keiek míllióit· teszik feleslegessé' .:
hatalmas gépapparátusok. Ha pe..; ..,
dig a gazdasági javakelositásá- .'
nak mai rendje nem váItozik;ak:';
kor a géplizemek szap6rodásáhöi';'
képest: a munka' és foglálkoiás·· ..

-nélkiilitömegck eg}',e nagyobbak"
és '. nagyobbak . lesznek. His~en ha ~

csak egy kicsit is körlilnézOnk a
magunk látókörében, elég pél-',
dát találunk (vetőgép, aratógép,;
cséplögép stb.) arra, hogya tech
nika Ifaladása sok-sok munkahe~

'Iyet elfoglalt az embertől.

És u'eredmény?' Elég'. gyak..; ..
rali olvastuk az elmult hónapok~ .'o,

ban,' hogy butát, kávét, .marhát; ,
juhot,gyapot és cukornádül~)~

tetvényekel mílyen rengeteg mény~ ; .
nyiségben semmisitettek meg, hogy' 
a megmaradó mennyiségarát··· ..
tartani, esetleg emelni is lehesserl;" .
pedig a· javak fogyasztására hi~
vatottak százai, ezrei, ·m'ilIi6iepen" ..
azért voltak embertelenül keserves
nélkülözések árán kényte(enek~.,
taztózkodni a megsemmisitésévet:·.
kisebbi tett jávak fogyasztásától,: \::
mert azok árát nem tudták még::' .
fizetni. l .

Az eredmény tehát-: fogyasztásf' .
cikkek óriási tömegei, amelyeket""
megsemmisítettek . és· fogyasi':t6k .
óriási tömegeí. amelyek éh'einek,.
mhátlanok és mindenben szüköl- ;

: ködnek, amivel az árurakrá'raJ("
tele van'nak, amikor azonban hoi:' ' :

.iá nem juthatnak, mert a.z ut,
mely odavezet,'. egy szakadékk'a!"
el vari vágva'.. Az ut': ember-

. ':'
munkáért pénz; p'énzérf' árú,
munka' ellenben<rlincs. Azt' eIVé::': ..
gezte a gép, az állat, a szereh~:'

csésebb: ember. Lopni nem sd- .
bad, rabolni még kevésbbé, 'Ma~ .
rad tehát: áz éhha:lál, vagy .••

meginditásában, hogy mind
azon hiveinek, akik a nagy
távolság, vagy más fontos
körülmények miatt az Ur
házát nem látog'atlwtják, a
lélp hasábjain módot adjon
él krisztusi felfogás és igaz
ságol, <?lséljcítilására. köz
vel1en érinlkezést I(eressen
az egyházközség vezető

sége és a hiveI< ezrei kö
zölt, az . érté!<es és fontos
tudnivalók közlésével elő

seg'itse a nép általános
A teremtés két hatalmas ténye-

művelődésél , az egyház zöjének: a munkának és a töké-
természetfeletli igazságél- nek a termelés eredményéböJ·
inak hirdetésével, az örök minél nagyobb rész biztositása
cél azonosságávéll erősitse végett egymás· ellen' kiépitett
a hivek Jelki kapcsolatát 'I hadállásai, szervezetei,' kartelljei,
és öntudatos, kellően kép- ,trösztjei. u. n. racion.alizálási tö-.

rekvései, amelyek többnyire nem
zeit és erőslelkü katolikus eredményeznek egyebet a mun-
gárda megteremtésével - kásság szempontjából, mint a lel'
a krisztusi diadalmas vi· me/és korlátozását s a munka
lágnézet felséges és boi- helyek apasztását, - a termelés:"
dagi tó eszméit· bevigye élZ nek az automatizálódás felé ha-

ladása, de ugyanakkor a javakban
egyénen keresztül a

való részesedés régi jogciménél a
csal cídba, egyesü letekbe, végzett munkamennyiség fenntar-
társéldaloinba, él közélet tása - olyan z~ákutcába vitték a
minden VOl1éltkozás<íbél egy- gazdasági életet, amelyben csak
Mánt. egy új kirobbanás árán látszik le-

hetségesnek a kibontakozás!
Komoly törekvésü, a

közéle! javitását önzetlenül A gép száz és ezer ember mun-
káját végzi el. Newyerseiben a

szolgriini élkaró, I<özségünk közeJmultban alapitottak egy olyan
fejlödését elősegitö, vallás- müselyemgyárat; mely tökélete
erkölcsi ~s hazé1fias felfo- tesen automatarendszerű s az
gást terjesztő - ujsággal egész gyár a testi és szellemimun
léptünk et nagy nyilvános-· kások százai és ezrei helyett egyet-

len mérnÖköt foglalkoztat, aki az
ság elé.

automatát meginditja, vezeti és
»Hármas-Körös" nevet leállitja.

adtunk az u;szülöttnel< Egyáltalán a termelés mecha.
azért, mert· nemcsak hely-. nizálódása, olyan hatalmas mére
beli vonatkozásu közlemé- teket öltött, hogy pL Amerikából, .
nyeket akarunk hozni. de ahol ma már óriási számban van
katolikus szóvivője óhaj. nak automatikus üzemek, Arkright

egyenesen azt mondja, hogy ött
tunk lenni az egész end- "az embernek, mint eröegységnek
ródi esperesi kerületnek, jelentősége megszünt. "
teh6t él H6rméls-körös vi- Azt jelenti ez, hogy mint mun-
dékének is. kás, szellemével és erejével' min-

A P<ípa Ószentsége ne~ dig kisebb és' kisebb résztvesi
a termelésben; iIletöleg- teljé;eh

Ines. intellcióit é1karjuk sze- kiszorul a termelésifolyamatból.
rény tehetsigünkhöz és vi· Ha ez tovább is igy megy; úgy
sz,?nyélinkhoz képest szol- néhány évtized alatt a. munkás:..

A társadal0!l' III él i ször·
nyű váls<ígában, apoliti·
kai •. közgazdasági és szel·
lemi éleI szörnyű hélrcaiban.
melynek szenvedó tanuja a
i8len' idók inséggel. nyo-. , . .

morml !<üzdó népe, a leg·
lJ/jldlmDsabl>. Icgl>efoly6so
sabb fegyver, melytől val
lások fejlódése és hanyat
l<ísct, világnézetek, gazda
sági 'elméletek és politikai
célkitüzések sikere és sor
sa függ: a sajtó.

Fejedelmi akaratot, dip
lomaták csatáit, parlamen-
tel< . küzdelmeit, kormány
zatok politil<ai ircínyzatM,
nép:felfogását és döntó
állél$fóglalásM 'ir'ányitja és
befolyásolja ma az u;srig,
az ólom betü.

Napoleon nagyhatalom
nak nevezte él sajtót, mert
a belü hadserege eljut min
denho~á és áliélndó élgi·
tációjával, következetes be·
folyásolásával országok
héltárait, korok hangulatát
és felfog6sát; népek jövőjét

ir6nyitiél, változtatjél és be
folyásolja.

A katolicizmusnak is
legerősebb modern fegy·
vere - az igehirdetésen
kivül - él sajtó.

A betük necsak a go
noszságot, az erkölcstelen
séget, a visszaéléseket ter
jesszék és védelmezzék, de
legyenek apostoli köv~tei

Krisztus' hitének, tanitói a
valláserkölcsnek, világitó
fáklyái a természetfö
lötti világnézetnek és su
galmazói a Szentlélek lsten
felvilágositó és erősitó ke
gyelmeinek.

Az endrődi róm. kélt.
egyházközség képviselötes·
tületét is azon nemes cél
Yez~fte a "H6rmas-Körös"
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Mi a katolikus' actió.
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lajdonról és annak használatáról,
a társadalom szervezetéről s mun
kabérröJ való kijelentéseit a kö-'
vetkező számokban részletesen
ismertesse. H.

lolkodásnak kél alkotó.eleme
van. Egyik a világiak tevékeny
és eróteljes apostolkodása.
kinek-kinek állélpota és képes
sége s7.erint, tehát első sorban
azok apostolkodása, akik kép~

zellséglik és állásuk Folytán
Kriszlus és az egyház ügyéél'I
legtöbbet lehelnek. Ma aZ8gy
ház szükséglefei és feladalai
oly nagyok és sulyosak, hogy
a papok nem nélklifözhetik a
világiak segitségél. A másik
elem: a világiak apos/olkodá·
sának bele~pilése élZ egyház
felfogásába... a világiaknak
zárt sorokban való cSflllako
zása:a papság munkáia mellé,
egy jól rendezefl sereg sorb.:l-,
állása ... Amit a katolikus aelio
első sorban adni akar akaih.
élet kiépitéséhez: katolikus ön
ludaI, katolikus elvhűség, egy'
önfetű kalolikus gondolkodás,
akMás és cselekvés. Mint Kaas
preJáfus, a némel kalolikusok
vezére kijelentelte : A kat. ac'
lio nem politika, de vezéreket
akar adni a kalll. népnek, akik
mindig lisr.lán és világosan
k~pviselik él kaL álliÍsponfof
mindenül', ahol II kullura, a
gazdasági élet és a. polilika a
vallási és erkölcsi élet héllárait
érinlik.

Aki ezeket figy.zlmesen 01
vasla. már készen van a fele,
letlel, hogy az aclio caL-rama
szükség van. Azok .:Il. eszkö
zök, amike I az egyház eddig
hasznáJl: a s~ószék, az isko
lél, egyletek. ma már nem elég
ségesek. Ma a színház. a rá
dió, a mozi, az irodalom,' a
művészet és Ill(.!OlllilllY adjilk
"iok ellllJerllek a világnézQ\c'j
és bizony e7.ek sokszos ell<?n
séges álláspontot foglalnak el
I'IZ egyházával szemben. Ha az
ellenségei ébren vannak, sáiál
fiai sem alhalnak. Ha az ep,v-
ház ellenségei beszélnek, ba
rátai nem hal:géllhalnClk. Ha
a!.1nyian elmerülnek az uj po·
gányságba, akkor mind.znki·
nek, Cltd kereszténynek vallja
mélgál, hilvallónélk és aposlol
nak kell lennie. (falllhaber.),

Marad a Ilarmadik kérdés.
mit legyünk az aclió cat. meg
valósiiásácirl?

Elóször rna\?unkoéllJ megkell
valósítallunk az igaz kal. em~

bert. Kelló ludásra szerI ten~

nünk, a hitbeli, a hil véd~dmé.
nek alapjaibail. Kellő' lájéko
zqltságot szerezni az'" egyház
álla potáról: Bá/ran kelJ 'meg
vallanunk hi/ünkel mindenü/l
és minden, módon. Élnünk a'
hil szerint. NaB"i hiba volt, hogy
régen beérlék anY<lkönyvi keJ-,
folikus volttal, sől ilyen em
berek vezető szerephez ;ulhat
lak. Legiobb megindulás egy
zárI lelkigYllkorlllt a Manré
zában.

Azulán 011 lenni mindenütt.
ahol élZ egyház ügyeirólszó '
esik, vagy eshelil~, s 011 ügy,
tekinteni ésug-y képviselni ClZ
egyház álláspontját. mint a mi
legb.::nsőbb ügyünkef. <2minél
semmi sem fon/osabb reánk
nézve. S ol/ lenni mindenül/,
<lhol otl V<ln az ellenség. Fron.
lot a frollt/al szemben.

Erre akar ráneve/ni ez a
lap is, tehát időszerű, fontos
és lelkiismeretbe vágó' cél/
szolgál. Sorakozz unk köréje,
minI Krisztus jól rendeze" se-'
rege.

FETlER JÓZSEF
pápai ka marás, esp. plébános.

A 'Jézus Szive
Szövetség

iunius 24·én él nagymise uJán
lartj<l hewi g~'Lilésél a polgári
iskolában. I<érjük él szövetség
csoporlvezelóif, hogy ez alk<l
lommai nemcsak maguk kivé
tel nélkiil jelenjenek meg, de,
tagiaik<lt is érlesilsék és SZÖ",,

IiJsi'll< fcl ,l ~yiiléSl:1l vnló 1J1Q~'

ielellésrl',

I~Z l:ucIJMislikll:' P\irli-1i!o!'a
lagjai jllllius 50-án esle 6 óra
kor larljál< haví ái1aJosságukaJ.
E templOllJi iSIl<?llliszleleJen
olyan krfiai< is részlveheIllek
akik lIIég nem liI~jai aLigánaI<:
de készséges örömmel vesz
nek részi í1 Slenl Sziv lisz Ie· ,
lelére relaiélnlClncJó ájlaloss;á
gOIJ.

A S7iv~éircl(J Fiu lORjai iulius
~1~ejéIJ r~R"gel 6, a le~nY'Clgok
julius 5'ell d.u. fél 6 órakor'
jilruinak a si.'oktlsos havi szenl•.
gYóniÍs és áldoZélshoz.

A Jézus SziVe? SzÖvelséfi!'
Leilnyegyeslilele szinlén julius
5·én este 6 óral<ür végzi havi
áilalossál?át és közös szenl. '
gyónását. U~yanekkora Leány
club lagjéli is jelenjenek meg~

Szent Ferenc lll, rendje jUn.
17~én, az Olláregyesület junius
24,én d. u. fél 4 órakor lartja

havi ájtaJosságilt a templom-
ban. ' .

acti:ókus•
IK a tól

váló egyházi ir6 egyenesen a mun
kás gazdasági jogai deklarácijá
nak nevezi - s azért lapunk köte
lességének érzi, hogya két ha
talmas pápai szózatnak, az em-'
benőJ, és munkásról, a magántu-

Igy nevezik azl <lZ uj megmoz
dulást, me ly mosl az egész
világon szervezkedik akatoli·
kus hivek közölt. Sokan nl?m
érfik, mi is ez az uj mozdulas,
van,e rá szlikség, s ha igen,
mil kell lennünk a megvalósu
lásáérl:

Lapunk ilZ actió catolika je
gyében indul meg, természetes
lellát, hogy megfelelünk mind
járt ezekre a kérdésekre.

Az actfó catholica nem egyik,
vagy rnásil< les/vérünk gondo
lata, hanem egyenesen az egy
ház fejének, XI. Pius pápa Öszent
ségénék ujból, meg ujból sürge
tett óhaja, melytől az egyes em
ber és az egész emberi társada
lom megujhodását reméli. Ma
gyarra fordilva kéllolikus ese,
lek vés I, munkálkodásl jelenI.
Cselekvést. munkálkodáslislen
or3zágáérl, a katolikus hitérI.
Még pedig lilás eszközökkel
való munkálkodási, mint ami'
kel eddig használ/unk. Eddig
az Islen országának mUlikásai
a pdpok vollak, s az ó köz
vellen segilóik, fanilóik, apá"
cák, szóval egyházi emberek.
Az .<1clio ealholica elgondolás<l
szerint d"'vezetés a, pélpságé;
de él munkában minden kalo,
likus embern~k szerepe van
és, élzérl Öszentsége kifejezé
SI? szerini "az actió catholica a
vildgi hivek részvétele a papság
apostoli munkájában" (1927 febr.
24). Erre a munkára él bérmá
liÍsban minden kafolikus em
ber mintegy felszentelést kapolf,
mini Szenl P.zler mondia: "Ti
pedig . válaszfoflnemzelség.'

. királyi papság. szent n<wlzef,
szerzel I nép vagy/ol<. hogy
hirdessélek .anllak erénye.il, aki
söléfségból hivol/' ti/ekel az ó
csodálélfos világosságára" (1.2,
9) S mini a nagy némel püspök,
FalJlhaber mondotta: A ke,
reszlségben lsten házánoképi~

tó köveivé lellünk. a bérmiÍ
lásban lsten épilészeivé hivat
tUllk el, hogy másokat is be·
épílsük ISt20 országába.

Pacelli, az egyházi állélm ál
lallllilkára1928-ban él magde
burgi kalolikus napon airól ezl
Illondolta: Szetél/yának elgon.
dolása szerint az aclio cal holi·
ca él világi hivek részvétele a
papi apostolkodásban. Az apos-

No épen ez a, vagy! Vagy
a ga~Jasági életet ugy kell át
alakitarii:-~ogy'a javak elosz
tása 'hoúásimuJjon 8. gazda
sági éJctJtéz. '

S épe'n;ai'ért leghivebb barátja
a munkásságnak il katolikus egy
ház. mert ennek az átalakitásnak
lZ elveit,a munkásság érdekében
összefoglalta. a világ lelkiismerete
elé tárta s egész .hivő seregének:
kicsinynek és nagynak. munkás
nak és munkaadónak, uralkodó
nak és alattvalónak lelkiismereti
kötelességévé tette azoknak a köz
és magánéletben érvényre juttatá
sát. Az ó és ujszövetségnek a
munkás igazát védő parancsait
nemcsak elterjesztette az egész
művelt világban, hanem számla~

lan fiában és ,leányában, szent·
jeiben, stlerzeteseiben és a töké
letesség utján előbbre haladt hí
veiben, Krisztus jelesebb követői

ben élő példákat is állitott az
e,,\beri társadalom elé, hogy az
evangeliumi pa'rancsok hivebb
betartására buzditsa a világot.
Mikor pedig a láthatár nagyon
besötétedett. mikor a világ na
gyon elmerUlt önző érdekeinek
szolgálatában, hatalmas pápai
szózatokban fordul a világ lelkí
ismeretéhez és villám -vakitó fé
nyességével :mutatta meg a sza
kadékokat,amely felé, al! önzés
hajhászása ragadja ,az emberi tár
sadalmat,hogy azt a romlás ut
ján megállapitva .és az örök cél: '
Isten Jelé: irányitsa és ezzel földi
boldogulását is "legjobban szol
gálja.

A, modern társadalmi és gaz
dasági ·éleLeltévelyedései között·
killönösen XIII. Leó és XI. Pius
pápa gyujtottak ilyen eligazitó
fáklyát a Rerum· Novarum és
Quadragesimó Anná kezdet ú pá
pai en~iklikákban, körJevelekben,
melyekb;erl a kivezető utat abban
jelölik meg, hogy vissza kell tér·
ni őszintén 'és teljesen az evange
liumi tanitáshoz, annak a Krisz
tusnak a parancsaihoz, kinél, az
tJrök élet igéi vannak és azt a
rendet kell megvalósitani, amely
ben "minden az ,Istenhez, a te
remtett termelő örök első és végső

Céljához irdnyul, az Isteneil. kivül
pedig rizinden csak eszköz, amit
ugy kell 'haszndlni, amint az az
utolsó cél eléréséhez segit,' hogy
"minden gazdasági kereset történ
jék az lsten törvényének tartozó
engedelmességgel és a más jogai
nak sérelme . nélkül - a hit és
lelkiismerel '~ermészetes alapelvei
szerirzt":-s amelyben "minden erő,

feszitéssel rajta, kell lenni, hogya
termelt javak csak miltányosan
halmozódjanak a birtokosokndl,
ellenben bőségesen jussanak a
munkásoknak." (Quadragesino
Anno.) \

A Rerum Novarum enciklikát
amely~ek gerince a keresztény
!zeretet éi jg~zságosság, egy ki·'
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Egye8ületi élet
Ajubileumi szentév kite~jesztése.

I §k O I a
Az endrődi polgári iskola.

Szentséges Alyilnl< XI. Pilis
Pápa - a megvállcis 1900
éves jubiliulTIa alkal mával I?n
gedélyezell renukivÜliszell!év
kegyelmeil. melyllk folyó év
husvélhélfőjéig csak I~ómában

v~It<lk 'el,lyerhelők, apostoli
re~deleiével ez év fehérvasár·
napjálól il jövŐ 1955 év' fehér·
vás<frn<lpjáig az egész világra
kiterjesz'efl~.
.' A 'szenlév kegyelmeit elnyer..

helik . azok,' akik biineikel
őszinlén megbánva - a sZent~'

gyónás és szenláldozáshoz 
bilzgólélekkzl iárulnal<, a kü
lelező lemplomlálogalásokol és
a Pápo 'Ószelsége szándéká·
nak leliesülésére' előiri imáka'
l: Iv~~ LilL

AzA;lyciszclllegyhtll lálhaló
Fejének: aPápának pedig
közismerlen az az üdv'ös szán-'
déka; h'ogy az egy~áz szabad·
sága minde!lült helyreálljon, CI.

nemzeiek '''ékéhez, egyetértés·
hez .. és' igaz boldoguláshoz
juss<lnak. hitlérilők kililrló mun·
kássága miiiéI ga;zdagabb ered·
ménveket . lásson. il biinösök
megjavuljanak. s a másvallá
suak léius Krisztus. egy aklá·
ba . cúéiéncsisen' .visszaidrje·
nek.····· ; : - -~ "-'"

A 5zenfafya kivánalosnak
larlja,' hogy az egész világra
Idfilrjilszletl szentév folyamán

az is/eni I:ölségen ese II slllyos T- '''.~H-feA-Il--kö.zsé.gÜnk.:- sorsu szülók jeles és jó illő.

sérelmel, melyet neJ11csök éj bell a polg6ri iskoL.a. ~. nlenelelú gyermekeinek, a ha
bŰlIözók, méginkább. a "harci- ala". -növendékJélszámá'v.aJ és dirokkanll1k gyermekeinek, il
as islenlelellek" álkos tilrek· ~Lelérl szép eredménnyelb'e--=- -lelve a h~dilÍrváknilk pedig a
vései okoznak, imádsággöl és biwnyilolla élelképességél. Az Iegnagyobbfokll kedvezmény
vezekléssel-:-·lehelségünk mér-o ~1r~lI1JIO es-zfendó alali' i109' biztosítja. Téves az a felfogás,
léke szerinl. - kiengeszteljiik. lan'ula i'raH<ozöibllbe,-éJz'olób-:' hogy polgári iskoláüa csak-=..

"Az össz<zs I<ereszlények ,---Ol cvek ell az allagos -le szám azol<-á gyermekek járhatnak,
nyuj/sanak eléglélell és könyö· i5Q-IJ5Ó: ,A Dolg'árl iskola ál-- ~_J_ cJpirf }ormarutJai::' csináL~~
rögiék ki a nagyirgéllmasságll-~ános műveltslÍget :Iyujl. amely ~éltnö!<. Ilyen előjr~s Jlil1cs~!1
Islenlól, hogy az istentelenek alapja egyrészi a továbblanll- mindenl<i' olyan ruháj visel.
szörny ü lámadása. amely nem· lásnak, rnásrászl pedig a köny- amiIY.~lIl anyagi ereje nlegéíl'_.
csak minden vallás, hanem a nyebb boldogulás lehelóségél ~~d, a f('nlos csak az, hogy
polgári rend és az egész em- adi a meg azoknak, akik minI tiszta, rendes ruhában járjanak
beri művelődés romlására fö- gazdálkodók. iparosok, vagy a gyermekek.
rekszik, végrevalal1Bra megáll. kereskedők akflrnak hasznos A polgári iskolának növen·
ion ~s .összeomolion. Még polgárai lenni a társadalonmak. dékei csekély ellenslolgállé'Jlá-
azl is kérjék a hivek imáclsá- Ma olyan világban élünk, hogy sért fankönyvseg-élyben is ré-
gaikban és vezeklésük kÖlben, csak a kiválódl<, a nagYdbb szesülnek, csaknem ingyen iut
hogy oZ l~lnheris~g Iv1q,:val/ö;a k~pletlségiicl< 11Il/iBI< 'lllill::lIk# a lal'1lllók nagyrésH' lallköllY-
az islellfagadók és istellgy[j# nak kil1arcolni a minuennapi vekhez.

lölől< elvakull lelkét a mennyei kenyeret. I.'.lnberi kölelesség, A jövó lanévre a beiralások
világosság' sugarával érintse, hogy mindenki arra töreked. junius hó 25 és 26'án délel61t
óket büneikszégyenlésére és iék. hog-y j0bb féllalol verel<ed- lesznek. A beiraláskor semmil
rnegbánlására indiisa és atyai iék ki magának.· Erre. pedig SClm kell fizelni. Voll nÖven.
keblére irgalmasan vissza- felléllenül szükséges a .négy dékeink csak bizonyifvánYll-
vonZza" középiskolai végz·eflség. . kat, mig az ujonnan beiralko-'

A jubileumi bucsut mindkét Az endrődi r. k. egyházköz- 7.ók elemi iskolai érlesilő köny~ .
nembell hivek Illegnyerhelik. ség éppen ai'érl minden lehefólJ vecskéilikel és lehetőleg ke~
a7.ok. is, (Ikik azokal már la.- meglesz, hogy alkalmal és mó- reszllevelükel és ujraollási bi-
valy 111(2gnyerlék. dolnyujfsol1 a szülóknek gyen~· zonyilványukat hOl7.éÍk el.

keik !(Iniltafására. ~.9rsz1Íg.b.a.n Miildenki már juniusb(ln iraj-
Az endródi egyházközség. az illeni polgáxUskolá-oC:lR·.kell'- kozzék be,' meri köics()nlön-

hivei ai ŐsZ' fdiyaináiJ -nagy -a JeJs_csek;]ITbb landijal f.izetni. könyveket ~ sorrendj<!ben
közös' áitalossiígot és temp- (évi 40 p~n!I.9J... C1zonkiviil fan. adunk.

lomlálogafásokal vég-eznek il 'dijkQc!vezményl ad él s<:<?J:Jény- ~ íj /.1' ~,,'-;,,), /:.,- -1
k

!M.'v',--e, ,'.'_:--='
bucsu elnyerése céljából. _~Ti' L'f ",' v- -

Azendr6di Népmüveiési Bizottság tevékenY5ége
az 1933-34. évben.

Rendkivül széleskörü mun
kásiállOi - I'e]iefl -I<ía-Csernüs

-- Mifilíly-apáttHe'bánós""~r szel
lemi irányításával múködőll.ffi:.....

.o::liíYclé.s i biz..ollsil.g...._áz-eJnl..uII
I~L20JJ.őj'tdá.s_'-.te.l+g-e~
zeit II --belferŰJefen. Sz in d_dta.::.. .
bokkal, suiviÍÍalokkal és ének
száií1Okt<al~fen k ile It előaQ.á~§9.
kal larlol/ak a népház moziter·
mébei:lc~-a_Ia..iiílÜ[6.1 d i ....és a mir~

hói iskolilbzlO. A. kövelkező
egy~sülelekben, körökben vol·

lak illőadások : Népszövelségi
KisgZlzdl1kör, Iparles!űlel, Ka
lollk-u·s· Polgári Társulat, Ke#
reszlény' Szoci,,'isla Egylet.
Levente Egyesülel. A n~pmú

veTIísT- !líiöftság rendezle a
polgári iskolával karöllve és
az Iparos Dálkör közreműkö

dé~ével a március 15·i és cl

hösökemlékünnepél.l t nivós
múkedveló . előadási is rende·
zeit, amelyek szintén igen nép
sZClrúek vollak. Agyomavégi
iskol6b~n eBY alapismereller.
jeszl6 .és egy köz.ismereli, a
hadirokkantak otlhonában egy
közismcretí li2nfolyamot télrtöf-

t"k--nag-y~·zámu. -hollga tó va I.
Valláserkölcsi lárgyu eló

adéÍs 52, történelmi 17, föld·
rajzi 2. gazdaságtani 12, IcI"
mésze}llIdományi 2, elllÍszség
lani 8. jogi 2, nemzeti munka
védelmi 15, lárséldalomludo...
mányi 14, állofrz~észs.2gügyi 5
elóadás hangzoff el.

Elóadtök: Csernus Mihály
apálplebános. Baranyai [stván
takarékpénzlári igazgaló, dr.
Cseh József orvos, Csókási
Béla tanár, Fehérvári Ferenc
lanitó, Fölföldy Béla káplán,
Dinya Vilmos szabó, Kiss Lász
ló káplán. Kovócs' MiÍlyás
igazlla/ó-laniló. I-<linghammer
László tanító, dr. Haller Jó
zsef iigyvéd, özv. dr. Maácz
Jánosné tonár, Stefán Béla ta
nár, Tólh József laniló, Tólh
Józsefné tanító, OrbókJózsef
igazgató-fani/ó, Orbók János
ny. fani/ó. Uhrin Nándor dr.
orvos, Székely !mre káplón,
Wollhitr György pol~. iskol<l
igazgató, Zeleziny Olga lanár,
Pololtli ~er(lnc loniló.

Polgári iskola hirei:
Évzáró istentis<:lelel junius

hó 24-én 7 órakor.
Évzáró ünnepély iunius hó

24-én délulán 4 órakor. Ekkor
osz1iuk .ki a bizonyi/ványoké1l.
iutall11akaf. A szülóket és ir
deklódókef szivesen láliuk.

junius hó 25 és 26-án be·
irás.

. Mindennemű felvilágosítást
készséggel ad juniusbdn min
dennap és iulills-:-auguszlu'i'
ban minden kedden és csü
lörlökön délelőlt 10-12 óráig'
az Igazgolóság.

Magánvizsga. A nagylClposi
magiÍniskolábctr1 junius ll-én
folyI le a . Nagylapo:') körüli
tanyák magáptanuJŐinok vizs
gája. A kir. Ionfelügyelő l.es
niczky István cseili fani/ót biz
la meg a vizsgálol vezetésével.

-.,

Évzáró az endrődi elemi
iskolában. A vizsg61alok jlll1ius
l-8 napjain folytak le az end
rődi róm. kal. elemi iskolá·
ban. A vizsgálalokon Csernus
Mih61y apátplebános isk. sz.
elnök, Kalmár Vince egyház·
községi viliigi elnök, Orbók
Józ~ef igaigotó és az egyhbz
k(,)z~égi ké~vi5tl~lf::llülcl viz:'l-

gabjzto~·t('lgjcli nagy számmal
voliak ielen. A növendékek
alapos és szigol'll kérdezése
kiváló rzredményról tell i(}nu'
bizonysá~ot. Különösen iá

számtanban. történelemben,
földrajzban és II nyelvj~ni illem
zésben lün/ek ki az endródi
kisdiákok. Junius ll-én hál<l#
adó istenliszfelel ulón . évzar<~

ünnepély folyt le a községi sé#
takerIben, amikor is vidám
éneklés, szavolölok és o viiI"
vavárl "cukoresó" zuhog6sa
ufiin Csernus Mihály apcilple#
bános lelkes szovakkal bezár#.
la <Iz. elmult lanévet.

Főispán a~ öregkerti viza
gájaton. Vármegyénk közfiiz
leléiben álló, népszerű főispán

ia junius elsején, Clmikor is
közsé~ünkben ClZ asz6Jysuly
tolla bUZCliáblákal vizsg-álfll
meg. 11Idomósl szrzrzelf arról.
hogy aZ öregkerli iskolában
a tanévvégi vizs~6lalok foly.
nak. Timór Imre biró kiser~lé# .
ben betért az i~koI6bZl. ahol
Csernll5 Mih61y apálplel)6nos
üdvözölte az illu5z1ris vilndé
get. A Fóispán ur löbb növ~n- "
dék felel\!lél 1l1~g-hallgallll ts
elismuésril f~j~zl~ l<i a szép
er"OleflY f~llll.
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11+ Ir +1:1' Lól+1:F~eft. a·~-nagYY:l ag... (
Kállay Miklós

földmivelesügyi minisz'"
, ter Endrődön,'

Biz·!lltÓ. reménykedéssel fo~

g<ldla Endrőd gazdálkodó népe
II hirt, hogY'a kormány meg
értésseltekint' a Tiszántul
ils7álysuilölla népére és KáJlaX_
MiklóL[öJdmiveJésüRyi minisz·
jefS;;~élyesen vizsg;nja jneg
II s-zomoNl lárványt nyujló si~

lány buz<lt~blákal. Jun~l:ts-9~én.
. déleIőlt J06rakorér-kezell.a

Miniszter, aul'ója. (IZ endrődi,

hal6rhoz, llhol ''d.r. Pálka 'Pál'
. - . "-.-

fószolgabiró, dr. Z'Qőke" Anlal
képviselő, ,Timár l'mre biró,
finla AI.be'rI fŐjegyzó\ésdr.
Tüköl/{Jóisef földbirto~ps_ fo
gadták a,mélgyar g<lzdák ve~
zc~.{él. A Minisz'ler urfájdalollÍ
m<llnézte ;ll százőzság . ,.ször
IlYű p.1l.§zlifását, annál is in~

k6bb,' mert orszÓgos ~iszony

latban is' jel1wtős kár! .okozol!
III aszály, hisz cl legkiválóbb
tiszélvidéki buzát .. termő vidékei
sujtotta. Kilálásba helyezte II

Miniszt,er, ur, hogyam..kir.
kormány' é'I lehetőség hez ké·
pest segitséget fog nyujtani az
inséget szenvedő gélzdáknélk
és különös gondjé'l leSz a föld~

munkásokrél Js~ Kpzségü!lkpő,l, .
Oyonián' 'at· Bihélrmegyébe
utazoti-'cl Miniszter:

Lemondott a főispán.

Dr. Korossy György ny~

államtitkár, vármegyénk f6
ispánja lemondott állásáról.

- Nagy meglepetéssel és

6szinte sajnálkozással hal

lottuk e hirt, mert a vi:'ir·

megye népe vallás- és párt·

kUlönbség nélkül igaz lisz·

telettel és bens6séges sze
rlltettel övezte a kiváló köz·

ig<'1zgll.ti:'isi. szakludással bi

ró, '- alakosság bajait

átérző és orvösolni mindig

készséges, nagy munl\abi-'

rású, kiváló férfiút. Távo

zásQigen.· nagy vesztesé~

get. jelent a vármegyére,

melynek békéjét és fejlódé

sét igen erőteljesen szol

gálJa nyugodt, higgadt mo-.

.doriÍvol, p6rtatlan igllzstJg·

szeretetével.

Cseng' a kasza, peng cl Sllr·
ló, arlllnok... Az idei külön'
lages időjárós II ,keményebb
~zikes llllé'llokon korán érlelte
a klll6~z030kal éSélmire csak
II n'~gyon öregek emlékeznek,

ptír napp'al elóbb helyenkint
mq~k(ndőd,öfl oratás.Az lZrrzd-

mény szomoruan igi=\ZOljél - a dőbirtokosok. UgY<ln ' igy' :ezl róm. kat. magy,ar, iskola ré·
lakosság·' relleR"ésél: Magyar nem lehetne nálunk buzával szére felvelt segélyből 20.000
ho'd1wkint ]...,..-8-10 kereszt- fizetni? A'Z. iÍ!lam·is jó járna, leil levont ,és az r olilhiskola:
ről számolnak be. Ha él velő- él'gé'lzdCl is! jélvára 'iri ál, ugyhogy most clZ:

magot, géprészi, eset/"ges ara- K6igyülés. Az~Endrőd-öreg. oláh iskol'élkap,lOO.OOO JeHil:
tórészl leszámiljuk. még ke- kerti "Hangya-szövetkezet" ju.· mögalási. a magYélr:'iskoJánélk'
nyérre sem lesz elég. a ma- nius 3-án félrlolfCl évi' rellde's pedig c5Clk80001ei lut.'

rCldvány I közgyüléséf. A félgok' jóJec;ő A ~RéichSpost" iele~iéses7e~
A Katholikrs 'Népszövetségi: érzéssel fogadiák él7 üzlet- rinl ai e/szélkilolf nyugéltmél..i

kisgazdakörben ·felvelődöl/·'az eredmény isillerJetésél. mely gyarorstági' részeken is meg·
eszme, hogy az inségsuHolla: 5 o/ó,os osztéllékhoz iulJéllla szünlellék a kötelező' polgári
gélzdák forduljanak vefőma~' őket él mai mostoha kózgélz- házasságo/. "
gérI .él Földmüveléiügyi' Mi- dasági viszonyok" közölJ is. Az "Erdélyi Lapok" irj.:A·
niszleriumhoz. Az egyséli!'es Majd élZ ili!'azgalóság és fel·' Seregvarrél lervezefJ orszállos-:
buzlllermeléssel kélpcsolalban' ügyelö'bizöffságol egészilellék méigYélr ifjusági dálversenyt be
15' kg. félárral lehetell bánkuli ki. E' szövelkezel kisbirtokö- lillöllák, a város szász inléz•
buzához jutni. Most az 'volna' sok és munkások élltlpil6sé'l.· ményei pedig értesileIlék, él'

alélkosság ·kérelme, hogy fel· Szabó Lé'ljbs, méljd Dinya Imre magyar érdekell körökel, hO!j!V .
ár nélkül kapják a nemesített nevéhez füzódik az alé'lpilás és eredeti igéretük dacára, nem .
ve/őmagot, de annak' ~llenér- helyes vezetés főérdertle. A hajlandók szállást adnia ma.
tékél csak az 1935. évi Jer- jelenlegi vezetők: Uhrin Á. Jó;' gyal' ifíusági dalosoknak.

mjsbóJfizessék ViS9ZCl. Kéll- zsef. Tim6r Miklós és Deines Az· "ArbeiterSonntag'~ ködi: •..
már lmre elnök felhivja a köz'" Izra a :régiek nyomdokain ve~ Mágyarország külpoliliké'li hely,.,.
ség kisgazdáif, hogy akik köz- zelik a szöve/keze/el és igy zele a rómCli 'paktum tiUoJ,na"
ségi bizonyJaltaI . igazolni tud~ minden remény megvan' arrCl, Ilyon megjavult. Egy, negyed.,
fák buzéllermésük silányvolfát, hogy évről~évre eró/el/esen évvel ezelőlt még, tQljesen et,
jelentkezzenek éi Ké'lt. Nép- gyarapod/ék. voll szigetelve Magyarország•. ,
5ZÖV, Kisgi.1zdakörben. hogy Tanyai szentmise szolgála- de; mosl levegőhöz jutott.. A
onnan egységesen indi/sák tok. A körösönfuli lakosság magYé'lrol~ csak· m<1guknélk, kö'-.,
meg é'I vetőmag segélyakció!: részére junius 24"én délelőtt szönh~lik, hogy., kikerültek. a,

Vessünk takarmányn6vériye;. fél l Oórélkor; é'I vé'lrjasi róm. ve!izedelmes heIY7elból•. mert,
ket. A tavasziélszály ilemcsllk kClt. iskolábéln; - a lanilóföl~' hiszen a nélgyhafalmé'lkrákény;-,
d kalászosokban okozott hely- diés kuriai munkáss6g részé- .szeri.lellék volna ől<el. hogy.!
repótolhalatléln kárt, de tönk;. rejunius 29·én d. e.' 9 órakor mittclenreviziós eredmény n,él~(

I'elelf~ él l,egelÓkel é's' mínirriii- i alélrii/ófoJdí' i'3kolábéln, ~'a:i kül fogad;ák.. el cl dllnéli kérdés,
lisra csokkenlelle alóhúe·és· örégkerli és ugari lélkosság rendezésé!. A zárt nemzeti
lucerna' lerrnést is. Egyellen részére jlllius 8-án élZ öreg· ~klJraf szivósága és rendilhf2f",'
Illenekvésél . fenyegető lélkar- kerli kápolnás iskolábéln nHl- lellensége azonban gYÓ7.öJl~"

. 1l1ányhiány és ezzel összefüg~ lalunk ·be ClZ Urnak szenlmise Fré'lnciaországis ludia. hogy
gő álléltelpocsékolás ellen é'lZ, áldozalol. ({érjük él hivekel. 'rilintien dllll(lj megoldás kö-
hél a ki'sgazdák minden k'2se~ hogy cl Megváltó elegszenfebb zépDonljábéIll PI..jSkéIpprqSi llor-~ ,
delem nélkül, élzonnal a kalá- iÍldozé'llain minél nagyobbszám- dó llliHél,dllél,ha legéllább rész-
szosok lekaszálása ulán; tehát béin vegyenek részI. bell hizlossiÍ' nem feszik é'I

dtarlóföld kiszáú,dásélelóll mClgyar, reviziÓs· igéll.yek<ki-
felszánlják tarlóikM és lélkar~ Halálozá~. Jún. 7-én örök elégilésél. ~,~ ;;{:\

álomra 'hunyla le szemét. hosz-méÍnynövénYi?ket vetnek bele.
szu áldozafos éleI' lItán özv.

A földmiivelésügyi Miniszleri- K',nevez'téki"Méll<ovifs r~él1Íné. (Iki boldog-um él vármegyei gélzdas6gi fel·
emlékű Schiffner Ede évfize· " f'" á t

iigyelőségek utján 20.000 pen- az· UJ 'OISp' n·· ·,.'.0.:'.·.·.'deken álhlíséges gondozójagós hilelkeretet bocsátot az 50 . . :'
volf. Pénteken cl részivevők I I k kkaf. hoJdon aluli birtokOsok _apUJlt( zárta. or: aptuk;..
nagy tömege kisérte utolsó 1 ("1 1/

részére a célból, hogy az idei a II rt, Ilogy-·:Q,Y\ormányzó',··:
uljára a szarvasvégi iemefóbe. d K Gtakarmány insé!j!en a farlóba - r. orossy yörgynck,.·

és kiszánloll buzal'öldel<re vel- Ingyenes oltó-anyag. A vár- vi:'irrnegyénk fóispánjának",
heló lélkélfmáóy magvak kiufa- megyében l'\dlépeft serlésbeleg-' ez é1llásálól. saját kérelmére.·
[ásával segi/sen. Az l'lk~iót egy ség elleni védekezés céljából történt felmentése.aLkalrnó... ,·
évi kamatmentes hitellel' bo- a m. kir. Földmivelésügyi Mi· val. kiváló szolg·ÓJalaLelis.
nyolilj6k le. Iliszt"r ur a törvényl1aióság meréseül. a .ILoszfályu "na,.
. (PávaI fizethetik adójukat' részére 30 Iiler sertés pesfis gyal' érdemkeresztef a .csil~:

Ausztriában) az államkincstár, s7árumol engedélyezell dijla~ loggal adol11i:'inyozj('l és utÓ":'
nak nemrég kiadoff rendelete lanuf <llzai a kikoléssel. hogy dául a felef<i kerülef' or~

sz~rinfa kClrinlhilli erdótulClj- Clnnak felh(lsználásávéll rászo- sztJggyűlési képviselójét: dr..
donosok. Az alsóClusztriéli er~ ruló szegénysorsu serléstulaj· Fáy István. földbirtokost .
d6tulajdonosok most hivllf- donosok sertésein propaganda nevezte. ki. '
kozva ClI'ra, hogy éppen olyan szimultán ol/ösok végezlesse- Az új főispán huzamos',
siraIméIS helyzetben vannClk, nek. Ezek a szimultán 01l6sok idót töltött ela v6rmegyei:.
mini ZI kélrinthiaiClk, kérték, hogya' ferlőzött községekben folya~ közigazgatás: szolgálatá •. '
AIsóClusztri6ra islerjesszék ki matban vl1nnak. ban, tehóf miként elódjeis j

ezt II kedvezmény/. Valószinü, A "Brassói Lapok"~ban 01- vétbeliszakember,. mint;'
hogy él kedvezményt általil- Nassu~: A liszta magYlH la~ keHes. h.uszár pedig, <levi'" '.
nossá teszik és <l. jövőben kosság.u Csíkszereda költség~ lágháborúban .vett részt és'
Au~zfria. egész területén fával Ivetését az oláh belÜgyminisz-j szerzett: szép. kilüntet·ése... ··
fo~ítík leróni adóíllk~j az er- . lel" megválloz/allél ugy, hogya ket., '. .:.. " ,.
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Terefere A Nen"lzeti Egység' munkaközössége

:t:rős kritil{ák
hclnllZOlléll< el az uiév első ndp~ I Zllk, flO'JY lilás VIlZ~lé~" ö1a-
il1ibelll il NEP s7.t:rvezkedése PO:, 'p;crve7és! kívánunk II 1<(1-
midti. f:rdlGkes, !Jo~\' a nyiidf- lo'ikus politikai táborlóí is. A
kozó és ujság Cikkel<b.zn lá. válClsztások elől il I-2 héi nem
madó rJgi politil<usol< szem- elegendő a kalolikus erők ÖSl.·-

rebbenés nélldlJ iálJilkegyko- szefogásárd,E-szervezeJlenség.
r.ln a szoc\áldemokralák szak- minden friss gondoldlnal< és

eszménel{ ri deg- Iá voila rliisa:il.nvezeli Illunkaiáf, s akkor
(l!wzla azt, hogya 67 száza-

II oz III fail ullV a f<ziük?' P.zdig lélws \öbbségU katolikus lábol'
d forradCllIlli IdóJ( S7.omoru I~· maRMahagYBlollság-áb1'ln oda-

1,luISA\,?OI nyuifallak drról, hogy fordul, anal munk6f, levékeny-
lili vilI' az országra. polgári ségel és céltudaloserókifiZjlés(
IQrsddrllomra, kere!'zlény e~y- lát. Ne öZ olcsó l<rlfikák 1<zlki-
Ildlilkra. ha cl nemzetközi lár, iSllIerelel elClllaló és munkál.
Si\S<Jíl urölomra iul. Lel1elnel< löns<Íg-ol plllásloló fráziSClivClI
~s vanlldl< is hibak cl NEP menle\,!essék magukat a v~zér

slervezh:desí mUllkaíbal1. DiZ urak, de uj és rálermett mun-
:JI1Y al, IlOl1Y él pol~ári társa- kaerők beállilásávöl, az ifjabb
Jölmal oly egység he ipörkod·., nemledek lelkes lellrek~szsé

lIak lömöríleni, amely minden l gének felhasználásával kezdjék
illiernaci'~llalisl~kisérieteI meg· Imeg alapOSlIO és céltudalosan
.1k,.,szl. Evek ola l1öllílsulYOl- 61< is 6 szervező munk6t.

I~----------------I . Andaházi-Kasnyát --
négy havi foghcizra itélte a~. lások alall eIköveielI bi.incsl2·
tábla. IlIdol<olás szerInI ••bű- lekményekre. Ez vonaIkozik
nősfliZl< kellett' kimondani An- I Kasnya ügyére is.

Jdh.ü!·KasnYél Bélát hatósági, Ké2snya egyik f6város! lopban
rendell<\?7r2s elleni iz.gal~s vél-I megielenl nyil<Jlkozala szerint·
ségeben, meri KdI'llVl'I é! feliZ~! sojnálll'l. hOllY endrődi szere
)~aIO!1 tömeg jel~nlélében olyan, pél a legfelsőbb blróshg nem
l<ikkl1l~Seket lell. melyek na·, lisztázhalla. de nem köve/Ie

Iol'yon all<almilSi'l1< voltak arr<J, Eckhordt Tibor és Hegymegi
11O~V d csendórségg-el szem·; Kiss Pál példójál, akik nem
hen a fömeg-et 17gassák.'/ fog-adlák: el 6 kegYQ)m(lI, ha.

A kir. ügyész slÍiyosbbllásirl, nem <:I biróság dönlésél IdvÓll'
él védelem il bűnösség megál- iák. A gyomai kerillet választói
:apiltlSa miaU fllllebbezell a Ku· elvárták és megkIvánták volna,
lial1oz. hogy Kasnya fl kövesse pdrtve-

A KUI'iB azonban már nem zére példáját és adjon lehet6séget
ll:()/~i'll végsó itélelel K~sny~ a Kuriának arra, hogy )Ja ma- ,

l
uRyeben, merI a Kormanyzo gyar legfels6 biróság ártailansá-'
közl<ellyelll1czl élJolI a válasz· gál megál/api/hassa."

A N~rnzeli Egység l,özelmull. Ihazöfi lelkében ál!andóan égell
Szarvasvégi : Ejnye. de sok h:ln meío!a!clutll Munltaközös- il v"gy évek, vagy évllzedek

minden tör/enik. Q fa/unkban, am;- s",gél!'<'k neJ.,'vvonólu megszer- alat! érlékké növeked~1I sZClk·
rőL nem hallunk. Hál csak szük· vaes2 12'5 III á ri'> érlékes mlHl- tud~sáf, élelial>lasz/alolaii, mun-
se~es az a Hármas· Körös. mert kai~ IlCll-!Y visslÍlangol kelIeit kal<észségél i:'l magyar ní2mlelí
ápertén /liegirja a dolgokat De (l n1C1!-!yer llözvélemenvben. cl?lok szolgáll'llába óllitöni.
mond mdr öcsem, hogy mi/öl lJLl!1 AI. uj 1n;<'~l11o/duléh. m(zly- Ui szellQrnnek, uj irányzaI-
szó ? Ill<'k ekll vitéz Martoll Béla 01'- nak l<ellel! 'jqnnie, hogy cl par·

Kocsorhegyi: Hdt bekóteroz· ",zc1l:?l-!vülési !«'pvisC?!ö élll, {<:r- )<lrnenti és !)élrlelllen{en Idvül
ták cl kőzség/!lIZUll . az ipset P~}: nl~s/~'II2S lovabl>c?pllése (InnaK álló m"ll?yar ér:<?kel< s7elll!mí
le/jes !/(},um vu/umiNle kiluigcis a - OÖlllbös Ovula <illal há- munkáját él boidogZlbb nen1Zeti
miatt. RC'ggel kezdIe az úrisIO
mot, de nem várta meg a másik rom év Ólél hiroelcll és a meg, jövő elérésére eg"scg(?SCll és
re~ge!l, hanem é'Sle lellerte az aj VdlÓjulás uljall haladó - W- I milr:Jdcktalaou! 0rvén~'(~síise:

tóról a zárat, kilökle az ajtót, S I rckvé':>niCk, l11elv CI komoly Cll· l Az el'ós Ili tvIa\?\;örOrSlc?ll:o!·
Cl. rendör tiltakozása ellenére h~~c.i II~i)~ÓmUllkál. láinli. a. nemz.et ,l nak nelncJak répre7eniéÍll~po:
to/u!!, Azt mondla, hogy gyiiJíe- bOI(I()~ulélsaerf folya harcleg- , liiiklJsökr(l, ió szonokokril, ~a-
nek Kocsor/legyre, ha vele akar ! l)izIO"Cltlb fegyveréllek. A Nem-Inem lla~V!lldiJsu, {örll~lel!(:n

Iluk bt!szélni! , 7. t.: li E>!yseg gondolaléJ lehal CI !lTlunl<aereiá, lt1eRg-yő~ódi2';~S

Ugari: Hű a manóját, ennek l MUill(di<özö~5~l?b('n nem mini szellemi slakmun~ás(,kra is
fele sem irefa ám. Ez nagy meg Ipo:ilikai iZSlmc nyiiéllKozik meg', nagy szüksege Vall. 1"~n(l<el
sértése a törvénynek. Hál o::r,t mi /1alliZnJ minI a nHlnkCl Vt2I,Fé- c'iélpato.,iul n,zvell d mŐ~\ ar
telt be/ó/e? :>énitl; lJilzöfias kÖlelessé~e.Ez jhvó számar<1 aháholl, UI (Í ni

I<ocsorhcgyl: Nem tudjuk <1 (IHIIIIJelll parlC1~oll III c':lrcl(l I és ,'·vl.'l< kii.d,'IIPes idó:-ill!(a. Az
Illeg. A '1'01/1 jt'gyzó ilZ tlll\/VI/I 1112lll1eli S;t\.'rn[!olllIJól nC2m vo!! Ó kike'i;.üll é)~\ u\( \'~ \iiil dol·
para IIC:; rIOk ll, Ö tul/ja, bogy mit killoSZllillv<J, Ez"kel az értékes gonísánéík, lI1é:lBYM szivi]!' l'~y-
r(ell ten/Ii és /lIi u IlJlllliitő. Ugy. . ..
vélem, hogy még tein a járá.\bi. ~tJy(n' .1l1ag'Vdl' e~erg.lo~at; él b;~dobásál1ak ois q!Yl>.ldl:dféba·
róság e/é is kerülhet II dolog. luoaSI es a munka I klvanJ<J él nák illunl<aköLöss.~gt'Ilagybtin

Zugi: Csakhogy ez nem berÖ. IH<.'ll1Lelí munkdközösség- egybe hozzá fOi? Járun! <lZ ui lI1i1~Y.,r

rés, hanem kitörés volt? ko\'t1c'iolni. él02i aiapú,jj lera!(ó N·.I\lI.~li

Mirhói: Egy kutya ~z. Csak Milldl/n becsüfeles IllDQVor lvlun!:al('f\' m(?qvala~ulél5'áll(Ji.

a hatósúg elleu veleil Ő.

Zugi: Biztosan ugy gondol/u.
l/Ogy Ő leüli a fdil, II másikat
mt!g az il/je le, aki megbüntette,
vagy felje/entelle!?

Csejti: A relldörséggeL /lem
lehet trélti/ni Az egyszeri ember
is megjtirta, mert me;;bülltetlék.
Pedig csak az ut pázsitícira fu
tott rli} nehogy elgázo/ja az autó.
Hüiba mentegetőzött. hogy fett az
etgdzoldstól, a rendör telir/a kiM
gdsert és megblintetléíc No és mi
lett VOll/ll, ha az autó elgdzol?
Ktjrdezte bosszakodl'<l a magyar?
M(kor a soffört irtam vo/na fel,
vcílaszolta Ll rend pontos öre.

Zugi :No hiszpn sokat is nyert
votna vele. ha mdr efgtizollJk fl J

CtJejti: HiJba, a paragraJust
muszály belar taf/i. A koc.\'orllpgyi
viréz is ráJizethel a hősködésre.

Nem nónek a fik az' égig. 1?
Mirhói: Kell is, hog y rend le

gyen. Ha megussza a dolgot, bo
lond lenne} oki valamikor is je
lentkezne a bilnlefé., lell/é,ére,

Ugari: Kfl'tÍncsi va~J'ok, hogy
mi tesz a fO/Ida/tha. Lf'J!lcozefebó
tán többet tudunk. (Mirldnydj(!n

tálJozna!< )
-...-..~

Bevalt Baján a "liOiduspénz."
Egy eszkndeje veze!te b~ B0'
ji:] vórosa éP lll,!'ynevezell \<01
<.Juspé!l1-1. Ez Clnny!1 ielllnl. hogy
él b::1idi lwldusoknak pénz (J<z*
lyell városi érmeilet lJdnö\\.
éll11elYlJkert vásarolni SC/DlIlli
:lem lebel. Bdjtt város szel,loC'ny

iig-yi hivl'llalában azonbö,~ élei·
nw! és stállcisl k<lprlClX a p~ll'

zé!'t. de CSClk bizon vos munk.,
elvégzesc ellenéhen. A koldus-. .
pélll rend~zere !dtli!ló,~n be-
váli, l1l~rl a 'ddélt! csavargólI
és munki}ti.eriil{)k nem rnennd<
b.z Bajabn )wlduini. Hir Sl.(;iinl

löbb vid~ki város be akarjCl ve·
I ,z~lnia kolduspénzl.

Csejti: Dicsértessék az Ur Jé·
zus Kriszius cifli/JDrák. iH ire
végzik?

Mirhói: /HilldőrlJkké pajtás.
Éppen azt beszéltenJ, ho!;)) miként
jártam a multkoriboll a pesti ka·
lauzzal.

Csejti: Hát kezdje előlröl, hogy
én is Iwllhassanl.

Mirhói: Hát a vOIlaIhoz igye
fentem. Dl' merI aitól jéltem, hogy
tekések, fefiiltem a villanyoslG.
Ugy sem vol/arn rajta soha, hát
legalább kiprÓMlom. Egyszer csak.
jön a kalauz és rálll szól nagy
mérgesen: Nem tudja kend, hogy
a kocsibail nem szabad dohányoz
ni? Szömyen resteJtem a dolgol,
merthogy azok CI ppsti nagyságák
ös.~zevihogtak és kuncog/ak raj·
fOfll. I iti t I1/ti,. csak rWIll hl/gJ'om
ann)'ibllfl. gOl/dolram magamba!l

és adil szóltam az rgyeflfllllt!s atya·
finak: mi a fp.ki baja van velem,
hát pipálolc én? - Hát' hogyne
pipálna, mondja Ó, hiszen a szá
jában van a pipa?! - Hát am·
mán igaz. jelelém én. De lássa
csak, a /lÍbam meg a csizmcíban
van. azt mél;se járkálok f? - Erre
aztán öt nevet/ék ki a pesti utasok.

Csejti: Ejnye, de jól megadtll
kend neki. Azt hiszik azok, hogy
ók mllndért Illlztak, hát rögtön

. megnőtt az esziiktokja.

Gyomavégi: Pórul/árta kalauz,
mint az egyszeri e!ldi'ódi fiatal llr.

Ugari: Hát az hogy is volt,
nem hal/oltunk róla.

Gyoma'/égi: Előadás volt a
Néphtízball. Amikor vége vól és
eloltotidk a (Jmpákat, az egyik
tilzes legényk~ a sötétben meg
akarta csókotni az egJ'ik szercptO
kisasszony/o Az ám) csak hogy el
vétette a dolgat, s a kisass.wl!Y
helyett a i?wmál taliílta el, aki
szörnyen NLakozolt a váratlan tá
madás ellen., A fia/al llr azóta
messziral kerüli meg tévesztett tfln

déré/.
Zug,: (h~}letlen volt a fickó,

kivcígfwtta volna magát. min! az
egyszeri lurkó.

Mirhói: Kend is mondjon már
valamit. Ile csak somo/yogjon? J

Zugi: Hát a rokonofmálagye
rek anyjáról témáztaf" ozl a.z eRyik
azt mondta, 'lOgy szömjlen homis
nyelve van az r:ss:U!TlY'1~k. De a
gyerek sem volt rest, honem imi·
gyen fllentegette anyját: már azt
ne mondják, ilogy o.' "yel~e ha
mls?/ A haja, meg a foga, az
hamis. de a n)'elve az aztán
igazi J

Ugari: Ez aztán jól kivngta
az anyját. fIa a fia ral emberke is
igv magyarázta vo/na a doljtot,
hát még lobb.1Il belemerillt volna
a sfarnasztikába.

Kocsorhegyi : Legjobb az ilyes.
félét huszárviÍgdssal keltévágni,

mint a mi vezérünk tette.
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Szerkesztésért és 'kjadásérf felelős:

Stefán Béla.
Nyomtatta a "Hungária" könyvnyolllda

vállalat, Gyomán.
Felelős üzemvezetö: Teket Sálld<Jr.

"Minden vétek elengedte
tik il világon, csak az nem,
hogya, tömegnél nagyobb
valál. AlIj magasan s a tá""
volból feltekintve hozzád,
parányinak fognak hirdetni.
Ereszkedjél le hozzájuk sa
sárba vannak. Legyenek
nagy esiméid" bolondnak
tartanak, legyen jószived s
higvelejünek mondanak. Törd
szét rabláneaikat és panasz
kodni fognak, hogy megs~r

féd karjaikat. Veze$i győze
lemre őket s gyülö[nek apró
sebeikért. Mutasd nekik Is
tenüket és elfordulnak tőled,

IIogy a bálvlÍTlyt, az amTlY
borjut imádják. "

Endrőd, 1'934. jún'ius .15, : .

löss.zes szikesferiilefei lermók'"
ké válloznának; addig a mun·
kás se~élyezés megsziinne, a
birlbkosok ui íövlldelrni rörriis
hoz, az iiI/am ujabb éldóbevé
felek hez iutnil. .500.000 kal.
holdi..terméslöbblete:.é'lz egész
ország .munkásságánlIk a ke-
nyeré! bizlosilaná: .

UgYéJnezen idő alalt azál~

Iam visszakapná az egész
kÖlcsönf, Jehál fölösleges ki·
adása nem' volna semmi.

Anniil inkább megvalósilandó
ez, mert a szikes területek meg·
javitásával az erdősi/és is gyor.
sabb tempóban indulhat meg,
ami siintén nagy közgazda
sági érdek.

Évenkint 50.000 kat. hold uj.
szántó 5000 arató párnak nyuj"
tana' aratási munkaalkalmat,
ami szintén figyelemreméltó
segifség volna a mezőgazda

sági munkások nehéz sorsá A

ban.
!. Olaszország fudoHa rrio
cSMakból, miér' ne tudna Ma·
gyarország a szikes ler,ülelek-.
ból termőföldet teremteni.

Kockázal nincs, 'öbb ezer
hold már megjavi10ft föld ga
rantálja a biztos sikert!

megoldása.

Endrőd,.Gyoméli Takarékpénztár
Részvénytársaság' Endrőd

Fiókinfézef: Gyoma. Telefon: Endrőd 2.
Folyósit rövidlejMatú mezóg<1zdClséÍgi kölcsönökeL EI·
fogad' felrnond6snéll<üli betétekel él legmagasabb kamtl A

tozé.1s mellett. Fogltllkozik tl btlnküzlet minden' éÍgéÍVtlJ,
szelvénybeváltások, arany és ezüs1pénzek, valtlmint kül..,.
földi pénznemek bevált6stl a. mindenkori legmélg.élsélbb
6rfolYélmon. Mindennemű felvil6gosilásslll és útbéligazi
tés5é1l dijtalanul áll rendelkezéire. é1~ I g él,2 ~ él t-ó s.á·g~

2, A munkásság kereseti lehe·
tőségének egyik alapját az 0.,
szdg szikes területeinek termőré
teggel való bori/ása képezheti..

Békésvármegye több helyén
(Endrőd, Oyoma, Szarvas stb.)
évtizedek óta eredményes' ki·
sérielek törlénlek e célból' és .

.nagy darab teriiletekel v·ará·
zsoltak jó minóségii szántók·
ká azáltal, hogy a 200-500
cm. mélyból kitermelt sárga
földdel Borilollák be, - a még
libaiegeiőnek is 1Ilig alkalmas,
csaknem értéklelen területeke!.
E 10-12. cm. vastagságban
boritott földek a legsulyosabb
és legmagasabb sikérJartalmu
buzát termik, másrészt pedig iZ
s6rgaföldön cl. szik ujra átlör·
ni nem tud.

A lalajjavitás nagy anYllgi
elónyhöz iuttatná II tulaidonost,
de szolgálná a föld érlékjavi
fásával az ország egyetemes
érdekéi is.

E nagy munkálatok végzésére
azonban állami kölcsönre van
szükség!

Az állam évente legalább
50.000 kal. hold beIJoritásához
nyujlson kölcsön!. Abirlokos· .
ság saját igáíának, másrész!
pedig a földmunkások téli, lehát

o

olcsóbb foglalkoztatásával, 240
P. befekteléssell 0-12 cm. vas
tagságlMe tud beborilani 1 kat.
hold földet. Évenként lehát
12 millió P. kölcsönre, vol·
na szükség. Ezt még a mlli
viszonyok közölt 'is elő tudja
lere.mleni llZ államhatalom.

A köl€sönl II községek elól.
iáróságCl ulján vennék igénybe
II biriokosok ugy, hogy an
nllk legalább 213-át a kubik.,
munkál végző munkások, Ih
át pedig az i~ájával dolgozó
birtokos kapnii kézhe7 az: elól
jiiróságlól ellenőrzött munka
vég.eztéve!.

A. kölcsönl igénybevevő bir
lokosoJ< a miisodik évtől. kez.,.
dőd61Gg 10 év alaf t fizetnék
vissza' a kamalnéJküli vagy az
ulólsó 5 évben ;) százalékos
kamattlll adolt kölcsönt.

8-10 évalart Magyarország

HARMASKÖRÖ~f"" .

:; :-
, ..

\ ~ .

Sporr,t
'.' -

6. oldal. .7

Számtan órán.
- Náci, - szólítja fel a tllnitó egy

kereskedő fiát - mondd meg nekem,
ha én apádnak száz pengőt adok köl
csön azon: feltétellel, hogy havonként
20 pengőt törleszt, akkor mennyivel fog
nekem tartozni 4 hónap múlva.

- Száz pengövel és a kamatokkal
- válaszoija a nagyreményű· csemete.

- De hát nem hallod, hogy havon-
ként 20 pengő! köteles visszafizetni ?

- OJié tanItó úr, én jobban tudom.
Maga nim ill1].ri az én apukám",t,

.I' ~.:. .J .... '. '.

Jól felelt.
_ Háziasszony: Zsuzsi, maga ebben

a hónapban már 22 pengő áru edényt
tört el. Mit csináljak magával, hisz ez
az összeg több, mint az egész havi
bére?I.

_ Cseléd: Nagysága kérem, tessék
duplájára emelni 11 fizetésemei, akkor
kifutja.

ETK....c...:G.y~' Levente. 25 : 1
O'i ,-. ," .

Gó.lz.ápo! hullott a, Gyomai Le
,venték'kaplij~ba; Az ETK 'szép
összjff.lekk4r ,gyönyörlcödteite az
endrődi k-özQnséget Agólok jó
résuugy szdllt agyomaiak ka~

pujába, ~olJ)l'~ ,nem, is értelr a lab
dához":'A közvetle.n védelemnek- - ,r~~ .:;o..( ",' .

nem volt n{!héz dolga. A fed~zet-

sor mindvégig. okosan do/gozoli,
· nem e~g~dte lélekzethez ellenfelü
ket, A' 'cs~társor élvezetes összjá·
tékkal. . nyomult percröl~percre

előre is' TiÚntaszerü akciókkal he
lyezte .fJe~ .gólot<at. A gólokat
Kovác,~lrizré'8, Biingösdi Bélá
6, Kuruia JózSef 5, Farkas Ele
mér é~ Kurilla Vincze 3-3 ritg
ták. kbirójól vezelie a mérkö
:lé$t.

I
KUPAMÉRK6zÉSEf(. End- A 'földmunkás-kérdés

lOdQn ismét fellendül! a. ~Jl!lball·· . > ,. ,.

éle.t, A';~ETk ióizdo; .e(okésziils-:' Az államhatalom, közületek
után benevezetl á.Mezőtufi-Kupa- és 'fársadalmi egyesülefek
mérkőzésbe. ;j~_'eÍ1di i eredmények- i)-4 év óta - se~ély és "in
re ..fJü;ik~·lehet E.~drQ. spOEfliTő ségmunka" eimén oly hlltaJ·
közöns'ége,mert 'az eddig leját- ma~ összeget fordílotlak a
szott mérkőzése.kbölmindig-·I/JÍŐ~- mu~kásságnyomoruságos hely
tesen 'keri,Út"ki." A kupamÚkőzé.-:zetének enyhitésére, hogy azt

· seken "'Békésszent~nclrás l, Gyoma a közutak, csat9rnák földmun·
3, Melotur2, Szarva; j, Turke-' káliilaira, szikes területek meg
ve 1 és Endrőd 1 csapattal vesz javilására költve - igen nagy
részt..Az ETK eddig a fs2vetkező. értékhez iuttalták volna a ma
eredmtnyeket érte éi: ETK-TAC gyai" közgazdasági életef, a mel
8:0, -ETK~GyTK 3:1, ETK- leli, hogy rendszeres munka
Bocskai (Szarvas) ii, E-TK"" dij fizelés (;llenében:nem szok
GySe (3:2),.' ~TK-MAFe 5:0, laUtlk volna rá a munkásság
ETK-~(;y. Levente25:1~Eszerint egy: nagy tömegét munkátlan
az ETK a maximáUs 12 pontot ságra és lulzott követelődzés

szerezte, gÓiaránya 47:6.' Az ETK" re~ amelyeket az átmeneti se-
. csapatJndi<. minden' egyes tagja gélyezés és legtöbbször célta

tudásahilk javát adta, lelk'esedés- lan "inség munka" nyujtássa
- sel jdtsiottak.· lYemcsak eredmé.·előidéztek.
· nyes játékra. törekedtek, hanem A földmunkás kérdés olYém

. ·me'noldásl J'oe'nyel, "'mely e'vek-szép, s..zemtevalójátékot ~S mu,- .. .. u

tattak:o : . . re nyugalmi állapotot teremt a
társlIdalom legsulyosabb vi
szo'nyok ko.zött élő osztá!yá·
ban és lehetőséget nyujt Clrra;'
ho'JY becsületes. szorgalmas
munkával az életfenntartás mi
nimális követelményei kielégif
hetők legyenek.

A józanabb munkástömegek
rájöttek Clrra, hogya' téli hó·
napok napszáina (oklóber-már
eius) - a mai nehéz gazda-

. sági helyze/ben - leRfeljebb
8-\0 kg. buzlI ára szinljén
mozoghal.

Eredukáll IH'lpszám mQllefl
.~ hosszu év~kre biztosilani
lehet alábbi tervek megvalósi·
tásával - a földmunkásság
szerény megélhelését.

I. . Az első és leR'sürgősebb

leendő az ármentesiió társulatok
államosítása vagy legalább is
szigoru állami ellenőrzése volna.

E: lársulalok személyzelének
full11agas dotációja, köllséges
adminisztrációs kiadásai fel
emésztik a társulatok jövedel·
mének nagy részét, a nélkUl
hogy külön állami segély Vllgy
kölcsön nélkül jelentősebb.s II

munkások nClgy lömegét fogi III
kozfató munkál végeztelnének.

Szigoru rendelettel kellene
sZllbályozni llZt, hogy e társu
lalok köllségvlZ/ése és zárszá·
madása szigoru· é2l/l1mi ellen·
őrzés ,mellett kélOzillessék,
hogy az álláshalmozás ki zá·
rásával a lisz/viselők fizetése
- a hasonló végzellségü és
szolgáJali ideiü állClmi liszlvi ..
scdők dotációjóval egyenlő le·
gyeri l Ha még é'lZ lIdminiszlrá
ciós kiadásokat is kellőképen.

csöl<kentik, bizonyos az, hogy
a mai nagy ártéri adó mellell
igen nagy számu munkás! jud·
i1ánök foglalkoztatni vizmrive-.
iknél.,

i
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"Két neme van a bökezűségn'ek:

a jótéteménynyujtdsdban: alFiu .
ellYik, - viszonzdsdótin a mdslk.:
- Nyujtsunk-e, nem· e, jóMte:;" .
ményt, tili hatalmunkban ván/De'
a nyujtottat nem vIszoizozni, az
becstelen és . tilO$ll 'derék ;,ent.~er

el6tt." ·Ctcer6.

Hithű római
katolikus vagyok

- hangsulyozta klasszikus szék
foglaló beszédében a vármegye uj
főispán ja: dr. Fáy Jstván.

Felfigyelt e bátor és öntudatos
kijelentésre az egész törvényható
ság, mert bizonyára nyomós in
dok késztette a Főispán urat a
valláshoz való tartozandóság prog
ramm ismertetésben szokatlan ki
jelentésére.

A választ megadta ö mag3:
"tisztelettel viseltetem a többi fe
lekezetekkel szemben is ... , mert
tudom, hogy a magyar nemzet a
mai sulyos ,időkben nem enged
heti meg magának azt a luxust,
hogy felekezetek szerinttagolÓd.
jék... Előttem nincsfeleketeti
érdem, hanem csak rdtetlitettseg,
'szorgalom és tudds. «

Amidőn katolikus részről' tel-'
jes tisztelettel és hozzájáruláisaI
fogadjuk ezt az Önérzetes," tárgyi_o
lagos és vezető állásb()z'nlC~ltó"kl·-

.jelentést. .a vármegye .'békéje és
az osztó igazság jegyében feltétle-.,
ntil elvárjuk és megkivánjuk en- .
nek honorálását azok részéről is,
akik a távozó föispánnal éi II

nyugalomba vonult tanfeJagyelö
vel szemben - felekezeti szem
pontokat kivántak érvényesittetnL

A vármegye ,katoliku., refor
mátus é. evangélikus Ltkossáf:i
számra nézve jelentéktelen 'kU~ , .
lönbséget mutat. Absolut több
séggel, egyik sem'dicsekedhétik,
tehát felekezeti érvényesülést kár
követelni és ezzel a vármegye bé
kéjét zavarni.

A gyomai járás 27.000 lakoslÍ
ból 16.700 katolikus, tehát cel
62 százalék. A járás többsége és
kat. papsága sohsem tett kifogast
az ellen, hogy a járás 'ktt föbi•.
rája protestáns, mert a fÖispán ur
bölcs véleményét osztotta: feleke-"
zeti szempontokérvényesUlését
nem kivánta és csak a rátermett- ,
séget nézte. .

Ezt a loyális, megértő magyar
mentalitállt kivánjuk - más val
lásu magyar testvéreinktől is!

.. (+)

nyugodt, e~YIllils' iránt tü
relmes és ha. al<ad is közN
tük valami nézeteltérés, bé
l<üJjenel< meg azonnal. fzt
hirdessük mindenütt.Ési1lerJ
a katolikus Egyház-I{risz
tus tani/ása nyomán-nem
ismeri CI a házastársak
válását. minden elválds után
kötött újabb házdsság nem
má~, minI vadházasság és
ágyasság az Egyház sze
mében. Jegyezzük meg ezt
jól.

5. Legyi:nk rajta, hogy
a l"tlldi!; u:-; Egyház igaz
S6gÖlI a Tiszánlúl élzon
községeinek lakossága is
meg'ismerje, ahol eddig !lern
ismerlék, vagy nem helye
sen ismertél<. Minden ka
tolikus legyen missionári'
usa aZ Ur jézusnak, aki
azt akarla, hogy valameny
nyien egyek legyünk. Ez

.jelenlené valóban az igazi
,sziklaszi!1flrd 'nemzen egy.,.
séget is.

6. Végezetül tartsunk
össze. Földmives, napszáM
mos, gazda, ipElros, keres
ked6 és lisztviselő mind
villamcnnyi JánJOg<:lSSél hit-·
testvérét. Legfontosé1bb ka·
tolikus I<ötelesség- pedig:
kenyeret élzokllak, <:lldlmek
nillCS megélhetésük!

lelkére. Ne engedjük, hogy
él katolikusok közül cSé1I,
egyet is a hap/isták, ad·
ventisták, nazarénusok és
más ember által kitalált fe
lekezetek elhóditsanalc A
kereszténység sem lehet
száz féle, - egy az lsten,
tehál az igazság is csal,
egy lehet l Ezl 6rzi és la ..
llitjél a Krisztustól 33· ban
alapított katolilms Egyház.
Hála Istennek 370 millió
katolikus él a földön a vi·
lág minden népé.ből. IgyeM

kezzünk azon, hogy azok
is visszatérje.nek Krisztus
egy aklába, akiknek 6sei
elhagytilk az. Egyházat. De
ne feledjük, . hogy tériteni
és lélekben hódi/ani csak
szeretettelés jópéldával lehet.

.3. Ha úgy hozná a sora
vnJokinek. hogy vegyeslló
z~ssógot köt, 611jon erós
me~gy6z6déssel hite mel
lett. Ne bántsa a mósik<:lt,
de az összes gyermekeket
nevelje a katolikus vallásban.
Szomorú ellentétekre vezet Az első rajzás után.
az, ha egy cSéll6dban a Alig pár hete kopogtatott a
lányok ké1tolikusok, a fiúk nyilvánosság tágas kapuján a
más vllllásúak s ezut6n "Hármas Körös," örömmel jelent
gúnyolják egymást. A veM ?etjűk, hogy hangos "szabad"-dal, Ifogadták és engedték be a köz-
gyesh?zélsoknak te~6t re- vélemény porondjála.
verzálist kell adlll, mert A "Nemzeti Ujság"-gal az élén
csakis igy esketik meg őket a keresztény sajtó sok orgánuma
katolilms templomb<:ln, üdvözölte az uj jövevényt, aki az
csakis igy gyónhatnak és i~azság, szerete·t és köztisztesség
áldozhatnnk. Ez nem játék, feáhér lógájában jelent meg az aré·

n n.
nem fölösleges ak~dékos- De szeretettel köszöntöttek és
kodcis, ez n<:lgyon is komoly sok sikert kivá.ntak magas egyhhi
dolog: a katolikus háZé1s, méltóságok, kiváló politikusok és
fél és gyermekek lelki bé· közéleti tényezők is - meglátván
kéjének és üdvének bizto. lapunk nagy kullurális és szoci-

ális missióját.
sft6sa. Több mint 2000 példány fo-

4. A kéltolikusok 'közül gyott el az első számból.
irtsuk 'ld a válást Krisztus Reméljük, hogy ezt a meleg,
mondta: nAmit lsten meg- é~deklödé~t, népünk szeretetét és

ko" t a t e b . 't á tamogatásat komoly munkánkkal
, Z m er sze ne v - é I . . . , .
". s apunk OlVOS szerkes?Nsével a

lassza l A katolIkus házas- jövőben is ki fogjukérdemelnL .
tórsélk élete I~gyen békés, S-n.

Irta: Kóródi Katona Jánolii országgyMési képviselő.

Katolikusok, Magyarországon..
Erősen szaporodnak.

r Még 1920-ban MagyarM

I'országon 5.281.030 katoliM
I '
. kus volt, tehát az ország

66.1 %-a, addig 1930-ban
már ti.835.196 volt a l\élto

l lilmsok száma, tehát 61.2
- Ofo-a az országnak. Tiz év
• Dlott il !wtolikusolí:554.166
: léle\díc\ sUlnorQclta~<, mig
: cl reformcítusol< csak 142
" ezerrel, az evangelikusok
; pedig 36 ezerrel. Jelenleg a

katolikusok száma hazánk
. ban mcíre!érte él kerek 6
millióI.

Jó ezt tüdom6sul venni
és megsiivlelni a Tiszántul
kotolikusainélk, ahol még

,..nem érte· cl a katolikusok
száma ~z országos át1a~ot,

de ahol szintén örvende·
tesen szaporodik a szárnulc

Mi a tanulság és mi a

teendő?

1. Minden katolikus szü
ló szeresse. a gyermeket.
A sokgyermekescsaltIdok
legyenek büszkék az nisten
áldásán!" l E~y-egy életfé1M

kl'1d6s a legnagyobb kincs
a földön. amelyért b6rmin6
óldoz<.'ltot és lemondást
örömmel vtllJll[nak Q be
csületesen gondolkodó szü,
161<. Jézus is szerette allyel'M
mtkeket és meg6ldolt~

őket. Amelyik családhan
nem szeretik a ~yermlZket,

onnan eltávozott a Krisz·
tus. A jobbmódúak, teheM

t6sek pedig necsak becsül
jék, d~ támogassók a sok
gy~rmekes csal6dokat; ad
janlIk munkát a szü!óknek,
ruhát, cipőt, orvosi gyógy·
kezelést a szegény csalá
doknak.

2. A I<atolikusol< közül
egy se hagyja el ~ vallását.
H~ megtudjuk, hogy vlllaki
ingadozil< vallásáblln, azt
l~eNssük fel és beszéljünk

Előfizetési árak: Felelős szerkesztő: Hirdetéseket

I
I Negyedévre 20 fillér. STEFAN BÉLA kedvezményes feltételek mellett

" Megjelenik minden hónap 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Endrőd, Széchenyi utca ~. közlünk.
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~L"oldélI.' HAI1MA8-KÖRÖS~ " . Endrőd, 1934. július 15.'

Reflektqrfénye~ "a pápai körlevelekból.
Azt igérlük ,'~ ehelyütt; hogy' akarják, valóságban az összes

XIII. Leó és XI. Pius' pápák bérmunkások helyzetetét fordit;dk
hatalmas körleveleinek, II Rerum rosszabbra, mert megsziintetik
NOV<JfUlllnak és a Quadragesi- a munkabér elhelyezésének
mo·Anno A l1élk a lI1ulIl{ásság szabadságiif.
leRfőbb kérdései! érintő állás- Sőt nyilvánvalóan igazság-
foglalását folytatólag ismerleini talan orvoslásI ajánlanak, mert
fogjuk. Mindenesetre legjobb
lenne ezeket a pápai s7.óza- a magántulajdoizhoz az embernek
lokat egész terjedelmükben természetes joga varr. A magán
rendelkezésiikre ,bocsátani· ol' tulajdon összhangban áll lIZ

vClsóinknak, hogy eJméjűkbe. emberi természeltel. Mind azt,
lelkükbe véshessék azok rnin- ami az élet fönntartására s
den belúiéf. Emberi és kaloli- magasabb szinvonaira való
kus önluc!atuk emelésél szol· emelésére szükséges. a föld
gálná ez s a lársadolmi és
gazdasági zür-zavllrban csal- ugyan nagy bőségben lermeli.
hataJlan eligazodásukal, -leg- de önmagálól, az emberek
főképpen pedig saját jogállá- művelése és gondozása nélkül
suk bizlos megismeréséf. La' nem feremhetné. Mivel pedi9"
punk szükreszabolt hasábjai az ember a munkában szeIJe
azonban ezl nem engedik meg. mi fehelségél, fesli erőil fekleli
azérl kénylejenek vagyunk az anyagba s ilykép az állala
megelégedni azzal, hogya kör- munkált darabjál a természe/o
lev(!lIekból egy-egy utmulató
megnyilatkozásI idézzünk, mini nek szorosabban önmagához
amelyek refleklorfénnyel vilá- füzi s minleB'\' SCljc:ít belyegét
glljá~ meg a munkásságot nyomja !'éi: (J 11lél/ányosság és
legközelebbról érdekló, de sok- iog e~nilr()nl kiviÍnj~k, hogy e
szor homályban maréldf kér- déll'abol sajáfjául birja s ezen
désekel. iogát senki meg ne s~rfse ...

XIII. L~ó Rerum Novarum Hiszen a föld a· megmunkáló.
enciklikája például mindenek keze alaH elvitilozik : erdőből
eláll megállapifja, hogy "liiljuk szón/ó, fel'lllékeliellh61 termő

lIzt a nyilvánvaló lényl, hogy lesz, s élmi iiltet mq;jtlVul, al:.
a legszegényebb sorsu embe-
n~ken hamarosan és alkalmC!. vele ugy egybevegyü( és benne
sZIn segiteni kell, mert oz em- mar(jd. hogy löbb;"\yire lőle
beriség nagyrésze mélfányta- semmiképpen már külön nem
j c'ln ul SZ0l110ru és nyomorult válaszlha/ó. Már pedig mikép.

,viszonyok közölt tengődik." plZn türné azt az igazságosság,
Ennek a tengódésnek, sől hogy más birlokba vegye és

i 111 11161' valóságos halódásnak élvezze l1zl. amiért más fiir~·
orvosliisé'J a munkásság legfőbb doll? Azért az egés~ emberiség
kérdése. Végső alapjában a néhány kiilöncnek ellenkző vé
magdntulajdon ;ogának kérdqvévé leményével·rnil sem lörődve s
leli ez. A szocláld~molrl'lf6k II Illfmészelef nyilolt szemmel
ugYlInis. élkik a munkásság szemlélve amagdntulajdont, mint
kizárólagos képvls~lőinel<sze. az ember ferm~szeléveJ és é2
refik rnagukol fellolni. cl bajol( békés és nyugodt együfféléssel
orvosiástíra el m('Jg6nlullljdon legink6bb mege~yez6 jogot
eltörlését lis llZ összes lermelő minden idrJben tényleg elismerte.
~szközök köztulaidonba véle. A polgári törvények II magán-
I\!t ajtínlják. A nallypápa el.I (lZ tulajdonjogot megerősitik és
orvos~ógol, cl 1ll('J[iilntulaJdon 12rősznkl«('J! is 1lIt'g'védl\<. Súl
elförlé5él elv'-'li, mert arrGl néz- suntesiti azt az isteni f{Jn'éflyho~

ve ugYlJ10nd ,,!Jogy mogánlll- zó, <:lk l cl mlÍs lulajdonllllelk
lajdoll elközösilise maguknak a még II megkivánásáf is fillja:
munkásoknak is kdrukra vollla, "Ne Idvánd meg fefebarcitod
Könnyű beliilni. hogy bármely feleségét, se ház61, se mezejlit.
ipar6gban a munl{tJs els6sor. se szolg6jill, sfb," 1. Móz. 5. 2i.
bllll lIzon célból vállalja el a Hangsulyozol1an emé li ki a
fáradélimaI, hogy szerezzen körlevél, hogya magdntulajdon
magának vCllarnit, azt magdnjo- jogdt a csaltid érdeke is klJveteli.
gon, mint sajátját és tulajdondt "A lcrmészelnek szenl lörvé·
birhClSSé2, Mindőn llgyonis ere- nye. hOR"Y a csaJóclafya gyer
jét és iparkodáséÍf Olts hasz' mekeil. minden szükségessel
nMa szenfeli, azl llzon okból ellássa ;-s e (örvényt maga o
teszi, hogy élejének föilarlására ferOlészet odamagYClrilzza, hogy
megszerelZe CI sziikségesekel Cll. ölya gyermekeinek annyit

.s a végze II munkii<irf leljes io- iparkodjék szerezni, hogy ma·
Rot nyer nemcsak arra, hogy gukol az élei ké/es folyásábiln
bérél követelhesse, hanem arrll anyomorlól fiszlességesen
is, hogy azt lefszése szerini megÓvhass6k. Ezl pedig csak
elhelyezze. Hd lehtlt kiadilsai· gyümi)lcsöző s gyermekeire
nok megszoril~Sé2 állal valamil örökségképpen hagyolI birlol<
me~'okl'lril s takClréko~sl'Ígának által leheli".
gyümölcsé I bizIosabb megőr- Abból azonban. hogy cl ka-
zés végell fekvő birtokba he, lolikus egyház a pápai körle-
Iyezi el: ezen birtok nt!m egyéb, vél ból is kilünőleg védi (') ma.
mint a munkabér más alakja s rl6nlulajdon jogál, nem követke
éppen azérl az igy szerzett zik, hogy annak korldtait nem is
fekvőség éppen ugy képezi meri. Ezekről a gondolatokrql
~,z ó biriokát, mini ~ munká- pedig-rípen a IMsadölmi igaz
JavaI m~gkeresell ber. ságosság és béke érdel(ében-

A szociaJiglák feh61, midŐn Iugyancsak kell, hogy szó le·
az e~yes"k jllVllit elközö~iteni ~y(m. Le~kÖzeJebb. I (-)

I
osztdly képviselői, a papsdgot
nem idegen elemnek tekintik
a magyar nemzet testében, hanem
megérteni akarják és avelevaló
lelki harmónia szükségességét dt
érzik. Ez a körülmény az Aclió
Calholica sikerének Magyaror
szágon egyik néJ~y bizlosilék<1.

Halalmas laps fogodtli a püs
pök zilróbeszédét..

Anagyviiradi esonkaegyház
megyéből jelen ~oltak: dr. Ma·
darász Islván preláfuskanonok,
dr. Czapik Gyula apfllkananok,
Csernus Mihály apálplebónos,
Ruszka Zollán c. kanan ok, Fet·
zel' József és Val'ju Lajos es·
penisplebánosok, dr. Domanek
Pál tb:esperesplebtinos, Er·
dódy Bakacs Iván és Ambrus
Tibor plebánosok, Kovács Sán
dor püspöki tanócsos é5 Ta'
káclS Dénes k~rkápJán.

AZ ACTlÓ CATHOLICA
ORSZAGOS KONFERENCIAJA.

- A 'l. , Aclió' Calholica dr. Glélll
fetder Gyula csanádi püspök
ügyve.zeló elnöke' vezeléséveJ
juniu3 hó 25, 26 és 27-én há·
romriéIpos orsz~gos lelkipász·
lorikonferenciál léII'lolI Buda
pesten mintegy 300 lelkipász·
for Jelenlétével.. Az lZlőadók llZ

Aclló Catholica legakfuálisabb
kérd~seivel foglalkoztak. Záró
beszédében különösen hong
sulyo7:llI dr. Glatlfelder Gyula
püspök; hogy Actió Catholica
gondolata ne legyen formalizmus,
,emali:zmus, ne legyen csak
50k • és nagy elgondolások s
ill~rejek, tömege, hanem állan
dóta,Y'ékenység, alkolás, kisér
l<2t~zéso,és.ebből kialakuló, ki·
J/á,vó élet. ,.

. A~hivő .egyszeril nép nap nagy
t(Jmegel ép ugy, mint II mlÍvelt

, .-.
0".0:

':':"""" "r~,',::,Ko:, .... T O L I K U S"" ~~-C T I O{,~?::;:>~ . -". ~

_:~~~;t?~ATOLIKUSOK \ ÉBREDJETEK l
':MI.nt~~:y 35·~-:40 éve 'annak, uralma a lelkekben és az egész

hoíiy"i} mClgyill' kCltolicizmus emberiségben!
'erŐtelies,en .,:, szembefordult o Mult hClvi számunk bon - az
mult. szá?Cld kapitalista és libe· endrődi kerület Esperese nogy'
rális irányzatával, hogy, meg· vollalú cikkben világosan ma.
uihodoll. ,lelkiélet kialakilása gyarázla meg, hogy az aclió
nyomán ....::.. tJntudatosan gondol- cselekvést, kalolikus aelió pe'
kod~i,.~.1J1egfontoltan és elszdntan dig ~Ilalános aposlolkouó letl'
akarni, s Q4tran cselekedni ta- rekészséget és munkálkodásI

,nitsa meg 6'z ország löbbségét jelenI.'
je.let;fő. de lomha mozdula~lan- Kriszlus apostolainak mun,

" s.~gabiln ;',!ehetellen ,katolikus k6iáf: lsten orszdgdnak terjesz-
tOflle,geket.', tését, s ezzel egyiltt a föld né-

:A''''nag-ys'zerli fejbuzdulások pének boldoguldsdt elösegiteni,
és nekilendülések - ri szét· nagyszerűés felséges működés.

ágazó förekvések és rendszer- Amig lsten dicsőségén munkál
telen: szervezkedések miatt - és nemesíli saját életét. ugyan-
m,ég, egy Zichy' Nándor. Pro· akkor terjeszli Kriszlus egy·
há~zka, Apponyi lüneményes házát, s szolgálja felebará/ja
tehetsége és lankadalJon mun- földi javál és örök boldog-
kássaga mellett sem eredmé- ságáf. .
nyezték - a .kifejlett munká- A vi/dg megjavitdsdra, a tdr
hoz, ,; lemérdek· szellemi és sadalom boldogitására induló nagy
anyagi áldozathoz mélló sikert keresztes hadjárat bátor, hős ka-
és kivánt hatás!. tonáiul azonban csak azokat lehet

A kitűzött cél' a. tdrsadalom besorozni, akikben Krisztusból
vaÚdserkölcsi, kuiturálfs, 'közgaz. tápldlkozó, meggyözödd,ses ka!.oli
dasdgi és. ál/améletének Krisztus kus· felfogd.s, apostoll lelkulet,
örökérvényli, 'a jog és kötelessé- va.t/ásos ér~~s, állhatatos m~nka
geket'~ minden tekintet nélkül - keszség és f)nzetien felebarátz sze-
igazságosan és méltányosan ren. retet ~l. . ; .
de:ző isteni tanaira való tökelete(1 Az lI~en kaloh~,usok.bol sze~
dtépitésében, s e nemes, az egész 'veze~J !ab?~ - bo,lc~ es egyse
világo! dtalakitó, megreforl1láló, ge~ lrCl~Yll~s .mell,ed, .- ap?s.
jobb"'és szebb földi életel biz- lolllelku/,elu ~wrdnJ(l ",'sz I\r~~z.
tosiló lör<2kvés . elérésére - a t~~nél.k es öz e~lberJ::ie~e~ ud·
me,gmozgatolt, katolikus milliók voss~gr~ ~e7ef,0 egyhazanak,
lJ(ltudatps, egyetértő akaratnyilvá- de balol: kllarfo ..rohamcsapa~a
nitdsdban' és döntő jellegll cselek- II ,kalo,lJkus ko~~~efl,:m ,:S
vésében állana. . . egesz~e~es ::,zoclélIIS. ~let kl-

'ó' '; '.. '. <.. •. alakulasanak IS. Az Actzo Catho-
, A"csal<nem~/J1berfe/elli nagy /ica munkaeszközei: az ima ön
~e!,;'ta(é!J1 b ,,:r,is.ég élete meg- fegyelmezés, jópéldaadds, hi~atds-,

'JCI,vUas,anak, '.~I~lsel.hef~b~ sor· beli kötelességek hllséges feljesi.
.s~naki':.a;z Orokk~v~losél~ ~I' tése, a katholikus egyeslileti szer
1c:l1~ ;valo :halad~~anélk bl~' vezkedés elősegítése.
tQsll~3ár.~ I~rv~ze,ru, harmollI' Eg-yesüleleink c:lpo~lolképzó
~us, egyu!lm~I<odesre, ml~del~t iskolák legyenek. oho! meg"
alf()g~~ ..ce!ludalos er6k\feJI~slfl. nyerjék híveink a hilbeli járIas
van szukeg .,. :. . . s~g. cselekvóképesség. becs ü-
. Ezt szo/galla,' ezl Jelenil llZ felczs életmód és 1'1posloll buz-

"Aelló C('Ifholica." gósóg kivánalos erényeil J .

o'Az'-egyház' 16lhaló fejének: Katolikusok r Sorokozzato\{
XLPius pápának gondviselés- és llipjetek be Krisztus orszá'
~7.lZrU programmja ez, hogy gálJélk aposloli lllunkáreJ kész
megszildrduljon Krisztus királyi seregébe I (1')
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halMozalánaI< jogerős voltát
mondoIta ki.

Az óvoc!ai kÖJlség-veLzsné.1
Dinya Vilmos kifogásollll, ~~f.

!Jogy (lZ ovónók ké1pjanal< 128
120 pengót cselédlarléÍsra és

·Itlssál< el akisegitő dajkili
(reendókel is, A ml'li szociálIs
viszonyok azl kivilnjál<, hpgy
eg-y-egy sze§'ényebb cSZllád. élI,
kalméls nólagj('J kapja e fizetési,
aki nemcsak él lakarilást. és
vizhordásl végzi el; d'e Ié.'nyl€ll

\

segit öz óvodakölelesel<. gÓ11'
dozásábélil is. A löbbség elfo..
gadla a I«:illsé~velés.l.

Endrőd, 1934. július 15. HÁRMAS KŐRÖS.-~-~~~l-----·-
Közgyűlé§ck I l§kolaüg;y

Egyházközségi képviselőtestületi közgyíHés. i A felekezeti tanítók járandóságának, rendezés~J:
. Az" end.~·Ödi egy!lázl<?z:;égi líép- \ici a gilyuasági bizo!t~,ágot bizla I ,1,i(~:I1~n 1')(í:iIII vailá~· (.'''. köz- A hollandi rcndszerJ, hely

\'lselOlestulet t. Ilo 5-en renU!\I- Illeg. O!\,(Jjc1S11gYl I1II1:ISll('r klWlell- szerini a belegápoiási pó/adó
vüli közgyülé?t tarlott, melyen a Majd a jövö évi költségvetési kik DZ ():"../iÍ~;gyii!(~s ,~l{)lf: l1lilllájárakiveleIH<iilönlegestlJ~
tagok nagyszammaJ Jelentek meg. tárg'Yaltu le él takiii';kossáa elvé- az ll) Isku!l!i el' /;ezdeti'Lol III l-la' 0- 'lsl<ol'" d 'I '/ b"'" '/,

. . . t, ... :.. . 1_ '", I _ •. ""1/ <.1 II S cd a 0)0 l Z OSi
Elnök és a tagol< Illilll ~iz~ga- llek _.szlgoru. éI~kal~llal~saval. á? l~,!}.(.\~~I!,I, ciCíl.~,;t:I'. l~~I»)'dC L~I.- ~é'llc az egvházi lanilók helyi

biztosok örömlllel ~lüge'.Ielc le, egyhaztanacs eJofcl'Jesztese eltel" 1I",d".lh! cl 1\Ó,~kC"_í.:11 I'J:II1\~k. iáründóságait és llyugdijjéÍruJé-
/looy a tantestülel az elmult lan- lllébell. I::.'; c!.' .oiél V(!/llclJk u kerdes, I' 0'11 '" l)h )." " k . .; . j

t>. ".' . . ,~ ,\ .... 1.,"'11 I" :'1 \,u "I ZUf:\1 oIIlJanyzö.-
, évbtll IS llagyszel~.1 l1l1lnlwt vcg- Az elem l lsliola bevetele LS.700, r: I, u, ::7.a\~ "C,H) ).) \.' l;: II)} '? íO- Ili adó bevezckséllek nehéz~

ze~t és más.Jeilegll ISkolál, ereJ- ~sszkia~ása :37.500 pengő! lL\Jltet 1~<1!<1I" l1 . 1~I:j()llf~l.c. i,,'f!yhilze'" ~ége miCl1t - elci1etle.
menyével osszehaS01l1Jlva nagy tel. A fedl:zcilen ös~zeget'-lllillt C::5~Z~IV::/Il:I( 1Cl1lJc1I\.k.l\l\. /';"z h'l' l' ,'. \
I· é '11 t' "l t 'k If" '1 '. é (',"d'll! 1......0 f'I'I' ""'11 l'l·i·)!"I. 1\ U1CCI1eSClfe noO,1 nhg-e Ismer s I e I o ce . IS '0 LI elllliartasl segc.)'t Ll törv ny ." ~ l .V c, '':'',\.: \l /.C ,,\, "t\ 'l' ' . . l ...· ,

é' '. 'b 1" .' ";..,' .'<1 JdVd!'cf JlYllg\é\st lo~ Je cnlem a nehez
A ko"zségl' l's!<olafeJlntal"a'''I' "e~ llelJllC en a p. (J !tlk.dl K().z~egtü," és 501< (londol ol'o"o' jce'('c!e's

l"" l'é l, .... . I '~l('" ,'(,.' I':' A lö('8 .. XXX\'I'I' I - <> ' l.I f l \ rel.lleZ! al egy lélb .üz~e",1 ,ep· z ). cn I' I. C. Ille'oldása
géliyel kapcsolatban, né1lány e· viselötestület. r.:lsósorhcil (J kiizSC!FC hC1riljc1 ~l, I' , I" . I
lebbezö kérelmére - él j(özség-' HZ ell\! ]07 <07.S'>(lf) < 11"'OYA j j.' "1 f' 9"00 P b' rt Ilépi:::ko!ii!< !',:n:l:arltJsál, bo y . J "lS'- Ut>

közigazgatását felülvizsgáló vitéz vélel ~~ gyll~b~S~Ü '\;;dás ;llell~('l i1wnbélll ilii is ('Iniriú, !loUI' fölJl>~ég.2nek a%ollbail az a ki·
dr. Bartha Illini~z[eri til/(úr és lköltsé".:)vetési lliJllyl llem Hintet kl. ,illO éj fckkl'I.,:kk iskoiáil<c11 VállS~gcl és l\érelme, hogya
egyik miniszteri fószám vevő át· <:> • 'I ... l I -I ,. .

Az C·jJyl'la·z "o'j')'g'!' e"~ sl.elll-'jlli sulu C,l'!tJ.(,l(J IUllllmjolll Jll~iil 90 százalékosállamse·oély me)·vizsgálta az egyházlcözség költ- mU' v " ) I .... I '" 'I I t'>
kiadásainál rcndki\'üii ki<iUás!céllt t1didK, Ol ,: I(C>LS~:l~Ci( dl' OL- lelI él 11I'Llffuijjáruiék csö1d<en~

ségvetését és zán;zátnadásút, nem- il':i!'. - kilClbirö ""Ii\2ssé;;iik
}CU"'öllben az elmult évek alall ll1ulatlwzik és csak részbell nyer . I r léséról, illetve önnak áfvállal'!',.

~~/('rll~1 -.- i'il(olél.CIIII/;'lriilsi sc. u

végzett épitkezések elszálllolását ~edez~lei i.l iO év elŐ,1t vás(Ú?I~ g-.'I·) I ll\'lljlalli dL CgVIJdl/(ÖI.<- sárói is iníál<edjl'k az IIj rcn-
l'biJazolo' VKM. t"'l'ratakat l·S..Az cs klttzetett "Becker".t~le t!,'VliCiZI l 1 'Iell'~' }." /, t' '11 ., I .' ·,J· i ~C\llC:'. c \\::zes.
elnök - a kél községi jegyző sza n o a aIII l es ,ÜZS~gl Idelt.íe, .:,. I" •. ". ',.. :' ......

jelenlétében _ készséggel bocsá- cca 2500 P. I\épviselőtestulel dk- ':::'uk."'-'lllll dICSLIl'k::; 111ljllUIl A ll1Jl1lszferlul1l e lobblel Kl'
tulla rendelkezésre il lúv;ÚIl ira- líént héltárcuo1t, hogy enllek tÜI'- 1c.IJcs~1I1< <:; kÖlel,,;s::;égiikci d adAsl a régi - tehát nem ui

1 lé é t II \ I lé I \ l f'O/S",,·'I' r\l\~sllll é1Z0l1lJűll nem llolwt, melyek világosan igazollcJl< esz s re ü» cvcs IlJ al kol <cl'. " ... -,-,'~ \, - is \ülaaeló bevezetésével fe-
az egyl!jzl;0zs~gi vagyollkael6s I(épviselötesllilet il költségvetés [)llrll;II~ .. \':1(~\' rÜ,ss7.~II;,(lr,c1I.IIIi.c1.g tkl.helllé.

é . ,.. " t lé ét 15 k"" I'~"" ll, '" (11 .. 1':'.' .. 1.. :" '.1 seg",)ll\lllib~ '.
s zázsz3maaasülí dSZ a c p napos ÖZ~Lel1l ele tet e el leli- bé::I. 1924 t~ ugyanis dZ orsz6g

és helye::;ségét. A képviselőtestület delte el. I l . 1'1 f I k /..
l1elyesléssel fogadla az ismertelést. ' ''. " , j.\z c!clni 1l'5poldill,}sligyel irá·· azon él \Osa., \I < e e eze I·IS·

"Ké'pvrseJolestir.let v.éguJ - hálas nyíló !,lIilll::iZlllil1iszl,zriulll vé- külák fenniarlásához nem,vagy
E~y~t~J1~CSelöteri~sztésér~ld-:: k?sZOnelét t?lt~acsol.Ja, az, Egy, gül is lL~:1l lúllclell ki e su- jelentéktelen összeggeljárullak.

mouoolla, hogy .a--Dlu: a Ilona hazlllegye ~opasztoliHlak ~s Zad- Iyos kérd<:?s iiú,,.?yalása és me::, ! -. - 5 " . .
Lé!mQl1b~temon~Lá ával megül..~se-. ravecz Istvan püspiik lll' Oexcel- oldc';~él ,Y!j c '" lO~za.' szazalekos IskolaI
dett és ll\egllil:d.~lett állási'a' !{Q-.' lenciájának a bÚllIálás SZCIl!St:- l).':"" ()'.' l,. "11 j·II·' adai flzelfek.

- é k k I' I 'It t' " I c ,', ,(" c.. cl (Jlll I ím. a H I ' .. k I' f
rábbi lwlározata fenntartásával g ne egyes" :.ISZO gil a asael', llliij;', C"! !!_')'u,:aiás ki\'6ió szal, a a <2~y laZI IS o aka~ enn·
csak kántoriakbíÜl·láÚas':'f.érfi-taLl~ l!g~ancsak lwszo?e.tet m~1lti a ~rlöje Il"'iic1lkOl.iJicl .údckes~1l larló ödófi:z.elók 10-l)5szé'iZll-
eíÖ~ yálaszt. - ~~p~~ztorol :< óf~~adlas~~ané .reszlv:,tt vil':t!ilja III l! g a I«(rdés llliben~ lélws iskolai adólerhel visel .. ,

h , 'fől ,- ' 1161/1934 Ile ,es lat sagO<lla s egy,,- 1";1<21: I. II It 'll ... ', 'I'
Az egy aZI la osag sülelel<llek, nem!,iilönben Utlrl!l' ne". s ellle e e amI es· po-

sz. leirata értelmében képviselő- Péier l:épvi:sciőte::Ui!cli tagnak (l ." ~-' fele~(e~et~ vag!.... h.~tvalllÍsos adójukkaJ a többi állami és
testület hozzájárulLa Kovács Dá- bélndériulll szerve7.éséért és veze· Iskowk mukodese klllOllosen fOll' községi iskolák f0nnlarlásállOz
niel endrődi és Varga ferenc bu· tését. ~os, .n~ert e.~ek, t~lárl. r;z~g az ál- is hozzájárulna\<, miér! volna,
csatelepi tanilók álláscseréjél1ez, s Ve'al'l'l e·ll~l';r07.t" l'''pv'''elö''os liI ill I iskola/mal iS klvaloúb ered, '1 - I I ' , I
a lemondott Kovács Dániel Ile- "" I n... . ,> -c. 1" '~~ ; ,p') ,;. 'G " me tanya éln es sere mes azon

("Iet II(')'V a t"lll"ófo"ldl' II tallt'lo'l IIItllJ ,/Itt dnek el ... Az toyhaZl '.' .
I é t 'tk a a' s"l eg 11a .U, ,)~.J :. I .'. •. '-t_ {Y'k J: '. . d _ fieltetlenitl Jogo;,· lI/fézkedés h'O'DYy re I os szav z s " y' 11- allomas allal11seu t\1 et Ismét me- [,\~.(J I.. J~/lfltar~(/s.o fIlIfl .en kon , . . . '. '. o

gulag Varga ferenc tanilót vá- kérelmezi és en~el{ l1le()adásá\~1 zerva/lv ([lIl:fl~felflll sze!lleb~!l ~Iem· az egyhazi iskolaI adot nemfLZelö
lasztolta meg. . korább311 fellerjeszlett h tanítónő l:sak "egyhazl, de nemzeti erdek lakosok, testületek és intétmények

Az évi tüzelőanyag beszerzésé- kinevezését szorgalmazza. . iS. , . legalább 10 százalékos iskolai
......__~~ ~ ......__~_'_..~_."",.,_O~u /\z illfdliciós iJók l'llllulltJval pótadó! fizessenek!

I!{" ,.,~ - , I "t t"I"··' '" ' fo:yloll IFl~!)!obb llehézs<?gl'ík Senki nem zugolódhatík el.
II ozsegl ~epvH~e O eS"tüe[~ kozgyu es, Id!T!é\diiilc az egyházi is'\Ola~ ellen, meri cl közleher viselé •

.Endród l,özs.ég l<épviscló~ ság nem fo bi;~ollság ja\'us!alál fennlürlÓlwé\k a taniló!d<al szem-
iesfüklC2 julius 5-_6111 Timár Imre lerjcs;tleilc pflllOló!ug II kép\'i# IIh' j) kililiÍlló fizl!ksi köi(dezelt~ sén alapul és nem uj; h,mem
biró elnökletealall rencildviiU. selótcsliilel ek, meri a ii1kos~ sé~teikel iileloeJl, A I'>:,gi nyug·· a régi iskoléli ödó ujji:Íélesztése.
közgyiilésl larioll, amelyen 30 ság és élZ (\ilYélközsJg útkke- di)i!dézci...!ÖlikrCIl\QI1~lévcl az E bevéJel él mai és az éÍlfCl:.
lárgybdn hozoll l1aJározalol. inek is a rövidebb, eg-yelws ll), n),uRdljtorvél!Y fqly/an az egy- ltinosall 90 százalékos állam..

Többjjal-méró lJorfog'yaszlási uliréíny felel meg. Többen hi- Ilflzakm az" :-.ddl':!,,tekrlél sokkal segély közötti' l<ülönbséllet;
adói~IlCl~oarraTékárél Polányi JöllÖSIlCk ialbIlak, iJolSY iJd dZ nagyobh, kontlbelül hatszor ak-
bi\iliíi~-Tava5Iillára (1 képvi3eló- lIgoari lItirállynál /(özér<.kkböl kora telier esik, millt a multban. vélIéIminI l] nyugdijiilrulék díjál

-- .' ,I I I I l" l ' iórés;;:ben fedezné.leslLilef nem _öuO I ll] öl e,<ol. nem Ic cinl",liel< azt, hogy "ág- ;\ megoldási mó(/ az volna,
I\ényszer"ágások cselén jövó- ict-e valal,inel, földiél, V(l~!\r llel!l, :'d/;Y az egyházi adó/aID/( iskolai A dülogildadásol<r('J - ".
ben csak forgalmi adof, c1ol)o- öl<!wr il! 800-1000 111(!lcrrcl cé/oimI forditott része feNben fo- líözöS aJószedéssel biz'osiJofl
Jási és kimérési díjéli szednek hosszallb, iöbb l1ell'iill meg- tyó évi szeptember J·től kezdve - mai isl<oloi adók elt?gsé~e~

él kleklóL lörö ulirönyf Illiiri forsziroz- !riál/)'talanul folyósitaniÍ minden sek lellnéneK.
Az évi lúzelóanyagol képvi· zill<. q;:yc~~ lallÍlónalí ugy állalllse- Az egylJ6zköZségei< e I{öny-

selólestület ('J !Zereskec!eillli SU1VllZal többséggel az elói· 8ély tcrlll'~szlü, mini a helyi
RI.-IÓI vásároljCl rTJCff. iilrósiSg javéislal~t fOfJacllbk el. jé1vilClallllÖk terhére ~>sedékes nyi.i, gyakorlati tervezelél -

Varjl1 Elek és lársCli kérel·A'l. isl<olál{ zársúJilJéldásfmöl< 1(~s%pél17.járal1d()si'JgailCI pénz- liszleleitet C1;tlnljllk az ille/éke·
mére a vadásza li hl]szonbérl elfogadtIsa után CI községi Q""~ üg\'i IWrm8Jlyzilt. sek figyelmébe.
1934, ~vi élUg. l-fól 50 sziízn.. Ini iskolak köl1~égvcléséf tár.. (!. =---~_.~ JftirSN'~U

lékbCln Illzl'sékeltl? gyalla cl képviselólcsililel. i-\ scgJ.ly llil;CS és Illé~ kilMös
Az egyenes vonalban nyi- pár évvel elóbb még 1141 pen, silles rti hosszu ieleig. (ló lel'-

tandó Ilgari ..!!lnál e!holározl('J gós köl!ségvelés mos! 7628 P. més van, bírjo a nép? l) Les~
l<épviselóll2slLilel l] kisöjáliléÍs Össz-s7.iikség-lelel liinl-!I fel. A niczl<y József igClzR'(llÓ és Di·
engedélyének kérellllezésél. fedezeli llitlny 5300 r., évi 5 nYél Vilmos kifogáso~'ák a Iul

A kondorostanyai...!.!.!.!!AlKov6cs- százalékos póladól jeleni. -- A lliW\' clöir6nYZélii ü:'>3zegel, de
Tóll1 bizolIsági lagok a régi sulyos lehel' onnan sz6rmazik, a (;~l>l>ség elfogiHIliI (l költség-
hosszabb cikk-cakkos ulir<'iny hogya ntlgylaposi "Olagilnis- v<?lisl.
lllellell érvelicIc. !iornol< \slván koláj" Illiniszleri engedély és f\ klsóbl> iJölósági haláro~

és ~(aIOlul Imre bizottsági tél- tJllélOlsC'gély nélkiil s7.aDi'Jlylala- zi'llol< bcmulai~séÍntll dr. Tóth
~ok él sokkal rövidebb, keve~ nul nyilolla meg ö községi is- indilván)!<lra s7.ólöbb~éggcl l<i~

sebb öss7egbe keriiló l2gycncs kolaszél<, s most élZ egész ld· mondoita I<épviselólesliilet,
ulirány szorgalmazJálL Rácz La- adás - minden állalnsegély hogy feliilvizsg-cilali I<ére!emmel
jos - mint a képviselóleslülel- nélkiil a közs~gel terheli. liél- él a vármegyei kisgyiilés aZon
tó I IciküldölI bizottstlg tagja - sonlóan alulI'l1éll< iskolitI lélesi- határozata ellen, mely al is-
nel1ézlTlényezi, IIO~Y elóijáról leni a polyál<halrnon i:;;. ,i\llElm· kolafennlartási seg-cály koráhbi
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LAGBOL
Negyvenéves papi jubileum

Irázon. HeUnger József ny.
tanilóképző inlézeli igazgató.
szen/széki biró, uiirázi plébá·
nos julius 1-én ünnepelte fel·
szentelésének 40 éves jubile·
umáf. E napra esetI az 1924
ben Nagyváradon végzeIt ta
nilók 10 éves találkozója is.
A lélekemelő ünnepélyre a
Nagyváradon voll lanilóképző

in lézel i tanárok és off végzetl
lanUók igen szép számmal je,
len lek meg, hogy emeljék voll
igazgafóiuk iu~ileumánakfényé/.
Az ünnepsége:- bensőséges

szenl mise vezejJ~ be, melyen
a voll tanárok és tanilványok
közös áldozással járultak az
oltárhoz. Meghllfóan kedves
voll a már fll(nőtt voll fani/vá·.
nyok minislrálcísa._Mise ulán a
róm. kal. iskolába gyüllek össze
ünneplésrl2. amikor is elismerő,

kedve.s szavakkal méllallák a
jubiláns hervadhalélllan érde,
meil. E lélekemelő ünneplés
közö~ ebéddel végződöll, mely
alalf dr. Molnár Imre. a kerület
országl?vülési képviselője és a
hálás lanilványok őszinie po·
hárkQszöntókkel hódollakld·
véÍlövoll. igazgafójuknak. End·
rő<.lrÓI . fehérváry ferenc és
Bencze József rk. Janilók vol
lak ielen.·

25.. éves tanitói jubileumát
lúlo.{(,iHúniusI4~én egyszerű

keretel< .közöl! Lenkei Pál róm.
1< af.~ánlorlélniló Szeghéllmon.
25-ödszöl'.. lépelt mint vizsgáz
tató 11Iniló JClnilványai elé, kik
nek szülei, - minI mindenkor
- most is szép számban je'
lenlek meg. Azonban ez a vizs
'la nemcsClk győzelmes küzde
lem .-volt .1I!lldomány hlll'clerén.
hanem bensó ünneppé váJt,
merI cl kerülel esperese, Felzer
József pópal fllkos klHllör6s is
megielent ~s őrömlnel közölle,
hogy ll? ellyházmegyei főhCl'

ló~ág Lenkei Pál kánlorlanil6'
urol lell<iigmeretes és hűséges

szolgálalára va ló leld nl e/te J,
hogy el?Y nel.ryed !2vszóZCldon
)<ereszlül az jfjuságol lelje,
odo?'ldt1s~C11 nevelte és az isko,
lánkivűl - is úgy o nl1pnevelés.
mint II 16rsadalmi téren - meg'
becsülcísl és köztiszleletel szer
zel! mag6nak: igazgClfó-l~nllói

eimmel lünlelfe ki. Hogy meny·
nyire egyiJdorrl o loniló Icike
lanilviinyoinok lelkével, mi ~~m
bizonyl/jCl iobb(ln, minI oz, hogy
a gyermekek ~ kijelentésre
minden előkészilás és figyel
meztetés nélkül örömükbczn
e~y hangon kiál/otlák: ls/en
éltesse I A gratulálók /ömeg<?,
hez miisörömmel csollakozunk.

A Katolikus Népszövet
ség Temetkezési
Segitöpénztára

uJján mindenki köllIlyifhel (lZ

elhalálozás mialf jelenlkező

gondon, mep.nYllgvi1s1 szerez
hel magálll1k és családjának.

Iratlwzzék be tagul
meri ezállal csekély havi fag
sági dH ellenében oly összegű·

temetési segéJyről gondoslw·
uik, ameiyből a gyógykezelés,
lemelés minden kiadáSi) fedu
heJő. A Jemek'si segélyakciót
a nagyváradi egyházmegyei
Apostoli Kormányzó ur 190M
19M sZ. alalf jóváhagyta és
ait1nlja.

Tagfelvélel és .a díjak befizetése
az EndrOd; Gyomai Takarékpénz
tár rt.-nál Endrödön, hol minden
nemű felvilágositással és utbaiga
zi/ással díjtalanul s:wIgálnak.

Tag lehet minden /4-65 év
közölti egyén.

Orvosi vizsgúlat nincsen! Leg
kisebb havi díj 50 fillér.

EndrlSd római katolikus egyhéz.
községi képvlseltstestUlete pályá
latot hirdet lemondás folytán megűre.

sedett XIII. sorszámu külter(JJeti tani
tói állásra. javadalma: törvényes fize
tés á~ lal<áspénz, vagy tenl\5szelueni
lakl\s 111. isko!"szék határozata sJl:erint.
Csak kántorfaldJ;1I1 járta!! férfitllllcrök
pályázhatnak. Előnyben részesülnek
azok, akik gyakorlati kAntori tudásu
kat az iskolaszétd elnök elött bemutat
ják. A kérvényhez az illetékes plebános
által kiállilott erkölclIi bizonyitvány is
csatolandó. A válaszbélyeg~eJ ellátott
kérvények julius hó 21-ig 1\ plebáníll
hivatalhoz kUldendők. Ha ezen állásra
már helyben műkődö választatnék meg,
a beérkezett kérvények IIZ igy megUre
sedett killte'rUleti állás betölté"énél vé
tetenek figyelembe. Helyi pály6z6k is
vannak.

Havi ájtatosságok sorrendje.
Az endrődi hitbuzgalmi egyesületek

h2vi összejövetelűket az alább jelzett
időben és helyen" tartják:

Július 22-én d. u. 1/g4 órakor lesz az
Oltáregyesűlet havi ájtatossága a tem
plomban. Szentbeszédet mond az apát-
plebános. .

Július 29-én a Jézus Szíve Szövetség
csoportvezetőigyUlekelIlek össze a pol
gári iskolában, ahol az apátplebános
szentbeszéd keretében ísmerteti és ki
osztja a jövö havi imaszándékot.

Augusztus 2-án este 1/26 órakor a
leányegyesület és szívgárda közös áj
tatosságát vezeti és predikáJ Kiss
László káplán.

Augusztus 4-én este Ih6 órakor az
Eucharisztikus férfi Iiga ájtatosságát
tartja a plebános.

A kereszt II poros!: blrósá
goknáJ. A porosz lörvéllyszé
kei{ egyrésze ismél I<i[üggesz'
lelle a kereszfel cl tárgyaló·ler
mekben. Az Indokolós ClZ!
rnondjCl, hogy ezzeli'l" tör
vényke7.és szenl és iinnepi
Iyes vollt1t C1kMjiik kifejezni."
A liberális·valláslolon korszak
bön a förvényszéki kereszte.
ket á/adlák aZ egyházi hatósB
goknélk. vClgy a muzeumoknok
(I.) Most megker€sfék az ille·
tékes lényezőket, hogyezekel
"kere!zfekel ismét <1dják vissz~.

Templom búcsúk.
Szent László napján ünnepelte Kon

dorostanya népe a tanyai templom vé
dös7entjének emléknapját. AT. ünnepi
szentmisét és szentbeszédet, amelyen
az aoyaközségből is sokan voltak jelen,
Csernus Mihály apátplebános végezte
nagy segédlettel. A környék Jelkészei
közül jelen voltak a búcsúnapon Gás
pár István mezöberényi, Szabó Frigyes
szeghalmi, Riegel Géza füzesgyarmati
plebánosok. Ancsin György kondorosi
adminisztrátcr és Fölföldy Béla endrődi

káplán. Szentmise után az egyházköz
ségi képviselőtestület koodorostanyai
csoportja és a Hangya szövetkezet ve
zetősége tisztelgett Hunya Ince vezeté
sével az apátplebános elött, aki sze
retö szavakkal köszönte meg a hívek
figyeimét és megértő, közös munkára
hiv ta fel a tanya népét. -- Délben Ti
már Gyula helyi lelkész vendégelte meg
az ünnepen összegyült papságot.

Aszarvasi plebániatemplom búcsúja
augusztus 12-én: szent Klára napJán
lesz a kegyuri család és a környékbeli
papság részvételével.

Az endr6dl-öregkertl kápolna bú
csúürinepét Nagyboldogasszony napján
ünnepli a körzet katolikus népe.

julius 26-án: szent Anna napján
tartják a dévaványai templom búcsú
ünnepét, melyen a környék katolikus
egyház:községei búcsÍlskörmetben szok
tak résztvenni.

Doktorrá avatás. Huny(j Sán
dor középiskolai tanárt, közsé·
günk- s·zü\-öflet bÖlcsészet dok
torrá avatták a szegedi egyete
rnew. Ez annál is nagyobb
örömeI szerzel/, mert disszer·
IlÍciójában Endrőd tőrlénefél

dolgOll~ fel ö legrégibb idők·

lól napiainkig. OraiulálunI< ,

Az uj tanitónénik. A fanitónő

képző·intézetek (dicíknyelven:
"lil>o-mCllli'lLinok ") szürke, eme·
letes flZllegváralból kiröpiillek II

leképesitőzöfl galambok, hogy
mindazt II szép12l-jó/-nem~sfés
hosznosl, {,lInelYQt öl hosszú
eszl,mdó alaft elraklcírozlak fo
~ékony s7fvükbe és bájos fe·
j~cskéiül{be, friss energiával,
llivalásul< szen~tetével beleplóll
liJlják a jövendó IllClgYClr nem
zedék koponyá!óbll és IeikiZhe.
Né~y endródi letíny loboglaljll
no~y biiszkeséggel él szép
oszlólyzi'llold<~lékes képesí/ől:

Kalmár Etelka, Orbók Erz$tbet,
Pintér Eszter és Zlehovszky
Margit. Az élei kClpuja elöli friss
reményekkel állnak s mindjárt
elósl:ör ls a trianoni nyomor
lis állástalanság köszönfi ók'!l
Bizalom, hamarosan s7.i.ik'3ég
lesz még a most fölösszi!lllu
mll~yarti'lnilól<raés !anilónókrel .

Vísszatérések. Ami610 me~

törlék II slOciCllisla malmlll (I

bécsi l<özséglllnácsb6n, meg
szűnt llZ othczisfll propeJgémdóf
el6mozc!iló ferror is. Sok ezren
lérlek visSl-a azok közti!, okik
a lefolyt 15 év alatt felekezet·
nélkülil2kké letlek. Egy óprilis·
!Jovi slafiszlíl<ai kimulatás egye

diil Bécs vt1rosáball 22.000
ilyen "vis~zéltérőről" lud, de
I'l'lé~ egyre jelenlkeznek.

Primicia. A csonka. váradi
egyházmegye két úi áldozó·
papja mulalIa be első szent
miséjét a debreceni kalolikus
templomban. Béres Audor és
Nógriidy Nándor uimísések já
rullak először az áldozat-ol·
tárához. Béres Andor nemré
giben még a Tiszántuli Hírlap
nyomdavállalal nyomdásza voll.
A hivatás kegyelméi felismerve
- fáradhatalfan szorgalommal
tanulni kezdeti és előbb az
ér'etlségil szerezfe meg, maid
a kalocsai érseid lyceumban öl
eszlendős tanulás után· pappá
szenfell~k. 0116rl1oz vezetője

maga az egyházmegye főpász

fora: dr. Lindenberger János
aposfoli kormányzó voll. Nóg
rády Nándor szinléll debreceni
születésű, aki a győri főisk06

tán végezfe szemináriumi lél'
nulmányaif. Derék vallásos ipa
ros családból 5zárnHHik. Atyja
egyike Debrecen le~kiválóbb

kovácsmestereinel<. Ollárhoz
vezette az Apos/oli Kormányzó
u·r megbizásából Mellau Már·
Ion prelálus. helynök, mig a
primicai .szenfbeszédel az IIj·
misés régi hilol<la!óia I2S il csa
lád régi barátja: CSCIlJUS Mi·
hály endrődi apátplébános mon
dotta. Az ünnepély fényét kü·

·,önösen emel/e a hires debre·
ceni Szenl Lászl6·vegyeskar lli
nemérlyesen gyönyörúénéke.

ZlehovszkY Pál subdiaconus.
Dr. HClnauer IslvállVáci me·
gyéspüspök P<iler-Pál ünnepén
szenfelte atszer~)ClppáZle·hovsz
ky Pál endr6di V. év~slheoló·

gusl. Gratulálunk.

Az Endrőd-GyomaiTakarék
pénztár Rt•. ~-su+1-k--Q-g-\teHe1f

öM1l<LJ.2énzinlézele. jUl1hlS 11·
én J"rjOllél_n-,~g'yyellilll11-<-évi
~~gYUlésit. IgClz~ató--- --';iigi ielentéséből - melyben
v67.01v(l a rendldvűli sulyos
go r.d aS<Ígi vi szonyol, al ~s ?'I

pénzln"~zefck lIebfÍz . belyzelél
- valamint mérlegéből is meg·
óllopilhllfó az infézet megal~

powffsÓllO és szllárdsiÍgll. A
veze/óség cl lelllJ<"gyobb loku
lakarékossáll, óva/os t!lőrellifó

irányHi:1s mellefl mindenkor
~zemelóll tortja ClZ inlézet és
polgárság érdekeii, A helyi jel
leg és érde!<~llség tuddlábol1,
tldÓSllivol szemlJen mind~nkor

1:1 I~gnag.yobb fokú rzló7.ékeny
~ég~el és kimélellzl viseltefile
Az inlézet jó bonifá5ál Jellemzi
azon körülmény is, hogy II

védel! gazdoodósok 27 tétele
ö~szkil1qlyezéselnek mintegy
cco 30 százalékót teszi kl és 40
szeres szorzafon flllüli adósai
csak kél kisebb tételben szere·
pel. Elnök II belétek növek~·

désér~ hrvltl fili él lebelősebb

részvéIlyeseket. mert enélkül a
gazdasági életben enyhülé:os nem
v6rhQló.

"A félénk megijed a veszély
elótt j a gyáva a veszilyben, a bá
tor ll. veszély lItán. « jean Paul.
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(Színhely a. pia.(:tér)
Terefere Közgazda8ág

Az önálló vidéki takarékpénztárak.
Páskumi: Hallom, 1J()g'y el·

csépellek k~'l1dil'k Mihály só
gor. Hány magoi ódoli '?

Csejti: Hfll bizony nal!l'yon
megcsalt benl1ülll<cl. t-Iuszoll·
négy magyar 1J0ldoll 280 ke
reszl 42 Q. első bll/.álódolf.-A
gépész nel<, meg él lllunl(ás0!,

Ilak kiadtam 3 mil,sa 78 kilói,
egy ara/ónak és rnarokverőnel<

4 mázsál. a ve/ómag vl:'11 18
mázsa, a kenyérnek való 8 eSél·

ládlag részére 16 mázsa. Ez
41 mázsa 78 kiló. Adóra-ka·
molra egy fillér sem jul.

Ugari: Mifelénk. még rosz
sza bb. Egy-egy kereszl 10-14
kilói ad, És sehol sem voll
12-14 keresztnél több egy
kisholdon. Az Apáfur ugari
földje már csak jó trágyás és
10 holdan 70 kereszt 11211. 6 is
szflwfjll II fogál.

Konctorostanyai: Núlunk a
fekele föld('!< Ill'!t!éldI6k a 4
m~zsáJ. cl homokon azonban 2
mózsa az állag.

Peresi : A valóság az. hogy
mindnyáian n:íszorullli1k a ve·
lómall-](öcsönre. Ugy hallám,
hogy c1 biró ur kclszü! Gyulára
emiatt. Hál cSal~ jól kösse fel
él - kClrdol t

Gazda: Hál csak kiírl ben·
nünkel (I pap úiságja. Engem
meg kiilönösen kifigurázoll.

Varjasi: Kérdezze meg ki·
gyelmed lJ Slefán lan6rl, hogy
"tréfa voll-e, vagy inlrikó? f"

Zugi: Alighanem az! mon·
daná, minI az egyszeri ('siz·
Il1ndiamester, aki llZ inas he'
Ivett a feleségil f1'11611é1 a kap
fofával, hogy "mási al,C!r1am,
de vélellenü! igy is jó lalbl/am."

Mirhói: Beszéljenek m6r va
lamit I,(wdtek a I,özségí gyű

It~r61 is. Csépelliink, s amiol!
n~m meheltem el.

Oyomavégi: 011 vó' a szer·
keszlö, bizfoson megírta az
iigyeket. OlvC/sd el az újság
ból.

Kociorhegyi: Miféle I,öllség
vetésről tárgya[/ak '?

Községi ember: A számadó
jegyző bel~rjeszletle az iskolák
jövÓ évi köllség elóirányzaféll.
No meg az ovódákéf is.

Varjasi: Hát oszlán csök
J(enl-e az adó?

KöZiégi ember: A leg/öbb
nél keveset vállozolt, de az
elemi iskolánál négyszer CInnyi,
mint régen vol!.

Peresi : H61 ez, hogy lehel?
Ugari: Mink is nagyot néz

!ünk, de azl mondták, hogy az
új iskoláJ, miall vall a növe'
kedcí!. azérl szavaztuk meg.

Gazda: Nem is szabad ki·
térni. Az ilyenre kell lenni
pénznak, akár. honncít veszik..
Ne csak él papnak legyen is
kolája l

Községi ember: Na -na gazd
mam. Kelld is másképen be
,';)n~lm:. !la ide adÓZlIa. Kell a
lani/ás, kell az iskola. de oko
sabban is jehd(l~ megoldani il

kérdési. Lálfdlll az egyházi
költség velésl is. Harminc laniló
után az ö~szes személ yi li s
dologi kiadás 37.500 penh!'ő.

Benne rt 6300 pengó nyugdij
is. Ha czl levoniuk, akkor
1050 pengó csik 1- t lanilóra.
A többit az állam adia. A köz
ségi is!<olánál pedig az összes
kiadás 7628 pengő. Ha meg
kapják az állal1lsegélyl-, akkor
is 5300 pengó terheli CI köz
séget, leháf igy 1760, amugy
pedig, hél államsegélyl nem
adnak, (öbb minI 2000 pengöbe
kerül minclen lani/ó. Pedig íIt
csak egy laniló nyugdijjáruléka
van beszárnítva.

Ugari: De: hál miér! csinéll
iák CI dolgaI éppen Illost, enni'
kor mé~ l<enyerünl< is alig
I~sz? Ne111 vlÍrl1alniínak peÍr
éviB' ?

Tanitó: Az apálll1' lnindig
Clzl mondolIa, hoB'Y' amig ál
lamséB'ély nincs, .acIdig nem
szabad iikolát állilani. Meri ha
él miniszlerium azt lálja. hOllV
a község- lim ugyis állil és fenn_
larl iskolát. okkor nem köny·
nyen lId államsegély!. Az ui
iskolaszél< elsiette él dolgaI.
Meg kellell volna magyaréÍzni
(IZ embereknel<, hogy az iskola
szervezésre a Miniszleriumlól
engedélyl és államsegélyl
kell kémi a képviselőtestület·

nek. A \'éllóság az, hogy elő

zetesen engedél\'1 nem kérlek,
éÍlJélmsel!l'ély folyósi/65rt< ig·<ire·
lel nem kaptak a Miniszleri
umlól, és minden felszerelés
és lanszer nélkül megnyitolfbk
a nal!l'ylaposi i:lkoláJ. A lakos
sóg fizelhet, mini él köles,- élZ
eredmény pedig gyenge.

Simai: Hál iszen igaz. hOIlY
m6skor löbbel tudlak a gyer·
mekeink, ele hál lényleg nem
is lanulhallak. meri sokáig még
pad sem yoll, ahová Jeüljenelc

Csejti: De hál miér! engCi'dle
ezl a t~nfelügyelő ur. hisz no,..
vember elején kinn voll II meg
nyíláson?

Tanitó: A lanfelüllyeló lll'

llem hibás. Vándor iskolcík
máshol is vannak. III a hel\J·
beli iskolaszék hamarkodla el
a dolgol. Éveken ál elIud/ak
menni a gyermekek a kilünó
varjCl'Si iskolába sárban·vizben,
egy-kél évig még nyugodtan
eljárhaffak volna most, amikor
kövesúljol< van. Kiilönben is a
nagylaposi ujleIep legfeljebb
2-2 és fél kilómélernyire vari él

varjasi öregiskolálól. De ha
már mindenképpen mel!l' akar·
tiik nyílni az iskolál, akkor tár
sulali jelleggel - minI a lakos·
ság iskoláját. nyitollák volna
me~, melyhez a község segélyl
adoll volna. Ugyanakkor meg
folyamodták volna az államse
~élyl, s ennek biztositilsa után.

Széchenyi már 100 évvel
ezelólt hirdetle, hogy hitel 11121·
ldil nincsen normális gazdasági
élei! SOkall megirl~lIék az Ö
néi~\,eszméit, elgondolásait és
igy Ilem sokkal később meg
alapiloifák az elsó magyar la
karék pénzfárl.-

A lllult század negyvenes
éveiben már mind löbb és löbb
vidéki pénzinlézet létesült.

A kezde! sok nehézségén
kellell keresziül vergódlliök. A
bizé1lorn hiánya s lüilöllösen
a szabadság utéÍni gazdösági
krízis, époly nagy mértékben
veszéiyezlclJe apolgMi lársa·
dctlom javait, mint ma. Amikor
azonban láI161(. hogya vidéki
magyar ta!<éuékpénzlárak mi
lyen szilárd alapokon nyugsza
nak. él polgári lársacléllolll be·
lillLl. hoR'\' él polgárság jóléle
és II .:,:/d l><lj~i válság me~'

szlincse leljesen össze van
forrva él vidéki pénzinlézetek
által követelt hilelélelfel. Lassan
megindult o belei, a tőkekipzö

dés, maid ennek nyomón cl

norlllhli:> lii1cdélef.
A !dSi:f.:lIJa. iparos és keres·

kedó-oszlály lagjoi mindinkább
bizalommoI kereslék fel a vidéld
lakarékpénzl<Írökal, hogy rész·
ben meglilkariloll kistókéiket
gyümölcsözlessék. va~v pedig
hilelllez julva,meglllapozhassák
jövójiHtel. Jórész l él vidéki Illa
~yar hiJelszervcl<nek voll kö
szönhető az, hogy él g.:2zda be...
rendezhelle kis ~azdös~gé'it.ki
~gészilhelle jósziÍgéÍllományál,
földjéhez még fovbbbi földel
vásárolhaiolI. Az ip<lros- és ke
reskedó-16rsodölom is Innen
szerezíe szük.sél!l'es forgólóké·
jél.

A vidéki önólló magyar la·
karékpénzlárakra mél lalön még
nagyobb mérlékben van szük·
ség. A nagy világhtíború ulbn
ismél vidéki pénzintézetek vo!
lak az elsök, melyek segédke
lel nyuj/ollak az oláhoklól ki·
foszlo/l vidéki polgári liirsac1a
Iomnak ahhoz, hogy újból be·
rendezkedbessék.

Négy év elólt elérI bennünket
is a világB'Clzdasági válság
hulláma. A felelóJlel1 és 1121-
kiismerellen egyének nagy
d e m a g ó g i éÍ v cl. J , ezért
II vidéki pénzinlézelekel okol-

vette volna ál kezelésébe az
iskolát a község.

Kondorostanyai : Csak igaz
élZ a Iwzmondás, hogy "susz·
ler, maradjon kaplafánáll" Al
kolni szerelnek, de a keserü
és nagy landlial fizesse él nép.

Közséii ember: Ne zugolód
jék kend. /\z egyszeri küJdöllség
vezelöje azt mondla a Minisz
t~riumb.n : "Indród köz~ég

lák. Pedig il vidéki pénzinléze·
lek nem voltak hibásal\. Tiz év
elóll a fővárosi llaB'yobb pénz
intézetek konjunklurát cís jó
hasznol látva il vidéken, vi
déki nagy fiókhálózatukat min
den jelentősebb helyen erősen

kiépiteHék. Ennek következté·
ben olyan éles leli. a verseny
a vidéken. hogy mindenkinek
aranyfálcán kinállák II kölcsö·
nökel. Lehetöségel nyujfollak
mindenkinek, hogy nyakló nél·
küladósság0t csináljon s ez állal
hamarosan elérkeztünk oda,
hogy az ország polgárságának
nagy része eJadÓsodoll. A vi·
déki önálló pénzinlézefek en·
nek egyöllalában nem okai. Jól
ismerve a polgársá~ helyzeiéI.
tudták. hogy kinek mennyi köt·
c,;önl lehel és kell adni.

Ezek a vidéki takarékpénztárak .
nzindenkor kimélettel voltak adó
saikkal szemben, amil legjobban
bizonyit alon tény is, ho~V

adóslliklII csak a végső ~zük

~égben és igen minim6i1s eset·
ben perellék.

Egyedill a vidéki önálló tak(J~

rékpénztárak vannak hivatva ma
is arra, hogy a köziiletek és hely
beli polgárság tókéit össukyiljlve,
azt gyllmölcsöztesse és ott hely
ben használja, nem mint a na·
gyobb pénzintézetek vidéki érdel

keltségei és jiókszervei jelstivják
a vidék fölösleges tókéit, azt el.
vonják a falvakból éi annak min~

den hasznát és jövedelmét más
hdyeken használják jel.

Ha nem volna ma mtg va·
lahol helyi érdekú önólló vi
déki lakarékpénzlár. azl még
áldozlItok árbn is Iéire kellene.
hozni, elhal pedig megvi:ln, azt
lámol!l'éltni kell.

A mai nehéz pénzügyi hely
zetben ugyanis csal< ezeken
keresziül ludják előleremteni

azl a hileltökél, amely ._fel/ét
Jenül szükséges· é1hhoz, hogy
a termelés munkája meg ne
akadjon és eg-észsél!l'es . pénz
l<illelyezések nyomán a vagyo
nosodás, jólét és boldo~ulá~

útja nyi/Vél álljon.
Ne üssük teháf. honQm lá

mogassll~C1 helyi vidéki pénz
intézelekI21. mert akkor sajót

Imagunkal és a faru népé' lá-'
mogaljuk. Baranyai István úgyv. Igaz~·

gazdag. még államsegély nél·
kül is vállalja az iskolát." Ezt
tanul< elöli erösilefte meg II

miniszteri lanácsos ur. Ezt .
tudja már I<end. És ha mégis
párlolja öke'. hál nyögie az
igál.

Zugi: Ugy van. Ki, élmil fej ..

zölf, lIzl élvezze.-(Tovább nem
irhattuk, meri jöfl a publíkéHó
irnok.)
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HIRDETÉS.
Endrőd-Gyomai Takarék

pénztár Rt Endrőd. (Fiókintézet :
Gyo.ma .. ~efe~on: Endrőd 2.) Fo
Iyóslt rÖVidlejáratú mezőgazdasági
kölcsönöket. Elfogad feJ mondás
nélkali betéteket a legmagasabb
kamatozás mellett. Foglalkozik a
banküzlet minden ágával szel
vénybeváltások, arany é~ ezüst
pénzek, valamint killföldi pénz~

nemek, beváltásával a mindenkori
legmagabb á I folya mon. Minden#
neműfelvilágosi!iÍssal és utba-
igazitással dijtalanul áll rendel.
kezésre az Igazgatóság.

" Hirek a gabona és állatpi
acról. A magyar-osztrák búza
egyezmény larifális intézkedései
nek életbefépfetése végre valóra
vált. Az első búzaszállilmáIJyok
megindultak - fövárosi értesítés
szerint - Bécs felé. Akiszállitás
némi áremelkedéssel biztat. E hé
ten a tiszavidéki búzát J5.50
15.70, takarmány árpát II. zabo
12.40, ,tengerit 10.70 P-ért je
gyezték a tőzsdén. A ferencvárosi
sertésvásáron a mangolica hizó
kért minöség szerint 65-72, hw;
sertésekért 10-76 fillért fizettek.
A boriu ára: 54..:-64 fillér között
mozgott.

A Ker. Fogyasztási Szövet
kezetben kifünő cserép és tégla
kapható. "

Száraz akácfát vesz - az Egy-
házköz-ség. "

A Kat. Népházban egy üz
lethelyiség kiadó I .

"Az El:yházmegyei Hatóság 1238/1934.
számú eniedélyével."

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

Stefán Béla.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyol1la
Felelős üzemvezető: Teket Sjndor.

Szer]{esztői'üzenetek.
H. L. Endrőd. Megnyugtatjuk, hogy

a nTereferének" semmi személyeskedő

vagy bántó célzata nincs. A falu életé
ben előforduló jóízű eseteket tárja fei,
hogy lapunk sok komoly cikke mellett
egy-egy kis mosolyt is varázsoljunk a
nehéz életviszonyoktól komor arcokra.

K, I. G6rögélléa. A nagylaposi is
kolában azért vizsgáztatott a csejti ta
nító Ílr, mert ezen iskola szervézéiére
még miniszterí engedély nincs, igy, te
hát ez csak ,,~agán-iikola" ez idej~.

A fenriálló rendell~ezéSekSierint min
den tanuló után fejenkint 30 pengő

vi7,ilgadij~( kelteIt volnll fil,elnfök ll'
8zfilöknek. De lI2'yancsak a törvény fel
jogosíljR a vármegye lan[cl!ll!yel1ljét
arra, hogy "íl:azolt szegénység, vagy
más különös, méltánylást érdemlő ese
teklJen (betegség, elemi ciapás stb)
feJéremérsékeJheti valin' elengedhefi a
ma~ánvizsgálati dija!." A kir. tanfel
ügyelő lír dicséretreméltó kiiIönös jó
indulattal nemcIlak a llf:egények, de a
birtokos szUlők gyermekeinek is elen
gedte a dijat. Ezért mentesUItek a fi
zetéstőf. Valószinűlegnem haragusznak
II szi1lők érte.

Gy. Gy. MeztStur. Lapunk nemcsak
Endrőd, de a Tiszántul e nagy körze
tének is katolikus tudósítója. Ezért
kértük a szomszédos plebániákatis,
hogy hiveik közőtt terjeIlszék. Minden
hová nem juthat el az lsten szolgája.
Helyette elktildheti e lapot, hogy olvas
sák és fejolvadjanak a I<atolikus /<ő

zösségben.
Tanlt6. Helyben. A Terefere anya

gát köszönjűk, kérjük a jövőben is.

: Ame Garborg a 'norvégek vi
lághirű irója egyik könyvében a
következőket ifja a pénz vdsdrló
erejéról :
Pénzért sok mindent lehet,-

de sok mindeni nem lehet
megvdsárolni.

Péntért vásárolhatok ennivalót,
de nem vásárolhatok ekés!'
séges étvágyat.

Vásárolhatok orvosságot,
de nem vehetek egészséget.

Vásárolhalok párnákat.
de nem vásdrolhalok nyu

.. godt. alvást.
Vásárolhatok szórakozást" '

de nem vásárolhatok lelki
örömet.

Szerezhetek pénzzel ismerősöket,
de nem szerezhetek odaadá
barátságot.

Fogodhatok szolgákat.
de nem vásdrol/zafom meg
a hűségüket.

Szeruhetek testi élvezeteket,
de nem vehetem meg a lélek
nyugalmdt.

Pénzért megvehetem a dolgoknak
külsó burko/alát,

de nem vehetem meg a mag
ját, az értékét.

Ha összehasonlitom, hogy mit
vehetek meg pénzért és mit nem,
akkor azt kell mondanom, hogy
sok mindent vásárolhatok pénzért,

de sokkal több az, és fölötte
értékesebb, amit sem pénzért,
sem a vi/dg minden kincsé-
f!tt megvenni nem lehet, - a

.lélek békéje.

Hevesvármegye Gazdasági
Egyesülete - tiszafüredi gazda
gyűlésén;kimondolla, hogyama.
gyal' gazda közönség terhei csök
kentését elsősorban az ármentesi
tési társulatok álJamositásában
látja.-"Van olyan gazdaság, mely
nek 1000 P. kataszteri tiszta jö
vedelme mellett ugyanennyi az ár
mentesitési adója is." Az egyesi!
let felir a kormányhoz az álla
mosítás .sUrgös megvalósilésáért.
(Mult havi SlálJlUllkban' tili iZO.

.7
eiális SZ(!illpontból silrgetliik
ugyanezt I)

Kinek adjuk el ft buzánkat.
Az Endrőd-Gyomai Takarék·
pénztár rt. vezetősége, hogy
a változott viszonyok közepette
is - az intézet mindjobban be·
töllh~sse hivatását, bizományi
megállapodást létesitett a "Ma
gyar Gabonakereskedelmi r-t. "
budapesti legnagyobb magyar ter
ménybevásárlási és export céggel,
hogy tizletfeJeinek, valamint a járás

,éi környékbeli gazdáknak ezirány
ban is rendelkezésére áll hl\sson.
Megteremtette ezáltal azt a lehe·
tőséget. hogya termények min

,denkor a legmagasabb napi ára-
1<on legyenek értékesíthetők! Az
intézet már megkezdle a gabona
,vásárlást, miért is felhivjuk RAz,
dáink figytlmét eme kedvező ér
tékelítési lehetőségre. Mindenne
mű felvilágosítást és tájékoztatást
készséggel nyujt az Endrőd-Gyo

mai Takarékpénztár rt.

KÜLÖNFÉLÉK'
-. ("':'.. ....:

.', A PÉNZ ÉRTÉKE.

köszöne.te.

nyi/ása szerint.
Ez a harmónia és egyetértő

munka szükséges a különféle
lársadalmi réf€ge.k közölt is,
mert nemzeti meger6södésról,
ujjászülefésről,fe/lámadásró!
és fejlődésről beszélni másként
képtelenség.

Ma minden fársadalmi osz
tály szenved, nélkülö"z. gond
ban éI: cs bár a holnélp;a is
ködös és nyugllllaniló; mégis
valamennyi megértő szívvel
nézi és segileni hlljlandó·a le
helőséghez képest a nincste
lenséggel és megélhetéssel küz
ködő leslvérein : a munkás·
oszlá lyon.

Közös kivánságot tolmácsol
a vármegye főispánja. amikor
azt kivánja, hogy a munkásság
is' becsülie meg saját fa;láiát
és a nemze l ' balsors6ban
osztáJyoslársl'lif, ne üsse meg
aseglleni k~sz testvéri k(;?zet,
r.anem véli!re térjen mallához
éscsonkClságábCln, nyomoru
ságábCln is szereS.%1 azt él fől

det, amelyen l<lnünk és l1éllnunk
kell.

A fronlon egységes volt a
mali!yar. A társadalom, minden
osztálya közösen és együtt,
szenvedl€ II háboru borzalmait. I

A 'béke nehéz küzdelmében
ne- rudna egymásra, tCllálni" a '
mali!yarság?

Ne hallgassanak él lelkiisme
rellen, önérdekUkel h&ihászó,
feIbujlókra, hanem kövessék '
azok szaváf, kik nyill. , becsü'
1~I~s sz6nd~kl<al nyujtanak ke
zet nekik és testvéries megér·
téssel öllC!llk és emelik fel őkell

kós csalódjának 15 '/0'(1 feltI21·
lenül megbizható és kllünő

munkoteljegilményf nyujLMesz
sze földön hire v~n azoknak
ar. endrődi munkilsoknélk, é1ldk
- hilla Istennel< nllllyobb szóm·
ban - nem kllcérkodnak ZI
kom munislákklll és demokrll'
fókkal. Minden költ~ég nélkül
szivesen vállélljuk cl kiválogCl'
Jást, ami állal nagy meli!nyull'
v65t szerzünk II birtokos osz·
16lynok.

'Sport
KupamérkőzésEndrődön.Az

ETK jú\. l5-én az" első forduló
utolsó mérkőzését fogja játszani a
Békésszentandráii ,Hunyadi SC
jónevű csapatával. Az ETK veret·
Jenségét akarja megtartani, azért
legerősebb összeállitásában áll po
rondra. Mivel a Hunyadi mindent
el fog követni, hogy 'az ETK~át

diadalutjában megakassla, szép
élvezetes ktizdelemben lesz része
az endrődi sportkedvelő közön
ségnek. A mérkőzés délután fél
6 órakor kezdődik.

A summások

Dr.' fáy, IsI ván főispáni szék
fog.laló, bészédében erősen ~Iá

festette' II "mezó~azdasá~ nem·
zell jelentőségét, maid II kö·
v'etkezó :érdekes nyilalkozalof
lelle ,ll vármegye munkásrét~

géhez: .
. ;;Jöijön hozzám ,mindenki bi

zalommal, szegény és gazdag
egyaránVhogy szemtől·szem·

beri:"állván, :nyiltan. őszintén'

lárgyaljuk' meg és 'infézzük el
II problemákat. .,

A munkásság helyzetét má
ról hónapra 'nem lehet meg
váltbztatni, de kijelen112m. hogy
llgyükel magyar testvéri sziv
vel karolo'm e, fel' s minden igYG
kezeterrimelazOh leszek, hogy
sorsUkon ;avifsak. Ezzel szem~
ben lIzonbéln azt' kérem tőlllk.

hogy ök is helyezkedjenek a nem
zeUegység alapjdra, mert az ő

sorsukon is kön~ebben tudunk'
segilenl'"Clkkor•. ha nqm vc!11 el
lenfelekként állunk szemben
egymással, hanem egy lábor- .
banli2szünk; eggyé forrva' cl

nemzelí egység gondolatában".
: Oszinte;'megszivlelendő be-

széd. '.:':': .., " ',,' , '
. kiársadalom minden osz

tálya egy:'egy' tagj" cl nemzet
testének. '

Bármelyik tagja befegatest·
nek;:'lI' fájdéllmllt, szenvedést'
~Üérzi az' egész lest.

A nemzel-iest is akkor erős

és:halalmas,ha annak nlinden
lagji1, lehál-· minden oszlé5lya
~p, egészséges,' erős. .,

.A, tesk tagjai harmónikusan
összed61goznak .' és 'e~Yl11ilst

léZgitlk az agy 123 el sziv irá·

·Aielmull nopokbon kÖV<lI·
~égbenjórtaz endródi plebá
níánLapUsnyik András öreg

krZrtl"munkós.' Ölvan snmmós·
leónynevcibl2n mondoli köszö'
netet. oz Apólplebános urnl'lk;
!lmiert lIZ ókigyósi Józser, ma·
orbttn elhelyezle őket. Hálás
zlismerésseI n y i III t kb z o lj
Stills7,ny Ödön fólnléző úrról,
oki nogy megértéssel és jóin
duralll'll bánt ozendr6di sum
nósokkol. - Ime, B hála érzés
lern, vesze!! még ki llZ ~gy'

~zerú magYl'lr szivek ból.

Ezzel kapcfiolaiban liszleiet
iel felkérjűk a vidék nagybir·
oko~ait és bérlóit, hogy ösz
~zes mezÖgozdasógi munkó·
sllikőt és cselédségükel - l'Iján
alunkra Jogadíák fel.- Kez~s

Idgef vállalunk azért, hogy val·
áserkö]csi és nemzeti tekin
elbim' 'ni~gbizhaló, becs iiletJu
tó: szdrgalmas munkósokol
ljánljunk. Endrőd 1000 mun·



Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett

közliink.

szógáll Azl hirdeli ma is, h.ollY
él nemzet jövője, feltámadáso
és nagysága hitében, liszta
erkölcsében é5 erős hazasze~

reIeiében gyökerezik.
Éljünk Szen! István szelle

mében és ismét boldog lesz a
magyar.

Az álkel'eszténység lögáj~ba

öllözöll, .elvelemüll ne,mzetí
szociális/a orgyilkos fegyvere
olloHa'?:ki nemes élefét a kíváló
államférfiunak, aki éveken ál
szívósldtarlással,· bölcs irányí
tással védte megcsonldlolf ha
záiál - a komlllunisla·szoci
áldemol<rala vörös rémuralom
és a horogkeresztes fÚlzó irány-.
zaf aknamunkája ellen.

Vallásos, szegény földműves

slillők gyerlllel<e voll.· Önlu·
da/os katolikus hÍ/éi nemcsak
áléHe és lisz/a, példás családi
élelének közponljává teile, de

Endrőd, 19S4. augUst/us 15.,
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magyar kélr~ol, de magasan
10boglaUa a szent kereszt ki
rályi zászlajál i5 és azllanflii'l.
hogy ha a kard szerezte is
meg, de a kereszt és az ennek
tövében fakadó ku/fura és er
kölcs tar/olla fenn és védte
meg Szenl István veré ves or·

Nemes és liszlelelremélló az,
ha egy-egy férfi es:zét, l1lun
kaerejél és vagyonát önzeHe
nül áldozza a közéd, hazájáért,
de még nagyobb elismerést és

hálát érdemel az, aki meghal
a hazájáérl. Halandó szív töb
bet nem adhat. '

Tüneményes !udását, fárad
hatatlan munkakészségél és
végül erényekben gazdag éle

lét áldoziCI hazájáéri: Auszlria
népének függetlenségéért és
bolJogulásérl a régi lársország
világhil'ü kancellárja: dr. Doll
fuss Engelberl.

NAGYBOLDOGASSZONY.

Egy hős mártir~ ,

Mil iinnerli az Allyaszell!- vihart kiálloflllnk. Merl mindig
egyház a Boldogságos Szüz tudtuk, hog\' Mária "anyai pa-
llwnnybeviielél. lásljál olllllmunkra lordrtja"

A világ 360 millió k~lolikusa milldiR bizalommal csendül
egy pillanatra fölemeli örömlöl meg ajkunkon a magyar nép
és boldogság/öl sugárzó sze- vérzivataros százéIdában ké

mél élT égre és uiiongva zengi: szíill ének: Boldogélsszony
"Üdvözlégy t\1ennyország Ki- Anyánkról. régi nagy PEl/ró·
rálynéja". nánkról.

De van egy nemze/o melynek Most ismét felh6k lornyosul-
égre szegzefl szemét könnyfá- nak a magyar égen. Víharosélb
Iyol borflia, amelynek bús. szo- bal< rf)inl bármikor. Ezérl kony·
n10rú aZ éneke: "Dicsőséges nyes él szemünk, ezért oly bús>
~vlennyben könyörülő Anyánk. az énekünk: ..Ne fel"dkezzél
Száml meg síró néped, áldd meg sz~gény magyarokról."
meg szegény hélzánk!/l Mennyei csillagos lakábó!
. Immár 900 esztendeje. hogy ióságos szemekkel néz..Mária

országára" a Nag\,boldogftsz
e/56 s7(~nj királ\,unk Nag\'asz- szony. Várja, hogy él mClgYéH'
szonyunknak aiánlolta fel 01'- ság a Szenl Lászlók, Nagy
szágál és népét. Azóla valami Lajosok, a Hunyadiak hitével
saiálsi!gosan meleg I<egvelet ismét hozzá fol'du!ibő.

fúzle őseinket hozzá. HélI'cban Krisztus megbecsül/e, min·
álló mi1gyar 'csapatok esle a denkinél jobban szerel/e, mert
láborlüz mellell fléwgosan imád- édesanyfálIl válé2szlolta.
kozlák a szenlolvasót. zász. Mi is hasonló tiszteletlel és
(óinkon 011 tündöklött a .Boi. szeretell<::1 közeledjünk Hozzá.
dogasszony képe és "ha el Csendliljön meg ajkainkon
kelleff vesznünk, zászlója IQff Eszterházi Pál nádor régi· kö
szemfödőnk s csenditésünk az nyörgó fohásza: ..Kelj fel édes
Ave Maria eslharang sZlIva. " if) Anyánk! Te uralkodjál fe.
(Prohászka.) ~ leflünk és ~zenl fiad Jézus

fs 900 év ólCl mennyi vészt- Krisz/us, a mi Üdvözitőnk"

ÉS
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Felelős szerkesztő: I
Szarkesztöség és ~i~d~l~v~t~: ~~~~Széchenyi utca 2. .

Bőlcs éleslátással rájötf arra,
hogy a nyugali nemzetek na~y

ságának litka: ku\lurális fejlődés,

I
a nép saiá!~s faí~ hllajclonai~ak

megnemeslfese es az egyene
kel·családokat-lörzseket erős

nemzeli e~n'ségbe olvaszfó és
a műveli népek családjához
kapcsoló nagy szellemi áram
latnak: a kereszlény hitnek
átüllelésében és álélésébn rejlik.

Megismerte, megszeretle és
kövel/c i<riszlusl. Tudatos meg·
gyóződéséból és bensőséges

buzgdllllábó! kiáradt "az L1j ilil"
és az egész magyarság lelke
átizzotl a megvállói lanok heví
tó, iÍlalakfló és megsemmisífő

erejéfől.

Boldogan láthallél. hogy él

katolikus egyház papjai pór
évli7ed alal! csodás munkál
végeztek az évszázCldos po
gány bahonasággal áti/aloll. de
hajlékon\, és fogékony ffiéll?yar
lelkekbell. Példájál az imában
és erényes élelben nemcsak
az ország nagyjai, de él nép
nClgy lömege is l<öve!!c. A
katolikus anyaszentegyhdzat nem·
zeti magyar egyhá.zzá teile, s él
történelem tanusága szerint
addig voll nClgy, erős és bol~

dog él magyar, amig egységes
volt fajiságában és hitében..

A talárjárást pár évtized alall
kiheverle az egységes katolikus
magyarság. - mig él kísebb
pusz{ulásl jelentő mohácsi csa
tál követó török megszállást
145 év1g szenvedte - a hil
ujitás folytán hitében ddrClbokra
törl, sok vallási Yiszályt és·
háh6ruságol álszenvedő,s ez~

állal közös erőkifejJésben meg·
bénftütl nemze/.

A csonka-ország népe ma
kesergő ajakkal énekli: ..Hol
vagy Islván l<irály, Téged ma·
gyal' kiván, Gyászos öltözeIben
le elől/ed sírván."

A szen' Király szelleme azl
hirdeii a bánkódó,Iörlreményű

trianoni maSlyarságnak: Térje
hzk Istenhez, - legyelek hű·

ségesek erkölcseilQkben és
életetekben az ÁrpBdol< hilé·
hez, a magyarság egységél
szolgálo katoLikus egyházhoz
és szeressétel< önzellen, áldo·
za10s éleI/eI e drága magyar
földet l

A "szent jobb", ez az áldolI
"vezérkéz" irányi és uldt mulal
ma is a nemzelnel< ! Dicsösé·
gesen forgatla hajdanában a

KÖZGAZDASAGI

,

Szent I~tván

Előfizetési árak:

Negyedévre 20 fillér.
Megjelenik minden hónap 15-én.

A nemzef Atyjának, a keresz~

fény magyar állam megalalJ í
tójának: Szent Islván első ma
l!!yar ldrálYl10k ünnepél üli
Cluguszlus 20·án az ország
népe.
. A I<atolikus egyház a hU
térítő ilClgy aposlolt:a szenle!,
-az államhöfalom, az ország
alapíló. alkolmánytadó bölcs
és iósá~os feied~IIlJ('I, a ma
gYM nép ö dicső ősöl< csodás
sorozalából killlClgasló, eré
nyekben Wndijklő OUli!y férfiúI.

Kilencszilz éve mull, hogy az
állClIa emeli siékesfehérvéri
iemplomban pihenni lérl. de
nClgy alakja ma is él minden
igi1z magyar szívében.

A söl~l magyar égen ó II

..tündöklő csillag". aId róvilágít
a régi dicsőség horizonljára,
de világító sugár a magyar
jövő utjain is, hogy mufassa,
inerre menjünk, ha megcson
kHolI. szenvedő hazánkat ujra
holdogítani akarjlIle

A törlénelem igazolja, hogy
az istelIi Gondviselés-a nem

.:tetek bölcsőjéhez kíváló fér
fiClkélt rendeli, akik ragyogó
szellemi képességeikkel, köve-

·'ésre vonzó erényes életükl<el
irányftói, párlfogói és védelM
mezól Vol/lIk a világ népIen
gerében csecsemő-kori éló
ne mze lüknek, fajtáj uk oClI<.

A keresztény Magyarország
bölcs6jéhez Szent IslvtJnt vá
lasztotta ld a magyarok Islene,
hogy ezl öz örökös hörcokban,
·kölöndozi1sokböo elvadull, rab
láshoz-gyilkQláshoz szokott,
kegyel len és makacs népei
szenvedélyeinek fékezésére, öZ
Evangelium békés és szerete
tel l<övetel6 igéinek elfogödá·
Si:ÍrCl és áfétélése megtanítsa, s
ezáltal a marolwyi magyarság
fennmaraclástif bizlosílsa.

Emberfeleli erő, a hivalás
nagy átérzése és a munka nagy
szerúségében és sikerében va
ló sze.nt meggyőződés kel/eff
ahhoz, hogy e hilellenül nagy
nagy eróflszílésl kfvánó öpos
toli küldelésnel< megfeleljen.

Kilencszáz év ala" a szen/·
istváni szildaalapokal felrob
banté'llli, országunkat megsem·
misfleni sem az idő fergelege,
sem a gyülölköd6 szomszéd
népek gyillws fegyvere nem
tudta l
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KATOLIKUS
NAGYGYŰLÉS..

Az Ac/ió Catholil<a Or
szágos Elnöksége szepfún
ber 22-'25. napjain ren
dezi meg'- nagyszabású
jubiláris ünneps<'Rel< I<ere
Jében -. a XXV. Országos
Katolikus Nagygyűlés/.

Az Elnöl<ségnc!< az él ler·
ve. hogy egyes nagy I<öz g

ponlokból 62 százalélws
kedvezrrién nyel lwllll rvona
tokai indít, hogy minél töb
ben és milléll,cvesehb I(ölt
séggel vellessenek részt az
Ullnepsége!(cn. Té\ilácsos
nak vélnéld<, /logy <lZ end
rődi esperesi !<erük·t plebcí
IljáiéÍl1al, liívei egységesell
jelelllk::7i'~nekéJreszvételre.
Ezáltdl él ],ultU['\Olléll iJldí
t<ísM lJizfo:-:fillCJlllól<. Szer·
h'sztőséglill!, l,észsé~'!gel .
vállalja az eljárási mllnl'-él
lalol<al.

Mag)'arors7óg híboros
Herce~Wlínléí~<l jl!ábbi fel
hívás! ill/ézi é17: nrSZfHJ 1<(1-
lolikus népéhez: -.

I<afolikus t\1agyar Tes/vérek!
Országos l<alo!ikus Nagy.

gyűléseink a hil szerinl való
l'1el siirgclé.5ével és ircíllyításá
vol az egy..!n ~s a csaltid meg.
sz~nkl~sél,az Egyház és a Ha7él
felvirágozlalását célozták lllin
dl?nkorOll, ltg)', hogy' egy
szerr'e \'allásos és hazafias mIlll
kál is vég-C'%kk. Ma pedig, mi
kor a viléÍgh,íború nyomán re
ánk szakad! gazdasági és er
kölcsi válság köve!l<l:zfében az
egész emberiséggel {2gy.üllnern
zelünlt is nagybeteg: (lZ AClió
Catholica irányításil mellell.
I(ris/lu:'> IleH'IJl'II. I(rlszllls I:\o?y
il,izilllilk hilévcl ('S ('J'ki)k~;i l'l'C

j~vel clsósorbull gyögyílani
iparkodullk nemzelünket, hogy
azulfin fülvirágoz/athassllk. -.
Hog\' szen/o nemzelmenlő fi)

rek"ésünkel biztos siker !<oro
názza: elsősorban a nemze!·
n~k Islenfől rendelt alapsC'jtj0t,
il családai kelJ megg-yógyí/a
I1l1nk. IO.zért XXV. juhiláris or'
sztlgos kaJolikus IWg-YBylÍlésün
kön, melyet BlIdapeslen szep
temlwr 22·--25. napjain 1i'll'lunk.
c'3alácJjaink méllóságáf és szenl
s~l<ef ro~jul< olfalmunkba venni.

Jöjjön lelJtit mindel], a llaztí
ér! ilggödó I<aloli!<us lesfvérlink
illbiliiris l1éJ~ygYlilésiinl<re: vc·
gvell r(-szl lan<'lc-s!<o/úsaillkoll.
c~c.lácliaink ~s nClll/clüllk sor
sú,,' rI kün yiirgú euc llilris z li lws
It i.i J'I11 e II (' Ili fl l; (III.

[':5 I.ler~0I11·- PIlle! ape sJ. 195/l.
julius haVi!. Dr. Serédi Juszli
Iliáll s. k. híhoronol<. herc"g-
príllliÍs, al Aclió C:alholicél 01'
sztlROS ~~lllöl<e.

/\ j<l.lellll<cz,'sel; nus;[. ~5-16L

k"zclódl1('k i:l plebdniákoll.

l\ugllsztllS 2G-á:J d. II. '.:~4 6rnkor ;'\7.

Olláregyesült'l, s7.cptcmber I-élJ d. ll.

6 órakor ;'\7 Eu(:hari:'?likw~ férfi-Iig;],
szeptember G-án ll. u. (j órakor a Leány
egyes(Het tartja havi ájlatosságát. 
Szeptember 8-án szentmisét mutatunk

be az Öregkerti Kápolnában. Szeple:lI
brr l(j-án a varjasi. :,lj-nil a c<,eiti i~;

kojakball [ar!ullk islenli~1(elelel.

Istentiszteleti sorrend
az endrődi templomban.

po csailádi egyhi.Íl.l1leRye e
ildl?Y ililki;zSl'~l:II~'k l'li agilis
prcIJállo<.;<1 ('önczy I<,íroly illlg.

16'Ó11 .- az Dc/ió ka/olika ke
reléh'o -- CoRY q,!yhózközségi
gylílésl rende? "A kal. aclióró!
és a kéll. sajtó fonlo.')ságáról"
Csernus t\1iháry endrődi ap.jl
plebános. "Az ifjuság helyze
'<iról « I<arácsony (Juidó sze
g'2d -sol11n~yilelelli plel.>ános, él

"tV!lIll kd" kérd l~ sról « e,e rgend y
Szilveszlel' fanár IMf elóadásl.
Mint tudósílónk írjG, a szom
széd q;ryIHílkö7S('gc:k j.;; 1'~::;7f

ves/Ilek él n.'l~'ys:'tJbéÍ3(lllélk

ígérkezó g·xíílésen.

."Katolikus nap"
Csanádapácán.

és eszközei.'
f~mplom díszílése, az egyházi
felszerelések pótlására gyiijlés
slb. . . .

. A hifbuzgalmi szakoszlály 
a megindifolf munka nJér~lé

hez képest az egyházk0zség
akliv, rátermell é'5 érdek Ilélkül
buzgólkodó .tagjai közül ki
egésziri önmagát.. De hasznos
segifó IlHlUkál végeznck az
egyes tnunkakörre beoszlolf:
Olfáregyesiilel, JÓlIS Szive
Szövetség, Eucharis7f1ts Férfig
liga vagy Crédó-egyesülel, a
Mária társulal, Legénvq;ylef,
Leány-k0ngreg-éÍlió és Szívgflr
da ügyesebb fevékenyebb lilg
jai is.

A hitbuzgalmi szakoszIoly
évnegyecles gvliléseire c hil
buzgalmi Ilgycsiilcll:k v('zcl{\i
is meghívandók, i1T1likol' rész
letesen lIlegállapiljil!< él kövc/
kező év nq:l')'ed lllllnkapl'o~·

rammjál és beszámolói adnak
a végzell aposloli lllllnkéÍról. J\
nyerI fapas7.falalok <llopján
ilyenkor I<u/Cllják és állapíli<il<
meg '(J hívek huzgósága és ál
halalossá~akire j leszlésén ek
fonlös és eredménnyel bizIaló
eszközei I is.

~(isebb egylJtizközségel,ben
az erkölcsvédelmi és chiHila-

• lIV szakosztály munkáiál is jó
részben a hilbuzgalrlli sZélk-·
oszlály láfja el, ele erról majd
bóvebl)en él legköz~lehbi szá
lllunkbélll.

Munkatere

Búcsúztatók nyomtatását, .
vagy bármilyeil nvom101ványok
készitésél vállalia a "Hungária"
könyvnyomda G\;(\lIla,. Kossuth
Lajos út 64 (Wagner falelep).

Au§zlria~:ui alkolmányán,ak g:e.:
ri~2~ü{'i;is a kriszfusi világnéz
lef~t váYSszlolta;

." ': .

J~ius~hűséges fia ~s egyhá.,
záo~k h~lvallólelkes szolgája

~ volt élefeben, aki gyakran gyónI
és áldozoll, egyetlen vasárnapi
szentmiséról el n~m maradt.. A NllgyméllósiÍgú' Püspöki
de aki mindenki/ól meg is kö- .Kar :- a I<alolil<us Aclió fó
velelte, hogy Krisztus hitéi· és irányíló és egységesen vezető

egyházát megbecsülje, erkölcsi szervéül - a.z egyházköz.ségi
törvényeit cmegfarlsa. . képviselóteslülelekel jelölle ld

Halálában is gyönyörű pél- és bfzta meg.
dájál'adfa a Jézus Szive. sze· A képviselólestülel - az egy-
rint élő katolikus férfíunalL házközség /egbuzgóbb cselek-
Szent István vértanú Ily'omán vésre-, munkáral<ész lagjaiból
imádkozoff gyilkosaiért:" Azok- -. legalább három. nagyobb
nak, akik ezl teffék velem, bo- helyeken öl szakoszltilyl ala-
csáson meg, pz lsten 1" Majd kíl, s ezek részére eg\'séges
papot kért, de elvetemült gyil- ügyrendel, munkaprogrammot
kosai megfagad/ák lole. állapít meg.

Elhagyottan. minden ~ll1beri E szakoszlályok élén l-l
segílség és vigasz Ilélltül folyt alelnök és lifkár ólI. liavonkénf
er vére annaka kfváló F~rfill- Vél~y legalább negyedévenként
nak. oki 'hazáianak fiiggetlen- gyülésf tartanak, olf megl>eszé
ségél, haladá,sál, népének bol- lik és részlefesen kidolgozzák
dogabb jövőjél - fáradhalal- a plebános és l<épviselőleslü-

lan önzellenséggel. ulolsó le- lel/ól kijelöli állalános munka
heieIéig szolgálta. programmcit. - megállapíljtik él

A magyarság egyik legjobb kivi(eli módoí'afol<al és esz-
barát jál veszti2lle benne, oki a közökel, beoszlják él t'éllu kör-. . . .
kél ország gazdasági kapcso-. zeleil és ulcáil.
lellának és együlfműkö'désének És hogy e szakosztályok
me.gferemtésével és erósíJésé- lelkes, kilarló és fegyelmezell
vel- a magyar nép gélzdasé'lgi munkáscsapafa - az egyház
féllpraálI,áséÍnakis jóindulafú és lelkek védelmében, a Krisz-
fámogalójél volt. fusi igazságok álfalános érvé-

A köiélet harcmezején ck· nyesíf~sének szolg-éÍléltcihan ko-
seU nagy kafolil{Us államFérfi moly; érdemleges IlJUnltéÍf vé-

.emlékél kegYI2/ellel őrzi a ka- gezhessellek, a szakosztályok
tolikus magyarság is. 1<erelén belüll<i.ilön r(ljok, vagy

törzsek szervezésrével illdiliuk
meg az apostoli munkál a lel
kek nagy Iwrcmezeiének öl
legfontosahb slratégiai pontián:
a vallásldii'lll jrcíI1YZéllokft~\1 ál
landóan oslromlolt: templom,
iskola, család. sajtó és társcdlllmi
egyesülelek kriszlusi szellemben
való rneglarlása vagy meghó
dílása, erÓ~íl.zs(> és védelme
érdekébell.

1\ l<aloli!, liS \..'wkk v':<.; 1<'11 IC

Öl III Unk cl II IZ Ii' ~~ ti ti i él ~'::; j", Iii Ii
ki - az ~~gyes S7.öl<oszl,ilyok
Illlíkü<!..?si körél 0s ir'lllykerekl.

/. A templom - a hitbuzgal
mi szakosztály működési köz
pon fia. al aposloli munl·uí[)an
segítő fegok lelki energia-for-
rása. .

E szakoszfály legsürgőse/)b

ll1unkaprogramrnja:
1. Vasár-és ünnepnapokon a

lel1lp(ol1l megföllése, egyéni
f<llviló~osílós és családi Iáto
galások ré\~én a köfe/ező hus·
vélj~, niaiu karjcsonyi, de még
inkáb/) a gyakori szentgyónás
és s7enláldozás terjesztése-,
belegel< JáfogafáséI l'S a vé.g~ó

szenfsi?gekre való elúl<észflQse,
az első vasilrnöpi szenfségimá
elások szcrvezése, a nagy
szombali, úrnar)i és más val·
I~sos I<örrnenelek vezelése,
kiílön -k ülün nói és férri le lk i-
gyakorlatok s7.ervezése. bll-

csujárásol< elókészílése, a

.POLG'ARI fSKOlAI
.HIREK.

Az endrődi róm. kat. polgári
iskolában o beirafás()k szep
temb8r hó 6.-és 7-én Ieszl1ek.
Beiralási és mellékdiiak é.i ÖS7-

szege 40 .P. Szegénysorsú és
legalább jó előll1enelelCí la
nulók landíjl<edvezményhen, a
legalább j6fall1l1l11únyi elólIle
nelell eléri hacliárvál< ~s hadi
j:;!yámoital< tCljes fündíj- "S 1m'1
léktandíjmentességhcn r~:-:fe'

sülnek. A7 iskoli:l növl'lllkl<ei
. csekély ellenszolj::!LÍltaJásérl lan
könyveket is kapnak.

A ~avílóvizsgáléllok szeplcm
ber hó 4-én, a kiilönbözeli és
relvételi vizsgálatok szeptember
hó 5-én lesznek.

Tanév ünnepélyes megnyilása
szeptember bó 9·én déleltjll 7
órakor iinnepélyc's sz'enlmisé
ve I és u lá na ün nepé Iy.
.. Rendes lélnílás kndefcszep

fember hó 1O·én délelólt g óra
kor.

MindenFéle felviliSgosíliisl .a
nagyszünidóben kedden és cSli
lörtökön délelőtl l<éslséllgel Dd
az igazgatóság.
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KATOLIKUS ISKOLAK'
BÉKÉSvARMEGYÉBEN.

Hercsuth Kálmán kir. tan
felügyelő érdekes statiszti
kát állitott össze él várme
gye népoktalási ügyéről. 
Az ő ponlos adataiból kö
zöljük az alábbiakat:

A vármegye 248 népis,
koldjából : 53~lIall1i,- -52
köz~égi, 41 róm kat., 42
ág. h., 23 ref., 3 \Jör. 1<., l
unit., 6;zr.,.2 érdekeltség'j,
25 UI:éldalmi 'és magán is
kola. H,a most azt tekinIiül",
hogy az uradalmi . iskolák
közül sok uradalllJi kat.
iel!eggel működik, az eset
ben együtt a véÍrll1egyében
a kat. iskolák száma ct leg
Ilagyobb.

A 40.313 taIlkölelesböl.
9552 az állami, 4652 él

l-í özségi, 8142 a róm. kat.,
8121 az ág, h., 7756 a ref.
islwlál(ba járt, a többiClz
elóbb' fel'3oroll ldsebb. is
kolák között 'oszlott meg.

. Egy-(~gY)9>nítóra az állar~li"
i5koldkbal\l 51)a községi ek,ne( 64. a ~katofikus iskolák
ban,.. is;' az evaOftelikusp!iz
nál 68, reformtttusoknéÜ 61 .
növendék esik.,

f(üJön kiemeli, cl . fanfel
ügyelói ielentés azt, hogy
"él vármegyetallílóságánClk
túinyorj,ó része hivatásának
magaslatán. áll, sót igen
sok helyen árlagonfelüli
dícséretes eredméllyt talá-.
IUllk" .
Amidőn megállapfrja a kir;

tallkl ügyelő azt, hOgy a
várl1le~n'ében "sok tante
rem n~m megfelelő", U~Nall

aldwr l~szögezniu viszo-
nyok bölcs mérlegelése'
ll/án, hogy "uj tantermek
építéséről a mai ga,zdasági
viszonyok mellett egyáltalán·
szó sem lehet II !

E Il1cg-állélpílást részben
onnan rn<:Titi akiI'. tanfel
ügyel<:>, hogy éIZ adófizető·

polg'f!rság anyclgi [eromlása
. miatl ujabb terhekkel és
adóldCél! nem slljtható, más
részt mert a Vallás:... és
Közoktatásügyi Miniszterium .
sem i~kolr.ii épitési segélyt,
sem ujabb tanitói állások
ll/án államsegély! be/átható
ideig,' illetve a viszonyok.',
javufásáig nem uta/.· .,

E szomorll valóság józan
megfonlolás! I«ván minden
ki/ó! !

(Folyfaljnk.)

Iföldön épült ujtelepen kíván islw

lát építeni, érdem!egesen c~ak , a
tallitóföldi adatok ismerete alapján

lesz módomban tál'gyalní."

A község felterjeszlette az ada

tokat, ameJyeknek alapján Minisz
terillm 865,40-2095. sz. rendele

iével !lOúájárult a község azon
terl'élleZ, hogy a tanítóföldöl1 ::3

tanterem és 1 szolga· lakás épít

tessé!<. l\-\egengedle, hogy' "a
pol)'lÍkholmi iskola épitéséhez ki
látásba helyezett fO.OOO P segély
és fO,OpO P kölcsön, valamint a
csejtí iskola bövítésére engedélye·

zett 7000 P segély és 3000 P
kölcsön o összesen tehát 17.000 P
segély és 13,000 P kölcsön - a

kö?ség á Ita l a tilTlÍtóföldi iskola
építéslite !wsznlÍ!tassék fel.·'

Ebből 'Iátható .' felJál, hogy a
polyál<lJalmi iskola ígért segélye

o a lanÍtóföldi iskola építéséhez lett

ellgedélyezve és használva.'

Az cgyh,12községnek az 'öreg

kerti 2 {anierem és l lakás, ci
décspásknmi l tanterem és a var
jilsi l l.1ntertPl, összesen tehát öt

objek!um építésére 46000 P se
gélyt utalt ki a MiniszferiunI.

Amíg a 'J~Ö~ségl tanterem után

tehát csak 5700, addíg az egyház'

l tanterem után 9200 pengő sc
gélyt kapott.

Ezért erősködött az Apát úr

azon, 110gy lehetőleg minden is
kolát az egyházközség építsen;

I ill ert így (öbb segélyt adnak és
kevesebbe kerül az endrődi adó

fizetö népnek.

Az egyház külön felírt ai Mi
fl iszterillmhoz , hogya décspáskuIlIi
ll. tafltermet cl potyákhalmon tar

I ta/,á helyesnek építtetni.

A MilliszteriuOl a 865-40-642
1929. sz. rendeletében leírt, hogy

"oz egyház azol/ kéréséhez, hogy
II décsplÍskllmi rk. elemi iskola
mlÍsodik tanlertllénelc építése mel
lőztessék, nem jámthatok hozzá,
mert az iskola' zsúfoltsága a
PolyákItalmoll létesilel/i k/vál/fl is
kola megnyitám esetén is zsúfolt

I maradna". Ezért épült a régi
iskola mellett il. décspaslwmi IL
liilllere:ll.

lú~söbb lIjra tell felterjesztést az
egyházközség és kéri segélyt a
polyáldlalmí iskola építéséhez, de
elutasították - a nehéz pénzügyi
Ilelyzeiie IlivatkOl.;"tssal.

Világos tehát, Ilogy nem az

egyház!«izségen és nem az .Apát
Úron mult J polyákhaJmi iskola

építésének elmaradása, Azok kö

zölt van fl :elte~, al<ik legjobbéln
uszilanak! O.

kéin havi lisz/eleldíjál ~O pen
göw'l Cll 1('1 II i javil50!liJ eJZ elöl,
járósÉli? IU:cz I_ajos ,l 111,1 i ne,

héz adöí'ó:si ViSZOllvok kh%ü!1
indok o I<'l1li11111 ak la rlolí<: él lú c
lé~('rn~I~;sl. Dr. !\()V,ÍCs pfl!'ioló

f~ls/óléll[lsa llláll képviseI6il's·
liilel sz()löbbsé~wel elfouod1a

a7 clő:<:ries%tésl. Több más

ie!enkklelen UgyiJC'1l h%li nJéR
h<1liÍrozalol i1 képvhel()/csliileL

;ÖZG~:9~É~~~l...--~~~I ,~_. I~Q _~"~M.Q !-=='!
Egyházi közgyűlés. .

Hogyan is épültek
az új iskolák?

Községi képviselőtestü·

ieti közgyűlés.

Az endrődi q?yllázköz-"~g

klZpviselótcsliilelc auguSz/us 6~

ill1 népes közIJyiilésl tarlott.

amelyell 65 lag jeleni meg.
A milli üllis jcgyzökiinyvéllck

hilelesílése ulán él~~
fanílólló lelllomldsávallllegiire
sede.jl~décs-p<1-skwJitl~nífói. tll

lásra lil!ws szavclZással. ~gy'

Ilallgu!agPiHócZ..é1i Oerg.,,!Iy Öl"

IllÓ jl-Y kuli tan Íj ó1v il Iél s LI o U.ti k
InJ:'Q';,::-~z., így megüreseckll ál,
liisra----LO/ taníló pályázall .. A
\IKM. 69030/1934 VI. ii, O. Si'.

rendelelénel< ismerJeJ'?sc és a
minósílési láblál.éll bellllllalása
u/án elrendeli lilkos szavazás

erec!llléllYC <IZ voll, IIOgy I\éll-
. . ---

111<11' Akos 46, Sl:abó Mikló.s
1~ 05 Szabó Elek 6 s-zdvaza'~

fOl nyerI. 'Igy. s/óli)iJbMggel il

kcllllofÍ lI:clldtlld":ll l:kl-:gl' i,ir

ld:; l':' :;í'ép Ililllggal I\:mkl\\i<:'

zó lüüt '. . ko' vJlldSll<.lI<).U_

. nW,g•. Az egyházközségi képvi

selótestülel e lényével viszo

nozni és iulalll1azi1i akarla élZ

IGndrpcli ~\allllcÍr' e:;ölád c'l'SZc1

zéldos hiHJiis\:'~~',' ünluc!a!os
k cil olik ilS . mag dl drl il sá I és il z

vlldródi iskolák fcile'5zksc \zö
rül mulalali 0rkl\<:;; ICl'ékcny·
k('u~sél.

v4!:ilLr",ll~ríesz.L<?.?~eiéljl(ép~

viselófe:;lülcl a VI(t\I-hcz. hO j:! Y
éli.: 1926 Ólél' lJe Ir..GlIn i . lllill.lÍ

s',:gbCII m7'i:Züdó Cs.ókási B,qö-
polgtiri islw iii i . 1~1I10..fIlélk -- a
rendes lalliÍri cillclnls(?gélyJ r0:
:YÓ~.l'~él.

A _nagYJ!:p-0s !:D~i és~ák

halmi iskolák szervezésével kap

csolaU:a-n részint a képviselőtesfü
leli ülésen, részint a. körökbcn a
valóságnak meg nem felelő és

sokakat megléveszlö kijelentések

!örléntelc - Most, amikor a bá
ború után szervezet! iskolák rövid

történetét adom, első sorban

ezekre az iskolákra térek ki.

A Vallás- és Közoldalüsligyi

MiniszterillIll 46.869/1928. ~zámú

leiratában eln:~ndelte, hogy az is
kolák zsúfoltságának Illegsz.ünte

tésére 7 tanterem és 3 t;jjlífói lakás

építése vált sLlikségessé Endrődön.

Még pedig azt kívánta, hogy a
község il csejti iskolíl meHelt egy
lll;'tsodik tanlcrllld és il nagylélposi

ujlClepCl1 l tilnlcrmet és tallitói

lakást, - viszont éJz'CIH.lr6di rÓIl1 •

kat. egyházközség a varjasi 11., éj

.décspáskumi IL, az Öregkerlekben

. két tanlerem és l lakás és él simai

halom tájékán l tanterem .é:-; l

lakásl építsen
A l\!liniszteriull1 éj cSc;jli és il

nagylapos·ujtelepi 2 tanterem ésegy
tanítói lakils építéséhez a község
/lek 21.000 P építési segélyt és

9000 p. kölcsönt igért:
Az egyházközségnek ,lZ 5 lan

lerem és 2 fanífóí lakás építés(;-

. hez 52.000 P segélyt hcyeze(t

kilálElsba, viszont a "jzsegtJI is
20.000 P építési segélyt kivánt,
mely ö;:;szeget azonban él !I'íinisz

fel'ium !,ö!csönözte volna End/öd

I I;özségnek,

I Endrőd köz<;éu e:öli<Írós(\ua
- ;::. J h ,

I~Ltcl[ócl._.l<ö:t.ség képvisclóles·. !l13jd képviselőtestülete Kovács
liilel2 jll:ill~~ .31-én rendkivüLi.. Islván bíró elnöldeie alull meg-

közgyűlésf IMlolI.·A fár~IY~oro- tagadta a 20,000 P. építé:ii segélyt

zal IltgfonlosalJlJ ponlja a po' és fellerjeszlésse! élt a lv\inisz-
ly.:'1khaI 1lli iskola nwg:1zcrvezé- teriumhoz, hogyacsejti iskola

sének .I<érdése voi!. Rácz Lajos ·mellelt nem szükséocs uJ' lanterem
~"__ ... b'

az! indítványoziil, hogy él d~cs· hanem ehelyett --- államsegély

páskllrni mfJ:->oclik talllel'em le· bilto~,ítása mellett a koplalón és

honlásávai öl. '-'R'ylláz!,özséll a na~ylaposi lljlelepen egy oliAI'
épí!se f~1 polyákhr:11110n CI s7ii.l,- fülkés iskolát tanítói lakással s a

ségcs IOI;fermc! .• I_esl:iezi<v ló· polyákhalmi l tantereIil és lakás
z5ef igazgiJ!ólélllílÓ !<illlont!ofni helyelt a tanitő/öldöll óhajt épiteni.
kivánla. hogy CSiJ!< (ll 50 O/O~ A Miniszferillm 86540-1743..,....
os ti lIélrnS(?g-éi if li' Ivi hi z Iasi! ÚSél 1929. sz. rendeletében nem fo-
1112 !I ell nyillassek meg az uj gadta el a koplalói iskola-építést

iskola. Hu i'lZ tJlIélm azl Jálja. és l<ijclentelte. hogy "o kiizségllek
hogy kö:;:sQ)J il séli{ll erejéből azt II !wtározatát, hogy II pol)'ák-
is képes megnyilni <'s fennlar- lIaimi iskola !Ielyett az UIl. tanitö-
taní az iskolát, nem lid á!lilm-

~!tc>~!!'!"??':Y""'?5:r"~'?!"!""'"")C ....s: "lJ,!"
segély/. 1-\ PéllziigYlllilliszlerillnJ
ujabb á!liJsol<hoz \.-jjli.illlJen scm

folyósíl sel:fc!lyl, azérl!<M (>Ihél

markouni c fon/os és él lo!W5

sag lerheil slJlyosall emelő is

kola lél:zsílésl. ~-\épviselöleslii

kl slóföhbséggc,:1 elfogadfa az

elóli!lró"'óg' inclílvéÍnyól és szep
temberben mcgnyilja az ui is-

-kolál.
Dr. BarllIa Jjllos l<ünt!oros-'

tallYiJi meg'bízol! (jI'V()S·lluloll~



Az Actió Catholica Szociális
charilaliv hölgy.biioltsága meg
kezdt~ élZ élelmiszer gyújlésf a
község teriile/én, hogya ld
folyamán napolIkint 100 sze-
gény iskolás· gyermeket meleg
élelhez illilassanak. EZlllonis
kerik él lehetósebb polgárokat,
hogy valamivel iárulianak hoz
zá a nemes a'<cióhoz.

EgyeslHeti élet. Az Iskoláli
kivüli Népművelési ~izo"ság

helyi csoportjának elnöksége
megkezdte a jövő évi munka·
programm összeéÍllílásáL A
különféle körökben, a tanyai
iskolákban, a Népház mozifer
mében, a L'Zvenle egyesületben
tartják - a vallásos éslJazil
fias irányú elóadá<;okal és télll
folyamokat. A legényekból kli·
Jön elóadói gárdát alaldlollak,
h0gy megfeleló elókészítés utáll
szerepelhessenek az elói1dáso
kon.

Gyujtogatás. Nélgylaposi ura·
dél/omban aug. 6-ára virradóra
nagy lúz voll. Egy búza asztag
és csépiógép összes fal'lozé·
kaival együtt leéget!. A kár
mintegy 15.000 p. A csenoór
ség megindilolla a nyol1lozéÍsl
és megállapilaIla él lel/esi Tólh
-Sándor 16 éves fiatalkorú sze·
mélyében, aki bosszúból kö·
veJte el a gyúilogalásf, meri az
uradalom lopás rlliall elózólelj?
elbocsáilotla.

Békésvármegye IskdIánkivüli
Népművelési Bizottsága mosl
adla ld T~ntó józsef vármegyei
tilkár szerkeszfésével: "Nép·
művelési Évkönyv"-él. A könyv
részletesen ismerleli II bízol!·
Ságl1élk az egész Illegye terü·
letén 193NM. isi<. évben vég·
zell rnunkáíál. Ószinle öröm
mel állapílhaliul< meg Tantó Jó
zsef (ivköllyvéhöl. 1J()~y II nép
művelés lerén cl v(üllle!-l'yébclI

az eimuli évbell is dícsérendő

eredm.znyes [l]lInl<(Ít feitellek ki.
2 v-arosban, 28 községben. 153
tanyai körzetben 4488 !lL'pmú.
velési elóéldás vol!. SZ<1bály.
szerű vizsgálallal bere,iezlek 8
analfabéla, 7 éllapisrnerelleriesz
ló, 32 gyakorlali és ügyességi.
27 nCinevelési slb, tal1fol\'amot.
Népl1lúvelé~iórák száma It.127
az előadók száma 1. 186. For
galomban voll 122 kÖllyvlár
rnelyból 12,526 egyélI 46.693
könyvel kölcsöIIZ011 ld. A nép·
művelési szolgálta ezenkivül
14 ródió, granlrllOfOll, 57 vetí
lőgép. 26 ill0Z~()Sz[llhtlz és '2
muzeum. Múködöll 32 delIos
kör 1330 taggal. Ezzel ~ ha
lalmas munkáva! oly eredményt
érlek el amegye ferülelén,
<Imely áldásos halását már mu
latja. A jól végzetl önzellen
munlHlér! minden közreműködó

Illegérdémli az elismerés pál·
máját.

Személyi vált(,--:"ások a nagy
váradi egyházmegye magyar
részéJ:). Dr. Lindenberger jiinos
apostoli kormányzó az e~y'"

házmegye személyzelében él
kövelkezó változásokat esz'"
'közölle : Ruszka Zoltán tb. ka- ,
nonok. derecskei plébános;
nyugalomba vonult. Endrőd két·
régi káplánjá! : Kovács SándorI
és SZélbó Imrét püspöki taná
csosokká nevezle ki. Kovácsot
mosf egy uiabbkllüntelés érle.
Az Aclíó' Catholica országos
elnöksége meghív/a lílkárául.
A kifűnó tollú, fényes szónoki
fe'helségű paplársunknak uj
Olunkélkörében kegyelemdús
áldásl és sok sikel'I kívánunk.
- Dávid Béla gyulai és Szve,
nrs Viklor szarvasi káplának
áflomásl cseréltek. - Novák
Gyula Debrecenbe. Szuromy
András és 'Kidon László Uj
kigyósra, Démusz Tihamllr Bé
késre. Nógrády Nándor Gádo
rosra, Holecz Islván Oroshá
zára, juhász Ferenc Hosszu
pályiba, Béres András pedig él
d~breceni klinikai segédlelkészi
állomásra nyeri beosztásI.

Szöinyíi vég. Néhány évvel
ezelófl a vármegye több he
lyén káplánkodoll Nemcsik Le·
hel rk. segédlelkész.. Nemré
gi'ben' - 'elhagyla hivalásál,
megfag'adla hilét és lllegnósüfl.
Az Q:kzallálf emberen az utób-o
bi időkben sulyos ilkgl>ánlal·
mak mulClIkozlaI<. Az elmult
hel egyik éjszakáján prdig fel
ugroll ~~yéból, kilc)rle öz ab
IClk üveb?léiblájál és f.?lclllles
kiállások !<özöll ...:- éjj~;i ',lJ há·
béin az u1cárél ugrol!. t---. klll:>C"

lek meg a pokolfól! Idállolta
szÜnfelenül a meglébolyoclofl
sz·erencséllen pap. ~<~lJyszer·

zübonybalJ villék a gyuléli I<ól"
ház elmch<'ljosok oszlc'\IYiÍJ'a.

Hor!10k Józsefnél I{ondo
roslilnyán aug. 8·án lakoda·
lom voll. A lill<üd illofIl vig lia n·

guJalál mC2gzélvarla Vaszkó Má
IVás 52 éves gazdálkodó ha
lálesele, élldl az udvaron hal
lan lalállak. Kezdetben gyilkos,
ságralehetell gondolni, azon·

.ban az, orvosi boncolás a ha
lál okául szívs:zélhúdésf állél
pf/off meg.

A kondorostanyai Oéllárda
Bencze józsef kánlorl<lnUó7kélr
nagy vezetésével aug. 19·én
da~os ünnepélyi rendez. Ezen
alkalomIlla) (lZ endródi Műked·
velő GéÍrda Urbán János iro·
dalis7/ vezeiésével elóadja t:r,
délyi-Szánfó; Mil susog a
fehér akác c. nagysikerű ope
relfjéf.

Fekécs Esztert az endródi
közponli ovódában 'dajl~a-le

endókel végzó cselédeI [Ilag'
~éljJcis--miéltl az ügyészségi
fOliházba szállífoflák Gyulára.
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I+IIREK A NAGYVILAGBOL
Az Endrődi Iparos Dalkör~

f. hó ,-5 -é n (I !\lé'pli-ge!beII fQI
sikerül'"l<abaréyal egybekölöll
ImllgvlZrsC2nyl r('l1d~zelf. A nép
iinoel)éfynel{ az idó 'is kedve
zeit s így a hallga/ók igen nagy
számban jelenlek meg. A ma
gánszámokban szép sil<nrel,
szerepel/ek: Orbók lvlagclusl<él.
SZl1jó Irénke, Hélnyecz Mariska,
VölaiJ Jolil<a, Dávid cszlil<e,
jaklIs Laios, Gubllcz János és
Timár László. Szóló ének-szá
mokkal nagy siker! érlek el;
Szedják Teruska. Timár János
és !<urilla János... A közönség
n(]lgy c1erüllséggel hallgalIa Zoro
és Hurll a l1lenyor'szágbúl1 c,
páros jelenelel, Illetyel Szebe;Ji
Islváll és C~uvár józsef férlllé·
szr;~tes h(isé~gel adlak e)ó. Több
ízben Idasszi!tUs ddraboka/
éneke.1I cl dalárda cgYlille,'~ Pa
lotay Fer~l\c k'lrt1élgy vezelésé
vei. A hdllgvnseny sikerél
se'mmi sem Illlllaliél jobban, mini
az, hogy a közönség a műsor

számok ulán Illég soktiig Illa·
rildl együll hangos jókedvvel.

Rejtélyes betörés. Az elmult hi
tekben vés7es hir járla be Endrőd kö..
séget: a központi leányiskolából Kocsor
hegy érdemes tanítójának, eltünt saját
készíllllényü csolnakja. Az Iskola ajtaja
tárva-nyitva voll, a fol\'ósón alvó is
kolaszolga nem ébredt fel a "betörök"
látogatása idején. A tanító dühtől re
meRő ajkkal szaladt II csendörségre,
ahol ismeretlen tettesek ellen megtetle
a feljelentést. A csendörségúgy jÖft
nyomára a tetleseknek, hogy másnap
néhány festékes ruházatú urat lállak
az iskola tájékán !Ödörögni, akik nyil
ván a hatást lesték és j{)lesö érzéssel
mosolyoglak a könnyes szemekkel sza
ladgáló tanító szürnyü bajál!. Végüll<i
tudódott, hogy az iskola igazgatója tá
volítatta el a csolnakot lIJ: engedély
nélkül igénybe vett tanteremböl A 80
kilós nehéz vizijármü,et négy kollega
cipelte el éjnek idején a Népházba és
nagyot kacagott a megijedt tanit,p ré
lIIií1cfén. Oe Ö scm volt rest. Szigo
rúan I<övetcltc a nY'Jlllo7,ás Jclulytat{}
sál, s csak amilwr arról érfcslllf, hogy
a hecc alyamestcre Illaga <'z igazga
tója, akkor vonta vissza a feljelentést
- a gyulai törvénys7-ékhez való kelle
metlen utazástól fázni kezdő "delik
vensek" nagy megnyul;vására. A nagy
riadalom vidám "csolnak·avatás"-ban
nyert békés befejezést.

Egy anglikán apáca megté
rése. Angliában évenkén I 12
14 ezer prolesláns, fér ál lj

katolikus vallásra, nagyrészt
inlelligens emberek, akik ko·
molyan keresik élZ igazságaI.
Ezek kÖLö11 sok olyan ferfivel
is lafiÍlkozunk. akik lelkészi
pályán működtek.AzolJbéln mél·
tófelllÍnésl kellell t10ckaday
t"ranciskának a meglérésc, aki
20 évig fag/a volt a ~elh1ílliá

ról nevezefl anglikán vClJlású
szerzetnek és 10 ével löllöll
az afrikai.. lJlissziókban. Az
igazságnak hosszú kló'resése
u/án végre meglalállél az erős

szil<I.~J és az Qlmull hÓlJapban
Lonuvdbanletelt~ [J katolikus
hitvall-ást.

Dr. LindenbergerJános egy·
házmegyénk' apostólikormány
zója. aki több hélig 'beleges
kedelt, az 12lmult napokban Kö
röslad6nyb'ari 'Fehér Lajos pá
pai kamarás, plébános vendeg-

, szereló házában pihent.

Dr. Beőthy György az egy·
házmegye . főtanfelügyelóje a
napokban Gyulán tartózkodolt.

, Vitéz Márki Barna dr. aHs
pánaweg~ezdlenyári szabad

.,ságá!.
FetzerJózsef az endródi ke

rület Qsperese az eimulI na
pokban érkezel/ haza Szilágy
vármegyéb:ól. ahol édesanyját
látogatta meg.

Gáspár István mezóberényí
plébános nyári pibenójél ro
konai körében a'Székelyföldön
tölti.

Dr. Zeöke Antal a kerület
agilis országgyülési képviselő
je él napokban válaszlókerüle,
Iében jád, bogy személyesen
gyózódjön 'meg a gazdasálli
bajokról és meghallgassa vá·
lasz/óinak panaszail, ügyes-ba ..
jos dolgail. Az efrnull hefekben
erósen 'tevékenykedett azon,
hogy'kerülefének aszály.sui'
tolla gazdái velómagol kapja
nak. :i·;'

ÖrÖrnmelkö~ÖJjUk,hogy Elek
Lajos ideiglenes pénzügyigaz·
galól a· Kormányzó miniszteri
lanácsosi címmel pénzügyi.gaz
galóvánevezle ld. Kine\'ezése
lisz/elói és' barálai körében
ószinte örömeI szerzell. meri
olyan egyéni ,ért ezen magas
kitüntetés, aki tapintatos mo
dorával, erélyes, de I1lcgér'fó
lelkével és intézkedéseivel az
egész megyében nagy \ liszte~

lelnek és népszerú!légnek Öl"

vend. Mi is melegen gréltulálllnk.

,...--- Dr. Haller József távozása•.
En-6-f-étl-e-l.ókdó Iil rsadaIma ju'
lius_~nbucsu-vacsorára gyült
egybe_'!.N~pha.?:ba,hogy-e/..·
zel is kifejezze tiszteletéf és
ragaszkodásá) dr. Ha'lIer józsef
Qgj-xiéI JJ:á ~ll~.-~k i ·B.u-d,~lr~
költözÖlt. Oszintén fájlaljuk fó
munkatársJnk távozásál. Finom
elózékenységével, kiváló ügy·
védi talenlumával, megnyerő

modorával rövid itIléle alaJt
is soi< igaz baráfol és ószintc
elismerést szerzel!. A jó lsten
áldása kísérje uj munkahelyén.

P--..-TIJJl.áx.Máté j~tt!r~as,ágl

Cllyál, Bndr'Ód szüiötIéi róható·
sága_a MélDzéra_,há?;fQnök J1~.

lyetlesévé és házgondnol<~vá

r'endelle. '

____________Tizgyern'tekes család adó

mentes. 01élSZOl szágban tíz
gyermekesszülók adól nem
fizetnek Az aglegényekre 25
60 év'es korig leleme~ külön

~dól v~jnek ki.
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T er ef e r e Szo~iálpolitika

más. Eszére tért és Istenhez jor
dult. .A falu népe majd évek mul
va jut el oda, ha nem~/esz későn!?

Tanító: Tartsanak össze ajobb.
érzésüek, keressék és világosilsák
fef a népet, akkor más lesz a jalu
flépe is. De induljunk tesIvérek,
merI ránk /lQmngoznak.

házasságot; zsarnoki önkénnyel
eltávolították Krisztus keresztjét
az iskolákból és mindent elkö
vettek, hogy az ifjúságot vallásta
lan nevelésben részesítve, hitétől

megfosszák és egyházától elhó
dítsák.

Amig azonban a kormányzat
befolyását és hatalmának érvé
nyesitését követelték az egyház.
zal szemben, ugyanakkor taga-
dásba vették az állam irányitó és
beavatkozási jogkörét, amikor
az államhat,ilom - a klikkek, tő

kecsoportok és nagyvállalat tulaj·
donosok érdekét önzően szolgáló
más osztályok jogos érdekeit su
Iyosan érintő. liberális túlkapáso
kat, s egyoJdalLÍan vezetett keres
kedeleill, ipar és gazdasági irány
zat káros tevékenykedését - a
közjó és társadalmi egyensuly
biztosítása érdekében - kellő me
derbe terelni megkísérelte.

Amikor az európai országokban
egymásután kulturharcot indítottak
:.IZ lsten és Egyháza ellen, akkor
az államhatalom törvényes erejére
és szuronyára támaszkodtak. De
amikor arról volt szó, hogy a
"szabad verseny elve" mégsem
jelentheti éi tőke kimélellen és gyak
ran embertelenül kizsákmányoló
zsarnokságát, akkor sajtójuk révén
és még az egyetemi katedrákat
is elhóditó "páholytestvérek" t.;~.

ján - az egyéni szabadság jog-
,védelmének álarca alatt bekiáltot·
ták a világba, hogy' "a mai 010-:

dem államban, a polgári jogegyen
lőség idején" az államhatalomnak
liincs és nem lehet más jogköre, .
mint biztosítani a belső békét é~

fenntartani az ország klilsö biz
tonságát.

. "A népek bot"dogulásának és
a gazdasági élet fejlődésénel~

legfőbb írányítója a jól felfogott
önérdek", mert az emberi ügyes
sé~et és képességet ez tudja leg
jobban érvényesülésre indítani.
Hirdették ésvallották ők.

Ma már látjuk, hogy e téves
és hamis felfogás arra vezetett,
hogya tőkeerösebb, vagy szelle
mi és testi eröbenkiválóbb,de
gyakran a visszaélés;' csalás és
hamisság eszközeivel dolgozó
"ügyesebb" elnyomja a gyengébb
kvalitásu, vagy becsületes eszkö
zökkel dolgozó egyént, s a profit
éhség - igazságtalan kielégí'é
sével - a társadalmi bajok,osz
tály-összeütközések és harcok
szörnyű folyamata indult meg.

A szélsőséges liberálizmus volt
tehát szülő-anyja az úgynevezett
kapitalizmusnak, melyről a jövő

számunkban értekezünk.

ember: . ~gaza van
városi nép eg~szen

olá II megszáltás 'megokosithatla
volfla az embereket. Akkor Ís be
diillek a sok kommunista csavar
{(ónak, .<; aztán őkölleltörüllletliik

a szemünket. Most se vezet ez
jóm.

Községi
kéfldm:k. A

TÁRSADALMI IRÁNYZATOK TÜKÖRKÉPE.

A népek életében csaknem min·
dell korszal( veti fel méhéböl egy
egy ujabb eszmeáramlatot vagy
"irányzatot", amelyek hosszabb
rövidebb ideig befolyásolják .és
vezetik a társadalom különféle
rétegeit, söl gyakran népek, or~

szágok intéző köreit, hatalmassá,
gait is.

Lapunk terjedelméhez képest
csak néllány ujabbkori irányzatot
sorolunk fej, Ilogy azoknak mű

ködéséből és va ló cselekvéséből

l1laga az olvasó vonjon le bölcs
télllulságot.

l. A XVIII. századvégi' francia
forrac1alomnak szülöttje a "szo
badelviíség" vagy iatinul "Iiberá
lisIII II snak' , nevezett társadalom
és ália mszemléleli irányzat.

Az egyén, a "polgár" korlátlan
szabadságának és teljes egyenlő

ségének jei szavával bontotta ki
zászliljat él liherálismus. amíg a
fejedelmi üll\(~nYllléllonJ, z~élrllok.

ságl)k. ('~~yes társadalmi osztályok
túlzott eli)jogai és az el11beri sza
badság indokolatlan és jogtalan
korláto-r..1sa ellen küldött, nagy
érdemeket szerzetl a szabadság•.
jogok kiterjesztt'séllen, s a tellel
ségesebb élelrevalóbb, szorgalma-

t sabb egyedei< kiválasztásában és
boJdogulásában.

A XIX. századb311 egyetlen esz
meáramlat nem csinált: oly nagy
hóditást, mint a liberálislIllIS : a
világ "kultur-nemzetei"-, mondhat·
ni az egész társadalom a liberá·
lismlls tanai alapján rendezkedett
be.

A mlilt század közepén azonban.
J

a liberálislllus aposto/ai szélső-

ségekbe, tulzásba csaptak át.
Befolyásuk, érvényesiilésük és ural
muk biztosifására az intelfigencfil
nagy tömegét az általuk alapított
és vezetelt "szabadkől7dívespállO.

Iyole" - ba csnlogatták hp, amelyek
a .kezükben levo sajtó óriási fegy·
verével - hosszlÍ évtizedekre ma,
gukho2 ragadták a politikai, ke
reskedelmi és gazdasági élet teljes

egyeduralmát. .
A gondolat és vaJlássz3i:>adság

nevében IlQdat iizelltgk Krisztus
Egyházának es a vesztegelések,
etelések-ilatások révén nyert par
lalJlent i többség által hozott tör·
vénydkel kimondották az állam
és egyiláz szétválasztását. A val
lási és egyilázi élet szabadságát
"az állami mindenhatóság" kénye
kedvétöl tellék függövé ; "lá.bbal
tapodva áz lsten és Egyház ·lör
vényeit" kierőszakolták a polgári

így a löbbi iskolák ter/le mellett
ez a két llj iskola csak nlinket
nyom.

Csejti: Nem hiába a tfíznél ül
kend, de igaza is van. Va!;y ko
rábban kellett volna 4-5 eszten
dővel csinálni a nagylaposi és
polyákhalmi iskolákat, vagy l'árni
még pár f;\'ig, amikor ujm adnak
államsegélyt.

Gazda 1.: Miért nem csinálta
az Apát a décsp{Ískllmi ll. tan·
termet (l palyákhalomrn, akkor
nem volna semmi baj.

Gazda H.: i:n úgy IIIc/Ofll, hogy
nem rajta mull. A lanító LÍr talán

többet tudna mondani II dologról!?
Tanító: Éli is Iwflottam: !log)'

egyes uszítók az egyházra kenik
a polyák!lalflli iskola épílésének
elmaradását, pedig másként áll a
dv log. A "Hármas Körös"· ben
ismertetni fvgom a háború utún
épített iskolák történetéf, abból ki·
nll'lIs/lIl/júk III ii: IIZII t, Ann)'i !Ji
2(11)'OS, /lUgy Ilii II kÖ2Sé~ akkori

vezetősége nem ajjaskodik az Apát
úrral, /Ikkor már régen letö alat!
vall n.emcsak a nagylaposi, de (l

polyákhalmi iskola is. A /lIlzal'(I·
nának az lett a vége, /lOgy elma
ladt az államsegéiy és igy elma
radt a két iskola építése.

Öregkerti : Ug}'OII minek is az
a sok iskola. Majd rr;{ndell Jléten
JÖJ! cirkusz a' faluba; kezdve a két
esztendős gyerektől végig a 80
éves öregasszonyokig, olt vall
mindenki. Tanulhat ot! elég hun
ClltsÚgOt! ?

Mirhói: Hát ez már szentigaz)
hogy megbolondul! a nép. Kinye·
re sincs, ru!lája sincs, sokszor
még egy kis sóra sem jllt, de azért
eslénkint ezer, meg ezer ember
tolong a cirkusz körül.

Zugi: A régi világban' is azt
követelte II nép a rÓf/iiu' csúszá-'
roldóf, Ilogy ,;kenyeret és cirkuszt"
adjof1 nekik. Ugy látszik, hogy
ismét ide jlftottunk, Pedig ném
kél krajcárba keriill ám ez a fIlII

latság f? . Ugy hallottam, hogJI
esténként 50-120 pengő kiizött
voll a bevétel. Ehben az t!vben 6
vagy 7 cirkusz-társulat voll itt.
Több mint 30 előadást rendeztek.
Csak 70 pengől'el esténkint ez több,
mint 2000 pengö. lilsé/{fIlunkára
is jó lett volna p2.

Tanító: A másik hiba az, !Iogy
kis kyerekek f.ste 8-tól JJ. ig is
oli voltak. A gyenge kosztolús
mellett ez az éjszakázás a testi
fejlődésre i~' káros volt. A .'>ziilők

nek több eszük lehetett volna.
Gyomavégi : Az Apát lÍr pré

dikált is erről. de fa {ra hányt
borsó voll. Ha ajánlolIa volna a
cirkuszI, akkor biztosan nem ment
volna el II nép.

Peresi : Elég szomortí dolog
az, Ilogy mindenféle gyütfmentnek
hisznek és bellgranak, azokna/: a
szavára pedig, okik az IstentóI
rendeli l'ezel6ink, flffll !I[l/~~atl1ok

I cl kólyagosok. A jonoda/olll és

Szarvasvégi : Adjon m: Uris
ten jó reggelt (öldik. Miért hall·
!;atnak kendtek olyan eIkIimpicsa·
radott ábrázalta!?

Csejti: Ugyan ne is kérdezze.
Mast hat/juk, !logy milyen kevfs
l'etőma~at kapunk, pedi!; nemcsak
az aszálJI, de még II jég is meg
paskolt bennünket:

Varjasi: Hát bizo/lY úgy ál! a
dolog, IlOgyha elvetjük a kis ter
mést, akkor nem tesz kenyérnek
mló, ha pedig megörtetjiik, akkor
nem tudunk l'etni, -- \fenn i pe
dig miből vegyüuk?

Peresi : Úgy i!; az, hogy amit
a tengeri és II jószá,f!szapomlat
igér, az kell ruhára, étetemre, va
lamint az adóm, igy abhól vető·

magra /lem telik.
Varjasi: Pedig a Zeóke kép

visető ur az Apát urral együtt
még a Min iszter ill 111 bn II is eljár
tak (;s kérték II I'ettlmog mennyi
ség Je/eme/óN

lWzségházi: [Ig)' /I()f{OI/1, IID.!:!Y
a föispán lir is készül Endrődle.

A Népszövetségi Kisgaida Kör~

ben már is javaso/lák, hogy kiil
döttségileg kérjék Ömettóságát II

vetőmag sznporífdsám és az in·
séges termelők adófizetésének ha
lasztJsám. Hát majd le,t;yenek ott
kendtek is.

* *>f,'

.Polyákhalmi: No végre meg
lesz a mi iskálánk is ennyi sok
huzavona lItán.

Varjasi: Hát maguktól is lávol
volt az eddigi iskola? Hisz úgy
tudom, hogya décsi iskolától a
szarvasi .határig összesen csak 4
ki/óméter távolság van?

Polyákhalini : Csak/wgy oli
sfíriín lakunk. És csak jobb az,
ha 1-2 kilóllléternel nem menneK
messzibb a gyerek!?

Községi ember: No iszen
Endrödön!?ddig sem parlllszkod·
hatlak. A határban 14 iskolában
18 kii/leriileti tal/ító miíkődött.

Mondjon még kend il vármegyé
ben egy helyet, ahol annyi kiiUe·
rületi iskola van.

Tanító: Igaza van. Akik elöbb
korholták az Apát II ra t, hogy mit
akar annyi iskolával, most azok
sürgetik legjobban a szaporihíst.

Ugari: Mond valamit Tanító
ur, de a'kkor még alig volt állás
nélküli endrődi tanító, most meg
ugy szaporodnak, núnt az iirge.
Hát ezeknek is kell kenyér, nem
csak maguknak.

Községházi em~;r: Megér~

tem a célzást. Rendén is vo/na a
dolog, csakhogy 'nagyon drága
kenyérszegis ksz ez (/ lllkossá,~

nak, mert teljesen a község nya
kába szakad nlinden kiadás. Az
dllamsegélyt az egész ország né
pe fizeti, tehát mi is hozzájáru
llInk az állam többi iskoláillak
segélyéhez. Az uj iskoláknál azon
han államsef!.ély nem jön !Innánk
a pénzügy m:fléz helyzete li1 iatt, s
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MUNKASKÉRDÉS

Mussolini
a munkásokért

Mussolini egyik legfőbb lö·
rekvése o heli munkaidő le~

iz~lliltJSll, hOllY II feJfokozoJ/
llépmunko és llZ emberi munka
közölt megleremtse a kiegyen-
Hlődésl. Mussolini abból indul
ki, hogya modern, úJabb és
újabb gépek nem arra valók
az iparban, hogya munkáso·
kal kiszorílsák munkahelyeik·
ről s őke l munk~mélküliekké,

kenyérlelenekké tegyék, hanem
arrll, hogya munkás munkájál
megkönnyílsék. Ezt a cél! szol~

llálja Mussolini nem régen mell·
jeleni tanulmánYll a 40 órás
munkahét bevezetéséről,amely
ben kifejti, hogy· mindent el
kell köve/ni a munkllidő nem~

zetközl szabályozásának és a
heti. munkaidő leszállílásának
az érdekében. \.CA gazdasági
szakemberek azt állapílollák
meg, hogya munkorélküliség
főoka a technikai eszközök,
o gépek nagyarányú fejlődése

amelyek oz emberi munkaerői

kiszorílják, a minimumra szál~

lílják le az iparban. Az ujabb
gépek évenként ál/ag 1.000.000
embert teltek munkanélkülivé.
Amit Mussolini sziikség-esnek
IMI. az az. egyens;uly helyre·
ál/ílása az emberi szükséglelek
és a· gép nélkülözhelelJensége
közölI. Ezért az olasz küldöJ/
ség a Nemzetközi Munkaérle·
kezlelen azl az indflványf ter
jesztelle elő. hogy loglallwz~

zék az értekezlel él 40 órás
munkahét bevezetésének a
szükségével, továbbá a fogyasz
lő-képesséR' . foko7élsának az
eszközeivel és módjai val.

Idegen cséplömunkások
Endrődön.

Nagy feltűnést keltett a lakos
ság körében, hogy néhány géptu
Jajdonos idegen munkasokat al
kalmazott gépjénél a cséplési mun
kálatokra. Érdeklödésünkre a kö
vetkezőkkel okolták meg eljárásu·
kat a ~épészek.

"t.vek óta mindinkább szokás
ba hozták a helybeli munkások,
hogya cséplési munka közepén
leszúrták a villát, megállították a
gépet és stájgeroltak. Volt eset
reá, hogy amikor a gazda az új
követeléseket nem állta, ott hagy
ták a munkát. Ezt aszociálista
trükköt meg kell szüntetni. Most
csak ízelítőül pár géphez hoztunk
idegen munkásokat, de ha az end
rődiek nem jönnek észre és nem
hagyják abba eddigi lehetetlen ma
gatartásukat, akkor jövőre több
géphez jönnek majd idegen mun
kások."

Megértjük a gépészek elkesere
dését, de a nehéz munkásviszo
nyokra tekintettel, mégis kérjük
öket, hogy ne mellózzék a hely
beli munkásokat. Ne fogadják fel
a notórius szociáldemokratákat
..,első embernek". Vallásos, be·
csületes, megbizható egyéneket
válasszanak, akkor nem lesz baj
_ t~bbi munká5liaJ sem.

KÖZGAZD,ASAG

Emelkedik a búza ára.
Amire régen vártak a gazdálko

dók. végre eljött a 15 pengös
helyi búzaár is. Sajnálatos. hogy
eladó mennyiség nagyoll kevés
van, de akinek valami feleslege
van, .legalább tűrhetö áron adhat
túl rajta. A gazdák persze tartóz
kodnak az eladástól, mert az ame
rikai nagy aszály miatt még erős

áremelkedésre van kiiátás.
Megjelent az új csöves tengeri

is a piacon. Négy pengő 50 fillért
fizettek érte mázsánként.

Az árpa és zab kisebb meny
nyiségben 12 pengőjével cserélt
gazdát.

A sertésár a gyomai piacon
52-56 fíllér között mozgott. 
Szopós borjúért - minőség sze
rint 30-40 fillért adtak kg.-ként.
A választási malac párja 12-20
pengő volt.

Békésvármegye búzája
a legjobb az egész

országban.

A földmivelésügyi minisztérium
jelentése az idei termés ről most
jelent meg. A termésjelentés sze~

rint a legjobb minőségű bltza.Bé·
kés vármegyében termett. Az or
szágos átlagos búzatermés kat.
holdanként 6 mázsa. Békés vár
megye déli része eléri ezt az át·
lagot, az északi községek legna
gyobb részén azonban alig üti.
meg a 4 mázsál. Ezévi termésünk
mintegy 10 millió métermázsával
kevesebb a multévinél.

Endrődön az országos állat
és kirakodóvásár augusztus 18·án,
szombaton lesz.

Sertésorbállc. A vármegyei ál
latorvosi hivatalhoz érkezett jelen
tések szerint Öcsödön és Kondo
roson nagyméretü serlésorbánc
járvány lépett fel.

A hadikölcsön tulajdonosok
összet segélyt kapnak. Jelenleg
4 milliárd korona névérték ű ha·
diköJcsön van még forgalomban.
A kormány a jövő évre 3 millió
200.000 pengő! irányzott elő se
gélyezési célokra. Kérvényezöknek
a beltigyminisztériumhoz kell for
dulni. Az új segély kiosztás októ
ber l-én kezdődik.

200.000 mázsa magyar búzát
vásároltak az elmult hónapban
Ausztria részére.

Az oroszok magyar hússal és
zsírral akarják ellátni az inséget
szenvedő Déloroszország egyré
szét.

Az Endrőd·OyomaiTakarék
pénztár Rt. vezetősége megkezdte
a gabonavásárlást, miért is feJhiv
juk gazdáink figyelmét a kedvező

értékesítési lehetőségre. Minden
nemű felvilágositást és tájékozta
tást készséggel nyujt az Endröd
OY6mai Takatékpénzt~r Rt.

NYILTTÉR
Tekintetes Szerkeszto Úr!

Olvastam a tere!erében. hogya köz
ségi iskolai adó erősen megnövekedett.
Azt is hallottam az egyházközségi kép
viselőtesltilet gyűlésén, hog)' a 270/0-os
iskolaadó nem fedezi az elemi iskolai
kiadásokat. Arra kérném a tisztelt Szer
kesztő urat, adjon pontos adatokat arra,
hogy milyen jellegű iskola volna a leg
olcSÓbb és leghasznosabb reánk nézve?

Kondorostanya, 1934. július 28.

Tiszteleltel :
NÉVALÁIRÁS.

Szíves felvilágosításúl közöljük a kö
vetkezőket:
A 29 endrődi rk. tanító fize-
tése államsegéllyel (1933) 59.985·70 P
Nyugdlj helyijárulék - - 6.364'80 P
HelyettesItésekre, sz~lgai

fizetésekre és egyéb sze-
mélyi kiadbokra - - - 2.731·SO P

69.082'50 P
Iskolai fenntartási költsé
gek mint dologi kiadásol<
végösszege (1933) 19.942'13 P

89024'63 P

I. Állami iskoJáknál a dologi kiadá
sokat mindenütt a község fizeti. Ha
a s<:emélyi kiadásokat IOO'i,,-ban az ál
lam viselné, az esetben ez újabb állami
adó növekedést jelentene. A mai állami
költségvetésben ugyanis erre fedezet
nincs. Ezért nem adnak líjabb állások
után most államsegély! sem.

II. A községi jellegii iskolánál a do
logi kiadás teljes egészében a községet
terhelné, a tanítók fizetésének pedig
még jobb időkben is legalább 5()i'/"-át
viselnie kellett. (Mivel pedig újabb ál
lások után államsegély t jelenleg nelll
adnak. most. I (01)/ll-ban a községet ter
hetné a személyi kiadás is.)

Maz a tanítók fizetéséhez
helyi járulék \'olnll 50%

mellett - - - - - - 29.992·85 P
Nyugdljjárulék - - - 6.364.80 P
Szolgai fizetésekre, helyet-
tesitésekre stb.- - - 2.731·80 P
Dolo~i kiadások összege 19942·13 P

59031'58 P

A mostani k1j:<:ségi iskolák 5300 pcn
gös kiadásán felül még ennyivel ní\ve
kedne. a község iskolai kiadása, ami
55°,'0 újabb pMadót jelentene.

III. A kal. jellegű endrődi iskolák ta
nitói fizetéséből az állam fizet évenként
50.679 p.1. A~ egyhl!iz csak 100,'0 0 ot
és lakbért fizet: tehét összesen
9306'70 P~t. Évenkint tehát az ál·
Iam 20686'15 pengövei ad többet
az egyháznak, mint a községnek
adna. Ez körLilbeJíil 190/0 pótadó csök
kenés.

Ha e 190/0-ot levonjuk a7. előbb jel
zett 550/o-ból, az esetben 36°/11 volna az
egyházközség iskolaadója. Mível azon
ban a peresi szántó é~ legelő circa
1500-2000 pengőt jövedelmez, s mert
a kö:z:ségtől évenkint a nyugdlj
Jérulékhoz segélyt kérünk, azért
nem 36, hanem csak 27"/0 az iskolai adó.

Egyik tekintélyes egyházközségi kép
viselő azt indítványozta egyizben, hogy
az iskolák jellege maradjon katolikns,
de az adót a község szed je s az ösr.
szes kiadásokat is ő fedezze.

Semmi más kifogás nem volt ellene,
mint az a fontos momentum, hogy mert
a község viselné az összes terheket,
az állam könnyen öOO/o-ra szálJitaná le
az államsegélyeket, s ez esetben újabb
20.000 pengő esne az adófizetö nép
!'yakára. Pedig a terhek igy is sulyosak.

Mindezekbtsl láthat6, hogy a 90
%·05 államsegély mellettanyagilag
a katolikus jeIIegO iskolák kerU1
nek a legkevesebbe az ad6z6knak.

Ami pedig az erkölcsi nevelést és
értéket illeti, a mult számunkban idéz
tük a MinisztériUm kiváló államtitkárá.

nak megállap:tását, hogy "a hitvallásos
iskolák műkáctése kiilőnösen fontos,
mert ezek talán nlég az állami iskol ál<
nál is Idválóbb eredményeket érnek eL"

Nem pap. hanem a magyar taniigy
hirneves föinlé?:öje mondoita ezeket.
Ugy véljiik, hogy e színtiszta igazsá
gok ismertetésével· megnyugtattuk az
érdeklődő hittestvért.

Stetán Béta szerkesztő.

"Akik hitüket jéielemből

vagy emberi tekintetből meg
tagadják és megvalJani nem
merik, azok elvesztik tekin·
té/yüket embertársaik előtt is"
olvassuk egy kiváló tudós
könyvében. - konstancius
császár megparancsolta ke
resztény udvari szolgáinak,
hogyabálványnknak áldoz
zanak. Néhányan félelemből

és érdekből megtették ezt,
tehát gyáván lz ittagadásba
este/c. A császár ezeket hű/

len embereknek tartotta, min!
akik őt is cserben hagynák
és elbocsátotta öket szolgá
latából.

Endröd·Gyomai
Takarékpénztár Rt.

Endrőd

Fiókintézet : Gyoma. Telefon: Endrőd 2.

Folyógít rövidlejára Ili lIlezőgazdasági

kölcsönöket. Elfogad felmondásnélküli
beté{eket a legmagasabb kamatozás
mellett. Foglalkozik a bankiizlet minden
ágával, Rzelvénybeváltások, arany- és
ezüstpénzek, valamint külföldi pénZlle
mek beváltásával a mindenkori legma.
gasabb árfolya nion. Mindennemií felvi
lágositással és úlbaigazitással dijtala
nul áll rtllllelkezésre az Igazgatóság.

T OZ ~ és villámcsapás, betöréses 10_
pJS ellen legelőnyösebben biztosíthat a
Katolikus Népstövetség Biztositási Iro
dája útján. A biztositási iroda endrődi

megbizottja felvesz tiizkár elleni biz
iositást; lakóház:ll<, ~azl1asági épilletek,
valamint ezek heren.lezése, lIle7.ögaz
das.\gi .\Ial<\n)', házibúllJroll, terményei"
gépek, árt'lraktár, állatállomány, egyélJ
ingó és ingatlan \'.igyontárgyak biz{o
sitásál. Jégkár elleni biztositást min
dennemű terményre. Életbiztosítást,le
metkezégj költségbiztosításI, gyermek
és kiházasitási biztosítást. Gép, autó és
traktor biztosítást. 8alesetbiztositást.
Endrődi megbizott: Fülöp János,
lakik Selyem utca 28 szém alatt

A Kat. N-éphhban egy üzlethelyi
ség kiadó.

A Ker. Fogyasztási Szövetkezet
ben kitűnő cserép és tégla kapható.

KitUnő és olcsó fajborok kapha
tók Kresznerics Ferenc pincésze!ébcn.

Szuperfoszfát mütrágya jövö évi
fizetésre eJőjegyezheW Wagner Márton
Fiai cégnél Gyolllán.

"Az Egyházmegyei Hatóság 1238/1934.
számú engedélyével."

Szerkesztésér! és kiadásért felelős:

Stefán Béla.
Nyomtalta a "Hungária" könyvnyomda

vállalat, Gyomán.
Felelős üzemvezető: Teke! Sándor.
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ÁRA 6 FILLÉR.
rt_ •.,I. évfolyam 4. szám.
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Elöfizetési árak:

Negyedévre 20 fillér.
Megjelenik nJinden hónap IS-én. I

Felelös szerkesztő:

STEFAN BÉLA
SZRrkesztöség és kiadóhiva tal: Endrőd, Széchenyi utca 2.

Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett

közlünk.

ami még ilII, az főképen az
ország nögy löbbségél kápező
szüzmáriás magyarok érdeme
s hogy ifiusilgunk sze'mében
a lüz, szivében a liszlasilg és
arcán a mosoly Szüz Mária
nélpsugaras 'lényének él visz·
fénye. .

Kisboljogasszony r A Te
bölcsőd m.ellé ilIIunk a magyar

,élet borus szeptemberében és
kérünk, ,hogy szent fiad/ól
eszközölj ki löbb boldogságoI
szegény magyaroknak. f.

A "Kassai vértanúk"
1619 szeptember 7.

Évről-évre szeretettel emléke
zUnk meg a három boldog vér
tanuról, akiket Bethlen Gábor'
kálvinista katonái 1619 szeptem:
ber 7·én katolikus hitük miatt,·
borzasztó kegyetlenséggel öllek
meg,

Körösy Márk volt a legfiatalabb,
esztergomi kanonok, a másik Gro
decz Menyhért jézustársagi atya,
a legénységével volt beo5ztvamínt
katonalelkész. A harmadik a most
is élb szentmiklósi és óvári Pong'
rácz-családból származó Pongrácz
István jézustársasági atya, aki a
katolikusok lelki segitsége végett
tartózkodol t Kassán.

Kassát Bethlen' Gábor vezére,
Rákóczi György 1619 szeptember
3-án körülzárta és a város átadá
sát és Dóczy fökapitány kiszol
gáltatását követelte. A városi ,. ta
nács személy- és vagyonbiztonság
tiszteletben tartása mellett átadta
a várost, de Rákóczi. mihelyt be
vonult, azonnal elfogatta Dóczy t és
a három katolikus papot.

Szeptember 6·án este egy csa
pat hajdu tört a három pap ellen,
és elöbb pénzt követeJtek ,. töluk
azután pedig, azt mondták nekik:
"Készüljetek a halálra.". ~Miért
kell meghalnunk?" " Mert p~pis~.

ták vagytok." "Jó, ezért a s~ent

ügyért készek ,vagyunk azonnal
meghalni. II ' ., "

Erre ujra kegyetIenséggel·tá,
madlák meg a három lelkészt.···
Körösynek és Grodecznek rette':"
netes kinzás után fejüket. vették'
Pongráczot pedig fején megsebe
sitve a két hoJtesttel' együlta
szennygödörbe dobták. Pongrácz
ott még reggelig éJt és rette
netes gyötrelmek közt imádkozv,él
halt meg.

A katolikus hivek tisztességes te
metést akartak a vértanuknak ad.
ni. A biró azonban. durván eluta
sította öket. Végül a városi tanács
a hóhérral huzatta ki a testeket
és azzal temettette eJ. Boldoggá
avatásuk 1905· ben történt.

KISBOLDOGASSZONY
bölcsóje mellelt állunk szep
temberben. Nézzük ann ak a
szelid hailásnak aszárbaszö·
késel, amely az emberiség fá·
jan a lélgszebb és legérléke·
sl.::bb vjra~o' kozla: /{riszfúsl.

!{isboldogasszony születé-
sével jelenik meg az első ne"
mes iig az emberiség' lörzsén.
Kétezer évvel ezelóll történI ez.
amikor a magyar nép csak
szlilelni készüll. S ma, amikor
l1lügüllíinl< \'(jll e~y ezereves
IIIuli sok dicsóségevd, diada
tdival, de Illeg (öbb szenvedé·
sével és lenger könnyével,
amil<or bajainkon. sirni járun!<'
Mariálloz, meri Ö volt és O
l1lost is egyedüli pilrlfogónk
laljuk, 110gy az a kis szelid
lIajlás ma is a vezér~g a né
pek (omb(lzalában.

A keresz!, amelynek virága
Maria sLivel>ól nőI I ld, ma is
csillogó fénnyel ragyog. S ha
Hiiler ,odélkiállllalla a némel
népnek, bízva él germán ver,
bQn és akaraferejében. hogy
ezredevek álinok előllünk, mi
kalolikusol< büszkén jósol ha,
tunk élelel magunknak, Ilem
ezredevekre. hanem az idők

teljességéig, meri a mi nagy
és szen I családunk : a keresz'
lénység - legnemesebb vér,
ből szarmazo/l: édesanyja a
130ldogságos Szüz Mária.

ElrajzolI fiu az, aki az atyai
örökségel elherdálja, aid a jó
édesanya emlékeI cselekedetei'
vel megcsllfolja, aki ludásilval,
szívéve l és pénzével nem i11
doz családja él dekéeen. ElfClj
zOlI keresztény az, aid a Mag-
na Domina Hungarorum, ci
Magyörok Nagyasszonyána!<
megcsufolásával nem épj/,ha
nem rombol, nem áldoz, ha·
nem pusztít a pagy és· szent
családban, amelynek keresz
lénység a neve és Mária az
édesanyja.

l{isboldogass20ny é$ Mária
nevenapján emlékezzünk Szen!
Istvánról, aki országát Neki'
aiánlolla fel, akinek anyai""ölé·
ben pogány vad szokásaitól
mentesiiit .. a magyar nép,
emlékezzünk, hogy század0kon
keresztül szüz Máriás zászlók
alall hallak meg eleink Nagy,
magyarországérf, - emlékez
zzünk, hogy óseink és nagyja·
ink, min l Pálffy Miklós Győr

felszabadifója, gróf Eszterhá7.Y
Míldós nádor, Zrinyi Miklós
a törek verő hős s él löbbiek
büszkén vallolfák Urnőjüknek

MáríáL
Nézzünk szét a mi csonka

szerencséllen hazánkban és
ismerjük be, ho~ya ,mi cse
kélységünk még megmarad', a
lársadalmi és erkölcsi renn,

tejen lobzódása idején is - a
hil fényével rávilágílson az
Örök ls/en gondviselő szere'
lelére és az enlberi lélel< nagy
rendellelésere.

Amil<or pedig azl lálja, hogy
a lársada!om és nemzeti éleI
legfontosabb QS legjelenfősebb

inlézménye: a család keriill \iil
:satl'()~ Ih.'lr:Il'llw, 111C'~11Ú77.C1 a
veszlJörallgol. INkdiirgi il vi
lágba l\ristlll~ IIdgy pdrdllcstll
a I1tlzass<Íg szelltségéröl és ilii·
vesi köleless\tgekról, felhív niÍn
denkil, akinek kl!,e mélyén még
e~y parányi jóérzés és lelkiis
nIerel van, Ilogy a pogányvilág
erkölcsi mocsarába flllJaJni ké
szüló, liszlán az érzéki szen·
vedélyek sivár IJomol<jába gyö
kerező CSaládi Jűzh~ly meglisz
lilásának apostoli mllllkájálloz
nyujisanak segédkezet.

Valóbflo a család védelem a
legfonlosabb szociális feiadai
Illa. amikor nemcsak cl sokg\'er
mel<es c,:;aládok nyomora Idáll
az ég fCllé, de ziil/ésl, anyagi
és erl{ölcsi csódöt lá lu nk 011 is,
ahol "üres a fészek ", ahol a
kényelem, könnyebb élei vágya,
szórakozási mánia, léha, faiIa
lan élelközösség- és a szülói
érzést arculüló bűnös könnyel
műség vállolJa fel a régi kalo
likus családi, llilvesi és szlilői

élei gyönyörű erényei/.
A magyar családok megmen

lése - erkölcsi és anyagi lé,
ren - ]<?gsürgósebb feladala
nemcsak a kormányzal vezé'
Feinek, de azoknak is. akiknek
akilr egyházi, ak~r világi vo
nalkozásban befolyásuk és ve
zelőszereplik lellet a lál'sada,
lom irányílásában.

A falu népe sem maradhat
érzé!<etler. és lunya.

A felvilágosítás, bálori/ás.
anyagi segítség nyujlilsstb. azok
az eszközök, amelyek céltuda
tos használallal jó eredményl
hozhatnak,

A világi aposlolI<üdás - len
düleles új korszakiIban minden
kalolikus serényen és odaadás·
sal buzgólkodjék azon, hogya
magyar családi fűzhelyek ne a
"Iörvényes failalanság szabad
búnfanyili", de az erkölcsi élei
tiszta levegőjű, boldog ollhonai
és a jövendó magyar nemze'
dék ler'1lél< en y me legágyai le
gyenek!

A magyar családok megll1en
lése első lépés - Nélgymagyar
ország felé I

Szeptember 22-én esle meg
kondul/al< aharangok és hir,
delik szerte a csonka hazában,
hogy a kCltolikus lllagyarság
seregszemléf lut és nagy iin
nepségre gyiil/ össze az ors7i1g
fóvilrosiban.

A lelki összekapcsolódás és
e~yiil/érzés nagy napjai lesznei<
ezel<, illllil<or <1/ orsúlg' fi)piJpjo
köriilllor<!ozza az CIr Júusl az
Olláriszenlsé~ IilolcliJlus vak),
ságában és nyomában áhílalos
lélekkel, az emberi gyarlóság
tudatától ll1egalázollan, CI I<e
gyelem ösztönző erejétól meg·
érinlelI szívvel sorakoznak mág·
nások és egyszerű falusi em'
berek, előkelő úrnők és aláza
tos lelkű cselédleányok, a ma
gyar tisztviselői kar legkíválóbb
képviselói és szegény ll111nl<á
sok, iparosok, földművelők slb.

Százezrek felvonulása és bá
lor Ililvallásél nem fíínhel el
nyom nélkiil - azoi< lelkéllen
sem, akik az élei nehéz viszo,
nyai és gondiai miat/ csak lá,
volról gondolhainai< az impo,
záns ünnepségre és bizonyára
meghozza azl abelilló ludaIol,
hogy kalolilu:snak: Kriszllls kö'
ve.lőjének lenni boldogílÓ és fel
emelő érzés, s é.lmikor a szel
lemi kiválóságok egész légiója
- mini az egyház hű fia - hó,
doló imáda/lal kíséri a szenl
s€gi Jézust, - nem kell szé·

gyenl«2znie és gyáváskodnia a
falu egyszerű emherének sem,
amikor az egyház szol
gája - kalolikl)s meggyőző'

désének és hi/valló élelének
billor megvallására hívja fel.

A nagygyűlés irányiló főprog,

rammja: a pogány és istell'ie,
len szellemlől megferlőzölf csa
ládi élet megjavilásiínak és er'

!<ölcsi meguihodásának lérgya
lása és előkészítése leend.

A katolikus egyház, minI az
emberiség erkölcsi orvosa 
Kriszlusfól nyerI küldetésénél
fogva vizsgálja, kutatja és gyó
gyilani akarja mindazon nyava
lyákat és belegségekel, melyek
a Megválló szen! vérével meg'
v6110Jf emberi nem ősfáját ve'
szélyezff.lik és puszlf/ják, s arra
lörekszil<, hogya forradólmal<,
állami és társadalmi áramlalol<
zúrzavarában, s a modern idők

anyagias feIfogiIsa és erknics·

I

IKatolikusokacsaládért
I

I
I
I
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A katolikusok Amerikában

t Gróf KAROLVI JÓZSEF

A katolikus magyarság egymás
után vesziti el legnagyobb fiait.
Apponyi Albert, után 'a fehérvári
nagy gróf távozott el tőlünk. Izig
vérig magyar, tetőtől-talpig öntu
da[os katolikus férFiu volt, ékes
sége hazájának, bátor hitvallója
egyhá<:ának.

A nemzeti és férfiui erények,
egész sorozata tükröződött vissz~

nemes egyéniségén.

."Magyar volt gondolatában, te
hetségében, tudásának gazdagsá
gában, 'tépelődéseiben, örömében,
bánatában és' imádságában ", 
jegyzi fel helyesen életirója,

Magyarsága akkor tündöklölI
legraczyogóbban, amil<or a forra
dalom vihara végigzugolt az or
szágon. Amikor a "nemzet szine
java " Károlyi Mihály előszobájá

ban tolongott és várla a koncol,
II kinevezést, akkor· akadt egy
férfiu Nagymagyarországon, aki
felállt Székesfehérvár közgyülési
termében és bizalmatlanságot
szavaztatott a forradalom agyag
bálványának : Károlyi Millálynak
és rendszerének. Annál érdekesebb,
mert ez a férfiu Károlyi józsef
gróf - öccse volf - a "magyar
köztárs3ság" gyászos emlél<ü el·
nökének.

Kiváló képzettsége, reális poli
tikai érzéke praedestinálta a nyil
vános életre, de soha az érvénye
sülését nem, hanem mindig a
közjó érdekét keresve. - Távol élt
a királyi udvartól, amikor a királyi
hatalom fényt, díszt és 'kitüntetést
jelentett, - de legbátrabb védője

lett a királyságnak és királyi csa
ládnak, amikor e felfogás áldozatot
és lemondást jelentett.

Gerince sohasem hajlott meg
hatalmasságok előlt, de mindig
lehajolt oda, ahol segitségre szük
ség volf s a gyöngéket :~ellett

védelmezni.

Bölcsen igaz a megjegyzés, hogy
"Ita ,felvonulna az a sok ember,
akiket ő juttatott kenyérhez, bol
doguláshoz, akkor Károlyi József·
nek olyan gyászmenete volna,
amilyent még nem látott az or·
szág".

S e kivételes jellemvonását
Krisztustól sajátitotta ej, akit kora
ifjuságától fogva, boldog családi
életében is hű~éges lélekkel köve
tett és imádott. - ÁtéHe hite
parancsait: élete boldog éveiben
és a hosszu betegség nagy kinjai
közölI is a megfeszitett Megváltó
adott neki erőt, magába látást,
bölcs elhatárározásokat és hősies

kitartást, de vigaszt és reménysé·
get is.

A töt:lénelmi Magyarország
aranygyapjas vitéze koporsójánál
könnyes szemekkel siratja a nagy
veszteséget az értékekben oly sze-
gény magyar nép. '

BalzaC. '

A világi apostolkodás és ka·
folikus csele.kvés második mun
kacsa pata :

A kulturális szakosztály,
rnely elsősorban az iskolában,
de azon kivül is igen' értékes
munkára hiúlfoll.

Az iskola az úi nemzedék
bölcsőie - a lernplom u/áp a
legfontosabb csalalér.

A kiJlluráJís 'szakoszléíly erö
lelje s felvililgosfló munkával si
e~sen a fanilóikar seRilségére
abbMl, hogya hívek különlez·
ges szereielIel és ragaszkodás
sal visellessenel< a kalolilnls is
kolák iráni, mini ahol a vallá
sos neveléssel, a lelkiismerel
alapos kicsiszolásával, a köfe
lességérzel ránevelés~vel a leg·
több szellerni érlékel kapják
gyermekeik.

Segilsék é'l fan/esfüle!el a Szív
gárda, isméflŐ· és elemi iskolá
sok ifiusálti eióadás1linak, ün
nepélyeiJlek rendezés.zben, 
buzgólkodjanak abban, rés/int
mini az évi programm eJóké,
szitői, részint minI előadók,

hogy az iskolánkivűli népmű

velés nemzelies érzés! és val·
láserkölcsi láplálékol és erósi·
lés I nyuilson a jól összelabor,
zoli és szervezefl hallgdfóság·
nak, - (ülön ifjusági veze·
lócsopori Cllakilásával legyen
gondjuk arra, hogy az ifJus6g
évenkinf többször helyes irá
nyú előadások,egészséges szó
rakozást nYlljló, tiszta szinda
fi;lbok rendezésével - a szó
rakozási vágy kielégílésén kivúl
ér/ékes leH<i művelésI is kap
iOIl.

A sail6·szfll<oszlilllYéll eg-yiill
alapilsélllClk kal. szellellllí l'alusi
népkönyvlárakal, hogy ennek
segitségével az olvasnívágyó
nép és Hiuság erkölcsIelen irány
zCllú, lélekrontó olvasmányok
m~lelyező hatásálól mente~ül*

jön. Croiylaljllk,)

Munkatere
és eszközei

Az Actió Catholica endrődi Ilit·
bllzgalmi leánycsoporlja Kis
asszonynapján közös szell tál·
dozásf rendezel! a SZ(w! Szűz

liszleietére. - Felemelő fálvány
voll, amikor löbb mini 200 ha·
iadon imádságos, buzgó lélek·
kel járult a Szűzek Királynóje
isteni Fiának: az Úr Jézusnak
szent testéhaz.

"Minden állatnak megvan a ma
Ra természeti ösztöne: az emberé
a csalátii szellem. t,

is lelle poslaügyi miniszlernek.
Az igazságügyi tárcát .. kalo
likus Walsch szenEl/ornek akarta
adni, ,de ez htrlelen halállal ki
mult. éppen mikor úlbon volt
Waschinglon felé. A Fülöp-szi·
gelekre a kalolikus 'Murphy',
Portorikóba a katolikus O€lre-t
kUldie kormányzónak. Ezl a
józan ész már régen javalia
volna, hiszen az elóbbi 90%
bari, az utóbbi pedig liszlán ka·
tolikus. A lakosság sokkal job·
ban megkedvelte volna az ame
rikai tJralmat, ha vallásos ',hen
nem bosszanljilk. Az elnök kör
nyezetében is vannak katolikus
Hsztviselők és más befolyásos
állásokban is szivesen alkalmaz
katolikusokal. XIII. Leó és XI.
Pius pápák szociálí6 félOait gyak
ran idézi ~s igyekszik belőlük

mindlöbbet megvalósffani. Ter·
mészefes, hogy ennek folytán
az amC2rikai politikusok ~s sok·
kal inkább tömörülnek az elnök
körül, mint lJzel61t szokták volt.

Menjünk anagygyűlésre
Néh~ny nap ,mulva lelkes Zsigmond ors.zálgos igazgaló

örömmel zarándOkolnak Bu·' vezetésével száztagu rl2n{jező-

dapesl, felé a katolikus magyar- bizollság helyszini szemlél lar-
ság százezrei, hogy résztv€- lott az ügetőversenypályán s
gyenek lJ h u s z o n ö t ö d i k 011 kijelöllék cl helyeket, ahol
jubirális "kafolikus nagygyülés" tI főváros, a környék és a vi·
seregszemléién, szint vallíanak dél< ,kalolikussáÍgál el fogják
Krisztus egyházához való tör- helyezni. A t,ibllnökön tizezer
hetQllen, hitükről, buzditás! me- embert tudnak elhelyezni, A ver-
rilsenek 'a, vezérszónokok fü- senypálya közepén fiz mélli?r-

zetszóró beszédeiből, s· a b.á- nél mGgasab~, mÜl'észileg kiké-
lor önludalés' hllhús.zg lelki pezett oltdrt emelnek.
nagy lirtekeivel gazdagabban fér- Az ünnepi nagymi$(2 a lali
jenek vissza· ollhonukba-:pél., tO.OOO, gyermekből álló ének-
dátés Irányt mutatni az illhon· kar fog énekelni. Dell1tán :s
maradltestvéreknek, órilkor l<Jrliák az Euchariszlikus

'Miként', már jelentetiük, . akörmenetet él LipóIvárosi ba
nagygyülés f6ünnepségei szep· zilikából kiindulvél az Ors7.ilg·
lember 23·án, vasárnap zaila- ház teréig..
nak le,~amely napon az orszdg A nagygyülés részlvev6i i}

minden részéről keresztes gyors- beszédekel és énekeket ezrősi

vonatokkal, kü/önhajókon ésautó- fő han~szóró ufián mind~niill

btiszokon érkeznek a vidék kata· elve,zellel hallgalhalják.
Ukusa{ a fövdrosba. Az ügető Állalános cl panasz az espe·
versenypályán d. e. 10 órakor •resi kerületben, hogy az idén
kezdódikaz iinnepség~ ahol"'" kevés a jelentkezők száma. A
Serédi jusztinián hercegprimás rossz terméssel indoko/iák. Ez
Veni Sanctel lnlonál és szenl ige'!Z. De ha jobban nézzük él

miséi' pontifikál. Ennek végez- dolgol. m<ígis többen mehelné-
. tével megnyitják a nagygyülés nek. A kereszlesgyors beállilá
. tanácskozásait. Az ügetóver- sával oly csekély a kÖllség
senypályán ezen a megnyiló hogy némi másfajfa szórako
ünnepi illésen Glattfelder Gyula zás me~~zorilása árán - el·
dr. csanádi püspök, Angeló Rotfe iulhatnának BudapesIre is, Ha
nuncius, Hóman BdUnt vaJiiis' cirkusz' volna, bizonyosan föb-
és közoktalásügyi miniszler és ben mennén~k. Da hát amikor
Zichy jános gróf, az Aclió Ca!- komoly és lelki dolgokról van
holicél társelnöke mondanak szó, akkor fáznak az emberek.
beszédeI. Pedig ill volna az ideje, hogy

A fóünnepségek sikeres ren- a nagy megpróbáltalások és
dezése céljéból Zsembery István nyomoruság közötl kissé az
és Huszár Károly országos al- Uristenr<~ és önmagunkra i5
elnökök, valamint Mihalovics komolya n gondolnánk.

Amerikában van egy irilllalÍ
törvény, hogy katolikus nem
lehel köztársasági ell'1ök. Smith
jelöllet ls vallása miall buklat·
ták el most 5 éve. A közszel·
I~men még sokhelyt uralkodik
a régi pro1estáns. elfogultság,
f1nnyival is inkább, hogya ka
tolikus bevándorlók jón~sze

, csak. a" mind'ennapi kenyérre
gondol ,és a közügyekkel nem
foglalkozik. Az~lnökök is több·
nyire nagyon húvösen bánfilk

akalolikusokkal. Egyik·másik
néha beveti egy katolikust a
kabinelbe,.löbbnyire - és ez a
jellemző - az igazságügyi tár
cát bízván rá, mert ez él "leB"'
becsületesebb" tárca. Roosevelt
elnök némileg" máskép jár el.
Állását jórészf a katolikusok,
nak köszönheti, akik majdnem
mind rászavaztak. f6kortese a
kalolikus Farl€y voll. E7t meg
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Mennyibe ·kerültek
az iskolai építkezések?

Iskolaszéki gyülés

. Az endrődi egyházközségi ta
nács mint iskolaszék augusztus
27-én tartott gyülésen tárgyalta
a Köwktatásügyi Miniszterillm
azon ieiratát, melyben folyó· év
október I-tö\ vállalja a felekezeti
iskolák tanilói összeg járandósá
gának utalását. Az iskolaszék
Varju József, Kovács Ferenc és
Varju ]. Imre felszólalása kapcsán
megállapitotta, hogy a nliniszferi
kiutalás sem az egyházközség,
sem a lakosság szempontjából
"segitséget" nem jelent, mert a
tanítói fizetés és nyugdij helyi
járulékainak megfelelő összeget
minden más adót megelőzöen 
az iskolai adóból levon és be
utaltat Miniszterium saját pénz
tárába; A rossz termés és kedve
zl)llen adózási viszonyok mellett
- talán befolyik il neVeleli llél

lélel, lk Ilenl valósLillü, hogy (lZ

iskolil fennlilrtására beállitotl és

feltétlen üI szü kséges össz egekból
csak néhány % is befolyik, amely
várható tény az iskolafcllntarlÓ
egyházakat - a dologi kiadások
fedezeiének hiánya miatt igen
válságos helyzetbe hozza. Mégis
a tanilóság érdekében hozzájárul!
a fizetés állami kezelésél1ez és
uta lásához.

Letárgyal!a iskolaszék Zeleziny
Olga polgári iskolai tanárnő és
Czvízekné Molnár Em ma tanitónö
lemondását. A pályázati hirdetés
eszköz!ésével elnököt bizta meg.

Sajnálattal értesült iskolaszék
a községi képviselőtestület eluta~

sitó magatartásáról az iskolai se,
gélyt illetőleg. Az egyház kész,
séggel ad 7 tantermet minden
dij nélkül, még a takarilási költ
ségeket sem kérve - a községi
iskoláknak. Község helyett tan
termeket ad a leventeoktatások
céljára is. Tehát joggal más ha
tározatot várhatott. A megértő jó
indulattal ellenkező határozat ellen
fellebbezéssel él.

Tudomásul vette a gondnok
jelentését a cséplés gyenge ered
ményéröl, s az évi tüzianyag be
szerzéséről.

Végül tudomásul vette az Egy
házmegyei Főhalóság azon ren
delkezését, hogy a Miniszterta
nácstól korábban jóváhagyott egy
házközségi szabályzat 1. § 2
pontja értelmében az állami egye:'
nes adók l %·át ,.kulturadó"
eimén az egyházl<özség iskolai
köItségvetésébe beállitani rendeli.

--.........

Nő a pótadó
Endröd község képvise}ótes[ü

lele aug. 25-én tarlott közgyülé·
sén tárgyalta a jövö évi költség
vetést. Dinya Vilmos és Kovács
Ferenc több fejezetnél rámutattak
arra, hogy fölös, nem szükséges

. A mult szA.munkban ismertetett
5 i~kolai "objektum" épitésére
sok pályázó adott be ajánlatot.
A gyulai m. kir. Államépitészeti
Hivatal felülvizsgálván. azokat,
pontos táblázatol csinált él pályá
zatok végösszegéröJ és ennek
alapján döntött az egyházközségi
képviselőtestület 1929 évi aug. 17
én tartott gyülésen.

Már ugy látszott, hogy vala
mennyi iskola épitését idegen
vállalkozók nyerik el jóval olcsóbb
ajánJatuk alapján, amikor beérke
zett Hanyecz Pál és lársai, vala·
mint Ivállyi és Takács vállalko
zók pólbeéldványa, amennyiben
ők )<é1pniik Illeg (IZ épitkezést,
előbbi 12, utóbbi 7 O/o-nak meg
felelő ös~zegel hajlandó adolJ1á
nyozni az épités előlt álló "kul
Iurház" céljaira.

Ezen adomány levonásával ma
gasabb v<lllalati összegeik mér
séklődtek annyira, hogy az öreg
kerti II. sz. iskola épitésével Ha
nyecl Páli és társait, a varjasi is
kola épitésével Iványi és Takács
helybeli vállalkozókat, s a décs·
páskumi I tanterem épitésével 
még az engedmények után is 
legolcsóbb ajánlattevőt, Belanka
Mihály csabai vállalkozói bizla
meg egyházközség azon kikölés
sel, IlOgy az épitkezésnél sziiksé
ges segédmunkáÍ-a elsősorban

endrődieket köteles alkalmazni.
Az épitkezésekel él Államépité.

szeli Hivatal ellenörizte. Az elszá
molást és átvételt is ö eszközölte.

Az 1930. évi szeplem ber 4. én .
felveti felülvizsgálati jegyzókönyv
ben foglalt végelszámolás szerint
egyházközség 39.018 P. 62 f. volt
köteles fizetni Hanyecz Pálnak
természetesen az engedményezell
12 % Jevonásával.

A varjasi építés végö.;szegét
16~54 P. 77 fillérben állapitotta
meg az Államépitészeti Hivatal.

összegeket vettek fel az elöljáró
sági javasiaIba, viszont kihagy ták
abból az iskolafennlarlási segélyt,
holott a segélynyujtással 4000
hold nem katolikus lakos pólaqó
ja is méltállyosan hozzájárul az
iskolák fe'lntartásához, tehát való
ban a katólíkusság nagy adóter
hein I<önnyit a segélv.

A kellöen elökészitelt többség
Ieszavazia a Dinya Vilmostól és
Kalmár Vinczélöl benyujlolt ellen
javasiaIol, ellltasilolla az egyház
község segélykérését és elfogadla
az előljáróságtól beterjesztett költ
ségvelést. A "Keresztény községi
párI" lagjaiból alakult mult évi

A décspaskumi tanterem épité
sének végösszege 13.593 P. 96 f.
volt, mely összeget részben Be
lanka Mihály, részben Árvay Im
re endrődi kőmüvesmester,

aki az építkezés befejezte, oszlot
tak meg.

Mindhárom épitke~ést - az
összes okmányok felterjesztésével
felülvizsgálta a Vallás-és Közok
tatásügyi Miniszterium számvevő·

sége, s a 72.979/1932 sz. rende·
lete alapján azt jóváhagyta és a
46.000 P államsegély helyes fel
használását elfogadla és azt elszá·
moltnak tekintelte.

Végeredményben megállapilha
tó az, hogy a helyi mesterek
csaknem mindig drágább ajánla
tolleltek az épilkezésekre, mint
a vidékiek. Hogy mégis munká
hoz és tekintélyes keresethez jut
hattak, azt kizárólag az egyház.
község vezetősége különös jóin
dulalának köszönhették. O.

(Folylatjuk.)

Polgári iskolai' hirek

A polgári iskolában abeira
tásol< ulolsó napja szeplember
1Q-e voll. Akik valami oknál
fogva a rendes beiralási na·
J-lokon lIem jelenlkezheflek,
még pól191ag jelentkezhefnek
felvételre.

A lanével szeptember hó 11
én ünnepélyes Veni Sancle
n\;ilolla meg, ulána tanévnyiló
unnepély voll. A rendesianifás
szeplember hó 12-én, 'szerdán
kezdóclöll.

A polgári iskola fennállásá
nak tiz éves évfordulóját ün
nepli meg szeplember hó 30·
án, amelyre él nagyközönség,
ol. iskolabarálok és voll nö
vendékel< figyeImét ezuton is
felhivjuk.

többség a folyó évre 43 Ofo·os
költségvetést állított össze és eb
ben benne foglaltátott a 6 Ofo·nak
megfelelő iskolai segély is. Az
ennek levonásával 37 %-os pót
adó helyett az 1935 évre 50 Ofo
os pótadót állapit meg uj költ
ségvetés. Mint értesülünk Dinya
Vilmos és Balázs István képvise-

lötes!ü leti tagok fellebbezéssel él
tek a pótadó emelés ellen és 'o
kiadások csökkentése érdekében.
Több kisebb tárgy elintézéseután
a képviselötestület folyó év jánuár
havától visszamenőleg hadipótlé
kot szavazott meg Tóth Libor
dr. községi jegyzőnek.

A J'6
KATOLIKUS

TANITÓ
PÉLDAKÉP

Dr. Breyer Istvángyóri püs·
pök a lanév küszöbén arr<J kéri
'ani/ái/, hogy a fájuk bizoft
gyermekeket ugy ~polják és
védjék, hogy az egyháznak hű

séges gyermekei legyenek és
egy jobb magyar sors kikiJzdáivt
váljanak.

E magasztos és f~lelósséges

hivalásl Clzonbancsakakkor
feljesilheli a fani/ó, ha az' ö- lel·
két is hit hatja át, erkölcsi felfo~

gása megingathatatlan és éló pél
daképül szolgál· tanitványainak. A
fogékony gyermeki le-lkel<be
észrevétlenül ívódnak bele a
taniló szavai, cselekedetei,egyé
niségének vonásai.

Ahogyan a tanUó gondolko
zik az Islenről, hitról, hazáról,
felebaráti szereleiről,munkáról,
kÖlelesseg1e1íesilésról!. ugyan'
ugy gondolkodnak 'maída 'éJ,

nilványai is. Ahogyan cl tani/ók
szolgálják Isfenf,élnek a hUbóI,
szerelik il hazát, megbecsülik
embertársaikat, ·végilk· köteles
ségeiket, hflsorilóképen járn·ak
majd el tanyUványaik· is. És _
meri a fanító élele és - példája
dönlő jelenlóségű a gyermeki
lélek kialakulására, elsősorban

élettel és példával tanítson minden
tanító.

Istentisztelet
Szeptember 23·án a varjasi·; .

szeptember 30-án a csejli, bk·
fóber t4-énaz öregk~rli ká·
pölnás iskolában mulatunk be
szentmise·áldozalot.

Szep/ember 23·án d. u. fél
4 órakorszent ferenc IIl.tenófe,
szeptember 30-án fél 3 órakor
az Qlfáregyesülel larlia:havi
ájtatosságát, mig a Jézus 'Szive
Szövetség csoporlvezelói ·ér·
tekezIete szeptember 30~án

d. u. fél 4 órakor lesz a po'"
gári iskolában:

Október 4·én d. u. 5' órakor
a Leányegyesülel, oklóber 6~·án
5 órakor' az Eucharisztikus
Férfi-Liga tarlja havi ájtatossá
gát a templomban.

I

~~~

.. Szülöi ·hivatás. "Agyermekek·
Istennek ajándékai, a mennyei
Atya ~gyermekei,akiket lsten csu
pán n e v e {é s céljából bizott a
szülőkre, s akiknek e .hivatásuk..
ban I s t e n a k''a ra t á t ,kell
teljesíteni I (Spirágó.)
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A Katolikus Népszövetségi

Kísgazda Kör "Legény-önkép·

zóköre" szeptember 16·án stü..

reli mulatságol rendez a Kultur·

házban.

Haj-kongresszus Londonban. 
Szeptember kázepén világreni(etöen fon
tos gyűlésre jönnek össze a női fodrász
mesterek Londonban. Ekkor döntik el
Európa összes államainak hölgyfodrá
szai, hogy marad-e tovább is a rövid
haj divatja, vagy ismét a hosszu hajvi
seletet fogják ráparancsolni a hajdiktá
torok a hölgyvilágra. Mint értesülünk,
a 40-en felüli serdültebb amazonok és

I
ifju nagymama-jelöltek. memorand~~

ban tiltakoznak az ósdI hosszu haJVI
selet divatba hozatala ellen.

Szerencsétlenség. K. Kovács
Is~ván 'Iurkevei gazdq kéllovas
kocsija Dévaványa határában
az álázoll falajon megcsusloll
és d 8 méler mély csalornába
zuhan/. Hollan lalállak rá a
szerencsétlenül járl emberre. A
csendőrség az Ivdnfenéki Armentfi
si/ö Társaságat teszi felelőssé él

szerencséllenségérf, merI a
csa(orna lllellell nem helyeztek
el védókorláfokat.

Aranyszáju
szent János

a jó házasságról:
"Boldogok azon házasok,

. akik romlatlan szivvel és
tiszta testtel mennek az
oltárhoz. A romlatlan !zit
ves azért szereti jobban
és bensőbben élettársát,
meri ez az els6 ~

eg y e t l e n, akit sze
retni tanult."

Az endrődi téglagyár kedvező fi
zelési feltételek mellett eladó, esetleg
földért is elcserélhelő. I~rdeklödök for
duljanak Wagner Márfon fiai fakeres
kedőkhöz, Gyomán.

Életreleeltettek egy villá~
által agyonsujtott embert két
napi élesztgetéssel. A "Magyar
.ság" irja: Szenznlségben Slara
Pazova község naláraban él vil·
lám becsapolf Dvornik Milován
szekerébe. Dvornik eszmélet·
lenül zllhant az ulleslre és szi·
ve is megszünl dobogni. Dr.
Li III mer körorvos lalált rá ai
eszmélellenül fekvó emberre
ueemelle kocsijaba és hdzi1vilJe
lllagahoz. Injekciókal é'ldoll a
lálszólag hoJI embernek és vé
gigpróbáll mind\ZlIflZ/e kísérle·
lel, de Dvornik nem adoll élet
jell IlJélgarol. Limmer doklor
niZm hagyla abba az éleszige·
lésl. Ulból injekciókal adoll az
ember ülóerébe, majd odahi·
valla Dvornik hozzálarlozóil
barálail és el:/yesüll eróvel foly-

I
lallák az élesz lés i kisrúlelr.:kel
megszakilás Ilelkü! 48 órán
keresziül. Valósággal l'l csodá-
val határos az orvos kilarlósa
és az a hite, hogy az élellelen
emberI éle/re tudja kellenI. I-Im
Ill(ldik nap délben végül siker
koronázia fáradozásaikal, Illerl
Dvornikon élZ ujból me16induló
élet jelei kezdtek Illutalkozni.
félórával .k~sóbb a szemeil is
feJnyiloJla a megmentelf ember.
Slara Pazova lakói fáklyásme
neltel ünnepel lék a derék or
vost, aki a bizlos halál kar
maibólragadoll ki egyember.
élelel. Hasonló ese/ról olvasunk
Budapes/en. ahol a Lipó/·1-<öruf
l i) sz. házban árallliiléstól esz
mélellen, halol/nak látszó Len
gyel II. ferenc szerelón-maga
a pesli men lók igazgaló-fóor
vosa dr. Körrnöczy Emil ircí·
nyilollé.l ü több órilig tarl{)
éleszlgelési lllllllk<ilafolwl.

Ezek ulilll ér/heló a lakosság
megülköz-ése azon, bogy dr.
Weisz Aladár endrődi községi or.
vos nem alkalmazott pár órás mes
terséges lélekzési kisérletet a v i I·
lanyáromlól sulyloll Vaszkó Im
re szerelő bélleselénéJ.

Gyermekgyilkos anya. Egyik vá
sárhelyi orvosná.l szolgált Olasz Eszter

. 23 éves cseléd. Néhány nap elölt cse
répedényhe gyömöszölve egy újszülött
holltestél találták. Beigazolódott, hogy
Olasz ES1.ter törvénytelen magzata volt
a csecsemő. Beszállitották a törvény- .
széki fogházba.

P6tdijat kapnak a vitézségi er
mek tulajdonosai. Gömbös Gyula
honvédelmi miníszter a minisztertanács
hozzájárulásával rendeletet adott ld,
amelynek értelmében az ígényjogosul
tak részére - ha kérelmezik, - vis7.
szamenöleg julius l-től kezdve· a legény
ségi arany vitézségi éreIntIlel kitiintet
tckFlek havi 20 pengőt, a legénységi I.
osztályú ezüst vitézségi éremmel leg
alább három ízben Idlüntelteknek havi
10 pengől, il legénységi I. oS1.tályú Elziist
vitéZ6égi ércmmel kétizbcll kilüntetlek
Ilek pedig havi 5 pengő vitézségi érel11
pótdíjat fog folyósiltatni.

Elitélték tiltott mOtétért. A deb
receni törvényszék Oláh Rózát, akit már
előbb 2. évi és 10 hónapi fegyházra
ítélt tiltott műtétekért, most egy újabb
magzatelhajtás miatt 6 hónapra ítélt.

Egy 9 éves gyermek kimentette
anyját a Tiszáb61. Tiszakarádon Ke
lemen Ferenc gazdálkOdó felesége a
Tiszában fürdött 9 éves Pál nevű fiá
val együtt. A gyermek egyszer csak
megdöbbenve látta, hogy édesanyja flll
dokolva elmerül a' Tiszában. A kis
Kelemen Pál odauszott anyjához, meg
ragadla a lI\ár-lllár eszll\élcllenasszollyl,
kivonszoita a sekély vizbe, ahonnall
aztán a partról besietök segttségével
kivitték a szárazra.

Egy esztendő alatt 2.400.000
,ember halt éhen a világon. Világ
nyomoruság ellen küzdő bizottság, most
adta ki az 1933-as év beszámolóját,
amelynek során kiderül, hogy egy esz
tendő alatt kétmilliónégyszázezer em
ber halt éhen és egymillíókétszázezer
ember az éhhaláltól való félelmében
öngyil kosságot követett eJ. Az adatok
Chinából, Oroszországból, a ruténlakta
Kárpátokból s egyéb európai államok
ból szárl1laZllak.

Ugyanez a jelentés beszámol azon
ban arró! is, hogya sülyedő világkon
junktura folytán olyan élelmiszertöme

.geket semmisitetlek meg, lImelye1<nck
egy hányada is clegendö lelt volna a
lIégYlllillió cIIIber élcténcl< megmcnté
sére. 568 OOO vasuti k-0ésirakomány ga
bona, 144.000 vasuli kocsi riLs, 276.000
zsák kávé és 2.560.000 kiló cukor, ne
gyedlllillió mázsa huskonzerv és 111 ás
félmillió mázsa friss hus került meg
semmisítésre, mei-t forgalombahozatala
esetén nyomta volna a nemzetközi ár
színvonalat.

A megsemmísiletl élelmiszereket rész
ben mozdonyfütésre használták fej, igy
a kávét Brazíliában részben pedig a
tengerbe dobták vagy elégetlék.

Ime: Az isteni Gondviselés megadja
most is mindazt, :tmelyre az emberi
ségnek szüksége van.

Az emberi "bölcsesség és önzetlen
szeretet" azonban belekontárk0dik az
Úr lsten munkájába.

És az elllbertömegek mégis az Isient
hibáztatják és káromolják l?

I Dr. Haller J. József' iil?yvéd

irodájál Endródról Budapes/

VIII., józsef-krirul 5J. II. em. 19.

sz. aláhelyezle át. - Telefon:

38-3-31.
\

OrófCsáky Imre volf kiilügy·
miniszler a napokban nejével
együH lálogalásl leli Csernus
Mihály endródiapálplehános·
nál.

, . Borzalmas tOzvész egy hajón.
Newyorktól mintegy 5 mértföldryire
kigyulladt a "Morro Castle" nevű luxus·
gözös. A hajón 558 személy tartózko
dott, akik köztil körülbelíl.1 230 áldo
zatul esett a borzalmas katasztrófának.
Megállapította a vizsgálat, hogy a tűz

egy ivószobában keletkezett. A szeren
csétlenséget az idézte elő és fokozta,
hogya hajón mindenki részeg volt. A
hajóstisztek és matrózok nem értették
a mentési utasításokat; mert részegek
voltak, de ittasok voltak az utások is
csaknem valamennyien. Eddig 180 holt
testet halásztak ki a tengerből.

TiiliöfY J.~!)sit - Tiiköry Jó
zsef n'agybirfokos. -leálÍyát a2
eimuli na okban az egyik fó
várósi szanafó~i;:;mban-Vakbél
bánjelrnak mi·aU .__megoperál----lák. Mini örömmal halljuk, "":-a
mülél jól sikerült, él feljes fel·
gyógy~lás mielőbb beköveike·

-z-ik.

. Hárt:asság. Hunya Péter gaz·
dálkodó, Vaszkó Pál voll albiró
fia szept. 1O-én veze Ile oltárhoz
HUllya Margitot, HUllya Illce bir
lokos, a kOlldorostanyai "H<1n·
gya·Szövelkefel" ~Jnökéllek le·
ányá!.

.A Nemzeti Egység Pártja Békés
vármegyei titkára EndrödlSn. Dr.
Fayl Gyula, a Nemzeti Egység Pártja
Békésvármegyei titkára Bak05 József
ll. gyomai járás tb. föszolgabirájának
kiséretében f. hó 8-án Endrödön járt
és a községháza tanácstermében, az
Ipartestületben és a Népszövetségi Kis
gazdakör helyiségében beszámoló be
szédeket tarlott.

Helyreigazitás. A 2·ik olda·
Ion .. A KalOlikusok Amczriká·
ban" cimú cikk ulolsÓ harma·
dik sorában amerikai ~políljku
sok" helyel/ "katolikusok" ér·
tendó. .

Bérmálás Dévaványán• .szep
jgmber 13·6n járullak Dévavá·
!1ya kalolikus gyermekei a b~r

málás szentségéheZ. - Az egri
lZrsek megbizásából Krisloil
Endre felsz(jlnlell piispökszol
gáltal/a ki a lelki m~gerósjlés

nagy senlségél. '"

Bdcsú. Mezöberényben. Mária
nevenapjáI követó vasárnapon,
s2:epfember l6-án illik lemplo
muk búcsú~ünl1epéf a mezó
()eréJnyi kalolikus hivek. ~ Az
ünnepi nagymisétCsernus Mi·
h6lyapólplebáno'i, a szen Ibe
széctel .szabó frigyes s7eg
halmi plebános mondja.

Schlachta Margit Endrődön.

A Sociális Terlvérek kiváló
fónöknője. a mélgyar nemze/,
gyülés elsó nóképviselóje ol<ló
ber hónap folyamán Endródre
érkezik, amikor is a Nói·liga

. és a Lt.?~~nyegyesület részére
tarl elóadásokal. - Endród nói
társadalma nagy örömmel várja
az illusztris elóadó/.

Körszenielés. A PeJes·l:I~aJ'i

olvasókör ui épületét szeptem·
b~r7:'iIfáldof!a meg a tagok
és hozzátartozóiknak jeleniéié
ben Csernus Mihály apátplebá
nos. - Szeplember 8'án a
fágas, liszta. szép helyiségben
avató·vacsorát rendezell a Kör
ügybuzgó, lelkes vezelósége.
Az ün\nepély(w megjelentek
Bakos józsef fószolgabiró, dr.
Fayl Gyu'la a Nemzeli Egység
Párljának vármegyei fólilkára,
Slefán Béla lanár, Kalmár Imre
a Népszövetségi Kisgazda Kör
elnöke,' . Kovács Mátyás ig.
tanító, Klinghammer Lászó lit·
kár, Kovács Ferenc iparlestü·
leli elnök, Kiss László és Szé·
kely Imre segéd· lelkészek és
sokan mások a község gazda
QS iparos rétegéból. - Timár
Ignác elnö~ szives köszöntó
szavai után fayl Gyula, Slefán
Béla, Kovács ferenc larloHak
lelkes, hangulatos beszédeket
a szép számban megjelef!!
lag-okhoz.

Dr. Fáy István főispán él

napokban hazatér szabadságá
ról és átveszi hivatala vezelését.

Halálozás•. Oszinle fájdalom
mal közöljük, hogy Békés·
szentandrt~s kiváló fópapjának
dr. Domanek Pál esp~res

plebánosnak szereló édesanyja:
özv~ Domanek islvánné szül.
Ali Anna elhunyl. - A jóságos
lelkü Matróna örök boldogsá.
gát ~5djük az Ur jqzustóL
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Társadalmi irányzatok
tükörképe

KAPITALIZMUS
Tény az, hogya kapilalizmus,

azaz pénzlóke. a nemzetgazda
ságot teliesen szolgálalába [laj
lolla és nagy lömegek elnyo·
morodását eredményez/e. - A
kapitalizmus bűne, hogy Euró·
pában 2~ millió munka.nélküli
nyomorog. Válságba sodorta a
mezőgazdélságof iS)lllerl például
,,16 millió magyar föld 19M·
ban 1600 millió pengő beke·
belezell lehel' után robolosa a
banktőkének «.

A nemzelek ui szabadság
mozgalmában a közös íelszó:
felszabadulást a kapitali~mus igá
ja alól.

A kapifalil.mllS visszaélt él

tulajdoniog szent eszmélévelés
azt önöscéljélira erkölcslelenül
használla ki. - De kibasználta
a gazdasági élet és a társada,.
lom teljesszervezellenségél fs.
- III kell kezdeni az orvoslás
meginditásál is.

A katolikus egyház felfogása
szerint az igazságos jöved~lem

két fényezóból tevŐdik össie:
a dologi, (nyersanyagok, szer·
számok, g~pek stb.), tókejöve.
delemből és a vállalkozói munka
méllányos ellenslOlgállalásá·
ból. •

A lársadalmat lehál ál kell
szervezni, hogy a termékerlen
pénztóke korlátlan hatalmát cl

lermelés fölött meglörje és az
embert, annak a szellemi és
lesli. munkáját a gazdasági
törC?kvések központjába állitsa.
És mert a tőke érdekeinek
összhangban kell lenniök a
nép egyeteme, lehát a társa·
dalom közjavával, azért. az
államhatalom részéről olyan
förvények sürgős meghozását
Idvánja, amelyek szabályozzák
a munkás igazság.os jogait és
elérhetővé teszik, hogy munká
jának gyümö!cséhez hozzájul
has'Son.

Követeli a hifeJügy rendeZé
sével akamaluzsora lelörésél,
a magánbankok és tőke belsŐ

iigyviielének szigoru ellenőrzé·

sél és ezáltal a gazdasági
életnek függetlenifésél a tőke'

egyeduralma alul. A keresztény
szocialista mozgalmctk ezl a
célt szolgálják I Amig egy ilyen
féle, az állfllános nemzetgazda.
sági érdekeket szolgilló , hitel.
szociálpolitika ntm érvényesül'
a lörvényhozáson kereszliiI,
addig a kapitalizmus báslyája
és "aranybornyuja« sértellenül
áll.

Amikor e szót kimondiuk,
bizonyos borzongás fog el b~n
nünk e! ázon szédítő hafalméls,
s6g lállára, melyel a "tőke" ré·
Ri lalinságg-al "capitale" jelenI.

I
Perlig eredeti mivol/ában nem
voll félelmetes uralkodó él tóke,
Ol,crl él munka se~ílségévelösz-
szelJozofllermelőjavak összes
ségét jelentefle.

Ma a pénz lévén az összes
gazdasági javak érléke,lő és
helyellesítő eszköze, s merI a
megszélporodoll "pénztőke« lelt
a nemzeti vagyonnak nagy ré
szc?sc, aZ~l'f tőke alélll ma él
péllZlókél, s kapitalizmus alat! e
tökéveL dolgozó gazdasdgi rend
szert értjilk.

A lóke kél forrásból táplál·
l<üzik. Az elsó cl dologi 16ke·
haszon, melyet lörvényes kor·
lalük l<ö:tÖII Xlll: Leó pápa is
io~osllélk ismer el azon iogcí,
men, hogya tulajdon a munka
\.!yümölcse. -A második jöve
d~lmi forrása a fókének a ka
malszedés. Az Egylldz l830-ig
ezl uzsorána!< lel<inletle, meri
a ptinz korábban csak helyet·
lesílócsere~rték és nem gyü
mölcsözó, lermeJő eszköz voll.
Amikor azonban a megválJo
zoJl viszonYL)k alapján a lőke

pénzkölcsöpzési forrás, lehát
megélhetési alap is lell, az
egyes országok törvényeikben
rendezték a kamatszedés jogát,
az Egyház azonban a pápai
körlevelek értelmében csak azl
a kamatláb maximumo! fogadla
eJ, amely nem jeleni sulyos ter·
hel és uzsorát a kölcsönzőre

és csak annyi legyen, h0gy a
hilelezői kedvel meglarfsa.

A pénzkapitaJizmus II század
ei(>jén jutolI el legmagasabb fej·
lódési fokára: "az érfékpapir.
kapilaIi7musra", amikor majd·
nem minden gazdasági értéket
ingólókévé vállozlafoll a hank
gazdaság, a részvénytársasél· ,
gok és a börze állaL

A kapitalizmus föhibdja az, hogy
nem az emberiség anyagi fejlödé,
sének, nem a társadalom minden
rétege~let fenntartásdnak szol·
gálatát tilzte ki céljául, hanem
nyeres~gvágyánakszolR'álafába
hajlolIa a mun!<át, al. erkölcsöt,
a kullurál, a politikát, szóval a
fársadalom minden tényezój~l.

- Elmondhaliuk, hogy "ön·
célusággal" dolgozik, amikor
gazdasági tevékenységének
egyetlen célja: a nyereség, a
saját profitjának növelése.

Varjasi: Követelte, hogy fizes- '
.'lek rá ([ jegyre. Mán miért? kér
deztem nagy óvatosan. Hát azért
mondja ü, mert II maga jegye
személyvonatra szól, ez meg gyors
gözös. BálIOm is éll - mondám 
nekem nem olyan siirl;ős a dolog
ugyis öregeste lesz, amikor haza
érek, hát fiityüljöl1 a mozdonyve,·
z(!tőnek, hogy léJssabban hajtsa a
vonatot.

Csejti: (/levetve) Hát aztán
mil szólt erre a billeg/uró?

Varjasi: Rettentő dii!tösen rám
ripakodott, hogy ne figurázztlk
vele, oszt vagy fizessek, vagy
szálljak le. Én aztán nagy busan
azt vetém oda, hogy jó, lia már
annyira kőszivilek a szegény em
berrel szemben, hát leszrílllwtok.
Ezalatt Mezőtur alá értünk és
ott letessékelt a gyorsmasináról.
Oflfwn e,[fY óra alatt haza' cihe
lúdli'1fI IlZ i1f1ostolok /{JVain. (Ne
veive): Csak kibántam velük, flIeri
kispémért gyorsa'l jöttem l?

Öregkerti : Hát oszt mit hal
tott kend az uton?

Csejti: Kft vigécféle pasas
emlegette, hogy Q Hartensfein úr
megbukott, vagyis hogy nem fizet
a LJuzáért, amelyet 0(/0 behordtale
És hogya bankok s~ adnak neki
péfJzt, mert tán sz:ízezer pengő is
kellene.

Varjasi: Nem mondom, hogy
nem sojnálom azokat, akik most
nem kapnak pénzt a buzájukért,
de többet ismerek, akiknek nem
árt a lecke. Ha én, vagy a másik,
vagy a testvére kért volfia töle,
nem adott volna. Az idegenbe
jobban bizott, hát most szijja a
fogát.

Ugari: Bizony, nefJI tanulunk
soha. Akik tölünk élnek és az
érdek hajtja őket, azoknak bedü
lünk) akik veliink élnek és érez,
nek, azoknak nem hajtunk a sza
vára. jól mondja a közmondás:
na lizaga kárán tanul a magyar
mindiR.. «

(Harangszóra a teinplomba in
dulnak.)

AZ UDVARIASSÁG
NETOVÁBBJA.

- Nagyszeriíen belejöltem
a táncba, ugye józsi ~ kér
dezte egyik kedves hölgyis
merösünk, aki nem régilfen
tanulta a helybeli alkalmi
tánciskolában a modern tán·
cokat.

- Elsőranguan Nagysá
gos Asszonyom. Igazán csak
keltő hiányzik, hogy még az
Operában is felléphessen.

- CsakugYfln? Nahát iga
zán kedves. Es mi az a két
dolog?

- A két lába, - felelte
az udvarias fiata/úr.

Szarvasvégi: Hát varjasi SZOlll
széd, hallom, hogy letették
kendet Mezöturon a vonatról. Tán
valami botrányt csinált kend?

Varjasi: Csinált a fészkesnya
valya. Pusztatenyöről jöttem volna
haza vonaton Nagylaposra. Meg
váltottam a bi/étát, oszt felültem
a beszaladó vonatra. Amikor már
jól megindult, vettem észre, hogy
baj van. Oyorsvonafra ültem, s
az én jegyöm személyre szól. Sok
pénzzel kell pótolni Esvány, gon
doltam magamban, má. pedig
én nem reckirozok annyit a va
sutra?! A nagy szorongásban

/

eszembé öt/ött az is, hOkY agyors
nem áll meg Laposan, oszt Oyo
máról kell visszabandukolni jó
nagy utat. Ezt mán nem válialom.
jó eltettem a bukszámat, oszt
vártam a kalauzt.

Kocsorhegyi: Hát oszt mit
szólt akondoktor ?

Gyomavégi : Dicsértessék az
egek Ura. Miröl diskllrálnak atya
fiak?

Mirhói: Éppen az iskolai be
iratkozásukról beszélgelünk. Nincs
pénz a könyvekre.

Szarvasvégi : Hát iszen az
iskolaszék minden h.ko/ánál sok
ingyen könyvet kioszt, Ilagy se
gitség az!?

Gyomavégi : Tudom-tud0'fl, de
az az l-2 könyv ára is sok.

Tanitóföldi : Én meg a fiamat
a polgáriba iralfam be. Kapott
egy csomó könyvet, az Apátur
igérte, hogy fele tandíjat fizdek,
ha jól tanul a gyerek, hát csak
megpróbálok egy évet.

Mirhói: És Iza jól tanulna a
gyerek, mit nevel/lél belüle?

Gyomavégi : Hát bizony én
CSllk iigyw1dct szeretnék. A vilá
gon mindig több lesz II bi/j és
pl!l'eskt'dJs, nJin! II bclcgs0;., Te
hát több ügyvéd kell, nlint orvos.
No meg aztán az ügyvéd fllin
denbe beleüti az orrát, mindig a
mások dolgával foglalkozik és
mindig pénzt kap érte. Hát mán
csak jobb pálya nem lehet!?

Kondorostanyai : No mán az
orvos se kutya. Idösebb "oröm
földbirIokos lesz az valamennyi,
még akkor iS, amikor mindenl.i
nyög a sok baj és I;ond között.

Peresi : No mán a m'aguk he
lyettes doktora csaknem szerez
földet, hiába emelték cl fizetését.
Mióta kiment, alig vannak bete
gek !?

Csejti: Nálunk is felvetették a
kérdést, hogy egy orvos oda is
kéne. Többen pártolták az eszmét,
de a nagyobb rész mégis lesza
vazta azon indokolással, !zagy
arra a részre nem kell orvos, mert
ott mindenki "természe/es halcillal"
akar meghalni.
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lassan annyit
{léptem,

kdJ/wzúen
[mélJ'föl, -

Fiókinlézet: Gyoma. Telefon: Endrőd 2,
Foly6sil rövidlcjáratu mezőgazdasági

kölcsönöket. Elfogad felmondásnélküli
betéteket a legmagasabb kamatozás
mellett. Foglalkozik a banküzjet minden
ágával, szelvénybeváltások, arany- és
eziistpénzek, valamint külföldi pénzne
mek beváltásával il. mindenkori legma
gasabb árfolyamon, Mindennemü fel
viJágositással és ufbaigazitással dijtala
nul áll rendelkezésre az Igaz gatóság

A Kat. Népházban egy üzlethelyi
ség kiadó,

A Katolikus Népszövet~

ség Temetkezési
Segitöpénztára

utján ;nindenki könnyithet az elhalálo
zás miaU jelentkező gondon, megnyug
vást szcrezhet magának és családjának.

Iratkozzék be tagul
mcrt ezállal csekély havi tilgsági dij
ellenében oly összegű temetési segély
rőJ gondoskodik, amelyből a gyógyke
zelés, temetés minden kiadása fedez
hctő. 1\ lemetési segély"liciót a nagy
v<\radi egyházmegyei I\postoli I<onnány
:.lÓ \Ir 1~)J:I/l~UJ sz. alatt ióv1\lJagyla r~

ajánlja,
Tagfelvétel es a díjak befizetése az

Endrőd-Gyomai Takarékpénlár rt.-nál
Endrődön, hol mindennemű felvilágo
sitással és utbaigazitással dijtalanul
szolgálnak.

Tag, lehe! minden 14-65 év közötti
egyén.

Orvosi vjzs~álat nincsen! Legkisebb
havi dij 50 fillér.

Az Endrö~-GyomaiTakarékpénz
t~r Rt. vezetősége mezkezdte a gabo
navásárlás!, miért is felhivjuk gazdáink
figyell11él II kedvező értékesítési lehe
tőségre, J\llindennemű felvilágositást és
tájékoztatást készséggel nyujt a1: End
rőd-Gyomai Takarékpénztár Rt.

TŰZ és villámcsapás, betöréses lo
pás ellen legelőnyösebben biztosithat a
Katolikus Népszövetség Biztosítási Iro
dája !Ítján, A biztositási irodil endrődi
megbizottjil felvesz tűzkár el1cni biz
tositást : lakóházak, gazdasági épületek,
valan1int ezek berendezése, mezögaz
dasági átalány, házibutorok, termények,
gépek, áruraktár, állatállomány, egyéb
ingó és ingatlan vagyontárgyak bizto
sítását. Jégkár elleni biztositást min
dennemű terményre. Életbiztositást, te

,metkezési költségbiztositást, gycrmek '
és kiházasitási biztosítást. Gép, autó és
traktor biztositást. Balesetbiztositást.
Endrődi megbizott: FOIöp János,
lakik Selyem utoa 28 szám alatt.

\Endrőd-Gyomai
Takarékpénztár R. T.

Endrőd

"Az Egyházmegyei Hatóság, 1238/1934.
SZálllÚ engedélyéveL"

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

Stefán Béla.

A Ker. Fogyasztási Szövetkezet·
ben kitünő cserép és tégla kapható.

Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomda
vállalat, Gyomán.

felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Zamatos, egészséges bort lite
renként is kaphat a Sugár utca 29 sz.
alatt.

Teljes tejet a legmagasabb napi
áron vesz a Kereszteny Fogyasztási és
Értékesitő szövetkezet,

Kesergés buggyan
Mikor a nap éjbe
Fut az éJjröl.

Tikkadva - jaj, 
Inaroskadtan
Végig az éjen,

Ellöprellgtem a jövőn, a lIll/lton, 
Csak a !lOtd porzott
A t-ejúton.

Lázadoztam jajos, könnyes léten
S vall/lilit lúltam otf! -
Funll (/2 (ig/ii:

tgy alak IIUft - ember - gör-
[nyedt testtel,

Az Úr Jézus! az!.,. az!,.,
A $zentkereszttel!

KerfJ,sztjét Ö e,tJ' világért hordja,
S én ne hordjam ? ! ... s mentem
Me~nYlIgodva.

Fajom terl7ét búsan viszem - és
{vittem,

S nem segít, nem -- senki,
Csak az Istcll !
Endrőd, 1934.

Fajom átkát törtkeresztként vitt~m,

S ne/ú 'segftett scnki,
Csak az lsten!

Alszentek lIé2t('lc~ kinlódíl; láttak,
És szenleltviziikkel
Meg nem átdlak!

Segít az Isten.
Irta: Bartha Andrá::; földmív~s.

Munkásgyülés
Almáskamráson.

Az eleki ke\'esztény szocialista
munkásai Gieswein Sándor tiszle
letére em lékünnepet rendeztek az
aradmegyei Ailnáskamráson. Minl
egy 8-10 liözség l11ukástársa
d.lma gyül! össze Kamráson, alJol
Reibel Mihály a kerület agilis
esperesének elnöklete alall Jel!ics
hallgulalu gyülést tartoUak. - Az
Esperes 'szo~jális gondolatol<ban
gazdák beszéde után Karácsony
Guidő szegedi plebános, Bergendy
Szilveszter Illunkástitkár és LeilJle
ter József plébános tartottak fel
világosító, tartalmas beszédeket.
A Keresztény Szocialista l11unkás
otthonban Kiss László endrődi

káplán l1lündolt lelkesitő be..zedet,
aki Balázs [stván és Bela Islván
endrődi munkásokkal velt részt a
szép és emlék.ezetes ünnepé/yen.

'SZERl{ESZTÓJ ÜZENETEK.
T. L. Törökszentmik!6s. Szives

fig}'clinét él; a cscrcfJéldány küldését
kÖstönjük. Örülünk, Ilogy a lliv6s és
tartalmas Törökszentmiklósi J-1irlapot
is endrődi hilteslvérünk szerkeszti.

K. L. Orosháza. Az ügyészi állás
betöltése - ilJelekes helyen nyert il1
formáció szerint - bizonyos okoknál
fogva némi halasztást szenvedett. Aján
lottja közvctlenül küldje kérvényét az
Egyházközség (illnöksógéhez,

Ifju Bartha András Helyben. So
rait é1l vllrsét szives~m vetfülc Alka
lomadtán személyesen lleresse fel a
g~rk€5ztőSQgeL

. A belga katolikus
'munkásszervezetek

növekedése.
Az utóbbi két esztendtblr,en ha

laI mas Jend Uleltel törtek elere
Belgiumban a kat0lik:!I$ nnlOlás
szervezel~k. Nagyon sokan kiáb
rándultak a vörö~ők a~itáGiQjából

és nem nyerte meg tets~é~üket :il

sem lege~ és mi neen vilóÍ~né'l.~,ttŐI

távolálló munkásszervazet sen!. A
katolikus munká!!g"ll?rv~z~t lwmoly
munkája és határozott óillásfegla
lása annyi uj t~g0t vonzoIt, hogy
két év·alatt naponta 50 uj munkás
taggal szaporodott a SZálllHk. Bá)'
fölnyiIna már a magyóH l1lunki~

ság szellie is!

Hány millió ember
pusztult el éhen

Oroszországban?
Egyik német kőnyomafos nyoD

mán az.t írták a lapok, hogy 2

szovjet terülelén kétmillió német
pusztult éhen, mert a vörös nép
biztosok elrekviráiták tőlük ólZ éld
met. Erre a hirre cáfolat jelent
meg az orosz szovjel lapjában,
Felháborodva halugs~gllak bélye
gezték Illeg azt a híradást éli az
adatok helyesbifését köv~leíték,

Szerintük nem liélmillió némel
pusztult éhen, /.ianem "csok"
1,700,000, Itt bizony elszólla ma
gát a szovjet. Mintha gono~z bü
nösség&n ez a szám l;okat változ
tatna? Olyanféle a mentegetöd
zése, mint azé a rablógyilko\;é,
aki a biróság előtt kikérte magá
nak, hogy róla híreszteljék, 111intiJa
áldozatát 80 késszurcissll.l ölte
volna meg, hololt ő csak 50 izben
mártolIa beje áldozata testébe a
g.yilkos 5;zerszámol.

A keresztény ember
'szociális felelős~é§ér@1.

Az El Debate, a sp(\My~1 k.to
likusok pompás lapja k~mény, de
józan ,szavakat ir a keresz-tény cm
ber, különöse!'! a munkaad", ~zo

ciális kötelességeir01. HangsHlyoz:
za; hogy mindig vollak és (;!'Jest is
vannak Spanyolországban munka
adók, akik igazán kri~tusi érle
lemben élnek és dolgoznak maguk
is egyült a rnunkáss·al. "Ki I<ell
azonban jelentenünk ---: folytatja
az EI Debate - Ilogy a mai vál
ság teljes szeller.i d€ficit talán
sollasem jöhe/tilt volnll létre, ha a
munkaadók el~get tesznek ann~k a
szociáJjs kötelességnek, amit XHI.
Leó elébük tárt: .,A munkással
nem szabad ugy bánni, mint a
rabszolgával, tiszt~lnj kell személyi
méltóságát és azt a nemessége!,
amelyet az adományoz az clllberD

Ilt'k, amitkereliztény' szellamnek
neveznek, Valóban gyalázatos és
embertelen az emhereket ugy ki
használni, 11linfIJa tárgyal lenné
nek u.

A magyar kisgazda
helyzete. _"

Az elmult napolcban érdekes ki
mutatást hoztak a fővárosi lapok.
- Azt akarja bebizonyitani, hogy
a 16 pengős búzaár alapján 
az idei féltermés mellett jobb hely
zetben v,an a magyar gazda, mint
tavaly., "

Nem' akarunk sokat vitatkozni
e fővárosi "aszfa It, bölcsességgel".
Tény az, hogya katasztrális hol
danként 3:-4 mázsás termés ele,
gendő a vetőmagra, kenyérre,
cs(}\édségre, részben az adóra, de
már az adó~ság kamatára vagy
pláne eladásra - nem jut. "

A gabonakereskéd5knek á.lf'31á~

nos a panasza, hogy tizedrésze
búza sem kerül eladásra az idén,
mint' tavaly. - Fájdalom, nem
azért, mert a gazdák a várható
magasabb árakra spekulálnak, ha
nem, mert nincs. - A Tiszántul
nagy részén ez a helyzet!

Hogy lehet akkor állitani, hogy
a gazdának az idén jobb a hely,
zete, mint tavaly, amikor habár IQ
pengőt kapott is bolettával együtt
a búzájáért, de bőven volt mit
eladnia. '

Nem irigyJ~sre méltó ma a
gazda helyzete!

Mezőgazdasági hirek.

Jugoszlávia szeptember hónap
ban Németországba 1700, Cseh~

szlovákiába 6000 vagon búzát
szállit. '

, Az elmult nagokban a gabona
, piacon javult az irányzat és a ter
mények ára egész vonalon emel
kedett.

A 80 kilós tiszavidék i búzát
Pesten 16.60-16.80-as áron je
gyezték. - Az endrődi piacon az
öreg takarék 14.90 és 15 pengő t
fizetett a 80 kilós búzáért.

Rohamosan emelkedett a
csövéstengeri ára. - Két héttel
előbb még 3.80-4.-, a csütörtöki
piacon 5.20-5.50-et fizettek má
zsánk\nt. - Az árpa 13 pengőért

cserélt gazdát.
Az állatvásároson is voll némi

áremelkedés.
Helyben 56-60-62 fillért

adtak minőség szerint sertésekéri.
A szopósborju ára Pesten 70

és 78 fillér között mozgott.
A vásárokon 50-55 fillért

fizellek kilónkint értük.'
A soványsertés ára Iürhető,

a választási malacoké alacsony.
Nagytanácskozás Gyomán.

A ,mult héten gyorsan terjedt a
vármegyébena hir, hogy a gyomai
Hartenstein-cég fizetésképtelen lelt.
F. hó g·én délután 2 órakor dr.
Szabó Sándor, v. országgyülési
képviselő. ügyvéd a cég megbi
zottja valóban tárgyalásokat foly,
talolt a felekkel. Ekkor' 17 tagu
bizollságot alakítottak, kiknek fel
adata lesz a cég könyvelését felül
vizsgálni. Ugy hallik, hogy nem
csak Oyomán, de Endrődön is
sok gazdát érint a buká~, mert a
tartozás sokkal nagyobbnak mutat
kozik, mint a fedezet.
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Elöfizetési árak:

Negyedévre 20 fillér.
Megjelenik minden hónap 15-én.

Felelős szerkesztő: I
STEFAN BÉLA

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Endrőd, Széchenyi utca 2. .

Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett

közlünk.

Szent Imre herceg A jubiláris
kat. nagygyűlés utánEndrőd község Pálronusá,

nak és a lel1lplom védőszent'

jének ünnepét üli Endrőd népe
november 5-én.
Amidőn a község lelkosainak

ősei 1730·ban Nemes-Kereki·
ből álkö!Jözlek Enclrődre, "la
lállélk a Köl'özs parlján egy
omléldozó templomot, mely
szenl Imre herceg f1szllé?lelérlé?
épüll és . Clj<lll!loIOfl f~l··. Ezt
I'Q[\ov611c11<. majd 11M-ban szi·
!á:'d anyagbó111Ira épitették. A
krónikás megiegyzi, hogy "a
nép szent Imre herceg ünnepét
bucsuval illi."

Azóta november 5·ikc min
dig nogy ünnepe: bucsunopjo.
voll Endrőd község népének.

Az endrődi oltárkép liliomos
szent Il11réje dicsőségesen áll
elénk é1Z ezeréves mull ködé
ból, végignéz csonka nemze
Wnk lenger nyomorusiigéin, rá·
tekint a hivek ezreire, a felso·
rllkoz6 ifjuság nagy csap('Iljára,
mintha mondaná: járjalok nyom·
dokaimon és láfni fogjátok,hogy
II lélek nemessége, a lest lisz·
los~ga erőt, munkakedvel,
egészséget és őrökleljes boI·
dogságol nyujt, mig é1Z 6páitok,
s ('I li soraitokban puszliló
liszlá/alan, léhél éleI sorv('Iszlja
~Z egyént, megbénilja a szel·
lern és tesi kitarfó munkaere·
iét és pusztulásba viszi é1Z Ár.
pádok ősi szép hazáját

Az ui kereszlény MagYélror·
szág halármesgyéjén áll e ki·
rályi sariadék nemes alakja és
most 900 év után is csodálal·
fal tekin I reá minden magyar,
minI a llemzel egyik legnagyobb
és legékesebb hajlására.

Nem vakiloltael a királyi
udvar fénye, nagy hivafá$ánok
luda/ában kitarló szorgalommal.
lelkesedéssel halolI be - szent
GellérI veulése alalt kora lu·
dományánélk zárI csarnokába, fi

a szellemi és lelki művelés le
rén - kortársail messze fölü!
mulva - bámulatos eredményl
érI el.

Amikor 16 éVQS korl1ban ta·
nulmányail befejezfe, élelirója
szerint lafin nY12]ven olvasta a
Szentirásl, a szónokok és föl"
léneflrók munkáit. Igen nagy
iárlassállra tett szert él reális
tudományokblln, a filozófiáblln

szónoklllfban és zenében. Va
lóbeln egy ország disze, sze·
mefénye, íövő reményeinek és
nagysélgának jogos bizlosiféka
voll e dicső ifju.

De amily tündöklő csillag
voll hazájának egén, ép oly hű

fia és ékes Iiliomszála voll
egyházának is. Behalolt és el·
sajálífolla az evangelium szel.
lemél. M~glanulla, megbecsülte
és védfe Ol. ósi IUllOlikus hílet,
éiszalulkat föl/öli II11i.Ídságban
az oJlár előll, hogy felvllágo
slfásl, lelkieről és lisztánlálásl
kapjon az isleni Mesterlől.

Lelkének nemes virógöil a
kegyelem üdiló harmato öntöz
le, szűzi liszlaságának megőr·

zéséhez - az élei kenyeréből.

kélpolI erősifésl.

Kriszllls közel~ben élI, Krisz
tus nyomdokain haladl, Krisz·
lus igazságainak acélpillérein
é1karta felépileni dicső Atyja
orökségét: az ui keresztény
Magyarországot.

Az isteni gondviselés - a
földi korona helyeit - a szen
lek ragyogó koronájót jultatla
neki, hogy évezredeken ál vi·
lágiló fáklya legyen él gyakran
sörét mélgyar éjszakóhan és
di;;:ső példélképe (egyen a haza
jövő nemzedékének: él magyar
iflusógnak I

Trlimon magyéll'ía könnyes
szemekkellekinl - él magyar
igérel és bizlalás· fenköil nagy
alakjára: szenl Imre hercegre.
Elmondhaljuk a köllővel. hogy
"Koldusbolon, töröli mankón
jövünk bucsui járni. Szüzmáriás
magyaroknak kopoII unokái ...
Éjfél van a Duna fáján ... "

És felfakad a fohász Krisz·
tus baráljóhoz és megdicsőiilt

szentjéhez, hogy ne feledkezzen
meg rólunk. szegény magya'
rokról. Legyen engesztelő az
isteni Szivnek, legyen közben
járója - a bűnös, Istenről sok·
szor megfeledkezelI magyar·
ságnal< és eszközÖlje ld nekünk
a Mindenható Urislennek al.I a
csodás végzését, hogy még
egyszer nagy és boldog le·
gyen a régi dieső mul/al sirató,
jövőjében már-már reményél
veszlell megasonkiloll, szenve·
dő Magyarország ... 1

Fényes kenz/ek és a legleUe
sebb siker jegyében folylak le
él iubirális kal. nagygyüfés ün*
nepélyei és lanácskozásai. A
sike.r azérl biztató, mert ez volt
az Aclió Catholica szervező

erejének első leherpróbája. Az
egész országra kiterjedő szel'
v~zel minI egy nagy gépezet
mozdult meg él központi ve·
zérkar indilasara és az ország
minden laj6ról zSllfoll kocsik
ban vlllék a kereszles gyors·
vonalok a vidék hivő katoli
kusai! a fényes manifestációkra
az ország fővárosába.Elragad
latással és katolikus volluk
büszke öntudalával nyilölkoz
tak az Ügelőpályán I~folyl ün
nepségrót és a hatalmas euchel'
riszlikus körmenetről mind·
azok, akik ('Izon résztveltek.
Sokat veszlellel< és csak saj
nálni lehel é1zon hitlestvéreinkel,
akik szándékuk ellenére is kény
telenek vollak lemaradni a
nagygyülésról, merI nem iött
össze a kereszles gyors indi
lásához megkivánl utasok szá·
ma. Reméljük, hogy erősebb

alliláció a jövőben ezel<el a vidé
kekel is befogja kapcsolnl az
országos megmozdulásba.

A szép sikeren felbuzdulva
ujabb munkához kell most lát
nunk annál is inkább, merI a
nyári hónapok után indul meg
állaláball a társadéllrni és egye
süleli éle!. Az Aclió Calholica
sem merül ki a nagygyűlés

megrendezésével, hanem felfo
kozoft buzgalmu tevékenységet
kiván az egész vonalon. NéA
hány pontban rámutalni a!<arok
legsürgősebb leendőinkre.

Az egyházközségi szervezetek
sürgösell hivják össze szakosztá
lyaikat és kézsitsék el évi prog
ramjukat. Irányadóul szolgálhat
az a kis füzet, amelyben GlZ

országos elnökség összefog
lalla az egész országra készi·
left munkalervet és amelyet ta
valy minden plébániánélk meg
küldöt/o Hitbuzgalmitéren készi!
sünk lervel meglevő·egyesü·
leleink foglalkozialására, nép
missió és husvél előll lriduum
tarlásóra. Fonlos feiadaI volna
él férfi ifjusógol egyesületben
szervezni, az egyházközség.
ből a vezelókel zárt lelkigya·
korlathoz segileni. Kulturális
téren rendenünk előadásoka/,

amelyeken a jubíláris nélgy
gyülés állal kilűzölt· tárgyről, a
család megmentéséről szólja·
nak az előadók. Intenzivebben
kapcsolódjunk be az iskolán
kivüli népmüvelésbe. Legyen
gondunk II leventék vallás-er·

kö!csi nevelésére. Szociális it
ren készüljünk fel él népnyomor
enyhilésére mull évi Iélpaszla...
la/aink felhasználásával. A szer
vezés bizonyos kölfségeket ki·
ván. pid. egy· egy kiküldö(l uli·
köllsége, nyomfatványok slb.
Gondoskodiunk a költségve·
tésben e célra fedezetről.

Itt az ideje, hogy az espert$l
tanácsok megmozduljanak és fIL.
adatukat megkezdjék. Alkalom·
szerűnek IZlIszlk, hogy oz es·
peresi lanácsol a papi ilyülé
sekkel egyidőre, vagy bucsu":
napokra hlviuk össz~ és onn!lk
lanácskozására is időI sztlkit
sunk. Az esperesi tanács fel·
adallllból kellő emelkedik kl:
egyik, hogya kerilletre egységts
műklJdési tervet állapitson . meg,
másik, hogy az. egyházmegyei
tanács utasitásait a . kerűletbelf. .
végrehajtsa és azt ellenöriue.
Nagyon üdvös lenne. ha a~

esperesi IéInács évenkent nll···
gyobb aranyu kerülefi gyülést
hivna össze, ahol az egyház
községek beszámolnak mun
kásságukról, a szónokok buzO',
diJanák él közönséget és is ... ·
mertelnék a lanács állal kijelölt
feladalokélI. E nyilvános gyü
lésekre előadój kopho/nak lll:
országos közponlfól. Az espe
res-kerületi elsó gyűlést november
5-én d. u. fél 3 órakor Endrődön

tartjuk. Erre ewton hivom meg
az egés vidék fl. Papságát és '
az egyes hilközségek Aclió
Cafholica szervezetét. Kérem és
elvárom, hogy minél nagyobb
számban jelenienek meg.

Az egyházmegyei lanács is
felkészül az uj évi programro.
November második felében
össze fogja hivni lagjail lanács
kOLásra a lárgyelőzetes meg'
jelőlésével. ff lanácskozásro
szivesen fogadjuk az egyház
községi vagy kerülefi szerve·
zetektől· beíeriesztetl javaslato·
kal, kérésekef. Egyben jelentést
kérünk az egyházközségi szerve-;
zetekmunkájáról, helyzetéről, hogy .
a tanács megismerje. azok ki·.
vánságail. EzI a jelenlésl min
den egyházközséglől . kérem,
meri csonka adél fokból n<lm·,
alkolhalunk teljes képel a szük
séglelekről.

Jelszavunk legyen: Caritas,
Chrisli urget nos. .

Mellau Márton
prelátus, apostoli kormánY.tóí

helynök, egyház:m~ei igugat6.
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ACTIO
.:A 'KRISZTUS ÉS A CSALÁD
E' nemes ve:z.éreszme tobörozta addig meginoghat minden földi

össze azt 100.000 katolikus ma- hatalom, elveszhet a kincsek w-
gyart, akik az ország minden ré· mege, sőt még a tudás és mű-
széről és minden társadalmi ré
tegéböl sereglettek össze, hogy veJtség csarnokai is összeomol-
apostoli lelktiletű emberek ajkáról hatnak, a templomban és család.:.
hallják az evangélium bölcs tani- ban az uj élet és virágzás csirái
tásait' a szentségi méltóságra emelt rejtőznek és fejlődnek. A forrada
felbonthatatlan élelszövetség nagy lom szelleme kikezdte a társada
társadalmi és nemzelfenntartó hi-
vatásáról és . a válságba kerti It lom ős sejtjét, a családot. A ka·
emberiség megujhodási munkájá- tolikus' Egyház nem lehet tétlen,
ban való rendkivtili hivatásáról és vagy kárörvendő. XI. Pius pápa
szerepéről. . körlevélhen hivja fel a világot a

"Krisztus erköfc§i törvényeinek családi élet mlilgbontott rendjének
keretei közt, az O szeretelénel{ megmentésére. E munkában mill
sugárzásában és tisztaságának fé- denkinek él pápa támogatására kell
nyében élni a hitvesi és családi
életet" - ez volt mottója a mé- sietni. 1ft már igazán nem a pa·
reteiben impozáns katolikus nagy- pok dolgáról van szó, hanem a
gyUlésnek. Ikeresztén)! társadalom aloPérdeke.,i-

Életerős nemzet csak ott fejlőd. rÖI. Élet s halál kérdé:;éröl van
hetik, nagy történelmi feladatokat tulajdonképen szó. A családi ott
c~ak az a nép hajthat végre, amely hon, vagy szentély marad, vagyaz
megbecsUli, védi, biztonságban
tartja a családot, állapította meg emberi müvel6dés és boldogság
bölcs éleslátással a nagygyűlés halomra dől. Dr. Petró Kálmán:

. elnöke: gróf Zichy János. A már több mint 10 éve duló
. ~zt a' gondolatot és felfogást gazdasági háboru sokkal nagyobb
mélyiteHék . és más-más szem- áldoza.tot követel, mint az elmult
szögböl világították meg az ílluszt- négyéves vérzivatar, mert iif nem
ris szónokok, akiknek beszédeiből
egy-két kiemelkedő részt alábbi- a harctéren levő katonák, hanem
akban megrögzitl.lnk. családok, társadalmi osztályok,-

A Pázmány Egyesiílet víta-est- népek, nemzetek véreznek el, 
jén P. Bangba Béla szólalt a ez a háboru ·tlJmegeket /zajt nyo
sajtónak a katolikus család vé- morba és sirba. Hol áll az élet mBi
delmében.· folytatandó harcáról. villarában a család, a társadalom·
Elsősorban il katolikus irodalom nak legősibb, legszilkségesebb s
feladata, hogya családi tisztaság legtermészetesebb alal<jö, mely
sértetienségét alkotásai ban ugy szentebb minden társadalmi ..és
ragyogtassa meg, hogy abban a politikai alakulat nál. A katolikus
gyermekéft hozott önfeldldozásuk család gazdasági problémája már
krisztusi harmóniája is minél meg- a Mi Atyánk könyölgésében jelent
kapóbban domborodjék ki. Szmre- kezik: "Mindennapi kenyerünket
csányi Lajos egrí érsek szerint' add meg nekünk ma". AId ezt a
legnagyobb csapás, hogya kor könyörgést ilgy fogja fel, hogy a
szelleme szenlségtöröen nyul hoz-' mindennapi kenyeret ajándékba,
zá a családhoz, utat nyitva az munkanélktil kell megkapnia,az
embernek arra, hogy a házasságot nem érdemli a kenyeret; a kenyér
csak addig tartsa, amig érdekei akkor és annak jeir, aki dolgozik.
kielégUlést találnak. József Fe- Az Ur Jézus ugy gondollCl, hogy
renc főherceg szerint leromboltak az Ur ~slen azt, aId hozzáfordul,
mindent, ami régen jó volt, de nem munkához segíti, melynek ered
tudtak jobbat adni a sóvárgó em- ményeként kenyérhez is jul. Igye
beriségnek. A családot a család- keZlli kell a család gazdasági hibái!
anya jelenti elsősorban, ő neveli kiküs7.öbölni. A Mi Atyánkban csak
a gyermeket a nemzet polgárává az van, hogya mindennapi ke
és annak a nagy, mindent átfogó nyertinket add meg nekilnk ma,
országnak éi polgárává is, amely- de nincs benne, hogy add meg
nek a királya Krisztus. Hitvallók- nekllnk Uram mindennap a szin·
ra van szilkségUnk, hogy házat, mozit, korzót, selyemruhát,
visszaállitllassuk Krisztus uralmát körömcipőt, autót, motorbiciklit, az
és megvédjük a népeket a tévta- sincs benne, hogy csak egy gyer
nok ellen. A lélek sportját is ki kell meket, vagy egyet sem adj, Uram.
fejleszteni mindenTlapos tréTlinggel: IA katolikus család csődje azután
az imádsággal. olt éri cl tetőfokát, ahol egy- két

Glattfelder pUspök a szentély és gyermek után a gyermekáldás mes
család viszonyáról. A társadalom terségesen megszűnik, de a fény
pillérei között legmélyebb, de leg- űzés, a társaság, a szórakozás az
szentebb i5 az oltár és a tűzhely. megmarad. Winkler Elemér: A
Nagy szerep jut a jognak, fegy- katolikus család társadal mi veszé
vernek és anyagi javaknak, de Iyeinek a gyökere: ez a szent
jelcntőségtik eltörptil a hit és csa- ségromhoJó, materialista világné-'
ládi otthon szent misztériuma mel- zet, amely a házasságot és a csa·
lett. Amíg az oltáron a hitbuzga- ládot is az egyén érzéki szUk,
lom lángja ég s a családi otthon séglelei eizközének, az ellene való
az·lstentől emberbe oltott legne- kUzdelmét az osztályharc egyik
mesebb erények öre és ápolója, lj szükségszerű megnyilatkozási for-

májának néz·í. Ez a világnézet
termelí a szabad házasságot, a
próbaházasságot, az egykés .... és
egysés házasságok és a házasság
törések beláthatatlan sorát és eb
böl hantolódnak a meg sem szü
letettek sirjai. A Catholica Actió
itt lIem ér/zeli be a vasutí őr sze
repével, aki a tovasiáguldó vonat
elé kiáll és szalutál; mi felelősek

vagyunk az éJel vonala: a család
utasainak testi és lelki üdvéért,
mi ennek a robogó vonatnak a
mozaonyvezetói akarunk lenni, akik
a vonatot irányítják, oltalmazzák,
viszik, de nem a pusztulásba, ha·
nem diadalmasan mindig csak
előre, fölfelé é.I Vég{llloflJás: a föl·
döntuJi végső cél felé.

Tóth Tihamér: Az emberiség
legdrágabb igaz gyöngye minden
nél nagyobb értél<e: a család. En
nek egészségétöl és erejétől függ
az emberiség egészsége és ereje.
Bontsátok meg a családi életet és
erkölcstelenné válnak a népek. És
tegyélek erkölcstelenné a népet s
a forradalom elkerilJhetellen! A
.Közös családi-aszlal" azt kiáiltja:
Nincs válás, mert nem alkudha
tunk le semmit az Jsten világos
parancsából. Nincs válás, mert
nem kergelhetjük az apátlailná,
anyátlanná váló gyermekeket a
lelki romlásba. Nill~s válás, merI
nincs pénzünk több fogházra és
Arvaházra. Nincs válás, mert nem
taszilhatjuk népilnket katasz(rófá·
ba. Nincs válr'is, mert neilJ aka
runk rágó férget rejteni a társa
dalom fájá ba és nem akarjuk sze
méttel bedugni az emberi élet
ősforrását. .á.ki tehát szereti ma
gyar népét, az a vájás ellen van.
Aki szereti a fiatal nemzedéket,
az él válás eilen van. Aki szereti
a rendezeit emberies életet, az él

válás ellen van. Aki tiszteli az
lsten törvényét, [lZ a válás ellen
vall. Bölcső nélkül nincs család,
nincs otthon. Ha van még mentség
az ingadozó világ számrira, az esz
ményi keresztény csaIdd fogja azt
megmentení. Az a c$illád, amely
ből tiszta lelkű leányok és csillag
feldntelű fiul, kerülnek majd ki.
Az a család, amelyből megeJége
deliség. harmónia és boldogság
sugárzik szé!. Az a sok gyerme
kes család, amely megint alapja
és oszlopa lesz a jobb emberi
életnek.

Schmidt Sándor: A forradal
mak óta a katolikus családok vé
delme, gondozása a faluból a vá
rosba terelődött át, a falu elha
nyagollatott, hitélete, erkölcse
romlott, ennek következtében a
csal~d helyzeie is sulyos krízisbe
jutott. A család karitativ védelme
a társadalom felildélta, a fai un: a
a lelkipásztor és il község vezetöié.
Ök élnek a falu csalildjainak köz
vetlen közejében. ők kell ismer
jék azoknak ktilsö és belső életét.
Ahol tehdt a lelkipásztor és köz
ségi előljáróság, vagyis a közsé
get vezető főjer;ző összefognak
és hivatásuk magaslatára emel
kednek, a község családjainak
ügyét magukévá teszik, a családok
gondozását Ilivatásukkal járó kö,
telességtiknek tekintik, olt a csa-

ládok karitativ védelme is bizto·
. sítva van. Fel kell hivnunk az
államhatalom figyelmét, hogy
ha szükséges a legnagyobb
szigorral, de okvetlenül tegye
kötelességévé a közigazgat~s

egész hatalmát képviselő falu
si jegyzőnek, hogy. a lelki
pásztorral együtt községének
nemcsak előljárója,hanem aty
ja kell, hogy Jegyen r Az ösz
hangnak meg kell lenni, ezt tíí
zön-vizen keresztül a legsOrgő-

sebben meg J(eIJ vaIÓ~itJnunk. Az
egyháZIJak kötelessége, mert a
kalolikus család védeiméI szol-
gálja - az államhalalomnal< I<ö
telessége, mert az ál/ilma! alkotó
erőforrást veszi védelmébe. Ö~sze

kell fogjunk mindnyájiln, áldoza
taI kell hozzon mindenki, hogya
falu népének vallás-erkölcsös ne-
velését fokozlwl'Isuk. Az állam fel·
adata telepitéssel Jevezelni azok
nak a köz5égeknek, vidékeknek
tuLzsufoltságál, hol a családi ál~

dás követkeJ.,tében a kenyér llJár
kevésnek bizonyult, az ö feladata
közmunkával kenyérhez julIaini a
munkanélkilliek tömegeit.

Wolf Károly: Mit tehet a7- ál
lam él család érdekében? A csa
ládalapílás lehetőségének elősegí

tése, az ifiuság kenyérhez jutfalá
sa, a többgyermekes családapRIc
segitése, adórendszerünk megfele
lő reforll1álása mindazok a rész
let kérdések, amelyek a család
védelmét szolgálják az államha
t::t/mon belül. Nem a krisztusi
igazság jutott csődbe a családi
élet válságával, hanem annak a
szellemnek a csödjéről kell !Je
szélni, amely az Egyház elleni
ádázgyiilÖlelével kikezdte a család
és a l1ázassjg szentségét. Köve
teljük, hogy ilZ egy val/ásu há
zasfeleknek egyházuk előtt I<ötött
házasságát érvényes házasságnak
ismerie el az állam. A krisztusi
igazságok érvényesítése fogja meg-
sziintetni il csalúd v~151\gt\t. .

A biboros hercegprímás z.í
róbeszédc. A c!'illácJb<ll1 <lZ i;-;
lel1áldás Illegbecsülésére vonat
kozóan minden katolikus és min
den tesIvéremnek, szóval az egész
nemzetnek is azt mondom, hogy
a körtilöttünk számban gyarapodó
népekkel szemben ne álmodoz'
zunk 20-30 mílliós magyar nem
zetről, amig eltilrjük, vagy talán
elő is mozditjuk, hogy erkölcs-
telen filmek, ilyen sajtótermékek,
a közös strandok stb. megméte
lyenék a házasság elő!! álló ma
gyar ifjuságot, amig legalább a
már emlí lelt förvénymódosilássa 1

nem iparkodunk jobban biztosí
tani él házassági, valamint a csa
ládi kütelékek szilárdságát, amig
erkölcstelen tanácsokat éldó, vagy
ilyen eszközöket ajánló és közve
1itö bábák és orvosok szinte bÜII

tellenül csirájukban meggyilkol
hatják azokat a magyarokat, akik
még meg sem sztileltek s amig
mi magyarok is töredelme~ bÜll
bánattal és komoly javulási elha
tározással mindnyájan meg nem
hajtjuk [érdeinket a mi Urunk
Jézus Kris1.lus Atyja előtt, akitől

égben és a földőn minden atya
ság származik.
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Közgyúlé8ek I8kolaügy
;,- ==st72

A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter képvise

lője a vármegyében

A napokbéln 'Endrődön járt
az Országos Iskolánkivüli Nép
múvetés felügyelője l-lercsulh
Kálmán kir. lanfelügyelő és
Tantó Jószef vármegyei, titkár
kiséretében. Meglekinl~llék a
ké'lt. Népházat, hol a kultur~lis

előadások legnllgyobb rész ét
szokták az előadók tarIanI. Er
ről il hatalmas épitményről,'

- amely ilyen előadások cél
jára a lelliobban megfelel
elragadtatással nyilatkoz.tak,
majd Csernus Mihály apálplé.

I bános, ~z lskoltmi<ivüli Nép':
művelés helyi bizolfsága ~Inö'

kénél tisztelegtek és a jövó
évi előadásokkal kapcsolatbM
megbeszélfék a teendőket, ~IlY

ben a I~gle\jesebb elismerés,
se.I adóztak a BizofIságnak löbb
évtizeden kereszIül önnllenül
végzet! munkájáért és II leg-

Iteljesebb támogatásukat illQrtlik
a jövőben is.

IOktóber 6.-a Endrődön

~
AZ' endrődi róm. kat. Szent

Imre polgári fiuiskola ~s_e!,pus

I ·.bály Onképzőköre" . hó 6- 
l án házi ünnepély I<et~lében ál-

dozott él tizenhárom élradi vér·
tanu emlékének a kövelkezó
műsorral :

I. Himnusz, énekelte (lZ if
iusági énekkar.

2. Jászai: Magyar feltámadás
I c. költ. szavalfll Spielberger Lenke
1"1. o. tanuló.I 3. Móra: Miénk a láng c.

I
köll. szaval/a Hanyecz. Valér IV.
o. lanuló.

I 4. Ünnepi beszédei mondolI '
I Cs61rási Béla tanár.. .
I 5. Pósa: Oklóber hatodikán
I c. költ. szavlIlla Matuska Vince

tV. o. lanuló. "-
6. Nemzefi Hiszekegyet éne-

kelle az ifjusági énekar. .

Az 1921. évi XXX. t.-c. elren
deli, hogy minden szülő és gond
viselŐJ akinek háztartásában 6-12
éves, vagy 12-15 éves gyermek
van, köteles azokat nyilvános is
kolába beiratni és szorgalmasan
járatni. E törvény célja az, hogy
a gyermekek az iskqlában elsajá
títsák mindazon iskereteket, ame
lyekre az élel kUzdelmeiben szük
ségUk lesz. A gyermek a jövő zá
loga. A nemzet jöv6jének meg·
mentése érdekében - a hazafias
és vallás-erkölcsös gyermekneve
léssel - a jövő zálogának, li

gyermeknek védelmére kell kelni,
segítségére kell sietnie a család·
nak, egyháznak és iskolának.

A csaiádi nevelés csak ugy le
het eredményes, ha a szülök ön
tudatos katolikus életet élnek,
gyermekeiket nemcsak szóval, ha
nem példájukkal is igazi katoli·
kus szellemben nevelik.

A családi nevelés· mellett az
Egyház az ö iskoláival áll a nem
zetnevelés szogálatába. A gyermek
jövö fejlödését tekintve nem kö
zömbös, hogya killönbözö jellegű

iskolák kOztil melyikbe járassuk
gyermekeinket. A katolikus iskola
teljes összehangban nevel a kato
likus családdal és az Egyházzal.
A katolikus nevelés lényege: a
nevelőnek és a neveltnek egyilU
működése Istennel az egyén és a
közösség tökéletesitésén.

Az iskola katolikus jeUegét nem
az a körülmény adja, hogy kato
likus vallásoktatás is folyik benne,
€z más jellegű iskolában is meg
van, hanem az, hogy abban az
egész tanitást. a tanitókat, a tan
menetet, a tankönyveket minden
tárgyban katolikus szellem hatja
át az Egyház irányitása és fel
Ogyelete mellett. A vallásoktatás
csak biztos alapja és koronája az
egész tanításnak és nevelésnek.

Öntudatos katolikus sza!ő csak
katolikus iskolába járathatja gyer-
mekét! O.

Téli ebédeitetési setl6
Az Aclió Calholic~ charitativ

szakosztálya s az ~nnek k~re· .

TIZ ÉVES AZ ENORÖOI Iében működő Női-liga meg-

RÓMAI KATOLIKUS (Is..ez~.tceé~elmisz~
A

[

,a lelI h.ona po.l5 QaJL - 10 YClI1-
POLG RI ISKOLA ebédhez ·ullassa.-lIz_iskolák

_Su.l1LJnu:e-napján,-n0vembeL smgény....tan-ülől' .. ·TiRffüi<-:-ho-gy
hó-5-=én;-uétetött-féf-+2--6rakor )az idei rossz lernHís sulyosan
.ÜI1nepli--Endröd t:özsegK'óWmrége ~rinti a község földmives lakos- .
polgári-iSf<óTája megafapitásMlak ságát, de még önmeglagl'ldás
10 éves fordul6ját. Az ünnepség árán SQm szabad elzárkózni az
a polgári'-iskola--Imlturtermében alamizsna nyujtástól, amikor
lesz,,'amelyenrésztvesZifek-a.,bú. arról van szó. hogy száz ~s

csiín__m.egJelenő---iUusztris:-vendé- szá z éhez:ő szájnak, adha5sunk
gek, valamif!t.a,_környék.. iskola- egy kis meleg ételt. A Liga VC2

barátaI IS:- zetői Krisztus nevébl2n kérik l2

~ lakosságol, hogy n'l zárkóz-
"A világ a kl1UJncséget nagy zanak el a felebarilli szerelet

dolgokban lángelmének nézi, ki- gYélkol'lali megvalósitáséÍlól. Ad·
csinyekben bolondságnak". ;éWélk Islen nevében abból, limit

Bu/wer. ők is IsI~niől kllpJélk.

HovA IRASSUK
I GYERMEKEINKET?

"Dicsérd eu asszony bájait és
a férfi naiY eszét, úgy boldogulsz
és kedves lész az emberek között. "

Fá)' András.

Havi istentiszteleti rend
Endrődön

Október 14·én az öregkerti
kápolnás-iskolá.ban. oklóber
21-én a! varjasi - és okt. 28
án a csejli iskolában mutatunk
he szentmisét:

Október 28-án "Krisztus
Király ünnepén" él Jézus Szive
Szövetség tagjai közös sz~nt·

áldozáshoz járulnak.

Nov~mber 1-én délután fél
5 órakor gyászkörmenetet tar
tunk a femetőkbe, majd a hő

sök szobrához.

November 2-án 9 órakor
gyás7misé/ mondunk az el
hunylakért, majd alamizsnái
oszlunk a szellényeknek.

Délután a jubileumi bucsu
elnyerés~ céljából - nagy kör
menetet veze/ünk a gyomai,
templomba.

November 5-én él templom
bucsuünnepén - a legényifju~

sáll közös s1:entáldozáshoz
járul.

Szent feren~ JII. rendje okt.
14-én, az Ollár~gyesület okI.
21-én, él Jésus Szive Szöve/
ség okt. 28- án d. u. fél 4 6ra
kor larlja havi ájtatosságál.

Emma lóvozásáva\ megürese
dett öregkerli isl<ülához Hor,
nak Piroskát, helyére Oá.briely
[rmél rendes tanitónőI helyezte
ál. mig az igy megüresedelf
állásra él kondorosIanyai "Po
gány Frigyes·iskolához" 45
szavazélflal vitéz Miskolczi Gá
bor okI. kántortani/ól vála5z 101·
ta meg él képviselőtestúlet.

A képviselőlesfület ezután a
/antestület három jubiláló télg
jál köszönlötle. Ószinte hálá·
val adózofl a háromévHzed12s
nllgyértékíi nevelőokfalói mun·
kal végzelt Orbók józsef igaz
ga/ótanifó, Orbókné Belényesi
Emilia és VörlJsné Schedel St/!
fánia tlloilónóknek es kiváló
múködé.:5űkérl kifeiezefl háláját
j~gyzól<önyvbenörökitelte meg.

Az egyházközségi
képviselőtestület

a Z~léziny Olga polg. isk. tél
nál' távozásával megüresed~1I

l<mári állásra nagy szó/öbb
ségyel Hldvéliii (Herkner) Nán
dor polg-. Isk.lanárt vólélsztot
ta mClg, aki eddig CI dombóvá
ri magán polg. iskolánál mű·

ködött. HidvlÍgi tanár október
hó l-iZn már el is fOlllalla uj·
állását.

•

Papi gyül~s

Az endrődi esperesi kerülel
papsága október lO-én iartolla
őszi gyülésél Endrődön-fet·
zel' József pápai kamarás, es
peres e'lnöldefe alalt. A lelki·
pászlori és tanügyi ügyek le~

lárgyalá.sa után az AClió Catho
lica legfoílfosabb leendőit álla
pilolla meg él lelkészi kar. El·
halározl6k. hogya november
5·ikén Endrődre kitúzöll kerü·
leli katolikus r1ctiós-napon a
he! yi szerveze lek lagjaival e~yüll
résztvesznek és a megálICIpi·
tandó közös munkaprogramm
alapián indit ják meg és végzik
a téli pasztorációs munkát.
Oylilés után Csernus Mihály
<1pálriléhános 1á.lla vendégül
paplá.rsöl t.

Egyházközségi gylilés
Az (2ndrődi egyházközségi

k4pvis<zlő(~slüle/ okI. 8-án ta
nitóválasztó gyülést tarlott.
Harmincnégy pályázó folyamo
doll állásérI, a mindennapi ke
nyérér!. A Czvizekné Moln~r

Kerületi gyUlé&

Az "Endrőrli Espereskerületi
Róm. Ka!. Tanitóe~yesület"

október 9-én tartolla Endrődön

őszi kerületi közgyűlését. A
8 órai' sZllnlmisén közös szen/
áldozáshoz járultak a kerület
tllnilói, majd fél 10 órakor fQt·
zel' József páp(li kamarás, es
peres-tanfelügyelő nyitolIa meg
mélyenszántó gondolalokban
gazdag bBszlÍdben a közgyűlés!.

Az. Aclió Catholica imerletése
ulán nagy gyakorlali érzékkel
vilá.gilotla meg annak kerelé
ben a kalolikus laniló műkö

dési köré!. Klinllhllmmer Lász
ló 11 kat. nyári egye/em kulIu
rális munkáját vázolta, Oábriely
lrmél a belú ismertetés gyakol',
lali lanitásót mutatla be. maid
Hornok Piroskll a Szivhát je
lenfős munkásságrólszámoltbe.

A lilkári jelenlés után került
IOfrél a Tl'lnifóegyesület világi
elnökél112!<: Orbók József iílaz
galó tanitónak és két jubiláló
koll<zgiijának üdvözlése. Az
Egyházmegyei főhatóság és
a kir. Tanf~lügyelő köszöntő

il'lIlZlinllk felolvasása után fet
zel' József egyházi elnök, va
lamint a tanilóegyesiilet meg·
bizoflja üdvözölt~ kiválóan ér
demes laniigyi munkásságukért
a jubilánsokaf.

Gyülés u/án közebéd voll a
Kal. Népházban, amelyen az
egyesület tagjain kivül Endrőd

község társadalmi egyesületei
nek kUldöttei is nagy számban
vefle!< részt és általános lelke
sedlÍssel ünnepelték a három
jubiláns /anilój.
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Mit is mondott a
főispán Endrődőn?

Búcsú' Endrődön. 1824- ben
szenteIle fel Wurum józsefnagy
váradi ll1<?gyéspüspök az 1806·
bon felépült endródi nagy temp
lomol. Endród katolikus népe
i1agy kegyelettel adózik lemp-

. lomépitó óseinek s azért a
"iernplollJ védószenljének: szent

Imre-herceg ünnepén nov. 5-én
nagy ünnepségl?eJ tartja meg cl

leniplom búcsúnapjáf. Mé~ az
a nagy kitüntetés is éri az
endrődi egyházközs~flet, hogy
él búcsui ünnepi nagymiséI 1922
óla minden évben. most is az
egyházmegye F6ptíszlora: dr.
Lindenberger János apostoli \<01'

mányzó ur mondia. A szenl
beszédek tartását pQdig Szabó
Frigyes szeghalmi és Göriczy
Károly csanádl'.lpiicoi plébáno
sok vllllalták. Mint lapunk más
helyián is jQlezlük. nOv. 5én
délután ~ órakor kerületi Actiós
CathOlica gyil/ést hivolt össze az
egyházmegyei lanács igClzga
tója: Mellau Márton pápai pre
l/itus, ~posfoll kormányzói hely
nök. A gyli/ésen beszédet mOl/da
nak: dr. Czapik Gyula apát
kononol<. Kovács Sándoraz Ac·
fiá Ca illO li ca országos fö!ilkára,
dr. ({rüger Aladár és Kóródy
Kalona János országRyülési
képviselók Agyülésre C'znlol1
is szereielIel hivjuk él vidék
katolikus népét.

Préposti kinevezés, Dr. SZI/Ire
csányi Lajos egri érsek dr. Vizy
Miklós pápai kamarás, lJ. ér
sei{j irodaigazgató, fószentszéhi

. jegyzől drólói c. préposlfá ne
vezle kL - Gratll!áiunk!

Békésvármegye a hódoló
felvunulásban. Horlby Miklós
kormányzó Budapestre való
bevonulásának Ij;;~enötödik ,zv
fordJ.ilója alkalmc'iból az egész
ors7ág népe hódQ~ó felvonulás
sal tisztelgetf a kormányzó elóll.

BékésvárlllegyéiJól viléz dr.
Márky Barn<l alispán és dr. Fáy
Jslván főispán vezetésével nagy
küldöttség j<2lenl Illeg (l hódoló
felvonulásban. Endrődrö!Timár
Illlre községi biró és Klinghalll
mer László a NiGnlze.li Egység
Párlia endródi csoporljának
ii/kára vetlek részi a küldö/f
~égbell.

A kondorostanyai Dalárda
Bencze József kántortanifó Ve.lC'.l

lésével f. hó 14-én nagy hang
versenyt rendezefl a kondoros
lanyaiSzövelkezel szépés tcígas
Kullurlermében. A hangverse
nyen ré5zt vett az. endrődi Iparos
Daldrda is néhány szabadon
válaszfoll dallal Pa/oiay Ferenc
karnagy dirigálása mell ell. .

"Csak a deréTe férfiúnak van
megadva az az adomány, hogy má
sokat is azzá tehessen. Il Ruosseau.

Megszünt az orosházi állam
rendőrség. A iTI. kir. államrend
órség orosházi kirendellsége a
vasárnapi nappal megsziinl. A
község beilerülelén a közbiz
tonsági szolgálatot a csend6r
ség veHe ál. A rendőrség jó~

része már elulazotl Orosházál

ról uj állomáshelyére.
Uj rendszer a hadikölcsön

jegyzők segéJyezésében. A
hadikölcsön kÖlvények utáni
segélyrzzés rövidesen uiabb jár~

gyalások alii kerül. Mini érfesü
lünk, a minimális seg-élyekel
l1"-m szálliliá.k le. A bizollstlg az
igényjogosulfakal szIgorubball
vizsgálja felül. Azok, akii; 5000
KOlOnával kevesebbel j~g-ye7.

lek, nem kapnak segélyt, ezen·
fellil fokozElIOsan emelkedik a
segélyezési kulcs is.

Meggyilkolták Sándor sz:erb
királyt. E hó 9-én d. u. féi 4
órakor Versailles ben egy hor
vá! keresked6 agyonIóIle Sán
dor szerb királyT, Bar/hou fran·
cia külügyminiszterl és kél tá-
hornokot, .

Hány katolikus él a földöti?
A Vatikán hivalalos lapja közli,
hogy az öl világ-rész kalolil<usai
Ill'lk számCl 366 millió 154.053.
Eg-y évalalI közel két és fél
millióval növeked<::tI Krisztus
Egyházónak taglétszáma. Vajha
valamennyien nemcsak névle
ges "anykönyvi katoliku:iok ",de
valóban lelkük mélyéig- önluda
fos, hil\wlló, bátor fiai volntink
cl vérlanuk Egyházának.

Amire' jut pénz. A gazdasági
leromlásr01 mindenki pana<;z
kodik. Nincs pénz - mO(ldj~k

az emberek. I::szak-Amerikában
egy év alall csal<ne~n huszmillió
dollárl köllölfek el szépség
ápolási cikkekre. Erre. voll
péil1. - s nálunk is véln ilyes
mire.

Szomorú adatok. A" BQlső

Soniogy" cimú vidéki lap sze
rint Alsok községhen, amelynek
az 1930. évi népsziJmlálás sze'
rinl 775 lakosa van (ebből 588
kiJl vinisla), ebben az 1934-ik év
ben Q mai napig egyetlen gyermek
sem s~ületett. Már pedig nem
lehet a];1 mondani, hogy a
gyermekáldás megakadályozá
sának pokoli bűne ilf a sze
génységnek a következménye.
A faluban ugyanis egyetlen
nag-ybirlokos sincs, csupán kis
gazdák lakiák. Sőt ez a falu
még a gazdasági nelJél.sé::l'e
kel sem érzi. Tenyésztehenek
nevelésével foglalkoznak és
100-120 darab fenyész állalot
adnak el 70.000 pengő érlék
ben. A kÖ7.ségben van 224
férjes asszony és több, millt
300 tehén. Éventé állag 250
borju jön a világra, de gyer
mek egy sem. E szörnyű álla
poIO!< megdöbbent6 erl<ölcsi
sülyeuésról lesznek tanuságol.

I MIT ÉR AZ ÉLET

azoknak, akik Istenben való hit
és vClllaserkölcsi 12lelfelfogas
nélkül robololnak és keresik Nagy meglepelést, de állalá
boldogságukat e sivár földiekén, nos érdeklődést kelleti az el
- mUlalja az a sok ezer ön- mull helekben a váratlan hir,
gyilkos szorIJoru vége, - akik hogy a község knzigélzgalási
belesodródlak az anyagiasság vezelésél vizsgáló dr. Márky
és te.stiség hínáriába s amikor Barna alispán kiséretében lálo
vágyétik és szenvedélyeik ki~ gatásl lesz Elldródön a viÍrl1le,
e"~güjésl llellJ nyerheinek, re- gye UJ fóispEmja: dr. Fáy 151*
mény nélkül, üres lélekkel dob- van is.
ják. el maguktól az lsten leg- Akik a vármegye ügyeivel
drágább kincsei: az élelQI. - ismerősiGÍ<, azok már is lálják,
Egy napilap egyetlen számából hogy az uj Főispán a munka é5
sorolunk fel nehányeselel la- cselekvés embere, a lllai illO
nulságul, hogy hová visz a dern kÖLjgaz~alás igazi példd
hilllllell~é~' es ilZ erkölcsi lör- kepe.
vényekbe ülköző,lulhevilel/nemi Azok a kijelentései és haiú
élet. - Nagy feltünést keltett rozolt állásfoglalásai, Clmdyek
Veszprémben Ka!óCL\' Kflroiill dZ előIle lis.zlelgö elölJáróság',
huszonl,el eves, kllüllően esi- liszlviselói·iparos-kisgazdél, de
nos urileány öngyilko::Jsága, élki főkélIt munkás-oszl1'líy képvi
ö béllalonalmádi kiköló hioiánál sl/lói előll ell1élngzollök, Idelégi
l1l;zgmérgezie magát. Valószillii- teltél< az él'deklódésl és ószinte
llek lé2rlják, ho~y öngyilkossá- biz.almal, ragaszkodasi váltot
!Zát szerelmi csalódiÍs miatl kö- tak ki é2 Icöz::>ég öss7lélkossá
velie el. - Borzalmas módon gc!lban. Nem disznek, nemcsak
vetett véget életénelc Sp,,~iseg- politikai irányitó szervnek, ha
gllr Oilfd.élZ EgyesülJ Izzóló:npiJ nem a nehéz vis:.il:onyok Jiö:.:ött
és Villi.'lfllossági rt. hllsZOJJhit· 8ulyos munka körnek tekinti a
rom éves liszlviselőnője, aki él főispán i állást - mondotta az
harmi.'ldík emeleli lökásanak er- üdvözlések kapcsán, Minden
kélyéről az utcára veteIle magát enwivel, befoiyasával Gl"ra IÖ
és röviddel kórhál.baszállilása rekszik, IlOgy Békésvarmegye
UllÍll r.:egllalt. - Megdöbbentő közigdzgalasi és l1llJnkéJs viszo
kettős öngyilkossági tragédiát nyaiJJ - a lehelőséghez képl.':sl
fedeztek fel a kirandulok él - javilson. Meglesz minden I.
kakukllegyi erdőben. Az erdő amire egy ember csak képes.
egyik glhagyaloll kis lis·ztásán De elvá.ria, hogy éJmikor ideg~

egy jólöltözölt fialCll~mber és és rilQlőrió munkábdll fárad él

egy fialal leány hollleslét falál- vármegye lakosaiért, azok be
ták. Ugy a fiatalembernek, milli látva cal, tiJllIogassák és erő

a leimynak ahalánlékáll lótt silsék a közérdekc'ben kifejlelt
seb Iá/szoli, melyból könnyen müködésél - él nemzeli gOI1
megállapill1aló volf, bogy az dolat és egység, - béke és
öngyiikosság nlll10kkal elóbb megérlés szellemének ápolástl
történI. Dunaharasztiban I \'al. Aki kenyeret és megélhe
egy 20 év I(Örüli összekötözötl I tést tőle és általa az álIam
ke.zü férfillolilestel fO~IGk ki a I hatalomtól vár, az ne hallgas g

Dllnilból. A rendőrség kinyo- son idegen és helyi demagó
mozla, hogya DlInából l<Ho- gokra, akik saját önzŐ céljaik.
ROll fiatalemher Siebner Mihóly érdel{ében csalc kihasználják
!Jorbélylönonc, ilki az A~ponyi- a lalwsságot és Illunl{ásságoi,
IéI' I. SZéllll alalt levő borbély- de egy falat kenyeret sem
ii7.lelben vol alkalmélzásban. _ szereznek nekil(. Akik klr~v~'-

zelni Qll\?edik magukat és a
Megrázó diáktragédia játszó- Itlrsadalmi rend és halalom eJ-
doll le Bécs egyik legforgal. len dolgoznak, elzok gondos-
mClsabb ponfián, a Seiize,. Gasse

kod,';-onak o"lllnaCJll!;.ro·l. d,,: ne
6. számu házball. Bárány jenó, u e- ~.

kopoglassanak a vármegye
Bárány Sándornak, a vi!á1-?llirű ajlaján kenyérért l A közigaz-
kalocsai paprikanagykeresl<edó galás liszlviselói Iwránat< pedig
c~g 18 eszlendős fia öngyilkos- lelkére kölölfe, hogy lell<iisme
sági szándék ból elóbb mindkél Ireles, szorgalmas lIl11nktlval, az
kezlÍn felvágta az ereket, Clzután okos .Iakarékosság szeilerné
leugrott a harmadik emeleiről. ben. a lársadalmi béke és közös
MelJha1t. - Eszméletlen álla·· lllllnka islápolásával végezzék
potban szállilotlák be a men lók fonlos nlunkájukal. Akik lustál<,
az Uj Szent jános-kórházba vagy nem értik meg a mai idők
Baranyai Rózsi és Józsa Erzsé~. parancsoló szavát és hivatalos
bet nevű leányokat. JÓZS<l né~ befolyásllkat surlódások, vesze
hány percnyi szenved~s után kedések és egYQnellellségek
meghalt. Baranyai Rózsi azon- szitására haszlléiliák ki, azok
ban magához téri rövid időre nem érdemlik nJeg a fizelésül
és elmondotta, hogy mindkelten ket é2l azok számolhatnak aZ
tiltott múléten estek át. Kihall- zal, hogya vármegye vezefó
géllása után Banmyai Rózsi is ségrl a legszigorubb retorzió-

val fogja l<ényszeritelli őke! 
meghall. - Kiskunhalason rej- hivalásuk odalldó és helyes
lélyes körülmények között meg- belöltésére.
halt Takács Istvánné. '3zü!efett Az egész község nagy öröm'
Deák Mária, egy iparos fele- mel és l1legnyu~vással fogadla
ségc. A relldőri nyomozás meg- az öntudatos és nyilJ szavakiJf,
állapilotla, hogy Takácsnén lil- amelynek - hisszük - foga-
1011 műlétel hajlollak végre. nalja is leend.
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rCerefere Sz O (:iálpoli tika
XL Pius pápa a tulajdonjog

helyes használatáról

Öregkerti : Adj' lsten jó reg
gelt mindközőnségesen.

Peresi : KendI/ek is István bá
tyám. jó, hogy gyűn kend. - Azt
mondják, hogy iratkozni volt kend
aparokján. Igaz-e?

Öregkerti: Nem is az elsővel,

hanem a harmadikkal. Mert hdt,
ha tehenet veszünk a vásáron, azt
is jól meg kell nézni. Hát még
az asszonyt!?

Ugari: Ugy hallom, hogy öz·
vegybe botlott bele István bdtyám,
már pedig én csak ammondó va
gyok, sllfllmi pénzért nem len,nék
egy özvegynek második Jér/e. Ocs
ka ruhát veszek a piacon, de ura·
ságtól levetett asszony mégis más.

Öregkerti : Szamár vagy lJcsém.
Tanuld meg, hogy mindig jobb
ekY özvegynél második férjnek

. lenni, mint elsiJnek.
Ugari: Már miért ugya,,?

Öregkerti : Egyszerűen azért,
mert az özvegy azért özvegy, mert
az első ura már a sírban van.
fiát én mán csak inkább a md
sodik ember leszek elevenen, mint
első holtan.

Décsi: Ravasz embu kend Ist
ván bácsi. A multkor meg egy
motorbiciklistát gunyolt ki.

Mirhói: Hogy-hogy; mondd el
mán hél

Décsi: Az őreI: Csáki-féle is
kolánál kérdezi tőle egy úrféle mo
torbiciklista, hogy "bátyám soká
érek még Szarvasra ?" - A ma
sina Kondoros felé haladt. Hát
csak azt mondja nagy komolyan
István bácsi. ha nagyon siet, talán
pár hónap millva elérhet Szarvasra.
- Ugyan ne beszéljen, mondta
az utas. Allt mondták, hogy End
rődtől 22 kilométerre van Szarvas.
_ Ae igaz, mondta István bácsi,
de maga most éppen ellenkező

irányban halad. Ha tovább is erre
megy, hát elkophat amasindja,
amikorra Szarvasra ér.

Ugari: Nem tudom aztán, hogy
a második asszony mellett meg
lesz-e a szava!? Nem fogja-e J
is az órát bámalni órák hosszáig,
mint a Péter sógor.

Peres i : Hát az miért bámulta?
Ugari: Arra volt kiváncsi, hogy

melyik hal/gat el hamarább: az
óra-e, vagy a felesége szája? 
De az óra előbb állt meg, - az
asszony föl/ilmaradl.

Peresi : De azért még mindig
jobban jár az öreg, mintha mind
a két felesége élne..

Ugar i : Hogy1hol;Y?
Peresi : Mert akkor k li t anyó

sa volna!
Gyomavégi : Hát iszen anyó

sok - szép számban és d[szes
példányokban vannak nálunk. De
mi lesz az orvosokkal és iigyvé
dekkel? A faluban már csak négy
doktor és csak egy iigyvéd van.

_. Az emberek nem is mernek pe
reskedni, mert egy ill;yvéd mind a
ké! fél baját nem láthatja el!

Szarvasvégi : No-no, csak jó
vagyonosak legyenek, nem lesz pa
nasz rá, hogya bajukat nem látná
el - akdr hogy is hivják. Ugy
halljuk. hogya bank ~gy szolid,
jószándéku fiskálist keres, de ilyet
még nem talált. - Ritka madár
az ilyen!

Varjasi: Olyanok, mint a mo
sónék. Kicsavarják a vizes ruhát
és ráteritik a lepedőt a magyarokra.

Csejti: Hát abból mi igaz, hogy
egyesek községi ilgyészt akarnak
választani - fix fizetéssel. - Az
ilyen ilgyész nem foglalkozna a
perekkel, hanem csak a község
ügyeit intézné.

Kocsorhegyi: Elég már a
fixesekböl és hivatalos pénzen uta
zÓkbóJ. Mindenki a közért dolga
Iik, de az utiköftséget és napidi·
jat fizesse a nép!?

.Csejti: Nem sajnálom azoktól,
akik valóban a közérdekért dal·
goznak. De igenis kifogásolom a
sok kllldtJttségjárását és utiszám
lákat, mert mindiR egy-egy uno
kaöccs, sógor, koma elhelyezéséről

van szó. Ez a közérdek?
Varjasi: Csak aztán azok az

öcskösök és sógorok arravalók
volnának. De rakásra bukik vala·
mennyi, s mégis azt követelik, hogy
előzzön meg mindenkit, mert itt
ldtta meg helyben-börvelyben a
napvilágot !

Szarvasvégi : Csak helyeselhe
tem az egyház vezetőségénekfelfo

gásál, hogy engy'enlő felttelek,vagy
csekély kaLönbséglÍ bizonyitvány
mel/ett elsőséget ád a helybeliek
nek. De ha megfeleló helybeli nillcs,
akkor olyan tanitókat és tanáro
kat válaszi, akik értékBs tagiai a
kijzség intelligenciájának.

Mirhó'i: Igaza van. Egy kis
vérfelfrissitís kell mindenütt. Ta
nuljanak, dolgozzanak jól és ala
posan a fiaink, Ile csak udvarolni,
kuglizni és kártyázni tanuljanak
meg, akkor meglesz abecsilletilk
és jövőjük is.

(Harangoznak, indu/nak a temp
lom fe/é.)

Nem engedélyezte a belUgymi
nlszter. KondorostanlB -közsjgg6
alakuláa6t. A vármegye alispáni hiva
talhozmosCérkezett le a bélügyminisz
ter leirata arról, hogya belügyminiszter
az Endrőd községhez tartozó Koridoros
tanya önálló községgé való feilesztése
iránt el6teriesztett kérelmet nem találta
telje&ithetönek. A belUgyminiuter nem
engedélyezte Kondorostanya ánálló köz
séggé való alakulását. Enel kapcsolat
ban azonban elrendelte a belügyminisz
ter Kondorostanyán egy jegyzöi kiren
deltség mielőbbi lelállitását. Kondoros
tanyán az ügyek zavartalan elvégzése
érdekében egy segédjeg:tzöLáUás szer
vezéséhez és betölTéSéhez hozzájárult a
miniszter.

A mull számunkban már
részlelesen rávilágílollunk arra,
hogy a mas;:ánlulaidonhoz az
embernek természeles joga Véln.
E:zt szen!eslli az isteni törvény
hozó, ezl köveleli a cSBlád IÍr l

deke s az, hogya magántulaj
don! az eg~sz emberisés,I min
den Idóben tényleg elismerte.
Ha nem volna tulajdonjog, 01<
kor az ember sem házól, slZm
földjél, sl<'m jószágld, sem mű

helyét, szerszámjól mélgának
nem leklnlhefné és mint sajál
iávtll nem nwdglkezhelne.

Azonbéln a mélgánlu]éljdonnal
nem rand'lll<ezik leljesem senki
llZ Ó tetszlÍse szerint, meri an·
nak korlólCli is vallnak.

A mag6nlulojJon az egyén és
a társadalom, él mag6njólél és
a közjó ~rdekeil kell. hogy szol
gálja. A TeremJé) aLért adt d az
embernek él mag·ántulajdonjo·
got, hogy egyrészt önmagáról
és cSaládjiÍról Q'ondoskodhas·
sék, másrészt mini legerósebb
ösztónző az egyén képességú..
nek, munkaer~jél1el< kifejlésén!,
az egész emberiség javára le·
gyen. Mindkél cél cSelk szilárd
és bizlos rend melletl érhetó el.
Vigyázni kell, hogy két vesze
delm~s egyoldaluságof kerül·
jünk. A tulajdonjog szociálig
közjeJlegének tailadása vagy Ie
lJyengit~se individualizmushoz,
önösérdekekhez, II kapitalista
érdekek egyeduralmához veze!,
mig magán~ és egyéni jellegé~

nek félreismerése a köllekliviz~

musi, a közös tulajdont juttatni!
nyeregbe, amely méJlallan az
~mber szabadságához és rab-
szol~asiÍgba sülyeszlczné
egyéniségének, lehet~égének

megkölés~velaz ~mberl. (Szov
jet.) - Meg kell különböztetni
azonban a tulajdonjogot annBk
hBsznáJal6tól. .scznkin~k sinc$
jogcl vagyonál erkölcstelen m6~

don felhasználni, mert a bQnö
zéshez nem adhal jogot sem
az Islen, sem az állam. Ha pl.
valaki a mai nehéz időkben fö
lösleges jövedelmét kicsapon
gósra kölli, míg másoknak be-

'Ievó falat jok is alig van, er
köJcsf~lenill cselekszik és vét~

kezik a szerelel parancsa és ZI

szociális igazságosság ellczn. A
magántulajdonosoknak az a kö
telessége, hogy iavaikkal er~

kölcsösen éljenek és segít·
sék ön hibájukon kivűl nyomor
ba iutott embertársaikat. A tu
lajdonjog és az ál/am. A mélgán·

.tulCljdon kallós jellegéból kö·
vetkezik, hOllY mind a ~tulajdon

fló>.Joszlásának, mind alulajdon
ha32nálatának ID€g kell ~gyez'

nie a közjó. a közérdek kívÓ.
nalmZlival is. A keresztényeI"
kölcstan szerini ugyanis a köz
érdel, fölölte áll a magánérdek
nek, de nem i'Ibban oz érlelem·
ben, minI él kommunisták akar.
jdk, ho~y cl közérdek képvise
lője, az tllamhalalom, lelsz~se

szerint rendelkQ7Zék B polgá.
rok élelével, szabZldsógóvol ~s

jogaival, hanem csak annyiban.
hOlSY az állam egyes~k érvá·
nyesülését halékonyan korlá;
tozhi'ltja, ha QZ a nemzet r;öma
nek érdekeit veszélyezteti. Az
állam lehát nem szüntetheti meg
a magánlulllidon inlézményél,
mert ZI luloidon elóbb voll, mint
az állam, hisz az egyesek és
családok éppen azért tömörül
t~k nemzeffli, hogy nagyobb
bizlonságot és jogvédelmet él·
veZ7enllk. Az állélmhotéllomnak
n~mcsélk II mZlg6njogok védel
me CI f~ladato, honczm köteles.
sége megvZllósílani azokat as
inl~zményeke.t és alkalmak al,
tlmelyek mindenkinek lehelővé

teszik, hogy szorgalmával ma··
ga s családia szükségleteit ki
alégílse. Az állam - a lermé~

szetjog és az Isteni jog kere~·

tein belül - pontosabbZln és
részletesebben előirhalja, mi

sZlIbad él tulaidonosoknak a tu~

lajdon használatában és mi fi~

los. Az állam term.zszetes~n

nem élhel önkenyűleg ezzel a
iog-ávell. A természeles magán
tulajdoniognak mindig sértet.
lenül fenn kell maradnia, merI
az államnak nincs joga ozt el

venni. Már XIII. Leó pápa hang.
sulyozlll, hogy az iíJlamnak nem

szabad lúlméretezeff adókkal
magánosok Julajdonát fönkre~

lenni. De joga és köteless~lle

az államhatalomnak a m6gán
tulaidont a közjó követelmé· .
nyeihez alkalmazni cis ilyen mó·
don megakadályozni, hOllY ~

magántulajdon jogintézm4nye ..

- helyzetével visszaélve - túr~

heletlen állapotokat IQremtseri

s igy önmagll sirját megáiM.
Ez nem a mogántulajdon eltör-·
lése, hanem oltalmazása, nem
a tulajdonjog meghiuiitósa, ha
nem megszilárditása. Végered
ménykénl leszögezhetjük, hogy.
az állom ZI tulajdonjog jÖvlldel.
ml forrásait és méreteit a közjó

érdekében l,örülfrhatjll és Igélz·
ságos kQretek köné szorllhal
jll, d~ él iulajdonjog ellörlésére
erkölcsileg is megindokolhaló
halalma nincs, azt is tiulelet..

b~n larlani köl'lles.
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,KállaY'-Miklós' minisz~er.
nyitja meg a gyulai

buz'akiál' itást.·
B~k~s~armegve közdns~ge

~klnber hó 14~20'napiélill, '. él
gyulai Oöndöcs népkerlpavl.1
lonia banllagy:,;za haslI huzak 1-

állilasl.rendez. A kiállitásravár'
,megve .kozsegeiből edsJig .~OO
bu ,aminia érkezel!. Ertesule·
sünk szérint az országos ie len
iŐségilldallilásl Kallav Mik~~s
földmivelésügyi miniszter nYJllél

-
meg.~·_ ... ·· " ...,' ..

Magyar kezdeményezés'
a világgazdasági h~lyzet'·

... ~... javilására.
LöiÍcfönbó'i>a:·..Times'· közli

HeVesi~ Pal volt madridi l1lögyar
kővét ',Ievelét,,:: amelyben azt
ajánlja, hogy-,·o,buza világpiaci.
árai kÖ7.ösmegegyezésselemel
jékfel. Ez s7.\2r1nle a világgazda:'
sági' 'helyzet' javulásálloz ve·'
z:etne. :

',' AZ,'állattenyés:dési
helyzeté.n~k javifását
.sür-getik a gazdák.

~ • • •• • p

A nemzeli munkohéllel kopo
c~olátban az Országos Magyar
Ol1zdaságl EgY'lsülel (OMQE).
szakosztalyi ülésén részletesen
megvHal/li az állé'lllenyészlésés
állolérltk~silés sulyos helyzllA
IénetI< javililsára alkalmasn<lk
Jál~zó inltzkedések<!1. Az ilIIat
tenyésztési risérlékesiléii vl
&lonyokjavi!ása céliilból kivil·
nalö'il1ak mondollél ki él gyü
lés <l kiv\leli konlingensnek
megiavílását és, egyes iparvál
lalaloknak nYllilol1 kivételes
kompenzációs kiviteli engedé A

Iyek ml<!gszorilásával él kivileli
elónyö!< közérdc>kű felhaszná
lásiif. Kivánéllosnak larlja II

kedvezőtlen érlékesilésí viszo
nyok javalását, az alacsony ál·
lalárak· emelésél. az álJalle
nyészlésnek"' és l1izlalilsnak
megfelelő bilelek ulián vctl6 lá
mogafását.

A gabonapiacon egész ' hé
len vontafotl és lanyha voll a
forgalom. Az éÍrak kél héj alall
30 filléri esiek. A liszividéki 80
I<g'osbuzál 16.30-16.50, az
8fpál·14.25-14.40, csöves len A

'g~.rlt 8.M-850-eg i1rakonvií·
sórolJák pesli álvélclbelJ. - A
vorös köles 11.-, fehér köles
12,-, lenmag 29.-23, lucerna
130, vörös vagy lólwre 120
155, finom buzakorpa 10.75
1O.95-ö5 áron kelt Budapeslen
mélermázsánldnt.

Asertésvásár is lanyha voll.
140:":-150kiló5 hizókérl 79-80.
120"--130 Idlósakérl 76"-78,
100 ,ldlósakérI72-74. 70-80
kilós, yorkshírei sonkasüldőkéri
74-:76 fillérI fizellek a ferenc
városi serl~svásáron.-'-Helybeo
a süldők ára kilogröl11n1onkénf
70-75 fillér közölI lTIozg'üll,
mig a: villaszlási malacokérI
drbldnf 4~6-8 pengől fizellek
minőség szerint:

A prima szopósborjuért a· 'környék
vbárjain 60-65 fillért fizettek.

Aresés. A Népszúvetség érdekes sta
tisdikM közöl a világkereskedelmi árak
alakulásar61. Kimutatja, hogy 1931 óta
Franciaországban és Lengyelországban
22, Magyarországoll 18 O/o-val csökken
tek, ,al iparcikkek árai. Hol van ez a
mezőga'ldasági 80~IOO-120 %-os ár
_é_éhez l?

Huszonkétezer·, miJnkás
a Pápa 'elöttl

Az elmult napokban 22.ÓÓÖmun
kás sereglett össze Európa ösz
szes államaiból és kihallgatásra
jelentkeztek a Szentatyáná!. A ki·
hallgatás' reggelén v<t1amennyien
közös áldozáson vetlek részt a
szent Péter temploillban, s azu
tán járllltak a Pápa elé, akit hó
dolillOS gyermeki 'tisztelettel kö
szöntöttek. A Szentatya tilegható
szavakkal köszönte meg a hitvallp
munkástömeg hódolatál.jézus elsó
tanitványaihoz hasonlilolIa őket,

akik annak idején J.!gyan~sak egy
anyagias, pogány gondolkodású
világtól voltak körilIvéve, de ha
ségesek maradtak I<:rlsztushoz és
meggyőzték a pogány világbiro
dlllnlat. Ma is Krisztus országának
kiépilése e földön'·~ az Egyház
célja. Ez a nagy munka azonban
csak belülről, a, lelkek harmoni
kus egységéből indulhat ld. Ha
az ész és szív, a gondolatvilág ás
akárat átitatódnak Krisztus köve·
tésének gondolatától, s a társada
lom felölti Krisztus evangéliumá
nak ruháját, akkor lesz megold·
ható a világválság, - s akkor va
ló~ltl meg Krisztus királysága ..,
az igazság, béke 'és felebaráti ~ze

retet jegyében.

Valóban a népek és államok
érdeke volna, ha meghallgatnák,
megszívlelnék és követnék Krisl.
tus földi helytartójának atyai fel
világosító és irányitó szavát!

ERDŐN.
Ifj. Bartha András.

útialan u/aknál - mélyen,
Zöldkendős hársak hűs tövében,
Ahol csak a bujkáló érnek
Csipkés habjai' zenélnek . ..
Vad burjánt ölel a cserje
S áldást szór a hellyélő csendre:'
- Mérhetlen időktől rége",
A természet formá/taképell 
jézus" Mária, Szent józsef.

Rémlik, -- itt tán napok az évek!
S itt a hársak lankás tövének
Lapján elhal a szél keserve,
lit áll az a szent ErekIJ'e.
MeR kapó ihlet pihen a csöndben,
A madár is csak néha röppen
E Szellt helyig. - és itt néktek
Mond imát, ha ide téved:
jézus, Mária, Szent józsef.

Olykor én is, ha erre térek,
Szivemben tisztulást érzek. '
Kisimulnak a gyüröttvágyak
És - eldadogom hő imámat:
- Ti ! ... akik vtt-a magas Égen
Ottők jobbjafelöl a széken;
Kérjélek -az elhagyott népre
Nézzen le f . .. jaj, kérjétek kérve:
jézust, Mária, Szent józsef.

6 segit, hisz látja, h0IsY szenved
Ez a nagy, hatalmas nemzet!
Évek óta teng már immáron
A pocsványos. bűzös ingoványon . ..
Magvát, amit elszór a földbe, ,
Másqk ragadják el álnokul tőle J
- Es nincs, aki védné öket,
A 'rongyos, éhes szenvedöket
Jé2us, Mária, Szent József. '

Timár Imre községi biró
~holnokon járt a foJyammérnök
ségnél és ott igéretet kapott, hogy
a Hortobágy Berettyó' gátépílésé
nél ..,- amely nagyobb arányú
munka - löbb endrődi niunkást
alkalmaznak. A munkálatok ok
tóber t5-én kezdődnek."

A éseléd misehallgatása. Ér
dekes per folyt le nemrégiben a
legfőbb angol biróság előtt. Egy
angol gazda elbocsátotta cseléd
jét azért, mert tiltakozá\la ellenére
vasár'1apon elmen! a templomba
szentmisét hallgatni, ~ engedet.
fenség eimén a felmondásl időre

járó bérét nem .fizette kL Az an
gol biróság kimondotta, hogy az
aJkalmazottnak emberi joga van
ahhoz, hvgy vasárnapon Istene
elött lelkének imádási adóját Je·
róhassa, s ezért elbocsátásnak nem
lehet oköaz, ha a cseléd vasar
nap templomba. megy. Nálunk is
megszívlclhetllék a cselédtartó
gazdák, hogy alkalmazotijuk is
lélek és testből álló, bozz.ájuk ha
sonló szellemi lény, akinek 'meg
fizetik ugyan testi munkáját, de
nem kényszerithetik rabszolgaság
ba annak lelkét és nincs joguk
visszatal taní őket a vasárnapi
szentmise szigoruan parancso"
meghallgatásától.

A magyar búza értéke kUlA
földön.. Ismét 200 ezer mázsa
magyar búzát vásárolt tőllillk

Svájc.

Milyen ujságokat olvassunk?
Valláserkölcsi és hazafias szempont

ból megbizható, lelkiismeretes hittest
véreinkIül az igazság jegyében szer
kesztett ujságokat, . fotyóiratokat és
könyveket!

Sohsem látjuk azt, hogy másvallásuak
-- katoliku::> lapot vesznek vagy olva!>
nak, - nllért adjuk hát mi filléreinket
és sok fillcrl)öl összegyííll ezrcinl<et az
idegen szellclllű és egyházunkl<al cilen
::>égcs iráIlYl.ilU·[ ::>ajl6-urgállllmok tálltO
gIltására,

Gúnyoloak, támadnak és lenéznek
bennünket, mert tunyák, közönyösek és
széthúzó k vagyullk és nagy többségüllk
mellelt csak sopánkodni tudunk azon,
hogya kisebbség Illillrlen hdyet és po
ziciót elfoglal töJiillk.

De amikor keményen talpraállani,
erőinket egybefogni, hilünk igazságait,
önmagullk és csalá<!unk érdekeit vé
deni és bizlosílani kellene, akkor nem
csak lI1agllnl< gyáván féJreállunk és le
paktálunk ellenfeleinkkel, de még azt
a sajtót sem' segit jük, amely helyettünk
és érettünk kiáll aporondra.

Mikor lesz már világosság, mikor éb
rednek már fel il tunya katolikusok I ?

Ilyen is akad. Egy bécsi ta
nár 1933-ban 9.300 drb. katoli·
kus ujságot adott el. Óh, nem
azért, nlinlha rászorult volna erre
a pénzle. Nem! Hanem az lsten·
ért, hogy a jó is terjedjen. 1932
ben még csak 4.500 drbot adott
el, egy év alatt esalmem 5.000 <a
többlet. Bizony ez eredmény. Es
ha sok ilyen apostolá lenne a jó
sajtónak, akkor a rossz lapok ha
marosan e1tünnének a föld színé
ről, mert az ilyen apostolok a jó
lapokat vinnék el minden család
ba, minden emberhez.

HIRDETÉSEK
-------_'=!

Endrőd-Gyomai

Takarékpénztár R. T.
Endrőd

Fi6kintézet: Gyoma. Telefon: Endrőd 2.
Folyósil rövidlejáratu mezőgazdasági'
kölcsönöket. Elfogad felmondáönélkUli
betéteket a legmagasabb kamat
mellett. Foglalkozika bankUzlet minden
ágávat, szelvénybeváltások, arany- és
ezUstpénzek. valamint kUl földi pénzne
mek bevá!tásával R mindenkori legma
gasabb árfolyamon. MindennemU fel*
világosilással és utbaigazilással dijtata
nul áll rendelkezésre a z Igazgatóság

TOZ éi villámcsapás. betöréses lo
pás ellen legelónvösebben biztosithat a
Katolikus Népszövetség Biztositási iro
dája LIt jAn. Abitlositási iroda endrődi

megbir.oltja felvesz tl'lzkár elleni bi!:-,
tositást: lakóházak, gazdasági épii.letek-,
valamint ezek berendezése, mezőgar;

dasá~i átalány, házibutorok, terl11ények,
gépek, áruraktár, állatállomány, egyéb
ingó és ingatlan vagyontáfl~yak bizto
sitását. Jégkár elleni biztositást min~

dennemQ terményre. Életbiztositli.st, te
metkezési költségbiztositást, gyermek
és kiházasitási bir:tositást. Gép, alltó és
traktor biztositást. Balesetbiztositást.
Endr~dl megbizott: PUllSp János,
lakik Selyem utoa 28 szám alatt•.

"
Az Endrc5d-Qyomal Takarékpéna:
tár Rt. vezetősége felhivja gazAink fi-

'gyelmét a búza, tengeri, tökmag és lu
cernamag kedvező értékesítési lelJe
tőségre. Milldennemű felvilágositást é!l
tájékoztatást készséggel nyujt al: End·
röd-Gyomai Takarékpém:tár Rt.

A Katolikus Népszövet o

ség Temetkezégj.
Segitöpénztára

utján mimlenki könnyithet aT. elhalálo
zá!> miatt Jelentkező gondon, megnyug
vást szerezhet magának és családjának.

Iratkozzék be tagul
mert ezáltal csekéJy havi tagsági clij
ellenében oly összegií temetési segély
ről gondoskodik, amelyből il gyógyke
zelés, temetés minden kiadása fedez
hető. A tcmetési scgélyakció! n nl1gy
váradi egyházmegyei Apostoli Kormány
zó lll' I93JI 1933 sz. alatt jóváha~yta és
ajánlja. '

Tagfelvétel és a dijak befizetése az
Endrőd-Gyomai Ta1<arékpénlár rt.-nál
Endrődön, hot mindennemű felvilágo
sítással és ulbaigazítással -dijtalllnul
szolgálnak.

Tag lehel minden 14-65 év közötti
egyén.

Orvosi vi7.s~álat nincsen l Legkisebb
havi dij 50 fillér.

A Ker. Fogyasztási Szövetkezet
ben kitUnő cserép és tégla kapható.

Teljes tejet a legmagasabb napi
áron vesz a, Keresztény Fogyasztási és
Értékesitő szövetkezet.

Zamatos, egészséges bort lite
renként is kaphat a Sugár utca 29 sz.
alatt.

;,Az Egyházmegyei Hatóság 1238/1934.
számú engedélyével. fl

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

Stefán Béla.
Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomda

vállalat, Gyomán.
felelős üzemvezetö: Teket Sándor.
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Előfizetési árak:

Negyedévre 20 fillér.
Megjelenik mindc:n hónap IS-én.

fclelős szerkcsztő:

STEFAN BÉLA
S~er~:szlö~_~~ és !dadÓI~i_~atal.: Endrőd, Széchenyi utca 2.

2ZZR' .

Hirdetéseket
kedvt!tményes feltételek mellett

közlünk.
z=7F?

Isten nélkül - Istennel!
Régi bölcselők nl(?~állapilása,

hogy "az ember-~szes állal".
T~sle, fizikai SZQrVez<.>ll lJason
ló - az álJalllOz. IcIkének meg·
j~:;nlerő és akarali I(épessége
pedig - a Teremló lllagasabb
lökéletességü alkotásai közé

emeli.

Innen Vlln az, hogy egyén és
egyéll, lömeg ~s IÖllleg közölI
ólÍdsi lüi!ön!>sJg Vdll. lia a
\h~l\,\~:3 ir6nylHII1 Idll\lll'~11 szc+
Jem, az Islen örök, lörvényei
lől szabályozoli akaral veieli
az ~mberl, egy-egy Apponyi,
Prohászka, Széchellyivel lalál
lwzllnk, mig II rossz irányu
vezeli?s és hefolyásolils, ClZ

ember 1Ilacsonyöszlöneinek
elhatalmasodása gyermckgyil·
I<osokal, sikl<aszlókal, l{un B~

lök al, Szil 111 lIe lil< e t, tvialu skák aI
tenyészl ki.

Érdekes ~legr'ii~;~-í;;;Gí";i:'
gezlJelliink cl forradalom idején.
A IÖllleghangulal ránehezedell
sok komoly ember lelkére és
e.lnyolllla bennük ~ liszlánlillásf,
Illegfoitollil cl lelldisl1lerel lillll
kozó szavát.

lJg-yanezt a ielenségel láliul<
ujélbban SpanyolorsziÍl;ÍHln
és Mexikóban, hogy .szovj~l

Oroszországot ne is említsük.
Az a spanyol nép, amelyik

évsztlzadokon kereszliii az Ol·
lill' szerele Iéről voll hires, mosl
egym6suliÍn romllOljll ll: leg
5z~lJb lemplomail. Télnitójll, ne
v~lóje II papjll voll és lllosJ
legyilkoljCl ól<~1.

Miérf 1- A s))1'Il1yol liip nem
veli ré~z' a világháborúban,
Ol1l1ak leh61 sulyos csaptlsail
l1em sl~l1vedfe ál, sól a há
borús sztllliláiiOI< revell hal
talmas gazdasági lendületel
I<apolll KözgazdllséÍgi fejlődé

s€bcn, ~lIalállos művellsillc3nek

emiZlásébell - az egyh6z is
kol6i halhafósan segileflék.
Nil1csfeli?l1ség, nyomor I1l2m
fenysllclfle a n<zpel! A lermGI
~zelts jÓUlll ész azt dildálla
VOlllll, ho~y é1 nép felhaszn61
va a lJáoorú t:ll<erülésév~1SZiZl'

ulí anyagi és erköl~si \trólöbb,
lelél, össz~tlll'ló erókif~jléssel,

kilGlrló szorgalommal, iigyes
vUClléssltl ~gyike I~sz l'::urópa
legvagyono:;oabb és l~ghc!lalma

sablJ ncm7elén~k.

És mi löriénl?
A francia szabadkőműves

p(jllOlyok nelll feledlék cl, hogy
a spcll1Yo! kir~ly nem áldoz/a
fel népét és seregél a fl'anciök
v~cJe'llllére, bM löblJször erő

sen kényszerileni akarták. Nagy
összelarlásuk és fegyelmezell

I..'gyüllműköclésiikkel rohamot
in/ézjek cl királyi Irón ellen, s
amikor él sZéliladköműves rn··
dikálisol< és isll'lllelel1 szociál

dl' 1110i< rala k O 111m un isla ké pv i
selók és löll1egek forradalmi
előlörése 1116nclii:dék a királyt,
az l'::gy1Jáz és papség ellen
indi/ollák a fell<or!:'i1csoll szen
vedélytől é.'3 Ryülölellől vezelelI,
vérre szomjazó, józan eszél
veszlell tömegeI.

A mexikói szabadkől1Jüve

sek már annyira l1leni~k, '!10f5Y
a lemplomok lefoglalása, a
papsilg kiüzése 1I1ál1 löryény·
javaslalol lárgyalnak, llogyal..
országot el nem hagl'ó papo
kat öldössék le.

t'v1iérl? - Az ipar, a kereske
delem, a mezőgazdaság, a hí
valalok nincsen nek a Péll}ság'
kez~bell. Tehál az állam köz·
gazdasági éiele fiig-gellen lőlük.

A Illunkáslól sellol- eRY darab
k~nyerel el nem vejlek, sől ez
rek és ezrek I<öslönlletik meg·
segilésükel a papságnak.

lv'lindkél i1llalllban - él )COIl

urvativ égyllázi felfogás 'sze
rinl - eddig sem vellel< részi
éJ politikai ilelhen.

Mcis indok nines f«llál, mini
1<2/agadni az IsienI az égből,'

számiizni az emberek szivéből, ,
s oz Istenben valőhil~1 taniló
fis 'l1legörzó egyllózClI p1'lpjaivéll
együll eltörölni a f61d szinéről,

n~lJogy felviI6g-osils6k, észrQ:
lérilsék a mos I fQII'\!vezelell,
elbócli/oll és önző érdekeiket
szolg61ó tömeg\!kel.

Aljas indok-beGslelenesz
közök- vadálldlias cseleke
deteI< a modern haladás (,és
mlivells~g jegyében l -

Mosl nézzük II lörneghangu
lal másik megnyilvánulását.

Sz~nf Imre herceg napjiÍn
IHlcsura is kalolikus gyülésre
jöll össze az endrődi esperesi
ker. nipe. Közel 4-5000 elllber
veli r.iszl a nagyszerű vallásos
és kullurális üllnepsiglZken.

cs mU !állunk'? .TEMETNI
Az állami éleJ képviselői, a emberi sors. Ső! egyetemes fer-

magyar országgyülés tagjai, az mészeli lörvény. Az elmulás

I
ország voll külügyminiszlere, minden szinl elrabol és mindenI

. grófok és egyszerű emberek, berekeszt. Az uj nap lemeli az
I lisllviselök. iparosok, gazdák előbbi!, az újév lemeli az óével,

a gyermek lemeli az édesa/yját.
és munkások, öregek és ifjak Megértjük lehát az Egyh~za/, \
-áhitalos lélekkel, a keresz· ha ünnepli a halolJak napját,
téil\' ll1élgyar összelarlolandó· hiszen ez egészen Jermészeles.
ság jegyében hódoltak az Ur Ha ünnep a születés, ünnep a
Jézus elól! és nyujlollak őszin- halál napja is.
le Iiszleleladilsl az ős magya- De november 2-án nem az
rok csodásélelű szent sarjának: elmulásl siratja az Egyház. Ami

kor mindenütt hervadndk már
Szenl Imre hercegnek. a virágok, éppen akkor virágI

l-:Rysé~es imában olvadl zanClk ki a sírokon. Ezek arról
össze 5000 magyar sziv: kö· beszélnek, hogy a lesi elherva-
nyöriiljön és áldja meg a min- dásCl után van kivirágzás - az
c1enhafó ezl abalsorstől sokai örök élelben. Halottak napján

ünnepeljük a lélek születés napját
megtépázoli, kálvili'iás magyar az örökéletre. Ez a döntő szüleI
népet. - lésnap, amely végleg meghaIá

Nem voll ill gyü!ölködés, rozza az ember helyél a nagy
mindenségben. Halollak-

sem szenvedély~s lámactás, napja felszólil, hogy hinned kelJ
vagy \!mlJerlelen vandalizmus· az örök élelej s igy vándorolsz';'
ra való bujlogaltis, - de volt csak célravezelőn, mert ha nem
lelkesilés, hogy az élei kereszt· hiszcd, nincs löbb érleIme az
jének viselése -- kölelesség~, Jl~led'1ek, minl_ ~z _I}~§~éli_})~~,;
minden Krisztusi kövl?lónek garnak..; HCllollak.napJa feTszoltl,

. '" _' hogy nezz lulra IS,"
hogya 1111 es bIzalom erat A' b J lj lOk l', _" z em er e eme I s <1-
nyuJlol1 oS(!Ill1<nek egy évez- lép a lelke, mely ClZ lslen or.
red alaII, tehál mi is az ő szágában harmincszor, hatvan-
nyomdokain iárjunk, - voll igaz szor, százszor ér/ékesebb lesz
frtlfárása azoknak az igazsá. és szebb, mini ebben az éleI-

gol<nak, amelyeknel< meg'sziv- ben. "'",..
lelése és követése nélkül sem Nagy szocla"~ls (en~/ IS hirdeI

. , , ez az unnep. Minde.nkl egy sze ..
egVl'n, S<Wl csalad, sem tarsa· renC'sél prőbáló pászlorfiu, aki
dalom nem boldogulhat, - voll elindul az atyai házból, az lsJen
'IJuzdilils és serkenlés éJITél , bogy teremlő' kezéből. A kiindulásI.
nem a panaszos, nemé1 zu. kormin,d egyformán kúdl~.
golódás . sopilnkod6s hanem De az I2le!ulon, n~gyo,n s.o~b~1

, ',lesz nagyur, nehanybal klralyfl,
az okosancs~l~kvó, jllkarekos. sok megmarad pilsztorfiunak s
szorgalmasan kilarló, ls/en pa- még löbben szolgák lesznek.
ri1ncsail átéló ma~yar$ág vallás- Végül vissza kell Jérni I2gyszer
erkölcsi ujjÁszülelésü és régi lJi-' :~:Z aiya.i házba. - H~lottak nap
res cSitl6di cHl!fweinck iSporásá/a ~z ,lgazságoss~g _lfnnepe. Az.
. "- b' "1 b "l'd" ,Ig'azsag'ol szomjazzak az em·
- nYUJ es l7.foSl~gy o' 0- beri lelkek, s a sZl2nv~dó löme-
gabb :ll/'lg"yar jövrtndől! gek is. Ahol az igazság érvé•.

III n~m volll~mplom-rombo- nyesü"l, 011 ,ninC'~ szociá~is b~j.
. l ., , 011 ninCS lazado emben SZIV.

los, d~ \'0.1 rnegu)llasa lelkek· A halál nagy napja, amely 1I1án
ben a Sz~ntlélil!k femplomilnak, Islen szent akarata veszi' ál a
- n~m voll ill öldöl<lési vágy veze/ő szerepel - az igazság
is javasiaI, de az élei nagy nagy Ilapja is.
~rlél{énel{ fellárása mellell - November másodika a ke~ye- .
sÜl"gelése voll II 1iszla családi let napja. A k~gye!elet szen leli
, ". ml2g az Egyhaz. l-:.z a kegye-
eleI sZ(m~lelenek es az ls/en/ól lel fokozza bennem az emberI
jövő g-y(trm\?káldás megbecsü- szereleleL- A halollaknapja ér-
Ilisének, nem voll ill sző ha·zelmeket ad:- ugy nézek a
lalmi klikl<C!k és lársaság®k másikra, mini emberies/vérre:
érdekei szolgillaláról, de igenis R.~mé~y kel,1 nek~m, meri n~I-,

böl ~ "l' ., '1 1'4 k kule Illncs elelerot; .. -Jgazsag,
LS meg V) agli asa adu a kell nekem, mer/ ez a lélek

lársadéllmi igazságok kivánatos kenyere I . ~ .
érvényesülési lehetőségénekés "Szárit az Élet, vel az ÉleI,
e.vvel a nép jobb n1l!~gelégedésl boronáját végighuzza a halál
ny.lIj1ó ilelénekl boronája ... Máma ez kerül alája,

.. ., holnap más és kikeleljél, égre-
Ime a lomeg megnYllalkoza- szöidéI várja - várja... ". (Mécs).

sc>k lsten ncilkül és Istennell! . Sz.
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KA·TOLIKUS
~

A C TIO
jon a MÁV. - Ugyancsak kéri
az Országos Vezefőséget,hogy
a vásárok vasárnapi tartásá,
nak beszüntetését, s a vasár
napi általános hivatali és mun
/<aszünet elrende/ését szorgal
mazza illetékes helyen a kéllo
lil(us vallású képviselők közös
inl erven tiój án él k fe Ihas.w á lásá
val.

Mellélu prelálus végül I<érle
a I-lárrnas· Kör'ös szeJl<esztőjél,

hogya szakosztály hafár07.a
lai/ teljes leriedellllében közölje
ubcí ~jábellJ, -

A Kulturális-sajtó szakosz
tály gyúksél dr. Czapik Gyula
apátkanonok emelked," hallpú
beszédt.lel nyi/olfa nH'g. - A
mi I'eladaflllll< az, hogy lIlaga
san larfsllk a sze !fellli . a I\!\ld
k uli urél fá ld Yáj ál a magya I' IH? 111

zet. főkénl a l1laR'YdI' il'jllság elé.
A libl2l'ális gondo!alvilágball rel·
nevelkedell öregek el abból i)

lelkivilágból nehéz, sokszor
szinte iehetcl/ell I<iragadni. [:p
pen (.';;érl a Illagyal', a kololi
kl1s magYéH jövendóél'I az il'ju
ság legyen célponlia munkás
séÍgunkllálc

WaIthler György polg, isi\.
igazgaló l>es7iíl1lol arról. hogy.
él7. J\. C. ho~yan kapcsolódik
be az j sko lá [dd I'tíli né Pll1lÍ ve
lo2::;l>e. Nagy sulyl hely.rznek a
kvenlék vdlláser!<ö!csös neve'
ks0rv. is. Eléri fOlllos. hORY ki
(leve!. J:dl'(:<!ön a népllliÍ\'elés
ben ~->s II levenlcoklatásbtlll fü
kénl a r. k. pollJ. isk. fanárok
<is ekllli hl" lanilök I'esz.ik ki
réSi'.iikel. ;"'·lilldkér l11űködési

körbell veze/t:) Sz~'nllJolll a lIem
zeti ~s erkölcsi c.zl, alllely ()
mul Iböli i s iö \< a10Iik II S o l, aI é s
iga.c magyaroka I nevelI. fZlIláll
1Ji:'~7óll1ol a kalolil<lIS sajlö end
rúd I I /(,~I yI.l'iltr\·jl. /111: IyC I il \, ü
ri>:;lcHJAlIyi, S/élrVtl::;i, g)'olllai.
b~ ké SSú'lltlllld rá si, SZC~ lJillllli

és fiize:--iyarrnali szakosz1ályok
iclenlésc illek iSOlerf,-,llÍse I<öve
lefl.

Az elóndások vigez/ével
III l III kai rán viló ha lároza 101< a I
h07.lak:

1.) Mil lelJe/üllk " kalolil<lls is
kolák Illegkedvelfefésére? Igye'
I<uni kell él gyermekek gyCl
korlali vallásos lJevelésevel
allllyiri.'l foglalkozni, hogy él

sziilt') allnak jólél<OllY ha/ásál
cZszlelje. [z az elsö és legjobb
propaganda, III küiölIösen nagy
szerepel já/szan ak cl SLív-~tIr

dák.
2.) Neill iárnak·e l<afo!ikus

gyermekek más felekezefű is,
kolilba? A nagy Idvolságok mi
ali bizony sok gyermek arra
kényszerűl, hogy prol. iskolába
jéÍrjon, Ilyen eselben még ál,
dozalok árán is igyekezzünk
Illegoldani a kal, lalllJlók lila'
pos vallilsol< lalását. SI ívg6rdéik
lélesílise ill ii fonlos.

Z!!!E2SXL2__

lelekhez vClló kClpcsolódás 
ClZ egységes !l1unkaferv és fog·
lalkozfalás mia" is fonlos. Fér
fiClk részére a férfi-liga vagy
a Crédó-egvesülel alakililsCl
célszerű. A leventék ,valláser
kölcsi oktatását és vasárnapi
templombajárását erősen sür
getni I<ell. Az Országos Köz
ponl segifségünkre lesz Ilbbell.

5 A belmissió nagy fontos
ságára te\<illfelfe! - Iridllulllo!<,
egyházi és egyesületi ünnepsé
gek /örlásánál, a husvéli gyón
Idlás id<2jében sfb, a lell<észek
I<ölcsönösen cseréljék fel egy
mást - a változatosság és uj
dO:1Ság vonzó erejére lekin!ef·
lel. r::rre a célra az egyházl<öz
ségi i<öllségvelések némi ú!i
köllség féri/ésl is vegyenek fel.

-6. A betegek látogatása és
kiki ~olld.ozására az endrődi

minlál ajéÍnlia agyülés. - Szent
fQrenc III. rendjének lélgjCli (vé
gezheli él McÍria-fárSlllal vagy
a Chelrilöliv sza!<ószJály is) IlJin
elen hÓllapban ll1egláfogaliák a
betegekel. Meggyőzik és rábe
szélil< ,',kel nrréJ, hogy jé711S

hoz folyamodjanak segilségérf.
Ahol ercdllléllylelen a nllln\(á
jnk, azt jelenlik a plebánosnak.
- p. 1l?lk<!szek lllilHlen Itönap
első hélföj<in gYónlaljál< a bel
lerüleli beleg",l<et és lenlpiomtHl
~'Imenni 11<1.111 tudt) öre~ekel. elsó
I<edd\!ll pediR" il Idillerlileliekcl.
Igya betegeknek alig ';)-5
százaléka Iwl el szenlsé~ek

né I!, ii I.
7 .. Tridulllok. népmissziók,

búcsújáró \< örlllenelek f(lrlflsa.
él tömeg pasztorációt szolgáljD.
l ~ z~ \<11 ~ l, \' ,ti 11111 i n i éJI. Um c1 p i ~ s
NagyszollI bali köl:lne nele k nv I
- a szervezési szal<osztály I<ar
slal (ll-,; () S 1il~ j il i vhl! aIiti 1< il ren
delésI.

8. A templomoúcsú/< me2tar
tflsa a I<al. (>gy[ill~rzés és ösz
slefarlfls szempon/jából kij/ö
nösel1 ronlos. Ilyenkor minden
egylJ,ízl<özséR cl szolllszédos
p Ie[H) niák be von tíséÍ l'al. Aclió
Ca/hoiica" gyLilést larfson. Az
egyhtizl1le~J\'e pap1;éÍgából és
szónoki képességű világi ve'
zelő lagjaiból t-~ ünnepi szó
nokol mindig kanhallléll<.

9. r~endkivLíl elönyös halásl
remél a lanács a lelldgycikor'

. 'utok larlfJsfllól. ~<él· három, négy
egyházközség k(il.ös~'1l rendiCz
·hel ilyel B Malll'ézábéln. 1-111 az
elllyagi esz!(ö7.i)!< llicíny07náno!<,
úgy olIIloIl. - A költségvetés
a kiadások fedezeIéről - min
deneseire a takarékosság kere
lein belűl - gondoskodjék.

tO. Az Országos Vez~főség

- a katolikus képviselók köz
'benjárásával - eszközölje l<i,
Ilogy Actió Catholica gyűlé-

IS{lkr~ félárú kedvezményt ad-

rülel szakosz/ályaif, hogy meg'
bizalásukClI komoly munkakör·
nek feldnfsék és eng.zdelmes
kedve a Sunléllya ldvállSágiJ·
nak. minden lehelőlkövesse·

nek el él kalolikus ujjászülelés
cselekvési sürgető munkájában.

Dr. Oomanek Pál plébános,
elóadó részlelesen és mQlgyő

zó ~1'vekkeJ festelle alá a hil
buzgCllmi szakosztály jelenlé>·
ségél. Erős hil, alOlfáriszenf
SQl? gyakori vé/ele nélkül ki·
fartó és eredmcZnyes Illunkál
s.'nkitől várni nelll kll~I, Ivlin
dellkí fókusa, lűz!ll2lye legyen
a kriS7..lusi gOildolafllalc

Az e~yhá7községi kikiildö!-
lek ielenfése uléÍn Kóródy-Ka
tona János dr. országgyiilési
I<épviselő igen éleire való jél
vasflllokkal bóvilefle az előadó

progra m III - k íIüzései I. Szomo
ruan láfia, hogy él Tiszfmlulon
lell<ipá'>zforkodfJssa I ro~l(llk ozó
szerzelesrend nincsen.

Vegiil elnök összefoglalla iJ

gyiil~s dllyagáf és héliéÍrozal
alélkjéÍlJélll hirde/Ic meg a 'ki)
velkezókel:
, 1. A kerüleli esperesi lan ács
hB Iad l! ld B jél fiU Is ii rgós li Qk II ~ o ncl
i él k i cl családi pasztoráció
me~indifásáf. A hilbuzg-alllli
egyrsiilel i<:Jg;ai, a Jézus Szive
Sl.öv~ls0í? csopor/vezetöi ,;.., a
lélnlesl ii Ielálljéln Cll, st-'g Hség é re
a plebánosllak. Mindcll I,al.
IBilHóilak köfell2ssél!év\.; teszi
az esperesi lanács, hogy Ilö,
v.zndékeinek szüleit évellkill\
leg-é1lál>b kélszer Iálogassa meg.

2. ro: csa I(ÍlIi lá I0l?d lilsuk k d I
kapcsolalIJan buzditsá!< őket a
vasárnapi szentmisék rendsze
rés hallgatására, f) husv01i,
adven li szenlgyóniÍs, valló:::o
~abb családokaf a gyalwri
szentáldozás végzésére. to: lá,
10galfJsok eredményéről, az
észlelt családi bajol<, körüllllé
ily"kről olyan írásbcli ielenllts
adandó be plebános ulján az
Acfió Cllfholica helyi szerveze~
Iéhez, 110gy abból <"lZ egyház
községi kar/oléka is ell<észil
helő legyen.

3. Fonlos és siirgős oZ
egyházközségek beosztása 10
15-ös csoportokra. Akár a
Kalh. Népsz(ivelség, akár él Jé
zus Szive Szövetség csopor!,
vlnelői vállalhalják a 10-15
családból álló csoport Ie.ll<i
felügyelelél és a plébános uta
silásai szerint való irányilásál.

4. Az ifjuság rnenlése a Le
gény~ és kiilőn a leányegye.
siiletek megalkotását sürgeti.

lAl. Orsz~gos vezeli ~gyes[j,

.' ~

BÚCSÚ' ENDRŐOÖN
. Nagysikerű gyűlést tartottak az "Actió Catolica"

kerületi &zakosztályai

Szenl Jmre herceg ünnepél
s7..okatlanul fényes kere lek és

,impoz6ns lömt?gfelvonulások
kell ünnepeile meg Endrőd és
a.Körösmenfi kőzségek önlu-

. deltos katolikus népe.
MelJau Márton apostoli kor

mdnyzóí helynök, az Aclió C<I~

tlloliéa egyházme~yeíígazgaló
ja - az endrődi esperesi 1<1
nácsokat gyiilésre bivfa Illeg- e
napra, hogy közös munkClJerv
megalkofása-lIféÍn erőteljes és
egyönletú munká ínctuljon meg
a klkek birodalmában.

Különösen szépszámu cso
porllal jelenlek meg Szentand
rás,Szarvas,Gyoma,Füzesgyar- .
mat,Szeghalom,Kondorostanya
egyházközségei. Körösladány!
lúóf Csáky Imre v. külügymi·
niszler és gróf .Meráll János
képviseHék.. Megjelenésükkel.

. emellék az ünnepély féllyéf dr.
Zeőke Anlal a kertilez! képvi
selője, dl'. Pálka Pál és Bal<os
lózsef fószoJgabirák, dr. Ziiho
nyi Aladflr járásbirósági elnök,
gróf Bléll1kensleill Lajos IHlgy·
birtokos, dr. Gergely Islviln
ügyvéd. Zobell István róínféző

és sokan lIlásol<.
Az ünnepi nagYIlliséf Mellau

Márton pápai főpap vé~ezle,

mig a szenlbeszéc!et dr. Cza
pik Gyula váradi apálkanonok
és Gönczy Károly eSél nádo pil
cCli plébános mondollák. Elő

ző este Fetzer József péÍpai
kamará.s. kel'iileli esperes lal'
tolt szcIJlségimá.dási órá!.

Az· idegen község bucsujáró
hivei közölt I,iilönösen rliJgy
halásl kellell az endrődi leg\~ny

és levenle-ifjuság közös szell I
tlldozása szenl \nll"" hel'Ceg
liseleieiére. A hivel<kel együll
e napO:l löbb millt 700-ali já
rullak az Ur \ézns szelll j~s·

lénei< vIiIeiéhez.
Nagymise ulán kezdődöll

a sLakoszfályok közgyülése.
A "hitbuzgalmí szervezési

szakosztály" ülésén Mellau
Márton pr.zlálus megnyiló IJe'
s'lrldében a beleg Aposloli 1<01'
ll1ányzó lll' üc!vözJetél tolmá·
csol/a. Majd az Aclió Caiholicél
apos/oli munkál kivánó céli0f
ismerlelic. Az országos szer
vezellől kidolgozoli állal6nos
proj:?" ra III mol az egyházközségi
szervezeleknek és az ellől

alakilotl szakoszlályoknak kell
realizáini és megvalósitani. Az
egyes sejlek. az egyes hilköz
ségek ludhatják valójában, hogy
a reimerülő eselekben, a való
élelben mil és hogyan lehel és
kell I11cgvolósitaní. Kirle a ke'
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Az endrődi róm. kat. polgári _fiu iskola
tíz éves jubileuma. . '/

Márton prelátus indítviÍnyára
kimondoIta a közgyülés. hogy
a Kereskedelmi és BeJUgymi·
niszterelctól kérni fogja a pol-·
gári házasság reviziójának
megvalósitását és a vasárnapi

l munkaszünetek mielőbbi tör
vénybe iktatását.

Mellau helynök összefoglaló,
buzditó beszéde után - lelkes
hClngulalban ért végela nélgy
sikert'! gyülés.

l művelődést nem lehet egy társa- I

Idalmi osztály részére kísajátitani, •
a művelődés közkincs, s módot ;

Ikell adni mindenkinek, gazdagnak \.
és szegénynek egyaránt, hogy an- •
nak áldásaiból részesüljön. -.J

Községűnkben az 1924/25 is
kolai évben kezdte meg műkő

dését a r. k. polgári fiuiskola. A
tanügyi hatóságok a fiuk és leá-
nyok együttes oktatását engedé- I

lyezték, hogy községünk mindkét I

I íicmheli ifjuságának alkalma le-J
I gyen a polg;'lri iskola e1vegzésére.

Közludolllásu, hogya polgári
iskola gondolatát Csemus Mihály .
apá/plébános valósitotta meg End-J
rődÖfl. A 11ilkölségnek - az- egy-

Iházi Főhatóság és ennek előter
jeszlésére a vallás- és közoktatás

I ügyi Miniszterium nyujtott segéd
I kezet azzal, hogy az iskolaalapi.

tás tervét jóváhagyta. Az iskola
5zervezés nehéz munkájában her
véldlulatlan érdemeket szerzett
Koczkás Sándor, az iskola első

'igazgatója. Nincs helyUnk f~lso~

rolni mindazokat, akik oktatói
mun!,ásságuk!,al él. kezdet nehéz
ségein segitették át ezt a jól be
vált iskolat és annak kifejlődésé

ben közremüködtek.
A fáradhatatlan, nehézséget nem'

ismerő, lelkiismeretes munkának
meg is lett az eredménye: egy
életképes iskola." Rövid nehány
esztendő alait a tanulók létszáma

Ia másfélszázat is tul szárnyalta.
Kétségtelen, hogya gazdasági élet

I fellendülését nyomon fogja kövei
ni polgári iskolánk még nagyobb
arányú benépesülése is, amikor
már elodázllatallan lesz a kölön
polgári iskola, épület kérdése is.

Az endrődi polgári iskola a IV
osztály elvégzése után eddig mint·
egy 200 tanulót bocsájtott utra.
TanuJéinak kb. 35 Ofo-a gazdál
kodó, alig valamivel kevesebb az
iparos szülők gyermeke, de te
kintélyes számban vannak képví- .
seive a kereskedő, munkások, va
lamint az értelmiségi osztály gyer
mekeiis, akikből öntudatos ka
tolikusokat, erköllö:sös emberekctt.
jó magyarokat és munkás, doll
gos honpolgárokat nevel az i~ko

Ja, akikböl nem urakat és kis
asszonyokat, hanem munkaszere-·
tő embereket nevel, hogy az élet-
ben - bárhova is rendeli őket a
Mindenható, - b€csülettel mag
áJJják helyüket.

A jubiláló iskolát, az egyház-.
megyei Főhatóság, a szegedi kir.
Főigazgatóság, A Polgári Iskolai
TanárképzőFőiskola Igazgatósága,
Gurgulics Antal szakfelügyelő, a
mezöberényi áll. polg. isk.. tan·
testülete és Patonay Sándor üd
vözölte kiknek' ezuton il> hálás kö
szönetet, mand az Ig~zgatóság.

endrőd 15.000 lélekszámu köz
ség. Ilyen nagy községnek feltét- ,
lel1~1 szüksége van középfoku is- (
kolara, de nem Nélkülözheti ;kü
lönösképen Endröd, hiszen . nem
érinti vaslItvonal, I ami Jeh€lővé

I
ten né a gyermekeknek, hogy igy •
közelfekvő városba mennének na- '
ponként középfoku iskolába.. Ha
nem volna községünkben polgári.
iskola, csak a gazdagok gyerme
kei tanulhatnának, már pedig il:

frapp6ns képekkel iJluszlrálta·
a modern világ leheletlen erői

köclésél az élet szinIiének meg
javitáséÍra. Világ'osan megraj
zolla azokat u köfelességekef,
amcly.;.:k Qt;Y érleiilleS- és önlu
dalos kalolikus férfinak d eSél
ládban, egy«~sülelekben, s él

közélel minden megnyilvánu
lásában végeznie kell.

Hatalmas éJjenzéssel záró
dotl beszéde után - Mellau

célról.S e cél törnefetlenűl kitar
lani az erkölcsi és vallási pa'
rancsok lllellett. A il1Qnnyor
Súl!5'ol a lélekben kelj hordani.
Katolikus hilrendszerben és
hil,,dvekb'm nem szabad inga
dozni.

Kovács Sándor az A. C. icöz- Szent Imre napján ün_llepelte meg
ponti lilkára é:lZ A. C. fogaimáI az iskola fennálláséÍlla!{ til- éves
tisztázta. A. C. a lel:<iinsé~ek jubileumát.
nyomorakciója, a vallásos kél- Olt láttuk az. iskola barálait és
lolikus levékenysége a vaJiá- jóakaróit, mintegy 400-at és a
sos élei terjesztésében. A ma' végzett növendékek nagy tömegét.
gunl< lelkén kivül n~ feledkez- Nagyhatást kellen Paróczay Pé-
zünk ll1Q~ a körnvezeliink I ter tanárjelölf beszéde, aki mint
lelkeüclvéér lis munkálkodni. A az iskola volt növendéke üdvö
jövendáérl völó 111unkábélll Izölle meglJatódott hangon, vég
nagy súikség van az ifjllstJ~ra. ',zett diáktársai nevében Csernus
Az A. C. egy kemény gárdát Mihály apátpléhánost, az iskola
akar kika/apálni. Éppeneúri I<1iapilójáf, il jubil.:íJÓ isl:<)iélt es él

a lisztéls(jg legyen legfóbl). lanárikil!'t. Ez 8J. i~!,oln alIcImat
kincse mindl"ll láilYl1iJl<. .d.z i ild az end rékli ifjuságnak éirrJ,
élelbC?n is csak a komoly gon' hogy i'.Z elemi is!wl::ti t(lnul!lléÍ~
dolkodásu lányt érfékelilc nyak elvégzése uián lllegszerez~

A házélsságl<i>ksnéi I1linden hessék azl éi tudást, . <lfTlCIVCI 3.

.kat. Jányna!{ előreláfóllDk és mai élet minden föidmives; ipa~
erősnek ke1LJ-eHH~ . Iros és kereskedő/öl kiván, ha bol-

Özv.-dr:-Maáez Ján-osnépo'!-R. dogldni 81«11'. - Kérem a Minden-
isk .. lanárnó hallg'ozfafjél, ho~h< hatói, hogy enneka községnek és
i'lZ A. C,-bé'ln dol:;:ozni kell mtJ- szegény csonki! halának minél
sokért. A c:;,,16Ui1l1y6nal< soka I több vallásos és művelt le!kületű

kell dolgozni d csalitdjlÍ~rf. I\ki!< sziklaszilárd jdJemíí, acélos aka
gycllg~nek képzelik I\lagukat. rafú, piros pozsgás arcú ifjuságot
azol< eláll álljon hllLdiló pél~ neveljen a !aJl~rikar hO:::S7.11 évti-
daképül Lisieui kis Szenl Te· zeden keresztül.
'rézke, ('J k i lesJi gyengesége 121- SZIllola jónos végzE:tt poJg;iris-
Jenére is (!gész élelét <wlber· ta nagyhatGisu szavala!át FölföJdy
lársaiérl 61dozla fel. Béla s. lelkész zongorán, Fellér-

EI~:Ok~:-~Qsz6nejel mond ClZ váry Ferenc rk. tanitó hegedün
előadóknClk s hangozialjll, hogy míivésziesjáiékkal kisérték.
leányi nem is lud elképzelni A meJodrál11il szinezését a vég
az Olláriszentség ~yakori v~~ zelt növenclekck énekkara !lalá·
lele nélkül, mer! ez az Élei Ke- sosan emelte. Szépen szerepelt
nyere. Az áldozalos UI' jóusl az ifj. énekkar is Hidvéginé ta"
elsósorban az bldoatlos éleire nárnő vezetésével.
hivatoli leány érll1eli meg. - Wn!fhier György polg. isk. igaz~

A katolikus magyar asszo- gató ismertette,az iskola történetét.
nyok impozáns lIélgygyúlését A polgári isiwla feladata,
meleghangú sZavélkl<t11 nyi/olla hogy növendékeit gyalwr!~ti

meg a I<el'lilel esperese, Fetzer irányu általános nlüveHséggel
József pápai kamarás. ellássa és ezzel őket egyrészt

Dr. l{óródi-KatonaJános 01'- I~özvetlenűl a gyakorlati élet-
szággyúlési képviselö gyakor' re, másrészt a !fözépfoku
lali példákkal mutato1t rl!á él mai szakiSkolákra elől{észitse. A
nák /ullengó lársadalmi élelére leányis!>ülák célja enenfelill
és a gyermeknevelés hibáira. mlive!t magyar polgári házi
- A né:lgy élienzéssel fogado1t asszony nevelése.
mélyenszánló beszéd ulán oZ A polgári iskola tehái gyakor-
A. C. fólilkára, az endródiek lati iránYIÍ általános műveltséget

régi kedves k6plánia: Kovács nyujt és küzvetleniiI a gyakorlati
Sándor püspöki tcll1iÍcsos mon· életre készit elö. A polgári iskola
dolla el lelkesitó, tüzes beszé- a nép széles réiegeinek iskolája,
dél a· nók aposlolkodásáról az ahol megtalálja boldogulásárffik
aclió keretében. alapját a gazdálkodó, az iparos,

Dr. Csapik Gyula apáJkano- a kereskedő és a munkás gyer-
nok a kalolikus megujhodás meke is,
és erkölcsi uiiászüle.fés nagy
problémáit laglalla - a közön'
ség meg·megujuló tetszés nyil
vánilása melletL

Végiil Csernus Mihály ap61·
plébános ismertelte azokal a
kötelessélil'eket, amelyek lelje,
sités~161 az endrődi csa16dok
jobb jövójél reméli. -

A Népház nagytermében
több mini 2S00 férfi hallgalia
Mellau Márton helynök nagy
vonalu megnyilójál. Az egyház
népmenlő működésében min·
den kalolikusnak levél<enyen
részI kell vennie.

Dr. Czapik Gyula kanonok:
Islen nélkül, szerelel és lársa
dalmi igazsiig nélkül - él lelki
és lesti nyomort megsziinlelni
semmiféle hatalom' nem tudju.
E nemes eszmének szolgála.
lára loboroz biltor, öntudatos,
cselelcední kész munkalársakal
aZ Aclió Catholica.

Dr. I{óródi-Katona János

lj. Igy~kczniinl{ kell a vár
megye népművd~$he is bele
kapcsolódni. s olt él megfeleló,
esetleg profán tárgyat is val
lciser!újlcsi beállilcissal tárgyal
ni. A népművelési elóadásokon
ki kell emeini (1 nag-y kal. nem
zefí lIősöket és eg-yéb kiváló
e~niénis<:gekel s iRY fiL élelból
az: életre nevelbelünl<. Vegyes
vClllásu helyen be I{ell vezetpi
a bilvClll6sos eslékel.

Dr. Czapik Gyula elnök záró
beszédében a sajlólevékenység
megszerv\!zésél 5zürgelle.

Ajánljll. hogy a saj/Ó terjesz
lésébe vonjuk bele u gyerme
kekel is, de ugy, bogy az él

nyári lanilási szü!letben se
szeznvedjel1 csorbál. Eppenezérl
indilv(-myozz(l, hogya Jupler
jeszlés irányifásúl él plébániák
vegyék kezükbe, ItOfJY az ne
sZí!m~lyhez legyen kölve.

A szociális-charitativ szak·
osztály iiJésén Fetzer József
esperes ismer/elle- a szakosz
lály hivatását és célkilúzéseit.
li,:'\ i'l lalkekel l11~nfeni akarjuk,
(II 1111VIlR'i s('~~\;lyc/~';sröl sem
f\'.ledkezl1eliink Illeg l1Ios/, ~1I11i

l\Ur llilleslvér.zillk S/d7.üi és
(!zrei nyomorban l\?ngóc!nek.
Hilrom féle segéiyezési mód

. van gyakorlaiban : 1., a Páli
szenl Vince egyesiilet acfióiéJ,
mely szerinI az adakozó sze
mélyesen lidia át ndományát "
r6szoruló családunk, 2., al: e~ri
norma, amelyil< szerint il kü'
ziilefek (község és egyhÉlz),
lovábbb CI ttJrsuléllok és egye·
sületek együllesell végzik CI

seglnyezésl. Azokh('Jn a váro
sokban és községekben, ahol
ezl megvi.llósilollák, megsziinl él

koldulás. A 3. móc! az egyház
községi segélyezés. Valamelyik
egyházi szerv végezz leli a gyiij
tési és idónkinl osztia ki a ruha
és élelnJi segélyt.

Az egyes községek beszá'
l1lo!ójából lcilünl, hogy az ",nd
rödi cspruesi kerülel egyhitz
községei évenkint föbh mini
1.200 szegény iskolás gyerm!?
ket is mintegy 800 nyomorgó
kat. családol segélyezlek.

Végül halározalilag kimon
doHa él, SZClkOS71dlyi Ilyülés,
hogya l1C1rmé:ldik segélyezési
rnód szerini se.gélyezi szegé· .
nyeil és él költségvelésl3en gon
doslwdni fognak segélyezési
ös~zeg beállitásáról is. Vaszkó

. Pál endrődi szalwszl61yi tag
fon/osnak v~li, hogy magasabb
Jényezók-Jelepilések, szikes
földek javilására adandó állam'
kölcsönök és más a közjó ér
dekéb211 végzendá munkálafok
szorgalmazásával. bizfosilsiik a
szegény nip megélhelési le·
hef6ségét.

Bucsu délutánján folytak
le az Actió CatholiGa

nagygyülései
A Nepház nagylerméb~n a

férfit'lk, a mozilerernben a nók,a polgári iskola kurlurtermé
ben a leányok gyül/ek össze
- összesen mintegy 1600
1800-an

A hajadonok gyJlésén dr.
Domanel< Pál pleh6nos larloll
lelkes megnyiici besziclet. Oya·
I<orlali eS<2lek~ól világitolla
meg, hOllY a lelki élet terén a
leimyok szélsÓségesek.

50kszor muló dolgokért
me~f€ledkeznek az igazi, örök
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"Jászberényi rajzok". A lizerző,

Prüclder júzsef, a fenli cim alalf 17
eikké t gyüjliitle össze. Jászberény tör
tél1elllli 11J1Illjára, néplllüvészelérr, IIIŰ

vellségére találunk benne néhány is
Ine;·fct~st. Mintlen cikke kll!;!ló IIIUII

kásság eredl!1éuye. Slilusa gördlilékeny.
l-rangja tárgyilagos. A próbálkozá~ kö
vetésrelJ1éltó, mert minél job1.J és meg
bízhatóbb helytörténetünk van, annál
jobb és alaposabb lesz nemzeti törté
nelmünk. Hazánkban pedig a hely tör
ténetirást csak az utóbbi időben kez-
dik müvelni. H. N.

Kalocsa a földmivesvarró
asszonyokat is foglalkoztatja
a ,téli közmunkák során. KaIo·
csa polgármestere, dr. Farkas Géza
összeállitotta a téli munkalervet. A
szegény és kereset nélkül álló csa
ládokasszonytagjait is alkalmaz
zák a téli kiizmunkák során. A
kalocsai kézi munkák népszerw'si
tésére törekszenek. Az asszonyok
a kézimulJkáérl kapnák meg' a
szokásos dijat.

Cigarettáztak a munkásol<, fel
robbant a petroleumtartály. A fran
ciaországi Cetle mellett négy munkás
egy üres petróleumtartály javítási mun
káJataival volt elfoglalva. Hirtelen hatal
mas robbanás történt és a munkások
a levegőbe repültek. Hárman a lángok
ban lellék a halálukat, a negyedik is
oly sulyos sérüléseket szenvedett, hogy
felépülése nagyon kétséges, A tüzet
szerencsére hamarosan sikerült eloltani.
Valószinű, hogya lIlunkásck egyike ci
garettára gyujtott és ezzel lobbantotta
lángra a tartályb61 kiáramló petróleull1
gázoka!.

Gömbös magas pápai kitUn·
tetést kapott. XI. Pius pápa
Gömbös Gyula minbterelnöknek
a Pius rend nagykeresztjét ado
mányozta. A Pius,rend, ameiyet
IX. Pius pápa alapitott, az egyik
legmagasabb pápai kitüntetés,
amellyel csak a legrnagasabbrangu
vezető állást betöltő államférfiakat
szokta a pápa kitiinte!ni. Gróf
Bethlen István 1923-ban szintén
ezt a kitüntetést kapta a pápjtól.
A miniszterelnök kiséretének szin
tén magas !ci!üntetéseket adomá
nyozott a pápa. Báró Bakách
Bessellyey György követségi taná
csosnak, a külügYllliniszterium
politikai osztálya vezetőjének a
Nagy Szent Gergely- rend parancs
nol<i keresztjét a csillaggal, dr.
Mengele Ferenc követségi taná
.sosnak, a külügyminiszterium
sajtóosztálya vezetőjének a NClgy
Szent Gergelycrend parancsnoki
keresztjét és Petneházy Anlal 61'
nagyna k, a miniszterelnök személyi

Jótékonycélra forditjál< a titkárának a Szent Sziveszter. r~nd
nászajándékokat Kent hercege parancsnoki keresztjét adomá-
és Marina hercegnő. Kent her· nyozta a pápa.
cege, az angol királyfi, aid mint

Frontharcosszervezet Gyulán.ismeretes, a közel jövőben tartja
November 4-én impozáns kerelek

eskGviJjét Marina görög hercegnő-
között megalakult Gyulán az 01'

vel, lllenyasszonyával ugy határo-
szágos Fron(harcos Szövetség fő.

zotf, hogy az Anglia lakossagéÍnak
csoportja. Elnö!{ké dr. Varga Gyuia

széles rétegeiből felajánlott nász·
polgármester! és vitéz dr. Pánczélajándékokat jólékonycélra fordit-
József vármegyei főjegyzőt válaszják. A hercegi jegyespár munka- , ,tották meg.

nélküliek családjait kivánja meg-
Halálba lcergette a mozi nzörvelldeztetni az ajándékokkal.

Ujvidék közelében fekvő Ruma
Istentelenek elleni propagan- nagyközségben Dokics Mildóst, egy

dáért - számüzetés. A GPU piaci árus 12 éves fiát. A gyer-
letartózfa!ta Pavil Tjumi püspököt mek a "Bes:ia" cimű borzalmas
az istenlelenek ellen folytatott hatásu filmet nézI e végig. Az elO·

propaganda miatt. A plispököt a adás annyira izgalomba IlOz1a, hogy
GPU l<üllégiuma elé állitották é~ hazaszaladt és apadiáson fel
három évi szibériai szl\müze!ésre akasztotta magát. Apja talált rl\.

itélték. Tiltott mütétért egy évi bör-

Orosháza várossá alakul. Kél tünb(Jlllcl~sre ill:ile LI bajai lür-
esztendeie..J€J(-s.z-ilL.máL~ belügy- vényszék Staiter Menyhértné bo-
miniszteriUl11ban OroslléÍza !<özseg- rotai községi szülésZl1öt. Sei1:: Má
kéré's- 'ely..b,e.r a törvényes s~a- tyásnét, akin a mütétet végrehaj
bál"6)knélk megfelelően meg')'ei vá- - totta, három ,hónapi fogházzal suj-

J ---- 'kros_sá v..al, ,al,akulásál kérte. Oros. totta.
l~áza nagyközség előljáróság; olyan Elité!tél~ a sik~asztó méző-
értesülést kapolt hogy a..Jlelligy- ~erénYl ve~rehaJ~ót. Hu~e L~-

•• • ',','.",., ~ A 'Josl, a mezöberénYl nemzetI SZOCI-
-lllJllIsztenum ~z e.ot.~r~e':':,~IJe~t jOVa- allsta szervezkedés egyik vezetőjét,
ha_gy.la,- ugy hogy rovJdesen meg- aki lllint ideiglenes községi végre-
történn~k azok az alakiságok, alll,e· hajtó müküdöl!, a törvényszék most
IYC,'k OrosházáfJnegy@.j város~ta,ng- Is~rOzal?Sétn eJkövete,tt !opás b,lin.
jáca eltlelile ~,-t(e cllnán hathóuapl loghazra
~~ - " llélte ,é~ meilékbüntelésképpell llá-

/ 1400' kubikos dolgozik a rom eVI hlvataJvesztést szabott ki.
'iIS:Zaiítí.r megindult ármentesítő ~~
lnullkála!oknáL A K(~rös-Tisza
i\.t\arosmenli Árlllen!esilö Társulat
nove!llber 5·én egyik helyen 750
embert állitott llI1111káoil. A IJOrlo
bágyi csatornamedernél 200 mun
kás dolgozik. Nagyszabásll árlllen
tesitő munkák kezdődtek Békés·
megyében, hol összesen 350 ku·
bikos kapott alkalmazást. lIy~n

formán 1400 ku@ikos csaiádnak
téli megélhetést sikerült biztösi-

.taní.

Iskola-szentelés Szeghalmon.
A szeghalmi rk. egyházközség f.
hó 4-én diszközgyülésf. tartott ah
ból az alkalomból, hogy nagy fá
radság és áldozatok árán felszen
telték a IL sz. isk. tan termét és át
adhalták nagy nemzetnevelő és
lelkelformáló hivatásának. A fel
szentelést Fetzer József esperes
tanfelügyeléi végezte, mig az ün
nepi beszédet Csernus Millály end
rődi apát mondotta. Szabó Frigyes
szeghalmi pletJános beszámolójá
ban rámutatott arra az örvendetes
fejlődésre, hogya katolikus hivek
száma 1920 óta 774-ról 1930-ig
1150 re sza porodott fel. A ~.lapo
rodás 44 százalékos volt. 'Oröm
mel registrália a szeghall~~i katolikus
hivek áldozatkészségét Ozv Csánky
Báláné nagylelkü adakozásából he
szerezték a háboru ba elvitt legna
gyobb harangot. A"l.. Ö példáján
felbuzdulva Boross Flóriáfl kir.
.végrehajtó' meghozalta a legki
sebb, a hivek l<özös adakozásából
pedig a harmadik harangoi. - A
lelkiélet fokozottabb fejlesztésére
kérte híveit.

Felujult a mártirole ideje.
Spanyolországnak Asturia tartomá
nyában a mult ,hete:~ben vürös
kommunista lázadás tört ki. A vö- ,
rösök a hatalom átvétele után nOD
nal tuszokat szedtek. Ai összes
papokat, az összes szerzeteseket é~
néhánz exponáltabb katolikus hivőt

letartóztattak s mind a negyven
tuszt agyonlőtték. Valamennyi pap
és szerzetes emelt fővel állolt a

vörösös puskacsövei elé és utolsó
szava ll)indegyiküknek ez a kiáltás
volt: EJjen a Krisztus-Király!
Fe/ujul elŐttünk a régi keresztény
üldözések dicső emléke, Akkor sem
lehetett vérbefejtani Krisztus hitét
és most sem fog sikerülni a vörüs
gonosztevőknek! Gyi Ikolhatnak. de
a katolikus vallást Je nem törhetik,
mert az: lsten alkolása!

60.000 frontharcos zarándok
lata Lourdes-ba. A frilncia Kato
likus Frontharcos Szövetség nem
zetközi zarándoklatol rendezett a
lourdesi l{egyhelyre. A résztvevők

között olt szei'epelt több, mint 100
főhö] álló csoporltal Németország,
AuS'!lria, Olaszország, Csehország,
Angliq pedig egymagában 600
frontl1arcost küldött. A rendező

bizo, tság elnöke GerJier lourdesi
pÜepök volt, aki a háboru alatt,
mint sz;:Í7;ad0s szolgált és maga ig
tagja a Fwntharcos Szövetségnek. A
résztvevők mindegyike meggyónt
és Illflgáldozotl s áldozásukat a
világbékéért ajl\nlottAk fel. A fran
cia lapok részletesen beszámoltak
a külföldi részivevőkröl, de sajnos
a magyarokat nem emlithették, !lIerl
a magyar front harcosok kr)zül senki
sem jelent meg.

Csodálatos gyógyulás lourdes
ben. Rómából jelenfik, hogy Barta Carlo
san-remoí tizenl<étéves fiu, aki gyermek
bénulás következtében kezdeltiil fogva
csak Ill<wkóval tudott járni, egyik za
rándokcsoporttal Lourdes-be ment, ahol
Borea d' Olmo hercegnő segilségé.vel II

barlalJg medencéjébe szállt és ott imád
kozott. Amikor milltegy tii: perc mulva
kiemelték a medellcéből, a kis fiu vá
ratlanul lábraállt és elvetve m:mkóit,
hibátlanul járni kezdett. A csodálatosan
meggyógyult gyermeket, ilkit San Relllo
ban még a Vöröskereszt emberei tettek
a vonatra,hazatértekor nagy tömeg várta
az állomáson és kísérte a tem plomba,
ahova első utja vezetetl.

Búcsújárás Gyomára. Novem·
ber' 2~án az endrődi kalolikus l1i
.vek százai· vonultak a gyomai
,'testvérlemplomfeJé. A 2000 főből

.' álJóhatalmas. körmenet a szentévi
'--jubileumi, b6esú·· elnyerése végett

indult a~gyomai' kat. templom
'iátogatására . halottak napján, a
keg}'eletnek ünnepén. Imádság és
éneklés melIettvollult fel a lélek
emelő; hatalmas processió a gy0

maiak gyönyörfi tepJomába. Buzgó
és.alázatos imában kérték az Urat,
részesitse öket büneik és gyarló·
ságaikért méJtán megérdemelt ide
igtartó büntetésének elengedésében
és könyörüljön a tisztitótűzben

szenvedő lelkek nagy fájdalmán.
A körmene1et' Csernus Mihály
apátplebános vezette. Gyomán
Csenay Géza' plebános fogadta a
hiveket s kés7.éggel vett részt a
rendezésbel1. Szép, nagy és ben
sőséges hitvallás volt ez, dicsére-.
tére válik az endrődi katolikusOli'
nak.

Jubilál az- Alispán. Csendben,
minden IÚilsöség és ünneplés mel
lözésével léple át vármegyénk köz
szeretetben álló Alispánja ered
ményekben gazdag közigazgatási
munkásságának 25 éves évforduló
jál. Aköz-igazgatás tisztviselői való
sággal eltitkolták a nevezetes dátu
mot és zárt körben köszöntötték
- az' ünnepléstől tartózkodó, ki
zárólaghivataJának élő, fáradha
tatlanuldoJgozó Főnökükel. A vár
megye népe mélységes tiszleleOel
és igaz nagyra.ecsüléssel gondol
népszerű Alispánjára és további
áldást kér - nagystílű munkássá
gánqk ujabb és ·ltosszu fejezetére,
Ad multos 311110S!

Kitüntetések. Örömmel közöl
jük a legujabb hirt. hogy az egy
házmegye Apostoli kormányzója
az endrődi esperesi kerület két
érdemes plebánosát : Szabó Frigyes
szeghalmi és Riegel Géza füZ6S

gyarmati lelkészeket -' püspöki
tanácsosokká nevezte ki. Az egy
házmegye Főpásztora két kitűnő

képz~ttségű és értékes lelkipásztori
munkát végző papot dekorAlt a
kitüntetésse!, amelyhez őszinte

örömmel gratulálunk!
A magyar ap~tol{ és prépos

tol< elismerése. A püspökök apáti
és préposti kinevezési joga lejárt.
A római Szentszék szeptember
havában kell etlgedéJyével ezt a
kinevezési jogot ujra megadta és
a magyar apátoknak és prépostok
nak a "protonotarius apo;;io!iQus ad
instar participantium "-ok jogait és
kiváltságait adta meg.
, 15.000 I<eresdelés 15 év alatt.
Walsh, Cincinnati egyik külváro
sának plébánosa 15 éve működik

s ezen idő alatt 15.000 felnőttet

keresztelt meg. Az uj keresztéliyek
legnagyobb része néger. Ezt az
eredményt különösen akkor tudjuk
méltányolni, ha tekintetbe vesszük,
hogy az amerikai négerek közül
~rányJag ritka a rnegtérö.
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TerefereSZENT ERZSÉBET
A wartburgi vár' ódol! lenneil

kopoll, kiffllwll, iörQdezcl1 fres
kók díszilik. Aki ezekel CI képe
ket Ile zi, CI 1111 ük le lkl~ vb~ za
száll cl mull Ilél::izázadus lilvo
lábfl és lelki szemei elóll meg
jelenik egy <1SSZ0IlY, él vár úr
nője, a magyClr király letlnya,
Szenl Erzsébet. III ~ll e falak
kÖZÖl!. III jáfszéldolOl1 mini

gyermek, ill imádkozoll, ill dal
f?ozoll, ill szenvedell, ill fötölie
ki a sr..egéllY Láz/nuk sz(~mé

ből a könnyeket, amil az éhség
és fájdalom sajloll elő.

Egy Szenl As!)zony áll elől

Jünk, akinek csodtllalos és rö\'id
élelét a sZenvedés rózsakosr:o
rúja fonja köriil. tvlég csak négy
éves voll, amikor kiragadiák a
meleg- sziilói fészekböl ~s el
vilték messze idegenbe. Tízen
négy ives korában már feleség
volt, tizenkilenc éves korában
özvegy és il\lSZOI\l\(~~y éViZS

koróban hellolI.
tvli 1ll, ami ezl az élele! oly

széppé, oly gazdClggá lesti'
Hál az a mérhelellen felebaníli
szerelel, ~mely megFeledkezik
önmagáról, csakhogy máson
segilhessen.

Szenl erzsébe' él\?jében nem
csak az cl fonlos, hogy mennyit
és mit adoll, hanem hogy hogyan
adlll. Ö nel1l klildöl/, hanem vitt
s i~y mialali ajóndékait adtCI, ön
magát adta, saját szivél oszlolIa
ki ezer mef? ezer darabban: cl.

kenyérból igy leli rózsa, a JesH
aldIniz-snából igy lelt lelkel is
erősilő fonás.

Szenf Erzsébel példájélra le
kell hajolni ll11kiink is ember
lé'lrsainkhoz, minlleslvérünkhöz.
Nem elég lejöröIni szeméből az
éhség és szomo/,úsiÍg könnyeil,
llanem le kell törölni lelkéról
azl cl porl é.s piszkol, - amil CI
szem~edés vihara zúdiloll rá,
hogy ismét előragyogjon lelkén
az Islen orCll.

Szen1 Erzsébet leg-endájának
freskói halv6nyodni, löredezni
I<ezdenek a warlburgi várban ...
Biircsak aZ Uris/en szere/ele
rcdfrisiilené szen' alClkj611Clk szi
neit a mi asszonyaink lell{ébenl

K.

Szent Erziébet ünnepe.
Az endrődi NŐi Li~a ifjusögi

leányszak0szlálya f. hó lB·án
(~zellt erzsébe' napján) d. u. fil
6 órai ktzdellel műsoros ünne
príly I,erelében áldoz .szeni Er
zs~bet emléklÍnek él Nipház
mozi helységében a köv~tkező

műsorral :
l. Pusz/ay: Ave Mária. t:nel<li

a leánykar.
2. Környey: Magyarországi

~zenl Erzsé~et. Szavalja Timör
Izabella.

a. Ünnepi b~'3z~delmond Kiis
László s. lelkész.

4. Pohárnok: Magyar Erzsé-
belek.Előadjöl<a leánykörlagiai.

Z. Kalmár Ela én~kel.

6. ZlellOvszky Margil mesél.
7. LU5t>ay: lmádkozzunk a

hazá~rl - Himnusz. f.neldi az
ifjusá~i ve~y~skar.

Törvényhatósági
tag'választások

B~késvárl11e~ye förvényhaló·
sági bizoIlsága él lörvényhaló
t>ilgi tagvcilaszlásokal novem
ber 25-re jelöl/e ki.

Szavazni rogné1l< minda/ol<,

akik ilZ 1934. évi képviselövii·
laszlói né vi.zgy zék ben !;z c re
pe!llek. A szaVClúlS lilkos. A
(örvény rendl'ikezése sn?r)lll
reg~el 9 órálól délután 4 órfI
ig lehel SZaVClI.I1i. 1:lldróJii[) 3
rendes tagol és <l póltagol vá
Jaszlal1Clk. A ré~i kisorsoJI la
gak: Kalmár Imre, Vas/ká Pál
és .szabó frigyes plebcínos
vollak.

Milli érlesüliinl<, clldrődön

kél csopor! indul. A Nelllleli
Egység párljának élén Tímör
Imre uiró, a radikális-szociéllde
mokrala csoporl élin a hirck
szerini dr. Tólh Isván iig-yvéd
áll. i\ Ncmzvli Egysé~ pórljo
eltyiill működil, él kisipdfosok
kal, a nemzeli alapon il Iló
Illlln!<áscsoporllal és a kisgaz- .
da- pártfal, s igy valós/ílllí él

győzelme.

Kisgyülés határozata az
iskolafemdartási

segélyrőJ.

November 9-ild gylilésén rog
ICllkozoll él vármegye Idsgyü
léseEnúród község lllon ha
lározaléivai is, mely az 1950.
évre meglagadta az iskolafenn 4

larlási hozzájárulási az egy
házközsiglŐI. A I<isg\/lil~s fej·
oldolla a haJározatol és a m.
kir. be}ügyminiszlerillmnak Ili
zeles f.zlülvizsgálala alapján in
dokol/nak lalálla az AlispilI1
ozon intézkedisél, hogy b600
P. segély I cílliloll be él község
köllségvelésibe iskolai fenn
larlösi segé·ly eimen. Dr. \)ulla
SánJor Idsgyülési lag indilvél·
nyozlll, hogy mivel a véÍrll1(?~

gyének csaknem minden köz
sége segélyezi él hilfelel<eze
fekel az iskolák fennlarlásáball,
mondja ld él kisgyiilés, hogya
községek legCll6bb él fanitók
helyi nyugclijjárúlékál kölelesek
az egyházCIk helyeU lérileni.
Az Alispón Lazéri nem iárult
hozzá a javasiaIhoz, meri a
községek !,lilönböz6 anyagi
helyzele miat! állalános sza
bályl nem lehel meg-állapilélni.
Öcshdön például 12.000 pen
gő s~gélyl ád község, másuli
él nyugdijjáruléknak felél, Oros
házán az egész nyugdijjárulé·
kol stb.

Ugyanekkor jóváhagyla a
Idsgyiilés Gyoma közsig ha
/ározalál, amely él ref., ev. és
kal. egyházaknCIk aránylagos
iskolafennlarlási segélyl sza
vazöll me~.

Gyomavégi : Pálinkás jó reg>
geli kivánok mindközönségesen.

Mirhói: Táli része voi! benne
kel/dnele, azért oiytill hangos?

Gyomavégi : !-JJt mit tI/gm/nám..
a ml/it héten a íJ/Ícstl-lokomán {lgy
betoktam szes.v.d, hogy még lllost
is érzem a jWfiÍst.

Cscjti: Hát· a?tán dikciózo!t-e
kend a búcsúzv egészségére?

Gyomavégi : Eivegezték azt he~
lyettem mások. Az egyik ur ször
nyeli kiválIta az üllflepeltnek,
hogy oz lsten dtesse sokáig -
Gyomáll. Az egyik rokon Illeg az
érdemeke! sorolta 1'0IIIa, de U!;)'

járt, millt az egyszeri nebuló.
Csejti: Hát (laai meg mi törtelIt?
Gyomavégi : Gyenge volt a

rajzból. Évvégill megparallcsolta
neki a tanára, I/Ogy a nyári sliin
időben rajzolgasson valamit. Hát
alI/ikor eljött a beiratkozás, bead
a talllÍmak egy rajzlapot, amelyell
csak IléluínJ I vOluís voll. Mi ez
kérdezte il Tanár;J - Ez kérem
szépen egy tehén a mezőn, amint
fiivet legel. vágta ki a diák. - De
hol itt II jii -- kéi"dezi ámuldozva
a tanár? Hát kérem, azt már lele
ge/te a tehén - mondja a fiu. 
No és Irol vall II tehén? - Az kérem
tanár IIr már elszaladt, mert nem
tahilt több fiive/. - Hát igy esett
illeg II Illagasztaló pingálás is.

*
Varjasi: Mi lesz a választások

kal atyafiak? - Az apát urpárlja
most nem jelöl?

Szarvasvégi : Ugy halfattuk,
!Jog)' már IIjév óta - nem törődik a
községi iigyekkel. Hagyja, hogy
csintílják il bölcsek. A tanitó/azok
is szabad kezet hagyott. Csak az
a. kikötdse. hogy jó katolikus em
bereket támogassallak.

Kondorostanyai : De hdt mégis
kik lesznek a jelöltek?

Ugar:: A biró ur - mint a
Nemzeti Egység Párljának elnöke
nlÍndell kör/ megkérdeutI, hogy kit
akarnak. Kijelöl/ek vagy 12-őt.

Ezeket aztán beküldte a vármegyére,
ott jelölik ki majd azt a juirom
rendes és három pát/agot, akik hi
vata/tfs jelöltek lesznek.

Peresi : És hát ha nem népszerií
embereket jetölnek ? Akkor baj lesz.

Décsi: Biztosan megkérdezi a
Főispán ur a jöszolg-abiró {[(Qt, az
majd eligazi/ja a dolgot.

Tanltó : IvIindenesetre az endrődi
népnek vigyázni kel!. - Száz év
alalt nem kapott a község a viÍr
megyétől annyit, nlÍnt az utóbbi tiz
év alatt. Szarvas, Mezöberény,
Gyoma, Orosháza tiílekedtek az
lltkövezésérf, az Alispán ur mégis
a mező/uri-kondorosi utszakaszt
köveztette. Az uj Főispán hónapo
kon át járta a kormányhivatalokat,
hogy a vármegye munkásainak egy
kis keresete legyeu télire. Mi volna,
ha nem fáradozott volna értünk?
Most is 400 endrődi munkás dol
gozik. Hát nllfg a sok ka-fuvarozás
mennyi pénzt hozott Endrődnekj
meg Gyomának !? A lakosság is
gondolkodjék és a saját érdekét
tekintve támogassa a vármegye
hivatalos jelöltjeit.

Varjasi: Igazsága van tanító ur..
Bolond ember megy fejjel a falnak.
Nekitnk a jövőben is sziikségilnk

lesz a Főispán és Alispáll jóindu
la/ára. Nem. lehet fenegyerekes
kedizi. - Al/junk egyiltt és tart
sunk ki.

*
1\'1irhói: Azt mondják már kená

tek.. IlOgy miért nem adnak pénz:!
a !Jankok?

Községházi : Nem tudja kend?
Persze a j1;1irhón nem olvassák az
Uj Nemzedéket, Illeg a Hármas
Köröst ! A nagybankak nem adnak
azért, mert a védettség miatt sok
gazdától a kamatot sem kapják
meg. - [(apllak taliik agyárosok
és a nagykereskedők, mert ezek
nemcsak kamatot, de percmtei is
adlwk a hoszollbó/.

Csejti: No és a kis bankok?
Községházi : Azoknak meg

ilincs elég pénzük. Az egyes em
berele {flost Ilem tudnak Hetétet
gyiijterzi, a ktJzségek me.!; nem ad·
nak elég betétet akisbankoknak.

Gyomavégi : Nálunk két bank
val/. A? egyik a midnk, másik a
csn bo [(lké. NagYOl/ kevés ebben a!
endrÖdi részvény. - Hát· itt hogy
áll a dolog?

Községházi: Tavaly felét adták
az egyiknek, felét a másiknak. 
Az öreg helyi bank sok gazdának
adott, de csak ugy, /zagy decem- .
berbell visszafizetik, ha a község
lIem adná tovább a pénzt.

Csejti: Hdt már miért ne adná?
Hiszell a községnek elsősorban ér
deke, IIO!;y a saját adófizetői egy
kis pénzhez jussanak a mai nehéz
időkben!? No meg az as.rá/y miatt
ki tild most törleszteni?

Községházi: Nem mindig nézik
ám a nép javát. amióta a régi
bank vezetők kiestek, azáfa mindig
áskálódtak az öreg bank el/en: Nem
nóték azt, ho!;y többmint 300
endrődi rriszvényesé, azt se, !logy a
bank pénzét 500 endrődi kis embu
használja, arra se gondoltak, hogy
ujabb betét - uj forgótökét jelen
tene a nép között és az adó is
jobban befolyna, csak fizzal tórőd

tek, hogy tudnának ütni a papon
és emberein. Hogy igy százak kol
dllsbatra juthalnának a kölcsön
felmondásávai, az sok előtt semmi
sem volt.

Varjasi: A választóknak kel/ene
figyelmeztetni a képviselőket, hogy
ne dt1ljenek be, mert a ngp b6rénil
VlllI szó. Igazságot é, méllányos,
stf};ot mutassanak, amikor ilyen
fOlllos iigyröl dlJntenek. Itt nem
szabad politikának érvényesillni,
csak az endrödi lIip érdekének.

Ugari: Igaza vall} de némelyik
képviselő olyan, millt az egyszeri
völeg-ény.

Décspáskumi: Hát avval mi
történt?

Ugari: E/ment leánykértJbe, de
olyan szófukar vo/t, hogy mindig
a mamája beszélt helyette. C.ak
akkor iz61alt meg, amikor a papa
és a mama azzal fenyeRették meg,
hogy otthon ellátják a baját.

Mirhói: No és mit mondott ez
a gyászvitéz?

Ugari: Végre kimondta a meny
asszonyjelöltnek, hogy "igen ".

Varjasi: No ennyire még sem
vagyunk. Én hiszem, hogya nehéz
idők kijózanitanak többeket és nem
engedik magukat. az orruknál
fog lia vezetni. - De induljunk, mert
a Kiss tisztelendő ur Illár biztosan
megkezdte a prédikációt, oszt mind
járt vtgfre jár. (Eloszolllak.)
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Új MEGYEBIZOTTSAGI TAG.

HIRDETÉSEK

AJ! Endrőd-Gyomai Takarékpénz
tár Rt. ver.etősége felhívja gazáinl< fi
gyeimét a búza, tengeri, tökmag és lu
cernamag ked\'ező értékesitési lehe
tőségre. Mindennemű felvilágosítást és
tájékoztatást készséggel nyujt ar. End
röd-Gyomai Takarékpénztár Rt.

-----------------

A Katolikus Népszövet
ség Temetkezési
Segitöpénztára

utján mindenki könnyíthet az elllalál()
zás miall jelentkező gOIHJon, megnYlJg~
vást szerezhet magának és családjának.

Iratkozzék be tagul
mert ezáltal csekély havi tagsági dij
ellenében oly összegű temetési segély
ről gondoskodik, amelyből a gy6gyke
u~lés, temctés mindcn Idi1<1á5i1 [Clll'1.

hctö. A telllelési segélyakciót a nagy
váradi egyháZlnegyeí Aposloli f{nrll\;\n)'~

zó ur 1933.'1933 sz. alatt jóváhagyta és
ajánlja.

Tagfcl\'éfel és a dijak befizetése az
Endrőd-Gyomai Takarékpéntár rt.-nál
Endrődőn, hol mindcnnel1lü felvilágo
sítással és utbaigazilással dijtalanul
szolgálnak.

Tag lehel minden 14-65 év közötti
egyén.

Orvosi vizs~álal nincsen l f.egkisebb
havi dij 50 fillér.

A Ker. Fogyasztási Szövetkezet
ben kitünő cserép és tégla kaphát6.

TŰZ és villámcsapás, betöréses lu
pás ellen legelőnyösebben biztosilhal a
KatoJiktlS Népszövetség Biztosítási Iro~

dAja lítján. A biztosilási iroda endrődi

megbi!:Otlja felvesz tűz/cár elleni biz
tosítást: lakóházak, gazdasági épületek,
valamint ezek berendezése, mezögar.
dasá~i átalány, házibutorok, termények,
gépek, áruraktár, állatallomány, egyéb
ingó és ingatlan vagyontárgyak bizto
sitását. Jégkár elleni biztosítást min
dennemű terményre. Életbiztosítást, te
metkezési költségbiztositAst, gyermek
és l<iházasitási biztositást. GQP, autó és
traktor biztositást. Balesetbiztosítást.
Endr6dl megbiz:ott: FOIöp János,
lakik Selyem utoa 28 sJ!ám alatt.

. Endrőd-Gyomai
Takarél<pénztár R. T.

Endrőd

Fiókintézet: Gyoma. Telefon: Endrőd 2.
folyósi t rövid Iejárat u mezőgazdasági

kölcsönöket. Elfogad felmondásnéll<üli
betéteket a legmagasabb kamat
mellett. Foglalkozika banküzlet minden
ágával, szelvénybeváltásOk, arany- és
ezüstpénzek, valamint külföldi pénzne
mek beváltásával R mindenkori legma
gasabb árfolyamon. fv\indennemü fel
világosítással és utbaigazilással dijlilla
nul áll rendelkezésre az Igazgatóság

"Az Egyházmegyei Hatóság 1238/1934.
számú engedélyével."

Szerkes7.tésért és kiadásért felelős:

Stefán Héfa.

Teljes tejet a legmagasabb lIapi
áron vesz a Keres7.tény Fogyasztási és
Értékesitő szövetkezet.
-----_._----------

Zamatos, egészséges bort lile
renként is kaphat a Sugár utca 29 sz.
alatt.

Nyomtalta a "Hungária" könyvnyomdll
vállalat, Gyomán.

felelős üzemvezető; Teket Sándor.

miinkne\< ildunk kifejezési, hogy
az endrődi munl(<Ssság képvi
seletében OIYlll'I ember került él
lörvényhéllóslÍgbél, aki hazariéls.
nemzeli érzelmű felfogéÍsávéll a
vármegye szociális(lll gonc!ol-·
kodó vezelőínél sokal segilhel
munkásfársai nehéz sorsán.

bály v6110zlalásál és felveszi (lZ
"Endrűdi Ml/nfcds--O/tllOlI" ci
me'- Az éllélJ)s/i'lhályok letár·
gYéllásll lJlflll Illegalöldlíák dZ

Olfhon új fiszlikarál és válilszi·
Illányál.

Érdel<es része az alapsza·
bálylervei:elllel< az, hogy él vá·
laszlmány 6 lagú mlln!(a vállaló
sZélkoszlályl, valamini hetegse·
gi lő pén zlárl a lald'-

Mini érlesü!üllk. él vármegye
Alíspállja 100 (Egyszáz) pengő

segélyf ulall ki az uj tvll1nkás
Olll1on r~lszerelésére.

en gyengl2. Amikor a filiu és
félllya népe - él féli ruházko
dás besurzése céljából-piac·
ril viszi élprójószág állományát.
il karlelek ugyanakkor szoril
ják le a baromfi árakal. 1f1 is
erélyes kormánybizfos kellen lZ,
ilki Illellsziinletné il sok millió
p€ngő veszlesége! iek>nlő éÍr
~sökken Itsl.

gilségel, honlwn szerez magá·
nak és családjának télire Villól!
Relllélhelóleg bízonyság-ol fog
adni héÍlájáról és becsüleles
köllZlességtudásáról élkkor is.
élmikor az urnák előll afölöll
riönl, ilogy kenyérildóiának je·

löltjei. véI~Y népéÍmiló demagó
gok követése közölI kell vá
lél'3zlania. - Teslvérek vigyáz
zaiok, a saját I)órölökről Viln
szó, hallgassatok a józan esze'

Ilekre l

MUNKÁSKÉRDÉS

Állalános örömeI kellell a
vármegyei lörvénvhalósági I)i
z.ollság közgyúlésén dr. Fáy
István föispéÍn élzon Idielenlése.
hogy isrnélell kÖi:blZniárásárél
él Iwrmál~Y az Armelllesilő Tár
sulafoknak nagyobb összegű

kölcsönl folyósiloll, !Jogy köz
munkákal inditllassanak. Sol<
ezer ember jul munkához és
kereselhez ezállal. Endrődről

jelenleg 400 munkásl foglalkoz
li'llnélk.-lJtíllléllia a munl(ássáR,
hogy Idlől és hOlúwn kap se·

A Dínya Imre hi'llálávi'll meg'
üresed ell lllegyebizollsági ren·
des lélgsági helyre {I mul! vá
laS7.láskor leglöbb szavazalol
kélpoli póllélgol: Oonda Istvánt,
il Kereszlény földmunkás· Egy·
lel derék elnök~1 hivlél be él
vármegye vezetősége. ~ Örö·

Főispán a vármegye munkásaiért.

~ ~--- .---~
"Munkás-Otthonf'Endrődön.

Nő a munkanélküliek száma Franciaországban is.

A Nemzeti Uiságbéln olvas· gozoll kevese9b. minI a mull
luk, hogy franciaország 1500 évben. Állalábiln a mUllk(lnél
millió frilnkkal keveseb" nY(7rs· kiiliel< száma 19~;} oldóber l·én
élnYilgoJ vásároli il külföldről. 231.755 voll. mig most oldóber
Emiall az egyes iparágélkban l-én 539.822.
lermészelesen kevesebb mlln- Hil igy van a győző, gyélr-
kásl foglallwzfalfak. A lexlil- marold{al biró ni'l!]Y és g(lzclag
gyárakban 30.000, al: élelmiszer országball, mil szóljunk Illi:
gyárélkball 9000 emberrel riol· Triélnon koldus lllélgYélrjCli l?

Az eimulI helekben minle[:!'y
50-60 III un\< ás kere sle f", 11<: li Ilg·
hi'l III mer LfJszlól. il Nemzeti Eg\,
ség Párljállak helyi fólilkár<Íl.
hogy részükre minden szoci
álisla eszmélól és polilikai irán\,
zaltM Illenles egyesülelel szer
vezzen.

!{Iinghallllllel' László érinlke·
zésbe lépet I él régi l<ereszlGIlY
Földmunkás Egylel vezefőségé
vei és sikerüll knzös egyesü
lelbe lömörileni a két csopor
fol. NovlZl1lber 18·án, vasál'll(lp
délulán a Ker~szlény földmun
kás Egylet kimondja alapsza·

kélyebb slllyu Vélgy öregebb
sHlésekérl 60-62 fillérI ildnak
él kerlZskedők hzllyben iltvéve.
Mini érlesülünk a ..Hangyet
Szöv~lkezetek" is megkezdlék
il serlés szállilósl és él budél
pesti árakllOz képes! lürbelő

árakal ildnak il hi7.ofi serlé
(lekért.

A baromfi ára kélségb~ejlő-

Gabona és terményárak.

Az elmul, napokban Gyomán
15-1S.10. tv!ezőluron 15.20,
Szarvason Iwjóbél rakva J 5.50
P-l fizeitek él 80 k~·os lisza
vidéld buzáérI. Az. árPél 12
12.20. il zab 12.-, il morzsolj
Irlllgeri 9.30-9.50-es áron kell
a gyomai piacon.

Az állatvásáron ingadozó
voll az irányzal. A ~zopos bor·
u lÍra il gyomili vásáron minó·

Slll;:- szerini 50-70 filliI' közölt
mozgolI. A lehén és lóárak
alacsonYllblJéll{ vollak, rnintél
mezóluri és csabai vásárokon.
Külföld rész~re vásárol/6k a
jobb lovö.kal 250-400 pengős

árakon.
A soványsertés és malac <Sra

nagyon alalisony voll..A bízol!
fialal serttsekér! drb·kinl 130
1Z0 kg#os sulybilll 64-66, ~se·

K,ÖZGAZDASAG
..
VILÁGGAZDASÁGI

HELYZET.
Vizsgál\·él él Ilélgyobl> világ

tőzsdék irányzalál, élzl láliul<.
hogy az elmuli helekben álla'
lánosságbi'lll gyengébb irány·
zilL vezetefl él piacokoll. Sem
é'JZ ilmerikili válaszfás, sem él
frélnciil]wl'mányvtllság Ili'lgyol>b
ellolódásl nem 01<07011. .

. A RazdélsBgi élei i![(alános
nyomolIsága bil.onyli'llanséÍgoJ
leremletl a tőzsdékell és még
a londoni főzs(]e jélvuló irány
zalet is gyengiill. pedig éJI. an
gol g(lzdasági éleI ma talán
vezet a világországok piacán.

HoUéwdiában már hÓJlapok
Ófil a hollilnd forini érlékének
csökkentéséről beszélnek, s a
kormBny cSilk.ilzért akildályoz
7et ezt, mert fél il bekövelkező
órdráguláslól.

Némelorszá~,d:Hl1l él nyers·
ilnYilg hiánya okozoli nagyobb
mérvű áremelkedési, a fOgYélSZ
ló közönség érdekében fil'a Iél'
kiló kormánybizlos/ nevezlek
ld.

Anglia lIÍi'lbb pii'lcol szerze II.
MélO1dzsuriába 8 millió fonl ér·
tékű Illegredelésl száliiI és Jil
pán badihi'lj6kal rendelI az éln·
golgyárélklól.

MélgYélrország Oömuös Gyu·
il miniszferelnök külföldi ula~

zásai nyomán vár némi eny'
hülésl és érlékllsifési Je!Jelősé

gel él velünk bi'lrálságbéln IIlVó
államoldÓI.

Gilzdaközönsigünkel a I<:iil
I{ereskedelmi Hivatal alelnök~·

nek: Serbán lvánnélk némel·
orszéÍgi ulja fo~léllkoztaliél. A
magYM zsirldvilelről folyik él
lárgyalás és élmennyiben sike·
rül il k öl enclő 1l1egállapodás,
nemcsak a zsir, hanem il sel"
lisárakra is jó héllásl fog gya
korolni a némelekkel kö(cndő

sl~rződés.
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FOLYÓiRAT

Hirdetéseket
kedvelményes feltételek llJellett

közlünk.

Lájjuk, mer! saját nyomoru
ságunkon megtanuHuk, hogy e
gyülöleIbe borult és, örökké
viaskodó, koldus emberi lárSll
daimon ntm segithet más, ~sak
Te - a szeretel- béke- és ól
dás Istene.

Karácsony éjjelén az .emb~ri

biinözés éi hitetlen elfajulás
bánjó harsogása között - sziv
szerongva várjuk az égi hirnök
jó hirél: f)ikesség il földön a
jóakaratu embereknek. Várjuk
és kövejjük jószándékkal hi
lednek fénylő csillagáf, hogy
bevilágilson az minden magyar
lelkébe és elveztssen ben~ün·

ket Hozzád: az irgal.m, meg.
bocsálás, szerelet és boldog.
ság örök kutfomísához.

szempontok vezetnek. Megkondult
bennünk harangja a riadó lelkiis
meretnek, hogy a, magyar holna
pot ne engedjük oly láhütöen
könnyelmúnek, m i n t a teg#
nap volt. Egy~t nagyelll világosan
látunk: va~y tönkre megylink, vagy
eráse'ó keresztények leszünk! Har
madik ut már· nincs I Egy halálba
tanított nemzeti lét falIobbant mág
Iyánál tanultuk ujra megbeciülni
magunkban, ami multban iIent, .
ami m21Ryar VQIt, amit első szent
királyunk örökül hagy.tt.
N~m tudjuk mit· hoz ránk a

most születő uj esztendő. Lesz-e
Clrős kardja, hogy diadalra juttas
sa a magyar igazságot? Lesz-e
kenyér tarisznyájában a kiUld~%ött,

kiéhezett magyaroknak? Tud-e
maj. mosolyogni meggyötört ell/l.
ládaink éltes dpadtanm gyerme.
keire ?... .

Ki tu~ja?

De e~yet tudok. AIt tudom,··
hOiY mosolygós jószerencsében,
vagy villámotszór6 Isapások alatt .
ki kell tartanunk rendtiletlen lé-.·
lekkel egyetlen rcményünk, menta-.,
várunk, vídelmilnk alatt: tl ke-
".d tövében.

A 11"llomorubb hUsz esztendő

utolsó pillanatában megrendült lé
lekkel térdel Krisztus kerelztjéhez .
a m.gtépett magyar 's még ma
ia vin6 homlokát biI2l1cmmal,.
hajtja irlalmas kexébe, hogyad.;.',
jon nekünk, at Ó állhatatlan, meg- '..
megbotló, blnb.lső, de jobbulást
fogadó maiYar fiainak egy j~bb,

nyugalmasabli boldog uj eszten
dit és egy erkölcseiben meguj
hljdett, bolgo2 Magyarországot.

-K.-

Endr6d, 19M. dtetmbtr 1i.

I
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a komoly megilletődés ideje. Alig
van alkalmasabb idő a vissza
tekintésre, mint épen a haldokló
esztendőnek utolsó peraiiben. Más
évek bucsut intő pillanataiban is
meghatottan mereng el az ember
tizenkét eln~llll hónap örömén 
bánatán, de méil mérlegkészité
günket különösen iuly()ssá t6szi
az a körülmény, hogy viugáló
teki!1tetünk az idei viszontagságos
1934-ts év temetésén önkéntele
nül is husz évre száll viSSla: a
magr.ar történelem legdicsób' és
legszomorubb husz tsztendejtre.

Éi ha InOit a suhanó idővel

elbesz:SlgBtve felujitjuk husz év
vértanui szenvedéseinek és ~m

berfeletti küzdelmeinek ~mlékét,

azért tesizök, hogy az elmult husz
év tamIlságából a it.zelldedett küz
delmlib61 eligazító fény gyuljon
ki a roánk virra4ó uj év felada
taira.

Hogy mégis élünk, "o~y 2Il

elmult hUit esztendő alatt hiiba
kongattoík hlletliink a lélekharan
g"t: a:l Istent6l nytr! .il.ttrőnk .
nalysuri ébTidés*'zek kisdnhet,
jlik.

Amiker egy óriási viláf'gés fc~

nyegelett, amiker a~ euréves or·
szág rombadölle fölölt bus ma
gyar fájdalom :zilálta 1~lkanklit és
most, midőn e~y uj hÁborui vi
harfelh6 yonult!t felcHunk
~zikblln a sorsdöntő napokban
végrt nekünk árva magyaroknak
is felnyilt J. szem.nk. 8el!ttuk,
hOlY mit jelent az, és mi vár arra
a nemzetre, amolynek téljaiban
éli. eszközeiben kizárólar anyaii

Szilveszter est

IIell~k - a mérges gyümölcsök
és szodQmCl~Gllmák bűnös élve
zelétól.

A vallásos krisztusi éltlmód
termeli ki az igazi éjetörömet,
a ltlkiismtretts, kölel~sséglel.

jesiló, hüséges és áldozalos
családaJ)ák és ~5aládanYiÍk de
rüs lelkü /ömegéL
Egy~dül cl betlehemi kisded

janil meg bennünkel kere$];lény
módon élni is nyugodt, tiszla
I~lkiismerejjel örülni.

A katolikus magyarság CI k.·
réÍcsony szent tstilyén zokogó
szivvel, igazságért epedő és
jobb jöv~ndót szomluhozó li
lekkel e.seng ulánnad - kisded
Jézusunk. Nyomorulfabbak, szo-

Im0rubbak is elhagyatoltabbak
vagyunk, mint valaha.

ARA 6 f'lLLm.

Felelös szerkesztő:

STEFAN BÉLA

SEJt-Z? 5T1Y7R52S
Szerkoodóség éli kiadóhivatal: Endrőd, &échenyi utca 2.
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A világ komor durvaságát,
hazug bünözésél - <l szert:tef
mel~ge, aZ irg·almilsság- jóli
kony keze vállia fel

Az a kis lehelellen, szóla!t111
kisded - megalázza az emb~ri

kevélysége!, eny!Jili a lársaGialmi
klilönbségeket, térdre kénysze
rifi az eszében, vagyonában ~l

Dizakodolt emberI.
Tanifása - örök érvényű pa~

('alles ets jr~llyjelzó mindenkire
és minden Iwrszakra nézve:
.5zeresd Istenede! minden feleli,
minden erÖdból és felebarálo
dal, mini tenmagadat!

Nem mennydörgés és villám·
lás között jelentette ki e fölsé
ges isleni tanol<al, hanem mo
solygó gyermek, maid megérló
és segiteni akaró testvér alak·
jdban, hogy el ne fussunk, meg.
ne reftegjünk, hanem valameny
nyien érlQsliljüllk a7 lsten jósá
gáról, irgalmáról, igazságairól
és $zereletéról.

. Földi élele, példája, tanilása,
jöv(wdólé'3ei, csodái, SZ\!l1vedé
sei és feltámadása - törléneli
megdönlhetellen bi;~onyilék <ll'

ról, hogy az iil betlehemi kis
dl!ct - szerény emberi alakban
l11i'lga cl hdltdlll1éls lstl!n.

Ezl ismerve, ludva éslÍ/irezve
n~1l1 bolrill1kozunk azislálló si
vbrság&n és kicllenségén, h~

nem öL isteni szeret~1 és alá·
Zél! ~ ItsodéÍs . lénye lllt>gerósif
ililünkb(!ll, eróssé !,zSI. <! kÜ7:~

delem~en - Krisllus kÖvl?lé
sében I

És csak sz:ánhClliuk azon SZil
rencsillen lesJvéreinket, okik fá
sul! l.ilekkel, sorvadt id~gekkel,

sivár, virszegény hillJéli f~lké

szültséggel - rohannok el él

kcnksonY(lsl léll1:kemeJó, szive
kel neml!sitó, öröm hullámokat
félkasztó cs~nElj~ és áhitata
mellett.

S.zalitdnak a világ ilvezete is
öröme ulán s mérg~t kapnak.
Lázasan kusznok a m.dern kul
lura mllgas IHigyuuGsílirii, hogy
anniÍl inkább lássák az tlmbe
I'isi~ nagy nyomorát, zil&lts~

~'ál, gyülölködisét és m8í,!a
lehel(!llwségit.

A modern hitt'llen emb~r P'l
l'adic~oma - CJranykulcsril nyil~

lik és azok a keves~k is, akik
beiullli!!k az eldorádób", hélm~
r.san btl~ulálnak,megcsömör-

Előfizetési árak::

Negyedévre 20 fillér.
Megjelenik minden hónap 15-én.

ivfoIYl'Jm 7. szám.
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Krisztushoz - emberek!
I A világ legnagyobb jtdtnló
légU eseményél hirdeIle 1934.
Iv elólt az CI rendkivüli csillag,
imely ott éj betlehemi islálló
blöll a Megválló születését
~dtél hirül - a pogányság és
.ün sölétségéhen évezredek,w
,eresz@ gyötrődő emberiség
lek. Nagyobb. fonlosabb és
elen!ósebb esel1l~IlY még nem
orlént a 5111"OS földtekén I

Az Ég üunl a földnek: Ile
'élietek, na~y örömet hirdetek
lektek.

Ilyen eslije \lem volt még
~ világnak.

lsten meguiilolla l1Iiivét:
'dám ivadikaira r{lIüzÖII - az
sleni irgalom és megbocsátás
),zllehemi csillaga.

Az angyt1l énel\e, el. az égi
ó hir álsüvifelt él világon: em
)~rek örvendezzetek, meri a vi
ág Megváltója megseületett nektek.

Igen, megszületett nektek kirá
'yoknak, hogy örök igt1zságai
lal vezessen henneteket az
lI"éllkodás és nipboldogilás ne~

léz ulji!n.
Megsl:liletett nektek bölcsekr/ek

hogyagyalok és lelkC'lek
<élelyeil ClZ örök vil5gossb~és
~bsolut j~C1zság sugClraival el,
)Sr:lélSS(l.

Megs1!liletetf nektek koldusok/lak.
<iknek villltJra sulyos gond(Jk
í1eh~zü!nek, begy l'éldájával
ürelrnel, kegyelmévItI erőI, il!~

jósóva! jobh tilelill fakassz()O
5z~motokrll.

Me~sziiJetett . mindJlyájunknak,
ho~y az emb~r ter~l11jisének

is éle/ének végc~liál megis
merlelte - lsten fiaihoz jllő

Itlefmórldal kliszüljünl< az Or'ök
151~n julalmára is boldogi lá
s~ ril.
Dicsőség magassághan l5tenek~

- Békesség a jőldön a j6indu
tulatu embereknek-hangzik föl
:J Szeretet ünnepén száz és
5z67 milliók ajkáról. I-iivók és
hitetlenek karácsonyeslén él l<i$
ded Jizus jászolya melli illla·
nak, pillanalnyilag ellünik (1

mind<wnapi él~1 ~Z€r gondja"
elcsitulnak az egyén, a csalild,
cl lársadalom nehéz kérdései és
dermesztő klileIyei, az emberi
~lig valQh~gy rá~szmiÍl közös
sz:ármuásiira, közös vigeél~

járA, az <1sszelarlozanoósúg
fHlty lutla!ára.



I~do~\'f~lajá~'íá;~<JéZUS" szent·
séges :~Szivenek.,Az előadáso·. . ... . ',' ~ .. .'

kon csak 16 éven felüli serdül-
iebb ifjuság 'vehet részt a tárgy
komolyság6ra és csak felnőf

. tekre való vonatkozásra lekin~

leltel.
Ismételfen kérji.ik él hive.kel,

hogy ez életbevágóan fonlos
előadásokon teljes számbéln
vegyenek részi és hivják fel
erre rokonaik és ismerőseik

figyeiméI is.
Jézus tíldásél és kegyelme le

~yen Illunkánkon!

A templom teszi
8 keresztény embert?

Szenl Ágosion egyik munká
jában rövid párbeszédet irt le.

Vikloritllls igy szóll Simpli·
cianushoz:

-'- Hidd el bal'iílom, hogy én
közétek, k€reszlények közé tM,

tozom. Meglálod, IlO!?\, én,
mini keres:l/ény fogol< meg
l1ölni.

- Nem hiszem el, hogy ke
reszlény vagy, alPig nem láflCik
léged a mi lemplomunl<ball 
feleile szeliden a keresztény
Sirn plicí<'lIl LIS,

- Jól hallok? I Te azt val·
lod, hogy vaiakiI (} templom
fajai lesznek kereszténnyé: 
kiáltolI fel megbolrtllJlwzva a
pog-ány Viktorinlls.

- Nem, én nem mondom,
hogya templom fél/ai avatják
i'lZ embert kereszténnyé, ha
nem igenis azt mondom, amit
lézú" álli/oli: "Aki megfagad
engem lIZ emberel! elöli, azt
én is meg tagadom i'lZ én meny
nyei Atyám :oIölI".

Vikforinus sokat gondol!w·
zoli Simplicianus felelelén. Be
I<JI/é'; hogy él hilel kiilsóleR' is
meg kell vallani és eszerilÚ is
teJL Felkereste a keresztények
istenliszfel'!teit és nemsol<fn'i'l
lIIé1ga is l11eg"eres1.fC'lk~:J"'IL

tvl(1 is nem ('léR' lélc-kben
esyüft énnni l-<riszlussélJ <is az
<..) Egyhcízával, hi'lnem nyilléln
mclléie I<elldllní. Ha tehát
Krisztus hivének vallja va/aki ma
gál, mutassa meg azt leü/sóleg is:
jdrjon a templomba.

.' HÁDMAS~KÖRÖS /

napkeletről. : . " Nem harcos6k,
nem világhÓdító hadverézek, nem
aranyat kereső üzérek, nem pro
letárok - bélnem bölcsek. Szivük
ösziöne után indullak el: belova
goltak a kelet sejtelmes éjszaká
jába, folytatták az utat teveháton,
forró napsütésben, - ők vol
tak az Istent-kereső emberek
elöörsei. Nem hiába fáradtak,
megtalálták az életI/ek a Napját:
Krisztust. '
Ők nem okoskodtak sokat, nem

keseregtek az élet száz baján, hogy
eggyel még (öbb legyen: ők böl
csek voltalc Tudfák azt, hogy
a szőllölőnek sziilcsége Véln a jó
földre, kell él venyigének mind
nZ, amit az anyaföld fekete em.
lője nyujt, ue rájüttek' brra i~,

hogy il szöl!ö/ö l1ellicsak a föld
ből él, kell neki az Ég is. Akkor
teljes az élete, akkor édes a gyü
mölcse, ha magába szivja a mc
legséget, a fény~, il napSUl'3gat,
amit az Ég ad, ;\ bölcsek rájöttek
arra, hogy az emberek lelke sivár,
terméketlen, mint a szől/ötö, ha
nem süt reá az Ó napja: az Is/el/.

Vittek neki "aranyat, tömjént és
mirhát," de az aj,índékozás után
gazdagabbrIO tértek vissza, Krisz
tus cserébe száz annyit adott. A
sok millió emberi lélekre r<ísug:í.
rozfa szeretetének és kegyelmé
nek melegét. Meglanitotta öket a
nyolc boldogságra, megmagyaráz.
ta a főparancs értelmét, megvál
toztat!a a föld szinét.

A kis Jézus kitárt kilcsóval fo
gadta il bölcsekel. - Nb az Ur
nak I<ét kitárt karja, - a kereszt
két ága, - él szent Péter bazili
ka ormától -~\Itakon, szobákban,
templomok torny,dn, - il legsö
tétebb Afrika misszonárius kápol
nájáig hivjn az embereket. Aki
bell benne V<ln az éleI bi\lt~es

sége, menjen I-Iozú.

A vánJorlJ1ad~r utálla röpül a
tavaS1.l1ak és megtaJálja, - a kis
öz elindul az erdő mélyéböl és
rátalál a hiívös patakra, - a bu
zaszam csirázni kezd il fekefe
földben és nelll fév~szti el az ut
ját, kidugja a zöld fejecskéket. 
Az ember?! - Elindul tavaszt
keresni és az északi sarkon köt
ki, Elindul az élővizek ulAn s
VJddisZJlók pocsolyáibiln eszmél
1113g<Íra.. Csirázni, ti\kélafesedni
kezd s meg johban tmja magát
a mélybe, Ez az ember nem bölcs.
Szivének nincs nemes Ö'lzfiJlle,
nem érzi az élővizek forrását,
l1elll tudja Illi él napsugilr.

Annak idején három bölcs éSZr

revefle ct I<is Jézus kitárt karjait
és odala lA 1/ hozzá,

Én is az élet bölcs.c akarok
lenni és nem az élet fulóbololldjll.
l'v\egindulok és megyek Krisztus
kilárt karjaiba .. lllegyek az élelem
Napj. felé. -f.-

'.';::

"Bölcsek :~t}~ f:~i1
. jötte'k:;;t:

Endrőd, 19ö4.·december',15:· i

HOGYAN ÜNNEPELSZ JÓL
ÉS HELYESEN?

Nell1 elég ünneplö gunyába i>l!özni,
J.lkedrÖJ is vesd le a hétköznapi, bű

nös, szennyes köntösI!
A pász(}rok hitével, a napkelel i hijl

c~ek állhatatos kitartásával keresd és
közelils Jézusodhoz l

Tarts atap05 önvizsgálatot, tisztitsd
meg lelkedet a lJünb~nat szentségében.

Légy a lelkek mentésének huzgó
apostola, Házadnépe és iSllJeróscid
között egy se akadjoII, aid lélekben
meg lIem ujulva IIICI kÖ7eledlli az is
teni kisded oltárához,
T~gy jót anyagi tehetséged IOzerjn(

azokkal, akik sze~énytk, nyomorgók,
nincs!ltlenek I

Ne feledd. hogy amit a sz~génynek,

lOunvedönek adsz, - Krisztusnak adod!
E jócselekedetek a leg~zebb ékusigek
karáuonyfádon I

= Ct~ 1") f';;r
? •

Álflllán"s'-crpanasz'''a'- rend..-- eredeli- fényébe és' erkölcsi mél
kiviil su lyos g,tz:!fás~'~\''Viti§ág. fóságábd - az öntudafm . éb-

. : '''' í :..:; .'. - l r,' ;, I ( ,. t '": _. '. or; •• •• ,., ,.~ •

ról, mely' neiilcsak', 'iJ'_világlió·· redt szülők. s~gilségével-:-

, bor1Jb.étQ.J:.é'szJ.vefLgY'Ó~Ó~,é-s,Je,::';~,'viss:lailllitsák..<,~_~,.,,_,:,~~,:", .. : .
győzöfl nemzetekel, de az egész Nem kétséges, hog-y il váro-
világ" mindeil' éÍllamál·:sújljai>'" sók':tTIű~éllebb;: lelkiekben is

Isten>:n?e'm :'vbrila:'meg a' fold'? ' k~l/urállabb 'lakosai hatalmas
. fern16)j~féjéf/'napsugárl:"esőf,' tÖ,megekben sietnek az egyház
harmalo!; :rii :'elnber~'l:rilinl~éíárb" . hivó 'siavállak készséges lel
áldá~t"ad~i-A! ~'tdbb;:terriielés(('rel:""iesildsére. Nagy kérdés azon-
szav~ álilW:'ÖIYéJn'; hjlfermelés belO, hogya falu népe megérli,e
mutalkozik él világon, mini még az idők ielét? Belálja·c ezt a
soha ':nem v(llt. Ugyanal<lwr /iz rendkiviil fontos, haz<ll, csalá,
és száz;milliók nyomorognak, dot, gyermeket egYéHánll11enlő

éheznek a lelkiismeretlen spe- és jobb jövőt készítő megl1loz
kuláció ésproliféhsé~ bűn0s dLJlás sziiksége.sség-éf, melyben
lTIilnipuliiciója nyomán. neki is off (J helye sajál csalá-

[-lel azonban a mai állap%l< di életének krisztusi szellemhen
fényegét tCJkinljlik, l11éf! sulyo- való megujitásával és ember·
sabb válságol kell megállapi· fársai megmentésére irányuló
lclllunk a lellí.i és erkölcsi élet- apostoli munka viÍllalásával?
b~n. Sorakozz1'lnak fel a nagysze-

A mindennapi kenyérérI f(lly- fŰ eí'őkifejlésre az egyházköz·
totoli . retleneles küzdelemben ség képviselőfesliilelénekfagjai
t17: emuerei, nagy tömege el- minden he)zzálarlozóikkal, lép-

, vesztette önbizalmáf, de elvesz- ienek a munkalérre a hilbllz-
telte' hilét, reménységét is' a'galmi egyesülelek : a férfi-liga,
jobb jövőben. Crédó Egyesület, Jézus Szive

E ' ni3gy lelki zürzavMban Szövetség, Mária-társulal, Nöi-
megrendült a lársadi'llolll alko- liga, Legény-egyesiilelek, Le
ló eleme és legerósebh táma· ány·congregéÍciók, Szívgárda
sza: a család; meglazul/al< a slb.
hitvestársi'· kölelességleljesilé- Kereszles héldjáral(lf inditunk
sek kötelékei, elhomályosodoll -.:.. éI Szent Család szeileméI
él cs<tládi életlisztaságo, meg~ megmélelyeiő modern biinö
ferlózfe a családi oflhon szen 1- lés, lelki elvakultság, felelőllen

ségéf - a gyermekáldcislól Vé1- egyéni Iulkapások, vallásunk
ló kegyellen és hűnös mene· szenl tanitását és munkáját né-
külés. niló liberális törvények meg-

'Soha annyi bún, gyilkosság, válloz/a/ása érdekében.
lopás, L'e/örés, magzéllelhi.'lit~s Jézus cl vezér l A győZ(~lem

és öngyilkosság nem foglalla milliók lelki rnegmenfésél. az
el az uiságok hasábjait, minI egész l~rsadélloll1 ujjásziileté-
nltpjcJinkban. Pedig mily 0101'- sét eredményezi l
zsáilyi C'3epp ez a lilokban ma- Ez~n nemQS szent cél érde.
radt búnöz~sek tengeréhen, kében az Egyházmegyei Halú-

Nem elég tehát egyedül II .ság rendeletére Endródön de
gazdllsilgi válság leklizclésérll rember 20-án, 21 é... 22~én- csa
lolprll állni és összefogni, de ládvédelmi ájtatosságot tartunk,
mindqn lehelöf el k'!lI követnie A triduum programmja a
államhallllol1l11ak, köziilef(iknfGk, következő:

szel'vezQIeknek, családoknak 20-án (;'slilörtökön esle 5 óra
ilS qgyénnknC!k egyaránf a még kor első előadás és sz~nt Jó·
sulyosClbb lelki válság: a pusz· z~<2f tiszteletére áifatosság-.
fulásba iuloli modern családi 21-én, pénleken d. u. 3 óra
élei megll1enfésének és Illeg· kor 5zentbl?széd az anyák ré.
li~zljjásánllk érdekében. szére, este 5 órakor p<zdig a

A magyar Piispöki Kar - in· második előadás és ájllllosság
dílolta meg hazánkban a nép Júus szenf ~Líve liszleletére.
és nenlzel1l1ltnlő nagy acliöil CI 22-án szomhalon d. u. l/~ 4
család videimére. órakor szenlbeszéd II fiÍrfiak

Advtntben oz orszóg minuen és házasulandó idő~ebb ifju-
templomában három napos áj- ~.iéíg rész~re, este 5 órakor pe·
tatosságot, felvilágosHó és h'!· dig II harm<ldik ('Ióadás és áj
Jy~sqn ir6nyiló heszé.dlCkel mon- Italosság a Boldogságos SZlwl
danak a lelkészek, hogyamCI. ~lÜZ tiszteletére,
gyal' kafoJikusok millióinak Hus.fadikán délelótl f\?I 11
1l1eglllozgalásávala Krisztus/ól órakor szehlbaszéd lt legények,
fllszllkadl cs~ládi ~le/ erejét, délut6n fél;) órakor padig II

egé~Z5Qgét, alleniilló képes~i- nagy leányok r~szér~"

fél 1?5 ~untségi fiszlasllgót - :V~csernye u/án rfSZ a tsi-



Nőnevelési

tanfolyam.

I 1IIIililrillS 1, :]iirögkeleli~, il:·
l I'Mlila 9. úcl~l<elf$éBi :e és Illl'l

gáll-iskola ~.

A h~rOIl1 nagyobb felekezet
idll/erlll<!ibe jár: 9011 katolikus,
() rdOl'málilsbd 7449, Qt evan
gélikusba 7601 növ~ndél(. Az i1l r

lami és kÖZ:iégi iskoiákba kö
zösen járnak mindhárom vallns
lankÖJelesei.

TQhéil 1410 llövend~kl<ei j~r

több növlOndék d 151 k<ll.
ianlerembe, milli ~ II fl IClIller·
mes evangélikus hkolákba.

r:zek d szómok világos~n

[)eszélnek I

Mi cSlik ClzI a kövelkezlelés!

vonjuk le. Ilogy jövőhen S<2I])

minemű előnyi vaf4Y meg!dilön
böztelésl Ile köveleljen IIlÖ~·it

IlClk egyik felekeze1 se l - Nél:
zék a ráternH~iis<Íge/, munka·
készségel, lelkiismere/es kö le
lességleljesifésl, de ne azt, hogy
"kisebbségi elv alapján" külön
leges elbirál6s1 kivánjunld

li. o/do!.

Szépen sikerült nőnevelési tan
folyamot rendezett a helyi Nép
művelésiBízollság november 6-tót
28-ig. A tanfolyamot a gY0InI1

végi leál1yi~kolában tartotta meg,
amelyen 42 f~lnőtt leányhallgató
vett részt. Elöadót éi helyi bizott

ság a "Népmavelö Testvérek Tár
sasága (( egri fönökségét51 kért,
ahollna'l Mincsik Blanka népmű

velö testvért küldték ki. Az előadó

népművelő testvér rövid három
hét alait mind gyakorlati, mind
tiniéleti téren dícséretreméltó ered
ményt ért eL Ktilönösen ki kell
emelni az önnevelés, a jellemfej
lesl,tés és a háziipar Gldatása te
rén tapasztalt eredményt.

A tanfolyamot november 29-én
k~dves záróünnepéllyel fej'lzték be.
A hallgatók a tanfoiyamon elsa
játiJott gyakorlati doigokhól csi
nos kiállitást rendeztek, elméleti
tudásukat pedig szóval és irásbe
li dotgozawkkal mutatták be. Az
irredenta ének és régi magyaros
táncszámokkal élénkileIt záróün
nepély iránt oly n.ilgy érdgklödés
mutatkozott, hogya hallgatóság
a polgári iskola nagy befogadó
képességii kulturtermét tllljesen
megtöltötte. Az ünnepélyenCser
ilUS Mihályapátplébános, a helyi
bizottság elnöke megköszönte az
előadónak értékes munkáját és
igéretet tett arra. hogy a jövőben

is rendez a bizottság ilyen tanfo
Iyamet.

SZ(;liík~reSzIV -!iv(Jdar iöllkl·
iigyeiósége: ideknldfogcis téir
gyiivá lelte egyik eVijl1geliku~

fópás/lor, ho~y k,-jfOlikllS tall
fellijj\'c!r'i Van a lull:crdllllS löb/>·
~égíj l~ekésvi:irnw~,,\,ében.

Till0koz:11I1l, cl beállirás ellen,
meri II hivdlaios össz(>irás sze

I l'illi -- öl. evangelikus, - re·
forll1álns és kalolikus hivek IéI
számél eilig mutat !tülönbségí?1.

t"lost él vármef,!ye közigaz
gatási hizoltsági iiksén beler~

jeszlell ianfelLig-yelói jelenlés
lllep,dÖl1Jóen i~·aLOlfa feJfogcí
sunkal, sől kill111léllla, Ilo~y él

vihilH·.~yei lIilvali?Í:'ios iskoliJk
kÖ/öli legtöbÍl a katolikus iskola
és legtöbb növendék ezekben tallul!

Vál'megyénl<:)(~1l az iskolák
SZdl11i:l 250. ezekből állami 53,
nelll állami 197.

A 230 iskolilnak 657 tan/err
me van. ezekből állami 188,
katolikus 151, református 122.
evangélikus 115, községi 72,

I~ndröd község I"tpvisel()·
lesliilele (jll~;. 20-án lélrloll gy.i
lésen szóli\!lbséggel ugy halá·
rozoll. hogy 1985 i\'!'<2 nem dd
iskolaYcnnl{1rlási seg'ilyl ul end,
rödi rk. tegyhil7.község·llel"

~ikisvc'irIl1e~i'e kisl?yiilése
IlOV. 9·én IMIoli gyülJsén meg'
semmisitette él lJalározalol és
ulasi/oli,! .:l l<ö7..sé~,zt. hogy i'l

vSl'l11egye Álispánja állal cl köz
sé~ I<öllség\'iltisoihe 1935 r l'e
bl'dlliloll JóOO pe:n~'önek a 1'1<.
egyl1áiz részére segély eimén
való Il1(C~szl1vozlisé] Y~llltl uiböl
hal~ro7.Zon.

A véÍrmegye Aligpánitliól és
lll. I<ir. f)eiligyminiszjeriullll61

l<il<üldöll biz~lI:Já~ beha ló vizs
gtlldlil allllJjiÍlJ (lldsgViil~smeg
áilapítofla, hogy az endrődi rk.
egyhtiz iskolai költségvetése az
utóbbi években arra hivatott S.Zff

vek tíltlll, kelW alapossággal és
részletességgel megvizsgliltatott és
él vízsgill:tl eredményeként meg
611apillaloll, hogy az egyház az
j~kolai lel'hekel a hiveire kiv<:

leli iskl):ai (jclóból leljes egl~r

:3zébell Yecle7lJÍ nem I<épes.
A kisgyiilés ismélellen leszö,

gezle élZOIl elvi álláspollij i1),

hogy a politikai község részéröl
az iskotajennlartó egy/uÍzközség
segélyezendő és ezérl feloldolli:l
l<~pviseI61~8Iülel czlltlasilö Ila

I~rozalál.

!skolafenntartási
segély.

Endrőd, 19D4. december 15. HÁRMAS-KÖQOS
~~-~----,----------------
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AI. l?IJ(li"l)d!ldi q;\i.;",i !lim\:'- :-;;dvví!1 irjo l(jhtid,: "lll/vá
ves ~1<!1>/JIIO:;d (kC-:l\d>-:r (). ,jll :;iillyedl ~i'. (j jcillJl)()L lkc:.,iil::

a SZt.:llbJgeld<,:1 1I1('~:erosllve les, itjlalos nép. t~des k/I!S,
krl 111 q! Ahlloz, (jkit 67 éven ne hogy j el bellnüllket" l
ill lIiiségcs btl7t!Óó;óf~g(ll is kl· A forröddlrnak is oláll ll1e~'

kiisil,er"I~s Il1UI1!<d\'(l! ~lolltdll. száll~s borzalmas viszonlogsár
,\ Tr(:llcséll/)en 1847. fel>ruM gdíJ bátoi' lélekkel viseile el.

4'én <?gyszerli jAlnb"r iparos l:)uzgó imáchdg"ának l11ClZlcil dZ
szíilőklól szármdJ:oil ifjul b. e. eredménye. ElsimulibI< ct Ileiléz

Szaniszló fv.rctlc véirtHli piis r felh(%, a uép n1élgábn szállJ
pök 1863-b6n velfl' fel CI 11C1~Y- és bünbánódlJ téri vissza IIZIllP-

váradi pl1pneveló-il\íc!zelbe és lomáha Krisz1uS<'ÍiJoz. Amikor

ifju kora miilll r)(iiJ,jj cng'edé!y~ bucsu- beszQJel mondo!la, az-

Ivel 186ti. aUjJlls/.lus 4 én pappá zal köszöni cl iJiveilől: "Sok
szentelie. Nigy í!vi~r tarló van az én szivcmhen elIelllelve,
szarvasi káplánkodás után a de elfelejlek mindenI és csal<

váradi Sz<'nl József-inlézel ta- élZ! kiván om, legyelek mélfó
1111!11lc1nvi feliig\,clöiévé, majd fiai a retgi Endrőd Illessze föl
ill. ()rsoIYdsl.i.i/."k Úlrdalelké- dÖll hires kafoliklis férfiililwl<."
~rt' C>S lJilokllllóitll'iÍ I1('V(!ZtC ki Amikor ~OO éves jubileumát
píispöke. 1882r IJel1 szel1liol>bi iillll~Pillk .1 kiil.::;I!!:t, illládl<o-
plelHínos leli, majd él'léltes lel~ zolI érlünk és 1000 pengős uj
kipászlori rl1llnluílkodcísa iulal- alapiJványl lelt az egyházme-
mául 1900-ilol1 ,wdródi plebá- gyei alapitványi pénzlárba,
110ssá l1evez:l~ ki r:-ópásztoru. holtY annak kamalaiból endrődi
1912- b~n él SallfltiÍrol1lságról szegény fanulók r,zszesüljellel<.
lIí2veutl Pécs m,zlklli öp6ls6· Nagy 11Id~Sll, igen képzelI
QO/ l1yerle el, maid 192~ év pap voll. Hilludományi Illunká-
oklábel' .1-~1l ndllyvc:íradi l«l- kon kivül {I kOlllolyabb szép~

nOl\ok:~6 lIevezl!? ki b. e. gróf irodalmat is nagy szereieliel
Széchenyi tvlil<lós véÍradi piis· lailltllll<Ínyozlél. Nélllel és fréln-
pök. Néhány év mulva a Dápa cin nyelvilIcIása él ki't1fiildi iro-
c)szenlsége ldlzi fÓI)apiúvii: dalom fcrmékeínek él':2zeléhez
pápai prelállls':iá nevezle ld a is hozzá segilelle..
gylÍlllánll1lisis áldozópélpol. (,iváló emberi lulaidoll'3ági~i

J-\T. endródi er,yhflz.község küzöli lI(!llles egysl.eriisige.
mélységes szomonls(1g~al fo· l<öl.vellens~geés jötél<Ollysógél

g.'ldlö I'l B'yfiszlJírl egykori ér· voll ki~lönösen érl~kes és be-
clel1l<!s lelkipiiszlor<1 hölcíli'ÍróL csülelrel1léHÓ. Soklln ki!lasz-
Az idósttbb hivek elölI 11"111 llttllGk és vissT-ailtek iós6g'dVClI,
men 1 Illég í'efedéshe Zelil1ka de ó mOSioIY0l!va háritoJlacl
János 2~ éves endrődi olftJr- d Yelvil~gosjjást: "JéZLl3 k\>.d·
szolgáll1l~. ~redményes all<olá- véérl adjam."
sai és iildozalos jójél{(:~nyslÍgd. Az endrődi lemplom gyö·
A gyönyörii lel11plomlorony, az nyörli "Szepl(ilelen fogal1lásiol
Ili oralörillfllszel'ii il1lélfiilke, II tár6t" Ő /erve:.de ~s álIilolia fel.
vörjasi, l1lirhói ég dicspasl<llllli A Szent Szíii': irlttlllllClS voll
islcolélk lélesiltZ:>'2, él templom hozzá: cl SzeplóJelel1 foganta
gyönYQrtl felszereléseiliek be- lás [innepén éldlCl visszé3 Ile-
szerzése és meglljilásé:l I1lMé'l- mes 1"lkél Jézusának!

dimc!ö ell1léltel 611ilöllllk neki. A megsZlíllás miall nem voll
J~lenfós alapilvál1yölull I~tf a módunkban ~lzar~ndolcoll1i rll-

szegényiskoltís gynrnekek jCl- valcilához, de /'lZ érle fcdélj6n-
véÍra, bEll' ezekel a devalváció /011 szen/mise ölall ~zrek szi·
jóré~zl nH'g'sernmisilelte. véből 57.6111 ég felé az ima,

Nagyon szeretle az endrődi hogy II Szenl Sziv, akinek
n~pel. I<iinnyes s7.emekk~1 ilu· iigyictrl jó harcol hmcoll is
csuzc:;dl egyh6zkiizsigilól,ohol szolgálatában mindvégig- Ilíísé:
firn kOl'l1 delél lö\lülle. Pedig gesen ki/arlol', boldogiisa ~s

kevés háliJball és Illegbecsii. jllfolmGlzza öreg vcz/eráll kaIn·
lésl>en voll resze. l<iilönösen a nájiJl. Emlé/<e legyen álJolI1
forrCldalllli idókben szenv~dell~~

50kal fl7- az áldolileIldi jó em- Karácsanyi pásztorj~tékok

ber. Azl irja ezen idókról: az lesznek a karácsony két napjá(l
1919. eszlendő a legszomo· Endrődöna Népház mozilermében)
rubb az ~ndródi plebál1iö hó-o a ~(~n~~ó(öl(li,. a décspáskumi és a
. ,., b l' I' l . 'I ~v,a/JaJ/ Iskolakban. ?

IlIk~Ja ön. fl Jes Bnarc lia a - ~'-- _ _ ,-
1011 \:Je (l f(llu/:lan. Solla annyi ~ Az eri(lrőöi Női Liga és az

.. . -, , Egyházl{özség f. hó 23-án d. ll.
~lvelenllllls_~g, gonoszsag c: jél 4 órakor száz gyermeket részesit
IsIGnl~lellse~· nem forduli elo ru/uJ. és éleimi segélybe, 24 én d. e.
ebben a kö"ségben, mini e né-\ pedig száz felnőttet juttat életmi
hány h01lap ilialJ. fájJaiméIs ' sezélyhez il SZBnt Antal-házban.
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látná,

Irta: Bartha András.

KARACSONYI KÉP

Melyik a bölcsebb?

Templom mélyén járok, kelek,
Hónom alatt kalapom,
S~emem Idngja multat kutat
A kőpólyás alakorl...
Ring a bőlcső... 'sír a gyermek..
Vagy csak lelkem véti e~t ?
Nem tudom... de ldtom, látom,
Fejénél mdr a kereszi.

- Barlang mélyén pólyáz a Szil~,

Ajkdn édes dal terem.
Angyalszemek, lsten keze
Simogat a gyermeken,
Égi Atyja óvó szemé"
Csillagokat szór az ég.
Nevelője - józsef, az ács
Igazgatja fek!zelyét.

Népek jönllek.. . burnllszukaf
Téli szellő lengeti.
Gyermekét a jóságos Szüz
Mindnek álfalengedi.
- jaj, ha tudnd... jaj. ha
Kik most csókat osztanak.
Harminc évre gyermekétől

Életutat foszlanak.

Kis nyos~olyán friss a seaIma,
Anyja rá, meg ráteszi,
jobb les:z Idll, ha karjdn szunnyad,
Kemény ez az ágy neki.
S millfha csak a menn)' magasán
8af/jó pef/gne alfatót,
Ugy szel/derül... s lelke ébred,
Atkarolja II valót.'

Templom alján állok,' állok,
Hónom alatt kalapom,
Almodott a lelkem szépet
Az p.f/ekes szavakon...
- Ezer évek... mégis, mégis,
Mintha most 1ft! volna csak I
jaj! de Inikor olyan szépen
Mosolyog a Ma/ak!

K~t gazlIa jóízűen beszélgelve haladt
a föutcán. A templom közelében kezet
nyujt az egyik és el akar kl)szönni
társától.

Hát te nem jössz a templomba? kér
dezte barátja.

Nem szivIelem a tömjén szallot, meg
a prédikáció!. Te is jobban tennéd, ha
velem jönnél II körbe, ett nem fáznál
és nem unatkoználl? feJelía nfelvilá
~osodott" magyar.

De a másik sem maradt adós é. ek
ként replikázott :

Hát csak eredj magad pajtás. Én
már ugy tartom, hogy ha hat napig
gűrcölök.a testért, gyomromért, a he
tediken egy órát adhatok a lelkemnek
is. Azlán meg ha véletlenül me2:iitne a
guta és II pokglban izzadni fogsz, ak
kor gondolj majd arra, hogy talin

"mégis jobb lett volna vasárnaponkínt
betérni az lsten házá.a is.\ . ,

Igaza volt a testv6mel<. Egy utan
:,;:l,,'d minden ember - a siron tul a
közö~ életcél felé. Mindenki eljut li!e
néhel. De egyik II btintet6, a másik It

jutalmazó, irgalmas Istant találja mig.
Kiki, ahogy rállzolgált.

történnie. És én azt mondom, hogy
ha a nyomoruság és az emberi
törvények elvették az öregasszony
unokájától a karácsonyfát; én visz
szaadom neki az Üdvözítő nevé
ben,

Szólott és meggyujtotta a kezé
ben lévő zöld csillagot, amely
smaragdszinű fényév~1 egyszerre
beragyogja aszalont.

- Gyuljatok ki ti is, viaszgyer
tyák, szólaljatok meg fenyú galyain
incurka esengök l - s megcsó,
válvAn a feje fölött a smaragd asil
lagot, még al. előbbinél is ~sen

göbb szózlltlal kiáltotta:
- Gyerünk, keressUk fel a kis

gyermeket l ••.
A szobában, ó nem a szalon

ban. hanem a hideg. keskeny pin
celakás szük szobá<i:skájában sö
tét volt. [de nem jutott le a szük
utcán a holdvilág s nem ezüstöz
helle meg a rongyos' szalmazsá
kon szunnyadó vézna gyerekecs
kének a sovány. halovány arcát.
A szalmán aludt a nap iZfolalmá
tól kimerült tolvaj nagymama s
az ö csontoi vézna karján pihent
a kis unoka, akinek tavaly sem
voU karácsonyfája.

Ám egyszerre, mi az? nyílik a
rácsos pinceablak és soha nem
látott zöld fényesség ragyog be
rajta. Fenyöillat tódul a szobába
s amelyiken a csokofádécápa fö
lött lógott a lik6rős huszárkapi
tány, a fodros szaloncukornak pe
dig az este rácsöppent a nyakára
a gyertya, ime gyertyafényben
uszó angyalhajtól és aranyfüsltöl
Ei:sillogón belebben az ablakon a
kal:ácsónyfa.

A tetején a smaragdi csillag
sugarában az angyal megrázza
parányi kezében a kis üvegllaran·
got és a szunnyadó fiucska ffjlé
hajolva rálcezdi az esUslösen csel!
dUlő dallamot:

Mennyből az angyal
Eliött hozzátok ...
A tolvaj öregasszony unokája

boldogan mosolygott álmában 
milyen' jó is, hogy álmodni lehet
- a szalmazsákon.

IGAZA VAN.
jdrlOs bdc~ifigyelmtZttt;nl;, hogy

haiyja oliba a borivdsf, mert meg
hal töle, intettq az egyik endrádi
orvos megrögzött pdciensét. \,

Hdt Doktor úr, vdlas!fJIta az
öreg vihardgyú, ha már meg kd(
halni, hdl legyen. De hOBY bort
ttJbbé ne igyak, azt ne kívdnja.
Mert amnlOfldó vagyok, !zogy i n
k d" b t ö I e haljak meg, m i n f
é r te. ._------............

~..----- ' - . '

·IO~vrGASZTALTA.

Édes liarGlom,"":: Sl:ólt (J vic:lj II

töbfJslörös óetöróhöz, - amit lehe
tett, megtettem, tiJbbet nem tudta,1l
elérni.

lsten ments ügyvéd ur - j(!lelf
riadtan o. vill ghengur., hdt nem
Qlí, három ív, míR tilIIlet tfk.rt?!

-"

'..Karácsonyi álom. Irta:ZSloldos LásEJÓ.

.•. A ho ll1ályes szalonban - a SlO

- ,'ba ,)~özepén ott állott fatalpaaská
':.. 'jában az asztalon a kis karácsony
'~~~'fa.Élete zsengélyében vagták ki
,:-~Z· övéi köréből, hogy jelképezöje

legyen a' szent estén a krisztusi
::<gzetetetnek 'az emberek között.
',"C·':'A fán 'a"holdviiágban fakón csil
- . lógott a rákuszált angyalkéz, arany

'fUstös alma, dió s azonkivíil min
',denMle szine,sen fénylő apró cse-

· 'qsebecse; szaloncukor, marcipán
és aranyozott papir alakocskák,

" mozdulatlantil, lógva a csillámlóra
sodrott dróton, .-vagy rózsaszinií

- pamutszálakon..
Egysz~rre csak zsörtölődő hang

hallatszott ici&bent a fáról.
. - De kérem, igen tisztelt ka

- ; pitány - tiltakozott az örökzöld
· gaJyak közti! rózsaszin pamuton

lefüggö' csokohídé cápa - hát
éppen az én fejemen köl1iilnie
magának azzal a dn~medár lová
val?

A huszárkapitány, aki Iikörös
világoskék cukorból volt, gőgö

sin felilt vissza a cápa fölé 16g-
· tából: .

:- Én jó helyen vagyok itten,
, tisztelt cápa barátom. Ha magá,
-nak nem t@tszil~; hát szedje föl a"
sátorfáját, és usszék odébb egy
házzal.

- Hahaha I - nevetelf gunyo
san a harmadik ágacskáról egy

·zöld viaszgyertya - jól beszél
· a SZá13d,0S ur, Hová usszék el a
szegény cápa koma, mikor' nincs
neld víze?

--c- Volnék csak igazi cápa 
:sziszegte a csokoládé szájában a
·tingeri óriás - tudom, hogy már

, bekaptam volna lovastu\ együtt
ezt a pökhendi kapitányi!'

- No isz6n - szólalt meg
egy rojtozott csücskü selyempapir,
ba csavarodó finnyás szaloncukor

, - maga is jobb h~lyre isljppen·
· holett volna ám az este, amikor
égett, mint épen a nyakamba.

Egészen tönkrelette a fodromat.
" .-: Juj•. hát meddig fog maga

. itt még- engem döfögni, azzal· a
szurós 'zöld bajusl8.val?- Iw
korákolt mér~esen a piros taréjos
man.ipánkakas, miközben minden
erejét megfeszitQlle, hogyelröpü 1-

,-hessen a valóban szurós Wlevelű

fenyfigalyról, ólm@lyikbll beleakad\.

.. :'.-, Hallja maga, kakas, ne ké
. nyeskedjék itten. Örtiljön, hogy
itt van, nem a szemétdombon!
dünnyögött vissza rosszkedvfien a

'}enyü. - Vagy n~m a dutyiban,
mint az a ...

- Már miért volnék én dutyi.
ban? - ripakodott 3 kakas, Nam
vétettim én senkinek semmit !
Nekem még aI egée,;z familiámról

'''---------- -----
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Irta: Izé.

Pistuka bölcselkedik.

Rajzok az életből.

Meghiusult
8 kisantant terve.

Magyarország megalázása
nem sikerült.

Heteken ál vészes flZlhők vo·
nullal< el hi'lZclllk c!,?.2Il. Belgrád
tiljékáról - nClgy kardcsörlelés
IlleIIeIt rc:ígalom-srapneleső sü,
vilell felénl<. Megvádollak ben·

nünkcl. hogyasajál alallvCllóik
fól idegen országbal] elkövelel!
kirc:ílygyillwssc:íg érleimi Sl-er·
z:ői, vagy legalább is IJlínní·
szesei mi vagyunlc

Kormányunl<. vezetőink nyu..
godt magalélrfása, (lZ igé.lzSállra
támaszkodó fölényes és bc:í/or
kllépése - komoly l11egfonlo
liÍsra és lelkiismereles döntésre
indiloffi.lk a nogyl1ölalmal<ClI.

Az lllj<ls viiddl\ meguől/el" a
magyar nemze I becsiiiele tisz·
Ic:ín kerüli ki a Belles-Titu·
lescu-]eflics lrió pol<oli /áma
dásóból.

fájdCllmas esel, amikor há·
rom ujszü!ölt. epigon i1l1élm be
IeiöröIni elkorla csizmájál 
egy évezreden á! vitéz, erős,

nagy nemzeibe, de most lenyel
jük a keserű orvossc:ígol.

Az a bünteJő kéz, mely llí.í·
neinkérf lesujfolt I>ellllünkel
áldást, erőI és szerencsi! is
adhat.

Majd akkor mél;! visszalérünk
az ül;!yrt l

A trianoni béke
jegyében.

Az elmult helekben, amikor
háborús szellők fújlak Belgrc:íd
fillől. a szerb hatósbgok min
den komoly indok és igazság
ellenére 3000 magyar lestvérI

lellek ál kolduszm, kifoszfoltan
i magyör haléÍron.

Telték ezl az 56 milliós kis
éln/ant szuronyaira lámaszkod·
va - arC'ulülésiZvel minden em
beri jognak és felebaráli sze
rel~fnl2k.

És iJ magyar nemzel ősi
mulfjához. nyugali keresz/ény
múveltsligéhez illően. minden
zol<szó nélkül, nehogy fájjon
a kiüldözöl! leslvérekn~k,szi·

véhez ölelte őket és feled/elni
igyekszik velük a régi olthon
els szülői hajlék elveszlésél.

Közeledik a Karácsony: a
békCl és szerelet ünnepe. 
Hogya szerbek milyen lélek·
kel állnak a kar6csonyfö alA és
merik·e nyugodt lélekkel aj·
kukrCl venni a feleharáti szere·
t~t Alkolójc:ínak: Jézusnak nevél,
nem /udom.

Az az ~gy azonban ~izonyos,

ho~y minden magyar ember
egyel kér, egyért sóhajt a szent
esi cin: Clsök mig egyszer add
visszll Uram régi erőnket, régi
12gyüvélarlozQsunkllt és fizess
meg a vandálok nak érdemük
szerint l

i ,".0., o••

Spanyolországi vörösök
kegyetlenségeiről.

A szociáldemokrötál< és kom
munisták spanyolországi leg..

lllóbhi lilzadásöinak eseményei

lől m.zg cl sZabodkőműves és

liberális uralom emberei is meg'

borzadtak és felbtíborodva ir
lak a vörösöl~ állalias kegyel
lenkedeseiről.

Az ovideoi kórhlh ápoló sze
mélyzetének vallomása szerini
az ulcai harcokban megsebe

siiif polgárok öl vörös ferrQris~

tál< hallgöll6k ld a betegiÍgyon.

Aki nem az ő szájuk íze sze
rint valloif. revolvert rántva. sor
ra agyonl61lék őkel. Ulána ö
szerenGsél/enek holljest~t 16
buknc:íl fogva cípel1ék re az lld
Vllrrél s dögszálliló kocsival .12)'

vit/ék őket CI gyepmester lJc:í
ziÍhoz és <I dög/éren ",Iföldelték
a holllestel<el.

A :)T.ellf FerellC~pi'lrl{bul1egy

sZ0ciélldelllol<rala sulHlllc felis
meri egy civilrul1ás papol. Az
od<llJivolt vörös őrség Jeliple
ruMil és a park eflyik fájához
kölölle. Majd II ruháI csomó'
baköJve lábához lellék. leön
löllél< pelroleummal és meg
gyujlollálc Re[tenetes kinok kö
zöll hall meg. akiről gyilkosai
csak annyit ludtok, hogy kalo
likus pap.

Coronas ovideói kélnonokof
halálra ílé.lték. Öl nöpon ke
reszlúl naponként kivezellék a
veszlőhelyre és szelllelállára
kivégeztek egy·egy kalolikusL
Utána bekölötték szemét aZ7.ii1I,
hogy most ő I{övelkezik. Tűzel
vezényellek, de él vörös kalo
náknak előre azl a parancsol
ödlák, hogy cSClk a levegőbe

lőjenel<. Öt napi ilyen ember
telen kinzás ufán az egyik vö
rös katono megelégelte a gyöt
relmekel és kegyelemből nem
él levegőbe lőt/, hanem fébe
[őlle az öreg, kinzáslól már
félholt kimonokol.

MegállClpilollák azl is, hogy
a vörösök több öpácál és kö
lolil<ust összekölözlek és ha·
lómra rakva a kormánycsapa
lok ellen fedezél<ül has2l1éÍlfál<
őket. E szerencsé!l(?nek között
olyanok is akadtak, kiknek les·
lébe 30-40 golyót főllek.

Ime. ezek lörlénlek 1934- sen
és a Népszövetségnek nincsen
egyetlen szava sem az em!Jertell'n
ségek meztorldsdra! 56t az orosz
szovjet képviselőit nagy (isz·
teleflel kez~lik és mint egyen-:
rangú felekkel tárgyalnak velük.

Másfél évi börtönre itéIte
tiltott műtétért a szekszárdi
lörvényszék özv. Szabó IsJ·
vánni sZlZndresi szülésznő!. A
szülésznő Takáes Istvánnén
végzel! múfé/et. aki vérmérge·
zés köve/kezlében meghall. Az
itélet jogerős.

Halálos tiltott mütét. Megy·
gyesi lstvimné 27 éves nagy'
kanizsai asszony hirtelen meg
hall. Az ügyészség elrendelte
holtfestének a felbonco!ásál és
ennek során megállapiJollák.
hogy Meggyesin~nfillott mű

tétet hajtolllk végre.

Palika (hét éves): Tudod-e, ki
teremtette a földet?

Pistuka (öt éves): Nem tudom.
- Te nem tudsz semmit, mert

pocok Vigy, n8m jársz még isko
lába sem. tn már tudom; a tisz·
telendő bácsi megm0ndta, hogy
az Ur Isten.

Pistuka nagy szemekkel bámul.
- Ugy? .
- Ugy bizony I És tudod miért

teremtette?
- Miért?
- Persze, egy ilyen apróság,

mint te vagy, ett sem tudja.
Hát?

- Hát aIért!
- Azéit?
- Hogy öt szeressük, neki

IOzolgáljunk ég a minnyországba
jussunk.

- liát te szereted az Istent?
- Hát persze, IH~gy szeretem.
- Hogy' szereted?
- Nagyon.
- És miért?
- Mert Ö még j()bban Sleret

engem.
És szolgálod is? .
Igenis szolgílom.

Hogyan?
Elmegyak . templomba mi-

sére.
- ütt .mit adsz ~eki?

- Imádságot.
-.:.. Örül annak az Isten?
- Hát persze, hogy örül.
- Miért?
- Édellanyánk is szivesen be~

szélget velünk, hát még a jó Is
ten, amikor megszólitjuk: Mi·
atyánk, ki vagy a mennyekben..,

- És mit ad a jó Istcm, ha
imádkozunk Hozzá?· .

- Itt a feldön áldását, halá
lunk után a szép mennyországot.

- lsten örül annak, ha az em
berek a mennyországba jutnak?

- Hogyne örülne. A Jézuska
nyitotta meg előttünk a gyönyörü
szép mennyországot.

- Miért?
- Hát azért terem/elte, hogy

mindenki jó legyen és hozzájus·
son.

- Azért?
- Azért hát. És mert töle ka-

punk minden jót! azért őt min
dennél jobban hJ) szeretni. -

- Palkó, hol· vagy? Jössz
mindjárt be? - hallatszik a há·
zak felől. s a Körös partján játszó
két gyermek a hang jrányában te
kint. A kerjh~s . fel61· feltünik az
öreg szüle fekete kendőbe kötött
ráncos arca.

- Megyek már - és fut a
gyermek engedelmesen.

Pistike még nézalödik egy da·
rabig a viz irányába, majd ö is
ha"lafelé bandukol.

É.es szüléje a kis lócán a tor
ná.eon til és szorgalmasan köpül.

A gyermek megáll előtte és bá
mulja az anyja két kezét. mely
akár a gőzszivaltyu karja, oly fá
radhatatlanul dolgozik.

Apja a széna padlasról hányja
le vasvillAval a szénát.

- Édes fiacskám, hol jártál.
mondd meg? - Kérdllzi az anyja.

- A Palkóval voltam.
- Mit csinállatok ?
- Semmit, csak beszélgettUnk.
De már sokallja a menYiGske

a szénát. Drága a takarmány, ali~

tormett. Nlilm állhatja már szó.
nélkül.

- Mit Gsinál. kQnd, apja? Csak
nim akarja azt II sok szénát minci
fölétetni a s:lUrkével?

Üda se pillant a gazda. szó
nélkül jön le a létrán.

- Nem tud már hova lenni a
szürkéjével, mindig csak azt tömi,
csutakolja, keféli. akár II gy@rme
két, ugy· szereti, - tóditja az
asszony.

- Hát m~m is adnám 0da·
semmenyiért. Ninos ilyen ló a
hét vármegyében. Ha válasitani
kellene a szürke, meg a lelkem
ü.dvössége között, nem tudom,
nem asztirkét választanám· e,
vágta ki bC1szkén a gazda. -.

Pistuka hüvelykujját a szájába
dugja, ugy slOpogatja, még a
homlokát is összeráncolja a nagy
gondolkodásban. Apjáról, anyjára
néz, meg vissza és ujját ki· iem
véve a· szájából amolyan szomeru
lesajnálással kiböki : Hát, ha
apukám mindennél jobban szereti.
akkor lIpukámnak A sztlrke a jó
Istene 1

A gazda megtorpanva nagy za
varában hirtelen válaszolni·. sem .
tudott a gyerek találó. megjegyzé
sére, hanem - szégyenkezve bal
lagott - az istálló felé. -I.

Győrben Budai Sándorné lil·
totl múli/ben meghalt. -A ... nyo- .
mozás szálai kél győri orvos·
hoz, dr. Déne.s Nándorhoz és
dr. Siklós Edéhez 'vezeitek. A
bon"ol~s során megdöbbenve
tél):)gsztaltál<. hogya szerencsét
len asszony belső részei Il2lje
sen össze vannak vagéi~lva.

De ö legmegdöbbentőbb . al: .
vol/, hogy kétségen' -'kivül si
került megállapítani, hogy:-Bú•.
dai Sándorné· nem is volf .le·
herben. Dr. Siklós ön2'yilkos-.
ságo/ kisére!t meg.

Halált okozott a tudálékos
falusi borbély. Paulin Pálszen/·
lömási gazda hosszu kinlódc.ís
után vérmérge:zésben meghalt.··
A gazda nem régiben rosszul".
leli és orvos helyell borbélyt
hiv/ak h<nzá. A borl"ély borol
vával eret vágofl a gazdán, aId
azulin vérmérgezési kapolt és
b~le is halt a f€rlőz~sbe. A bor
bEflyl lelZlrtózlaflák,
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. Felvégi : Age'yék elZ Uristen

ló II el pot emberek! Mire vég"
,zik?

. _':c Többen ': Kigyelmednek is

~~Öazd~lrám ~inden jól t
':'Mirhói': Bór.buzáia ugyis van,

. igy tJát· csak lIZ egészségél

f~risit lli~l{ 12 Mindenh<lló.
" _.~. (iyo.mavégi: MOlldjel már

'.,-Gazduram, hogy tili ujság CI

. -lJeiységhaza' köriil? Mil végex-
'. tel<. él, péoúkkel és más egye·

be:kkel J '-. '.' . '
'.' .Fetvégi: Hál Cirkuszi csinál·

-I~k. AzI' bÖ.rÖ~i\z él bölcs ictllo,
sok':isaúiJl ugTiJljbk falllal< II

népeChog'i ók él hel\'béliek
pártt?-llgylil.lmenkkkel szem
ben. De csák 'addig, amig 'Va·
lamel"yik-p~répÚII\luk'vagy c·sat·
fósuk elhelYez~s-érőlvanszó":-

·kozsé'gi·pénzen. Mih<dyl nem
engedi valaki' o,:ránill fogva ve·
zelni magál,vad idegennek te·
kintik, még hö (l halodil< öreg
apjál is ilt' larlotlák kereszi'
vizre.

Ugari: Hc'Í! még mindig nem
irtem, hogy mit végeztek a
pénzekkel?

. Felvégi : A csabai bélnk fél
percentlel kevesebb ké1matot

. kinált, él Izelybelé fél percenflel
töbheL Ez minden 10 ezer pe,n
gő után öivQn pengő különb·
sé~. A községnek Vi'lIl közel
ötvenezer .pengóje, ezl sziHnil-. ..
Vél' évi. 250 pengő pótlékol je-
lenI.

Peresi : Igy ból a iJelvoeii
bank kélpléJ az eg-észel?1

Felvégi : lszen, ha a szivük
kel is u/?y éreznének, mint C1hogy
a nép közölI fujjill<, akkor cSélk
a I1\~P pénzen szerkeszlefl és
megtartült lJank mellett Jönlöl
iel< volnéJ, meri 02: a helybéli.
Azonban egy öreg gazdCllilrséllll
- rél;i szokása sl,eritd elkezd
je csürni-csavMni él Jolgot,
IJ01l\' i~y-u~y, me!? al11ugy, Ilill·
IHI a helyb~Ji n~m elég IŐke,

erős. hitl 1116.1' csak kebelezzék
b~ él lőkepénz! az igaz~éllÓStJg

birlokárél. - Tudja Ő. hogy ezl
lJ~m ig12n vállalja senki. azl is

. tudja, hogy nincs szükség rá,
meri a ha,llk jó és erős, ele
hát h@rogllélk ió, Illerl él rö
vidlátók könnyen olll<éJpják.

Mirhói: Jó iigyvéd leli voln?!.
Róla biziosan nelll rnondnnák,
hogy "ügyefogyotl".

Ugari: No <is az ideg~n hallk
igazgalói vállalják-ez a kezes

stg'f"!
Zugi: Vállalj6k II fészkes·

. ny~véJlytil. Még csak nem is
. k\Írn~k tőliik. AzokbCll1 1121jes a

bizalom, l1l~rl egy· kél főmufli

011 van a vt2zetőségbe. Pejig,
ha alt61 a banklól is vissza
vonn6k ~z ÖSSZES közp~nze

k~l, 11I2m ludem, ho~yall lud
nának elsl;l'tl lenni til lllai idő·

Jfll.

Titulescu - ÓkigYósoll,

Migirták a lapok, hofY grGf Wen ck
heim József ókiiyósí vadászalán több
I<ülföldi előkelő$ig vet! rl'tBzt a meghí
volt magyar főurak társaságában: 
A lőtt \'adakból - szeJlemes ötlettel
- l<iraklák e/öbb NagymllgYlHország,
majd Csonkalllagyaron;;1.ág térképél.
Ekkor történt, hogy az oláhoklól Illeg
szállal! részé! 1I1ulató nyultömegböl
kimászott egy hegyes orrú mezei egér.
A nyugodt, zárkózolt 1I1odoráról ismert
hires magyar államférfiu - csendesen
megjegyezte: ni-ni Titulescu l - Óriáiii
kacaj és nevetés fogadta a laláló meg
jegyzhl. Még az angol \'endé~ek is jól'
mulattak a "leli-találalllll."

előnyben részesitsék. A háboru
utáni éV12kben sok üresfeili Pél

sas szerzell diplomáf - él hadi
vizsgák révén, mos I ill az ideje,
hogy roslólják Illeg az embe
rekel. Nem igazság; h@gy él

kiliinők ~hezzenek, a gyengék,
luslál<, vagy néha oslobák
- csak a sz.ülelés eimén 
állásba jussanak és pór év
mulva demagóg népvezérek 112
gyel1~k I

Peresi: A kÖ1.lnOndás is ar-f
mondja; l<i mini vel, ugy aral.

Csejti: Ez se áll mindig.
Legalább is a pélraszli éle/ben.
Tavaly jól velelliink és rosszul
araffullk. Islen él gl1zda!

Mirhói : Bizony ngy Vagyunk,
minI Ádál1J a paradicsomban.
Nincs Illit mélgllllkrél huznflnk
és a sok adössáp" adó és
Illiegymás mia H kiij7.nek a vi
lá~ból is.

Varjasi: No cstlk ne kezd
jünk hozzá a panasz.!loz, merI
akkor m,ziJ az éjféli miséi is
ill érjÜI<.

Gyomftvégi: Pedi~ sok Ilc~

Iyen nem lesz kalács, de még
tón kenyér sem az ünnepen.

Tanitó : Az egyhéÍzközf;ég és
Cll: Urinők Ligája gyüjlöll azok
risl,ire is val,élmil. Nem hi
S7.ern, llo{Zy éllez.ó lesz ~<al'i:í·

csonykor a faluball.
Mirhói: HiÍl é1zláll adlélk-e

valamelyest CI !?élzdllgok ?
Tanitó: I(i, hogYélrl. - Akil< i'l

nép baráfainak szerelJ~bell

szoklak cJiszele~lIi és él mUl1~

kások szétva:wlaivdl kl1örni.
ozok közÖl I vall a legkevesebb
adakozó . .L\7. egyik fóbéJsi'l eflf
lllondla. hogy ó csak <.lZ i~öli

szegényel<lwk ad. r:s fIlIIikor
megl<érdezlék tóle, hogy miröl
ismeri meg ill. igözi szegényi,
<.lkkor nf1!?Y furfanggfll CI kij
velkezókelmollc\oJ!él: "Az. igeni
szegéllyek, azok n~1Tl házai
nak. mert sz,?rények és önér·
zeliJk lilfia, hogy kÖllyöréldo~

Illclllyi elfogadiallak ". I::zérlllelll
i1doll ()kc~Vellll(', de rné\:, él re
lyerlllYéil<.1 :il!. _ ..

Pareii: kj <'l!. Iskll. l(jl O
lllinc\elll Nelll 11l-)IHd< <'] rcík éli

éjSig. AI uj rllltél lels7elóselJl>,
minI ill rJgi, de pár h<'lvi 1J(l.')z
n61 al uIII n ,li llÍ!< ld. lJ og y ~yenge
li kelméje lis g-yorsabban tön/ne
Illegy. Igy vé!ln ez élZ ~m.eri

léÍr.'ladaloml>all is.
Zugi: ~Iégmár él szövifából

öcsém, kövelkezziillk cl telllJJ'
lom felé, nehogy elfogilliják a
helyünkel. (I'vlegillclulllak.)

"'T'~".... e- . re fere
Peresi : rlál most mitr mi

lesz a dologból?
Zugf: Ha a község veze lő

sége nem lér az eszére, akkor
cl oank behéljlélljé2 II kölcsönöket
és egy csomó adós vqheli a
koldusbofoL Ily~n az ő" hely
béli polilikájuk.«

Paskumi: Ilye! még sem le
het ÉI lJank v'!z~fősége.

Zugi: Ejnye de érlellen vagy
öcsém. Hát azt hiszed, hogya
bélnk liidlijáblil1 őrizték a pénzt,
amil most visszakövelelnel<?
f<'i vüll az ad va a nép közöl/.
Ha Illasi miÍr a !«'izség visz
szafizel/eli, a ballk is köve/eli
azok lól. al< ik lIek ld ad /IL SZ id
iák azokal, élkiknek bölcsessége
és "jószándéka" c')inálfé'l él dol
gol. - A felbllilót (\ törvény is
jobban fogia, minI a lellesi!

KoridorC',Stanyai: Hál pedi1-[
a váli'lszlásokncíl is azzal kor
lezskedlezk, hogy 6k az endrődi

-népéri dolgoZIlClk, h.:ílllel<iI< 011
él helyük a megyellázán. Majd
megmulaljál< ők. ho~y mi az
i!(azság, majd azt nézzék meg,
hogy mi lesz pár év <IIalI él
faluvClf l?

esejti: Hfll sok emberi tne)l
zavarlalc Az adóbehajiás is
liizeslapló voll cl válaszl6sok
elóll. Sokan megllóköltel< lále.

Varjasi: rlál éllllmár ozt igél
zán mOl-iba való voll, hogy a
me~yei lisliln a biró, - él iJelyi
lisláll é1Z albiró 611fak szemben.
Hogy lehel ilyesmi I máshol el
is I<épzelni? - Ugy IQlszik, ill
könnyen lllegy minden.

Tanitó: Sokan nem is IllU
lák, hogy mosl Illár melvik a
valódi lisla? Míndke{löl1 hiva
lalos emberek áll/Clk,

Ugftri: No-no: aid lIem voll
Vé1!<. 1i1lhalla. His ze II mindenk i
IllU;d. hogy - cl Pdpril<akof(l 
~éÍrd szociillisléljelöllnek fóelll
.ere voll. A méÍ'Sik llllllll<ásie
löli i~ odéllarloll. A többil?k
ielll VOlIClk hivei élZ ~f(ység

nek sem helyben. SC?lll másult.
Peresi : És él mi tal1yai gal.

dáink lIl,zgis ezek mellett sza·
vallak. riélllléll' felei/ünk és sol<
olYéli lálunl<, élmil megmiil~Yel'

rázni nem ludunk.
Tanitó: Mindeneselr~ szép

hálél is elismltréli voll i} falu
rés7.~r61 mosl, amikor megesi
nállák n~kii\lk II mezőluri-kon

dorosi ulélt. Ugy visell<edlek
Inosl al el1uródi magyarok,
mini az egyszeri ~1~filnL

Csejti: Hál ilvvéll Illi vót?
Tanitó: Az álltllszelidiló lIfY

belanilolla, hogy Q p~nzl, I:lme
Iyel a közönsfg mul,foll \leki,
eivel/e és be/elte az álléllkerli
Ől' zsebébe. - Amikor aztán az
elefánt az egyik néző öl' pen
gős~J is beteile az őr zs~btl>e,

il néző azt kivé1nta, ho{Zy PS'
ranisoljil mez~ 'IZ el€finlnak,

adja vissza ci pénz!' - De az őr

azt felelte, hogy "az elefánt ezl
kérem nem lanulla meg" l - Az
~ndródi népnek is jó voll., pár
szál,ezer pengés ut, ~e amikor
viszonozni kelleti volnél, ezl az
elefán' módjáréJ "nem lanuilél
meg".

Varjasi: Taniló urék ,nevel·
jék őket, most gyönyörködje·
nek Cll ok(alásuk eredményé
ben l?

Ugarí: Azirl Clkéll"nélk min
den áron ezután CSéJl< helybéli
lanilól válüszll1f1i. Ezek jobban
megluc\ják nevelni éi népet!?

Öregkerti : . A pélndurokat is
cl legügyesebb dezentorol<böl
válogallál< ki! cr

Tanitó: Hát ez neln egészen
jó hélsonlaL Tanitö és félni ló
közüli csak annyiban van I<ü~

lönbség, hogy az elóirl anya
gol melyik ll1ily~n ügyesen
tudja elsaiálillatni a gyerme
kekkel. I~ellclesen él j~~ban

képzeti, jobb bizonyifvánnyal
rend'!lkező lanifól< érlenek eh·
hez jobban. De néha van ld,
vétel is. Ami pedi~ llzl iiieli,
hogy CSéll< helybeli laniló le
gyen viÍlé1szlva él iövóre, e l..

csal< a pályázó JClnilóldól flil-!g.
A Miniszter államsegély! nem dd,
ha fiatal és !:yenge bizanyiivány
nyal pályá~ót válasz! az egyház
vagy közstg. - Az egyház Illeg.

válasz/of/a augusztus 6-ttn az
egyik helv1h?li lanilót, de lllert
elégséges bizonyilványa van,
ll1égmCl sem hé1f,;yfák jóv~ és
egy fi lIérálla lllsegél yI nem
Ulélllök neki. - Állanjsegély nél
kül, Ili! lelIát a nép a maga
zsebéböl fil.eli él la ni/ó összes
iárllnclósélgiil, mindenk il l11e~

lIlllet viÍlasr.félni. A l«';zség meg
lehet i, Illel'I él !)ófaúóböl
- egy~s vezérek kiielenlése
s7.:rinl - lelik. de i'lZ: eRyiliÍz
álll'llnScRély llélkiil, vC1?,yis cSilk .
?I nép llleglerl1elJsével, nelll
válllszl ItIIlitóI, kgy"I] dl. al«Jr
IH.~lybeli, ilkár iJ!!!?,'".

Zugi: IldllY flHliló IHdytH;li
is hány idegen ~Z ~gyl1ázIl61?

Tanitó: ft. régi háboru ~Iólli

li:lnilókcll ntm számifom. - 1921
óla 12 helylD~\i i~ J I iú~gen

származásu fanilól választot lal<.
ElsŐi~{Z millúig <:l helybelkké
vüll. tvlosf élzE>nhelll az állalll
s€g'tly mial! a bilonvitviiny
számit. Al. egyház a vallá.,
erkölesí Illagélviselelel is szi
goruan nb.i. mert ~zociéÍli'3ti1

és réJdikcílis szellemii felforga
fókra nem akarja bízni él jövö

n<.>mzedékeL fié1 az endrődi

fiuk iG~béln tanulnak. jobb hi·
zonyiJványl slerezm:k is val
láserkölesi tekin/eiben Idfos;?'iJs
talanoknak rnllfalkoznak, senki
a vilá{ZOll nem el6zl1eli meg
őkel.

Varjasi: Jó mflg-yaréÍzza lél'
nitó ur. Aki nem dol~8zik az
iskolöban és nem kép~zi nw·
gil, az ne ki?>veltljt, h~~y

. &tU e_Feri"
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TAKARÉKO-SKODJUNK
és becsüljük meg a fillérekett

A hadipótlék
elnyeréséhez szükséges

arcvonalbeli
szotgálalot eddig a leslnevek~~

si ilS népgondozási kirendelI

ségek is i~Flzolhallák. A hon·

védelmi miníszJer ujélbban ön- I
magának larlolta felln ezl az

igazolás!. A jövőben tehál csal<

akkor veszik figyelembe él hél

dipólJék elnyerése iránli kérel

met, ha az arcvonalbeli szol

g<ílalol az iIIeJékes csapaIIesi

állal a világháboru alaH kiálli

Iölt eredeli vagy hileles m6so·

ldlu bizonyilvány, vagy pedig

él honvédelmi miniszter állal

kiillliloll okmány lanusilja. En

nek az okmilJlYllak a kíállilás~

kérdóívek alaJ?j6n történik és

a kérdóivel( a hoiJVédelmi mi

niszterium XV. oszJályánál kap

halók.

Társadalmi irányzatok
tükörkepe.
lll. Szocializmus~

ki a szoltiálilmus kátéját : a kom
munista kiálftványt.

A magyarországi gy&ntbb i;lÁI

mu munkásegy€sületek előbb Las.;.
salle mérsékeltebb befolyása alatt
állottak, a SO-as éV8kben alonban
már kimondottan marxiita alapon
kezdték meg a taggyítjtést. Szivós
és tulzó agitációjukkal sok elége- .
detlen embert megfogtak, ugy hogy
1903-ban már megalakították az·
"Országos szakszervezeti taná
csot ". Nagy hatástIkat és eredmé- .
nyűket annak Köszönhetik, hogy
Ma~x ügyes beál/itással az uj
szoeiálistikus gazdasági birindez
kedtst - mint a régi kapitalista
rendnek a munkásosztály kedve
szerint való átalakitását ,hirdette
ll1~gvalósitandó..ak.
;:'l,Mintegy t5-20 év elött a szo
ciáldemekraták soraiban is szal
kadás állott be. A mérsékelteil
bek - Rodbertus tanítása nyo
mán - nem óhajtják felrobban
tani a mai társadalmi rendet, ha.
nem az állam erkölcsi erejánek
és .szociáJis irányu beavatkozásá
nak munkájától várják a gazda
sági rend tökéletesitését

Egy jelentékeny nagy csoport
azonban lllereven elzárkózik ettől

és ragaszkodik a forradalmi szel.
lemhez, mety azután kirobbaat 2l

modern kommunizmus vagy máSI
néven bolsevizmus neve is izél
söséges irányzata alakjában.

(Folytatjuk.)

"A nyomorult Lázárok
nak hiába prédikálok.

ha ll. gazdagok nem
böjtölnek."

Hudyma Emil dr. Ib. k(!nonok
Szegeden a Szent Imre Sl:en41
lus állal rendezett diszünnepél
Iyen fellünést keltő beliz:édet
mondott.

Ismerlelle azl cl nyomort,
amely a gazdasági életben nm.
Amig tömegekben vannak. ~
fesli és szellemi munkanélkül
liek, addig nem I~h·et nyugodt
társadalmi élelet leremlBoi. Ar:
biztos, hogya nyomorult Lál."
zároknak hiába prédikálok;,
hogy imádkozzanak, ha II gaz- .
dagok nem böjtöln"k. Ciak .
olyan lársadalommal lehet dol
gozni, melynek tagjaI megértik
a mai nClhéz helyzetet. Szo
dális egyháznak kell tennie CI

l katolikus egyháznak. Acsalddt
és a szociális probléma megoldáia
cl klll fontos feladat. Ezeknek
érdekében kezdjük a kitartó
munkál, a meg nem ~Ikuvó

harcot. t-Iél kezd~lben l2Z indu.,
las nehéz lesz, később melll
terem a fáradozásunk gyü.
mölue. .

A kapitalista társadalmi és gaz
dibági berendezkedésben - mi
lcénl okí6beri számunkban rámu,
tattunk - sok a téves és elha
nyagolt feladat, a felburjánzoa
viss7,aélésekkei szemben a vezető

köröl< mulasztásai, a rég kivána
tos rendszabályozás késedelme
sulyos elkeseredést vilitottak ki az
elnyomott usztalyok, küiönösen
pedig a munkásrétegekben és a
tőke igazságtalan tulkapásai kitűnő
talajt Gsináitak - a társadalmi or·
vosiást Jdlűző reoúszernek: a s.zo
cüilizmllsnak.

Osztálynélküli társadalom be
rendezése mellett jöbb jövő remé
nyével csábította zászlaja alá 
az eiégedetlen tömegeket.

Hadat üzent II magánlulajdoTl
nak és oly szervezetet kiván léle~

sit~lIi, meJyben aZ0sszes terme
lési eszközök (tőke, ingatlan, gé~

pelr, szerszámok, munkaerő, stb.)
a közösség kezébe kerülnek. Ez
lehet maga az állam, lehet szinl

dikátus, vagy egyetemes szövet·
kezet.

Hadai üzent az Isten erkölcsi
törvényeinek, mert nézele szerin t
a szociálista b€rendezkedés sem
földi uralkodó, sem az Islen sza
bályalkoló .vagy irányító hatalmát
el nem ismeri, mert a legfőbb sza
bály a ]<ö7.össég akarata.

Hadat üzent a családnak, mert
szerinte a sok gyermek nem ér
deke a társadalomnak, azoknak
vi!ágféJjöitét csak a szülők egyéni
kivánságai indokolhat ják. Ezért
megengedi a születések szabályo'
zását, sőt nem tartia bűnnek a
magza(clllajt~st scm, mert tenné
szelföllitli erkölcsöt és felelösség~

érzetet nem ismer.

Minden ember a társadalomnak
egy atomja vagy sejtje, Azért sem
származás, sem szellemi vagy fi- .
zil<ai rn"unkakápesség tekintetében
kiilönbségel nem ismernek el kö
zöttük.

Mielött részletesen ismertetnök
e társadalmi rendszer tanait, rÖI
viden kítérünk a mult század kö
zepén megindull mozgalom, vagy
közismert szóval "szociáldemokrá
cia" alapitására és fejlődésére'.

Bötesöjét Lassale ringatta Né
metországban. Ö a szociális kér
€lést az államhatalom beavatkozá
sával és céltudatos munkájával
tartotla megoldhatónak és ezért
azt a főcél! tíízte a munkástöme
gek elé, hogy szervezkedéssel, ál
landó propagandával és az áHa·
János választói. jog bevezeléve!
többséget és döntő szerepet biz
t{)sitson magának az állam veze
tésében. Hamarosa!! azonbanMarx
és Engels jutottak az élre és ök
radikálisahb szellemben dolgozták

A h6boI'U utáni első években suk él Takarékban, hogya meg-
az egész vililgpi~con beállolI lakariioH pár fillér se hever~

érlékellolódások, valamini a fil jen gyümölcsözetleniil, al is
zető eszközöknek megindult hozzon egy kis kamatol. Meg·
leromlása, minden lélkarékos- láljuk, hogy igy nem !láira,
kodás nélkül meghozta a va~ nem Idelé· csusnll1k, hanem
gyon szaporulalol. Vagyis azl lassan-Iélssan, de biziosan me
eredményezle, hogyaldnek in- gyünk előre a kilűzötl cél felé
g~llanoan voll befel<letell tők\?- és megbecsülve a fillérekel, év·
ie, élnélkül, hogy kuporgaJolJ rŐJ·évre sza --9!.~nj lilljuk kis
volné!, vagyon1'l lálszólaR' meg· vag~01ikilnl<éll. ~

sokszor@zódolL Mindenki azl /)\2 Endrőd-Gyomai Tali:rl{ék
gondolfa, hogy 1110s1 már le·-'pénztár rA. Igazgatósága ~.v)eg

hel köllekezni van bőven mi,: '·-é-I:t~-aZ-idöLsz&\fft., 'élhatá·
ből, merI fulja' a vagyo lJ. Mei- rozla, hogy ezen tu! megszerI

indullak a szertelen költekezél vezi a heli, ugynevezeli pieulils
sek, senki nem lörődölt ajö- békebeli beJél gyiijiésl, amikor
vővel. is mindenkinek lehelőségenyi·

Nem llkarjuk észrevenni, hogy lik arra, hogy helenkénl barI
pár év ulán megsziinvén a melyik napon bevihessen a Ta-
Iwnjunklura, vagYOllunk épugy, l,arékba legkevesebb 20 filléri,
amint onllak idején megsok- amelyről bejéti könyvecskét ál
sorozódoIt, elkezde/! rogYlli, Iitanéll, ki. A Takarélqh~nzldr

al. Cldósstig' l1uprr')]-l1élpra nőit Igazgalóságé) azzal is ldnllid~l

és csak arra ébredlünk fel, adja megértő jóindula lánal<,
amikor már !önkrementlinlc És hogy még a könyvek és nyom-
mosl a nehéz időkben kín/Ol laJványok I<öllségeit sem szá·
rogva szédelgünl<, sóhajlozunk milja fel. A legkisebb összeg,
hogy mit is lehetne lenni, ke· amit a takarék elfogaú, heten
ressük él biinDéllwl, pedig legI ként 20 fillér. Ennél több !ehell
nagyobb részben sajáimagunk Minden olyan heli belevá, aki·
vagyunk alJnak 01\éli, hogy (mYI nek hetéte az első három hÓ-I
nyire lönkremenliinlc F~ihalt nap leforgása alalt eléri az 5
már csaknem minJeIlkibői a pellgól, a rendes legmagasabb
régi lakarékoskodási szellem, kal11Clion feiiii még lovábbi 20
kihall él pénz, - él fillér rnegbe l fillér l,amaUérilésl káp, amelyel
csiilése,kiilönöscn ClZ uj ge· mindjárt beirnak abeléli könYI
nerálióból. vecs\<ébe is.

A b 'I ' l '1' 'I' Ha tehál megbecsiiljiik a fil~e <e eve ( VI aga)éln IS ne· ..
.hiz volt az élet, küzdelemm~1 Iért, azokal rneglal<arllJuk, nem
L l 'I o" ös utakal de llld- kÖ!ljiik el, hallem lIangyaszo':1
ar iH a )og , I . l "T"( l k b
lak ésakarlélk IClkarékoskodoi, ga ollJma gYUJ lU <, . CI < or 1-

megbecsiilték a filléreket és igy zonyos, hogy 1,-2 e.v aléll! I~-

l k ' I 'I .' l<inlélyes tőke alI mdJd renclcl-sZ0rga mas mlln ava e ve me· ,.' _ '. '
. I I 'II' I .. I' Qcle's kC7esere f:..ndrod nepellek lgis meg a él CI < a mege eg. ~ , , _
'll " CJyüjlsiik a lillerf, hogv pen~oOl lOlla. . o

%f{~Kérdik maid, hogy miből ta. legYC.!1l belőle l -élJ.-

kllrékoskodjunk, élmikor meg
megélni is alig bírunk'? Nincs
miből1- rlál ez lleJll tili I M'!rt
igqn is van! Amikor lélkarékos·
I{odásról beszélünk ml!, nem
érlh~jjük alalta azl, hogy rak
juk Ciomóra él pénzt IÍs igy
hamar v(lgyonl tudunk gyiijleni.
N~m I Ma nem leh'21 erről szó,
de nem lehtltel( a béke I2vek·
blZll Sillm, Akkor. is mindenld
hangyaszorgalommal dolgozolt
4'S csak azl a ll~liál\Y l'illérké
jél, amillyel lJelel\k~l1j meg lu
dalt lakarilani, raklCl félre és
flÍllve őriz/e. Tulajdonkcipell ma
Sllm lehet m(jskénf, mini etkl2z
deni a legr.ll~jén. Más éle/mó
dot folyiassunk; I(czdjünk el
tokélrékosl~odl1i, kuporgassuk
Ö5SZ(l II fillér~kel, mert abból
lesz később és igy iovább a
löbbi sok pengő.

.Minu<l11 Ilé/en tegyünk leg·
alább 20 fillérI, - aki többeliud'
meglakari/ani, az eselleg I<ét
5Zqr, vagy háromszor 20 filléri
5 mint 11~li b~létet kamale>z/ai-
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·Szerk.eztől Uzenet:
Izé. Helyben. Rénb«n használhat

jIlk ~ 'ntini átdolcodssal.

HIRDETÉSEK

Endrőd-Gyomai

Takarékpénztár R. T.
Endrőd

Fiókintézet: Gyoma. Telefon: Endrőd 2
folyósit rövidlejáratu mezógaz:daság
kölcsönöket. Elfogad felmondásnélkül
betéteket a legmagasabb kamat
mellett. Foglalkozika bankUzlet minden
ágával, ~e\vénybeváltások, arany- és
ezüstpénzek, valamint külföldi pénzne
mek beváltásával II mindenkori legma
gasabb árfolyamc»>. MindennemU fel·
TilágositásSlll és utbaigazitással dljtala
nul áll rendelker:ésre ar: Igllr:gató sjg

TOZ é~ villtiimcsapás, betöréses 111
pás ellen legelónyösebben biztosíthat a
Katolikus Népszövetség Bidosilási Iro
dája útján. A biztosítási irada endr6di
megbizottja felvesz tűzkár elleni biz
tosítást: lakóházak, gazdasági épületek.
valamint ezek berendezése, mezógar:
daság-i átalány, házibutorok, termények,
gépek, áruraktár, állatállomány, egyéb
ingó és ingatlan vagyontárgyak bizto
sitását. jégkár elleni biztosítást min.:.
deltnemü terményre. Életbiztositást, te
metkezési költségbiztositást, gyermek
és kiházasitási biztositást. Gép, autó és
traktor biztosítást. BaJesetbiztositást.
EndrOdl megbizott: FUlöp János,
lakik Selyem utca 28 nám alatt.

Az EndrOd-Gyomai Takarékpénz
tár Rt. mindenféle gabonllnemOt
magas piaci áron vásárol.

Endrődön Kossuth u. 10 sz. ház,
valamint a Nagyperes-dülöben nyolc
kis hold föld kedvezó fizetési felté
telek mellett olcsón eladó. Érdek
lődni lehet Békéscsabán, a Béké~me
gyei Kereskedelmi Banknál.

A szeretet ünnepén igari örömet
~.z ad, ha adhatunk. - Vásároljon! 
Osnes textilárak, - cipö - szónyeg
rendkivül alacsony árakon, divatos,
gazdag választékban kapható. KovlI
csevics Milenkó-nál. Bp_ IV. Petőfi

S. u. 3 sz.

A Katolikus Népszövet,
.ség Temetkezési

Segitöpénztára
utián mindenki könnyíthet ú elhalálo
zás miatt jelentkezö gondon, megnyug
vállt llzerelhet ma~ának éi! cllaládjának.

Ir8tkozzék be tagul
mert edltal csekély hlvi tagsági dij
ellenében oly összegt'i t"'lletési ll~ély

ről g.ndoskQdik, amelyből a gyógyke
zelé., temetés minden kiadáia fedez
hető. A temetési lleié1Ylkciót a nagy
váradi egyházmegyei Apostoli Kormáay
zó ur Ig33/lg31 sz. alatt jóváhagyta és
ajánlja.

Tagfelvélel és II dijak befir.etíse .IZ

Endrőd-GyomaiTakarékpéntár rt.-Iiál
Endrődön, hol mindennem {í felvilágo
sitással és utbaiguitásllal dijtalauul
slOliálnak.

Tag lehet minden 14-65 év kÖltfjtti
egyén.

Orvosi vizs~álat nincsen r Legkisebb '
havi dij 50 fillér.

Az endrődi. téglagyár eladó vagy ha
szonbérbe kiadó. Erdeklódni lehet a
tulajdonosoknál Gyomán.

"Az E2Yházmegyei Ható!lág 1118/1914.
számú engedélyéve!."

Szerkesztésért és kiadállé.rt feleUls:
Stefán Béla.

Ny.mlatta a "Hun2ária" könyvayomda
vállalat, Gyomán.

feleilIi lizcmvezetl): Teket iáRd.r.

A Ker. FOByaszt~siSzövetkez:et
ben kitünő cserép és tégla kapható.-

Nemzetközi
buzakonferencia

üll össze Budélpeslen novem'
ber 20-áll. Tizenöt buzalermelő
állam kiküldöIle ült össze és 6
fogyasztó állam megbizolli1.
Londonban és Rómábíln tár·
gyalt a multban e;t a konfe'
rencia a világ legfontosabb ler
ményéne~<, a buzának áralélku
lásáról és velésfQrületéről. EI.
lenlit alakult ki Argen.lina és
~(anada közöll. merI Argenfina
nem csökkentelte veléslerül~Iél

a megegy(lZ~S szerint lS szá'
zalikkal, hanem ·c'iakölfel. A
lermés eladósé'lnál pedig igen
al<1csony áron hirielen dobla
piacra II buzát, Kanada kiszle
tei pedig. a télrtott árak miall
na~yriszt még eladallanok.
Mélgyarorsz.ág sumpontjából
is fontos ~Z él laná~skozás,

m~rf il bUZB áraIakulása· ,ben
nünkel e!sősorbcmn érin!. Je·
lenl?s sikernek kell venni, hogy
ezt él nagyfolllosságu lélnács'
koz:ásf, amelyen 21 állam ült
össze, Budélpeslen farlollák.

Az Országos Mezőgazda.

sági Kéln1ara állal kiéldoll leg
utolsó ielenlés szerinf jóval
föbb zsirsertésl álliloffélk be
hizlalásra. mini lavaly oklóber,
b~n. Ennek oka az, hogy az
orsz~g serlis.állománya a la
vciszi összeirás szerint kö.rül
belli! '.5 százalékkal voll nB'
gYOb9, minI t 933·ban, amely
évbgn nag\, vész pusr:litolta B

sel'lésállományl.
A sovány lTl4ngBlica·állomány

is nClf.Zyobb, minI tav?lly voll.
A hll:iSert0shi7lalás októberben

l<örülb~lül I mrzgelózó esz'
f~ndQ :>zintíén voll. Németol"
~zág ~:3é1l< z:sirl visz ld lőlünk.

A fenmGrodQ serléshus tul bő

ség~ nyomliii I~ a II-III. OiZ·

Ic§lYll s@r'éi~k, de különösen
az ilnllol hussl!rtis~1< árát.

Miért 'olcsó a sertés?

AE orosz: állatállomány
SO százalékkal csökkent

A kO.l1lunislák 17. párfnllp·

jón -51alin mélljla 5zálJl61t b~ az
orosz éfljiláll~lTlánynÉ1~y márvü
csökhl1{~séről. Igy volf mil·
lióldJélIl :

19115 1~2151933 1934

Ló 35.\ 34.0 ~.2 1t~.0

Marha 58.9 68.1 47.9 38.0
Juh's keuke 115.2 147.2 77.2 50.6
Sertés 20.3 20.9 14.4 12.2

A hUli~gy t 910 ólll ujból bt
van v€zc!ve.

Ez a kemmuniita ·földi para'
dksolll s ez a 17 éV3$ koll~k

tívir:ált \~HOSZ: ~ilzt'l~ssgi r~nci

szu eredméRY~.

K +· d',ozgaz, d§ag

A nyersbörpiacon
• 'tarka marhabórf 75 il ma·
iyor marhabőr! 68, ~'boriu'
bört rövid 1ftbbal t 2&, hos~zu

lábbal 115, a ~z4rax juh\)6rt
1'0-160 fillérrel jqgyzik kiIQ~'

rammonkinL

Termény'árak
A lSO kilós bu.áérl a gy.mai

l'illCOn 1D-l b. 10 fillérI riz~t

nek. A l«ngeri kisebb Itl~l~k,

bCln morzsa/va maízsánkinl 11
pfn~6ltrt is el k~lt.

A serlisvás6ron csok ~ 160
kilón f«lüli fiBfel! Lsirs«rlfis~kérl

adnak clfo'r1dhllló cÍrelkal. Al:
ilYIZ"ekQrt minóség sz~rint 70
7f) fill~r', ur4ldalmi l~tel.kb~l'

80 tilllfrt fjz~lIl!k a fereAcvárogi
stlrt~svá.siiron. Ki5l?!.> b gulyu
~Qrlés0k 62·65. kivélellt5~n 68
filláre5 iir~>n kel".k ~L A 5Z:0'
pÓ$boriuk ára helyben 46·52
rlll~r közöfl m(')7.go1tminőség

sr:crinL ,_

Árvédelem
A Tisza-;ol>bparti Mezőgaz

dasálliKamClra Miskolcon far,
foll közgyülésén il meliögazda
sági karlelek kiépiléséf siir·
geff~, hogy ezek ulján ir mező'

gazdasági f",rmékek árvédel,
mét cs ir/ékesilési I~hejőségél

bi,.losilsák - a nagyipél ri kar
Ittlek mezőgazdaság ellenes
lörekvtsei ellen.

Ugyanekkor dr; C!ep~la Lajos
"pálplébános erős szavélkkal
oslorcnfa a m«~ógazdasági'

bizotlság6k létl~nséllét.Felhiv/ii
az; illetékes.k figyelnH~ta m~2!ó

ll~zdasági munkások siralmas
helyzetére ~s sürgős inlézke
désI kivánl 61 leJ~pilés~k m~g;·

kel:dés~ iránI.

Az Országos Magyar
Gazdasági Egy_ület

kÖ7.:li!yiilésén grófSomssich László
~dnök al!: állatBrak és az állati
lermékck ár'!sésénezk katt1szl,
rófális hlllására hivfa fel a je'
Ienl0vó Kállay Mildós dr: föld,
müvelési:igyi ,miniSlter figyel·
mét. Kivánla, hogya gyapju
árveri3t már májusbem fBrlsák
mt:g, meri igy elejéf vehetik a
nyirás ufáni Brlanyhaságnök.
FOlllosnak tarlja él tel~pi'és kér
Msctl, dtt a' magyar gal:diik alot
kiviiniák, hogy elsősorban a
pénzintézetek kezén lévő, va
laminl azon biriokosok földjét
parcell6zák, akik slilyos adó
larfozásaikBf csak földben tud
ják IlZróni. Kállay miniszter kiie
len lelle, ho~y legfőbb felacjélfá
nak tekinti azt, hogya mező·

~a7-ddsági cil<kek érlékesifésé
nek lehetósig\!f bizfosifsa s B

meKőgazdasági árak javifásál
és emelését elósQg-itse. A kül
földi gyeng\! ~ll~lárak OkOZZéík
i:l pesfi piCl~ tal1yhlll5iÍgál. de
remcíti, hogyanehézségekel
sikl!rül leküzdeni.

'.' ~ "

," -.'

Gazdasági 'cse
lédek.;, vasárnapi
munkaszOnete.

." :

~f~N(mi~~tés~gyi Minii.ter a na
pokl~a!!.:a.~~rvéIiyhatóságokatuta
sította .arra, hogy- az; 1907. évi

-_:XLV.: tc.. : a ~selédtOrvény vasár
nap(:iJ)etve )lnnepi . munkauüne

. tekröl' szó.ló .rendelkezjstinelc meg

. tartlfsdt,-a' kiiziRazzatdsi hatósd·
eDk ~zizorlJan;tll'nöriutk. A ren·
des,:ri]iride·ill~8P.OS.,lis halas~tást
nom. tŰ(Őmez~gazdasági munkát
a törv~!1Y·. r.ndelk.zóse ért.lmé
ben a gazdasági cselédeknek vé
gezniök kell (állatok etetése, ápo
lása stb.), a mini9zt~r kOrrendelete
csak a: Qem sürgős'- munkálatok·
nak'hé~kEiznap(Jkra való beosztá
sát irja, elő, nehogy:egyes birto
k@sol{ és bérl&k lRunkaszilneti
napon isdolgo:dassák cselédeiket.

Kivánatos, hogy i. kÖliguga
tási hatóságok pontosan ellenőriz

zék és bUotessék a rondelet ellen
vétő cselédtartó egyén«ket, ho~y

igy a ga~dasági csltládség ás mun
kásság vasárnapi pihenőjét bizto
sitsák.

/~-cgység~
l~R_\

,p; Endrődön. '
~e~i:Ődi. Ke~e~ztéhy Szociális

F1i!dmives Egylet nfiV. hó IS-án
népes közgyü/ésttartott a Mirhói
iskolában, amely kimondotta az
elylet eddigi alapszabálya több
pontjának módositását. ElsösQr
ban az egyiet nevét vált~ztatta

meg. ,Engyhangulag elfogadott
határozatával kimondotta, hogy
műkidését ezután "Egységes
Munkás-Otthon« név alatt folytatja.
Ugyanekkor megválasztotta az uj
tisztikart. Világi elnök lelt: Gonda
István, ügyvezető alelnök: Homok
Lajos, jegyző: T6th József tanitó,
gazda: Balá1:s István, pénz!~r.s:

Lipták Lajos, tllenör : Huszár Já
no!,' Könyvtáros: GO/lda Jó~sef.

Az alapszabálynak érdekes ujíti
sa, hogy, il kör tagjai közül 8 talu
munkavállaló szakosztályt alaki
tott, melynek elnöke az ilgYVfzttö
alelnök, célja munkaalkalmak k"
resise s,éz3\lala tagoknak lSlun
kaalkalmal<hoz juttatása.

Mivil :a' tagok sdma örvende
tesen, 'eJl1elkedett, a közgyUlil
meg~izta' ~z Elnökséget, hogy a
I~galkalmasabb hely~m fl!kvő Eiben·
f&le há:r:bérbevétele iránt a gyo
mai b.' k. fl-val tárgyalásokat

folytas~91}" '
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