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'~unkáral katolikusok!

: ; '~:Ai orszóg"összes kafollkus
"~íizmpio~aiban háromnapos áj

: ''-~h1Iőssál?OI\fs'; sze~lbes1.édekel

". tarl9Jljlk,.a yálságbát.kerüll:csa
',,:'ládl élei' m~gmenlés~. érdeké-

'·ben·7,Apák-anyák!százezrel,
(2felnólUi af alság .órlilsicséJ
pala héJlIgalla a lelkipászlorok

·'ojk~ról,'.lüis.zlusörök érvényü
, ,tsérlékü \e~I.lását az Islentól

" . ,rendeli;, Kris~i:ustól szeniségi
,'méllóságra em,ell házasságnagy
céljáról, rendkivUlI hatásiiról, a
megelégedeíl ';~~.:, boldog: CSll

ládi élei megvalósllébának es7.~

'. közelrőL:.' .~. j":6.· '.; -':-;~~:
'. ~~.

"EgyrészrŐLfellárullak lI"há.
~lIslársakésa családtagok bé·
kés:" együf,léIésének, sok-sok
,oki;dáIYCli~'az'emberi,gyönge
'eég'hőlfakCldósebei, a gonosz,
társlld(;I~r'ln]nyok és istenIe;'
le'n' szokások követéséb61 Jel..

~fakadókelevényei.':: ' " '
. .

::-. Másrészf~lhangzo"ak.' azok'
:i 'lIz>~veziedes . tapaszfalatokkal

'gazolt ~s '!Iindlg, bevált ," gyÓ
gyilásl módozatok és 'eszkö·
Eök, amelyeknek ,svgllségével
ujjászülethelik '" a keresztény
csal6.dl ,élet: á~yelll"~gyU",:t1z:'
~g~si( tdrsadaloin:' .' ;.

-. ". ,,-'

, lnia,:rnunka, "télkarék~s~ági
megérlés. ,nilség, Illrelem és
uer,etet lIzonerények és fegy

';vereki~'amelyek:6rt állnak és
, védik az lsten, akarata és lör#

vényel' szerIntkötölI és átéli
házastársi élelel. Krisztus szen!
lesleazon kegyelmi erőforrás.

lImelyből kitartást. lelkierőt, 61
dozalos munkakészsél\'tll és
tgyrnásl szereló megbecsülés I

merilhelmik sz:.ilók és gyerme-
,kekegyaránl.

" Tudiuk. hogy a házasttirsi é ..,
~züI6i. kötelességteliesil~s ma
nehezebb és több áldozalol ki·
'v6nt~mint valahll.-:-' Altatoli·
:kus."embernek azon bim nem·
csak hinnie. de' ludniCl is kell
az',' hogy 'ú'; Urislen hatalmCl
.ásirg'lIlm~s: jósága nllgyobb,
mini, 'll megpróbállalás é3' ne·
hézség~'amelyet ,azó llkarClfá"
ből el kell viselnünk. Krisztus
kegyelme, v~glelen és kifogyhtJ-
tllllélll:,.cs'lIk' meniünk honó és
bÚI~b~n6szivvel kérjük tőle.
',': Karác.sony előll sok cSlllád·
apa;és édesanya' térden gyer·
mekeive/ ZlZ Ur ollára elólt.
Bizton 'hisszü~;! hogy II belle'

, h~'ml' Kisded mQghallgalla Im6·
jukl:ll és olll:llml:lzó. se~itségel;

" bensóségl?s békél nyult a hoz
'xámenekUló, tőle áldásl váró
mcgYé1r'klllolikus családoknak.

. a fö munka a gyermeké. A tÖ

'vid bunliló beszéd után a gYH#
mekek ves7..ik CH il szÓf. verse·
kel szavainak, mesélnek, ját
szan~k s közösen beszámol
nak iH. erén Vgyakor/a/aikról.
A7. erénygyakorlatol minden
Ilélre a heli parancsban adia
ki il vezelő és rövid lllbaigazí
jc:íssal megadia 6 módiál. ho
gvcn lehet <'lzt ~I legiökéiele·
sebben teliesiteni. A h('lipa
rancs lellesilése fo/ylonos ön
nevelés' és <lkt1falerősilés a
gyermek számári'l. Az i!kClral
nevel~s nélkül sem az otlhoni,.
sem ClZ iskolai nevelés céll

'nem érhe!. De én akarlllof csak
ci jónak kitartó és, folytonos
gyakorItIsavai lehel megsz~·

rezni., ~zf él folyIonos gyakor.
!ásl is szorgalmélzza a Sziv
gárda azáltal. hogy gyOlésein
minden. gyermeknek szóbCln,
Vdgy irásban be kell számolnia.
hol\'y ti heli-parancsol meny.
nyire sikerüll belélrlaniCl, A foly
Ionos ellenórz€.s és CI iÓfeílek
nemes öröme lJéllásosan ne

velheli a gárdislát az <JlIlIndó
erénygYilkorlélira. Az élct ki A

sérléseivcl; sok,sok próbáívill
csak' ugy tud megbirkózni, hal
okarafáf gyakorolia, Már pedig
a szülők. i'lkik felelősek 'gyer":
rnekeikért,: j61jegyéz;~ék nie!;!.'
hogy "csak az a hajadon és ifju
tudja majd ' /egyozni szell pedé/yeit,
akinek akarata mdr évek sordn át
l1lel5edzOdötta iá állandó gyakor.
lásában f"

A gárdisfa végcélja éiT isteni
MegviÍltrí, A jóball <'Izúf gYél.
korolja r1ll1g-ál, lIzérl igyeke?:ik
i'I heli panlllcs IQliesil'?siÍvQ!
rossz szokásait legyürni, mert
ludia, ho~y él !fL~na~yobb kin
C~C2I, jéZllS SZ~'1115';Res Si,ivét.
eSdk i~lY I1Yl<:rlJeli lll. A SI.~1I1

Sziv pedig i'l le~hiibb h<'m'll , II

leglJafalmélsabb jóJevő, il l?y~r~

mekek igaz bClJ"{ília! Dc csak
él kriszjusigyermekcké!

Szü/ok! Katolikus apák és
anydk! S('gifséfek gyerrneiteket
dZ Ur JllLusho7.. kiildjélek' a
SzivgMdába 6/<e'. hogy olytil II

ifi II sál),oJ. ol Yali l? Y"l'I neke ket
I1c\'clll'es~ül1i< - közös mun
l<ill!al - al<ikről Illoll(.!olfö az
Ur: "Bizony mondom nektek, ha
nem lesznek olyanok, mint e kis
dedek, nem mentek be a nwnnyek '
oíszágdba!" Hidl'égi Nándor.

Az angol l<irály
a családi élet fontosságáról.

Karácsony estéJén rövid beszédet"
mondott az angol rádióban György Id
rAly. Azt mondotta, hogy Anglia sze.
rencs6sen át fogja lábolni e vs
szélyes IdéSket, mert az angol náp
nek ertH ad a családi életének
tisztaSága és erkölcsössége. - A"l.
angol király szavai megérdellilík, hogy

I fölfiiyeljen reájuk a magyar nelllle t is.

endrődi hilelJen~k meglértÍseérl.

- A kilenc első pénleki szenl
lJyón&st és áldolásl a Jézus
Szive 37,övelseg 16giéli már m~g

kezdték. A SZak()S7.t~fy kéri és
felszólítja a löbbi egyesülelek
buzgó tagiait is. hogy február
első pénlekén kezdjék meg 
hilellen Illslvéreillk megléréseért

végzendő nagykilencedet. 
Jézus szenfséges S7.ivének ha
tbrlalélo s z IZ r e t e I ct bizonyiira
megáldia köz.benjáró ~bilat

munkánkat.
2. A ku/turdlis szakosztdly Cll:

iskolánkivüli népmÚveJés. szü·
lői érlekezlelek és levente ok
latás kereleiben $zolg-álja ZI

szentségi házasság és családi
élei nllgy kérdésének felvilá~o·

siló munkáját. Elvárja a szak
oszlály nemcsak taR'iailól, de
(lZ endrödí katolikus családok
összeségeilől is, hogyhilellfllles
~aj'ó ne találjon utol olIhonuk
ba, de ig~nis valllmennyien ol
vassllnélk ió katolikus ujságot
~skönyvekel.

3. A szociális szakosztály lé li
munkltprogrammja (11; leend,
hogy a közeli napokbeIn rne~

inditja ~C1 sokgyermekes sze·
g~ny ~salá~k I<'ll1köfeles g-yer·
mek~lnek segélyezésére ~Z

"ingyerH:béd" C1CtiÓf. - Kérjiik
a híveket, hogy él sZi'lkoszfály
megbizolf Női-Liga seRél~'csCl'

pa/1Í1 adományaikkal segilsék
nemes munkitjukb<'ln.

Az Actió Catholica
és a gyermek

, A 5zivgárdat CI lelldélet ~I·,

mtlyllésén I<ivül - persze csak
limit II gyermek lelke elbir
cél;ávil telte ~z élellel való mé

Iy~bb klJpcso!tJtol. A gyiJlé3'w
a v~z~lőnek j.(~vr2S dolga Vlln,

Az Aclió CCllll0licél minclen
kafolikus l1lunkába .állásál cé
lozza., Tehá! nem maradhat ki
belölit a gyermek .,,;em. Az ~

,kérdé$, hogyan kell a ~yel'll1~

kel beleki'lpcsolni '?

A gye/mekek munkáiál vég
zik II Szivgárddk, A, 5zivgárdCl
megalakulását az letle szüksé
gessé, bogy a gyermek akfiv,
dolgozni, cselel<ední, akli!'. A
gyermekneJ(nem az a fontos,
hogy milyen gyönyörü babéIval
ját.,zik, vagy milyen' karddal
akllrjo nH~lJhódifaníavjIá~ot,
,nem az a fontos, hogy Clbla
kol ver-e be, ő szívesen és
éppoly nagy szereliZ/lel épifene
oltárt is. A fó. hogy cseleked
hesseI).

,'Azendr4di ,hibllzgaimi szak
osztdly legközelebbi célkilCizése
az, hogy résztvesz a XI. Pius pá·
pálól rendeli naR'Y iméInyolcad·
bCl.~. ,am'elvet 8 napon ker"s1.·
Iül' jllilUár IB-25-lg végzünk.'

Valamennyien n lJ p o n k i n I
mondjuk el az' alább közöW
imát a pápa szándékárél;c' mely
arra Irimyul, hogy Islen kegyel~'

mébólés Irgalmából a /litetlentk
megférjenek és a.kertsZlénység,
egysége visszadlljon. Ezl a szdp'
ájlalosságot jámbor proteslán-'
sok kezdték el 1908·ban. Né·
hány' év óla azej:!ész világon
it katolikusok: óriási számban
és a protestánsok közül is so·
kan végzik ti, nagy vHáglma
nyolcado!.
"', Őszentsége a Piipl:l az iga~~
ságot kereső, ,Islenflilóen gon·
dol.kodóproteslánsolu~t mosl,

'Is f~lszólIlja; hogycsal/akozzlJ
nak lIZ O ,ései hivek.millióinllk
imiJjához~;.,CSl!k ",lIyenegyele-,

'mes közOsitna remélheti az
lsten 'meghallg~.ja'sal éshozhl!1
kegyelemáradást 'IIZ isfentelen
urCllkodói rendszerek: hifellen
eszmeárClmll!fqk ellentfben. tör
h<ll ulai az' Islenfől ~Ipárloll;

megkeményedetl ..~ sT.ivek bűn~

pánc<tljáll keresztúl, 's olvaszt..
halja ,Össz~az:.'ös-egyházból
leváli kereszl(fnylömegef az
"egy akol, egy pásl:for" közös
ségébe.

Oszenlsége ~'Pápa li nagy
imanyolcad végzőinGk - a
szokásos feltételek melliZtt 
teljes búcsúI enlledélyez.

A végzendő napi· ima a kö
velkúő:

Antifona: Hogy mindnyájan'
egyek legyenek, amint te A/yám
énbennem és én Tebenned, úgy ök
ls ekyek legyenekbennilnlc és így
elhigyje a vi/dg, hogy,' Te küldlJt-
lél engem. (j; '1727.) ,

V: Én' is, miJridom':niked. hogy
.te Pé/er vagy.
, R: És erre akőszikldra fogom
épiteni Egyhdzamat!.·

Könyörögjfink: Uram, jézus,
Krisztus, ki azt mondottad apos·
fo/aidnak, "békességet hagyok nek
tek,' az ,én "békességemet ado.m
nektek", n~ tekintsdaz',én vé/kei
met; hanem EgyhdZadnalJ hitét és
méltóztassdl' az/'·szent akaratod
szerint békében megőrizni és egye·
sileni. Aki élsz és uralkodol lsten
mindlJrökkön, i5rlJkké. Ameli,'

t . A hitbuzgalmi szakolztdly
r~lszólH6s6rll az, endrődi hi/-

, buzglllml egye<;ülelek lallj,,1
nogyl<ll~ncedet tllrtllnftk ilIZ ls,
fentIagadó, hllmls Ir6nyzalok. '
tól félrev~zetel/; egyhiJzukhoz
hüllen -45 el1ens~iil' JirzeJrnl1

" '. ':.

...... ... ~. ~ .
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Rajzok az életből,
(Hazafelé asportpályáról)

Irla: Izé.

- Bízonyistók, így még, soha
sem játszottál - mondja Pista
jancsinak_ A driblizésed pazar
volt, egyszerüen pazar.

- Ha játslik az ember, akkor
legyen értelme - viszonzá elé,
gűllen Jancsi,

- De az a nyavalyás Péter job
ban kitehetett volna magáért. Va·
lósággal irtózolt a lapdától. -.
Helgy ,ól turiak, 3: l-re győz/ek,

c~ak ne~i köszönhető, Az ilyen
hátvéd inkább maradjon otthon!
- Igya Laci.

Közben odaérkezik a csapat
többi tagja is. Hátuk mögött baF '
lag -figyeive a beszédet - al
egyik taniió,' aki a fiukat nemrég
még tanilottll.

- Mondtam én, hogy nincs for
mában Péter - tódír}a a szót
Károly 7':minek jelölte ki Wallhier
igazgató ur I ?

A szerencsétlen Pétert a kimé,
Jetlen megiegyzések végre is ki
hozzák sodrabóJ és dOhösen kifa
kad: "Ha annyira jobban játszot
talok nálamnál, akkor miért nem
nyertétek meg a meccset? Hátha
lerugtak volna? KU!önben is elég
a pofázásból' az anyátok; . _, . , _t.
lorkoJjale szörnyű istenkáromlás
sai társait a, megdOhödött fiu,

- Kikérern magamnak ezt ll,

hangot - csattant fel Károly. .:
Ha már eipackázlad a játékot,
legalább az anyánkat ne bántsd I

Az odasiető tanit6 közbelepése'
akadályozta meg a tettlegességeL
Ránézett komolyan a fiukra és rgy'·
szóit Károlyhoz: Helyesen van fiam; ,
hogy szereted anyádat és nem en·
geded, . hogy káromlÓ szavakkál
H1essék. De mit gondolsz, annyi
figyelmet és védelmet a jó Isten '
nem érdemel meg, mint édes'
anyád? I '

Szégyeld magad Péter,- foly" ;
tatta, a tanitó, hogy - mint vala-',
mi bakonyi 'zsivány' vagy részeg"

'lócsiszár, olyan rondán káromol6d~' '
az Istent 1.' Nezdazt a vad tanyaF
kutyát, az nem harapja meg kenyer-'
adó gazdáját, még ha az meg is veri, '.
- Ennyi jóság és hála benned is"
lehetne Istened iránt, aki nemcsak:·
életedet adta; de egészséged, mun- 
kaerödet is fenntartja, hogy dol
gozhass ,és megélhess. Szégyen.:,
lem fiam, hogya tanitványomvol M ' ,

tál. Ilyet nem tanultál tölem; , Ez_'
sem a józan gOric10Ikodáshoz, sein "
a műveltséghez nem illő maga:-' ,
viselet. Igy a sport nem nemesít'"
benneteket. .

A fiuk hallgatagon és restelkedve ,
kotr6dtak hazafelé. "

.'II_I::_zn.'_d"er_6n-~d~"':~r1'--:-~d6_'~I';-·ei"'~gít....lyJ""~h'r_:á·_lZ~-'~_·_"-:"'_ \__.....-.."'-.................._ ......li_Á_rM,_A_~_~K,...Ö_"~_Ö_S_' ' ~.............-~-----3-. _o_!d_ai_.

u ". K +.. ' "~I J' ny0zzá .. hogya nem f6rg'yila-OZ....--.rU e§ Rosellenindiívány elvetlisével .
l/özségbeszámolója ' ' 'dl ~ , 'k:k'lr~slii=;;'-seg~lyT~foly6süsa:

93 I Endrődközségképvi8elötes- már most is lá/szik cl felszólei- A yjrmegyeminden helyén' tel·
~_ ~..rő ..." testülete Bakoss Jónef tb. fő- ló urak gondol!wdásmódjából. jesilik ez:L

szolgabiró elnöklete alaH jélllmír AK egyház sem a dologi ,'tem ·a. . Mivd a szavazás alkalinával
Teljes kö>,;gazdasági pangás, a .

t fj·iJd közgyülésén föllötle be személyi kiaddsokra nem kér se~az elóljáróság többsége a tanács
szörnyű aszály miatt temérdek .

III L1jonnan szerveutI ill. sc' gély/, csak a nyugdijjárulék rész- javaslata el/en szavazott, 6 szó·
gond, anyagi' leromlás és nyomor '

gédjagyzóí 5l!tlsl. Dr. Oaál Jó- benifizetését, amelyból nagy hál- föbbséggd eJutasilo!t6ka se
Ikisérle a letUnt esztendőt.

zsef okI. jegyz:ól válas'llol!ák nilékél van_ gélyriyujtásáL-A kisebbség fel-
Ai lsten ostora erősen ver ben· meg ~O szaviu:allai Kov~~-s usniczky József 11 96 per~ '1llbbeZéssel él él vármeg'yei kis-

nUnkat. A nép vallástalan és hi- Si1ndor 17 SZilVlJZélta ellenében, cenles ős kalolikus litkosság , gyüléshez_- Több kisehb jelen,'
lellen rétege Ilzonban nem tér A. l (J It o s s Ó g nagy löbh~ége irdekciben Itiviín;a il seg<ilynyuj- lőségl.í ügy lárgyalása után cl

magáhoi és Istenéhez, folytatja örömmel fogadla (Il: eredményl, tái/. A kalolikui iskoJákba nem- gyülés vé&!elérl.,
lováb!> is erkölcstelen, ilitenlelen meri hivatalos helyról oly nagy' csak katolikus, másvalláiu gye'-
és lélekromboló munkájA!. Szerü információl kélpiek az uJ' re.kel< is járnak, Méltánvos te'

--;;~ ...--
Az alábbi sza1elési számok segédjegyző lllvaf"Jj l1aszn61· hát, hogy vc!famive! ezek is ja·

mindennél világosabban és ride- h6!<'lságáról, elsórc)llg-ll szaklu~ nilillnak (lZ isl<oJak fenntarté-.
gobben beszélnel< arról, hegy a dcísáról, il fel~kkel lallusilo!i sá hoz_ "OOO \{alaszlrális hold
faJu épe meSile eltért al lsten előzékeny modoráról és mi m~svallí.isll birlokOsi:' és föbb
úljáról, gondolkod6sáról, hogy él kőz- vállalat járnI él ()óladón keresz

s<ig lisztviseiéi !cCln'1 sokill nyert !ii! íH. iskolák fennlBrlási !,ölj-
, L ~álasság6t, kötöt, 1~ p~r) az rirlék~s ui taggaL ~égeihQl', tehát ennVivel csök-
121 hs:aht katolikus, 6 ~-gyes pilI'.

A k<!1 €sküdti á1l6sra.KDm4±- I !«tnlik a \w(olikus !al<ossilg lel'-
Rev6l'zálissal kat.· templomban r '

l;-O~sil.'ln i) két denii< gazdálko- I hil. .
esklldött 6 pár, más valláiutemp- d 0'1· ",!", T; r Mihályt "S Dt'nya l D C I j' f

U Q '" r. se 1 ozse sorra meg-lomoall 3 pár, CSAk polgáriköté:;t
Istvánt vlll(1s7,1()lt6kl11e~, A v~, cáfolja <jz e~yházell(2IHlS cso·

csiri!\ll 6"pk
lasl:lá:'i cldőnh'sébcn na~y sze· porl f~ves öllilásait. A polgári

1l,A kaJKstÜ,l!!téliek száma End" ,
~ ') r~pel jiilszoH a nerilrégiblZn ala· islwiára a 14000 !alw511 köz~

l'ődön '303/volt. 160 fiu, 143
\.: ----- k:)1I "Egysí!ges Munllás Oilhon« ségl>en súíkség van, tilO helyi

le,iny: ,t94 törvényes; 9 törvény- ta N '- "'·lnéll~,s'Y,"I"VI2.".tt f"I'vOllU'I"""'. j -k' j • I" j h - ,
llr u ,<,,," '''' '" ",au növ€n( e' amtla (JSl e altosege

talan. Bejelentett' hal1{aillület~tt,
Tö!>h tárgy ulán az ",gVház· a legfontosabb közérdek. CSOM

16 gyermek, Hogya be nem ;je- \(o:-";se',y t-"kolafennlal'jiísl- "'eae'-
... ~ '" .. '" 6 - dália, hogy- azok'12karják a mú~

l<inie~téi' nlár: ered~t~ben nH~R"; ,lyril t~rgyoll" a képvis~lét~:ifÜ- velódés terieszlésit mizgnehe-
akadalyozott· mennYI volt; ad l' t A 1A:lj' -I l - AI' k k d h"J, .. , d'é él' r e, z fl u tUO canacs liZ IS- zi/eni, a i/<ne t eg~11 e ven
cAsakt·élt, Jo

h
!tentu
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t. p.inurlól kőlfsé(1velésblZ beéÍlli· ,való tdnitlatásllk hal,nyoICs;'o-

G ny . ogy 't'. en" '.' 6

1914'b~n652í 1924·ben 446 é~ ,toll <1600 P. foIYÓSil_áséÍ! jllV~- roSitb11 kerü\f, minI m0'31 () hely·

1(\34' c. "303' It "-1 té l solto, Dr, Tóth, Istvan es ma- beli polgári iskolai laniflatös
~. ,..en .. vo a szu e stH,
, . Tö'bb' - t· fl' fiok elleninditvánnY.:llélfek azon költségQ. Ezen iskola fenntar-

s~ama. -:- ..' ,mlO,a,l:'~e'mtm _ "_' ..
. _ . -(' I (M" hh' .,- lndo 1<. kal, hogy -cU egyhazkoz.. lasa i százalékOs adót kivánJön' aVI agra _ l e ez a VI ag- '. .... ,
háboru?- Ott 4 év alatt End.. seg ne~ 8l:orull éj s~~el~ezes- a~ egyházköz3égtöl. Ezlfedezi

öd
'öl '400" t· 1 é 'tt· 'd' re, fordItsa a polgan Iskola is, Q':1're nem kért s:?gélyf. A 27r r ,.. ·,·'mos . v·a a maJ •

.' i I I' I) H ftlnnté'lrlására klveletl 3000 P. uá7alékos iskOlai ödó a 30'
nem' annYlpu&~ II e, - ogy·. . . l' , d'

I
". é t k- d '1- adot az. lllenn u.!<o ak kM asa· tanerős iskolák fenntartására-

al sten,ven a n p6, I OiO II i k f d ". ..". l '1..11 IIk 'k 1 1IZ1 '. e ez~serit; ~zl!mo Ion e' II sulyos nyugdijjaru ,,< m~ ell
Olt.· mind~ú tétdról képvi~el6 les- n!lm elég. Ma\-?Gsabb sz<'izalé·

lll. Megh~~2férfí és i05' liilelllek, oddill nem hajlandók kol pedig o Péozügyminiszl0'
nő, Össl:eseIÍ 23~ 118falnÖtt,.!S9' segitlvi adni. rium Iwrábbi h'llilrozata ne
gyermek. -"snntség nélk!l\ 7-en, 'Diuya' Vilmos':lusng.'2ulyozza, rini 11 ilnl l«hqol kivetni. De nem
TíldövéSl':ben 41; bélhurutbán ll: hogy l!( 'közslé!gl-sllgily m<lgo~ is akar at: egyház: a mili nc,

Az 'elmult évben Endrödön461 , dáso ti kisgyl.i\lis határozeállI hézadóúsi viszonyok közölt.
Kondoroliltllnyan 20·: beteget ltt- al~~iéln, ~e: ~ k.orllbbí- be!Ug~- Nincs más megoldás, mini kőz-
hmk elsxentségekkel. mIOlsl!.l~n dönttlsek' szerint IS ségi segélynyuitás. Az egyház· '

köhd87.ö. Ay, i'I rne~léveszlő közsilg nem kirí ezt helyben,
A' husvóti gyónók száma volt btálliliÍS, hogy az <lgyházköz- slIjál pénzlilr~ba beutalni, ha·

End'rödön 5800, Kondorostllnyán ség nemuorula ~egilyre, min- nem Ilgyenes~n (1Z országos
872;' ÖSileSe" 6672.' Az éviazent- d~n olapot niJkiilllz. Több iz- nYll~dijpénzlárbm; Ha az egy
áldozók száma EndrödOn513!S0,' bcm él vQrmeRyei &z&mvevósc!!.f héiz köllségvetlise pClpiroson
Ktanyán 12200_ Öss~e5en 63550.' - et könég fis az: egyhh: vs- mél €légség~sbevételt lünlelne
EE éi nagy - miSliió' &s adventI, zclösfiQ"ének együtt", j~lenlltléM l~ fel, lImi éi v<Írmegyei szám
tridUlim eredménye, ben vÍI:sgóltameg ín 811yhh· vevöség megvis7.gáláslI szerint

....-~slent Antal~per~ltlybcbefolyt köz:s~g számadil51Git, máskor el 'ozonblln nincs meg, még akkor
58580 ,P. Mind kiosztottuk. kÖZ3égí jegyze urakkal együll is évi 6-8-10,000 pengó <1Z oz

-..........r:'~,.' k' '"I ü'téMla Női-liga (] belügymini~zlQri\lmlól kikül.. ös~~eg, am<2ly soha~em folyik
J,,;.zen IVU gy J' J d'" b'· II ' -,' d' I b' l l tö "( . k II A

d á 'ból" lébá O" en 011 IzO sag él ~arszélma ns e <':5 ~rniZ ye ro nl e,a om nyal c e. a p n.. "",- ,

é
l éből él l . h é c'pö ás köf,t~égveté51' ~llyformál'l. belügyminis1ferium cMk al~rl

i y e mlszer, ru a s l M' d' . 'II 'j tt·k ' -l' 5600 P. évi 5~gélyt á\lilott be,
ado~ánybim réazelitettunk 100 I l,~ l~ m~ga ~P) °h'o 'Óél. acg

6
1
~y

. k lá k t é 180 azegény szuks~ges voIlCll,l~ ilii I ~an e o· mert 100 ~z:áz~10kbon . bizlos-
II! o sgYllrme e, s ." ' . - . -" ~ d . h '
(isaládot _ Aj6 lllton jutalmaz- r~lotBssal kII~r(ls nmcs (21~le, nak vellE: él künnlevő a o ll!-

, d k o·k t és s"or Nem fogadhaló el oz ijz m· ral<iikok befolyásál, ami pedigza aszIves a a oz· a .. -, ..
l

"'tők t I A Népszö et dilvany s~m, hogy az: osszes (zlképzelhelellen és megvaldsi!·ga ma. gyuJ e - v -.. .. M '1 .
ség: Temetkezéii '8egély.egylete l$kolal>a_d61, a kÖZ3~g vesse 1<1, halallen dolog. iy~l e ::lelge y.

külö
' '50, öt k"ldött 10 SlC- az kezelje' fS folyó.llsa. Akkor nyuilá8 kötG!les~lig;méÍsré.szt az

n peng u láh-' A' kÁ- ló -k'If' t I' I·k'"·• '. lád é é . az l!2'Y l tt\OZ:Sl(;gl ~pv Ise • IS o el enn ar r) eflY lol: ol.seg
g ny>cla r sz re. te3tliler méglOfillárl sem for, ltrrc rászorul, különösen 'pedig

Ajó'Isten jobb' és boldogabb' dU hat semmint;' hanem calóző- mQ!rt ugy s vármq~ye v€r-et6·
évtf virrasszon mindnyájunkra I leg jov6ha~yitst kell€l1e 'kérnie ség!, min! a Be1ügymlniszle..

HZI,1I áldó kegy.lmt V4Z61flstn CI kÖEI~gtŐI. Hogy ill mik~nt rium enn(lk jogosultS6Q'Bt hiva,
és óvjon btQn~nk6t1 k'euln4k u i~kQlirjfYeklf, .~' tl!l!&lan meg6lIlIpllotte,'indltvá"
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Endr6d, 1~5. jnnu6r f6.
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A csehek multJa és vltézsé..
ge. Nemrégib~n olvClslunk ar
ról, hogy Benes. a csehek f6~

diplomalála QS sZllbadkóm(í~

ves nagymestere szörnyen dj·
csekedelf a cseh nép 6seinek
dicső mulliával. AT elbizako ..
doll fóvakoló ugy látszik arra
sz:ámiloll, hogyanemzelek fő

delegátusai n(lm vetlek annyi
fál'adságol, hogy ti legujabb
eur6pai állam lörténelmét fCl·
nulmimyozzák, igy azfán be.
8zlilhet helel-havat nekik öSil'e
vbs7.l:l. Mi, akik lIZ évszáz••
dos kapcsolaf kövelkezlébtn
szerellcséllenek lehlZlIünk sajá.
bórünkön /apaszllllnl II velOnk
rlgyült kalol1áskodó. cseh~k

harclszony';t és gyávlI mfZll~

i'Idását, esalt egy levelei lépUnk
a cseh nllp vllézségének ba..
b~rko"~zoruiából ~s lobogtatjuk
Ikn(i!s ur orra elé. A lörlltnelem
irja, hogy 1278 ban. March·
mezón Ollokllr cseh klrd!,
n~gyszerczshClder6vel lilii szem
ben Hdbsburf,li Rudolf kalon.·
Ival. A csehek .Prágo, Prága"
klílltással tul nyomó haderejük.
ben elbizakodollan rohClnfflk II

"Krisztus, Kris7.lus·· nevél kidl·
ló osztrák és rélizben magyar
kalonasbgrlt. A hene eredmény~
a jeden~p(wl1eni szörn~d ka·
taszlrMálls vClreség volt. esC!
tiekre néZV8. A vllll(lhtlborubllt
azf látluk, hOllY Clzufódok s~m

<űlőnlJek cll; qlödöknél. 5enoi
urnak Jobb volna leháf hallgat.
ni, mert eljön még az Idő. ami
kor meglsméllődneka mult rd
iuk gyános emlékei.

MegszOtetett az első "légi
gyermek"! Amerikábon,a kor..
lallitn lehetóségek hazójábé'Jn
meglörtént az elsó szülehb· «
repUlógépqn. A repCílőgép be~

legszóllltó gép voll és omikor
leszállt KallsllS CIf\,ben, lllei"

lepő felfedezésI tell It gép pj.
lótájCl. KiderUlf, hogy lS reptl
lógépen egy ufllssal löbb v~m.

mint él felszóllós alkalmdvClI. Az
egyik n6 ugyanis nzpülés kŐl:

ben egészséges fiu gyermek"
nek adolf illllel lii ez II kisflu
tH; Cllső, aki II levegőben ellY
nzpülőgép kllblnjilbCln pillllnlol·
la mell a nClpot.

Borzalmas tUzhalált szen-
vedett Bllja külvilrosáblln egy
hal esz.tendós kislány. Bagonr
Erzsike, amikor hé'JzlIment lU;

Iskolából, ebild után lef~küd' él

kályha mellé aludni. Egy ki
paftClnó 3zlkrll lángrCl gyuj/olta
a ruháját és mire lIZ ~clesonYJlI

a két5éllbee~et"m kiállozó kls
Q'yerm'lk seglfiégcfre ~Ietell,

ugy ölSnégelt, hogy aérül~sei·

l1e rövidesen b2lehalf. A rend
6rsé~ yizsgá\atpl inciiiolI lerh~l·

~. valakit fQleI65S~~~

5.6 iZ~alék ft vármegyei
pótadó. A belligyminiszter a
vármegye 19li~. évi köllséQ've
lését lényegtelen módoslléJsok·
kal jóvlih<'lgyldl lJ vármegyei
póla dó kulcsát a mellyei váro
sokban Gyultin és Békciscsabán
56 s7ázalékban álliJpilolla meg.

Ingyenes méhészeti tanfo
lyam. A Ntf)n1tlvelési Bizoflsag
ezen ft t~len illIlyen méhészeli
t4nfolVcllnot rendez 127.ok ré·
szére, akik cl méhészkedéshez
k~dvl!1 éreznek. Nemzelgazda·
sági szernpolllból fonl05 ~Z ri

(ogl4lkozási áll, hiszen millió
'ts millió viráll . hervad el ki
használCltlanul. Jóllehet sok-sok
ezer mélJcsalád ludna belőlük

mézet llyüjlelli. Kevés befekte
tiÍssel és izorllalommal ugvan
is ilép eredményt lrz'hllt ezen a
léren '!lérni. 'Elég jelenlkező

esetén 8 tanfolyam február hó
napban leslt és kél hélig fog
IlHfani. J<ll~ntkezni Marosi lIllis
méhésl:<?li egyesületi ügvvexelö
alelnök lakásán lehel Erdélyi
Sándor ul 6. iJZ. IllIilII, a N~p

kullel ...z~mben.

Póruljárt betörök. - l!ié'lrkó
LaJOS hóullIezövasarhelyl sza
l>ÓI11~sler az éjszaka folyclInan
arra leli fj~yelmes.ho~y takasd
padlasáról gyanus zaj hallat
szik. Gyorsan lirle.sil~lIe II rend
örsegeI. A pi'ldlas egyik felre
esó sölél helyén ket lopron
IlYos alakollolálfak arelldörök,
akiket a k~pllanVSah!rlJ kiserlek.
011 bevallollák. hogy G h~z

sorokhelysélléb~n levó füszer·
üzlelba akarlak be/öm\. Meg·
dlflJp\IOllák, hogy a póruljar/
be1örók Amuroz\ Lajos oros'
Ilázi geplélkalo~ és Nyiró Pál
IIClpszarnOi. Mllldkellól é'lZ

ügyésué:g foghazóba szálli·
lollák.

Három haláleset egy csa·
ládban három nap alatt. - AT.
Ol. l211S7.1rial Zell községben
különös Iral,likus esemrlny lör·
lénl. EllY család három tagja
hall mell héJrorn nap aIClII. EI
sóo€k Cecilia Hófer 37 éves
leány hall meg nyolc évi oe
leg ség urán. Egy niJppaJ ké·
sóbb meghall leány nagybátyja,
FriJnc Laclhaler és .két nap
rnulvlI elhuny! a leóny llnY;lJ ls.
Noha mindannyian lermészeles
halállal hallak meg, llZ esel
méllis n(:lgy felllinésl kell/lllf
Z\?lIben és környékén.

Csecsemő holttest a c.eléd~

szobában. A Gyöngyösi-uli szU·
lészeli klinikitra 5ulyos óllapot·
nen szállllollilk be Verba Mn
ria cselidlilnyl. A7. orvosi vizs·
gólDl megállapilollél, hogy él

leány néh6ny ór6val be!'zállílósa
elóll gyermeknek odoll élete I.
fallgCllni k~zdlék és ekkor el..
mon,dla, hogy uiszt11öll'gyer·
mek-ét r,oogy,okba 'burkolva 21
rej'ell~ a cselédszppában. A

.rendőri bizofIság ~ asecsemöl
meg is lalálla holtan. A viz!;,
fál~t m~gindlJlI.

SzolgaU6k a p'pal kihallga
táson. A kariicsonyl ünnepd{
alkalmÍIVal ti római SEo!gálók
egyesül(ll~nek laglai kihllll~a
Jáson jelenlek mczg Xl. Pius
pápa elöli., Átnyujlollak .. nel<i
egy kelvhel, amelyeit meglaka..
rilo" birükből veflek, hog-y II

Pápa az ~ nevükben vala me·
Iylk nClllvon szegény misszió
nak alándékozzCl. ÓS7.enlsálle
meghalódva fOlladla ll· római
cselédeket. .Azl mondlanlolkik,
hOllV mi emberek vlllal11enn'vien l '

szolgák vagyunk: az Ur Jézus
,szol(lál. E.bben eQ'yezolóek va·
gyunk valamennyien.

Az adózók figyelmébe. A
P~nzü(lY/Tllnisz1enum I~~ujabb

rendeletében fe I h a I a Im é2 z éi:i I
adolf c2 PiÍOlü~yillazgaló~ág~

nak, hogy amikor az adóhtJt
ralékos •tJnYdgl helY1.elébell ler
hére lulyos vallozás ilII be, II

korábbi fizetési kedvezményt
lovcibh ls fennfarthalic'l. sól azl
el6nvösebb relléletcl~k mell iti·
lapllasával módosill1aljCl is. Az
adózó f: kv.dvrzzménYI törv€
nyes halárld6IJen kérni fartozlk.
Mindflzok, akikgek vagyoni
ériékük csökkeni, vaiY birio
kaikai ujatlbCldó.,sl.lgokÍ<al ter
heltek;' lanácsos '- januéÍr hó
folyamlln vagycani ;és jövedelmi
adóiuk ul 'in0giJllapllasát és
csökkenléBéf klirelmeZlli. Felvi
lágosllásl adnak a közsági adó
Ugy.' Irodák.' " _.' -.,' " '_ " "

.. ' A" gszdalfJak hódmezöv4
sárhelyi kongresszusa. Közel
fIlIezer vidéki rllSl.lVeVÖ sora·
kozolf fill Hodmezóv~sárh"lyen
a gazdolf]Clk' orszáijos na~n:

(lyülésére. A kongresszust ft~

J1yes ünnepségek vezellék be.
A kélnapoli progrClmm min·
denben lh!azol14 II ga:ldélHlak
szerv~zkedésénv.k izUkli~WllS'

ségél. A kongres8zui előadói
m~llállopllollélk. hogya mai if·
jusdg lokkal sulyosabb köratmé·
nyek kti:lött ill a maga tll/é/, mint
a boldog békeiaök jiatalsdga. A
magyar föld Illa ul gOlldolalO
kal, ut lermelési módokiJt, esz
közöklll, lehelóséllekel s uj mű·
veke/ vá~ A ~ongresszuson
kilenc. határozati javaslalol fo
gadlak el egyhanguli:lll: I. A
gazddifjuság ván,negyei, lör
vényhatosi. községi. gazdakö·
rökké való lömörülése. 2. Ta
nyai álli'lmiiskolak' lelefonnal
v~IÓflllszerelése. Ő. KüllerüJeli
isko,láz.Ii1Ii1s kérdése. 4. Tele·
pllés k.írdé.se. 5. A gllzdllSÓgi
egyesliletekbenlÖI1lÖrűl1 gilZ'
dák ingyents rddióval való elld
tdstl és az eló/izeJésidij egy pen·

, ~öben va'ómegd"apilásQ.6,Oa!:~
daiflak tarulmiJnyi kirándu'ástl
kor 75 százalék08 ulaJiJ~iked
vezrnényl kClpjl:inllk.· 7. yazda
ságlegyesűlelek;'körökils If
iusági csoportok közm!1veló·
dési szeklapokkaJ .ésfolyóira
lokkal önköllségi áron való ~I-

,I át.Ósa, 8. A tanYlIlifjueóg . r~· ,
sz~re lfiJi szakll,tnfolyamok ren- .
Mzéi~. 9.A ':'mezőgazdasógi

uClkokla!á!1 ,ilde~ménytZkllek II

földmlvel~~ügyi·• ,mtnJl)zferium
haláskörében ~Gló me9haI1Y.4~~1

~"J;:'gyesU~eU'élet Endrődön.

. ··'~·.c_~ejt:PJ.lszlaLOJY~,§~ 1934.
utól só vasárnapján tartották a tisztuji-,
tAst.,A régi kipróbált és népszerU tiszt
viselökart választották meg ujra egy":
hangulag. "

Endrö<LK6J_6.ltöO!Y11 Gazdasigl
Néph6zb ,Ilzintén megvolt az év
útÓJSÓ vasárnapján a tisztujitás. Ezt
óriási agitáció előzte meg. Két párt
klizdött.:Rácz Lajos. ellenében VarJu
Elek és pártj~gyözött nagy 8zótöbb·
.éggei. •,,~:<,' .

'. A~asf Olvas6k6rben" li a régi
tisztviselökart választották .meg.
, A Katolikus '. Népszövetségl Kls~

gazdjköt:benJis a',napokban volta
tiszlujitó közgyUlés. A már hat év óta

,el!1öki, Íisztséget betöltő Kalmár Imre
nem vállalta az elnöki tisztséRet és ig« .
egyhangulag VarJu J6zsef gazdálko·
'dót választották meg a kör világi e)

'Uökél11,

KitOntétés I Igen ~zép és el
Ismerő kitünlelésben részesü"
Bara':'yailslvdnné .. Sl. HiórarJdl
Ella' úrllsszony, .. az Endród-

· . Ov()rnai Tak,uék pénz:tilr rI. ügV
··.·vezetó :Igúgalóiának fllleségq.

Az'''Örszágos Zllnei és Irodalmi
.' pálv~zalon beküldölI munkáláf

'. abiráló :'bizClII'3ág elismerő ak-
· levél/e! lűnlelle kl, mely okl~ve

lel C!"bizo!tsáll anapokbiw kül·
dölle -: meg Endrőd' ,községe
ulI4n;.cis,Clú TImLÍr Imre. köz·
segi biró éS"fi.nJaAlbert fó
jegvz6, személvesen nyujfolla
át a kifünlelellnek'l " .

_"" Az endrödi"Hengermalom
Szövetkezet"karácsbny nav

"-já~ csakl1eme~é;znapvillanyt
. '. '"'

szolgálldfollés a,templopl vi-
lállllásál-e napon. Jngyen~ adla,

· Az - egyházközség 'vúé't6séglZ

- -a Szövelkezet el6zékenyfi
gyelmÚL ezuton . mond hálás
,kö"s~·Önetei.-· " . . ,

;lAz, endrődi ~,Vöröskereszt
Jlókegylet'" február 5-én esle
III a'órdkor-' rÍlúsoros estélyi
rendez ....:. :tüdóbeteg-Segély~
GClióJCI"j~~ár~~:' ' ."
-. Uj állatorvos EndrődOn.VeJ
rö~~ Bélaokf:dlla/iJrvos'~ tanul·
mál1váil ',; szép ,•• sikerrel" hefe·

leiVe .-i hazatért' községünk·
be és 'megkezdie álllItorvosi
múködését;":'" AZ-Iif 12l1cÚorvos
f1a;r-:: a jó emlékü "néhai Vö·
rös':férenc endródl tallilónak.

·- Minta községszülöllél me·
le~en aiánljuk a lakosság n·
gyetmébe. (Lllkik : Andrássy
u·14.)'" . .

Az EndrŐdi 'Levente Egye
sniet' Önképzőköre Alt György,
rendezésében Vlzkereszf nop
ján;' Uiházi "György: Csók a

. pusztdn c. D felv.vlgjátéklll nagy
sIkerrel ad rák el6 a Nrípház
moz\lermében..

Gyula város lakossiSga Ila!rlt
1934' ben hozzávetőlllgesen

31 Z.OOO pengőt áldozolJ. Do
hdn)!:~s'a, mintegy 300 ezer pen·
gót:"·'.·,

:.:.
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és '. vérontással megvalósilani
lerveikeL

..'
Morx nyil/an be is Vll Ilia,

hogy ",céliul{at csupán cSilk lJZ

eddigi lárs(}da!mi r"nd erószo
kos rombödönlésévelérhelik
el. Rellegjenek' az Uf<tlkodó
oszlályok élforradalomfől. A
proJelárság legfeljebb csak lán
cail veszt heli, 'de megnyerhelí
a világol."

. Bebel,'a másik szociálde"
mokrala aposfol ki is jelenleIle
él sI. ga[leni párlgyűlésen,hogy
"aki azt hiszi, hogya szocializ
mus végső eéljai a jelenlegi
parlarnenláris alkotmány ulján
is elérhetők. az vagy n~m is·
meri a s7.:ociálizmust, vagy pe
dig csaló".

Vagyis a szociálizffius céljai
csak forradalom ulján érhetők

eL Ezt világosan igazolja a
sZociáldemokrala-párl egés~'

lakfikáia.

.Jöhel a kormány II legjobb
és a közjóiéIre bármilyen elő-

nyös lervvel és javasJallal, ők

ellenzik •. mert céljuk lIZ, hogy.,
a társadllImi rend hibáinak lu·
dalos ferdilésével és nagyilá-
'sáv~1'5zifsák oi elégedeiiensé-:,
get, izgassák a tömegeket, osz·
lálygyülölelel kellsenek és vég
ső fokban elkészifsék II polgári'
front teljes összeomlását -

Az 19t8~as magyor és orosz'
forradalom kirobbanása alkal';'
mával kes~rüen lálluk, hogy II .

szOcláldémokrácia végső kifej··'
lésében .nem" más, minI az U<er·- .
I~slvérnek hivni szokoll kom..
munizmus;' -:. Aszocláldemok
ráciélma még leplezi m/'lg6t,
de mihelyt· módjában van és .
lesz valanol, lehull a lep~1 é5 . ..'
bemulalja magál szörnyüségé..
ban, vérben gázoló 'vlidscígá;' ,~.
ban II vörös kommunl7.mu5. - ..~.

AkollekIiv, Z1zaz kÖLÖs 8"é)l:~'"'
dálkodás kérdésének ré5z1lZh2í
vel a legközelebbi számunkbIm .,.:
foglalkozunk.

kik azok, akik mindent lélrerug~' .
nak, csakhogy külön uton ók al-'..:.:·
jenek a nyeregbe.
. Csejti: Ugy. Jdtszik, hogy a

szinházban csak a monyológotta- 
nullák és szerették meg.

Ugari: Mi a nyavalya az? .
Csejti: Hát amikor valaki egy.:',

maga beszél és egymaga teszmin.;
dent.

Zugi: Hát olyanformány van.'
Meg is l á t s z i k a munkájukon.
Nincs a népnek haszna belóle. - Dt
elég mán a szóból. Induljunk a
templom felé, mert kinyit Fillöp, ,

. oszt egy jórészl1nk inkdbb oda in·
dul I ? . (Eltávoznak.)

Szociáldemokrácia 2. Kommunizmus

Társadalmi irányzatok
tükörképe

efreeT
Mirhói: A.{;gyék lsten minden Ugari: .4 meg-yebizoflsági vá·

jót kollegdk. lasztások idején az egyik fó-fó-
Oyomavégi: Neked is ·szom- futó bement az orvos barátjához

széd. Mink. 'R~t e/engednénk a és e/panaszolta neki, hogy beteg.'
b(Ht, meg a,-<c~#passzony feleséget - Mi a bajod - kérdezi azor· Muli havi cikkünkben megvi-
is, csak atlílitia szaporodna meg vos? - Mindenem fáj, mondja lágllotluk ~ szoGláld~mokrácIQ'

. .·o~·"·

a kamrá.b'ci.n., mert már csak 2 3 a páciens. Azt hiszem, hogy ettol ket!ös irányát.
$lltetrevl;iÓ"''van. a borzasztó .szaladgálástól van. A mérsékeitebbek 'llmalk

Varjasi: No azért nem adha· Nincs időm pihenni. Délelőtt áol- szerint - békés eszk.özökl<ei,
tunk elég hálát a jó Istennek, . gazom, mint egy angoltelivér, dél· nem forradalmi uton óhajljéJk.
hogy ef;:ész ujévig őszi időnk volt. után nyarga[ok, mint egy vizsla, átalakítania társadalmi rendel.
Kevés filló kellett, amellett egész este fáradt vagl'ok, mint egy ku- Az erfu~ti programm" szerint.
mostanáig tudlunkvalamit keresTii tya, s éjjel nyugtalanuf alszom, azonbfln él termelés eszközeil
a kubik munkán. januárra el. van akár egy szelkakas. (I{>hát'a sZi'Ínlóföldel{el, 'legelő,":
látva a munkásság. Mán persze Csejti: No és milyen orvossá~ kel, rélekel, erdőkel, bányákal,'
az, nki egy kissé takarékos volt. gat ajánlott a doktor? !?yár(lkllt, gépekel, vllsulal és'

Csej~j: H i s z némelyik olyan, . Ugari: Hát azt mondta neki, más közlekedési eszl,özokel
hogyha január l-től december 31- hogy barátom, te valószinü[eg ház· slb.) kö:dJs birtokká akárják
ig mindig dolg'azna és minden# számot tévesztettel . .. llyen bajok .

ellen én nem tudok orvosságot hwm.
napra dupla napszámot adnának, ajánlani. Taldn Izsák doktorhoz Az állam Vllgy más közös."
akkor is panaszkodna és kővete- fordulhatnál . . " ség tulajdonába á/menő birto..
/ózne. Peres i : Képzelem. hogy mit koi és termelés! dolgokat kö#

Kocsorhegyi: Aktircsak a nli szólt l.IZ ipse l? -- De mM! már zösen venné munkcíba a lársa
fómarSlllullk. E[!.y csomó ember- nagyobb válaszléka volna, mert dalom. Mindenld tervszerűen,
rel bement a főjegyző urhoz és ugy hallom, hogy megjött a Vö- napi 2-D órára beosztva dol
hangos szóval kérdőre vonta, ml· rös Béla is. Most már jaj lesz a

S'er/ésvésznek !? Lehet dupla. olta'st gozna,. legyen ~z akár férfi,ért nem. osztották be (It és társait .
·végeztetni. Úgy'· hivják, hogy sii- akár <lssZonyé:;minden mUllka

if; az elmult heti mur!kába. ~ A fó- . .multány. - . közös volna" tudősnak és tu-
jegyz.ő urészreve/te, h,og.y a nagy- C Ot' M d'ák h .sej I: on 'J " ogy. az tS diillannak egyarán!. ..
hangu "képviseló" llr az o ször- .. t I· b t '., lamegJor a az e so .. e egJeve . Szerintük € ;,célszerű mun.
nyü fe.kinté/yél akarja a társai VarJ"a '1

0

° HO'GlI hO'lTY ?s. . b"- b . kabeosztással" megsziillne él
előlt bizonyitani, azért aztán ret- Cs °t O ° Meg u""'en ték n kl' hO'lTYej 10' ~ . e .' . 5, lársadaJmiegyenlóllenség, igal:-
tentóen megszégyenitetle a szájhős elviS'znek ho"'za' egy bete'D lovat

..,.. 5 . s~gtalan kizsákmányolás, . hal ..
atyaffto Béla úrfi készült is szörnyen az l.:lllan mérlGkben n6nelJ ler.

Öregkerti: Hát aztán mit mon- els6 vizsgálatra. Hát csak egyszer melés és ~z)l;eI ;~gY'lIib()ldol?
dalt ,he~q1'J'::'.,:;. 'i..;,;'"" .;,:., beállito!t az !lletp'.és{li~.m/Jn~j(j,,jld6szBic köszön'leneat'émberi";

Kocsorhegyi: A zza l kezdte; lzagy ile v~rJa mar a lovat, mert 'ségre. ._ .
IlOgyq'vármegyei inség munka el- - m6!!gy~gyult. . , Kérdés azonban. hogy ez' az
sósorba~ azoknak jár, akik sok YarJasl :, E:z [esz (~ Ja. doktor, ell~ özö~i lé s vagy ellulaidonitás
gyermekescsaládapák és akik fe/~ meg tovolrol IS gyógYltam tud. .. </I

tétlentil rá vannak szorulva. Már Mirhói: NéltánJI jomufliba is Slmdn menne·e t

pedig a icikll/dőtt hatósági ember delejp.zhetne egy kis bölcsesséket . Hol élnek olyan fTJé.'1gánbirto·
megállapitotta, hogy a szónok ur# és szerénységet. Azt lziszem, nem kosol{, aldk elképz~1f, ce be
nak b u záj a, lisztje, szalonnája volna annyi baj a faluban. . nem bizonyiJotl jobb élelsors
elég bőven van a kamrába. Azt Csejti: Hát a Yá!a.>ztás hogy reményében mind 'lÍs önkéril
mondta aztán neki aföjegyzó ur: ' folyt le? IllmondaoClk az illIam, vag{ a

é ." I d Gyomavégi : A diktátor-had lilrslldölom 'J'aviÍra sal'ál lul~j.nem sz gyenli magat ide to ako ni.
lekonyutt orral vonult hazafelé. do ukról? .'

Saját szegény munkástársai szá- Mérgüket azonbari elöbb kiadták II '.. . .

jából akarja elvenni a falatot, ami- az iskolai segélyelutasitásánál.- A legegyszerubb '~mber' IS

kor maga még nem szorult rá. - Mirhói: Nem ütöt/ek egymás ragelszlwdik kis házikójához
De vonult ám is Icifelé a vezér, mint fejere, mint az egyszeri juhász vagy I-2 hold földecskéiéhez.
va/aini /eforrázott veréb. nagy bujában ? Ez már az emberi lermészet

Öregkerti: Ez a mi bajunk. Zugi: Ugy hallcm, 'hogy nagy tulajdonságo.
Olyanok is inségmunkára jönnek, fogadás is JÖrtént. Ha pedig'a lerv simán nem
akiknek megvan a k.enyerük. Emiatt Décsi: Ugyan mondja mán megy, amint azl elképzelni. is
nélkülöz sok társunk. Ezért kelle. bátyám, hogy mibe és ki voll a vakmerőség, nincs más hálro

6 / . tél' "l nyertes? " .. \ . I '" kk I éne ssze IS, en IS megvIzsga • reszt! U€. mlll er"szo a s
ta/ni az összes munkáscsaládokat Zugi: Hát akképen történt a rl2fyverrcl, tehál forradalommi:ll
és csak azokat segélyezni, akik dolog, hogy gyülés elölt az egyik
rászorultak. Ugy/s, tudjuk, hogy fövezér azt mondla az Urbán EiT:Z TET

mindenkit nem lehet, legalább azok jegyzo lJr szobájában, hogy "fo-. Décsi: Az Apát ur hozta ide
kapjanak valamit, . akik feny leg gadjunk bármibe, a fejemet te- az uj katolikus jegyzőt?

nélkillöznek. szem rá, hogy Kovacs fog gyöz. Tanitó: .Soha élelében nem
Mirhóí: Mikor lesz már me- nia. Mire azt mondta ep,y községi látfa.· Vasárnap délben éppen az

gint olyan világ, hogy nem/esz ember, ltogy én az egész bugyel- Apát úrnál voltunk, akkor jött és
szilkség .inségmunkára? lárisomal rateszem, hogy Gaál mutatkozott be. .Kérdeztük, .hogy

J. 'o zon y r Mert ezt a'" AII'S a' kiknél volt már. Elmondta, "hogyGyomavégi : MaJ'd ha megint e",y n e . . .. p n
~ .. p . .., t ' . . először a Kisgazda Körben volt, de

lesz erd6nk, szentlnk, va<;unk, sónk lJr l!J, a enzugYlgazga o lIr IS
. Ilf E t dl ott többen, még egy ügyvéd úr is

,ls a to"bbl' szilkséges ho/ml'. Most Java a. - rre az mon a a . t h á k'· ·..tt~ eIutasItat a,. ogy m r eson Ja .
csonka, béna az ország, béna a fogadást ajánló nagyhallgu test- - Ajánlotta a jó bh:onyi/ványo,'
család, 'az ember is. vér, hogy "biztosan ares a bu- a földvári jegyzó, mint fónöke és

Ugari: Csak aztán a gyógyf. gyelláris, azért merne. maga fo- az, hogy jó katolikus ember.
td I . t gadni". De azt megfelelt neki a l Ugari: Ho O}' tehetnek olyant,'s ugy ne egyen, min az egy- másik. Azzal tromfolta le, hogy 6

$zeri embernél? "mivel bizonyitja maga azt, holtY . hOiá egy katolikus jelölt van és
. Peresi : Hát az meg hogy is a feje nem üres?!" A pasi ugy lmégis mdsra szavaznak. -Most már
vót?' els~alad/, hogy no. l/átjuk, hogy kik a széthuzók és



Endrőd-Gyomai

Takarékpénztár R. T.
Endrőd

Fiókintézet: Gyoma, Telefon: Endröd 2.
Folyósit rövidlejáralu mezögazdadgi
kölcsönöket. Elfogad felmondásnélktlli
betéteket a legmagasabb k.m.t
mellett. Foglalkozik a bankUzlet mindeu
ág~val. szelvénybeváltások, arany- éli
ezüstpénzek. valamint kUlföldi pénzne
mek beváltásával 21 mindenkori legma
gasabb árfolyamon. MindennemU fel.

,világositássa,1 és utbaigazitással d/jtala
nul áll rendelkezésre ,az: Igaz:gatóság

Az Endrl5d-Gyomal Takar6kp6nz
tér Rt. mlndenf6le gabonan.mOt
magas piaci áron vésérol.

HIRDETÉSEK

Endrőd. 1933 jfJnu~1' 11),

kél kél alatt nem törlénl. Ar;
Olas~ors~dgi buzakivitel r4u"r~
a vlhélrlások mtilllrmázsánkénl
50-75 fillérr.! (IZ <ílloimísi
irélnyárak fölöU folYlImlllblln
vllnnak cb mihl..'lystll l'lel~ket

f~dezfék. sor ktrül tllY uja."
osztrdk és svdjci buzakonti"lltns
megállapitdsdra..

Arpában. (I forgalom egesun
ielenleklelen voll.

KukoricdfJan. a sziliird iriinv"
zal folYlalódofl e hélen is és
különösen a liszai szármCJz6su,
S;íolnokori álfuló tét~lek óra
ugy,zólván napról-ntlpra ~mel.

ked ell. E hél véSJén löbt. télel
ilyen kukorica 12.50pengtJ;gktlt
el a budapesti parilásbatr.

ÁLLATPIACI SZEMLE

A karácsonyi ünnepektől ker:död6en
az olaszortlzági mllrhaplllc ellanyhult I§s

aE árak folyIonosan esnek. A belföldi
~r.kban vtUtoz6s nem 611ott eiS.
A jó hizott vállári marha ára 50-55
fillér, a beállitani való tinó ára pedill
44-48 fillér kilogrammonként.

Az elmult heti sertésfelhajtás iamét
mess~e felUlmulta a' budapesti piac
szUkségletét, olyannyira, hogy a felhaj- '
tott .ertések nagy részét már felvenni
sem birta. Természeteseri ez: eKYben a
sertésárak villsr:aesését is eredményeit•.

.t.ndrödön Kossuth u. 10 sz. h6z,
valamint a Nagyperes-dUlőben nyolc
kJs hold föld .kedve~Ö fizetési felté
telek mellett olcsón. eladó. Érdek
lődni lehet BékéscsabAn, a B4kéllll1e
gyei Kereskedelmi Bankná!.

A Katolikus Népszövet.·
ség Temetkezési
Segitöpénztára

utján mindenki könnyilhet az elhalálo
zás miatt jelentkező gondon, megnyug
vást szerezhet magának és családjlinak. ,

Iratkozzék be tagul
mert ezáltal csekély havi tagsági díj
ellenében oly összegfi temelési leKély
ről gondoskodik, amelyből a iy6iyke
zelés, temetés minden kiadása fedez",'
hető. A temetési .llegélyakci6t a nlgy
váradi egyházmegyei Apostoli Kormány
zó ur 1933/193:; sz. alalt jóváhagyta és
ajánlja.

Tagfelvétel és II dijak befizetése ar:
Endrőd-Gyomai Takarékpéntár rt.-nál'
Endrödön, hol míndennemfi felvilállo
silással és, utbaigazitással dijlalanul
szolgálnak. .

Tag lehet minden 14-M év k~zötli

egyén.
Orvosi vizs~álat nincsen l Legkisebb'

havi dij 50 fillér.

.Az Egyházmegyei Hatóság 1238/1*..
számú engedélyével." '

Szerkesztésért és kiadásért felel6s: '
Stelán Béla~ .

Nyomtatta a.Hungária" könyvayomlle
vállalat, GyomAn. ' ,

PtlelO. az.mv.z.tO; _Teket lálli....

A Békésvármegyei
Gazdasági Egyesület

dec~llll>er 2~ én larlolla meg
baiczai Belicuy Géza m, kit. ga7'

dasilgi fÓlalla~sos. felsóhózi
lag, al: OMGE alelnökének el
nök letével igazgalóvéilaszlmá
Ilyi és ezt kövelóen rendei>
öszi. közgyüllisél. ~ f)eIiC7-ey
Géza elllökháromfó f<llléle
Iéi lalja annal<, hogy Békés
megye ~azdasági előrehaladá

sa bizlosiloll legyen: elsősor·
ban a körösmenti legelók /Jn.tlJzé
se, ami alldl nehány év alal/
megvCllósullld at; allélleny~szlés

slinvOlll1Jilnélk mel,lfelc.dó emel
kedés~ is. Másodszor szüksé..
R'es a mezógazdasdgi ad69$dEOk
végleges rendezése. ámil Ciak
lIgv farI mel!loldlJatónak; ha (Iz

adóssáf,!ok egy részét lörlik, ti
fennmar.!ldó részt pedig hou
szuleíar.tu kölcsöllökké alakit
iák ál. VéRűl piacokat kell biz
tositani, aminek érdekében so
K"! letl a kormány lis mag.Cl a
miniszterelnök o római egyez
mény megkÖlétével. A várme
R"ye gazdallirsadalml! nevében
mondolf ki:'s1önelet vité!' Már..
ky Barna dr. olispánnllK. amiéri
olvan meleB'~n karoljll fel és
lámoR"élliCl II gazdalé'lrsadlllom·
ügveil. Méirky Barna dr. illis
pán Beliczey elnök szavoira
refleklálvCl hangsulY0701lan
emelle kl, hOllV Békésvármegyé
ben is meg kell változnia a gaz
datársadalom maRatartdsának a
szövetkezeti tömörülés tekintetében.
Szövetkezni kell, meri csak
e7en az ulon lehel elérni il

kivánatos eredményeket. Kije
len felle az alispán, hogy ler
mészetes kölelességének lekin
ti ebben a leljes agrár várme
IHcíben a' mezógazdasóg érde
keinek a lehelŐ eszközökkel
való lámogéllásál. Ezután Szé
kács [ytván drailIpos megoko
lás ulán indilványlterieszlell eló.

'Kimulalta. hogy Békésvárme
gye évente ~-4 millió pengöl
ves7.it a7állal. hogy a világvi~

szonyllltbCln is legelsórllndú bu
ziliának me~felelóértékesilésé,
ról nem gondoskodik. Indllvá
nyozta, hogy legye megfonto
lás lilrgyává a gazdasági e~ye
sülelek v~lőmagvizsgilló il IIo ..
má~ felállilásának, hU2amárká
zó állomns felállilásának és
lerményérlékesiló szövetkezet
megalapításának'az üllyél. Az
általános helyesléssel fogadolt
inditványt Beliczey Géza elnök
és Milrky Barna dr. alispán
pártoló felszólalása után elfo·
Q'adták tlnnak elókészitésére
bizoffságot jelöltek ki.

A' gabonapiac helyzete.
. Az u;esztendő első helében

llZ' árufózsdei gabonaforgalom
'- kél heli pangás után - né·
mileg 'megjavult. A fóvárosi
nallyiTtalmok r~széról' hlltáro
'l~llan~lénl<ebb kereslet mu~

talkozo/l prompt szállitásu bú"
l:aliÍ~lek iráni, niinl.' ft közel~

multban. ami lerm~szetesen til.
áralllkuliisra - ha mérsékelten
ls - kedvező befolyással voll.

A buzaexport-piac front ján Ill
ilyelifuibl> vállozás az (llmull

HAQMA~-KÖRÖ5

Dr. .Fáy lstvári I. k.._
főispán,

mint a válas~lmánJ elnöke

Mussolini ·ésLaval. '

';,Miriden ,~Üt' Rómába, visz",.·

'Az' eímult napokban aZ:,euró- .ufá~elsőnel< iárult II Szenl
pal polilika, kél :nag'y· iránYifó, At'Yaelé~ 'akr' él' megbocsálÓ
'vez'~re; lalá'lI<ózoll Rómában: "alya' ei~éző sir;~relelével fogadla,

:,' Laval a frallci~k külügyminisi. , a's~káig hÜllen or'lzág I<épvi
'~'ie~e és Mussolini az ui. virágzó selójél.'
'. 'Ola~zország. i'Tüzgleremlője.'Lavalgyermekkorában kecs"

'~Az:egész <viJág felfigyelt eke pászlor volt. Faluja plebá-
.kél.f~;'fju t'alálkozására. ..,. nosa 'fellsmerl~'\,és kilaníllafla'
': P~lilikaivonalkozáslól' elle.. aki~áló IIz<zIIemi képességek-·,
,kinlve; bennünket más, szem- kel' megáldott ·fiul.
pontból is különösen érdekel e "~o De, Laval s~m . volt különb,

,"kéi' Í1ali'yem~er> ~:.,·.o '~Inlé'l~~yj m~sem,her, anal
.. ': M' dkelfó 'az alheista' egy- flzelel/lO lel.klpllS7.IOr~nak,hogy
. ", m , ' .. ' léll;lulmanyat befelezlevel belé
,ha7,ellenes . " szoctaldemokrata , pell al:, islenlllgadó 5lzociálde-

. párinak voll kimagasló egyéni-rriokrala szaksl.ervu~lbe. Milr'
;;ség~.: ;':', , .. ' 31 ,éves koriIban, egyik,.vneI6.

~..:.: Mu.~so~ini,.a.v:ilagháboru 'alaH 'aR'i.él volt'a szo.lállsl~ képvi.. ,
";: ab~ándlilf '. ki .a nemzetközi for~ s,eloknek.•....<.... ::-.~, .

radalmi' alákulat- céltalan '. és .... 'Azóta Lavé'll ls észret~rl. Mór
: .' ., ,'. b I' I I'. körábban elhagyta a partot, és
, csak· puszItIasI, rom o as e o . I . I k' "I' ('I'k f ',.. , '. .. _. mm .paron tvu I. po II us U·

.ldezo eszmearamlalabol. Ero- lolla meg magas ivelésü pá.
sen, szociális munkálkodásával (yájár. '

, ,~I~heletlenné ,teIle és megszün"A Pápa 50 p~rce. mZlllón·
.felle a munkásság keserves fd- kihallgatáson fogadlll II fran
·I~reil .. ,magábaszivó és abból ciák' képviselójét, mely ulán

- 'élősködŐ " szakszervezelekel. Lavaí a Szent Péter templomba
"Ma',Olaszországban hivatalos. sietett ésa hivafal05 olasz lap

szociáldemokrala szervezet ludósilásél szerint "az Oltári-
. ninc~.· A munkásság pedig jobb szentség, 'majd szent Péter- sirjá
: hely~elben,é!, mint bárhol Euró- nál letérdelve djtatos magábaszdl-
·.'páb~_n,;-:-::, .. lással imádkozott". ~ ,

. ',cs"'ei a/' lángeszü politikus A lékozlóJiu - hosszu kó-
,beláilaaz Aiiyas~enlegyházcso· borlás ulán hazaérk~zelf oz
<d~s e'tköit~i~;:;eréjétés reIidld- alyai házhoz. ~ A hi!. llmelyel

· . yülJ népn~velQ!mul)~ájál.-Hal. lagadoll, ,i\ldözöf( és gyalázott
: vZln ~v~.s hiuc;után békél, le· ..:-. ,ujra felébredl ,lelkében és

,r,emteU itZ Egyház.és Olaszor· minia.böicseket vezelő bella-
',," :s,z6g,: köz.öU,visszaadla az Egy- " hemi csillag, vlssiiwnelle Krlsz·

,:'hflzlól.'elrZlboltkolostórokat és' lusához t ' . . "
,7/.)i~nlPI6n,okal.~; rzllörölfe lJ sza- Munkást€stv~l:ék'i,' E kél Qm. '
:. :'::badk~inaves:,uralomlól beve· b~r II fi· ufailói<áf': járla és. nem

"zeiizll;polgári~áZ<lsságot,merI elégiiette ki lelkü~ vágyó t, am-
mint monde(::"mel<gyózódése, bicióiáf semhalaloin, . sam di
hoR'Y ab()l~og,bé~és, nel7lzetépifó csóség. - Példái' 'adnak, hogy

. , csalqdi.élet (,!apja az egysé/5es és az :',emberlegfőb'" támaszlI,
·~";Jelbon~hatatlan szeiitségi házasság v~gcélja s lelkének boldogifóia
· .~ éS·en'nek".megkö~ésére pedig csa~ CI ,z , Ur. 'Isten l, Minden ut. Ró·

,.~az.~f.x~q~ jo~o.~ule: ,; ,,' , ',' ,,' !J1áb~, éÍz.'.Z1nyas~enlegyházhoz
.~ ..L.avai ~.~ inlrllh.ivalalos fran- ~s annak / láthatatlan ' fejéh~Z:
·cÍn poniik~i"I~Í1Y~zÓ- '70 'v Krlszlúsho;., v~~QII

.~. '

:''ifMElNKÁSKÉRDÉS··· KÖZGAZDASÁG
.". ..' ~. . .

'"Az~~· Endrődi, J~gbJség~s~ Munkás-Otthon
• '<~ .•:: #. :.: .~ '_0:-. ~. ; ':. #. ',,' ; • ~. .' • • ._:.. •• ~ _ i ':: ( .

·~.vei.<iIÓséie<·nevébeÍ1 Homok Lajos alelnök uiév nopián őszinte

·~··'~ör.ö'rnnielé~"~Zereteltelüdvözölte dr. Fáy IsIván : vm. Fói~pánl,
,:' : 'akii'bi~jősit6ilak önzczllen rllgaszkodásukról és lel(es bízalmukról
· ·."is'a·J(>'.'.lsl?~'áldásál kérték Jovábbi munkájá~~.·-':' A napokban
:;:·.{~~:~~r.k'eiiit:·I~:a':';fÓispán:.Ur válasza,: melyet egész terjedelmében
:,;tj~::'Jz':~hi6hj'ak'b~h köz'Jünk:, ,,;';'" ',::,'.' ,~~. , .

~.:~;)f?~.;t;'<::, ;t~~nti~z~~i(A'!~ln~,k:.U.t ~,":,':~,:. '. '
1:~~",·,'·:~,·,~;~Hivatkoz.ássallll. En.dródiEgységes Munkás-Ollhonelnök-
.~~. ·;:,.9~.:.::-!·· ")-",:: '.~. "'::, '#.:;- _~ . -,: f -, • '-._ " ,:' • • • • ..' •

· <:'~ége: nevé!>en:' januárhó,3-án h.ol.zám, inlézetl nb. sorah'i1, en-
",<'ge'dje '~l~i;··h'ogy.lelkes soraiéri .é~' ószinle ragaszkodá.áérl a
:',.,I~grn·er~~e_,?b ~kÖszönejemef feje~zem ki s arról biztosilSlIm, ho~y

", a haújtia's'~érzelmü munkásság' mindig számilhat rám. ;
,'- "AiEndródi Egységes Munkas-Ollhon lagjainak boldog uj..

· .év·et.,kiváh;':,hazafias liszleleIlel.: , ,
:<,,~,,'<~ ;'Oyula,\'1935: j~nuék hó .9·én~ ">:::< o:. ~:~>:~', :-c,:::"" ',;:~. ". "~ , ' " .
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• 1Dl.~,· .él véreb~· .-f6Y KéRHÁZ:';H:;;!;ÍiIlfvAZ6sl'~Rj:jAN.:"

Rd~~:iU~~::J~.t<o~~. nJ:;~~;:ZékI ;srr~~lc::I~:~I:m.nlb.n Lon-' :!í::!!~v2t!~f~k~i;i!11$.!~~~~~J!~!!i'::
rl?begserles. III ~ada.s b~n lelle, guel s~o(:ialista képviselő, az ii-rrne:kel és' }'a <külőnl~~sébb.,:Nt.~~lljkü~*.(jh:~:~~!J:Ht.t~ fdr~lIn.i ... ,
ftus~onkét~endfJell g~llkos$ag blln- CI nRoI kep v íselőhá l:b cHi M r.Qe!,~;~~ket. . Vé? üLfri1~tlilóIL~~.V: rilo~Qt~lJ::~~ierrilirik1itt.t~~!:hlUlt;l.
tet/!!ben. mmt tettes~~ IlZen,hel rend- Ding(é': foo! Uóuáli$ /cépviseló- b~~.@t; akl.,s~.m{~_ J1J,heteilenul: :!q7,i;'l~,tjf.~~~JJllvun~90~:l!tJnáf.11Qr
bell f:y.lll'?Ssag .~un~ellebe~ ~l_nl ~ a kél nagy hdlé.ltorn közben- ,IHit~~>óla.nÚír"c~k.. ;!~{e~~lóÁ'< k~~>( :::.J~~;.~~,e~:Vf1ál:;itO.rIlAi' .'

If~..lbuIIO.I, es végul pen7.harnlSJlas lépésél kivanlák __ . "'z eCH/I'k' ~~h ~~~. Lehe~,;,- hq~y;~le.lben, .;~~!I}~t;,~!n!J~!~n~~~;'.~~mlék'i!1;"';,· .
. bUl1fClleben mint lelIesI -:- életI véreb" érdekében .... .61 'Ql:rr~d; ..deokarmeIYlk:·pJllllnal.·. "1 :~b~':,-'''':':~(-.-,..... ,'...,.""

I }
QDyiiDlani fieOlJházra itélte. "No n d '[' - h ba·~,'meghalhat;'-:"" moddollolJ'Z f~E::-m'!':I';sk~~'z:ie:~~~i;'-'r:;r~~ó""Ihi~>~;~~/:'',;:

& ő.' . s em e VI agos ogy ll' .' - H .j' '. A.I·· -',,:,. ~ .'"t&. ·r:·· u 'f!'~~V' ",em· .'.I fl k . :. b . I I' k.. . • orvos.. a mege IS, ~gesz vi 12-. -m'1' 1";&;'-"- 0>-.(.'.; ;.,0:", ó"~./I';:·:'::"":"" - .
I .. ele en.. éli. orlél ommö. es ommu.ntzn:~s-a' szociálizmus, . lélilO!/l bel~g ';':marad,eniú~k ~z ~_;:.~.>~ s~'!~;d'~.~:'~;:fZ~{~~~I;f:~r,~ , .
i (610 keseruseggel olvClstuk llZ - a JlberallZmus egy gyékényen embernek .már nem lehellöbb" -va~y teremrv~" ban~.lll.lTJun~~r.;<.
I esk II 01(111 volló lanLlI{ ~léll rel- drul. Ha v<1ICllllelyikllel, a·ly uk· _ ferre: QS" vágya (l~ .• éliztben.Em}~~C?i~~l~:f:.?Qx;:.n~rp!;}a~:·::'pá~ii>..

/

telltó gVöll'elll\~\I, a mindIln in· :>zenlere l~pnek, l'elil1ldul mind Ulélna azonban hozzálelle' -~l.. selyem ll: t~,)g~zl.riili6Cl,. hllOem . '. '
dok és törvénves 'alöp mHkül cl \lórom...Eg-y I<ulya"~- mon· - végre-:'ez a béreg nem -: lehet "a ,b~n'JónaF:'dlirÓdi:?'~ErnlekeT.-

f mel1li\1 gClzd~k, tisztviselők és ddllá ö fdl,usl ~mber, - C'sak i2; róla; ~ dehc'ínya.il vannak olya. dl/~hó'ij'{\':miliden':;"dáridónélk,'" '.'
I' . nyal<rC/valo méb

I plIpok emberl<Zlen' klnzásail és' '. p;' ,nQ~,:j3kU{.jóll~hel:eil~s2;~ég~.~ ll1ilÍden',;bfif.~_aiigl"kiráhíS(jgnlJk~

Ihóllérmunkál felül.mUló kegyel- '. Hol voltak.ezek a f~Jvéd() lde.-; sek és.c~ak azért .~lnek,.AloRi'·yefei-l,~:u~~~d,<egys7.~r~:';~,"hogV.
Ie-n (, \végl:éieíl, szégyenkezve gen llfa~•. él.mlkor Oro,szországban; elje~e,.k. 91ya~1,()k'i:.minl fl.. báz·.:·rn.·..,__t.I1,d... ió.;~.fl!Í~an. gnllk· me·g~athtjl' ....

I '. ct pol~éln larsddalom. o gaidál'.~ lő b k h k 'I ~ol\doll~nk VISSZ~ él ri él él bo~- dZ iparosok. él p'<lpsa~. az apél- 1~1J.~ ~er« e ',.a, so.,.an v.;2~·, .b?Ut~'/t~~!n~~~~zé! ember,: hQgy ..:.;

/

lti'llln.-n Időre, él illik or az alvl-. cák ezreil és százezreit mdözlék.· _n~kkél~o.~ak, él keves::nem SLa- •.po.r,,;vagiA~úpc)rrá .Ieszesz.~~~~ .i ~ -.

lág. il hilelleniég és nemzeliel- és véae I -k k' 11 f . k' _ ml! .be!Olllk.~~ hozUllarloznak .~Ő.ii,l;zA~·gyh4~nem akarjo lci-~, .
• _ l5~. e.. I re (WC IdS tn 'Vé1li~hogya vIlaghoz. '. ,·f ."' ...,., .... -';.....">' --...

len il'ányzalok flln12vlldjai ural· ldsok kozoll '! "1r.-' . '. ." , IO:I?Il~:.i'jktI5';~f9I. ~mosolyl".nem ..
I lál, ez sT.egény országol. Hol voltak a'k M 'k 'b E:lzemlJe JUloH ennek 8Z akéll'lO,elvenm IOKedvünkel nemI . '. > ~l or. eXI o an. or-vo-;nak <2 beszéde <lImikor~'·.'- ,;.,.1' 'i'~: ,'.',' ' .' .
I HOV.3 juloll <á. Árpádok, cl a ka,toll/CUS nép, Il~ez.~elt. al!,!olldk az lI.' g Simeonról Ol~élslárifaz' _k'x4~1~a~_. h-?-~X".ml~ldig .,s~?mor~

sz:enU~ly~n,: Mályás ezer~ves '3.wronvok. ele es ul~ozl~~ h~.' eViln~eliul1lball'. Ime 'ill valÍ"égy : ..l~~x':~.:~..5;~~r~unl<- é~, konnyes
orsz:ijg~·I?·_..' .. ,·-·,· -_·,-.._ .._.__ -.,.."'''"'C.. táka-:paPJatkkiJ! e~If~:II, ~1Il!k e~__ "~~~:_ ~érn,,_;.'~kiben a :remen'y .. éÍ.;~le~ün~~~,;·'A{:iókedvnek és ."

A mígy és f.zl hónöpos "szo- ~gy~azu(~I~OZ v~lo 1H1:ieges ra- - larliéÍ. az. ételeI. Valósá~igal'lell<r:' ~~~~o.~.l.lA-~!s._.~~[!...h.e~ye és ._-.,,:
ciiJlista~kol1~munisla uralom"- l,;aszl{Qda~uk mlélll? iniekciókkttl éi, nemcsak uzérl," Jdel~:' Sl~ntJ)'dl í1zl.lrlCl hl-vei
kivcrlec1 fegyvert c1 kezünkből, Ho~ v?~tak a .spanyol fvrradal- hogy éljen: h,miZm . él, . mert r.ek:"Örvendielek és mé~ egy
meubontollll hadseregÜlIkeI. mak tdeJen, aimkor sok szó z 16.lni akar/d (l MeRváltöt' ('Izzal szer., mondom örvendietek
mel:bénilolld a neIIIul ölllud<1: pdp sze~l~ed~1I v~rla~u_i. halált él gondolatlal, hogy mostmár de az Urban'" Ebben is legyen
lál iB elll!nálló képességéL _ f<~~;>zluséierl es. hl Vl.l!iI Sél erl..? ~ diadalra iul !'ző vallásos, isle- határt. A s z.órakoz.i!s nemc,H.
GU/ibdkölV0 !<ellelt nlÍZnünk, l~ll1V~~~C,t csodas rell,!;:?kn~uvell nes éleIfelfogáslI ti me~sziile' hlJnem csak eszköz. Arra való.

. . ~~~lIel, kl .vagv pus.zlIIOllélk el. leli Mec-valtol;lau, hogy Zt. mindennltpi élet robol-
hOlZY btlll<áni hordák mi nIlmeri nem Jnlerpellaltak akkor Ez: dl!: /'.ina ember i ...·a-·i f!fdi" .. \> : If' [l . .... -
,,~yó:~te~ vilé7ek'" vonulléik be clzemberiC?ssé(t és humíÍnit.mu~· IH> . _ ~ '-'. .' .Ia an e asu t elkel. feludllse.". ..,.. voll. Nem olyan. mini a hazle- h ,,; I"" - I h' . . .
P e ~ t utcáira és klfoszlhallák, nevéoen" t-k' ~. . I'k . ogy UtU t ~rove. uzhlt:isa maid. o vereuG, ame YI mét van. I' 'bb ·k····· I -< h
sz~tddrl:Jbolhdllák, ~vtir,edekig C k . If'" k'k t" h l l .'. k' f .. t· ova II enyer ,rares<:;s ne él:Sél \1105 al ne t ~ 01'- o nöp n ncs s meg €sa o . -.' . ':,
!colth\ss6 lehellé!< a mi drága. VéllY szi~ora? Most amikor a sem tünik. Ez az l.!mber nem Igala!. . . . Oo. •

s9k v~rlől áioll, dG hilvany magyéirlnlegrilds. él m ag y cl r olyao, minI dJ: úl pora, amelybe . Ezérl ~m~li 'fel 41: Egyh8ifí-
,'i~mOli ndpeklól soha le nem Jlcső mult és egy nemzet jö- minden járókelő a st1jál.lab- gyelmezlel6 szavór: ne odddl
i~cÍZolI szép hClzálll<ot. vójének hitvány sirásói kö.lü! nyomát tapossa bele. E7: az magad lelies~ria mámorhal<~

-',NéitY relé k(lll~me vágni és >!.'I!.y vérebet ·feJ.zlósségre· vo- ember ludoll szépen élni II sa- n~ kergess fényes llclércekel, n~ .
l~örlllllOrd.oz.ni várBsol<ooflllu- IIUflk? '. ., iál meggyóz.Ődéséérl:- Amo· d bállezremben keresd i II boi·
leon l,ere~rzlill- ez~l<czt a nem- ElkerUlle él bitófát Rakosi dern emher gunyoroscHi nézi, dOP·iágodal. " .• '" ~ -." ." .
z0tgyilko90kal", __ mondollá CI Mfltyas. - De a mi'lgyarn>lp szi- d~ ~~I~alaIOS,5~gál. hLiséges. ki. .' Á régi re(lé:',;'zl I~~íiá~'.,'hb~t'
. .b ' d" .. k' .., lartélsal - hl leben nllmes elel- . f ~ . d'" h' ." . .. .)

n..po~{b~o agy öreg magyar bir- Vol en mIn. 01'0 re I<lVegzl ez~- . d' -I t. ! .. , .' I d' :I onIx ma ar. II megorege:- ..t . "'d" . k I' k . d mO la )a.l <ovellll nem u la., d i
,· If' d " b '. :...,' . '..~"

lokof,. _. Indokolása ez voll: ~~ az Ol ogl. CI O~? al mm .en Hiába. ideális jellem~1 _ csak IC, e ara '. fUZe.. V~!J mag,a! ~.$ ;

.. Il magyarsi!ll tilIluinó meg eb- Irdn~2~iul<k~1~s elvukkel e.gY~11. az Úr kegyelmIl alakit! onnan .mrzglflodva,.ulul!erov~1 .:'
ból, lolvlZ lesz lteml.01a és hona, -N~ples szoJassal ne,;, nepotz· Mikor W~llin ton szemben' ~.alJl szar.nyrCl .........Az ek.t ezer b~-.
amii\l)r rúnai el~rnyed'1ek és lOSO\{n~k, ~lélnem "nepp~szk?' álli a nagy NdP~I02onnöl, sere.: la~.an rnl IS lllcgrokkanlltof< és"
mlnJmfJlai5lentelenifányza. -;olmak. sol egyesek "nepgyll- !lei már héllrlilni kezdlek és az; elforadlunk; . mosl ~sangkor
loknflk behódolnak, vagy leg- kosoknak" nevezik a szovjel örcvonal bomladozolf. De Wel· beleveljük magunkat ct vldam,;.
al~l;I\:'l is az ellen uloIs6 lehe- ..Indok vezetóit. Rászolgálnélk Iinglon kemény kéltonéHW)b~r scíg, él kedély 'IBngoló, lisz les- ",
121üld~ n.em küzdenek. Azok e névre, de érzésre is egyaránt. VOll, i'iki hili a győzelemben. ségcs élvezelek .'. tlizébe. ·Vi- .. ·
pedi~; akik mé~ most is kacér- Egy del kevé~ ~olna hozz.á,. lar,loll~ a. fronlol' i'l v(~g"sőkig - gyázzunk. hogy mikén.l.a fónix,
lwdnok li bolsevisla vagy más Ilogy az orszag es magyar nep meg Ideleben.. m<lgerkef:ell él megifiodva kerü/lünk ki .onnan,.·· .
nemH~lközi f~lforgdló jrényzö. ~lIel) elkövete~t. szörnyü, bünc-. fdlOent6 csapal s .dö1l19 győ· nem pedig leé~~e.Vígyázzu;lk•. r" •

lokknl, lás5iJk, hogy mi lesz a Ikel levezekehek.. zelmel aratott. ..... . . 110gy nagybójlb{2nÍle . kellien,'
v'''~ és julalma a magyórság Egyel mégis ne feleilsünk: Lehel, hogy az ő kitartás'él siralnunk d r"rs·ánti'hüneill-·

1
. ~.'

és a;~ orszáQ vörö~ árulóinak." Ulol~Ó. kör.ömstak_adáslg. kü;.· lis keményslÍs;le kudare:ol is vallo' " . • ,:;"v"K, -' ' ...
.. IHkosiln forradt'Jlom hnsT.on- den! es vedekezOl - a lIbera- haIolI volna. De mi ker. kllt.fér-' : ~ ..

.!Ivezóiénel<" bélyll~ezleft ma" . Ils, él szocialdemokrata - kom· fiak ésnók. akik nem c5111ilk . ., •
l:Jyar biróság. . munisla érdllklár~a5ágegy gyö- kozhalunk. B l<ri~zlusi segílség- kor;' mint azaSlflSimlzoll, . re,);;..-

1<lÍrból fakadó nadraijulyáia: - ben. mlérl vesziljük el II türel- . méljük úgy (';a 'diéldalrajufá~l~
Bi~lesen mondla.--:-,Pénz. állá~. lS nemzelközlség Islent~len és münket, ~ IdfBrlél~unk6'"~mlkbr mini <.'lhollY Wizlllngton hiltG .

hirnév, jólql, uralomvágy - . nemz:eliellen meglévesztő, a II legigazabb ügyről, amikor cl qyóz:elemben. Mi n,em esa.lat·
minJen hozzáért~s, előrelátás, l11agyarsáQ egységét szélbom' llegszenlenb harcról van 5ZÓ - lwzhalunk, mert Kriszlus mon-
l'ec~Jlet ~s lelkiismenzl nél1,ül- laszlő Irányzata ellen I Kriszlus :.igyéról ás hllrcórÓI. dalia: ,.Én veletlZk va~yC)k min- '
vu~1ték uekClt Q söpr~dék f4j, Drág~ tllndiitl\ ftzet!ünk, 112~' Rllméljűk, ugy II ker. kol. d~nnap ~i~SZ a vi1~i" v'é..glÍig:'
j.I~Ii.f. ~I«bb...n;t tCl'n\ll;ulI mili t I igCt3~~ miitJJülettldlminq~n""". F.

.• ~ .. ~..: ~ . ",.,' l :. ; /' .

: '. "," ':. • ~~ .~ "'o "
. ,': '_.:.. '. ..~ .~..
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.,~~~~~~~~'
·~~lál[~~~ei~r~yölés":a f6városban ' :ós~:~~.;g:~'~::na:k ~~~:y~~: :::;~~~:I ~~'::;~~~ár::::~:
"::~~",,,-o::~efédJ lu'sztiniá~")íerc~gp~jmás'ul törV~nyjavaslata. téL Amikor ezt 'liz~gá!tuk~ ~Z sokkal jobban összetartják a csa·
· .>:' :~"0; .,';"' ~"~ ..; - '" ,'" >a- ,.. ,<". , ..... ' . ., .., orvosságot a gazdaságI, sZll.\cláhs, ládot és rendesen gyermekáldás
;·~':A%':'·.AcÜÓ::"Gatholi~a::.yasárnap,,,'-"elvÁI!anéskUlöilv-áltan élő sz(llök családvédelmi,' jo~i, killönöson aisböségesen 'lan" rajtuk, ezér!
::'·~.Dagyin~nstretgYOlést'}1artott"a· •gyermekei, valamint a házasság()G sajtó utján való feHdwlásban, íl- eminensálJJl.mérdek, i~ogy az egy

[.h.?~ár~si::'5ii~lÍ~i~~,~~;A;má~,i'~ái-;'ka.: .k.ivOl:; ,Sl?I.~t~.~t gy~rmekek.AgYám~ letöleg a ol;saládoknak;. támOgaífl-l.háZihál!as.ág~ka.tminden erönk
,).':;:.t~ll~.US.;~\!!)~~~et~i'.l<lváIÓ~~g~~:,.-;;.,.~~~:;";,-~~t~$ag:l1aJ.á,Y~~obb,.bea.vall(Qz~s.1 sában jeJöltUkrbeg.~· kel felkaroljuk,' mért ~sak' ugy
/- :~ezer ~ férfi joltötte meg', ~ufol.áslg·· joga }skedyező eredményeket boz- _ NekillIk azzal a férfias el- tudjuk a házasságon kereszIUl a
:: "'az\>órinfn1~ierU'köí~plJi~iet5bógy'~ hat;~ .~;. ;..~: :" ,', ~ ". ~ , ,',' 'határozással kell, errŐl az össze, 'c?aládok szilárdságát ég a~ gyer.

~·~egl.l~}lg~ss~~ez~rei!I~~felvil.ágo. .~ .o~. J\ knzszolgálatíjogban m~g~ jOvetelröl !laza mennünk, hogy' mekáJdás,t biztositani, Hogy)edig
:si.!ásaH::.~(\utmütatásait,?a'.ikef.esz~; "felt~IÖ·.fizelésrendezés, a;;"4'saladt mindon tő/Unk telhetőt megleszünk ezt eJérhe~sílk,

Jénym,agyar.',c.saládi., éleh,t!1.eg-;pótlék·kíépités~,;'aférjes nők kö~. a magyar családok sti!árdságának t nekUnk törvénYN eszkBE6kkel

,,~:~!;nl~Si;~cti~l~~an.,~;:\::,!;~~.::·i, ,,~Wlg~.Iatának. ~orlát()zá~a ;!~tszlk és gyermekáldásának biztosItására, ! :~I~:r71~~Ö::~dg~:7:~:,:g~~
! ::\~:~:~.~~tr~?,~,Nánd.e~,~ny~.,. al-i :,~Lv~~~t~!)nak.!,~"" " .,;,', :"C: Amely nemzetnek alapsejtjei. • vényt hatlilyon kivUI helyeu6k.
<:'.la_'!I!ltl(~r~gl1rNÓb:~~~~~é?~?S~~j";\~ 'A·kazeg6s7.ség ~ k~zOf."-köt., ,: a .nemzetet 6sszetev6 csali- lHa az állam a ma Ja ere ét lll.
'c;;zona:.:az.qkaf·ajki.Y.á:n.~.tOF'intéz.ke~;'&iis~g,.fogozottabb vMelmére uj . dok szétbomlanak, vagy ter- .' ,g J

'>d~s~U~'t'~amély~Fra:ésaíá(fJé;deíhle r.3~iabáIYoiás'-"igényel It ',cseléd~~ méketlenek maradn?k. ann.ak egYházBknablc, kOUjörtl, akkori ámuk-
.0' ..' . o: '. , :". \'..~~ .. ~:' :'~, j.;..•.• " . .." " '. II nemzetnek jel!!ne slvAr. J5- tasia meg Izalm t al egy 1 za

: ~~~~ek;~~~J!~~ ,._~a~sa~"a~?';ls,~,k.·_,~gy~ ,~~jka- és a ?ábakérd,éJ. Egészsé- YOJe k6tségbeejt6. iránt azzal ii, I)ogy lU: egyházak
,;,:,~~~na~jt~{,T~~a,.:~~R,~~::~~~~m~.~k; '~f)s lakáspohtl.ka, sllgorubb er, Minthogy pedig It. tapasr.talat elölt kOtött házasságokat a maga

· }s •. sqr?ö~el1.::~I~~.jl~.?!~,;-;::é.s~~:~f~r~': .k~ölcsrendészelt ellenőrzés, ,- kaz- ut bizonyítja hogy i szempont jáMI is, hatá!yosnak i~-
::Jl~jtan.,a(;~.~!l~ .'~:" §".: '~-';'::'cS;:.;'·: :.: ',isrri,ertmagJ:alelhajt6knak dolog· cultdok Ull6ds69tt ,. g,er~ med el, anélkill, hogya házasuló
::"~,;I?f~ ..~@:)~.~;lstY:~~·:~~~~tel1l1.: ,k!r~lökmínt~jára, .való . kezelése m.k6ldhit elsBsorban a hi- f~leket ()o(gári házasságra . kÓte~
o.• ta!1~f!·~~1.~IY~9-: ....~.zá.~~Ó~~I~?~á~1'.:ta:r·1 ·.~g~szitené ki :ez~~~ta '; rendelke-. zus6gok szll6rdsiga le1.né. Ennek gemml. de ~emmí
:;,tC?IJ.:,a~:~~·Mfid7.".~~:erkpl~,~x~j:1~lem; .~é:iek~t,._ <.>,c.· . ,.. biztositja. , komoly akadályát nem látom. Éri
O).J1em:~~ty~~J)i.~~~kséges&égérl>-I:.-".{ "'i'kdrlátózni kellene' a '8lennyiro- épp ezért nyilvánvaló; hogy eml- eltel a törvénnyel nem a vallás
-,2{~' ,:;.~eg.oe~.~zült;a~családal.apltáS;d.lom·terjesztését; a családi :élet-,: nens államérdck a. ~ázasságok felekezetek nek egymáshoz valÓ' vf
,i:.~.s~~itoló~~l~~~an,nak: k~ra~::de.~_e,g~: ~el,·iri~ihecsUlertel bpcsolatos bl· uilárdsá.Bának bíztolttasa. A csa~ szonyát kivánom rendezni, hanem

.)~csö~kent:acs"ala~aJ~~.tláS~Vágyu,; ~t~ságt t~rgyalásl)knyilY~nosságáL l.idok szétzUllésének, t~r~éket!e~-. azállarn viszonydt eRJ'ts valld~,

.,.. ;:~,~ ·~r~?ICs~.k~álta~~n~s ro~lá~~ és:';>Ez igazi nerilzetmentőés.nemzet- . liégének, a házasság?l< IIlgadoza- I~ltk,zetekha a hd#alSdgjog kér,;, ,
,-{;~,.~za~aqsze~el~~.. i~~M~li~á,~akOo. ~édö programmiamely nél.kUI nincs stn~k kUlönféle okaI, vannak. A.z désében. .
~~~,~5·!kel,té~~fl~<\A:o;f~~1~étrv~.I~~gáti mag ar,fjövö.iIA·,'katolfkusférfitár- egYIk ok kétségtelen UI gazdas~gl. Anl\~k .a. blzto~ rcményemnek
-;,.:m.~~o,~~.qrb~~,agyer.'!I~~~~;!~.I;;y.a!{);silda~ómteháfbontsa kiés'vi ye 'Aho! nincs meg ~ család alapItá· ~dok klrelezé~t, h,ogy nem. katI).·
'.' :,fél~lem .o.k~~Z~:: Ennek},sva,nna!<· o'dlad~Jra-azed~McsrirÚegr~t~~'o-: sára éi ~ormálts ,fennt~rtására hkus testvéreIIlk IS ,megért~k és éi

'. ga7daságl. '?,k,al. de 1~~g.töhbszQ~i bd- ó'ár " :"':' o','·: -: :" , s.z:Qk!léges g~zdaságl., báZIS, o.tt. ,nemzet érdei,ébentamogalJák ezt
""Jndc!k~latt~n, ké..nyelern.,,,~énYUzésle~:~;,~ J·t:d:~': '<.::::,,~,;--1r\ ...~y,;,.'~ ': vagy egyáltalában nem is alapl- a mozgalmat. .
~~~~~~?-á.J.:'~~~as·Mg',viilódí,i~céJji.liJt~k~;{:! J<:rp~ger·,~(,a.dál},;dr·· orszag.'; bnak családot, vagy ha megala-' Ez a törvényjavaslat, .ha ,tör
·;;::fé'lreismelése': f,·Agyerme'ktelenség;.,gYOl~slk.épvlseLÖ.hang~7.tatla;hogypi!ják, a:t i~glöbbszörtermé~etlen vényeröre. ~m~lkedlk. tulaldonkép
·~'ésegYke'·hém~sakértékes·.nemze.ja~~lőteTJeszlettklvánsagok~.ropa- ·1 lesz és igen :líokszor válással vég- pen ie(~III~1 ~l dolgot nem fog
,:déktöl fosztja 'meg a nemzetet, de.;gálasávalés az életba v~ló á,.tul.t~té- I ződlk, Ezeket a bajokat azonban Je~elllem, .jogllag nézve a dolg~l.

;a':'Cs'aIAdiéleiel 'Is valódi tarial-: sével nemcsak a magyar kato:,kus, magukból a gazdasági nehézsé-.. Hls.zen Igy volt 900 e,ztendel~,
.'.. oá' ól H .. "t" b" 'I~d'" hanem az egész nemzet nemcsaka-k· 'á' I h t amikor az állam azrgyházak elott.-. 'm t. drm3( sor an a csa" l· : .', !:(ekhől ,tmagy:,r, IlU nem e e,.. . , .', ,

, 'kO: lék k': . '1' lá"'" f·· " magyarság hanem ~zegésl: VIlág. ' .' kötöll.!lazassagokathatalyosoknak.: l)lee rlleg azu sa Jun ,.Igye-. .' ,o.'". , . 'hIszen . t /
· ..... ',). '.' ..",.' 'é 'k' ~ mmden' népének Jobb JövőJét kl- , ' Ismer e t! • .,
~<~embe, Yégrea cs~.I~d\~Ölel ke. .".' , . a' 81 c~alt!id lIZétzUII~ae '5 gyer- Igy maradI akkor IS, amIkor a~
,delbomlását kell em,lllem. ~.köny.: vanla szolgáIm, , Nemcsa,k ezt '. . mektelens~ge nem éppen II 1894, évi XXXL tc. hatályba lé---

.. nyel mU háiasságok és a lJyors' nemzedéket, hanem az utanuk kö~ legszegény~bb emberek kö- H' á I é' , '
.: ~. ',b őé ' h ' 'lIt ák . t h _ peti. orvalOl'SZ g )an s igy van
· , álások korszakát élJ'Uk. Az elvál·: vetkez t IS,., ogy mega ala!!S zött fordul al6, hanem a e e e . '" 1S>95 elött kOlött
'. ,v ' .. ",. ' ., . f 'k b k dl b té5 bb k él azokné' a k i k III g Illa IS az .
'(1ian:,é~'küIÖl1váltan él~ szülŐ.k, gyer- i ~le(yu et a ban a . Ul e em, en, 19::sz~p:n'felnevélh'etnének ti~llán egyházi házuságokuál.,
.}(J1ekeinek JétségbeeJtö helyzelére; amelY,Róma és Mo.szkva, Szel~, több gyermeket ls. Gazdasctgi Azokat is híltá.lyosoknak ismerik"
.:koronkinréle~lénycsóvátvet egy- P~ter üt óda. é~ Lem? . utóda,., '" ' nehézst!ct8kr6I1tttulajdonkép' el anélkUl, hogy p()lgári házas-
>egy, bOnÚgy' tárgyalása, sátán és Krisztus közQlt folYik. pen nincsen sz6, csak hivat- iágkötés tönént volna. Ha ez l-

· .Pusztán 'o i eszközőkkeÍ,erkÖI-: Ebbena. harc.ban Stent, Istv~n kozés t8rténlk rá, mert ugyan- törvén javaslat törvényerőreemel.
,.": ,,;. J, ~ . ,': . Magyarországanak ott kelIlenOIe azok az emberek, akik gazda- d y k' ö öd

esöt' és, családot megmentem nem:., ' .' , . ... i hé é k e hivatkozvlI ke nek, meg vagyo gy l ve
. "..,., " ~ a győztesek között Krisztus mellett, . s ..g ne zs ga r .l( 'd 'AÓ l
lehet:. ,a közszellem gyökeres .' ' " ' nem nkarnak gyermekeket el- arról, hogy (vVl lu a att nagy,

fátalakításál'a és" a. gazdasági elŐ-; .Arról. szólott.elután aszó~ok, tartani, el tudnak tartani k6t- üdvös és el6nyös vdltozds les: ta,.
~aellcÚele~.megme"ntésére vall' szok· . hogy a sajtófelrázzaakényelemszc- '. "irom auzónyt ls, pauta/ható a há,assdcok, csald•
.,' :ség(D~ are.formmulIkának a jogi relő~et és ~sele~.vésre,o végső er,ó- pedig ezeknek 81. eltariAsa többe dole ~~ g~ermeksz~letesek ~iirIJl., .
o~szkÖzeit sem szabad alábecstllni.. ·feszltésre blltatJa.~ket. Olya_~, mmt kerill, mInt négy· öt gyermeké. Adja blen, azzal a tudattal tá·
:'~A;s;eméremsérlőiratok. ·képek és' a. vérátömlesztés. átviszi a maga Az 18940 évi XXXI. törvénycikk voihassunk erről a helyről, hogy
c.~falr~gaszok büntetésére, a fogam-; ,vérét az olvasóba. Csak olyan saj- nem váltotta be azokat I remé- al angol k,irállyal mi i5 elm~nd-

zást akadályozó szerek hirdetésé· , tóra, van s~Ukség, amely egészsé· nyeket, amelyeket kOvetelöi ~s 111- h,assuk. maId egyszer - i ~lltO:
. k l'lá á' ká k d' aes.vért,vlsz át a halálos be· kotól' hozzá'fűztek hanem azzal ian ellsmond}uk, hacz a jUli.: ,ne e tt I S l a . a rom o asra, 1'> , ' , ., , ,

· '.'.v">lla~sg"yalázá'sra a prost'llucióra· tegségben .sinyl.ödöl~riadalomba. hogy a dib lehetöségét nemcssk lat törvényerőre! emelke~lk I -
· y ~ ., ... • '. " ,'ó', ' " :-:" '. .• " hogy A vllágválsáiban ml nem
.~~~~,kö~erka'.cst~ég védelmére' van-o Se~édJJtlsztinJán blboros-her· elvben mondotta kt. ~e gyakor-.. félfak a ma art. ml remél'Uk,
~<.:ilak 'J'o!!~zabályaink, dea közön-: cegprlmás emelkede~tfel ezután és .Iatban, kOlönösen • htres 77. pa... d~ k h gy. t J_

. ..~ .... ", . . 'ó b" fl'''' 't ál! tA. tu JU. ogy ez II nemze azeren
~:,ségtu,lnyol1ló ré.sze nem tud róluk, ~.esalá~védelml a,c:tlo " tov.a ~I, ragra UI a apJl.lo. lIlm e a d.nos- csé:ien átmegy majd, átgázol a ~i"
,,;.~.s; neJ!l.~les.~.. {eijelentést, a halósá- Ir.ánye!velszempontJáb61 rendkl' , sá tette, lágválságon mert a magyar há.
, gok. pedi~ ,b~va~~.jból, a.r,ánylagk~., vUH fo~tosság~ bejelentést lett. oz a t3rv'ny 40 .sztendB ala~ "zasságok, a' magyar családok tisz-
, . véssé ,terJesz~ednek .kl. ez~kre a. '_ A pápa koronáláslivfordu-' teljesen megvéltoztattll az em " ,
· ' ., ..' , .., .', ':";.. ' .' . ,. bereknek a hizl!ss1igr61 való tasága ás- crkölcsössége erőt é~

;cselekményekre.,; ,.'" ":., ~ IÓJángyermekl, szereteUel és ra- fogalmit la. EI~ké6Zltette az 'jövctndO nemlcdéket ld a. m.t..
,... ~"l.~ 'A házassági . jog 'terén inín-; gaszkodással imádkoztunk az lsten utját a csaléd tItaIino. fel- gyarnak,
:'·denhen aFEgyház álláspontját kell; háiábanakeresztény~ég nagy csa- . bomlisénak ~s. gyermekt. Na~y beszé~e után percekig ftn..
o~érYéri:ye~i;te.ri(op\~,há~as·s~g !i?m~Jy-; iádjának',közö~:'! ty f á é r t, 3. lens6gnek. " , nepelték a her:cegprimást at csa-
ságátelö'~oiditaná"ii' házassági ..~z~nts~g~~.( 9:~ a i pápáért és Van tehát hálas~á.g,de níncs ma- ládvédelmi gyUlés résztvevöi, akik
elöílikötelezŐorvosivizsgálat. HatJ itláiiiiaösszejöltUnk családvédö gyal' gyermek l Mivel a tapaszta,~; befejezésOl ál pápai bimnu5zt~n~
hj)tÓ~bbvtdelmet igényeln~k u iy&llésre, boiJ' itt m~vjlsgáljuk .. lat ut mutatja, bOi)" poliári kellék ej.
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~:,t~{~I.>I::I: R- E··I~ AJ), N A· G Y V I L A G B O L
<~~~~"~~~ """"'''''''~'-''''''_~'''''''''I<''V'__'''''''''(b:<J'_~..,.,...'~.•
·.'EINgj,~é;. Va/ga Fe~enc t2~,d: I· Tiltott ~űtéte(végi.eÚ·afe4 i~,Ai"Endrődi . KereSkedelmii· ,Dr. Zeóke Anta!, c' k..,rü!ef.

-·<:·r6d,ulo?<:ii'i· -~!<~ilÓlik'üS .lal.liIÓ eile-. Jeségén egy csizma.dia. S1..ii:~,,--W.LÖ:. f;J~r, ~3~é](l) ~ZGP1~~.'()n.es!~ úrszdg~vüles! !-<.Qpviselóie. (lZ.
'gYIl_Ll'?·_Nadhera ·-Anna ~ndrt)c1. (",r~~Arpud.ltlp\ közs'<'gl 'or~ ! ~,.(,~~"vr 1;".1;/3 ,5/0l<é1~?~,. fdr endrődI Eg)'stg~s Munkds Olt-
-dl2ésptí~klillli lk. tatli:óllóf. (i'din: v05.1lOz b~áiWoll Turoczi Jallos- , ;;.°11 15 , tea~.~~e/~yel . ..Endr,ouon _{;} ho~ hélzm~I!~/el\.<'I! eloprD e~y-
allo külőn érlesilés hdY"~It.) ,.. 45 éves csizmadia mes!,zrés l ~.~(Jb,ÓOL.:-/tCl.~ fel.~ vendvg!o- • sz.~z pen~(ll éidoITIlll,IYOi'O!, •

.~'-': D'· O . I - . ·f· ... .• ,. -. , I;",r; lev6 helYI:-c:?>:!e.)"o. ..• A Katoll'kuc ·N.f.ns .,""~s.z.g·
f_"::'~;';';;;" r, - . J áh } .ó'<': s e lur- .\<ils~gb~e~'Weij kozoHe él~ or-·I ..•. . .: : . • i" .. ... t;:t< t.h,,;l l:' A
S • •• . Q...., . . h ... I A Szeretet~~sztaUáísaság ,C# K;ngazda Kl'lr ~-nl··I';'o ''''1'·01'''
:;·-k.evltl .u~vv''''c1 el,eS!yetlc ll·e n-··, ·vOss{lI,' no~y.-:slessen OZzöJUK..~ ., .. ~ .. ; ..•. , ' ,.,'~ ~ ~f" U~.. lL' I .,'
~~e'z:e M{iriél I End. ódl'ól'.~ .;,. _',: mer.f fl<"lcsél?e h'iJdoklik. A·l. or~ .~~lW(l}/ce.,u ~.)~~~'!.IO •. ( [IL,l1 ru~dez. S;WY-,C1S0:> évi ',:<;{;sorapt,J N.zp·
:~-:~TanfeIUg·yelöilátogatás.,-Dr.·' "Osa7-0111101 elrllClilL it C~IZ~1i1' 'I [(l~~~:]~~g .. [hl/füleo. ~ KCliOf,!<us '1:t1;: l!.l!gYler!l:.t?~,eh:él~l~lve: :~~~
-.Jung-Miklós Idr.-ld/lf\tIÜ~Vl!16fl!h-· di.ávéll S i'l-Z-öSS7.Q[l.y! pnllQ:lel· . N 12 v!k7billl. • •. . ,fo.',U.:!lf ~!e~tolt~).:[ (, IO?~n~ll,~Zi,~
: fUdr I3-ali c.lldröure el keZl<11 et> I~>nül.sulyog állapolbnn li$l.dlltl. I . ,Halá!o~ ?lpal;~s. Nil\tVIWl d le~.",IO l eS"ZI;e."'rO. A le!i~i"I~.;l·O,;
--méilk~~tllct li k~lolikusi:;kolák C5:9khclll\M.nlegbllópiIOlla, ho i? Y l dan M1kn :2~f\~ Ta.l/osz Perem:. l tT\lnd~~~f o··.~·~'l a", a I r;U:O!llf'2!2
.. ••.. .• ' , '1 1810.... . "ct ,. I "legyesuelet\ l<,p\ISel\~ vOlélk.
· ,hlva.ldlos··.1<1I0\.!C1lasal; , .... (I ·s;r.e~enc.:"'?:tl.en ll:lSZOIl~?n ,11.1~ .'" (<.\o'!-5 ~_"L é! l~!'pélya !'. ~Zél' f Emelte a s:r.cipen sikeriill es!
'" ,Klhallgatások·a f{Bzségbá- 101/I!-lUld<!/ veRllzl~k.TU10C!llH! :ab-:lll kkudl le €:'lszn!<iH pIhe- r·' -,,/. ..... ,,, . ,- r I; '.

- ._ _.' . " . __ ..• .. . .j. , . I ern,,,, llZOr. ,f.'.5?'lSl: IZ.,) 'ls~
'zán. Dr..·Helllllc/1 Dezso ll). f()· rovld ldore nldgahoz !'?rt s 8,{· InlÍre It, m.gleg Sloba!-rall 1?I', .; h .. "I' -, ., ·1····' .: I·'··· - " d f I' ~. - h ..,. ,. menv. OHi' a k:-'ru fM1H'PV!~I~-
.SLI.) >.!éJl)\r~•.vcl/'lll<o:'gYd ti ,es.!YZ() I(OI.,wlIon 01,('), .ogy II OlUl~- 11'/()tld~ 1'll.. éi!om plpál~l)ö[ Iti·· I'J· ·D· '7 ők A ' {! l . lj
-s ei'oa' k" .... I I> e ·1 ell' f· ..,' .', i . loe r....e e wa s ,(,Ufe,o,
.. !- .~:;t,t o~~~gun< e I <ez., lel· él :mege~li$~W!V~tSi'ljlll l lIulioti,~ ~(lftJi~, meggyuitOila . éJ?: Ullli('p~l\,es vélcsörflrll, 10-
és~ kll1a l'galdS(\!<<l1 dogd!laIOsl-· Illa~il velJezf~ el. Eldwr Ismel /, .."... :l Iv·a"[)l';;, . i>'!"II·IC?II··II'<"O! P~7'f:<:'e'~· . . .. ._. . . . ,..... l dZ DgVl1erllu. es ul. orC?g \,!iJ:U d lU J" <-. h,_ :;"1 .1,,- "

·1011 'oko/.S<l~.!HIICl;n.- .'. <2IVeS7ldle eszm«"elél ltS rüvJ· , ··'f . ''<' II ! Irl"rr .,,,/.- Y""I' J/)'l~<~'f nll·lo·'I.r
., ..; _.' . I !l' . rCl.!p(lp-e!O ()rmi.111.sJ:~nl1l1:'eg"-,,. í '-;<. <.... V. ,- < .... .... .'

· Káp~I~.t épItenek :a debre d~:-;e!l l11e~hél to !' ., .'d ~ . ,il ". l 'Il.- I ll1!lflh\vásard - Dr_ Hdrmc!t
··"'eni:katollkuso!< -() '1>,. ''''''II V" H' k' 1. tr Ikus .\ $ ..omSl::l! o" n."r C.AI (n,_~ l· ...

'". . ...• _'-.' h,,<- ." . .arom lsgyermen.. ag .,. ). P. , I () t': .",.,. Dezs& Ip. fÖSLo!R(,bir0. Dr. Jung
rosa .~ltlkeldd .él l{dfOlikus e~!\· halala. l{1!1lI~c"e iwzs.c~~I)(W ~~~'1,~Sll:d\Clt hoLL.s.ele PI.I,kcdIMiklós .v'ír. faní(lIiil!V<t~ü és Ba-

..h~4_?,~,silgllá. él:~lleIY 1.~rs<ldClI l!ajnalJózsef l-!aidAI.~od~ kél.lÍs IléH la.. {<kas józsef /1;. föszoh!ablrÓ is.
..011 gYUII~Sulcln· ossb·joll Pill~Z' teiilVC2S (iolika nevu ll/.iwykdla _ A gyul~1 ~~rvényszék biin!e· i :Vflrju józst>! elnök ildvlli'.IÖ srq
hóll\lé~ !clvdSSZcll f.;I~JJili _U II II a Nil~V Mi!láIYlléni!! vol! ~()nd()· ! lólaI10c:;':: hét .nap!g lárgvblto.:\.'ai Uldll Csernu3 Mihály ~páí'

J~lkl!n :kdllOllliildf .:- A neme:i l.asbdll.·Alllilcor a !<is!.Jvern!ek i Oyomnn Harlelisrein ignbc Q'(I- ·pléOC.lIl08 Hagy!Jnlilsli heszéd~

01{ciör hUlllíll~r~rLJbl::'r Emil ~Il~,;,~!v~'dii! iá;s;ádozolla 1(·0 II y- Ihoni'li<t:l'esk~dő sildqtszf1ÍS! é~hen Il!Rleilla· 6. lőrsBdalnlÍ, val·
:~RYCSr~,lld.il(lJlilr V~ z ~j.é,:;evlll. él IltlbiHl •. nld!-!';Y(l fŐn lo!ff.! .él f~rró CSi1:~~i QÜIl.ügyé!. rförhmstdn I!~9i.~!i (c.!1 8~.oli(~arili1~ f?~lí~~~'

.. K<:'lo.lII,u:; OI!llul1 a~lll:> .. ldl:lJil}. ItrumplllevQ~1. 1.'l1ll<?\V U~V osz- nms;releg ~t'Jbondl fOliado!! el .sella!. /!\ lel~119!ll~ Htles kOle,a;-»'

kll/dl::'lÍ"'11VI::'IIJk. • . . -iZeJ-Mlllle, lloI-JY.é'l kislv:<iIlY sé· I r- 'I'tll' oz' "sr" l"'nk"elnenl .-fo I s€glelil'sllés!. iöszcindekof ~~
Béké '" Kö i ~';<' )e cl \ r .u, .u. t,. . . OL'" • d ;,... I ! I l'·'·

sVarmegye z gazga- 'iilé~G.'i!w heleh(llf - Nagykdl- ..I f' ... ! f" k mIII en uliOsr.:rl el{'Z Ine ozo
tá . B- . . N '" l/' d - [I k '.' nenl !U\loll 17.c~lt\l. I!Z el <l ~~\llC. I." ék - t'· l I

.. SI . lzottsagal~a.!( ~.P()I\I<JI(l~_1 OIZ. ne ves..0/1 .anillo!\r c:;zlvn- f'l-!lv~nll\,olc rendbeli CS!lklliSal ~o7Iev. €~1\:~eRe. mlli.a tab.él
A,I>I/.uIIsd~a 11':lf,» ~yUl<o:'::;"11 01<,', dós, klsleilIlYSzüleilu'!l< liivollé- .. ,. l .. ,.> ·lb II . Ik l .- _' I ~8 f",(~b(\l'élll sluelel ölaper~~

k· .., d·· ... , . . I . h I ·b .. t l li .. . ~S (ltl ,en( e s I'.Qsllél~Sl! /1",,'11 ('nlo" II'" 1·1"'n kö'''e'llndo-• ilII I 0111011. IlO>!V il po yak a-- II? eH a Illl.. 1<2 V me. ell lals7.o·, 'oO •• ,.... .... '" '''!ir v I

.~ mi elemi' iskola !elcíflíllÍslÍva[ az. JOZOIl. E\!vldpa!léloŐ sükro vCl,dolJak .1lgClbol1ó'l,kere31(~do~ .. iránv~>(vül. M"kg SlélvBkknl ld),
· endródi rk.eg)·hiizkö2ségp./ bilza.. dlll!.r.agyuilo1f(j t] fuhdjdi s .. MI.llleg 'y' 180!<Hl~!_l1a'lg~lf~v. kl. S7.~.!llÖlf(l a~ !!1usllris velldr;Íl!,>'-
·meg. lIliIIl dlll.:iV d IWLs"g><'~I··11\1il<or szülei hClZ<'ltá!<'k. már (Iklk elmolldollélk,. ml!{l2ppell ket, Endrőd kötséi< népét. ((li·
hasuIII6 fIlIIélelek I11l::'lkll. mél. c,;akkisle,h,nyuk· rJH?gszenese· károsifottö nlev- ,ól<e! HeH'lens' lódésé':l\"k. h6IildéÍs~ilClI( E<dőse-

· JúlYOS dddlllSI<J.!éIYfoiyosilllsá~· ,1~lIhl.lIHest~re"~I~iiilk; ,-'- ViI-. lein. A lanukii;(lUgatásOI{f1lleg- gilésél luirle Iőlül<. - Dr. Hen·
vdl.itajldlluó· vallaini az islwlá . .md/zy í\ÖL.sé~!)en .-.Raspdk. Lo;os Ilap hdefezlék és cl·. biró3ág ricll Dezső If). róbiró emó:lkedvl!
f~llllleirlcl"dl. o I.!i'lldao·· kéfllsJ,:j(?:l-Jd;-'JsEf<llkCl. Idlliai ViSS7.tlUllUlak Oi/ulári'l. .ha,n};ú vál(')szóbCJIl köszön!e
.. KJsgyUlési tagok választása, ,\Ztlllye, arlli~or si'Ull2i.nem vol ahol. késóbiJ. folyldfirlk él l {ll:' ·meg al. üdvözlési. 161jll, hORY
l}.:kolSVClrlll ....~y.e Torvllnvlialo·'öl<. 011 hal!. puffO\!ClfOll kukorj, 1·'<;1 .. .. tlÍvolból ai ldilsö r~ISZ(ll mt/91

: Sd~i Bil.OlI~cl11~ a ..~Y~lllcd . i<i- ·c<il_esze.Rekil. f':!,iÍhanv· sum ,~y~~tf: 'é ... h it t l- t ki IlHi'~I, de. cnllek tliclllére ~()n~.
rd:>. r.ts7.,zrol kIW\-,UI<':;1 rf/Ildes v i'JlalJ ogv '<ll«if!7ÓCsövébe ilitoll . . '. p ...n ~ mar .~ us .. m_.f _ • IrukllV IlIUIII'il fo!ylk (t kÖ7M!,?
ICI\:j./iI Csefflus MihálV apátp'( . .is m~;dll!:éldl. _,. . .. A:~ ·_eJcsClfoll Szajatr l{(Fsegh~n feilitSllése trckl(ébcn és meg-

;bál/ost, P'lllolo!0lckd Clúszlüirr Kcí{·. TöbbS7.ör volt bOntetv; tlt- 5:>:abó Pbl l!clzdit le\'~gl(l egyik. IlYiJg(~lhali~ o fa/u névél (ji
'mán dr_.: ~gyvé~et és· dr, Haviár toft műtétért 3Dlyük Sfllld()rné f:2!H!Ilé!. mdr mör napolt ól/) ,I irélnybl.tll, trogy é2 vArmep.ye Ve.
Gyu~a kO,ZjeRy,wl vdldSI.IOlld nl4'}! '!Ul1élPd!ctil aSSzony. Qvakrllll. beleg- volL A t!fold)é1n .levj2oli . z,zIÓsrige m~!~·9' szerctQ'ud ka-
:~'.Ill\k, fill~ülleSI és. éi"dlál\l~s II\?htlflY iiteC'klll<oria6érl. vég~ nHlrba huscif olcsÓ pénzen ki- ' rolla,«s ktlfOlit1 fel· ll· jővÓDl::fl
VIS~Ldl(l'SZIlSI I<elt!lil hog y IllZ- . ·11/· J<. , k . . . t r I b L· I' ,. b· .... ,. .

~ .,-- ..... , • . ... /ell toltIHu1ele elliZösSlony. mu.", a cl u éln. ,ev.(l dO . í3 ~ f~II(\d~sre hiVlIlott 1111~Y

hallV k?zsell' eVdl1~elJl<lIs bl'ddll1osl· él kalocsai törvéllYA· lIYOlcvClIl c311r<'i<! vás/'Írolr bel()i~,I{i.iz~Ú! mllldcw jo~os ~s mel-
zUlIsá!r!1 IClgldi elkllproJ)tlgdll- .. ,... 1'-- k .. , A·" 6 .. . ' .

. . . . .. iZl!! i!. le? eni L ,,-\ lll' -ia~ su- Mikor n 8'azdt'l ltladlD II beleg It!:lVOS l<lvilll~6giJL Dr, Zfókt
d~1 IIH.hlollak d 11Ivalall'S /tsla :v()i<Il(~1 nyolc hónilpi börlöllre' marha husát f~lébredj:1}I'nfle" Antall'''p''I-''elo~ <>70'la l , f"1 """
kel kdlollkus /ell<~sz Id~lél; ba~. . .. . .~. ,... u . '''-,: :.. ~" .• _ I :- .. ,:

. .,. Ilélle. .. . I 'l (', J -.. / I • •.. uléln a 1< ozollsé(1 Sllrr~elq ke-ro Apor Vdlll()S es C'i'lrllllS 1·1 ·I··é ' e,,( IS.llere es él .lllen mali'J1 . - '·15' ." '
. . Ha á ra t !ték ft csökmői . I ~ , ., , l' ,. A I k . I . I'·'

MIIldly·. apa1pl..tbdilOSok eliCl/l. '. e8 . w150 reslelI elvIIle . éJ)'. i'llIéll- re met~, .ese e VQS III o le
· . ••. o· .. arzén~per egYik vádlottlát. " l·' l! ,
N':lllril!r!lbell v.al~'iZIOlld mI/j.! _. \ I t c. - .. lÓ. ., . orvosÍlOz, aki nyom!HHl meg-. meg azon )oZ sna.!, <lma y ar,
.'. ··'1 .. . l·· T· . I· . j: (il >reelilll Ion .:.lly::;Zlil< cl . .• , '. - t··' f· r . bl~ , .. ó f ,.oro,os l t'l}.! j-111. cl (lrven..y lalo· "I _.. •. .. A •• tlllé1.. PllO!fél II o g y Iepf"l1ebell SZlIIlO es cl ul i:I 10 v JOv ~ e

éi' . d· . I~-'rf' i- S1 <1 . . c~o <mn\ al'7en-pel' vouiOtllCl; ..' - . . I h R····· . .
·~ ~. r: d, di ~ 1 II or IlVClll~~-. 1'-) ·il S . Ar o }' ét'- - flh'fibefe;?cc!e!l tiHal l1ustil mér. IIl( 11 Clf. o/?zlfslIl< «IOIenld)~
-hl<lls Ii)pClSL10rL Bell' d !edlol,- .<0 I . l. H()oY anosn C?:~Y .,... ..., ..
·k : - t'·· t·· . ~. - . l R ff k· r'!ndl).ali \.!yilkosság biíöfetléb<!ll . I,J! I~I il gaz.da. A. gozd<'lf lefor, él~ IlIlYillemes nÖ!JY ml'l~ViJr

l!·S )1 _OI.I:;dy,1 ICl~O { <I elV 0-:·. .... .. _.' , , . . ,. I 'I . . . cel! ~~lTól ne SOllUl bes7ellUllk
~ :-J.i\... 'l1U!ldlél kl ·bUlIosllek· es ezer'- lOZ él 'él { • •
r(llJVl· bilav.111«) ul:; <'l t a varlllll~ ,.. ... ...-.,., : .. ." . . .'.' .1·.· .. ; . d~Qrdékébell llInii(Í/ !öbbel le-

,gye va~löi~i1iisailli11<, beiölIIt. hdlaiUl '~~II~.. L. KISS LOjosl1ei Közel két és félmIllió em· .. ," k .fl _' <.

S.lIl.~IIÖbb:i7.ö" l<ifo~as()lliil{ él ~"cífl)~vfl12J(lnl f\::'~~ylléÍ7.Já, Z ber balt éhen 1933-bau. Az in fH UIII b .d Ul n;, vtll.ro
k
, ~.n. parin·

.• . .•. . . • AT B > .. :. , !. . . . ' 1llV.1I ell; {ll po III. ilui'!n egy·
valli1sb.zke erdekelh'n, fll!Y S7Ó' I~agy _JIlf~~~~t 1f> ,,:v'\/. f~~YI.lél!.ra seg enyt:.II~:'le:'e él\:rl!cult gelIfi arélnl. ":"":'Le!kes éljelli~és~el fo-
val ~er,~l l1el1~Ir~,zllyezlek. Rrjf· I.~/lll. ~. 101~~IlY~Ll?., nnI! él l m:mzellwZI blZOl!SajJ mewen. ,_. . •
fay. leIO~'ell!sef es 1I1l/l.!VDI(1::;l~·f(~liblVéld'0f1flJ<ol bí:/onvl!ékol< I difci iit!entt?sf leli 1< Cirzé. A ie. ~t1dEOI~ bes7lde

M
ulfH., TÓOfh lmr~

libai, .E~Vh(;(I11lllc1ll !lHml I<e-. ·Illmn'·il.j)c'lll f",lflwntel:C? . . .. . : dZ lo!ysé!>les 11111<~s 1111011

n,sI.IUL AII,IlOI·· f'li·c:,;,lhh, hOl!\-' I . Tiltott m!ítétért letartóztat. 11:Z~11~~ SZIlI'l II I 19~3 1><'111 2 <3 elllüKe fe.H hílvi.'il'()~l 273, la~
lé01en'llyomon icl{ifordul l,dIO- f tak. két szülésznőt. A dlllifl' nl~!lIO, emberh(lll eht.::n. A le?~· larsa lleVdl\':lI fl keres/lenyes
IikiJs,fllelles f,,:'Il\lellcid "1'\,,<'5 l' /.:/ J ;, - : l' .,., .. ,..... I' ... ii.lDb emll·u Oro::;r.orszé!\.?ban. rleflll~li gondo!llrhoz vllló hU,

· . . 'l (/vur: c·'VlIl.I.)rSelf .>Ii'lr ()7r,~!!" .. .

~dndl~I~~,Sllrol.esl~I~S ~i!ZCI()I< Bllia' Kcii-olyné és Mfskolczi Ig- (1 Illil~ió). ~\iJlM)(111 é:,lndrab""l s,z!?~ilm~.I. lIlnid .. Kovdcs Ferencz
lilS7.eIO •. SOlilillc'lIOS VOll III (:!!. Ilác/lé l . r··ll .. ,.,. . ilS~1! al,lc)z"lul "'/~ el"lrn,'s""J" Ipalle~lulefl «InnI< elllell poha.... .. • . . C 1111 cl () C v cl ri S,,>ll es z II o. u . - u u - ,-" . . .. . .

hOI!:~ e.z:l>a~: n~olló:ert . néllállV i<lll. ·.:ildi< ellen az él l,!y~IlLJ me, flic.Ínyn12lc -qc!Yi'lnllbbdn i'JZ· fell OÖlllbös O\,u!a· NCln!7.eJl

endl.Odl .. kilIOIlI< ll::; I>I/olh(l~!1 l iill fel. lJo~y az lltóbbi idóben . <:~zll::'nd~)ben 568.000 vagonESlységll1 munl(éÍló törek vé~;ei·
ldl? lS lilIllO~élllo. -Azll1lond·, ,. . ,. .. . .'. , , k·' ... ,.. ,
'a'l I ·'·_1· ., I lii!>b IlIIOl' nlúre'f"f· h"'l'f()II"k QdbOnal.·144000 va"on rizsl Ile v.arlll('gyelve7erere dr.FdYI < IO>!Y él Iloul-ver«) cl q! .,..~ .,," ' .. .. . -,
cSl:lly6hb ll1éldcir 'll1ely él Stl.~· ,r,,h:!J'e. LctlJuióbl> két fi c'l112 lI«)ru 267.000 zsák .kávél és2 és f.íl- .1~'Vál1lf(·'~SP(lI·ll!'a. Lelk~: .Idiilllde~
. .'. . ...,. ' c' ., , . l .-l -.., - II . . '" .' . Ies ny I Vti II U t 111" fl l'l ro vJ 1 6
lal f~~l..IH~1 IS heph/ldljel. Fv.l- /ellny) .. ~.nero va Oll1<'lSllll(C1Il_, ,1111IllÓ kJlogrélmrn cul<rol sem·' , , _.. _

• ho····· . .. • "1' -/ f k· j. -. I k 'I~ h alall13 nepsze u fOISPélll neve·.nolll?l1lllere!< l(ll II Hl S el'élfc1sl· r'lSZIJ·l2szno <e il Sle s/Me I rnlsl1e te meg él VI a~on. OllY . k ... k .·A' ~· . .. E .' . ..,.. , - - .,. . . ., ,. ne enlJlle'le or.- léHS(lS<lg l)
VilI l volna ildi od katolIkus II~yeSl.seg fogh(1Ulbél sza\lJlol- tlwgal<adalyoz.zok ~Z arak esé- késói éjféli óráki~ vidám han-
nápe. - 'Ják,.., .. . .., s~l, .. ~, :":.: iúJGlbcn yoll eiyUIl.

.,:,,;~. :.; o.' . .•• _0;......... :. '.":t"
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H t R D E T É S'E 'K

EndrOdOnKossuth u. 10 az. héz,.
valilmint a Nagyperes-dUlóben' nyolc
kis hold föld kedvező fi~efé9i fellé
telek 1ll~lIelt olcsón eladó. Érdltk
lödni lehet' Békésc,abá'n, a 8éltéslne
~yci KeresilelleilIIi Banknál.-----.---..._-.._-----

. Szivem killt6! vérzik, b()lq~ ..
J6 Istenem '
Gy6gyítsd meg -. jaj ugy szelly.cdf.'k!

Istl:nem, Uram mint kereslek. -"-
Hol az Élot, .

S enyhUlése mél, seb"mnek" .

Emelj' fel, hA bU"öG Yag,ot -
Te. tán tudod: .
Sirva bolyeng az elhagyott l

ASI.ltlllodr61 adj le Étket ~-'

Egy csOp!' moru.
Nem. fOllyaailltjatltritéked.

CZll.pbt ill' adi, ha 6rd.mlem 
Te tudod csak,
.H(l1 mulattam, IIGl vbtlcczlem t.

Érdem sz~int sujls,vagj u.4nlif.~·'
Nsm (tisgem, hogy
Ta Irgalmas leigár.uáll

Sl.ivam geb12 v~rzik .. bU~Yllg '
Jó Istenem
Tán lll~g im~dl.wz;ni tud~k!?

ImádkIJz.ni: szánjad, s7.ánjll.~

. - liten - Ember '~.

Vissliittéru kis sT.o!gáa~tl

A Katolikus Népszövet·
ség· Temetkezési
Segitöpénztára

utitin mindenki könnyíthet IIZ elhalál.
zásllliaU jelentkez.ö gondon, me~nyuJ.
vást si!.erezhet magán1tk és clilllládjanllk

. Iralkozzék be tagul .
mert ezáltal csekély havi tagsági d.ii
~~h~nében oly összegű tel11clési lIl'gélV
rol iondoskodik, amelyből a ~yÓlyk.
ZCI~I!', temetés minden kiadáu lede.
helő..A temetési segélyakciót a n3ltT
váradi egyházmegyei Apostoli Korl113ny
L6 ur 1933/1933 sz. alaIt jóváhagyta lIS
ajánlja. . .

- Tagfelvétel és a dijak befizetése a~

Endröd-Gyomai Takarékpénlár rt.-nál
Endrődön, hol mindennemü felvilág6
sitással és utbaiga7.itással dijtalanal
szolgálnak. .

Tag lehet minden 14.-65 év k6z.a.tli
egyén. .

Orvo3i viz!:gáJat nincsen! Legkiseb"
havi dij 50 fillér.
-......iiiiiiiiliiiililiiiiii...illiiiliiiii!iliil_IIIIlII_..

DM. Egyházmegyei Hat6ság 1238/J9M.
.námú eniedélyével."

Sz;erk~5zteséi'tes kiadásért f~leI611:

StefAn Béla.
Nyomtalta a "Hungária" könYV.Y0I!U1ht

1
vállalat, Gyoman.

" . '~t10t "lrlnvtutO: 1'1I5M Iúft(,

KÖRAVATAs Endréd-Gyomai
I-JíB-'utJ.,""''uta.+-_Takarékpénztár R. T.Az~p..!;.."~

ilII Lii(ll1al)lÍly~sség(.!e' oVötlel Endrőd
LI uí ki.~rhl::lyisés!ét.1\ ki)I'(lVeIO Pióklntézet: Gyoma. Telefon: Endrőd ~
Vi'lc~or<ín mel.!Jelenlel< Csernus Folyósit ri)vid1ejáratu mezö/Zar.dasáBi
Millály op>átpfioano'l. Bc1!<OS kö!c~önöket. ElfogadfelmondásnéJkali
IOls..<f fÓs7.01S!'dbirö. Mé!ddfli~8 betlSteket a legmoga.abb kamat
OyullJ :<vomöi !<eriileli párflil- mallett.Foglalkozika banklizletminden
kM, Nvisztor Pélilr gyomai fó· ágával. szelvénybevál!ások, arany- él>
lilkár, A'(lPV Anclor j;?VÓI!Ysz~ ezUstpénzek, viJlamint kUlföldipénzae-
rés:!!, Wdllhier. Oyikp.y polg. mek bevállásával !' mindenkori legma-

gasabb árfolyzOIon. MindennemU· fut
i ~k. ig-a/ga lÓ, dl'. Cseh rózsef világositással élJ ulbaigazitá.ss~l.dijlala.
közséj.li ()rvo~. 3flifdll Béla ~s nul áH rendelkezésre 117. Ig:iz:gató6ág

. Ciókási Béltl tanárok, Ol bók
ló/sd <ts KOIács IvlolVás i!o!oz-. Az Endrőd-Gyomai Tskarékpénz-
\Jaló limifól<, fölfö1dy B~la, Kiss tár Rt. mindenféle. gabonenemQt
Laszló é~ 3iék~ly illlr:t káp- magas piaci l!iron vásárol.'

lcínok, t: helyi körökkűldöltei'

.ls a ncmz~li c'lapoll (jlló nHl/ii:
kilsok hala!más csoporsja. TÖlh
Imr't és Homok Li'líO:i elnökök
!lIán Csernu; Mihál)' llpil!plé
hiJllOS l<lI'lotl Itdtdltll(1S buzditó
be57.éd~1 II vullaserkiilcsi é5

Illlllll':e'li olnpon S7-erv~/l<eclö

"nlud,.,lo~munk<íssiJg!Jor. Mi')jd
Nyisz:fIJf Péff!f !ZYOlllfll fólill<ár
kjfQgelfe IZf!(Jen felél)ilelt be
"Ll2dhen B méli?Y6r fiirsadé!loflt
küiöllféle osztBIYlll eSJY3é~
Ile lömörülé~él1ek fali los 3zlik··
"ép.-esség<í:. A K/inghommer
Llis:tló ir,jlny!tósál'ell lllúl<ődó

I<ór lagjainak Slt1ma 'rövid kéi

hól1ap alel! ji! 300 feli közelQ
dik. Amikor iJ 300 nJlIllkliscSéI'
lád szakilemi mel't cl régi,' 5z~l·
I1Úlásra és a község munkás·
sa~ánök birnevoire sZlÍgyent ho~
zó~ demélgóg ~Qmz~tközi Irány
I.allal. ez ft világosan látás ~S

fl2rfias báton3áf,Ierén'l~i1 mulat·
ia és diesérelére villik nemesok
a veulóknek, hailenl az önlli
dalra ébredl, seját érdek!Í1 oko·
'5an mérlegelő munk6stöme,,·
m~k- ls. Reméljiil(, hogy. u cl

kláilbvlllloztltlan és. ki/arló

lesz, má5ré8~1 mtghoz;zéI me,·
bec~ülö'rtékf21qs&1u IIIQ:él(€~

6 efl>! ~JOU· JI',: ,.:

H!~MA~·KÖI~ÖS

. 7.900' holddal csökkentik.

Ausztriában a cukorrépa te
rDletet. -.' Szövetkezetl ala
pon akarják megszerezni ft

franciák gyarmataik termény
értékesltését. - Jugoszláviával
való áruforgalmunk tQ34-ben
14.4 millió behozatal mellett
11.8 millió kivitelt . ereménye
zett.· Hiány. Al mi terhnnkre'
2.6 millió peng6. - A magyar
.maselyem gyárak .30 millió
'Ilrával tartoznak az OJ81Z gyá
roSoknak:<·::': Az uj gyapjuren
delet 15-én lép életbe. - Több,

.mint háromezer vagon bur
gonyát exp~rtált az elmult évi
termésből '8 - Magyar Burgo-·

. '.
nyakfviteli .J.;;gyesUlés.'

Hegedű ·taflitástvétllal
!\~ap'peI" Károly
·6'budapesti Zeneaka-

.démiaj~nterveés .' .
J1J.ó,d;izere szerint.

Lakás: Endrőd

".'Kossuih ·L. u. 8*.·

6 oldal enclrőd, 195~. f~brU:Br·ti__""!"" .........(t"",........._..-,__27ft~~~.~~.lI:5 $ ~~_... _:_--------- _

!
i ... $t".. I"!..f ,."!.". . :.
l'}.'" I f\..ft~:C '\ c::. ~,1 ~- ~no;..si J~~~ t} ~.~ K'{... :f~1;.,J ~ '\ ~ §' \. ul,..
I ~~~~efI;..:"'"••";;....a.f,~'\:."."-,'.~.p.-<: ...~~•.

IDr. Fii)f ~si:\f6n.H5Jspán -a
Az áHli1tvásár jCiny\l;;:':i.;ga I\<'J.

b . l szepÉ: ft >f, ('~''!ermekekúytség eejlő. Hetek átai'llY/O/luS i _.. ~ ..
tu:fe!ilajiásáró! és árcsök!(f~níé::(:· i (>;'j:;i;;;~'i ·.:d(:'-oi;:'~;l)~ j':ról,
ről olva5hatl!ok. j il q <f \/ "ár'~"'~'\':;;'lr ""7(1~;ális
-:"'A kisgaidák ISO-160 kií6s I F(Jíl(i(jlkod~·'i;l.· ;n~i;~ ;zi~ü"fő~

j ';;~h~níél - .{§iű P. sEgéiyt kiildöl!
prima "szedett-sertéseikért'" 60- i-<'lil1R'iwmmer LÓs7.fq taní!o, fő.

66 fillért kapnak a ferellcválOsi d:kbr ulján a7-~n céHéd, hogy
vasáron. - Haa költségeket és abból nliponkinf 60-80sz~~;>iny
ilpadást leszámitjuk, "48-52 fi!~. is!<o16s gyerm2!< !GI és keny~r

leres helyi árnak fdel meg.·-:.... A 's\!?élvben rtts7esiilji'·\o. MivIl.I cíl

fe!életett tengeri árát sem fedezi le(.!sz~géIlYG.'hb ~sé'l!6dok rner-
rneke.i 1:1 mir!röi, :,!yonl(lv~f!i ~s

ez, nem is beszélve a soványser-:- téJllllóWIGli i5koláur:t illrnök, !'

lés értékéről, . oltás . költsé~~kröl, Nell1t.efi Ef.lysQ~ nöicsoporfia
az elhullott vagy lemaradt bízók e hd rom i~kola í[lllitónói~l: Vö
okozta veszleségekről. ....!~ A mi~ rih Ju!i~l, TÓlh" lÓ7.sefnét ~S dr.

. llimáJis termés mellett -'- a ser': Hanycc7- Vincé!!él k?rle rel a lel'
lés, marha és borju árlemorzs'l- kioiWy-/(ÍRjrlil el1: ()ITfj .I~giohbém

lódás végső katasztrófát jlllent a níszoru/6 i9kolás ~yermf?kek·
kisgazda társadalomnak. _ Pén~ kŐ7ölt. Az éilcfió ftd}ru~r 1J~~n
lelni nem tud semmiből, meg~ indult melJ·
éll1etése, termelésí köllségei, adós. UV.V()l:CS1'!K mrll1k llld te i!bé·

delidisi stgélyakciójdt ~ Női- Liga
ság és éldóterhei elviselhetetlenné ls. Az Egység(fl Munká:J OttllOn-
válnak. ~ Csak' szomoruan le· bnn mindICll délbllll30 ::;zQM'~nv.
gyinl kezével.'amikorlelepilések· Il,.rrnek ki1p mllle~ levesi é~

röl olvas ai:' uj~ágokban - a mai l<enyer«l Kirlnk el 16l<O~sáp'"ol,

szörnyU gazdasági helYlefben. hoSJV é!e!mis7'IU se!iely!Ít el mir·.
h,'Ii i~kol&vnl slelllb"n !~vó"Nem elég a mai . gazda- koldus,
O,thonbc2 !idv!!skedjék elkü!-

'miért akarják 9l:aporifani" - je-' d~ni.

!~yezte '. meg egy "védett gazda".
Igaza, van. - A kormányzat el.,
"ismei'ésreméIl6an feltornázta II

gabona árakat Nem rajta mult,'
hogy' 'nem volt tennés'" és igy
nincs mit eladnia ' a' gazdának.
- Most az állati\rak szörnyU esé·.
sének rneggállását 'és' ;emelégét

várja és' kéri a .gazditközönség az
illetéke.sektől.·:-:- Mas' 5legitség.

nincs.

Az Ors:r.ág:)9 Í'i~8gyar Gaz·'
dasági Egyesület a liapokban
tartalla évi köigyülését, melyen
kOItInösen a gazdaadósság.o!< ren:
dezésével és II te!epités !(érdésé~

'; vel fogl~lk07ott. A legközelebbi

'- időben a galdavédelem"· kérdését
,'minden . ·részletében Iddo!gowll
.memoranduOlmal fordulnal~alwr·
mánYl:athoz: - fl. telepitést csa"
~7. esetben tartják aluualisnak, ha
al: állam részben a vélelár, rész:
ben a heruházkodás céljaira meg-

· .' felelO hitelt tud nyujtani - a föld'
, vásárló. kis' embereknek. - Kö

vellék, hogya tőzsdén al u.' fi;·

tii1.llvidéki . minöség· buza külön

· Aron legye7tessék.
.. ,,-, :Mennyha buzafeiesJegünk?'

- Élénk" ;vitat .. idézett elö 1110S;

tanában. az a kérdés, hogy van-e
még eladó,' buza· mennyisége a
gazdatársadillomnak. Dr. R l! g e

· Kdroly az OMGE főtitkára akként
nyilatkozott, hogy száOlollevö fe·

)esleg ma :már nincs. A meglevŐ

· csekély készlelek márcsak arra·
· elégségesek, hogya napi szOk-;
&égletet, a konvenciót fedezzék és

· tartalékot nyujtsanak arra azeset~;

re, ha a~, aratással kissé. megkés-,
nek. EzZel szemben Barkóczy, az:

· állam' bécsi' fökonzuJa azt állit ja,
hogy. még több III ill t egy I millió
mélermázsa magyar· buza kertil

· eladás alá. - Lehet, hogy az or-'
izág" má~ vidékein jobb ahelyzet,

.. de tény' a~;. hogy Endrőd'és vi-,
dékén szálilbavehelö eladó buza

·nincs.-·
:, Tavaszi vetöinagot· kérnek.
az endrődi gazdák. Február 10-

· '"én aT. endrődi lársaddlmi egyesü-
lelek képviselete tartolt népes ér ;.

· tekezielet a Katolilms Nepsiöv<
·Kisgazda Kör helybégében, ahol
:a rosszlenllés és leljesen kifo- ;

. gyottgabona· készlet kövelkedé-
ben -:- aktuálissá váll tavaszi ve-:

·tőmag-kölcsön akciót beszé/-
· tél( meg. - ElhCllarozták, hogy
.a, gazdasági felOgyelőség ulján és,
a vármegye Föispilnjanak kért la·
Ill()galás'á va.la Föld müvelésilgyi

Miniszterhez fordul'1ak kűlönösen·

. árpa'ls zab vetőmag kölcsön

.nyuit~sáért.. . .
~ Oyapjuár"ak megálJapitását tár·

,gyaltake1Illul!' helekben az illeté-,

kes körök, MinI olvassuk, a kö· .

;xönséges "paraszt-gyapjuárt" . ki
lónkéntl.60 pengQ[ fognak mini

legalacsonYélbb árat fizetni.
A. terménytő:zsdén nag)' hul-'

lámzást okozott a kormányzat'

azon. j~lel1tése, hogy április 10· én
megsz~nik 'a buza legalacsonyabb

'árának' fixirozása. - Az első na
pokban . csökkent is a bUla ár,
:de mert a ki'lálat - a készietel<
fogyásával. - kevés voll, az árak.
ismét emelkednek. 80 kilós tisza

",' ~." . . '. .

vidéki buzátlS-1835 ön jegyez
ték pesti' átve.tellel. Takarmány
'rpa·16-16.50, zab 16.15--'-16.35,

-morzsoH· tengeri' 13.25-'-13AO p.
kOzOlt mozgott métermázsánkint,
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Dr. Glallfeldel'Gyu/Cl csa- f Ö fl sé g c s ' rnegbia;lltást :jogdgÓbanil~dut~&~a:;;1inc~:tést"~s ;kér;~stségej~ kivari(( ..··~
n6di ~gyéspüsPü!< lJ na- ...amint: engem küldött az ,l1elrcrtl' is, C5etl< ftkl<order":ljpostoli kü"detésnek " .lTIl2g-'-'

pokl;a.n " szenteli' áldozó- Atya, ugy kUldlek'én" ismed meg aleH<ed, i1mikorfelelhess,?,' "';'.,.!,', : ""

pCJppá Endröd község szü- Téged" ~' "~" "\~i'" . ~:. \ri i~g,píé!c~n,(~IY(1 tiéi~t,~; ,,<: Ne' 'felj:~ jll;sone:s'i(?db~;II .::-'
lötfjét :,KalmárJózse} Arpád Ez aküldeJés Yöf('meló 'f~lfOgássaltalá!~{>tol.ain'~·ly; ;,MeS'tér SÚl'i~: . Mindeti ha'~~i
theológust. é~ magel5ztos, de jól tudc)d:" "J/cmc~ak' tég~'d !"1;1(~-S~lY:9g;:' ~;~t~;i~)11i,Arekei'll: ;;qtll~)H:>~~'~!:~·~.~,
Endrőd I<Ö731?lj kalolilws nem ielenti él IdlUntetéssel ld, degunytüz l<rísztusód~, ,:és·élföldöll .... , .' ", " ::j'\.

, népe imádságos szeretetlel járó diszl és rangot. .nem höl is, megveli az cVé.lJlgé";;· ''; KrjszttJs"I-<ljldé~e\íll("és: ;~
és ragaszkodásának meleg {lZ élvezetes. könnyU életet lium, (.~sod(í$ ,iuniJásaif ~s <hiúalmáv~l'b6Iranin'dlil.;., ~~

érzésével kiséri a~ Ur 01- vagy henyélést, de elóirja amely '; sdros"'csiinJ~~(i~öl .hatsz.le~jvi~ein;· {):'jelkek' '.
tárához az endrődi szóroM-a Mester nyomán -' oz ál- belelé'Jpo~ !~eúlc.sak·~~}],á:':,llag~' ~' birodalmdb(:;:Ajk~id>_.,
lásu ifju levitá!', al{i itt látta doz.atos'szo(gólalol',· (rmun~·. ~g6!·I": be~sülelbe:.:;és;~~~lád,~. ra <. hel\'~eiic<ö'r}) J~:: >i~az~.~;)
meg ct napvilágot {'1 Hármas kát, CI szenvedést ~5 ke- .szentélyoe,.de pénze,rt; szö" stlgtJit, kezedbe ;eidiri' eVélri~.L

Körös partjcín, itt éhe le resithordozásL A sz6nttis,·raKozéÍsél'l.elvezetes:·.v6s6rf ~·géliumÓt.~;re6d·hfz;iá:1Ó1éd:.s<
gyermekévei l és ifjuságát és vetés, aratás sulyo:5elli ne~ p'ortéi(/~vá: teszi al.e~kiisme:, ,'séÍg6nakr:::Vérejt~ke'zisdn~l~:~_""~

itt mondia el ~ls6 szent.. hél. verejté!(Q:zó munkaretet. lisztességet,:,' el,,-hUs~.~- . szenvedés~~l~k ,~~s: ':'h~iáf6'~:~<

miséjét ~yUmölcsoltó Bal.. -. ('J lelkek' ugarán I Ebbe IgeI. ll1eggY6~6.,dégt!;egy~á~ :l1iíkc oliriden"'érderlléfés ~r-:::i<·
.~o~~::,:?~,~ ~nnepén" . '.; fl ~1Jnkábél kel~. neked is,l zi~s, érz~5t,·~;,éS.·'.:c.(Í[!aláball',t~~~~:",ugxanafd(C?~·;" keg·~~eX:.~~<
':~~ezr~~;>ifiil1ja ~':'fzáll·:.("1z:,~ l-~tlU~.I]Qd. ez I~SZ.ll ·,te él~I-:. L·r.V,lf}?~~'~ J?t_~~.~~l:~~,;v.~I;~~~: ~j1,l<?~~~~*~jtul4~:1l5~~,~~~t~~~~
hoz: \r'értezz~ !wgyelménekprogrammodt ' ... ', le~kolcs.~~ ~~r~szteny h~~n;.~~,~ ~Ielkedet-'ugy;. hogy, riiAlc(v';:$Ú
~rejéY'1luj szolgáját, hogy .'-\zl al<arj() fl ti··l(;'i37.tu~ .' nlzmus ~ faICJJ~~'~f~k;:a?~!:'1~::t,,~(~résé3'~:Mradság6~·,rfddi:::<
fönséges papi hi'l~tását: l! sod, hogya lelkek küzdel- '.. Naiv ióhiszemüs~i&dthirl.S·>'síÓhlÓbiúi "§onái'ef 'li~ la'n~~~'f
lelkek udvösségre vezetésé· mes nagy csatéfaban bó- den üti' jóindulatot, megérfÓ';keidf!;~. :::.... ":';:" ::'~:::~:',' ;"~:"·;:~;.i0
nek' nehéz, f6radsdgos, de for, !örhetetlen, katonájatámogatás'tvár',os gya..~f~·fl" ;~:':;e~ ·.itgorldoiat~',-i~·'kriSi:j:~;~
C$odás . munkáját mindvlÍp ·'égy az 6 igazságait 6rzö azli.alálod; hdgy. ~'gtim~sot 'Yii's'ril2k/\honJgérete: ~Éh~?f:
gig sik(Zrrel vtgt?,zhesse, és hirdető anyaszentegyhá- veln~k l~gide6lisahb'iÖrék':veIetek/lészek ,mindenr1ap.'g~f.;;:·

És az ujmisé3 im6iball, zeínak, gondos, kitarló ve~ vésld, ~égne!fl~~ie~bt.er~?:i~:, Vih~,g~é~~~~téig".~~rÓsitsih'{~~
szentmiséiben bizony~rahtí- zet6ie azon lelkek ezreine!" elé,s h~ rná~kent·, ~leI~ ved.. és t~~ts().~~:~ ~.rJ:~bJ~~J9~!-.ri!~,~~'/:.
lós lesz azokhoz .. akik szen· akiI< Krisztus iobog6ja.:a .hetlk Öf1ZÓ érdeki<örtllket. el -' .hiv~tá:sod~ ..id1nli. husei.~;~·.:'
h~ltetése nagy. nllpjéliban, et kereszt alMi zörándokol· hazugság és rág~lom pi3Z· ·~en-és>s~·~rét~~be~:. , _·~':~:r~ ':
k~gyelemdrad6s idején <íret- nak az Örök elet ö3vényein. \<.05 ..... ~arát . ~?bJák. r~~d; .. , .l{9ye·sg::::!<rl~#us<?,dbt)~)( ;~:"
te I~ten irgalméils jÓságát Még ~iörékeny ifju. iélpasz- ho~y valc1mlkepep.. ~ m~gz,a~" .~. ~zeIiCJs·~gbé.n~.:~~~~~Ti~gq.9~·~4!'<';~:
ostromolják. talatlan fiatal ember vagy! '?lél~Ják munk6dat ,.es'· leh~~.. ·.tásbari;,:;~mi~Qf~~~·m~ty.t~,et-~/:
. B . "'. 'ól' "k· • és Krísziusod' özt kivánja, telíenné tegyék .·a lelJ~~I<, .b6ntják_d(i"lJ.gy.··~:~bef~'~~IÍ~~~~'Izonyol a l eSI i1 meg , h' 'k ',' ~ ,....... ,.~., '. '. ., . "~o '.".' "''''', '.. ' "

I '. . 'I' b ,..( vagy élit özsen ····lfJvéJra-'· '.'- ......,.. .....~-- " "_.,_.".--,,.,... ~," ,-
~ml~kezés neki,dmilwf" az )~gy m~nJ i.1 ,VI ag .IJ ~S ..'.. ' ..., t<o ' ·1(ell,'azegész'.;yil~~g~l.~i6tTf~~~'"
'I' k '6b • . ~l mmt il Mel$váltás nagi' 19'1tZ- mdlfoH lIkclódaL:. h b "k" ." .,' 'I"'II"~~~;>'e et apulCOl an, raeszm~ .. . arc ll; nOll or: ,a"" e <et\"':~~'"

arra ri fel4Z1ósségteljes,színte sé'1~1ömak öre ~s harcosa Igen•.éLte· küldetésed izzó ,t 'é'rtó', .' '·té' . l ~ . ""',:>"-ll' kU d I b . 'I~ '.. ,mell es l es vu I a .\le·,>.::--,
mb"rfelnttl' fel;od"'tra "'mely sza J z e em e a, VI ug lelket. sulyos dldozatot kl- .. ," ':. ;,: '. . ,'- {.j"". :"'"

fl '" ~ ... u • u .' .', '. . ' .. . - . 'zet~sének megakQdályozó.~c'.;:'"

~Iötte áll 5 amlllynek telje-tives .tan~lval, az. I~.t~nt v6.n )6!~d }~":'" ;",':> ',;_., ~•._. .,,,,::<:., - ·;.é"',.· -;.;:~~": :·"~1J:;~
sitéséh'1z n~melég' stZmll detromz610 .?l1yagelv~3é~.:Hiv~!~sqd": ~EL i(.9vetel~; .~~r~I.',~egxh~,;?~\·!·~'"~,~~~~~~k:~
vólll!lkozási kedv. ~em II lelketpusztlto eszméivel, hógY,:~Piheriés~'meg(Jlk.~Xás';,n~~~~\~~~;~!::,~~~:at~..:~~':;?cf~~~2Z;~
magasabb tudás, n~m elég Örökös hl2rcbzJn" ilsz és' félre6l1ás"'nélkül éj'jeFfih'p'pöl' ~ ~!et~YlÍIJ~~~SJ<pJ·~-s.!#ríl~Y:~,~J:~G
llZ emb2ri erő és képesség, mégis meg l<ell őrizned lei· feÍvértezve légy ~smlndig' tának::~~,Piz'fositlsáf~l..:~;~~i'~!f:'~
hanem rls6sorblJIl termé- ked mélyén azt <1 békét, harcra készen611j _. csüg- szó!'.' ' ... ,,o.: .'·:J,i~;.-·:':

3z«lfeletti segitség : az is- amelyet a világ nem ismer gedés. elbo!lá~~" ítltévelye· .' LelkeQhe'b'~J~~t~éí~~1~::~}~
t~ni kegyelem átfllakitó 45 és nem adhat s ez! él béke· dég n~ll<ul: . . .... .. . , . ~. kéf2'sz6: >'mÜes-~~·Clirf~t#.:;~3
fenntartó erlljll, magvéltel kellhinlenedegyé· 'Remegő: lelkedben:. fel~' E'L, ,"":';'~'~ .~ 'é(tflf: 'á";':;a~::~~::~

'. k' t lód k' r . '. S._ eg sz e e og so .. ,.
. "-Ai' isteni gondvi~el~5 mm m .. csa. on ln .. - II csillan cl. kérdés,,,,_ hogy tQ~ minden mUl1k:ád .tCJ~it~~~d:{·'

böl""" ak<:lratét kell látnun\< boldogság utón es~ngö {tm- rél<etiv, gyarló ember lévén; ~" ... ; ..... ",;,,/:.: ,:.';""'';';:':..
~... , b l I lk b . . . , és cselel<vésed"él7.1 hlrdes";';~~'

abban, hogy oltárához hl- ~r~ { e é ~. hogyan tudsz. eleget 'tenlll . , .' ,.' ,-:"".:,:".<:<.,

vott Téged i5 .I{edve~ Test- A krisztusi világnél.et ne- e rendl<ivüli megbizatósnllk, se, hog~le valoban ~!t~Hló, ':'.
v~rUnk ~s mik~nt ~posto' mes ideálizmusával, a ke.. honnan 'merithetszoly erőt, bátor ~s 116,s-.karontlJdvagy :,'

. lainok, mevodja n~k~di~fl gy~mi élet v~róflÍnyll-S thiiz' hggy. el <hjh'tetl~n. q·r~~i.fef·, h>teni,"Vezérednek !: : :'~,.,.
. . ~. ","::..:- ....~"t-..c-;':;.,-;":.<:•.,"":. _~ :~":':i.:
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lól családOK sulyos anyagi hely
•. :zeiCl 'önélkül, hogy az állöm

,lJi~bb nagyobb lediG! válléllllf.l
mögcíri.'l. . ,

, .'. A cSéJlád véck!em siirgós.
E!odélzást, rié'm criied mqt. ~
j.\iflPiál a/ol1ban cstlk i!fcwréle
r,'álls 'gazdasiÍ>d és s~hciáljs
infé?m,ényekl<e! -/(!f1et mdúvelni:

Haller Islván élelreVéllö ter~

vezC'lél lllegszivielll,?fnék D,#'; ill
lézá köröl< is .



"'Dkerület::f~lviM!lOsult~ józan llondolkodásu pol, I GŐmhős. Gyula több rnint2000'_ielölt közül vci-
~tírs6gólillk elsQsorbCtfl' tlztk<lJl ,szem elólI télrtanit:l. ' las1.fott(l !-íi azolwt. akikel-,méllókllllk, ~rdemeseknek .
hOllY' mit várhat. 'mit rem~Hi~t t'ifl61,."akit képv~S0Ieti·; ,. és·hivatoHaknllI,( véfGÍ!. riagy:szabásu 'giJz:daság'j refor- .
velé$ l(azügyeinek.:v~zetésével.megbiz., mok ,b~je!enj0H ,nögy.munkdiáb1'2rl való köuernükö·"

Dr~RLlbin.k;Jstván:-,- egy~temi tllrlulmÓ'nytll'" I" désr3~
nak I:ehtégzáse 14!átl' -- Európa egyik I'e'ghire~ebb'is'" r' A l\ivólasztol:$.i!OO,:emb~r' d<özöltazeisósorok:-
koteif~ban': ."b.rlinigazdasagi" főiskolán :$zerede ! b~tt·úH'drtRubhi.k' ;Jatván 'd '~Vélkorkti \?m:d("!--po· - '

. litikus' ti : .' :
mil~' azokat' li ; fontos ~zakism~r.et(lket•. ömelyekr~,

Érazluk, tudjuk mindhy6ji1o; hogvd hely'ret rO~Sl,
s7.UI~,sllg~, van, él\Ulak., ,aki ,a ,.imdllVdr {ldl;dötdrsadtllom"

('{ jövő 'bizonyfdlm'l. De I1l1nl bizz:uk meHJlHikcll a vok
QifY.\(i\v,Oi~vti"is\i~ánYiitóit\vá'flkelr ,lcnní_ villellenre. hlin~m' ös~zefog~a,vitágos< célkitOzés-

" NlI,Sl~'\ ktipz~usrtg~~" é3: gyttkorlat,i'itudtí3'át! -,' t~, ,'..
éves1~<epvi3'elöii' rnUködé3e':'ali1itt '--mint: il' Nemzeti.!: j" sel,' kcm'oly. és' megfo~tolt:"c;:selekvéssel Ipar~'.
Egy-s'ég-pórtirrki"gazda icsoportjának'egylk vezére' f 'kodjuk megfordit~nia;k~ty,uba',:,kerUIt ~,ország,'·.
~ az"egiSl!'OrsEd'g szirH~ előlt a magyar nip j~var(j l" uekerének- a rudj~t. - i \,~
~r«dm~nyes~l1 é~ öld4sosan fejt~tte l<i. I Ezt akarja. Gömb6s<Gyula; is e['re"a ..munkár(l~
'. Amikor a vil6gpiacon I~morl:solódtaknt~nTIén,y'" ':1iél!te' fel segitótófs(iuk'dl',. ~binek Istvánt,is. . ,'.
{irllk; , RuhineK"istál:'soL,vo1tak azok;. akik " eröt~!jes; , A'mikor·'atükerUletésJEndrÖd,népe mellé áH.L.
f~lIép45selli-a,:,korma(lvt~iil1rl'~:J<é3lt0ttflk'~ hogy I' Iiltúhb, ugyanakkor saját'· sOf~át" saját .' helyzetét és,,;
'~ bo!~tai,;bev{t~eté$áv:ct~.maidali"ár minimáliÍ3sai9e-A<' gazdasági. talpraállSiiiát segiti élő. ..' " ..
gits~-él'e-"'$iessenek (JmaQ'y'm~&1nzdákilak'és évek' ne- Dll még mást is tekjllteibe,·kell vel1!1iea'vólllsZIÓ"'·.-:'i
héi<"\lllrca'utánlfj' penflöre -emeltek a buul blliWldl polgársdgnak~·A,g.YOO1t:li kerület a vármegye, 3zéléo:: ..•
·ár6t· van., Legkisebbcís,J~g~lhag~totúlbb része ,t1zegé~z ' ~

" Sblt~'sxáiezereladdsoddH~ nh'lijy12f . gC.'IZd6t. men-, vár.m~,gyél1ek~" . :
t~ttek':mell,(lT..·. eltfrvl!rezá$UHés koldusbouól., amikor Par :émxól'U:iJaZ0nMfl;a ivármegye nagy, fon-~,::.'.

tevék~ny l,munk<íillk '. ny~nl~ll,'- megteLe.nt ':1.. gqlEda w
." tosságugazdasági ~ldaik ;és." más" közintézmé.,. ..

,;édelmi rendeleL -' Am;orSl~!l Miní~zjerelnöl~f!L fek nyek"létesitéaével '5i:'rrtunkáalkalmak .. teremtá~.~:,.,'
Jefte legstlrgöaebb .prog·raml'l1pont;lii köz«., azon' lü- sével i] nyomlIi l<örzetéjj::~ jóinduIClMha" velteés~:~;
vóri3'á~u·katr: is. h()gyaglm;dliadós~~~ol< vég\eges'!n: er6leljesen támogatta. Ezt ,8 ,figyelmet, és be',....
- liZ állam' hathatós' pénzügyi bea\7t1tkozt1sdval _. 'csülést 'megtarthatjuk,és; fokozhatjuk akkor, ha ....
kÖm1eg~i~gedés>l"l!' rende'Zt~s'3enek. -. a kerü!et népe .- fl vármegye:Fóispánjának· ki~;'

Szhiö&' harcot'folytátll'lzka magytirá"at~'és:; vánság4tteljesiti i5kfíSzs.é~n~el . UÍ01og0jta . (:lZ! .1";

áru·f5lösleg kivitelének biztositása és ezzel öl programmof;, am~ly,ei:- ó; l<épyiseL. <lV6rmegyébl!!n . iSi. " '
magy... g,~da ,j(ivedelmfinek fokozáaáért. A kü~ ,ame:!yotlK'jelöltje--most dr'.' Rubineklstván.,,', ..' ';
lönféla·;kel'~s:l<ed~lmi"u~rzO.d~~k,~s t~rgy~lások mind, Polgdrok t Legyünk' réSen és"n«.:üliUnl"';\f~k mtF\.~''-'':
ezt II célt,:swlg~1j4k, 'denfele maszlagol&mak és. sz-Ósz6tyarkOd6snok!' '.; ;r~>",

': h.uilir~formpolitilúh;~gyi~ leglénYAZg~:JQbb;ésJe#u , . Az .élet. ~olldju, iLmLndennapí .·kenye~:'biiónyt~:i":'~;
sUrg,ös~@p;,ppntiónak tarliál\ ~lt, hogy törvényekben,. !4ns~g~,.szomoru valóság, L.; .';' . >"'" ': ,"5.:'L:--.\i

lefektetetl és::,hü5~ge3el1 v~g{'ehal-l:ott glJlidaságipolütka. l ' .: . NekUnkl,nem:;i8z;kell,! ~.kí:szép·képeiret,~sk',2
bizfositsa él nemzeli lövedellJm: I igClz'sligos ekiszldl:JtW"zol 'és Jdélibábot'fest"éhezőszemeink,elé t ,l!t;i,i'::~
és uj'~I'dpokt'tt ··r~kt~s~~r il' teh ervi$elókcip~:iségn~k"met{;"" . ,: től' Ores' mar~'d'·tl':zs:~b ~ és'; Ures mCIrad ~gyomor':j~:·!.·~: .;~

felef~t>~kÖZlid6z&~t;, . . : ,j ". t;l't~kUnk:': i9~zi;s~gi,*ség,il; kb~olY'; 2:támo9átá'$S:~~;
.Dt. lRublneklstvainék\bátran kü~denekaZért,~; ;és meg~rtő'szeretet ~en ~ ·:'Dr.~ ~y'lstván:'l{i\lt1~~§~f*;

h08YI~ ktlh~'nféle"t~r8adalmi' 'oBZfóly,ol~.jQgqsérdekei.. ,'I ·:me~y,~.,népszerUfójspá.(ljctifeltlhit~~a >kerület'li~p~t\'~;*,:
nek'méit6ny!óS-óvl1i"és htl'rmonikul ;" összeegy,ed~t~3~~'. ::; 6•.~munkésságát,ihogy ;,k i:"Yi It'~ ~~e91m,ef~',:lá!i~ci1n~:::
v~lf·tófffi!dt:üfYl,y~uékeiál!s+m-e&férté~,:;:. ~nnek~, k é.1 Pcsán ,::i!.;, ...j•.' ,J , ,., ., ~ ... ' '.,,, .. ,' " ." ,.

;és'~ nyuJtsoní kezet,yazoijnil<, .. akiktöL;terheik:,:,:'.
nagy"'összvség:)munkétk4~7~égililektáld(jz~tkir~itéstliíek>''. :k~Í'tnylte5éf:lv";II<"mindenh;JpikspYérbiitositá9S('>
éS!flftZd125á~i,'erfljé'n'ekmeflhctvállYOZ'6s~l't~remt5e'meg ':remélhetlk:L.<.' '-" " :~, ,', ',C" . ,,:,- . " • ',: »:-':-,
azt';-'lIZ': ólldpotot/ amik'or' mind~n dölgozó'hbldógulní~. I . ' , , ' " ",' ." " ,',' , " .' , " .• ,' .'

d. legaldbb:is'megélHeteséthiztositllniképes Glrianoni ,I: :Yálc1sztd~ok;ldeí~n~:ú(),k~ ,~,onnyij,:"g9n·rolkő~á~'u;..;,.·;·:
koldu5.'!űrsz4grész-ben., ',.' . ~~mber.b?dóldg0.r~~Jmet( "és! hZ1ngzCl.to3jelszovokn(1kJ~..<

Az ,or.szá9iPplltlkal vezére.: G6mb8s, Gy~lfi ,;S.:~mi:kQ[';,(}lmuUkjla:N6Ia32fds;,;.keseruen;ltlljlJ, ;, hogy'.~~;
mlnlazterelnök' magáéváteUe",és. sUrgösen,vég, " Il .118IUiiseg;tet1~'magállr sót,'még·;r(i)sszi:lbb.~let1 II ,sorsa'l:'·'

.Vigyaizunk':t~stvéreid' Fé11unl<; j6r~sunl\'sor58"6$"';
rehaJt~ndónak, .. tartja, mindezeket J a;,> t.fvekot.,. !'fÖVÓ 'fejlödés'e' hosszu. id('}rt: imóst" döl· '\tI!"'.. ",,'
amikor. .. lJ ,nemzeti munkatflrv~ pontjai'! köt~, fógtalfö"', '.. ,. . .,. ' ..

, őket. . . . .. l ' , Csatlakozzunk,dr: ~R&1biÍ1ek' Isb,án tisztalé).,.,'~i,

D'.' ezeknek' megvalósitásáraí: hozzáérté5~:.; bogójaahl.-és mulassúk meg, hogy ,érdeme$ek.:.':,
.zak.mber.kn~és·mind~n:tekintetb.n .r.ták....·'· !:vagyunk iLkormanyza~ ú·vármegYG 'támogat.. :: ,:'
munkablrNkra"wllR'''ulué". ·1 ;tl~ríF_'iS.8Iw.G_I,J .' " '>c'):; ,:~.~'
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Abiboros hercegprimás
körlevele

a választásokról

Dr. Serédi jusztinidn blboros
Itercegprlm<:ís él válaszlások
küszöhén ,kiJrlevelef illlézell il
pflpsághoz és hivekhez :

. , ~Mivel a Haza Igazi érde
keit minden polgár elómozdi·;,

Halálra égett egy kis fiu, -'-

Veress Gyula háromrives hlljdu

hadhilzi kbfiu ruhájill 'a 1111.-'

he-Iyról kivallanó szikra lilell

gYultalla. A sZlZrancsétlell kis

fiu össuégelL Bevitték il debD

recenÍ sebész eli Idin/hMa, ahol

rÖ';iid .kinlódás ut,ijn meghlllf.-
" , . .".- '.. ",:".. '. .." ~'..':'.

!éHli köteles; mivel további!
Hazánk 05 Nrwlzeliink iga~i

érdek ei szüksép.l<éppen ÖSST..

hélllgban Vé:lllnélk Islell é~ Anyo-
szentegyh"zunk lörvényeivel:
azért az crkö!csfélll Slflhályai
szerinl sem szavataltai, sem mds
módon olyan politikai pártfl! vag)'
olyan' képviselójtföltet támogatn';
nem szabad, amelynek,. iIIelóieli!
akine.k ctlldfüzése s pro~ramfa

ellenkezik Hazánk és Nemu?lünk,
igazi drdekeivel, iIIelóierI Isttn
is Allyaszentegyh(izunk törvényei':' ,
voL '

A mi:llfyar család lll:l~nr vái-.
, ságbnak idején még az is ki.

vtll1é:lfOSliak lálszlk. nógy 1.1
rnogatásullkal ahhoz él ft.:lfétel.
hev. is .kössük. hogy ,a polili~

kai Ddl'i vagy képvislZlójelö/l
komoly igéretet legyen és meg- ,
kJeló garancidt 'nyujlsonarra .
nézve; hogy a családvédelmi gyil
léseinken hangoztatott nemzet
mentő családvédelmi reformoktiak
törvényhozás utján történó meg
valósitósában bannllyen, meg
páf/poJilil<öi l<?kiill~leklőí ig;
Wgg2!icwül, lelkiismerelesen ,
köueműködik.

- Teslvéreimt A élaza sorsa,
többi poigildd!'sl:linkéval egyUB
<:i Ti kezeIdbe is le van leve!

A HdZO sorstIéd drányosllll fe-
IclöSG:k vagyI olt !' Adj~ lsten.
I!ogy nynflodl 1~leldHd vbllt·
lJ~s5élek él f~ lelósségel !

ESLlergom, í935. március 7.

,JUSZTINlAN s. k.
biboros, érsek.

Oyermek szerencsétlensé
gek. fok!ő községben Juhdsz
János gazda egy éves k i s fi a

magara ránlolla a forró t~jes."

faze!<lIt Halálra forrrizll' mllgól., ,

- Akasztón. Orovecz Mdria .(
IlS7,hwdós kislimy jálizadozás

közben beleesli'1I az udvaron

,Ievö vizzel leli gödörbe. Mire' .. ,

eszrevellék mellfuiladl.

Egy bankár sikkasztása
Hát mégis vannak svájci. betétek ?

Évek előtl a köz~élemény áf~
'iél!áno~ kővcie.lésc' voU, 'hogy
mindazok ellen inditsanak d·
iárást, aldk ideRenbe. elsósor
ban Sváicbi:l "nwIltetiék" ki
béllzükel és ('l// helyezték' ~:

jelentéídelellkamiltolás rnellell
küiönfél€'b"nkokb~n ,

Az: e!mull hetekhen azl 01-,
véJsluk il f6városi lapokban.
hogy egy Szepes Lász.ló nevfi I
psslí bllnkar többmilll l miiiiQ.
pengőt ..'~tt rel l1amisilol. meg
halalmall:ás 'alapján tI svájci
btJnkokból ós saját oo!jaira, t(l.

vábbit lózidei vesz(esélii~inek

fedutlém relhaiiználta.

Azt Íj; olvassuk, ho~y az:
II s s r e fl legnagyobb rás!::l
Olück91~1 Samu demokrata ügy

vltd ~Si rokonságának. ügyfele·
Inek belét/e volt.

Mi III bünilgy hii!le.rél mellóz..;
zUk. Csak egyet kérde,zünk.
hogy lehel az ~S hogy Ilgyel:
12the!ó össze oz' orsziighoz
való hliséggel ily horribilis Ma·
gval'Or~zá!lonsnrzefl ~s gyüj·
töl! öS3Z(l!j!oel< küJrö/di elhelye,
%és~ dkkor, amikor él mag\,ilr
rl0P milliói elsó helyen való
b~jáblázág melleH pár száz
peng'G kölcsönt sem kaphatnak,
m,a' "nincspén:r. ...

Hál látiuk. hogy van· p,!nz, l
De nem nekünk ,s nern 02: úf- <

sziÍg kö~?:!.<e.:zdi'l"'áRi~wl\'zeténel< I
f~lsegilésére. j

A hafósá~okhor: is VOIM né- i
, /

h~ny szavunk! l
~

Csak egy családnak th ér- ~
!

dekel!sél~ének enllyi pélnc l;e-l
veri külföldön dvonva az. or
szág kivc1rliJloQ lókQ;-for~~é'l!:niÍ

1>61. Heiny \Jsa!ádnak VélO még
otl künn több-~;Qvesebbpénu ?
Tal6n száz és s:r:i1z millIókra
mlZhe! C!Z az összeg.

Nem voln" ~ érdemes fog
lalkozni lIzzal, hogy II kiNöldi
betélesczk megfllleló rendelet
szigorú aikalmazáslival kÖjlZz~

tetnének II külföldi vc'lutáknak
peng6rcz való becseré!ése is
az ors7l!iR"ba való vlsszahoza~

taltírl! If t Nagyban hozziiJilrul
tak ezek ahhoz, hogy ft pengő

piacra dobt13ávat annak külföidl
v6sltrló értéke csökkenjen 
Szigorú rendszllbályokkal kel·
lene őkel arra k~nysz5lZr?ri'eni.

hogy most /I pengő váshrl~séi"

yal emeljék annak árniv6j~f.

De ho~y mil ielentene 100
millió lóke-szaporulat /IZ ország
közddzdaságl helyzetének jllvi·
fására, Clzl részletesen magya
rázni rele~leges.

A pém:ilgvi 'kOrm~l1Y7alnélk

ez volna egyik legsikeresebb

akciói". T.

felvétel 'a szegedi Kir. Kat.
Tanitóintézetbe. - A szegedi
Kir. Kal. T anltóképzóinlézet l.
osztályába 1935-36. iskolai év
re valÓ felvételre azok a kHo-
gásta\Cln erkölcsi ma~aviselelú

Janu[ók pályázhalnélk. é1kik 14.
ltlelcívüket betöllötték és a pol
gáriiskola. vngy középiskola
IV. osztályáról szóló bizonyll ..
ványok megreleló tanulméÍnyi
el6menlell igazol. - A (o/ya
modók kérvényüket dr. mór-i
GlallfolldlZr Gyula csanádi püs
pöknek ei:nére f. évi május 31·
ig lJZ inlé~el Igazgnlósógónál
tarloznak beriytljlanl.

~ ~

~: __N--A\'G y V I LA €J B O L
.~""~"',,"."".w~~~~~%""~~~~~

. - ,,' '../-<"" ' , .i

, --,- Ozenet a" hiveknek 1_ 'VNemzeti ünnep,,/f
'A PlebéJnia-hívalal ezulon is ,;"Endród. község kiJZ~~{nld~~

közl! a hlvóseregj.:!cl, hogy l;.:lu~-15~-anyos l0!~
március' 25-én. Gyümölcsoltó k(!sedéssel tlldoz a máreiusl i~-

Boldogasszony Ilé:lPlan muléltia ius~g emlél(é!~ek. Március 15·
-be 2156 szentmise áldozalát én délelölI 9 órakor ünnepé·
lemplomunkban Kalmár józse! Iyes szenlmise. 3zenlmbc után
Árpád' papnöv\-:ndék. Endród .60 Hószk emlékmúvénél ünne·
iz:ütölte. Kérjük a hivl<'kel, hogy pily él kövelkező műsorra!:

ltliesszámhan vegyünk részi I. Himnusz. Énekli az. Iparos
a fölemelóistentlsz!eleten és Dalkör.'
~djunk>hálát ~Z Ut Jézusnak. 2. P~t6fi Nemnli dal. Jza··
aki sorainkból' I válaszIolIa, ki valja: Gut>ucz Oáspiir nserkilSl:.

kalonájcíul az: ujmistsl. - ~. Plk~lhy: Foháu. Énq,kli al:
Havi sorrtnd.- Március ll· IperGs DlIlkör.

in II varjasí, mLÍrciu~ 24·cin D4. Térey S.Uiflllpramailvar.
cse.jti ískoláblln mutQlnnk be Szava/ja: Talán Metfyá& ~1. i3k.
izentmisét. Ullyanekkor a 'ani VI. o. L

lóröldl iskolában is InT. szenl· 3. Ünnepl oa'3zéd~1 mond
mls~és suntbesdd. - K"vdu Mdt)'ds 19a1~ajó-Ianltó.

A husvéli' 8~enl6ldozb Idele ,6. Vicsay La/os márciusi
~Iérkezell. MindlZn ~tgieJ ftl 7 ibolyák. SZtlVlJljCJ Hanv~c Va
órakor kezd.ődlk a flyónlalás, lllria pol". Isk. IV. o. t.

idej«. 7~ Tófh L. MaB'Yllror~dg.
KanonokI klnevez~•• Öröm. 'en~knulpllroiDalkör.

melközöljUk, hogy G n~llyvlÍ-8. Szatmáry: _Ml n~m r~l~d·

radi csonkll egyházm~!j!yeegyik hetünk.' SzavaljlI: MlIfuska Vin·
- d I II' ~ , B ce IV. o. tan.u emes e ;lpaszloral: artoss . .
~' b 'k ' b' . \ ,.H..' 9. Nemzett HJsv.ekegy. Ének·
rerenc lZ lZscsa al "palp I<:l1a· I' I D IkM

. l az poros (l ur.
nosl a pápa Oszénlsége a szé- M - .' 't ll:. ..c' I '

- aiCIUS U-I/;n es e a sza-
keskáplalan fagiávii nevezle kl. badság emlékére tarfotla meg

- Mély tisztelettel köszöntjük CJz'::h)l!rtésil1!el') hagyományos'

0lvlls61nk nevéblln is a kilün.o vacsorálm{'atnelyen él község
leleti FőPélPOl.y(>zel6társadalmának -részvé-

lelével megJeleni és nagyhalású
beszédei mondolt dr. Rubinek
István országgyúlési klipvise
lőjelölI is. -

-~MLE.gys.éges Mun
k~!i~OUh9D~műkedveiö _"jfj~:-

",sága=rMMng mindk7f- napján

nagy sikerrel adja e!6 Csepreghy:
Piros bugyellárisát a Né~haz.

mozitel'mében. Török ~iróné

s7.erepét múvészies iálékkal és
és leljes odéladással alélkilolta
Sóczó BrigilIa. játékéin meg-

'Iiltszoll, hogy gyakran foroli! II

szin padon. Mosl ls szíJnni nem
lIkaró őszinte tapsso! honorália
a kŐl:önség játékál. Török bi
rót Harnos Ll!ios, CSlllllg őr

m~slerl pedig Alt GYörgy jót
szotla rutinnal. Jó voll meg és,
lótékával sok tapsol 41ra/otl
Timllr Esztezr, BálinI Veronka,
Kislely L6sz16, fl1rk~slnszky

Ldszló. Tlm6r ferenc, BlIlázs
Lajos, Csépai J6zsef. Bula I,t-

, viin. - A rendezésfárlldsiigos
munkájálAlt György' véae7.le
önzellqn OdlJlld~ssl!1 , fl disz
Itfekel ls 6 fesllZtle múvénlea
von6sokkal, A muzsikálfehér·
váf\' ferenc lanltó rnúklZdvelő

zenekara szolgállC1llll. ~ Elő·

adás végén Tóth Imr~ az OU·
hon elnöke mondotl kösr:öne
tel a szives pár!fogásérl s sze
replóknek él szép jájékérl. Az
előadás ukö!csiJeg és . anya

jlJa~ e61yaránfjó.I-6Ikerült. -,

Dr..Rubinek István
képviselőjelÖltfink máre. 17-én
délelőtt Gyomán, d. u. 2 óra
kor Endrődön" és d. u. fél 5
órakor Kondoroson_ t • r t j a
programbeszédét. -

;,

Roncsolt a szecskavágógép.
- Bor/a\mil9 s'I.ere;lcsltllens(fSl
törfént a kiskunIH!lasllany6kon.
Horvdíhjános kisbiriokos szecs
kavilgóval dolgozotl é3 nem
velllZ észre, hO(lY 4 éves Jolán
nevG kislánya odamenl. A kls
IllOY iálékból a 'szeeskavágó
fogaskerekelhe[ nyull, amelyek
jobb kez'! négy 'ujiát szélron
csollák. A szer~ncsé"en apI:!
elkeseredésében öngyllkossá

iot akart ~lköv~Jnl.-



hfrek
A gyomai Ireriíletben megín- .!

dul! az aiánlások gyüitése. Beér-
k~lCtl llirek szerini dr, Rubin8k

fsivtfnnak .szerdán d é l ig 3200,
Dr. Zeöke Antalnak 1100, Kasnya I
Bdának 1300 és dr. Tóth ,István, l
!lak 480 aláirójéi voll.

Szeghajmon Temesváry Imre
a kerület eddigi képvise16jén&k
6000 ajal!lásl gyüj(vllek össze,

Szarvason Tóth Pál, a keröle!
eddigi képvisei':)je eddig 1100 aján
lást gyUjlöft össze,

Eleken a' kerUlet válaszIÓpO[
gála lldgy többségének felkérésá-.
re vállalta Raybel Mihály esperts
plébános a íelölls~get, s amint
iliriik, megv-álasztása szinte bizo
nyosnak vehetö bdró Urbán Piter
hivatalos jelölHel szemben.

Csongrádon a kerület [{atoii'

kUl:i közönségének figyelme Vá
rally Ldszló felé fordul. Uiain Fe
renc (független l<j~,gazda) esélyei
egyre csökkeflek, annél!( ellenére,
hogy PirOSKa polgármester öt t~·

mogatií.!,

,·1;)faz életetBecsüld
rf r~gy mesebeli gonosz !lidlyfi·
~ j;i1k lobbek kül.ÖH az VOl! it SZO-, C$t,itj. Dic~é~It:"'f;' 'l iézu'l Z . U t . .. .P.i'i~;J. l\o!:!y ősszel lemeni ;.1 P"lfl- "J" • ,:> .C, , ,I :> '.Ug1: gyan .tllgy ilitwitek ielkézre, alilelyik l<e!lyeret Hvuil ne"

',o K·i~~Z··l·c ····ám~l .... .li." <}... d (..,h ;;sodá!'; gyü:ni'licsi>s !:c.njébe .1.".: ,,, (;:y (, a. lOd,!; ',~g~.l~;: i Ilyen han iiu,mdb:á"flak, Az efféle .ltfiuk. fl. a .nl<igYiH becsű;(,l:

~.. v.::Limí furc;;;, ,-,onos;; JoigOl Varjasi: Mindik(;:;~t:- Hát l;SRk i ,beszéd sérfi it !';1inís7.lerC;;1Ök ur Varjasi: Jól mondja keH,! ,l.,,;:

Jl1 ti v t;' )! oHan :-', .. , !\üi:i<u bes'lélj,?~ ,:Z <}fs~ág All::floli~t.. Il kidnté!yét >?S !<:o:'lolyságM. Nem egyszf'l'i ember dOhiben leváglIt

" ~l/'Il'a ör'''m ... · rc"O'" 1{·Ji.'f> h"'v !.~ CseH!~ BH 01: Vóll al. ()í'Sl:t~.',·· 'ene';' V'"'· ., .. ' .' I,~a • '.1 \;, k." .. "", ,j,'y! ~ - I .. [L,.:~ <lZ!, r!Ogy rllvéHí:lIOS ku!váJfinak '!. fukát. mert III c,,(l·

.. g\'Öll11\,lcsö,,{'~1 ,';'\'(;1·'.'> .~ ,f;\'I{ró1.! glll? li ü(Ol' kOnlGiv ~önac"lro7.,:'~olc ·1',!?I) 'l' ,., Ó<I ) _ _ ~ _ _ , • '. • ,., ... > ,.J" ...,. va ni rn·er,e, [,il1I!,or ól. ?ny Sit

AT. édes nedv a földiín volt szél~ Zugi: Ej n}'!.: édesOcsém, ;~f[jn !dne'icn<:11 valakit péÍílj:: !liva!iJ.·I' , If t.J< l'
S

.bé··b"' ... h l lliegerezeP.IJéd [,lÍn,IJi'lrCsak
. I Ó Á . .J." II na o: Jötte!; ogy nern lu, los .idöl1iUl~ és U!i.·....},.~n"kkor jzl ' ' l . ,j,e sz rV'a, nkgL.a nJiigo!{;;l is S21: j -

l
' . m,~ VaUlliK ic il ~í.liat (\)!(~kunkat,

..Il I dod il n?gy :;scménye!.(cl!? ~ ','1'.Ü..,!dja ('./',."" áiiiiÓl;;0',.')S1fl e:Hc;;zéki l ' .jel tapostc. L :.ppen ,jz :·uanyos. . l; amlk()r egy idegen atyánkfi;,t bt:·

ker,I',té~. nlele't 1,"'bL"Ó d. ',l'!. " (;('11.0<:·'Z II Csejti~ Tán ldütöl! 1l háboru' ltiöll nd.:, !10f'.. r" <nénj' és butíasd l' t ( ,~ l 'S U l u,,, ,. l{("~;löí\ ,lO'!U1n~( és még ~d !icm

k,
'ra'lyfl, oml'kor eg'\! ','I'L.'·7.le.c' fehé','" I: a szerhekkef, -- mert hor~v nag'yon l ki <iZ illetőt, mer! lég.·[;d ÓhiiJ'lil' II . d' k' k' f ~'" -' j .~ " lU\ lU', nogy . Inci-: Ll iwrfa· 'ia )

!(()zm~" volt II k \",·~Ő I ra" Ez "iri .,. Ii: ",t,,'·;:szakál/ú bácsi arra llleni ts tisz- ... , . '.. . " "~t:.. t • (.. J -, W~Z, om'_"J c.!al, J'" I -. V,~rjuk a fejic!l!ényeket
'lelettelJ'esen fig\y'elmtzkl!ca űulwJ'- Zugi: A'Z éPP(~íj nem, deuiyan I ték v(;ln~, ilmi kl sem ;21elc'l:!H.',[) JI

i
. bb f" é I h',! Ugari: No é~; :l Zeöh.e k0'lví·

k
odó ro.sszindulillú kir:d/"fii.-Mi\? (lse il. lia v .rie en woru mégis I :"7 o t' "'l Ú g iri'ilinigJi,,···tIl6! "f.'.,! - I-'II H (l n -. . " . . . . ."-" . '.' l sdő unwk hf1g\' {jll a ~~élléíi:i?

-CsaUall~feliEf.e'd:l;UJ :jv~~s:;zb. vo, at i:! .Jömbös uvula egy l olyan, mint HZ egys/erl idölt ..-k· i ". " ..., ..I h' • l ' é . l Z";Jo'" l.j', ..··7~'·\·e~J{· ..·I,.. . ,.

d
.' l1usz"rvagussl:l, (; Viliiía a r .r~, or, nw"'Ó" 1"1"'';'':-:'''')'';'''' ,"lj, A." l'i'. "'0

10
, ... " •. 1;;,' LI "W." v.".

veL., "-- Alt mon od ll,o,kem, hogy ." I, , ,., '" ""''''''''',' .U"''' ,,, ..•,' " ,"
, . $Z;i:f!~"ii!és kődökz,.sinör,iiÍl 65. el, i Vi·'al'li: --- p"'r~"e c~"" " ";<nl" "'. Erüs pár!ja ;es;~. So!, emberne!,

nincs jogom il sajál ktrkm gy II , l ~~J ,l~., ',. ú" "Ol"" ,,,,. "".cd l

•
'no"lcsévcl a".', "~I'll:,;'llll' ; 11·" ."'k:'- l folyI il vén~ cI:!. egE:~z piirl:.:ment- hiv!'; 'lép ",li)11 -- ho,,\{ "J7 "'Ha;" ~ ! jt'lt íett. !1:li ;c!l1~lj. ho:,;v Il;:m fe-

v. ~ú u ., ,,~ l, .. ' _ .."., J H. < .. l••• ' I·j;"dk'" ,'ct ""." .,,'.:...:. "I!rínek, ' ! hi(trer'''f'n '[""Pi"':'n ~';I"'{I""1 ',J,' . ~, etlle,< n.lll f,,~.< ti J"""~~'A.rlJ ,
fok? S' végigvligOlí at. öreg em- ., "I,· u. ". ",,"u /tIl.' .... 1 IsC:"V' .'

. 1- d I' Ugtlri:.Az. UJ' Nem"zede.·.íóől azt l iom:!r kA! i->!,(rX.1. ,;-',' adJ;:.l!·. I·,·l~g,\,.,u.'l·•.· Ut,Óvég-re:lz \,~.vé .. \',olt . ilé'i~yszer
ber arcán, Ar, Oreg e ler' ll,( ~S ~ v \.' " ) ,.veszem kl f10"Y GOmbos 'rem ':r:p 27,'\ [l-IO'l'j!'" "Z "ll ie'--,', I: \l)iil" Cl. a kr~IUI{;t. !lat (~'!"!t1és~e·
halkan mondo It \':damiL.. A !ii. '. . '" "l - - , l " ú " . \.';ílJ JO, .
rályfi .'llllJyit ~ril'1I ilcli\le: "llIéljd <~kart t<\.ncmestcre !eor.i Berky I hogy aki mo!'> i ill \jlAh megsz.4l, tes. hogy: liJgasLke;dik :iO~7k A

GVllláéllJl:t.k, il2.l1C'Hl <, ;,~;Irt~i ke- l lá~ 1'1'~ll '1/111'1")\' r .. P'f'" "Rub:llek jelCi! tlrral r~~í barátok,
ha a tc i~l17.i nagy keried IleIlI f0A J ' •••. , • ( (l nl. -i~e';l. ors7. ..~- . "
gyümölcsöt Ilowi, ..• i\ királyl"i I z~bc 'lenfli " v01l6t és \'e!i~lni il I;.?ll[ kifo;;z.tofhl(, i!y~l jg(~r,:Iz ~ nem is balltják c!lymá~t. Küzde·
bOSSZUSöl1 továbh !llell t. 'nz év politikai zenekar!. harmadik öl(ör és aki elhiszi, n ntk tlsztcs:;éggel egymas ellen.

Zu.... j: Hát cz mc"" In"ua't.6'1 P.,"~ '-a ed" > I' t I '~ .' . VarJ'aSl" Cs"k Oszl'/lr' '1 l'el
mulva ő lett a király. i\ katCillái s to u", ~ I ét :,o:".y he 1'1 fl e Jél< filSZl. 311- • t< (l"

" j' teWdil<. Mi!yen l1c:dscreg il?, ami- . na:, J:é!Zy,' ökre iesz _ álomban, ll\2rakedól1~k \,e ~ h3rl1lactik l\rül .
. fdeltdis~'lemid iarloil. it. őllli· l i -,, kor fl közka!onák akar,iák c::;inál. l. Hái ; l\Tpc;~(;!f' ''''o'"7a'l'".ir,l'od ~~ /'s' ,'ön?!
!liszter hajlongvu m'~I;}':lrázfa: ill II . 'J~'" , 0~' ~... j" r, ... c. <:

ni ct haditervel és vezetni a faT •• l ' 't' J< . 'b Z . N 'minden Felségedé. Fds{~gcdnei< l amI a~; \'().I el <I mostam eszéd jf;. t!gu i. (j anliYlIa nem lilell-·
liyilnak az t!tslél~il :I virágo!" I bOrllo!wt. Ilyet csah a vörösök I V~rjasi: Jöl mondlll bátyám. nek, Ha látják, hogy több a kel-
Felségedé minden vúro:-, faíú. gr., í iJ~jéh('1l !áihéJUllnk, de ní is fi·. Hycnkol' l,öflllyen t'eliilnek az em- tönél,al,kor a gyengébhnek lAl·'.' ' l ?\;leit 3Z orSla~. ,-- 1\:1ost ilztán l be,·e!illlindei.lt'c"le l}e",'Je'í.!IIO!'. _lól ~zó t'élreáll c"s . se:::]'lt' '" 'I'.a' <'.'-
bona bor ó'vönvürü>'ep cS s,-eD- " I • ú'" U \" S ". .,
ség. 'Feh;é~;dé ,; nér é's mind~n: ll! sOlozást c~;i'W~, A nep l1lU~:lj" " ígc:z a közmondás, !Jogy lIlesszl- kal. Ök most politikai ellenfelek,
emuer; minden. amil il fold tCIGOl. ! ;a. hogy. melY,l,k Jelölt ~ "Wg;:K'·. l ró! jiitl cmller sok ;nillcleni bes!.él. de. nem ellenségek.
Akkor dobb3nt ól legelső Cbornt I " Pere:)l: H:lliom.. ~I?gy négytn ! De há! az emberek a mai nye- Mirhói: Hát szeretnék il~roll1
sulyos'bakanc.;;aaköves ut()na !. rutn<11< ~ ZSirai)· ~irOerl. ~ régi I li10rlt~ág()5 helyzetbell. könnyen héilel később lenni milr. Akkor
király előlL Még csak a kattdná!< I ~t[~lJj:;:lolik~lek l:arúiil i;1!elljelölt'l~ be~zi\nak tiok badars{;gol. Olya. . tisztább lesz I~ar a levegő, .-:-

is mind Felségednek születtek, __ JI J~ ~S_ la~l.ild(.. 1,,60" .. '. nok. mini az egyszeri. influenziás Zugi: No dl: elélY a politi!cából
Azon éjjel álmában megjdt:nt él _~~jtl ... ~a~ OSl, L. v ...,!'> mélYt l t>ei~g. '. .. . menJ'ünk a leilJPIOI~ba is, mer~

. ket partollak loblr II -.> .' b. Hldrálynak az ősz üreg ember, Sklll • 1.< ,),a . J UYOI~~W,~gl~ .at aZ meg Illar hát a jó Isteni niég se felejthet.'
végi!lváQ"otl egv.. régi öszön. __ ,.Mi- Zugl: .E.desöcs~m, III nem~sak l hogyan IS ja!'!, 'ük I l·t'l 't· K' '''k Től~. ~ b I~! .. .' I e a, po I !.Cél ITIla l. efJu' e,

.vel nem becsüited meg e föld ter- cn: ,~r~kröl. ~~ll ,~Z?; H~lIotlad, ~ ~ arjast: Azi tanácsolta lleki it hogy azt seiiiist:, aki legtöhbe! tuu
mésél, pus7.titollad azt, (lmil az nllnl~zleutlr.()k ladlgós beszédé:. régI ln Ó,d l orv.osil, hogy legjobb segíteni a kerületen é~ anép SGk
lsten teremtő ereje lélreho:l.Ot! _ Abban benne vall, hogy olyan gar- orvossag az IIlfluenzi,:; eHen az b' . (Eltá '. )

. la' [ ~k' " ötl 1'1' k" I . f • t . 'alan. - voznaK.
mondotta az üreg .~ (1z or~zéÍgod '. II ..ll' maga, fl1vg. a n:, a. ~K la Ilj;/o,1 aD ak mellell alszik.
Ilem fog teremni neked semmit. u <lZ ország sorsfloak lobbf8fordlfa- Meg is lelle,
_ A király ctUhösen rá "lcarta llli1- ban ~S Ilj j~v~slalainak.megvaló- Peresi: No é:~ ha::;Zlláll IIel: i ?
gát vetni de az álomkép eltün!. _ sItasaban IlUseg:.:sen léul1ogal\ak. Vas'jasi: Hát il baiátó! nem Választási
S a JÖV6 'tavasszal nem volt él. fá- Ezér! ltéri aZ ország népét, hogy l szabadlllt ill~g, de pénzélÖJ. meg
kon virág, nem volt gyümölcs én Ó ,lelölljeii:. ,a h!vc.iii!OS .i·~lö]{e~ l a7. órájától igen, mert egy ügyes
ősszel nem leueltek rózsasillfí bo- l(C! léll1lOg::SSáK, 6 mustralta kt Ibetöri) bemászotJ ;lZ nhlakf:l, és
cik a 'meLökö~ fű sem nöH nem őket, bizzill1ö.k benne, feielő~;ségt elcsente. I
sirtak kisgyei"l~ekekaz édes~l1ynk tudatáhan. C.lrr;lVal,ó. embereket vá~ I Zugi: Jó példiL Igy jámdk ülOk
karján. Minden élet megállt. Majd lasztotl 10. J'~lö,[iei{lll. a míndenféle biljbaf1siny!ödiS sza·
jÖttek az ellenséges csapatol< és ,Varj,asi: Hat ,a7,fán voll~e snl< valÓK is; akik kinyi Ij;-ik a fUíükel

elfogialiák az országot. A királyt paly~zo ~ ~yomal ker(iletr~? és a szivHkel míndclifajia ~mber
tömlöcbe velették és ott szellV0. K<izsegt ember: Volt am vagy I elM. Várját. a javulás!, de csak
deU a pincénel( falaihoz kiitve. nyolc. Egyik a gyomai?knak nem a bi7iJfllliit csenik el lölük, ::nél-

Csak vizen és száraz kenyéren élt kelleti,. ~1ás~,at a .~on~orosia.~< nem l kül; hogy ::egitenének rajiul\.
sok hosszú esztendőn keresztül. vállallal\, h"rmaolk az endrodlek, Iiondorostanyai: B ö l c s e n
Szemei elötl mindi') ott lebeaett nek nem tetszett. Végre is a há~ monclia kend. l:n csal>:' egyet né-
a pompás kert a n~dgukal kinl>aló . rom l(öz~ég vezetősége Dr. Rltbi~ zek. A mezőluri"'::'Endröd-Koll-
gyUmölcsö!,keL Még a l<ezél sem nek !stvanban ál!<:podott meg, akI doro"t összekötő ut óriá.:ii eI0!l)'e
tudla kinyujtani énOk; meg volt testvér{lccse nagyatádi Szabó lsl- iett a falu gazdfllársadaJmáuak.
bHincselve, ván egykori hires gal.davezér - Ezt a vármegye csináltatta. A köz-

Azért mondtam el ezt a mesét társának, Rubinelc Gyulánök. - ség egy filiért sem adott hozzá.
Gyümölcsoltó Boldogasszony al- Régi tekinlélyes liépviselÖ, mindig IA falunak tellát l(öte!essége, hogy
kaimával, a Megválió szUIc:tése hi- tagja és egyik veJére vol! az Egy- tisziessége:; és becsületes módon
fűl adásának Unnepén, hogy gon· ségespárt gazdilcsoporljáliiik. vistlkediék a vármegye vezetőive)
doljunk a gonosz királyra. Ha a MiI'hól: Azt mor.ctw Oyomi\n szemhen, al,jk jóindulattal voliak

világ királya: az ember, leveri az a kisg<lzdapár! jelOllie val a m i hozzá,
élel fájáról a szépeil viruló gyü· Bandédlázi Kasnya nevü feslö Zugi: Ugy igaz az. Nekünk a
mölcsöt, az eietnel, igéreiéi: jövő mesterember, hogy Rubinek csal< jövóben is kell il Főispánés A!ispán
nemzedékél, ne várjon jobb sor· papiro~on a hivatalos jelölt, a· ur iámogatása. A közmunkákai is
sot és i ö v ő t. mint a mesebeli Mini~21e,etnök ::lzj abrj<;. lln~:r (1 I tö!Uk kapiul.{, A saját érdekUnk
király. - Sz. -' legyen a gyomai \,(;;val. i tehát, hogy f!e üssUnk afra a
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nndrödön Kossuth u. 10 sz. ház,
Ylllamínt a Nagypercs-úUlőben "yc-Ic
kis hold föld kedve:r:ó fizelé~i felté
telek mellett olcs6n eladó. Érdek
lődni lehet Békésc~!\béhl, (l Békél:me
gyci Kereskedelmi Bl'.l1knáf.

ALAPITVA
t 8 9 t

ÉKSZEREK, ÓRÁK. ,
DISZTARGYAK
DÚS VALASZT~KBAN. V~SNÖKI

MUNKAK IZLÉSES KIVITELBEN
TŐRTARANYBEVALTAs LEGMA~

GASABB NAPI ARON

TAUBER
MEZOTOR

OlMNÁZIUMMAL SZEMBEN.

14.% EndrBd -Gyomai Takar4ikpén~
tár Rt. mindenféle gabonenemat
msgas piaci áron v~sárol. '

Kaliforniai pajz5lei!!Iól mentes gyü.
mölcsfát, magastörzsü és bokor
r~Z9ét, dlszfat. diszcserjét, ávelö
virágot, 9yl!keres sz(Jtöve8z6t 81b.

bármilyen nt~l1t1yiségben igen olcsón
szállit

UNGHV ÁRV JÓZSEF
faiskolája
CEGL~D

Budapesti 'roda VI. kerUIQt An~·

rés.y-Qt 56. Oklató nagy 'rj~yl:ék

ingyen.

A tiszántuli
~~niunkások

~{ivánsága

MUNr(ÁSr(ÉRDt:S ri! H D E T F S F K
.r9 ..... lC .......'":~~-."'O"·.. · ..• ~ ..... ~;.:;.. i.:;~-:'=~;;':~~·~~~~~.:i:~

Gazdasági hírek:
B ú l a k i v i í e l II II k j:tllui:rbán

204.446 m{lzs~ volt. Ebbőr OI::Jsz
ország 98, t71. Ausztri;] pedig
106275 mázsát vett át. Rozsból
53515, kukoricából 2.67lmázsát
szállitotlunk ugyancsak januárban I
kUlföldre, - ,

- Svájc 400 ezer métermázsa I
buzát akar tőlUnk átvenni. -

- Több millhJmos I{ülföldi ren
de.lést 'kapott a Magyar Vas é6
Oépgyár.

- Sertést, sertéshusl suUlI!unk
OroslOrszágna k.

- RépUlőgépgyárat alapit Győr
ben az olasz Capronl cég

- Közel helvenezer munkás
dolgozik a vas' és gépgyárban.

- Ötezer hektoliter bort szál·
Htunk az év elejétöl Ausztriába.

- Az 1933-34 évi veléslerUlel
emelkedet! Jencsébőt 53,9. repcé
ből 85.2, IenbölI01.6 százalék
kal.

r:-:"'~M'·-·r! "" .'La ~ ~ --' 1 C; 'w _o ••••~~yo i Da. 1

Ta k íve' !{""'~I',?J,[..- n Tf. P "-.::J'''''' {_... r.. ::;.,5S f"';" •••

Efldrőd

fiókintáet: Gyoma. Te:!dulI: cndrii<.t %

foly6sit rövidlejár:tlu mezög31,dasá~i

A magyar f(\ld munkás tilrsaela· kÖlc~öi1öket. Elfogad felmondá.en~lkUJj

lom jólesö érzéssel ~)lvasta az or- betéteket, a legmagasabb kamat
szág milliSlterelnökének prog~ mellett. foglalkoz.ik a bankUilct minden

rammbeszédét ~ korm<íny erőrel- II ágával, szelvénybeváltások, arany- ~
Jes ~7.CciAlis gazdasági poliiikáIá- ezüstpénzek. velamint kUlWJdi pénzne

mek bevállásával (\ mindenkori legm..-
nak Olego!dásárM. ~Arra törek~ g,s<lbb árfolyamon, MindennemU fel-
szOnk. hogy il nemteti jövedelel1l világositással és utbaigazltá6sal dijtllla-
e!osz/(fsdt egészségesebbé ts arC:- nul 1\11 rendelkezésre 1\7. Ig~;>:g:'\t.óság

nyosabbá legyt7k, amit a tehervi
selé&i képességllck megfelelő igaz
ságos adózússa l, ar. tlgrárcikkek.
egészaégei áralakuiását eJőmoE

dlt6 árpolitikával, a lermelési költ·
ségek csökkentésével és mind·
ezeknek eredményeként a !egsilB- , ,~_·.!'.!...,"",:X--~~'~-~~~~!"!!!W~'~""""'

lesebb néprétegek vásárló és fo. l
gyasztóképességének növelésivellU
dunk csak elérni".

E miniszterelnöki sulyos Idje
lentés magflOal1 foglalja azt is,
hogya magyar munkásság - illínl
legnagyobb fogyasztó tábor jobb
megéihelési lehetőséget remél het
az uj kormánypo!itika eredménye-
ként. ' ,

Ezzel kapcsolatban nem lesz
érdehtelen rámutalui és illelékes
!török figyelll1ét felhivni a n1un- ;;;;;~=~;;;<:;;;;._===;;;:;;~;;;;:~;;:;" -=,:;;;;-;;;;:~===
kásság két nagy kérésének meg

szivielésére.
1. Régi óhaja !l~mcsafc a mUfl

ltásságnuk, de a magyar birtokos ~-"!!..'!!!;..~~~=""""""~~~~~~

osztálynak is aol Armentesitö Tár
sulalok ál/anrositása. Jogos !{i

vánságuk az, hogy " társuiatoj{
tisztviselői és ~(kalmazotlai - az
állami ti~ztvlselük rendes tltálu
sába osztassanak he a mai ~okkal

nagyobb fizetések és kU!Onféle já
randóságck megsztln!eléséveL Az
igy' megtakarilolt összeg al or
szág ÖSSIes társuiatainál évenldnt
nagy munkás-csoport meg~lheté-
sél bizto&ithatoá. . _ ••--= '0"__ •

:l. Indi/sák meg a Duna-Tisza A Katolikus Népszövet-
csatorna él'ltésft. - Ez legalább s.ég Temetkezési

A
IO eSJtendelg bizlositaná az Ai- Segito··pe·nzt"'''''''

rértesités a. '"föld fölösszámu, kubikosainak utjk mim!enki könnyithet u elhalAlo-

A gabon~placon nagyon c!ehély rm::~élhelé~éL A sok inség· munka lás miatt jelentkez.ő gondon, megnyug·

forgalom volt. A kinálat nagyon segélyt ö3s1ositve, va!amivel nő- vást szerezhet magának és családjának,
lecsökkent. A kisbirtokosok nagy velve megleheIne keideni e rend- iratkozzék be tagul
réize nem rendelkezik már eladó k,ívU! fontos közgazdasági munka- mert ezáltal csekély haYi tagsáif dij
bu;{ával. A tisza\'idéki 80 kilÓs! terv indítását. I ellenében oly ~gSz.cgü te~lelésl aegéJy

buzát a pesti tőzsdén 17,90-18 15/ A Miniszterelnök ur al. erös és Iröl gondoskodI',. amely~ö! a gYÓiYlcO'-
fllé'p _ . zelés, temetés nllnden kiadása fedes-

I ren J_gyezték. A tengeri, ára gyors mnnkanak ,az embere. ~z helő. A temetési segélyakciót a nagy-
12.50 kOrUI mozgott. egész társadalom áldani fogja, váradi egyházmegyef Apostoll Kormby-

A serlésvásáron, némi áremel. ha meghallgatja ts mieiObb meg- :tó IIr 193311933 sz. alatt jóvjha~ta él;

kadés mutatkozott, de még na· valósitja-e megélhetésuket hosszú ajánlja. ...
gyon messze van, a!t.6I. hogy ér- Időre biztosi!6 javaslatát. E Tda~dfelvoÓ(ei é§. IlTdlJak

é
beéflzetése ar.

. . ' ; n ro - }'omal akar kp ntár rt.-nAl
demes legyen hlzlalm. ,A k1Sg2lZ' ~-~ EndrödölI, hol mindennem:1 felvi/ágo-
dák szedett hiz6:ért 62,67 fillért Hegedű tanitástvéÍllal sitfissal é;; nlbaigazitáflsóll diilaI8,,_1
fizettek. A borjuvbáron 5 fi !Iér- !'7..0lgálnak.
rel csö~kent az ár. .ló borjukérI I, Kappel I{ároly eg;:~. lehet minden 14-65 év közötti

64 .75 fIllért adtak, Orvosi vizsl!;álal ninc8en f Legkl,ebb

Az álll\tok áre&é~e sürgős fn. cl budapesti Zeneaka- havi díj 50 fillér.

tézkedést kiván a kormányzattól. délllia tanterve és ~iliiiil:il:li__miiiiiiiliiiii ii'iiFFTiiIiiiliiiilliiVJiiiiiio_1lIIIIIIIIIi1lii

Általános a kérés, hogv ' ne zsírt, "Az Egyházmegyei Hatóság 1238/1034.
J ' d . t számú engedélyéveL"

hanem élő sertéseket engedjenek mo szere szenn. Slerkesztésért és kiadásér! felelISI:
kiszállitani Németországba. Ez Lakás: Endrőd .- Stefán Béla.
legalább 6.8 filléres áremelkedést Nyerntatta a .Hungária" könvvnvollllla" K ~C' th L~· Vá\llll~t, O)'omán.· .
jelente!1e. I O~U . u. ty. ~eleWe ll:iMt~: T~ ~tit;'.

Közgazda§á.g
A kisgazdák kivánsága

": " Adókedvezményt
kapnak a sokgyermekes

'családok

, , A magyar gazdalársadaJom szé
lesk{,lt'ébel'j íriozga!om indult meg
arranézve, hogy::z uj kormány
- legelső feladatául jelOlje ki, lU

:eladósodoft kisbirtokosok taJpra
állitását. -. . .- ~ . -

Iildokolásukba" felhozzák azt,
, hogy ui kisbirtokoklétesitésének

-'vajmi kevés értelme volna addig,
mig a meglévők megfelelő állami
aegitséggel nem szanáltaInak,

, Tény az, hogya védett birto
,kok, között, sok olyan 50 kat. hol·
"on~lulibirtoko! találunk, amelyek

,'A mai érték 70-80 százalékos meg
te.rhelése mellella maguk erejéböl
soha, s.em lesznek képesek terhei
ket rendeznI. Az államhatalomnak
tehát arra kell törekednie.. hogy

_ ezek a régi birtokok megmarad
janak a régi gazdák kezén, akik
már ismerik a mai sulyos gazdál
kodási viszonyokat, :il 'a nehéz
idők erős munkakifejlésre, más
részt fokozottabb takarékoslIágra
tanitották meg őket. ',- A tllvalyi esztendöben ela-

Gömbös ,Gyula miniszterelnök dolt tej, értéke. 22 millió pengő
pénteki rádiós beszédében kormá- volt. '
uyának fonfos teend6jeként - lOb- - Az elmult évben nyer!öa
bek között - a "f()/dbirtokpolitikai nyagkiviteHlnk 254 millióról 250
reformok megvalósltását- tüzle ki millióra ment vissza. vi!lizont fél
és hangsulyozta, hogy igyekezni gyártmányokban28.6 millió érté·
fognak-:r mnr5gazdasdg régi adós- ka helyeit 355 milliót 9zállitot
ságainak mélíányos rendezésével a tunk kOlföldre. -:
mezőgazdasdgés hitelezők között .~' A kormány 1,000 vagon ten
biztonságos nyugalmi állapotot fe- geri" behozatalA!' engedélyezte,
reniteni, amelynek fol)'amánya a" alOnbiin nem' ipari hizlalás cél·
hite/nyujtds és o/csó kiJ/cson meg- jáIii , hanem Anauj· Torna, Bihar.
lnditdsa leend. ,Borsod, Sz.abolcs és Zemplén

A gazda társadalom bizakodva me2yék inséges gatdái számára.
hallotta az ország vezérének fon - Az Qlaimag Értéke!itö Szö-
tos célldtüzését és reméli, hogy vetkezetnél jel~l1tkelhetl1ek azok
belathat~ időn meg is valósulnak a 'gazdák, akik lenmagot akarnak
e fontos közgazdasági tervek. termelni. ASzövetkezet 26 pengőt

fog fizetni mázsájáért. KOrOlbelnl
40 eler hold lenmag termését kö·
tötte le a német és magyor nO
vényolajipar. -

. t.

Szerkesztői üzenet

P. M. Helyben. A költemény nem
, kÖz.ö1hető.' A nagy magyar költők ta

nulmányozását ajánlj"k. -

,A pu~zlitó egykererendszer el

len a kormány egy olyan intézke

, dés~ léplet élelbe, amelynek az

a lényege, hogy' az agRJegényeket

és a gy~rl1lekte!ell házasokat job

_ ban _meg fogják adóztatni, a több

, gyérme~es családokat pedig adó·

kedvezményhen részes iiik.

Az uj tervezet az eddigiektl~1

, , ellérÖén már a harmadik gyermek

,után is adókedvezményt biztosit.

Még nagyobblesz az adókedvez~

mény a ,~égy- és ötgyermel<es

, családfenntarl6k és azok számára,

akiknek még több gyermekük van.
, '
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fdelös 8lerkesztö:

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

Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett

közIUnk.

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

I

Megrelldlló szörnyű escménynel< \011 szintlelye

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

alalt széffutó tömeg korábbi helyén. A 9 sebesull

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

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

dolkodik c1 borzalmas eselllényen.

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

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

is, a népnek is?

Al endrQdi népnek lehetnek hibrli. Sok szélső

séges ~ol1dolkodásu ember lakik itt, til inség és nyo

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

Iyó tekintélyrombolás sol< embert megvaditotté:'>

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

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

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

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

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

sohsem volt baj vagy ellenszegülés t

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

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

ClZ 5-600 fónyi felizgatolt, szenvedélyében elvakult

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

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

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

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

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

/

tatta, - él szenvedélyében percről-percre jobbilll izga-

tott tömeg magaraÚása mindinkább fenyegelóvé vállI
.// .

és végül is elkövetkezett néhány vélkmer6 SUhéll1C
/

támadó reJlépésére az a borzaiInas sorlűz, emulynek
/ ,

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

m~~yór árva siratjil. -, ' , .

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

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

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

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

Endrőc népe gyászol. - Testvéries érzéssel sí

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

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

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

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

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

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

amelyek széthuzásra, a nemzet eróinek meg~

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

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

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

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

- , l

: . :.~. ::.

Winchler ist.ván áliamtitkár

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

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

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

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

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

és nem is adok nektek semmit. De

mégis adok valamit, másfél kiló

hust: a HÍ\'eJllei Cl. (Egy asszony

megjegyezte: vén vólIa pa[>rikás

lIak ! ?)

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

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

Al. ilyen "míiellenzék" öszvér
politikát csilliil!

Ebből sem u i<öznek,
sem a

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

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

Késő bánat· ebgondolat!

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

nem fáradhatunJ{ l"

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

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

NEMZETI EGYSÉG U
TA.aORÁBA r f'~

~,":--,

.Kisg'azdák f

Dr. Ulain Ferenc
ügyvéd:

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

Mi:jd ré~z!elesetl felsorolta (l(\II\

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

Dl'. Milotay, István
szerkesztő:

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

tanácsos:

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

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

saOii II " ,

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

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

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

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

kl1lrj{óri<l;dbél kerü{f ki!

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

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

magyar íalu és paré1s2f5ág sok
keservé! és ba ját!

Távlatból rajzolják
ezeket, mint a rossz

pildor!
És mi a programjuk?

.Gömbös Gyufa
. reformprogramján

éWsködnek,

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

azt dicsérik, annak nH?gvaló::;ilá•

sát ígérik és annak támogalAsár;j

kérik éJ hisg:lZda társ<1dalmat1.

De ha, igy van,
miért nem lépnek be

Gömbös Gyula psr-tjába?
Vagy nem akarnak közkatonák

lenni OÖlubös .melletl, Véigy ha

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

80rnenlissza Géza'
.keresl,edeláii ITiiniszter

.~. . .......

- ,.,
.~ 'I; .. "_

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

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

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

törvénybeiktafásál ! l kozom választásra t'
-\

,Kozma IV1i1dós" belügyminiszter

:~ .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.Magy~r_ Testvérek
. . . -" .: ..

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

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

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

.--~~~~~~I

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

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

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

Lázár Andor igaszságügyrTIiniszterr

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

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

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

" -<""'" • ,( :.' •••• ..



nyila.tkozata !

*A §zerd~i gyűlés áido751fll~

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

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

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

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

búnos.

befügyrniniszterA

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

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

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

vissza a ({jrnrgd és fllffgO is {á· t

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nye!<c! :

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

j .

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

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

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

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

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

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

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

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

Bakoss látS!!!, f,i)s/()!q'nD:ró é1

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

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

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

1

1

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

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

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

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

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

f~1.

N':gy órd reJ..:: (Jv"m6rtJ jíl~

JUIÓOéll1 voi! <'l fÖ:'.t:Ol~ahiró,

allol 5 óral,or -- minl há!ÓS~gi

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

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

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

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

és átmenl Oyom~l'tl.

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

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

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

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

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

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

Err~ ujrél üSSl(:l~möl'iiií a

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

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

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

délkelel f8lé huz6dlok meg.

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

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



'. . :-"-8-

diii

i

9*

&tilt

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

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

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

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

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

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

HIRDETÉSEK

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

Szerkeszlésért és kiad;\sérl felelős:

Stefán Béla.
Nyomtatta II "HunRária" könyvnYOlllda

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

AL API1'VA
t 89 t

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

GASABB NAPI ARON

TAU BER
MEZOTOR

G1MNÁZIUly\MAL SZEMBEN.

A Katolikus NépszQvet·
ség Temetkezési
Segitöpénztára

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

'vást szerezhet magának és családjának.

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

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

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

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

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

virágot, gyökeres sz616vesz15t slb.
. bármilyen mennyiségben igen olcsón

s7.AIlit

UNGHVARY JÓZSEF
fIliskolája

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

ingyen.

Endrőd, 1935; niárCius 22; ."

Szerkesztő Ur!

Te~dntetes

I

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

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

M'2d~vesbod;!:ás, 1935. l1!i.Ír·

cju~ t1·(hl.

. KATONA ]ANOS
birtokos.

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

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

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

másul CI megv:'d:ol.ll(llélllan ill

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

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

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

CSdk egy Joigot e.lltiilel<,

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

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

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

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

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

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

ka! i3 <:iveszftol!ék,

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

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

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

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

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

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

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

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

Szivesen közöltük e nemes
es fölemelő hfllél iratot.

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

. Ilem usziids és ldzifás, ' hanem

adaaM áldoza/os munka /

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hirdetéseket
kedvezményes feltételek IIIelleIt

közlünk.

szoclALPOLITIKAIÉSKÖZGAZDASÁGI

Előfizetési árak:

Negyedévre 20 fillér.
Megjelenik minden hónal) 15-én.

. - _. -

H I T B U Z G A LM I,
! ._--------------;---_._--------------_.--:--------------

Felelős szerkeszto:

STEFÁN BÉLA
Szerkesr:lösé~ és kiadóhivatal: Endrőd, Sl!!:écbenyi utca 2.
-- .' .. - _.. .. _. ..~

Hozzád kül.öm imám én édea Jézuiolli
Nem viiIIszialhat me~ senki f:l világ~n;

Oda van II 161kem d~rüs c:iillldeisége,
Rabló kéz vijte cl ádes boldogságoni.

NAGYBÖJT VÉGl::N.

Ragyogó kikelet lelkembe is beszáli,

Er'nyek viríii újra kiviruJnak,
Dalos lelkem ismét I.lkeaen hirdet!
Na&y dicsösiiét a fqltánllult Krisztusnak.

Hála Ter.mt~llInek, rellltnYe'm llll!gvan
[még.

felragyog majd ujra fáradt lelkem napja,
Föltámadt Krisztussal Izivem is me~újlll:

Hiszen II sant telte s vérével táplálja.

1\1inlsasa kiizálon-hill.m íllni magam
Ma~all1 .rejtbe fellélletlül biztam,
De jött a kisértei II mint slárnyue~etl

[madár
Estem a magasból, mélységbe, bukottzlJl.

Eddigi éltemben mindig biztam b.nned)
Te dicsöiégedérl I<VzköLitem, fáradtam,
Oda mllnkak.dvlS111, bellsőm vihar dnlja,
Épen hogy ~sal{ élek, csii~gedt~ll, fárad-

[tan.

11l0rllságábon is Allelujiit - az
Igazság Napjának, éj halál di
adölmas Legyózójének l

Nincs erősebb vágyunk, mint
élni és megiMIani mindazt, llldl
és amit szerelünk !

Az ember olborzad a megsem
misillés gondolatától, nem a\<ar
és nem lud az élellől megvólni.
Gondololai, reménye, vágya,
cselekvése, sót önfeláldozásá
nai, célja is: az éleI. Ezért énekli
lelkes örömmel és g'yózelmi
hangulaIlal az élei diadalánClk .
ünnepén: "fellflllladt Kriszlus
e IJélpOn, alleluja l"

Az apostolol< vérlanus !élll11

bizonysága, él Kriszlus halálát
és feltámadását ismeró, meg·
Iért zsidók ezrei, a kereszlény-·
ség ti7enkilencszázadOs lörlé
nele minden kétséget kiziíróvá
teszik, ho~y Krisztus feltámadá
sával - pecsétet tett isteni voltára,.
tehát evangéliumának, tanításainak
hitelésségére és ikY az emberi fel
támadás, v~/ósáRára is J

,.Bizzalok, én ·llleggyózfem él
viliÍgoll" mondoIta él Megválló.

Ezért minden földi nyomo
ruság, szenveaés és igazság
talansiig mellell is, sől éppen
ezeknek liittá'rél és átszenvedé
se nyomán - nénJeI< bizalom
mal cl hivó lelkele sZelzl1lilliói
(lZ Igazság és Szeretet fe116·
maul ~iMlaltl1as BajnOktlra és
ezérl örülnek a. l11egfeszilefl
Jézus gy67.ell1lének l -P-

lelek", de az! is mondolia, hogy
"szeresd felebarölodal ugy, minI
tenmagada l", s "amit nem akarsz,
hogy cselekedjenek neked az em·
berek, te se cselekedet ve/ilk J" Éle
lével, jócselekedeleivel példilt
adotl szegénynek, gazdagnak
egyaránl, hogyan béinjanak em
bertársaikkal. Legtöbbet éppen
az élet hajótörölijeivel, a bete
geld<el, sántilkkal, bénál,kal, bél·
po\<losokl<al, szegényekkel lö
ródöll, miérl él vád tehál ellene,
hogy kríszluslélgacAó. islenlelen
emberel< és irányzatok - véte·
nel< az emberies érzés és él
felebaráti szerele! nagy paréln
csa ellen!?

Krisztus nem a földi paradi
csomol a k a r t a visszöállilani,
amelyben leiben-vaiban fiiröd
helik min<4enki és azl sem igér
le, hogy e földön az igazság,
szerelel érvényesül minden vo·
!iölOIl, "Al éli országom nem e
világból való", mondolia Ó, Arra
Jani! bennünket. hogya feUá·
l1ladáS kétségtelen bizonyossá
ga 11l~llelt szemeinke' mi is az
örök haza felé emeljük, hol
lsten igazságossága, irgalmas
szeretete és iulalmazó iósága
érvényesül mindörökre.

De az is lény, hogy ahol or·
szágok törvényeiben, szerz6dések
és megál/apodlÍsok pontjaiban
Krisztus tanításai, parancsai ér
vényesii/nek, ott nem lellet SZÓ fl
nyomatásról, ott nillcs megenged
ve kizsákmányolás és önérdek szol·
gálat, ott nem ismernek és nem
tűrnek egyéni vagy szervezett bü
nözéseket és hatalmi tulkapásokat,
olt iildözik a társadalom hiénáit,
ott lehajolnák és segítenek a sze·
géllyen és nyomorgón, ott letörlik
fl sumekből a szenvedés könnyeit,
merI fudalál.an vannak Krisz!us
őrök intésének: "amillegkisebb·

\. nek élZ ll:l1lberek kÖl-iil leszte!<,
nekem leszitek" l

A földön sokszor leliporl
igazság diadalát, a rilkán meg·
nyilvánuló emberiesség és kö
zös élelcélból származó·· szo
lidaritás bizlos elkövelkezésél,
a mOSl inségel I2s nyomort,
vagy szenvedést adó élelkr·
l1lészclfölölli nagy hivalását é:i
feltámadá$unk ultlni boldog ál
alakulását hirdeti a fe!liimödl
Kri~zllls üres sirja l

Ezér! ünnepel az élet véÍn·
dara. ez~rl kiáll még nagy ny(,)'

•• d ... k ,~.orven ezzun ...•
tushoz ? Mindezek (lZ emberi
gonoszsilg/ól l<ilervell) biinös
emberi szenvedélyeldól fü/ölJ
ig-azsáilfc;lan cselekedelek -mi·
Iyen összefüggésben vannak
~<riszlus istenségével és az
evangéliumban adotl örökér
vényii IlJniléisaival?

Mintha élzt mondanil véllald,
hogy (J belörésérl és a gyi 1
kosf'ágérl nem él telles és fel,
bllitö. !liJllClll II szenvedő kt
él felelős?

Az is igetz, hogy biin és go·
n(tszséJg ma is vall él világon,
fal6n még föb/), mini vellí.'lha.

Dekérdjiik, talán Krisztus
ösztönzi, Kriszjus tanítása bi!
lorilja, vagy az anYí.'lszenlegy
ház irányítja erre - a ~<risz

fus törvényeit láltbal faposG,
azzí.'Il nem törődó bÍlnösökef
és gonoszaklJ( l!

Krisztus sohsem igérte. hOlJY
megsziinleii az ember nagy·
kincsél : él szabadllkélJ'ötol és
ezzel együtI a bünözés/. De
igenis lény, olilliók tapasz!ala·
tlJ igazolja, hogy kegyelmének
erejével még a legiwgyobb biillö
zőnek is erit ad allhoz, hogy
a gonoszséJl1 guzsbakötó bék
lyóitól Ille~szabéldllljon, s a
becsiileles, islenes élet uli~ra

térjen.
Azl sem igérte ({ríszlus. hogy

nem fogunk ssenvedni, hisz O
maga mondolIa, hog'Y .,öld
II Iii II él III akar jönni, vegye fel
kereszliét és 1ll?Y kövessen en
gem!" Való azonban - a börtö·
nök lakói, az öngyilkosok ez
rei bizor.yiljéJk, hogy Krisztus
nélkiil - a szenvedés idegeket
tépő és kétségbeesésbe hajtó cél
talan iiresség, Illig a feltámadl
Kríszllls kegyelme és hűséges

követőinek igéri juléllma ön·
bizalmat és er61 nYlIiI él szen
vedés nehéz kereszljének el
viselés~re.

Tény lJZ is, hogy él nyomor
és nélkül.zés ma csa\<neln el-

. viselhetetlen. De kérdjük, me·
lyik parancsii"on adati jogot
és felhatalmazást [(riszlus akár
a kartelleknel<, akár egyesek
nek. vagy állélllloknélk is. hogy
visszaélésekkel, igazságialan
Q;l1beri lörvényekkel, bérelvo
ILí ~okkal, vagy más emberle:
len eszköz~kkel kizsarolják és
11\,~morba laszilsák felabaráfaí
köl1

Krisztus mondotta ugyan, hogy
"sLCgé.Fl\'el< mindig les/nek ve-o

Világvárosok hatalmas ba
[-:zilikríilian és dómjaiban, I'ehér
-falú falusi femplomok virág-os
•.~ oll6rlJinál elhangzik az öröm-
ének: "Fel/ámadt Krisztus e na
pon" l És sok száz millió Krisz
lushivó ajkáról hdlJtHSal1 a
folyli11ás: "Alleluia' Hála le·
gyen az Istennek I"

Nt'ls:!ybójt !wl\1oly blinbállélli
1111ngu\lltCl, a llélgYlh~lll~k ször
nyú gyásza után - öröm csl
rázik a szivekben, derű csillog
cl szelnekben : gyózöll az Igaz·
s/ill - az emberi ellévelye.dés,
győzöl! az ~Iel - a hélIiii felelI.

A földhöz tapadó, hétköz·
napi lelkek gunyorosan ketr~

dezik: hát lehet öriilni mosl,
amikor a IrionoIli magyarság
széldarabolt csonkaságában II

nyomoruság, él megsemmisü
lés borzalmas örvényével vios·
l<üdik ! Lehel·e a!!elujéL,-il.H~·.

kelni, amikor hllszonölmillió
l1lunkanélküli elkeseredésfól
izzó szemmel éhQlJlál elé néz,
- amikor a moszkvöi rém, a
kommunizmus szörnyú<;égeivel
az egész Európ6l romblidön
teni készül - amikor tVlexi·
kóbem ezrek és ezrek szenved·
nek börtöni és vérlanui halMI
éppen a fel16metdl Kríszlllshoz
való húségúkérl11

Miért ilnnepeljilnf<" mondjál<
lJ hitetlen anYllgelviség 1110SZ

lélgjálól elbódilolt és félre
vezefeff tömegel<. Mil hozolt
nekünk (J féltámadl Krisztus 'f
Eltörölte a bűnl, a rOSszal '!
Megszünlelle IlJli!n a szegény
ségel, a szenvedést, megoldol
Ia falán oz élet, a fársacial01n
nehéz problémtiil'

Valóban ZI mai l~rsadalll1j

berendezkedés nem lökéleles,
sok hibáI rejt magában. Tény
az, hogya nemzelközi diplo
mácia vezérkara elfogulI ön
zé sé vel, él "győztes hatalmak"
zsákmányának és érdekeinek
biztosiiásával orsztigokal, né·
peket juffaffak koldosbolra,
nyomoruságos, insé.gl2s hely
zetbe, az is ígélz, hogy az is·
lenfelen és valliistalcln kormány
zalok püspökök, papok és hi·
vek ezreit bebörl0nzik, lemp·'
Iomoka! és koloslorokai rom·
bal nak le, ho!;,·y krigzluselle·
nes irányzallll<al megerósitsél\,
De kérdjük, mi köze ennek /(risz·

r'Alleluja,
"
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irja a magyar püsköl<i kar.

sanak. Kiilöni)~; gondol fordi!
sanak a gyermckek és ifjllsiÍl
Illegszervezése r('.

Célra VCZCI()IHö'k fmljllk c:

csal óog-ond oz ók (lltcome!? bí,
zollak) illlézll1~;llyének . felkaro··
lásiÍl. A lelldpászlor ossza kl
egyhál.k(izsé~!élall<all1lélS vilógi
Illunkatársai Hiú>lt ugy. -hogy
1I1inclell t 0-15 cSéllácl egy-egy

gondozól Ilycrkll. Ezeket éven
kinl többször gyiijlse össze,
szílsa benllük élZ élposloli ked
vel, isl<olázzé1 (',kel, lü17.ön ('Ié,_
jiik kOllkrél feladalol<é11 és hasz
r.álja felcrejükef az cRyl1i17.i év
igényeiszerilll

A modem kll<ipászlori élei
három fundalllenlllmoll épiil fel:

eleven hitbuzgalmi életen, ka
tolikus szel/emlí müveltségen
és a szociális gondolkodáson,
illetve cselekvésen. E felada
lokal ft lelkipászlorok egyedül
nem oldhalják Illeg, s ezért
huzgó. Illunkflkésl 1l11lllkalór
sak ulán kell nél.niöl<.

A lelldpásztor kíváló felaclélla
a lemplom és az iskola. Gond:
ja legyen rá. hogy azifius&g
és leven IéI< valláserkölési ne
veléSI ~ bi zlosílfassék, hog y 1< él
lolikus kölcsönkönyvléÍr léle
síl/essék.

A fegyelem ellen vét az, aki
ne III bJonu osk oelik a l< él lolil< u')

sajlcl és irodi'i1llli lerl1lél(ek CI
lerj~slléséról, de nléj,! iobban,
ha III élSZ ~ is katolikusellenes
lapot járat.

A lelkipásztor krisztusi műve
a szegénygondozás. Ihllo Ic·
gyen, ho~y l'!,!yhiÍzlú)zség SZil

ciális és karifélliv szakosztéi
Iyáilak segitségével leremlsen
komoly szegénygondozási.

TiszlelendőTes/véreink I EIn
lékezzelek az Ur Jézus példá- ,
jMa, aki 12 /c"lnílvéÍnyl véÍlllsl
folt ki, hogy ulail eló!<észfl

sél~ és munkájál megkönnyif

sél<. Gondoljalok Szenl P61 el.'

iáréÍsárél, akii aposloli Inunká~

jaban az egyházi renden kiviil

álló férfillk és n6k egé~z se- .
rege Uimoglllolf. Buzgólkodjll- ..

lok, hogy a világszerte IOj)C1sz·

léllhaló vallásos megújul6s ide

haza is mi!léllöbl) aposlolll~r" r

Illeljen ld mágából, lJogy szél-}. . . ~

málló /éirsadalrnulIkol Illinél ha-' .

maröbb összefoghossuk él misz····..:

lik us tesi közösségében, I<risz.. ·\

fus országában, mely "I?eg-num ,,:

graliae .el veritalis" a kegyelem.-
'. J;

és eJ j6sá~ orszá"a, '

Apostolok kellenek -

A magyar piispöki kar az
elmult napokban egysébJcs pásl.
lorlevéliej lépell az orsz<í!? II

hivek és lelkipászlorok eit' E
püspöki szózal világos ulll1u- I

lalás mindell ll1élSnar kalholi
kllsnök. hogyan szolg(}lhalja
aposloli lélekkel J<ris7Jus egy

házának, a maga és hozúJfClr
lozói le/ld ügyé/.

A körlevél fOIliosabb része
il alábbiélldJan közöljük:
"Örölllillel állélpiljuk meg, hogy

világi hiveink s'zinle llelll várt
érdeklődéssel lellék magukévéÍ
az Aclió Cafholica felhivásai! és
közülök sZéÍlliosan az őske

resztények h1l7góságával vBI,
lallák a tevékeny I<özrelnúl<ö
Ms feladatait.

Szen!séges Atyánk gOlldola
fai szerin/ a világiak nposloli
munkáil,odásának a hierörchia
(papság) vezelése <lIalI «ell ál
lania.

A lelkipáslforok ugy lömö
rilsél< hiveiket az Aclió Cal ho
lica szervezeleibe, hogya fó
pászlor általuk akaloliklls pro
paga'nda hatalmas eszköz<?ihez
jusson. Krisztus országának
megvalósitása céljából.

A lelkipászlorok arra löre
kedjenek, hogy legelőször az
egyházközség képviselőtestü

letét hassa át az Actió Catho
lica apostoli szelleme. Alkal
mas módon elsősorban él kl'p
viselőleslületeJ vonják be a
JefldpászforoJ< az apostoli rnlln
kálkodásba. Minden jószándé
kú méln!(é1erc)1 ~zivesen fogilcl
janak, lllegfelel<i rnöuoll fog
Ialkoz Iasscllléll<. lIllIlI kéll< cd vii
kel elisrneríél<, buzdilsák és
támo!?i'lssál<.

Ügyeljenel{ a lelJdpás~

torok arra, hogy az egy
házl{özségi l{épviselőtestU
letbe csak gyakorlati hit
életet élő egyénel{ válasz-

tassanak be•.

A képviselőtestület tagjai
nak kell elsősorban jó példát
adniok a katolikus életben,
merI cSélk igy lehelnek a II i1
élei fejlcszfésében s a katoli
kus összefogfJsban ~posloli

munkélfársak.

Nem lehel a I<épviselőlestü

lel lagia az, élki valléÍsgyakor,
lalában hanyag, Vllgy ha klllo

Iílws ellenes magalarJiisl télnLJ
sil, vagy ilyen ujságol és fo,
Iyóirato! jára/.

A lelkipászlGrok nagy gon
dol fordilsanak arra, hogy az
egyházközség tagjai korok és

nemek szerini csoporlo5il/é1s-

Lelkigyakorlat. /
Az . endrődi hitbuzgalmi

egyesületekévenkInt szoká-.
sos lelkigyakorlatát végezte
április 12-én és l[)-á II Streck~

Ernő fővárosi hittaIJár.-Az
országoshfrű szónok lélek·
bemarkoló, m~ggyőz6,vi/éJ
gos előadásaoly nagy hatást
váltolt ki, hogy nemcsak az
egyesüle\< tagjai, hanem a#
hivek nagy tömege is rend
szeresen hi:1l1gaftabeszédeiL
A lelkigyai<orJt:1t Ilogy ered
ményét bizonyitja az, hogy
12·én, Uj-án és 14~éll közel
1000 felnőlt hivő járult
szentségekhez. Az endródi
ek h616s szeretettel gondol
nak »l1 sZé~h{lIlgu P6terre"
és kérték lelkipásztor~J(al,

hogy·· m6skor is hivja el
"missióra".

lenül nagy az is/eni irgalom és
megbocsáló szeretet, hogy CI

büneiben meg<Ífalkodoll embert
még ily romlol/sága mellell
sem lJagyja elveszni!

lis a huszadik század fia?
Tudja, hogy az Ur Krisztus

diadalmasan kilépelf sirjából,
tudja hogy kereszláldozala az
élet győz~llne IlZll a halál fö
lölt. ludja, t 9 század ragyog.ó
lörlénele meggyőzhejie, hogy
Kríszlust ~s tanilásál nem lehet
a "mult" sIriába eltemelni, k~,

servesen érzi, hogy élele Krisz·
"us nélkül bizonyféllan, bünös
és nyomoruságos és még sem

tub leborulni a kereszl fövéb12,
hogya kionloff isfeni vér lisz
lára mossa és megbékéliesse
zaklafott, sivár lelkél l? .

Mikor rendül meg az. elva
I<u li , önhlff lelkek kemény slik
lája, mikor nyllik meg a meg'
álalkodollak lelkiismeretének
sölét bün-sfrja, mikor lekini fel
Krisztus szenvedő arcára bün,
bánó, alázatos nézés sel - a
földellur6. magasba nem néző,

sanyargó élelében másokban
is. önmagában is ezerszer csa
lódoll, fehe/ellenül vergődő em
ber?I,

. Krisztus l ki nie~győzfed a
. halált és a gonosz lelkel, ke,

gyelmed fényével világosílsd
meg a modeJ'li "Tam6sok" ör
vényben vergődő lelkél és add.
hogy rádlekinlve mellükel ver

ve mondják: "Én Uram I Én
Islenem \"

,,~cleiiesede'l." ,
Kiszlus -.az Igazság vérlCl

nuja lehajtá fejét, kiadá lelkél. .
A Mennyei Alya terve belei

je$edell, Jézus földi hivClIása: éH

emberiség me~vállása befeje
~zésl nyert, Emberi lesle elvált

" emberi !,dkétől, de mindketlő
vel együtt ll1~radf éJ fiuisfen
személye.

A legszentebb imádásra méltó
:lest a sziklasir nH~lyén pihen,
a lélek p~dil? mint diad<llmCls
hadvezér - a kárhozat előcsar-

· nokából szabadi tja meg és vi
szi az örök'élel verőfényes 'niél
gaslalaira azol<al. kik islenFélő,

bünbálló lélekkel éllek lslen pa
rancsai szeri,nt és vágyvavár
ták a Megváltás boldogi ló el
köve/kezésé/.

A Golgot ha ormán ég felé
mered - a legcsodálatosabb
királyi Iróll: Jézus drága véré
tól pirosló keresz/.

OyalózafFájónak . súínlák. 
s a szenve.dő és bünös világ
reménységfáia Jett, hogy 011 az
ember küzködő, bünlől sivár
lelke menedéket és vigaszt ta
láljon.

A nap elsölélüll, hogy'hódol
jon Annt1I<~. aId maga az örök
feny és'világ0sság. A föld meg
r~zkÓdofl es megindulj~a Ter
mészet· Urának szer021el-meg
nyilalkozásán,a kősziklák meg
repedtek, hogy IlJegsz~gyenif

sék a durva, isfengyilkos tömeg
I<őszivúség~t,a templom kiÍr
pi/ja, kellészakadt, amikor él

szenlély Ur.ál haléilra adják.
É · .?_ S a nep .
Mellélverve rohanile a hegy

ről, meg akkor is szaiadI KrisL
lus/ól.

A jobb lator meg/éri a pogány
százados megrendülve valloita:
»Ez valóban ls/en Fia voll 1",
a Ifép pedig, amely három évig
kövelfe, s elragadtalással hélll,
galla fenséges lanil~sá!, a lö'
meg, é'lmelyik evell és Jóllakotl

· a csodéil~fosan llIegszaporíloll
· kenyérből, amelyik pár nllppaJ
·előbb még hOlzanIlával üdvÖ'
zölte és virágol<af szórl elé.
az elfcJedefl fnindenf, el Kris?
lus csodalelleif, a vakok, bénák,
II betegek meggyógyilásá/, el

'a halolla1< feltámaszfásiÍf, elve-
lemüll' véldsággal "feszilsd

.... rri~g"-et kiéillcill és gyönyör!<ö'
, dön Jézus reflenlő . kinjain és

szenvedésein.
Az emberi gOlloszsiÍg és ke

gyelleniég orgiáját ül/e - az
. órlatlan Krisztus végtelen sze-
reteláldozatának maggasz/os
m'egnyilaikozásakor.

, Mily"n csodás és mérhetel-
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jes71ésf lelt. hogy a gyu
lai lOrvényszél< elnöl,e le
gyen lépéselíct Kllsnya Bé·
10 mentelrni jogának felfüQ
geszlése és l\iadaiáSél irá,;!.

A törvényszé!< e\uJasiolt
ta az ügyészség inditványát
azzal cl IIlcgo!wlássé1l, hogy
az ügy elbirálé1s6rclllem fart
jél mé2gál illetél.;esnek, merj
jog-i felfogáSt] . s7erint /lern
izgatási, hanem az ál/ami
és társadalmi rend hatályo
sabb védelméről szóló tör
vény csendörségi szakaszába
ütköző hűncselekményrő!van
szó, és enne/< elbirálására.
nem é2 gyulai, ht]Ilern a
szegedi törvényszék ilielé
kes.

A gyulai kir. ügyészség
felfolyalllodással éli a tör
vényszék végzése ellen, s
igy' azinditvány a szegedi
tábla elé kerül, amely meg
fogia állapifani, hogy a
gyulói, vagy a szegedi lÖr·
véllyszéknek l<ell-e kérnie
Kasnya Béla mentelmiiogá-_
nak felfügg·esztését.

Nagy diplomáciai csaták
-8 nagyhatalmak között

Évek óta szállott a hir, hogy
Németország akként oldotta meg
a munkanélküliség sulyos kérdé~

sél, hogy igen sok gyárban hadi
felszereiést gyártott. Évek óta tar
ló erős mU'1ka után végre kipat
tant, hogy Németország - meg
lll~V~ ~ rákényszeritett béke meg.
alazasat és állandó fenyegető meg
szállását, olyan hatalmas hadroe-·
reget állitott fel, amelyik bármelyik
európai állam erejével felér.

A győző nagyhatalmak körében
nagy felfordulást okozott a ktilön-

. ben addig is nyilt titok és hosslú
tárgyalások, szám nélküli utazások
és megbeszélések után Olaszor
szág egyik f~stöi szépségű helyén:
Strézában Jöttek össze tanács
~ozni O.laszország, franciaország
es AnglIa vezetö államférfiai. -

Hat pontban foglalták össze
azokat. az irányelveket, amelyeket
magukra nézve követendőnek és
kötelezőnek felállitotlak.

Mlfgyarországot a VI. pont ér-
'deklI különösebben, mert ebben
van szó arról, hogya trianoni -ka·
tonai rendelkezéseket megválioztat
ják, illetve erről május végén Ró
mában tárgyalni fO!UlGk.

Természetesen Benes cseh kü-'
ltigyminiszter és társai minden'
lehetöt elkövetnek. hogy ezt az
engedményt csökkentsék és annak.
ára fejében a revizióról való le· .
mondásra, illetve annak lehetet·
lenné tevésére rákényszeritsenek
bennünket. '.

Sulyos időknek nézünk eléje.
A kormány tartózkodó magalar.
tása legjobban megfelel a nemzet
érdekeinek. Mindenesetre fontos.
hogyamíkor pár hónap alatt sors
döntö diplomáciai csatározások·
lesznek, a belpolilikában csend
legyen és meggondolatlan politi
kusok ne csökkentsék kiilpolitikai
kormányzatunk erkölcsi erejét 
ellenségeink egyöntetű lámadása
alkalmával,

után il

!loRY él kerli/el három l<ö%sl.2
gén~k \Zrdl'k.zbcl1 nem találiuk
szerencsésnek a váléls7fásl. Al.
id(í 'i7i.l11l0rlléHl fogia ilZC1i'olni

klrogáslIl1k Idyessl'gd
. N"ll1iieg tnegliYllglaió nw ...

111\::'nlllr1lllak csak ozl luláliuK,
hoSJV Endrőd népének többsége
- l1lincJen i/~Fllás, rágall1Hli'éÍs

és demi:lgó~iél mell"" is - ön
ludaloselll félllliánal< és sajál ér
dekének szolgálaIéiball él vár·
niecye jelöltje mellett jogIalt állást.

Nem lesz érdeklelen rá III 1I

lalni arra is. flOfn éli' ui kép
viselók milven fogJalkozásual<.
A ~45 képviselö kÖZli! 64 fölel·
birlokos. 52 köz- és 1l1ilg'án

lis:z!viseló. 44 iigyv0c1, 6 kis
gazda, 11 lliságiró, II mérnök,
13 kalona, 1 orvos, 7 Ryáros,
7 pap, 5 egyetemi tanár, 4

iPi'lrOS , 1 laniló, 1 fi?sló, 1 föld·
mllnkás és 4 Illllnl<ás..

A fliggetlen Idsgar:dapártban
8 ügyvéd, 9 képviselő 'Iiszlvi

selö. iparos, OI'I'OS, I\alono és
feslómúvész, 4 földbir/okos és
2 I<isgazda.

A szegedi kir. Tábla dönt
Kasnya Béla ~gyében.

OlvClstuk már él pesti la·
pol<hól. hogya gyulai kir.
ügyészség indilvé'lllyélra 
a véres emlrödi eseménye!<
miatt - Vály-Nagy István
a g'yulai kir. törvényszék
vizsgálóbirája Kasnya Béla
képviselő ellen iz~atás bUn·
teile mia l! eljaré'l.st inditolt,
s április 3-ra megidézte.

KiJsn y él I)él a men j el !ll i
jogám hivGllkozva nem je
lenI meg a vizsgáló biró
elŐl t.

t\.1inl ujiJbban olvas:;;'ul\
él gyulai üg·yászség el6ter~

V~lasztások

Az uj országgyűlés feladatairól
nyilatkozott Gömbős, Bethlen és Eckhardt.

Egyik fővárosi lap hosz- S,fenlesi lJeszédében er6-
sZdbb nyilaH<Ü7,talol I<özöll teljes felhívást intézell Eel<
anapokban GömbösGyula hardt a korrnányhoz, hogy
miniszterelnöld61. A reform- sürgősen fogjon hozzá a

reform tervezet megvalósitá-
programill gondolatával sához.
mentem bele a váldsziások- 'Ugy véljük e felszólításra
ba - Illondolta a tvlinisz- nincs szükséR. G ö m b ö s
ter(!lnök - és a nemzet lállél, Ciyula ludja, mivel tartozik
hogy ez a polililw hivatolJ élzország népének és erős

nyug<l!mat és haladási te- péHlomellti többség' élén
remieni az országban. A kezében t(JIrlja öz uj reform"":

politika .. vOIléllvezetését s
parlamentet az elkövetkező .nem szorul a c s i p - c s Öp
években fontos javaslatok· ellenzéki pártocsl<ál< nóga-
kal. kell foglalkoztalnunlc lási'Íra. '
Sorban jönnek a földbirtok-
politikai javaslatok, a tele- Anemzet is nagy érdeklő-
pités, a hitbizományi reform, déssel néz az uj ország
a tagosítás, az egyke lekiiz- gyűlés munkássága elé.
dése sth. Reméli , hogy végre cse-

lekvést és hozzáérlést látha1.
Bethlen István gróf l(ui· ~~~

politikai vonallwzásu nyi
latlwzatot tett. Fontosnéll<
taI'ljCl, hogy Európa uj el
rendezésében milyen sze
n~p jut a ITlClgyarságnal<!
Félre kell tenlli - mondot/ö
- a belső viszály! és feWI
kell (}melktdni azokon a ki
csinyes szempontokon, ame~
Iyek mos! közéletünk fölött
ujból erőt vcnllL lci1szallal<.

Eckhardt Tibor nyitva
I/llja az ajtót cl Nemzcfi
I::~ység pári jával való ösz·
~zef()gfl.sra. Száz százalék
ban akarom mcgvalósitJ!a,
látni - mOIIc!Olta - Oöm
bös Gyula programmját.

t'dilll a vala::>zicísok :zIóli meg
je I...: II I s:Láll1l1nkball l'lóre jó

solIul,. á nemzet nagy többséget
adott Oömbös Gyula minisZter
elnök kormányának. Nemcsak a
vidéki nyilt, hanem a városi tit·
kos keriiIetek iegnagyobb resz~ben

is hatalmas eloretörés! csintif[ a
.Nemzeti Eg}'ségpfirtja, [z pedig
megcáfolja él?1 él ié ves fel/evési.
hogy cSilk a nyilt szavazás
hozla meg' él kormány! támo·
B'Clfó pMI I(ibbségél.
. A nép megullla a sok beszé
det, nelll üll fel a jcl5zdvakés
iires igérelek llJegl(5l'eszksének,
cselekvést és svgilséget vár.
GÖlllhös UYllla az eJóblli kor
mányok irányzaláncll< II1cgvúl
lozlalásávaJ, IIj reform polilikét

hirdetésével ulat laláll a sza

vazók szívéhez. Ezérl gy6zöll,
ezérl {dial! mellé él IlemicI
SzilH>java,

lJékésl'iÍrlllegye !lél Nemzeti
Egységpárfif é$ egy kisgazda
pártii választ6ft. 1I1óbbil éppen
~ gy Ol11ö i k e1'i'lIe L

ls III éte llen II él n>? su! yozz uk,

Az elmult napoidHlll titkos kOll

ziszloriunlon nagy beszédet mOn
dot! a Szentséges Aiya, s ebben
érin lelle egy uj háboru kérdését
is. A Pápa Őszentsége szavait rö
viden az alábbiakban közöljük:
"Tekintelünk azokra a félelmetes
gazdasági, politikai és különösen
erkölcsi válságok felé f o r cl u I ,
amelyekkel az emberisJg ktizkö·
dik és amikor ezeknek gyászos
következményeit tekintjük a jövő

szempontjából. mélységes okunk
van a fájdalomra. Hiszen még
alig volt alka/om kijavitani az
utolsó európai hábol\l pusztitásait
és máris lwmor fell1ök tornyosul
nak a láthatáron ...

Az emberek a nagy megzava
rodásban és a népek kétségbe.
eselt rettegésben mindenfelől a
közös Atya felé forditják szeme·
iket és világosságot, megnyugta
tásl és rem~nyl kérnek töle ...

Mivel egy uj háboru általáno

san ellerjedl hire llJil1llellkiIIlYll~'

talanit, nektink a rán k ruházott
apostoli hivatásnál fogva nyilaI
koznunk \{ell. Nem tudjuk ma
gunkkal elhitetni azt, hogy akik~

nek slivén kell feküdniök a népek
jóléte és áoldogll/ása, nemcsak sa
lát nemutük, hanem nz emberiség
nagy részének megölésére, romba
döntésére, kipuszlilására . gondol·
nának. De ha vaiaid mégis merné
eJköv.etni ezt a rettenetes bOnt
lsten távblitsa el ezt í:l szomorú
jóslatot, - amelyet résziinkről nem
tudunk elhinni, - ugy nem tehe·
tunk mást, mint ujból elszomo
rodott lélekkel intézzük Istenhez
a könyörgést: "Szórd sút a há
ÓIJfllrlT vágyó népeket I"

Az idő mai aggodalmas szo
moruságában, amely slomorubb
jövőt enged számunkra élni, az
irgalmas lsten világositsa meg
az()knak értelmét, akiknek kezé
ben van a népek sorsa és kor·
msnyzása... "

Majd elrendelte a Szentatya,
hogya következő év januárjában
Lourdesben három napon és há
rom éjszakán át szakadatlanul
folyjék a könyörgés a népel{ bé
kéjéért.

Bemutatták a
reformjavaslatokat a

Kormányzónak.
A magyar miniszterium Oömbös

Gyula vezetésével kedden déle
lőtt megjelent Horthy Miktós kor·
mányzó előtt és bemlltatták azo
kat a javaslatokat, amelyekkel fog':
lalkoztatni akarják aparlamentet.

A kormányzó nagy érdeklő

déssel hallgatta a lV\iniszterek elő

terjesztését és jóváhagyását adta
a munkaprogramm elöterjesztésé
hez.. A költségvetés beterjesztése
elött a közoktatásí reformok ról
szóló javaslat, az ipari miniszté
rium életrehivásáról szóló· k<H
mányjavaslat, továbbá a 33-as
biwttság működésének meghosz
szabbitásáról szóló elöterjesztés
kerUI a képvise[öhAz elé letárgya
lásra.

XI. PIUS PÁPA
A HÁBORU ELLEN
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N AGYVILAGBOL
Hamburg népe.
az uj pogányság ellen.

A vármegye állatállomány•.
Hány szamár van Békésvárme
gyében ? Sal Gyula Vlll. föállalor
vos nak a közigazgatási bizottság I
ülésén felolvasott jelentése szerint ~

Békésvármegye 'Ierilletén 41.083 "
szarvasmarha, 43773 ló, t51 .615 '
sertés, 45880 juh, 93 szamár, 88
ösz~ér és 547 kecske van. Az
állalforgaloIll márGiusban élénk
volt. A m e g y e lerületén 454
szarvasmarhál;1060 borjut, t 17
lova!, 1196 juhot és 11899 sertés!
adtak el.

Havi istentiszteleti rend, Ügyvédi hir. Dr. Libényi Béla
lIusvilllltÍsodlWpjáll szellll1lisél Endr6dÖI1. Sunt fdnns utca 12 sz.
mulélilIIlk be az üregkerti \~s alatt ügyvMi irodáját megnyitotta,
varjasi iskolákban. Április )8 áll Huszmillió pengövei eseflta. A nélnef IH'illzeli s70cialis-

t " 'JI k' I k A fák vezclői I,(il.ölf vannal, ne-CI lanifóföldi és csejli iskolák- va Y a vagoa III iVlte lill .
ban lesz szentmise és prédi- veszleség a fúlalacsony állat- hányan, akik él I<ere.szlény vaJ·
káció. Az II környéken lakóI, árak ból származoIf. lások helyetl az ősgerméllJ po-
elvégezhelik ezen alkalmakkor Hárommillió munkanélküiiI gányságnélk valamilyen modern

iuJtat kenyérl1ez Roosevelt. 'formára áJalal\ i10ft mesterkél/
hllsvéli szentgyónásukat és

f
'Id . k I A községi alkalmazottak ill- alal~játakarjfll~ rákényszeríteni

szen a OZé'lS\) a, ,
Husvét

'má d 'á l'" I' Ilus t -tól é! közpollli illelmény- a némel népr~, Egyaránt el-
so napJ n ( e u an. , , , .', ,. .. k I

f 'I 4 ' I I r' lll> - hlvatallol kaplak flzelesukel. nyollllll Igye 'ezle < ezek URY éle ora <or szen -en::nc -. ,
reudie, április 28-án d. ll. /fél/ A Népházban megnyilt a kalolikus, millI az evallge.Jil<llS

/' l t l'k I "1 ,. l .. , K egyházakat. Odáig Faiult ez CI4 órakor az ülláregyesiH"il, <a o I LIS <o-sson <Ollyvlar.:- i-
ál ' .. d I "k vallásüldözés, hogy puskával

ugyanekkor délelőtt lJárOllllle- v _ o :"zeplro a 1111 eS,sza mun- iy·•
k 'I -II u belóllek r'alllilaberllliinchenigyed l l órakor a Jézus $livQ a < a anak élZ olvasok- rende.I-\

S '" .'.. kezésére. Könyvkioszlás csü-·_ érsek ablakán, aki bálrCln szem·
• zovelseg . cso~ollvezefol. ~á- törlöl< és vasárnap d. u, 5 óra. J beszáll' ezzel az érlelrnellen
JUs 2-án fél 6 oral<or a Leany- kor van. törekvéssel.
egyesülel, május 4-én Fél 6 Az endrődi cserkészek Ilus,

Most vélsárnéJp HéJlnburgban
órélkor az Euchariszfikus férfi, vélhélfőjén esle 7 órai kezdet-
I

. az összes evallgelikus lemp,
iga végzi havi ójlalosságál. A lel műkedvelő elóödásl rendez·

I /omol<ban hafal11las tömegek
lago < pon los l11egjeleneséll<éri nel< a Néoház moziferl1lében.

előll e pOgállY törekvések el-
a Lell<ipász/or. Furcsaság. t\!legirluk már, hon"

A '1' 25 é "1 len, précllkállül< oZ evanR"eliku5
'. pn IS - n buzas~el~I~I,ő a szerencséllellül járt endrődi-

kormenelel larlunk a «olvané!' ek hozzrílarlolói Kozma Mikl's lelkészek. Tügel, hamburgi
hoz ' o.,';evangelikus ~lispök bestéIJen

Május hónapban minde II na.belligy~illiszf.erjő,l,dr. ~~y Ist- kijelenfeJfe, hogy az őspogány
pon lilániál mondunk a 801- vá~ f01spántol . es, . \I IIV. dr. ság hirdelői durván támadták
dOl?ságos 5lenl Sziiz liszle_~arky Barna allspanlol, 100 WO. a .kereszlényséR".eI, azérl fel kell
le/ére. Minden csüJörlö!,ön és ÖSSZQsell 300 P. segelyl kap- veliik venníök él IIClrcof. A val.
vasárnap szenlbeszéd is lesz. lak. A lIapokball el?Y kiilönö- lé1sos érzés/ másban is III eg-

sen furCSa lGsefről halloIlunk. becsülik, de a keresz/ény va/-
Az e~yik sebesiilt közeli hoz- la's nyal'" a'sa" f' 'k

IS ... Z nem ogJa en·
zálarlozója megkérdezi e a R"yu·gedni.
lai kórház Föorvosál. hogy "mil
gondol, nem hal-e Illeg a se- Aki megtartja az, Egyház
besül I. Illel'I ai esetben ő is böjtparancsát, teljesiteni képes
szerelné megkapni a 300 P. a IV, parancsot is. Brenner bécsi
segélyl?". És arilikor a Főorvos udvari tanácsos, Károly nevű fia
megnyugIaló választ adoll, Ilem nem nyult pénteken a feltálalt
is nagyon öriill az illelő. Ugy hushoz. "Miér! nem eszel 7" kér
lálszik,a pénz egyesek előJI di az apa. "Pénieken a hust nem
még az élelnél és vérségi kö' szerelem ", szól kitérően. "S miért
feléknél is nagyoltb {;rlékü. nem szereled ?" "Tillja az Egyház
Elé_B" fUrcsa tünell parancsa, igy tanitolla a tisztelen-

A német zárdák és kolos- dő úr ma a hitoktatáson." "Ta.
torok á II a n cl ó zaklalásával karodjál az asztallól, böjtölj éh
g'lokran foglalkozik vezéreik. gyol11orraJ,ha úgy szeretsz kop
kében a hiicsi I~eíchsposl Ile: l<.lllli.~ 'Kezet csókol Károly az
vű ujság. Az ellllull 1J~lel<l)ell atyjának és elmegy szobájába.
közel száz egyházi személyi Az édesanyja titokban tésztát visz
z.aklalfak a néll1~1 birodalom. neki. "Köszönöm, jó anyám, de a
ban a legkü:önbözőbb módon IV. paranas tiltja, hogy egyem. A
azzal a megokolással, hogy böjti parancsot megtartó köteles
külföldi Fil<:::lési eszi< özökef és képes a IV. parancs teljesité·
rejlegetnel<. A lap kicllJrzli, hogy sére. "Mikor édesatyja értesült
él szigoru devi%f.f(irl'~~llyd< ler. erről, fe/keresi' és megcirógat ja
l11észelesen mindenkire, igya Károly fejél: "Fiam, ezentúl mi
szerzelesekre is vonafl<o7.nak, sem eszünk hust pénteken. "

de el kell ilélni azf a Iliegclöb Életfogytiglanifegyházat ka
benlő lllódol, ahogyan velük poli a Jérjgyill<os Bognár Ist.
szemben eljilrnak. Halleban éi- vánné.
félkor törl be' a Idauzllrába
egy rendőrkiilönill1léllY. Bo
roszlóban a legnClgyobb For·
galom ideién rendőri fedezel
fel kis~r'él< vé~ig szerzefese
l<,,' az utcán. A zárdál<C1/ kö
rülfo.giák a' rendőrök és be is
ha/olnak azokba. BrcHldenburg
ban Kube tarlOlllc.1nyi fónök
rendelelére az isl<oltls gyerme
kek nem vehefnek részi a Veni
Sanclen és TQdeumon.

Ötévi fegyházra itéllék dr.
Plank rvUkfósl, Miskolc város
voll fóiegyzőí~f,

A Szent István bazilikában
'1600 Főnyi rendőrlegénvség

és liszlikar közös Illlsvéli szenl
, áldozéÍson vel/ részI. A Aer.

cegpril11ás áldoz/alla me~ .a
budapesli rendőröket.

Siess, még nem késő ISzellt·
háromság·vasárnapjáig lart a
húsvéti áldozás elvlZgzésém
engedélyezefl idő.

Igen, ebben az évben, a hus
véli áldozás ideje alall ki kell
békütn-öd Istennel. Hátha mar
a jövő évben a temefő egyik
~j~ján olvClssák nevede!?

EI kell végezned - ha még
CI nem vél,!c7,f'-'c1 volné1 - a
husvéli szenlálclozásf! Hálha
a .)övő hónaplMn várallanul,
előkészü!ellenül magához szó·
lit az Ur.

Végezd el mielőbb, siess•
mél? nem késő! Amire ma még

ad idői llZ lsten, ki ludia, hol·
nap m0gadja'e? !:gy éiszaka
is hirfelen magához s7.0lilhat
az Islen - azért l!lindig légy
kibékülve Islennel.
, Ha családtagiaik, Gselédeik

köziiI valaki el nem vél?ezle
volna húsvéli gyónás-é1ldozásáf,
végezlessük el vele, meri még

nem késő. Aposfolkodiunl< ro
konságban és ismerósöl< kö
zöl/ is, "Siess, hogy le Ile kés
sél I" - mondjuk a késlel<e·
dőknek.

Istel; Hirelmes, ')ol<áj~ vár."
De az elszámolásI nem en
l;!edi el.

A mezőgazdasági statisztika
elkésziléséhez szükséges ada
lok összeirását Endrőd bel- és
küllerül<?tén ismél megkezeték.

Ezüst menyegzők. A gyomai
jéÍri1s II a h' y nl2pszcriísé~ii

járásbirósági eln()kc: dr. Záhonyi
, Aladár és neje máius 7-én dé·

lutáll fél 6 órCll<01 iilil< házas-
", ságuk 25 éves évfordulójál. Az

áldást CI jubiláns házaspár, fel·
kérésére - régi barálíuk: Cser·
nus Mihály apálplebáno,s adja.
Ugyan~sak,április 30-án iin·
neplik esküvőjük 25 éves év~

fordul@jál az endrődi kalolikus
iskola két ldváló logja: Orbók

, József igazgató és neje Belél/yesy
Emilia. Az egyhéÍzközs~gőSz in·

'te meleg szeretetrel köszönli az
érdemes, jubiléÍnsokéit.

Elutazott a Főispán. DL fáy
Isi ván főispán' elulazoll Oyulá
ról, 'hogy' a husvéti ünnepekel
&saládjával együtt biriokán löll·

, se. A főispán ~rfesülésünk sze·
rint csak a husvéJi ünnep.el< ulán
érkezik vissza Oyul(!ra,

ll. Rákóczi Ferenc vezérlő

fejedelem ,halálánCIk évForduló
ján az endrődi rk. templomban'
ünnepélyes Byászszenlmisél
mondo l! , ,Csemus Mihály apát
plebános, amelyen megjelentek
'a Halóságok és Egyesülelek
vezetői, valélmint az iskolák
növendékei is. - Ezl követőleg
II polgári. iskolában gyász-em·
lékünnepifly voll. amelyen föblJ
hazafias sZClvalal elhangzása
ulán .Slefdn Béla landr mondott
tarlalmas. magasan szánlyaló
ünnepi beszédet Rákóczi IÖr·
'jéneli 'szerepéről, poHfikai és
egyéni nagyságáról. Az iinne·
pély a hymnus éneklésével zá
rull.

, ~~iiM---é5--GSeCSem(hoith.~t
~JLdz-e.úd.r.Qdi---,-S1efállia' szö

velség. Ö r ö m m 12'1 adjuk a
h-rrT:liogy a Stefánid·szÖ 1

ve/iiég endrődi [jókjn részint
,vlÍrmellyei 's-egélybőJ, részint
sajá I R"yüfléséből halalmas szép
egy~sülefi házal épil. Szeren
csésniZk tar/jllk e lervet, hogy
nem alkalmatlan is nalY köll·
ségbe kerülő ',ó~ska ház ál·

. 1Ilakilásával, hanem a szővet-,

ség céljainak különösen meg
f~lelő, de ft község ~zépségQI

is előmozdító széry(Uj otthon·
ban' fogJa vé,ezni aszövetség
nemes és áldásos munkáját.

Az Egyházközség és Női-liga

csociálís és kMitaliv szakosz·
látya naR"yszombaton délelőll

..- élelmiszersegélyf ád él falu
szegénY0inel<. Ezulon is kérik

él hivekel; hogyadományaikai
a Szen! Anlal - szegényház'
hog küldjék, ahol kioszlásra
kerülnek. - Ug-yancsak l1leg~

'kezdte IZZ évi ti.idóbeleg lej·
akciójál a VÖ1'öskereszf-fiók·
egylet is. 50k gyermekes, sze·
gény €saládok lej-se~élyért

forduljanak Csernus Mihály
apálplebános elnökhöz:.

Hlrek szerint ismét vissza
helyezik az üTI,j[ Béké$csabá·
fól Qyulára.
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Varjasi: A~Y()I\ Iskll il) I'l'~!'

~! ~'II <ll Ycl fi ille
Peresi: 1«(?lIdIH:I:. i:--. i\li lli-;l'l~

él i'í.liril I.SÖ I) Illi ll" II ';J

Varjasi: Mi V()!l1d lilii:;, IlliIII-

hogy cl ~\,()1l10idk 11l1..'\:IVeÍlilSZ
10116k él \\OSllYlJ i'l0ihl I,öve·
tiinkllck. ~-Ilösl il/:,ill lilL1r cSilk
jobll sorso les,' II kisgnzd,1
li.Ír::iildlllomnak ! '.J

Peresi: Maid lll,:gláljllie I i(1
mindenkinek élllnyi P('llgt')j(:: vol
II il il b lll< S z6jil I)élI I , :1\ in1 il il é ny

igéreliel níszedk\;, !lát ill~l1l

volna közölll'lllk "v~d('11 kol

II us ".
Ugari: No de nlO:;1 IIhír mé

gis cSök öríillJQllink. j-iittlJll I'og

l8.k össze él lllUllkilso!( (ll ipa

ro';okkal, Illl'g- iJL \ll'okk,11, nlégis

csak mink v (lIJY llnl, cl tö il hség.

Varjasi: NI'Ill iudom, hogy
IH.'ill ll~\, Vl1~\,-l' dl illÖllllllCI,

milt! ilZ egyszeri Isid!) keres

keJó'? I
Ugari: fiál élzzal Illeg mi él

Illanó törlénl?

Varjasi: [Imeni a f~n\,ké#'

pészhez él 5zálival, Illeg 1'1 gye·
rel<ekkel, hogy ef:iyiill folo~Fa#

f61jtJk le i'lZ egész család61. 1\
fényl<épész sorjáhill1 felálliloll(l
őket és azt rnondlél, !logy "Illost
111 Ör kérek lIarálságos arcaI
véÍgni". A I<cres!,ecló azonban
az.t mondotja, hogy mán csak

ne kiv6njon tól~ le!lelellen dol
gaI. riogy vögion ő jlarálságos
i'lrcol, a m i k o r a Szt!li nar>
hosszat veszekszik vele, ](üldje
ki elóltb a Szálit, al<kor falán
sikerúl neki is Illosolyogni.
Hjl igy vannak SOI«ln (j vt!
laszl6ssal is. Az egésL: v61'1ne
gyében mindenüll (l Nem7.eli
Egység gyózöll, csal< lllin<Í!Ullk
nem. !'\ogy vágjunk Ic!ldl ba
ráls~gos arcol, amikor dicsé
ref~1 és jlllalnli:1I, no Illcg hébe
hólJa egy lds segilségel i'Ilighil

érdemiüllk.

Mirhói: Jól mondja kend. Üres
törisznyávlll CSilk él bolond elll
ber henccf:, A l<orlcspizek is
Gsal< p6r hélig léHIanak, de Illi

I~sz aZlllán!?

Zugi: rlál IWI1l IliJllulléJd ct vá·
laszlösok elói I, hogy eZlIllin
tejben-vajban flirdiink? Eltör
lik az aclóss6g~j, c:-5ökk('nlil< az '

adókat, ~O peng Ö lesz a hl\7..~,

1 peng6 II disznó árél, feJClszt
ják a nagybirlolwkal, Illindenki
annyi! kap, amennyi! akéll', he-
'gyen·völ~yön lalwdalolJ1 I'-'sz,
dolgozni se kell, hiil ha ennek
cl sok jónak egllk felél is meg·
hozza a l<asnya, hál lesz ill
olyan jó vil6g, hogy még. cl

kinai császár is iele jein gallis

kál enni l '?
Turi: Dehil! ki lalidid ki ,,/1

cl sok csodobol;!aral és csak
nem hillék el I,encll<.!k, ho~y

ezek megvélJélsulhillnak Y

Zllgi: r~1. is, d,.. i~ nWIHJol1
\'l,iÓIJlil. l::gyd; i'\ mú~ikl1élk dd

Ll jöl Jl1et!nil~Y!:\'d, il, \'(~~',;11

Illdr kt'<'iiék VO!I\(l :-:0 k fl il lj

Il[JlJV c<;ki'll h, !Wfc!Y IlliiIdel I
sZl'lilíg'd/. iiFll i1 ilh'·.d;(cIIY,

11Iliall<1I1 110p. I
Turi: I-I(íl i1/. Ll hizcHl\·O:-' s/," I

r;::l1csé/'ells0g íig-y.:: hOí!ViHl is
All'! M,,'f.! iljllJlll< is é(Jll;'!: I1IC

n~ II I il haj li 11\< , (J 111 i \(0 r éli llj 
s~~()kból ol\idslul<.

Mirhói: [)il. ilL s:«'irIJ'!cll ;:,;ld
clolo~ volt. A/ .::~~>?sz \:/i/2JS/!iÍ:-i l
nl:lll ~rl e!::y eSt'PP V011, 111..'111' I
ho~y hél Ilil!i>l/íLl k't!\'elJ. l

Zugi: Az lIisAgok j)l!lliOSflll

mej.!irlfJk, hogya vizsl;!i1ldl eJ
di~; lilii c!erilclt l,i. Az már bi- l
ZOIIYOS, hogy seill il sl.(jIRo

biró, sem él vczefó cscndóréli- !
haJnagy nNII adaI! parancsot il

lii/cksre. .'\ C:iCIHlórök \leVéli

lol/úl<, h0f:!\' sZ"I()Il!?<'lloll, re·
Ilyegcló, véllösó~.n](ll k(~n\,s/er

h~iy%cliikilenöll"édclemböllllu·
~llkkJI IÓlld\..

Turi:·l':.s c:WkUgYélii OlY211l fc
nyegcló voll él nép !lánglilalél 'l

Mirhói: Én közel áillcl!l1 fl

llagykapuhoz. l-\d~I1YiJ a1lláiJ

I1lclleJl és a je~yz.ói szobak
irállyélban álllak illOl< il7.. CIl1

berel<, fől<énl aUil< il sihederek,
gyolllai kOl'lesek és valamennyi
asszony is, akik Ichellek VilR'Y

2~0-cn VB?,Y 300 áll, s akik Ic1r
Il1cízfak, ordítottak, gyalá!.kocló,
kiirolllkoúó szavakal kiabál/ak
a cS12nclórök felé, - Amikor
hasIlya !<Ígullyolla él csendór~

all1adnagyol és I'clszólili.Ísát nem

velle figyelemhe, ezek még na
gyohb vérs7cmej I<aplal<. ~iiába

szépíl\Jeljli!< és lal<é1l'ga/iuk, bi
%O!1Y czek ug-y Illeg voilaI< bö
sziilve, hogy ha a cscnclőrök

cljöllek volila cl községilául
ralálól, ilál nel11 tuLiom é1 pus· I
kálncm vell~k vol11a-c el lölLikl'?

Turi: De Irál, ila ugy IMrák a
csendóröl\, hogy f(asnYél szem

beszáll a pClranccsal és visel
kerlésévellángra gyujlid a szen
vedélyl, miérl nem foglilk le

ótel?
Zugi: No és mit gondol ld·

lJyell11ed, lld czl leszik, CI me!
lelle állól< nem fogják pár/iill

és Ilern mennek neki II csell
dóröknel< ? I Nem ismcri Illögö

a k k o r CI tömeg-s;zenveelélyl.

Iskn men/s. akkor nem 7, I1d·
nem Inn még lizszer élnnvi ill
dozal is lehelel! volna. Vagy a
csendörök lellei, volna az ál·
do·zatok. -

Turi: rjál azlán jogos voll·e
él cse-nllórö~< önvédeim~ 't

Zugi: f:zt cl dolgol vizsgáila
11\ ole llapil4 él cscílclórláhoJ'l1ok
liI(lsilására cl cscndórhéldbiró
<l >S' Ncm leilel!lldlli IllJg, hugy
él vizsgillat miJYl:n erelllll~llnyci

IOJ véw~ódni. ~':Ryil( emIJel' i>-?y,
J milsik ugy vdll -

Turi: Dc il szol1?abirókrói i::;

olvasiéllll valamil, IlOgy l'c'iJ,yel·
ll1ijiik vmI.

ZlIgi: I\Z uisá}Jok· d/I illái<,
1101,1' az (;gyik fc:g-Yl'lmil kdpoll
és klfügg-es7./ésl di:(·:rI, 110f:Y
ll,'nl vbr/él 1I1,'g', i!lni!>! él n~pcl

é1 k();ségháLa elóll h f~1 11~1lJ

OS/lc,llél a csendórsé~', 1\ IllhSik

pedi~~. ilki Rubiiltk es 7:eőke ie
löll lIrak fanácskozásiÍll veU részt
éi plcllcíl1iéin, ho~\' Illkrt 1ll?1ll

kisére Ilc nleg Ó liÍ \'0;; tl srn :; t:ó'i f(j 1/ j il /CH nelte f.

Turi: No és clör,: jill/i,1Iö volf
il kgV"L'rlltlsZIH\loi s/iik:)l>~c '1

Gyomavégi: NYil\'olya voll.
Ncm g (lll II <) II él il Z ! seil k i. ri il I
l-(élsnya kélszer is llelll kiálijcl, I
hogy Ile lllcnjiiilk, IllCl'l lesz cn·
p,cdcly ct gyülésre, szc!llllcnt v()l~

nd d :öllleg lllagi'Ílól is.

Turi: llút dl;lwr IlIiél'f Ilibils
G főlJiró. ó IJOlllJc)11 gOlldollJal

111 azl, /logy a tÖlllcfS eg'yrésze
öz uszitáslól megzavarodil<, s

él C:-iclldórök il nehéz helyzel·
IWII, Ji? IJdröilC<; nélkül fegv
verllliJsll1iÍlnak i ? t'vlég il csend·
órök sc scilhellék, hogy idelu
kad ki a dolog, nemhogy aid
nem voll li leli helyen. -

Mirhói: De még az il legjobb,

amil a kori esek mesél/ek és
sok iliszékeIlY cllllJer eleinie
fel is iilt nekik, hogy az Apátur

II !oronyból kendóvel ado" jell
cl lövésre. I-(ésóbb meg azl
lllond!ál<, i10gy ilzérl hibás, meri
neld egy szavába kerlill voJda
125 nem lóll volna él ~endór·

sél{.

Turi: De hisz éppen az elóbb
mondták, hogy senki nem gon·
dolllövésre és hogy cl csen·
dórök senkilől j)Mélncsof nem
ké1plak c!rre. Honnan szag-olla
volné'l nWb: (1 pap ezl ~ 1-lcll
hogy klIcI ilyen Ilflzug rág-öl·
III il I és szelllensl.edell bulasil·
gol bevenni és elhinni?

Zugi: Néllunk az a szokils
baréliarn, hogy ha nem esik aL
esó, szidják a papot, hogy
miérl l1em irnádl<ozoJl iobban.

rta j~g('só esil<, akkor rnegí nl
d pap él hibás. lla öz öregan\l
jllk krdekalilcsa relllllás, ezért
is ct !lopol hibázlcllicík.

Varjasi: Llyy vdllnok ill so

kall a 1.zn1plomkcrlilók, meg
uemokralák köziii. lllini aZ cgy
szeri em')(~r, aki feleséRé/ asö
Val, meR kapávalllgy fejbe ver
le, hogy ez belehal I. Amikor a
biróság elé kerüli, s a bíró
megkérdezle, hogy I)linösnek
él':<i·c l1lögál, d/I f«;lelle: Én nem
vagyok bi·,nös. Én csak illi lel
lem, amire a pap ClZ ollill'lJill
releskeletJ. Azl mondla a pop,
IIOg\, 07.. éÍSó és kapa vála',,-t
cl be nnli nkel egy mt1sló I és erre
esk [j CI I iin\<. l-l á I mi ve I meg liiI

tam íj7.. iJ:3szpnyl, azJri ver112m l

alnOn ásóval, meg kclPci\'c11. i-\
pil P nl Ol](!1 cl, ilog \ ez ch' (llt:l:-;.' t,

[t(ii én cs~k of kllcm, (1 pi1p

il /)Ül1ös.

Turi: HM viecnck IJcm ros~z.

de Ila az endrődi nép cgyr~slL'

komoly dolOgban is ig-y gon
Jo:koclik és f.:li'd minden ziilt!
beszédnek, hÉli akkor nagy Sl.('

b!énységi bizol1yilv6ny! állil ki
III a g ci r ó I. A csendörsi?~l1Ck

olyan sZélIJályzalél van, i'I111clyel
be kell Ilekik IMlcmi. Ebbe 11("111

..iillleli 1><,le az OlTál sem pap,

5'-'111 más ember. Vagy io~os

voll él cscndórséR fegyverllasz
lléílala, l(iJsnya és a lömcg vi

selkedése miall, akkor rcndbetl

van, vagy nem, akkor feldnek

a cSQndóröl< ezérJ. De hogV
másI l1ibázlClssDnak, aid 011 sc
voll és semmi köze az egész
hez, cz már l1lé~is CSllllya és
aljas dolog.

Zugi: Megérdelllcljiil( a fild~

dési szomszéd, meri sok lli!
vány clllbei' van I,öztiítlk is.
Dc ién még föbb, ~ki nelll i2

fejével, hanem il csizmájávlll
gondolkodik, Ezeknek me~ in
Urislen is megbocsál, meri nem
ludják, hORY mil tarand6lnal~

és milyeil sok rosszal csinál
nak a rtígölmaikkal.

Varjasi: Az idő mindelll Id
deril, Én hiszem, hogy az igaz·
ság él, aminl most hllsvélkor
az Ur Jézusnál is JilJ/ulc Az
endródi esetre is vilá~osstíg

derűt. Az lslen fölöllünk vCln és
mindenIdvei szabélll. - ~éke

legyen velünk, (EI.)

furcsa végrendelet.

Az aMMi eset DllllaföldvárCJIl
történt:

Az édesQnya, ki már érute kö
zelí halálát; nehogy gyermekei
holla után veszekedjellek, meg'
osztotta közöttük a vagyonát. M ifl(i
össze egy borjú volt, nu!!y elkó
borolt, meg egy darabka szlilt'ije,

Igy szólt hOlZájuk:

- Gyermekeim, nem alcariJnl,
hogy valamelyik csalódjoll,' edrt
aszólől rnirzdegyiklwsználja. Szent
György naptól Szent MihályrrapiR
a Böskéé, Szent Mihály-naptól
Szent György. napig cl Gyurié /i~sG.

A bO/jú ha megkerli/: a 8r;skéé,
ha nem kerül meg, akkor a GYl/rit...

Ebbe a gyerekek szépm Itele is
nyugodtak.

A haldokló áiyen.

X. haldoklik. Halála elött szól
feleségének, h(}gy hívja el hIJuiÍ

oz aflyakönyvvezetöt.

- Minek? - kérdi mefleppfl'c
Xllé.

- Megakarok neki bocscitIIni,
amiért össukőtij/t vel9d,
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Legértékesebb a j á n d é k

husvétra az ÓRA, ÉKSZER

dús választé!<, sl:olid árak,

TAUBER, Mezötur

(Gimnáziummal sz:emben.)

Alapitva: 1897.

Az Endrt5d-Gyomal T8karékpén~

tár Rt. mindenféle gebonanemQt

magas piaci áron vlisll\rol.

__________.._.. ~__~!!!2!2SiZS!.

Fi,jldntézet: Gyoma. Tl:ldon: Endrőd 2.
foJyósil rővidlejáratll me1..őgil7.dasági

kölcsönöket. Elfogad felmondásllélkliti
betéteket a legmagasebb kamat
mellett. Foglalkozik a bankOzlet lIli/lde/l
ágával, szelvéllylJevállások, arllllY- és
eziistpénzek, valamint külföldi péllllle
Illek bevá1tásával a, mindenkori legma
gasabb árfolyamon. l\'\inclennemil fel
világositással és utbaigazilással dljtala
nul áll rendelke1.ésre az Igazgat6sAg.

!CJLc. s&_J .... . !2S_n

Endrődön Kossuth u. 10. sz.

ház, valamint a Nagyperes

dülőben nyolc kis hold föld

kedvező fizetési feltételek mel

lett olcsón eladó. Érdeklődni

lehet Békésbsabán, a Békés

megyei Kereskedelmi Banknál.

--.777·..·-·_··-

HIRDETÉSEK

Kaliforniai pajzstetülöl mentes gyU
mölcsfát, magastörzsU és bokor
rózsát, diszfát, diszcserjét, évet6
virágot, gyökeres sz615vesz6t stb.
bármilyen mennyiségben igen olcsón

s r.á 1Ii1

UNGHVARY JÓZSEF
faiskolája

CEGLI§:D
Budapesti Iroda VI. kerUI&t And·
rássy-üt 56. Oklató nagy árjeg~lzék

ingyen.

Endröd-- Gyomai
Takarékpépziár R. T.

Endrőd

A Katolikus Népszövet·
ség Temetkezési
SegitöpénztárB

utján mindenki kOnnyitIlet az elhalállJ
iás miatt jelentkező gondon, megnyug
vást szerezhet magának és családjának.

Iratkozzék be tagul
lllert ezáltal csekély havi tagsági dij
ellenében oly összegű temetési segély
röl gondoskodik, amelyből a gyógyke
zelés, temetés minden kiadása rede!
hetö. A temetési segélyakciót a nagy
váradi egyházmegyei Apostoli Kormány
zó ur 1933/1933 sz. alatt jóváhagyta és
ajánlja.

Tagfelvétel és a dijak befizetése ar.
Endrőd-Gyomai Takarékpéntár rt.-nál
Endrődön, hol mindennemű felvilágo
silással és ulbaiga~itással dijtalanul
szolgálnak.

'fag lehet minden 14-65 év kÖ1.ötti
egyén.

Orvosi vir.s~álat nincsen! Legkisebb
havi dij 50 fillér.

"Az Egyházlllegyei Hatóság 12gS/19:l4.
számú engedélyéve!."

31.erkeS7.1ésért és kiadásérI felelős:

Stefán Béla.
Nyol1ltalla a "Hnngária" kőnyvltyoOlua

vállalat, Gyomán.
PelQlös !izcnlvllzető: TIlkel Sáudor,

UZi.frSQ&MS1

SzerkesztéSi üzenet
T. L. Törö/{szentmikós. Cso

dálkozására. hogy az érseki
udvi'lr ezideig nern infézkedell,
felvilágosíJÖSI üdni nem ludunk,
Tény az. hogya PiiPil Ö:5zenl
sége 1934. év julius bó 2~· én
kiadolI dönlvényébzn e~eket

közli: "Abbales vel Prlleposili
legiJime ekeli, gauúent omni·
bus et singulis privilegiis, hono
ribus ac praerogalivis, quae .. "
., . Pl'olonol~ríis Aposfolicis ad
inslM participantium COflcessa
SLIlIt .. , rt Tehát mil1dél~OI1 és
k ülön leges ld IUnlelésekben,lisl.
IcieIben és megbecsülésben ré·

szesülnek, mint el prolonol6rill
sok, élZélZ élpostoli főiegyzők.

l!lnen a nawyváradi EgylJá~me
gyei F'őhélfóságtól nyilviÍflosan
is elisl1lert "méltóséÍgos rt cimük
él prépo:;j~kmll< és apQlo\wilk.

K' ++ d ~.ozgaz 'a~ag
Zöld-hitel I Esnek a terményáraí·{.

AL elllltlll 11\:"-'I·l1ell (lL <isz-
agazdáknak. szes l,IobOliillermekek áráball

n,zllli csökkenés áiJolI be, Szak
enJberek v<::kménye slerillf ez
csal< él spekul6ció jáléka. Tud·
valevő ugyanis, hogy hl17a, ár
pél és zélb alig, tengeri is ke
vés van már a gazdak JllCJg·

lári'liban. A lerrnéllyló7.sde gyell
ge forgalma is iele vezelheló
viss/cl. Valószinúne:;!< larliitk,
hogy máius Ilón<1pban az árélk
ismét elérik a mi'ircius elsó fe
lében voll ll1agasságukaf.

Ugyancsak áresésrö! szá
molhalunk be cl serlés és bor·
iu piacon is. A g()zdaközön
séR" él kiszállilás erősebb meg
indulását várja és reméli, lll"rl
ha a hizlalás lová bb is íiy su·
I\,os ráfizelést kiván, () mult (~v

rossz termése mellett még a7
anYoRilag iO/lb helyzelbell élő

g<'lzclák is lÖnkr.emennek. A
l1aQVipM ilrindexe 1 év alatt
20 %-Ol emell<edell. Nem ld
vánhaIiiI lehM, hogya nagyobb
C'lrélkal eredllJéflyezó csere Ü7
lellll< ne feiles%les~enel< 10vBbb
íj Qél/c!éll<i)zönsé\? védelillére.

Megszüntek a minimális
búzabevásárlási árak
A kormány élllal cl mullévi

iulius 9-en rneqállapiloll mini
mális buzöbevéÍsárlási árak,
amelyek i:'l g<Jzc\()sági év fet
!valliim a ga7C.!a széimilra mIn
elen vasuli ál!omásOI1 e!örC?
l1lel111altJrOl.oll áral< on Iörlénö
érté k(?5ilés t hiz Iosi lo!lal<, á pri
I:s ID-én l11e;.?sziil1lel<. A lózs
de iliIalában alig veti ludoll1ásf
cl Illininiális árel!< megsziinteté
séről, nKrl il lénylegQs napi·
árak al. érléi:.esilrisi k(1lllpány
során Q>?yébl<énl is állandói'ln
a III i flimiÍ lis S7. invon aI f<llell
vollak és vallIluk rnt'l is. A buza
fovéÍbbi óra!akulásál illelóen
nehéz ióslásol<ba ilocsálkoZlli.
A piac egyelóre orszéÍgszerle
iízlí211~~lell. forgalom aH}] van,
de viÍ Sil r!t') Sl.:lll kl\!llll<e/ik i'l

Il1all11ol< és d kercskeueklll ré
"7.éról.

A M. Kir. ~!iniszlerium1950/1935
M. E. sz. rend,;!ete éllapián B

debreceni" Tiszántuli Körzeti
Mezőgazdasági Hitelszövetkezet. «

az 1935 évi mezögazdClsági
munkáIéItok pén 1 sziikségleté
nek elltifásárcl I<isebb kölcsö
nól<el l1yuit a kellően hilelképes
ga7.dáknak.

A Ilile! fdlétele, hogy abban
(;SCIk azol{ az érdemes p,élzdák
részesithe1ók, ()kiknek kölcsö
nlil<el él legteljesebb mérlékben
bizlosítiák (megfelelő ielzálog.
lerménylekötés. stb.) és fizetési
készségük és képességük a köl
csön határidóben valo vi~sza·

fizelésél garanlillja, miveller,
me!ési hitelr:ől lévén szó, ezek a
kölcsönök a jövő évi termelési idő·

szakra semmi körülmények között
dt nem vihető/c.

Aki ilyen kölcsön-öket al<ol
relvenni.,köleles a leguiabb hi
lelesilésű leield<önyvi belélkivo·
Ilalát és kat. birIokivél odo be
küldeni. Am",nnyíhen még a
növetke7.elnel< nem fagio, leg
alább' eflY üzklrésszel lagiéli
sOl'áh.:i belépoi.

A ~lilej keretében legf~'iebb

ó havi iejáralu vállok nyujIha
tól, be, amcll'zfc leiáratkor 50
százelek er.eiéig- egy i/ben io,
vábbi3 hónapra me~uijilléJI01<

lesznl?k, azzal ()zonbell, hogya
;) hónapos leiáral 1935 decem
ber 27 napjánál későbbi idő

pOillra ncm eshelik.

Ezen hitel alapján folyósilolI
l<ölcsönök k()malfélele 7 'szá
zaék.

HilelíQ"énylés legfeliczbb 1955.
In~dus 31·ig jelell!lletö !Je (lZ

inlúl.'!pcl.

A zö!ú-Ililel folyósílását
E/ldrőd Gyomai Takarékpénztár is
készséggel eszközli.

Állami kölcsön gyUmölcsös
telepitésére. A föidllliivelésü'.?yi
Milliszlérium terve alapján a
kormány 800 hold gyümölcsös
telepítésére kölcsönl ád a kis
és kÖzépbirlokosoknak. A nm
delet azonban csak a gyümölcs
lennelé'3ére kiilönösen alkal·
mas vármegyék lakosainak ad
lehelőseR"el cl kölcsön fe!véte
lére. Békés, Csanád,' Arad, Bi
har, Csongrád és Jász'Nagy,
Kun-Szolnok vármegyék nin
csenek a fervbe veli vármegyék
közölt. Némileg sérelmesnek farf·
juk e rendelkezést, mert e várme
gyék szilva termése elsóraTzgu és
l!nni'lk fejlesztése felféllenül in·
dokolt volna már csak az óriási
számu mezőgazdasági mun
kásság élelmezése szempont
jóból i~,

MUNKÁSKÉRDÉS

A legbiztosabb kereseti
lehetőség "tavasszal.

FejiesszUk a selyemtenyésztést.

A közgazdaséig I~gbizlosal>b

lermelesi ál?él éj selyelJlgubo
lermelés. Ha lizszer annyi se
lyemgubónk volna, mint van
mondolIa egyik felügyelő - azl
is erlékesileni' tudná (lZ állam.

A mai llelJézhelyzetben Inin
den ember olyan foglalkoz6s
uláll neven, amelyból bizluS
penzsegilsegel, teilál kenyérre
és ruháravalól kap.

A szegény csalildo!{nak leg
könny""bb tavaszi nll1l1kaalkal
illa - a 6 hétig (arló sely«m·
guhó lerlllelés. Kiddas. bdek·
telés ninCs reá. Az eperfa le·
vélszedésl elvégezhetik a ne·
héz munkára alkalmallan öre
gek, gyermel<ek, s a csaladOI
gondozó anyák is.

A c~anéldll1egyei falvakban
sok Sléll munkascsalád szczrzi
be évi ruh<'lszüksé~lefél a se-,
Iyerllgubó szep beváltási Má
ból. HUSZ-délrl1linc kilóméler
nyire, el-:ész Kondoros alá el
nlennek eperfa levélérI.

Az endrődi munkanélldlliföme·
f\ gel< is szép pénzt kereshetnek, ha

I
erőteljes~bbell karolják fel a se
lyemtenyésztést. I<ondoros és
SLMvas f~lé. de a Qyomai Ulon
is sok epáfél van. E/ek felhélsz-
nálásavél: IH·)/./Mo\?hatnak a l
hertlyok efefe~ehez.

Akik részI akarnak v;znp.i;
ii/ok j'{lelllkev(Zl1l'k él7- Egl'si ;
ges MUiikris Otthon elnökségén8, .'
ho~y d s/.(!ks~~es ilcrnyo n":I\\'- i
ny j "él-?"el illég-ol hÖllélP fnIVn-"
mán aCsoboi sely,'ll1heválló- I

inlúellól meR"Kérhessék.

Adomány
a munkásoknak

Csemus Mihály apálplebán()~

a llapol<ban negy ió' kis aján
dék malacol" adolf az endrődi

"', MUlllülS Öltl10n tal?iainak. Az
iinni?pe\(re SÚl7ötven !11l1nkás
család iulotl egy (<is hushoz

, é" S7 n!OIlII(Ül0 7., A lllllnl<éísok
kil1dhllsell lJfiiln!<hszÖlllék nwg
lell< ipász loru!{ ióst:l~ál.

Megjött az elsd
temetkezési segély.
A mult év ószélJ löhb SÚll

elldj"(')t!i loko" jrallwzolt be a
"Kat/!olikus Népszövetség Temet
kezési St!gittipénztdr"-ának lagioi
kÖ/I!. El'-'\( kÖ7.öll voll a sze
r,llt:s,'llellül viiwil Poldnyi jó·
zsefné Fiiliill Mária is. A segi·
lópen;la' szahályai legalabb,
f.li~vi bdl.':elésl kivánnélk ah·
hal, hogya laR" e1halál07ásll
u'éln h~)zzatarloLój a bizfositási
ö"sugel m<lllkapiál;. Fülöp Má
rid %llban C"<1k ;) hOllapi taR"
Jit<1t fiLel<zrl. C'iernus Mihály
dpálpk'/)ilflOS aj<'lIlICllára azon
hdn a pén/lar ",Ilekintetl a sza
b<'llvok1ól es Polanyi Józsefnek
152 P. SQllélyt ulall ki. - A
pt2Il/.1ár lwmes eliárása nagy
mllgeléj.!edésl. vallol' ki alaIlok
körében.

A Sebeskörö5Inél hélfőtől 50
endrődi munkast foglatkozlat'
nak.
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A magvar népnek századok
ófa egyik le~l(eclvcse/)f). leg~

jobban Vi:Í 1'1 iinnepe él: Pünkösd.
~ llisz mé.g ét náláball is .. piros
l pünl<ösJ hajnéllárá!" dalol. A

délibáhos róna no ekkor fália
legszebb pompájában a lermé

sze/et, merengő hizéll\OdásSéll
szemléli 11líséRTS földiének cso
dás üill'ií'ell?l. s klltl!<c'ld (ljloín
()z illla ('\ ií.~g\,l'll'lll és i1ldás
Urához: fl Szent/élek Uristenhez.

l:s milllha él SZQntlélek ke·
gyelme mcgcirógafná az em·
berek sok hajiól. ll1eli!Pfóbólla
lástól. nélkiíli>zésI6! gyölröcló
lelkél. egy-két óri'll'll öröm és
derü suhan ó/ él 11Cll'ázdás ar~

rokon, de csakhallltH elvonul
II lélek llöpsugnri'J. s áfvesi'i
kényszer·uralmill II III ili mos
tohu idők komor ér:l('S- cs ROlI

dolalvilágél.
KrÍf;ztll~anyasunie~}'hLíLá-- kik i
iSll1ere/esen Illeg akarván - fe
lelni ClZ Odvözitl'i paféHlcsilnalc
"l':lmenvén tani/satok minden
népeI ..." hivei millióinak s!'e
rnél és szívél ismét cl SzenIlé
lekre iréÍllyilja, !lo~n' El .. s7.ívek
vesék vizsg6lója" gYllilson Iii,
zel II denncdi, zűrzllvflros em·
beri lelkekbe. vezesse őket visz
sza az egyedül ilc!vöziló hll
vilógossiigára és egységél'e,
crósilse 6ket él viszonlélgstlgos
életúton és hozzon löbb örö·
mel, meflérlésl, szerelejeI a hol
dog/alan, tépelőelő, söléiségben
botorkáló társadalomba.

Oyarlól<, gyöngék, telHdetle
nek vallyunl<. A világ hafölm(l'
sai hé/ról-hétre fanilcskoznal\,
gytílése70ek, s az eredmény v{\
illdéls, rettegés a l'enycR'el(j uj
vérözön borzalmailól.

A ludomány és !,özgi1zdasá.
gi élei hihefellen erőfeszitése

kel 11211, a löbblerl1lelés, minden
téren élZ emberi ügyesség és
érlelem diadalál hirdeti, s f11(~gis

amikor az e 01 b e r i mun
I,a rengeteg "föJöslegél" a
pénzéhes spekuláció elpuszfilja,
százmillió <2mber öz rihenhalás
előll áll, s a társadalom nagy
része a napi kenyerét alig tudiö
biztositani.

Az emberiségnek segítségre
Véln szüksége I

De hová forduljon, merre
nézzen? - Bizonytalan sorsá

Inm I~ényszerlll az Ég felé le'

kin/eni. És Pünkösd ünnepén
az apostolok állhalafosságávöi
kéri a ,.ió tallács Lelkét", vilá~

gosi/sfl meg öZ országok, nem
zetek vezelóinek ér/elméj, hogy

cl nlnnkanélk üliség-, elégedef
lens~g, forréldéllllHlk és s7örnyfí
lerongyolódás ulveszt6ibcfl la
I[tliák meg él hél,és kivezetés.
iob!> sors (;s 1>()ldof,!'lIltis úljfJ/.

!)lI7gó ilnAinkki'll oslromoljuk
a lJölcsessél,; és tlU/omány Lelkét,
merI. al: emherek. vezetők és
alnllvalók egyaránt ('lhilgylák
l<risz/us hitének vil5giiö oszlo
pti!, a hitközöny és villlásclle
nessé g sötét szöködékaibön kó
borolnak, 1.1Z erkölcs és tisz
lesség nem szivesen Iftlolt vell
dég él háboru (s I'orradalmak
miazmáilól megferJózÖII 1110

györ l·saltídokl>an. A g0I10SZ'
sc'ig szelleme ~ 11Idi1l1élnsi:Íg és
hijellel1sc>R' blÍn()s feR\,vercivcl
lJarcol. s él kalolik1lsok l'~nl1 és l

lenll IlyEtváll nwglJlIl1\,t1szkod
I1nk, egym6s1 llelO lánlOgalják
és nem védH(, engedik. hogy

.őkel félrelolják vagy látszóla-
gos semmi engeclménvek. nYllj

16sávai htillérbc szorils6k. -
r-liányzik J hil egysége, s ilZ

iisszelorlozás l1él!?Y er61 kk111Ó
l?onclolalö és átérzése.

es l~gjoi}béll1 sziiks~giil1k Vi1l1

él szere/et Lelkének erősilő s'.:
gilségére. - Az igélzs6g ~ sze·
relet gyök~réből nó ld. F.:né lI<iiI
sem megér/ésl, sem méllányos
ságot, sem tildozalol nem lá·
funk, de nem is várhalunk. Az
emberi tehelellenség gyötrő

kérdéseinel< I<lIlcsé1 él felebaritJl
szerelet bensóséges álérzése
és i'll<fív megvalósitása.

A nemzetek és népek élele nagy
reformjának teliát a S.zer/tlélek
megvilágosifó, megerősitő és se
gítséget adó kegyelmeibő! kell ki·
indulnia és (italakulnia !

Az apostolok együtt voltak és
imádkoztak, igy várták és nyer~

lék öz igéri ~zenllelkel! A ma·
gyarság együl/érzése, össze·
fogásél és Istenhez jérése lesz
biztos alapja az ezcréves nem
zet ui és boldogabb jövőjének !

Jójj el SzenIlélek LIrislen 1
Olfalmazd, gyálllolifsd, erÓsil·
sed és vezesd jóra - ~ Hoz
zád gyaluön hűtlen, de. 11\'omo
ruságos helyzetében feléd for
dutó, áldásodérf könyörgő mi1~

gyal' népeI!

az isj~ni mester élelében (lZ

egyik legszebh 11l0ZZéllWI. !bll

CSllSZélVéli éJI. <lposlolok ésl(risz
fusi élllYélszentegylláz célkiliil,z
sei voltak: ..menjelck. élZ egész
vilttgra és hirdessétek,)z eVé1n
g'élíllT1101". r:: z voll a téll1ilvtt~

nyok öröksége. - Tolli/élni ftZ

islenlilgndól él !tUre, hogy ne
~Ikilck ll!,?\, <ll C:III/Jerek, mini
til.. e!'dó vmliai. 'félni/élni az em
herek milliöi/ él sureletre, hogy
a gyermek ne iisSQ Ic oz apjál
cl vagyonér/o él szülő ne faj/Sél

meg i'l gyerme!<cilelel bimbójél,
\lan a saját kényelmMrI. Témi·
lélni 1'\ ves7ekectól. a rágalma·
zót, hogy ne legye pokollá fe~

lebal'dliél ~lelél. Tanílöni él pa
rá7.n61, IlOP.Y Icsle i1 Szentlélek
Jenlplol11él. Tanilani él Inlvajt.
hogy mósok vel'cjlél<es 011111

kAval szerzel! jósz[]giíl eivellIli
íg[l,'sáflkllollSáR'. Tani/ani a ha·
zudozól, hogy é1ikéli tl(állllosöl<
Islell elói!. Tönilani él féklelen
ldvéÍns(Ígailól elvakul I emberi,
hl)~Y vall halál' - lsten állal
álliloll SOf'llmpÓ -- a vagyon
és szer~!ern ltivéÍllságélibéln.

r~z voll él lélnilvlÍl1yok ÖI'(ik·

sc~e. l~zl (\ !élllité'1~1 vi He szl. Pál
Ictl1goió 1~leld;cl Jeruzsálem/61
J-lispániáig. [zi búg-ia ö misz·
sziontlrill:i aLllója és repiilóglZ
pc Afrikél viHlonjaiban. EzlÍrl az
örökségé 1'1 hall meg Péter a
kereszten I

ts ha ebből az örö!;sigból
élnének ma az emberek, lalán
bolcloglalöllol< volnéÍnak? S Te
ker. Tesivér, aki olvasod mosl.
hogy mi voll Kriszltls öröltsé~

ge, aId szived mélyén meg vagy
gyózódve, 1J0gy dZ lenne él bol
dog világ, ahol ezel< a lélnilá~

sol< érvényeslilnek, Te mil lej·
Iéi eddig, hogy ferjzdien ez a
boldogiló Innilás? ! Te is !\j'isz
lus tanitványa vagy. Tal1ilollad
jóra, nemesre felebará/odal?
Mu/altad neki az élei ben a példa
vonzó erejét? riC! nem lelled
eddig, fogj hozzá még ma, 01121'1

kiilönben Ilem vagy Kriszlus
lilnilvdnya.

S mi ö legkedvesebb, amit
I\riszius hagyoli ? Az, hogy <:)
velünk marad a világ végeze
téig. Velünk marödt ö szenlsé·
gei<ben és kegyelmeiben. Meri
Ó ILldja, hogy az ember l1yön·

mellett

Májusban
indul meg az élet a természelaen:
paltognak ariigyek, feslenek a
bimbók, nyilnak a szirmok és ti

virágbaborult fák egy szép, gaz
dag ősz igéretél rej/ik keblükben_

Május havát az Anyaszentegy
ház a Bold. Szűz. tiszteletére szen
teli. hogy ö legyen il mi nap&u·
garunk. Inditsa meg <.lennedI lel
kUnkben az élelet. Az Ö jósá~a

és szeretele pez~ditse fel hideg
szívünkben il vért. hogy a Krisz
tusért dobogjon, lelkUnkben ól vá
gyat él tökéletesebb élet után, hogy
olt nyíljanak il virágok és mu·
tassák egy szebb, jllbb. egy ka.
tolikusabb élet reményét.

Pár héttel ezelőtt gondterhes
arccal jártunk az üde bu?atábJák,
a viruló kertek között. Istenem
mi lesz velUnk, ha egy májusi
éjszakán a fagy kinyujtja jeges
kezét és derékba Wri az induló
életet, hideg lehellete lesodorja ;'.l

pompázq virágokat és elhervaszt
ja a sZe1>b jovö igéretél.

Ilyen gondterhelt homlokkaJ ját
közöttilnk a Szűzanya. Nézi -az 6
gyermekeit, al<ik a husvéti szt.
gyónás után oly szépek, oly k~ct

vesek lsten elölt. Akiknek virág
baborult lelkük oly gzép jövöt
igér. Istenem! mi lesz velö1'. hlA
fi Sátán kinyujtja feléjök kezét, ba
a halálos bún hidege idö elIJtt el
hervasztja és letépi LI szép remé
nyeket.

És jött a fagy. Egy reggelre
porba hulltak a virá~ok, elhervad·
tak a levelek, a gyiimölcsfák ko
paslOn meredeztel< az ég felé.

És én most azért imádkozom.
azt kérem a közbenjáró Szüzanyá
tól az esti liIániákoll, hogy anyai
palástját forditsa oltalmamra, ero
sítést, kitartást eszközöljön ki Szent
Fiától. Ne engedje. hogy a lelkem
porba hullott yjrág legyen, ne en
gedje, hogy reményeim elhervad
janak, vigyázzon rcim, hogy ne
érjen fagy egy hideg májusi éj-
szakán. -é.

ge, hogy a nyáj pász/or nélkül
nem nyáj, alélel, Önéll<ü1e
rosszra hajló, az ember lsten
nélkül félember.

AldozócsüWrtökön mellemléke
zem az Ur örö!,ségéról s minI
f(risztlls lönilványa raíla leszek,
hogy mindi~ lelkemben éljen
~s veHink nlaradjoll.
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"Máriát dicsérje lelkünk,
Máriát dicsérje szánk..."

Az egész ország templomaiban
felhangzik május estéill a régi
magyar ének: Máriát dicsérje lel
kUnk.

A társadalom minden ré/ege
buzgó szivvel sic l Krisztus Any
jához, hogy ktiszüntse tI !cgszel1.
!("bb és legtökéletesebb édesanyát

A józan és7.., a sziv nemes ér
zése, viszontagságos életünkhen
segitséget adó Pártfogónk szere·
tete vezeti a katolikusok millióit
a Szent Szüz oltára elé.

A magyarság Szent István óta

nlindig klilön0sen tis:1.lelte és hű

ségével üvezte az lsten Anyját.
al<inek anyai oltalmába <ljánfotta
a szent király <Írván maradt or
sZ{lgát.

És annyi viszonlagság. tenger
nyi szenvedés között bajúban min
dig Máriúhoz fordult és mindig
segitséget nyert (\ magyar nép.

A trianoni csonka magyarság
is könnyes szemmel tekint felé.':
a Magyarok Nagyasszonyához.

Sok-sok eltévelyedésében, gyar
lóságéliban nem érdemli meg az
lsten könyörülö irgalmát és se
gitségét. Azért folyamodik Ahhoz,
akinek szava lsten elölt kedves,
akinek tisztelefére maga az Uris·
ten télnifolt meg bennUnket, ami
kor az emberi nemböl Őt válasz
totta ki a Megváltó édesanyjául.

FGlöp macedóniai királyt jubi
leumi ünncpségén igy köszöntötte
az ország szónoka: "Elég legyen
nekem csak azt mondanom, hogy
Sándor él te fiad volt".

És tényleg nagyobb dicsérelet
nem mondhatott az atyának, ki
nek fía olyan világlJóditó h.1dve·
vezér volt, akihez lIasonlót a vi··
lágtörténelern alig tud felmulatni.

A fiu dicsősége visszaszálIt a
szülőre is,

SzUL: Mária tiszta jelleméröl, ál
dozatos életéről, lelki nagyságá.
ról csodás dolgokat irhalnánk, de
elég nekíink csak azl tudni, hogy
az Ö Fia volt Krisztus, a Meg
váltó Jsfen611ll>er.

Ha Krisztust - mint Istent
imádom, nem sérlhelem meg az·
zal, hogy édesanyját Jle tisz/eljem
és ne s,er@SSCIll.

Krisztus a földön kiválasz/olta,
az örökkévalóságban megdicsöí·
teile édesanyját. Az a lest, mely
Istent hordozolI magában, nem
lehe/ett a férgek martaléka. Az
lsten mindenhatósága, végtelen
szeretete tiltakozik ez ollen.

Ha tehát mi katolikusok Jézus
anyját kérjük és az ö közbenjá
rásáért folyamodunk, csak az Ur
lsten szándékát követ jUk, amikor
édesanyját megbecsUljilk, köszönt
jlik és Szellt Fia áldásának ki
eszküzlésére alázalos szeretettel
kérjük.

Bárcsak minden keresztény éb
redne annak tll4lat:\.ra, hogy ak~

twr ismeri és imádja helyesen a
kereszténység isteni alapilóját, ha
tiszteli és nyilvánosan is megbe
csüli azt. aki nrk révén hozzánk
jöt! a Kriszlus.

Ijink () liimaclásol-: e!Jen. Már
ilZ is nagy szó voll, ba q,.ryál·
fillán ki f11crliil, nyiini él szó
junkal, meri hánlollak. J:z a
védekező laklik(l azlfm igen
igen lllegbálo;ilolJi:J éli ellen
láborban levőket s ma már él:,1
hiszil\, hOI?Y il ké1tolikusokat
ugy ii!helil<, gllllyolh<llják, pisz
kállw1jfik, ahogyan nel<ik tel

s7.ik. 561 még lovál)b mennek!
i'vlagtíl a7. Ur JézusI és szent
!liliin!< liiiliféÍSéiil eltor;~iljjk, ki
cSilvarjákaz érleiméI és ezöl·
lélJ sok-sok lunulallan és köny
Ilven hivt'> embert elfántol'il o '
nllk él kalolikus Egyht'i7,ól. I::zck
ból <ÍII él7:fán al. a sereg, amil
él mi legyózésíinkre ncJpnap
ulán hiH(;/)a inditanak. liát ezt
csal< nem lel1~j l~rnlink I Ut,)·
végre minden egyes lelkel szí·
goruéln sz6monkér majd főliink

öl. UI", akii nlegll1enlhelllink
volna egy kis ulánaitlníssöl, jó
szöval ...

- Erre mélgClmlól nem is
gondoltalll vo[nil! No és mosl
mit csinálunk majd l11iiskép?

- Gyáva és kényelmes vé
dekezés helyefl neld.inl< kell lá·
madni I Egy völliisl1Dk sincs a
viléÍRol1 ekkoril /áboré1: f-iiÍrom
százölven millió I l~s ill élZ or
száRbun is mennyien vagyunk!
Az összes l(lkosság 67 SZ~7..il·

lékéi I És mi félnénI< vDlal11i1<31 ?
Csui< hogy ...

-['1 á/mégis Vél II "csak hOf;V U?!

- Dc van tIm l Abból él sok
kafoLikusból csak kevés a bátor,
öntudatos és a hit igazságait is
merő ember. Sok él hideglaka/os
Az élTlyakőnyvi katolikus. A
nembáno m·kafolik us. Ezek e l
kell lassu, de ki/arló, alapos
IlIunluí véli jo lJ h IJe léi tti srél 10 ri·
leni. f~s 11éJ clcs:ren les/.iink Is
leli s('gils.,:gével, akl<or neki·
lólhCllunk a nagy offellzivának.

- Az szép le'3z. De mosl
már clTé1 volnék kiváncsi, hogy
u I11Dgarpfajfa egys7erfi ember
mil csillálhof ebben a l1aQV
munkábal1? lvIerl azl !álol11,
hOl:i!Y nem becsületes dolog
össlelell kézzel iiini, amikor
az llrisJenérl kell cselekedni...

-rlelyesen heszélsz! Egye

I[)re légy magad olyan katolikus,
aki nem hor. szégyellt erre a névre.
Jórj rendesen él templomba. Ol
vass katolikus uisáR'of: Ilapila

pol és folyóira/of. I\zlán tanltl

gélSS egyef-11l6st, <:17.okl1ól a

m:kiinkvélI6. jó kÖllyvekból, 

élmil< a könyvlórbéll1 csnk po·

ro~odl(lk eddig.

-- .L\z'án ha legközelebb lu'

15Hwzunl<, 111 él.< lo"éÍbh heszél

g,21ünk a ~\aIOlikUs Akcióról.

csiniil

lo~ !

- No és a pap mil
ezek ulón 'f

Idrsas15gbull, l11un!ut!<'()71H:n. -.- !
Vélgy korcs\noéls7fal n\(~llc!f llj !
hivel<c! ke!! foboro7.niok ...

- Biz élI. ugy van! De hál
nálun!i, kal.oiiiwsolUJbl bogy ie
hessen ez! megcsinálni?

- Al EgylJdz mo olVlln twc\'
sereghez Ilusoniit, 01101 IlclgYOll
kevés a v~zető. 350 Illillió köz·
legény melletl csak ;)00.000
liszi, azaz pap l11üköt!ik. Cgy
JíSZjI1Cl< tehá! vo!laképen egyes
egyedül ezcr I<Ö7lcgéllyl I<elle·
ne ldl,épezllic. I-\ál il veni ki
halioli ? Vdgy ki ItltolJ OIYD!l
nagy üzcinel, gyára!. elJol egy
eRY tanult lllulIkásr[l ezer lliJp

SÚlI110S csilI, aki aHál éll egy
I(ll vbr I<ioklalósl, irányitási,
mindent ...

liélf oz nem megy, az biz-

De nem ~l1l! Tisz/('kef
popol<af - nl.:iröl-ho!ntlIHa nem
adhat a P6pu. A pilpi hiviJlásl
kü!ön!wn nem lelleI valakire
rápal'uncsollli. De liszlhelyette
sel\lll. é1molyan al!iszlekct jócs·
kán ki lelJel válogatni CI hivek
közü\. A lisztek elsősorban

ezekel képeznék ld azokra CI

munkákra. arnelye!dlez nem kell
fölléllenül fölszenleli pap. Pél·
dácI! szereletadományok összegyiij
tésére és szétoszfására, ünnepé·
lyek, előadások megrendezésére, a
távolabb' Lakó, vagy templomba
nem járó katolikusok felkeresésére,
a szentségekhez való járulás szor
galmazására, stb. Lám. Cll él

gyáros is fudjo, hogy él 37e

l1lélyes rábeszélés ér a Ie~töb

bel. azért küld él Ilvakul1!<ra
mindenféle vigécel és ufa7.ókai.
Moslan aziéÍn mi lennénk él jó

ISlen ügynökei s CI porlékánk
InialI igazán csak jól rnondIFl!
IJCíl1é1k rólllllk il "vQv6k".

A papok több ic!()1 fordi/
halnak él folwzollabb lelkipász
j~koclásra, a fulajclonlH;peni
IllLlllkájlJkra. f-liszcn IIJilwfyl va
lallol iobbilll llekilendlil él lelki
élei, éildwr az emberek föllbcf
i6mak gyónni, az egyesületek
ben megnő ~Z érJel<lőd~s, a
lagok q;yre löbbel kivé'lnllélk a
v12zelőjüldól. T6!)lnl I<ell lehil1 I
olvasnia, taDulnia é1t1llak él lej·
IdpéÍszlorlwk, és - még löb·
bel kell ill1ádkoí'.lJÍél él ItivciérI.
Mert éli'. ördö~J nem aisLik, kii
lölJ(>sel1 Ita 161ja, l1o~y az lll'
apostolai sem szul1yókéllnok.
Végül pedig fl Pópa parelJlCSél

> szerini ál ke!! fO!IlI,slni(J szép
lassan él hivcll .. '

- liá! él 7..1 hogyan?
- Lá/od, mi kalolikusok több·

szliz év,,-'n ,kcl"cszíi.i! cgyebC'j
se IeJ/ünk, milli hogy védekez-

- Hallom, té~ed is I1H:gvá· I

lasz10llak valaminek abba a Ka-\
tolikus Akcióba! Mi ai', lulélic1on'
képen? Valami uj egyesüle I ?
. - Sem n,zm uj, sem nem
egyesület l

- No bÉlt ('lZérI, meri <ln élnltlgy
sem lépek IlQ l

- Nem is kell! Benne vagy
é1zóla, at11ióla katolikusnak ke
resztellek. Tagja annak minden
katolikus ember, akár gyerek, akár
felnőtt, akár jé/fi, akár asszony.
A neve, IZatoli!<.us Akció (Iélli
nul Aclió Cilll1olica)lllegll1olldjfl.
hogy micsoda: a katolikusok,
főképell a világi Iwtolikusok le

vékenysége, buzgólkodilsa II

vallásunk érdekében. Magyarul:
é1 világiak flposJolkodása. Nem
uj dolog ez, hiszen milI' uZ ős

egyházhan 011 láljuk a papok
lnellelt a világiakat az egyház
élelében. Csak hál id6közben
ellanyhul! il bllzgóstlg ...

-Aztán most kinek juloll
megilll az eszébe?

- Maga o szentséges Atya,
a lllOsfé1ni Pápa sürgeti a dol·
gol. Látta, hogy az Jslen or
szága nemhogy terieszkednék,
hanem sokfelé a hivek ezrei és
tizezrei elszakadnak és ui po
gányságba keverednek. Erre
akart orvosséÍgot ilelni a Pápa,
amikor [922. december 2~·án

kiadja az Ubi arcano kezdelú
körlevelél.

- Mi van abbal! éj levélben?

- 50k mindenféle! Elsóbben
is megállapilja a Szenlalya, hogy
az idők kereke nagyol forduli
s amiként az országok hadvi
selése is egészen más módon
folyik, minI száz évvel ezelőll,

Krisz/us Egyházának az ellen·
ségei is egl:?szell ui és moclem
eszközükkel küzdenek éJZ igaz
hit ellen. Nekik szolgál <ll. ~Ij

séÍg, a I,önyv, a szinhi'íz, a illO'

zi, a rádió. Divaion, sporton,
festi'ípoláson, SZÓi a!<ozásoll ke
resz'iil ezerféle IdválWlos for·
mában csernpészik éV; emberek
közé az ördög evollg[?liul11ál.
Van pénzük és sok ell1bel'ilk,
vil<.'igraszóló s.l.,.t?rvezefiilc Mi
meg mosl is a l\Ís!,éÍléllál far·
tunk és elvárnánk allól él ma·

gányos papunkfól, hogya SlJ)-'
székröl el?YI11i..'lga verje visszo I

a léÍmadásolwf.

- liál nem az ódolgél élZ 1
- Nem csak az uvé, haT/em

minden IwloIikusé J Lám a SlO

cialislák és j,olJ1l11unislilk' se III

azl lllolJdj6k, hogy ,,11li:ljd é1
péÍrJlilkár, Illeg ö bizalmi elin'
lézi I" 011 minden embernel,
mozogni o és dolgoznia kell él

páriérI. ls 111 ef'l1 i k~11 él veze/ól,
céllaU, lerwil. Meg kell tudni
védniök mir/den tanitásukat. ts
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/Az endrődi

r. kat. elemi iskolák
tanévzáró vizsgái

az alábbi sorrendben tartatnak:
Junius l-én: d. e. ÓregszőllJi

II. sz. Szt. Imre Iskola, Öregszc'il
LM Csáki-féle iskola, Ugari iskola.

Jun'ius 'l-én: d. e. Öregszöllői
I. sz. iskolák, Décsi prrskumi is
kolrr.

Junius 3-án: d, e. 8 órakor
Központi leányiskola. Központi
fii/-, Szan'rrsvégi fil/iskola.

jllnius 3·án: d. e. 8 úmkor,
Gyomavégi t,anftó/öldi iskolák.
M irMi iskola.

Junius 4-én: d, c. Varjasi I.
ll. SZ" iskola, d. u. Nagylaposi
uradalmi iskofa.

junius 5·én J. ('. Kondorosta
n)!<1i II sz. Kondorostanyai l. sz.
iskola, d. ll. Pogány Frigyes is
kola, Kocsorflegyi iskola,

Felkéri Iskolaszék az egy-
liázközségi képviselŐtestület és is

kolaszék tagj:lit. () szlil6ket, va
lamint az érdeklődőket, ho~}' az
énílró vizsgrí!aton minél számo
sahban megjelenni sziveskedjenek.
Egyhen értesítjük ét szűlöket és a
tanklítclcsek gondviselöit. hogy

tankilteles korban levő gyermekei

ket n junius hó ll, 12 és l3·án
d. e. 9-/2.ig tartandó beiratások
alkalmáva! okvetleniii irassák he
a Jakóhelyűl<höz legklízelebb esö

iskolában. Tanulókat a szülö, il
Ietve gondviselő személyesen tar

lllZik beiratni. Beíratás aikaImRval

egyházi keresztlevelet, értesitőkiiflY

vecskéf, ujraoltási bizonyUváflyt,
és egy pengő beiratási diiat min
den s'l.tilő hozza magával. Aki e
felhívásnak eleget nem tesz, ki
hágást követ t'1 és szigoruan meg
lesz büntetVe.

Megsemmisi/ette cl k~pviselöies'

iiilel azon határozatát, hogy il

kiízséf~i tt\kepénzckct az Endrőd

Gyomai TakarékpénztiÍrlól elvéve
<l Bél,éscsabai Áltatflnos helyi fiók
jánál 1J~lyez7.e el és u!a5ilotla el'3l

járÖ~f,gol, I1v.~y ;l 1ll~gfelclő ror
m;\han kiállito!l iga1g;llÓs{lgi ke·

::~ssfg'i nyiiatkozatot póllólilg il

ké:pvisel~)testil!etl1ek mutassa he.

lvlegsemmisitette képviselőtestü

let határozatát és a köliségvetésbe
félvclt 3600 P. utalására ut<ilsilot·

',ta ki'lzséget a lanitói nYllgdijjáru

lék tlírlesztésére - mini iskola·
renniart{lsi segélyL

jcívá/w'!Jytn kisgyiilé!'; Elldröd
ki'lzség ~(épviselötesliiletéliek a
községi fö!clhaszonhéri szerzödé

sek jóviÍilagyásár<i, a ilelYhalós?gi
ellgeJélyekr61 alkotott szabii!yren

delet módosítása, a kutépilési

korl1lánysegély Illaradvállyának
felhasználása, két sz~Jésznö rok

kantsági cl!átásának megállapitása
s kér L1ijnoki ailás szervezése t:s
a szervecési s?:abályrend,elet mQ-,

dositása tárgyában hozolt hattiiO

zatait.

jóváhagyta il. képviselőtestület

határozatát a lüdöheteg gondozó
lé!esMsére gyü,Í1ö1l alap átenge.
d{c:ét il Sld.'Íllia Szöve;ség ré;;lé

re öí!ul1 módosíl;;it;sal, ilOgy nem

KAROLYIGYULA GRÓF
volt miniszterelnök

l sál, - gyámpénzek hll1atánJk május 26-án a csejti és tanitóföldi

Katoiikus .A!{Ciós "gyűlé~ l m.e.gá liapHásá ',i, -. kü.Z1:,ég i te.!.e.k i5kolában végzünk szentmiséket.
" _ . _ Junius 10-én, pünkösd ll1á8úcinap-

sek a varmeg1eben, !L.>SWllbé, ek .llérséklbét, - haz- ján az öíegkerti kápolnás iskolában mu-

I helyek átengedése tárovában - t I b ' ..Az elmult vasárnapoicon népes ..., , ,b,' . • ' • atlll) ( e szentnllset.
• .', ,," C'" .,', "') I v(lsull IgaZO!Val.lyOk dljJJlaK aival-
jól slk~IUll ,;yuféseKer lalll tI a l' I'" tJ.." ál" r' -::". b' ~". Hitbuzgalmi egyesületeinkhavi

. "bb h' ,," é I d(l:,a <lhY Ja.l,- l\. v_éi o u\l' "t t ,. 'd- d'
v3nnegye to egy au:ozs ge. l' I k' 'l'~ J, '!' ,." li "'b'" _ aj a 'ossagl l oren Je:
M , .. 5' u·'_o, o M - J8 Y élI i:i aOl.a,,_ arg)ü ...l,

ajlis -en jh azon es ezo- "o' ,,' '<' ..... b: J I' d' Május 26-án d. u. fél 4-kor, szent

b . b ," 12 f.. Bh1' S a l~klepll.e .. 1 "za 'a >l en elei Ferenc lll. rendje, május 30-án ci. r.
ereny en, majus ..,_n .;Re- II (' . 'b h t l "

• o ,. ..' a <o asp. taroya -an l O:C:O t lararo- fél 11 órakor a Jézus Szive SzöI/et5ég
sen volt Actio Catholika gyules. '0 t ,t b. k" r' ..a a. . csoportvezetöi (polgári iskolában), Ju-
Az ors/agos .ozpont l.ovacs J' Oh t Endrőd l" . nius 1-én d. u. fél 6 órakor a Pérfi-
Sándol' ft\lilldr vezetésével' tiibh ~va l1~y II " wzseg li~a tartja havi ájtatosságát. _

fő ' . . . t k"ldö t' k'l llatiiIozalal Ll községi clöfogalo- A !'Ib I' "1 t k J.ld óvaraSl SlOIHHW 'u t le, a I { ,. b" ct l I' . \I uzga illi egyeslI e e' " 07,-
I. ,.,......,' l l l' Z;lSI sza a yren e el a kolasa ügye~ csütörtökön szent kilencedet kezdellek

lelKes llleggyozö szavdl, (a lUl- l . I t ·t tt P l' . j' if
'd'( t'k h' k t I t I'k len es euaslo a oanYl ozse aSzenlléleklstenimádására azon szán-

l ot il a lvc e él .ca o I •us .. •
. k '. . k' b "6 "'" ". I és tarsal azon fedcbbezését, hogy dékJcal, hogy az isteni kegyelem a hi-
aCIo::; mun a alI \al ICl>ZV"'le re. b' tt' . t 1 "J' k tetlenekel és hitl<özönyöseket téritse
A h

· k é' J f d Illegye IZO sagl aga -: a gyu,ese
Ive naoy meo rtesse aga - , . .' ,,' vissl,a Jézus Szent Szivéhez.

'k, l' d''''; t ''''I II -" ," 0l aixalmaval Igényhe \·::[t kJz~égl
la a )Uf: Has cS e ce::; OlOmnl" f t l é f" •.. " aga o { rt ne IzesseneK.
vállalko2tak a kulollfélc SZ<:kOS2- '}"'f t I( l . i
" I'l- j" ci "j"d',,,, > ova'/a~Yll él .amar mre

talyo\ lan va o sel~llY mu ,ó e'ore. f"'d'" 1- 1.' t k' ._~_~__ ' Ol Jen atvüllll o csaual u sza asz

áthelyezését liimonu6 határozatot.

Fefoldo!lll és uj határozatflOZQ
talm utasította képviselö!estiiletef

a dr. Szász Lajos terhére előirt

tél'ilvény iigy~hen hozott határo
zatoi.

Elfogadla Iványi imre felleb·

bezését cs öl a községi virilisek
sorába beiktatla.

Máriaremetére '
rendezett vdsál'llap z(Jri:indok~

lilSi II Katoli/ws Népszij~'etség01'

SÚlgos veLelösége. A zarán'
c!okok hujnaibéH1 él g,dlérlilegyi
Sziklél·femplomhól indultak P,
Gyula pálos telkész vezelési?vc:.
Az óílalosságután eszmecsere
következeti, melynek szónokai
Ernszt 3c1oc!or volf miniszter,
ÖtvOs Lajos voll o!'sztig~:\,iMsi
!cc>pviselö ,'" I.ef/dl'ui Isil::l:] ir,)

vollak.

elnökölt cl cson!(G s%:éllmárieiJY

há:>:megvc Aclió Catholicil s;«(;r·
vczeléllC!< máfés;m/kai kalolikus
napján. P.>eszédébell IIJl1w,;n
lyozli'1, hogy él kcreszlé:1Y cr'
kölcsi nlapeJvck érvr?nyc~iiks('

nélkiil <lZ álImIli életben nincs

nvugodl ~s e.rcdnH~IlVcs kor~

mill1yzilsi le Ile li)::,;;;;g·. A krrf(lliku'>
iinfudatos I1wnka fwtiÍrtnoiiabb
megl/yilvánulása fontos 1/l'fJ/zeti
érdek is.

fZlliilll Ra/ú'Jl's2ky Titl(/( or
s;r;~ggyiil'2si \;(;P\'Í";cl{í h('~;úIL

- I\kiír johb!',';!.. ii\,í'ir 'H'lln)i I

l(iméllek oZ q~yllt1rr'l, -- !1lnn,·
c!(lllél - él civil kalOrikus f()I)ll'"

g'ck eR.'V szili iR.' oil le'>znck s
nem I'clcjjj!<, hl,gy (JZ e~yhti7

n<?1ll fl [)apoké, hcllJel1l l<ö:',ös
kincse minc\;>n kalolikllS Clll

Iwrnel<.
Maid II qyúlés KOPlÍcs Sálilfl!ir

Ul Aclió Céltllolir.fl ()rs:z.(~~os

, lilkiJra IlflRyhalcíslI hcszc>dévcj
éri végeI.

Kérjük a Szentlelket!
.4.ldozócsütörWktól pÜllkösdig

lartSUllk ki/encedet!

Jézus a Vigasztalónak nevezi a
Szentleike\. V(llt-e vidilka nagyobb

szükségünl< vigasuCl, milll most?
Tud-e ember igazi vigasztalást

adni ét sziv és a !élele ezer sebé

re, az éjet oly sok szomoru iJeJy

zetl1re? És mégsem T,ydulunk a

kegyelem erő- és vi:4aszforr(Í;;á·

hoz: a Szentlélek l~;tenhez.

Kérjük a Szentlelket, hogy ad
jOli világosságot! Azoknak, akik
ors%ágok sorSJt in~ézjk; azoknak

akik másokat millt elöljárók ve"
zetnek, oktatnak, iráliyilanak., Ad
jon világosságot il Szcn1/éJck il

szülökn(;k, hogy hivatásuknak
megfeldjenek és igöz<'Íi1 Istent he
lyettesitsék gyermekeikneY.. Adjon

világosságot ,minden embernek,
hogy ne legyen lelki V;Ü(, hanem,
hivő és meglássa ;"z örükboldog
~.1gh()z vezet~ tllat.

KrSrjlik a Szel/tlelkel, /zogy ad·
jon erlí( és kegyelme!! Akinek Is
ten kegyelmet ad, r.lllllak vnn ere

je i~ meg!cüzdeni az élelharcot.
Kellős harcot vívunk: egyet a bün,

bönkisértés, hűnre hajló szenve

délyeink ellen, -- a másikat pe

dig az életért, megélhetésért, cél
j(link eléréséérl kell végig küzde

niink, Az emberi lermészet oly
bűnre hajló, a mai világ annyi
erkölc:sveszélye'ztetéí csábitiÍst rej
teget, hogy ii;azán csak {lZ 'isten

kegyelme adhat erőt il tisztessé

ges élethez. A külső baj, t'siJpás,
gond is sokszor letOri az embert
é:; elveszi lelkierejét. Ismét csak
élZ lsten az, aki nem enged ös?

sletörni és megtlldja tartani, V1gy

vissza tudja adni lelki erönkel.
Kérjük hát a lelkierő adományát
il Szentlélek Istentöl!

A Szell/ié/ek il szerelet lelke.
Üly hidegek most a szivek lsten

iráni és egymás iráni is. Tiizcl
kell kérni. égi szent tiizet. A SlC

retel tülét n Szenilélek gyujlji! fel

szivlinkhcll. Ö hOHfI közelebh e~~y

máshoz azembcriszivekel is, mert

, megértést. megbocsátást, i/g;llmus,
ságot önt alelltelcbe. Ezt a sze·
retet kérjtH~ II Szentlélektő!.

Kr/jük ne csak egyszer, sok·
szor, hanem naponta. Kérjük nlost
kiilönösen pünkösd el!)ll. Kezdjiik
me.~ n kilenc/:'Jet óldoz(Ícsiitijrtö·
kön és tartsuk kilenc napon át an

nak emlékezetére, hogy az imád
kozó apostolokra is tizedik napon

szállt le a Szcntlélek. Hogy (I

SzentJekktöi érielmiink vilá.~os

ságot, sziviínk szeretctct, akara

tunk erőt és lelkünk kegyelmet
kapjon - ezért imáNkozzunk
huzgón kilenc napon ál. Ha lehet
hallgassunk mindennap szentrni,

sét e szándékra, amennyiben pe

dig nem tehatjük, va];\mi megha·

tftrozotl imát (pl. három Miatyánk,
Odvözlégy) mondjunk el naponta
a Szentlélekhez és plinkösdre
gy6rijllllk, áldozzunk meg, igy fe
jezv'c be méltóképen il szent ki·
·lencedef.
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Ugy dr. Fdy István főispán,

mint vith dr. Márk.i Barna alls
pán részlelesen válaszoltélk a
felszólCllók beszédeire. Igérelet
tellek, hogy minI eddig, a jö#
vőben is telies odadássfll szol
gálják a vármegye minden lár
sadalmi rétegének érdekeil és
él Kormányzafnill halhélfósan el
ját'llak a felmerüIt fonfos kér
dések megoldáSél érdel<ébell,
Több kisebb j~lenlőségú tárgy
uláll a I<özgyiil<?s eg}' óra lilj·
ban éri végeI.

MEGYEGVŰLÉS

Békésvdrmegye Törvényhatósdgi
Bizottsága május 15-én fartotta
lavaszi rendes közgyűlését, a*
melyen dr. Fáy István főispán

elnökölt.

A tárgysorozat főponljél él

sl.éleskörü, tartalmas alispáni
jelenlés volt. amelyhez Csizma
dia András orsz. gyül. képviselő,
Geiszi Gáspár földbirtokos. Cser
nus Mihály apálplebános. TUdy
Zoltán lelkész, dr. Gyöngyösyjdnos
szerkesztő, Dinya Vilmos iparos
és mások szólottak hozzá. Gátakat a Maros jobbpart-

F,zlszólalók a fagykár okoz1a jára. A Körös- Tisi!a-Maros Ar
sulyos gazdasáRi helyzetei is- mentesif6 Tdrsulai legutóbbi vá
mel'teflék és adókedvezmény \asr:lmányi ijJ<?~él1 elhalár07.lil.
nyujtását kérik vármegye utján hogy <I lllakói oldalon levő 61'

a Pénzügyminiszleriumtól. Cser- védőtöltés! l11cgerósili. A föltés·

nus MiMly apát az állandóan nek ezl a szal<é1száf az 1932.
emelkedő adóhálfillékok aIk al- évi éirviz\cor mindössze ~O cen
mas és célravezető behéljlásának liméler választotla el élZ ár szint
módiát é.'JZ u. n. buzaadó beve· jélól. Ezen a helyen 120 eenli·
zelésében lálnéi. Az állam csép- méterrel k!?1I emelni a JÖllésl.
lés utáíl fdjsuly szerint 16-17 A Társull:ll már 1920-o(ln meg

pengős áron számitaná el a igérte él tőltés megerősiléséf. dc
kijelölt raktárakban ólvell külön- 1923·ban miután még mindig
féle minőségü buzák má7sáiát. nem lörténl semml- csak a
_ Majd, állalános helyeslés kö- Gondviselés men/elle me~, a
zötl fejlegelle, hOg~~ évről· pnrli községekel az árvizlÓI.
évre nagyobb aránybéln fel\épő Mi'! már igazán válsögos álla
munKanélküliség megoldását 11Z potban vannéll< él löltések és itt
államkormányzillnak kell siirgó- (lZ ideje, !tORY él Társulat cse

sen kezébeven~A legnal?yobb lel<edjen is, ne csak fervekel
elismeréssel adózik a vármegye dolgozzon ki. A makói gazd4k
r-ő. és Alisptinjélnélk megértő méÍr számtalan eselben emellek

szocialis gondolkodósa és se· panaszf ellene. A Társulat mti·
gitségnyujlása iránI. de ez csak jus 14-iki hódmezővásárhelyi

átmeneti lélekzefhez julfafé1s a közgyűlése lcírgya1ta ujabban
nyomor fojtó ködben sinylődő ezt él fonlos kérdésl és most
munktistÓfsadalom égetően sür- a legnél~yobb érdeklődés ki·
l?ŐS probl~májttnakmegoldás<í· séri; hogy miként vcílliák való·
val sz"mben. A "Duna· Tis'la- i ra a már rég óta v(ljudó kér
csatorna" 10 éves munkaalkalmat dést. A terv meRvCllósitÉlsll ese

ielentelle él munkásság fizeZre~ lén sok munkanélküli jutna ke
inek, ez volna a legideálisabb re~eli lehelőséghez...

megoldása jó Idó"'~ (J III II ll!{(í s- A biztosltásl intézetek lelI\''>
kércl<?snek. A ielenlegi gazda· \ egészél>I:'1t ki!'li'elik II valorii'i1lf
sági helyzet ennek rnegvalósi· éJelbiztosiliisokell.
tását késlel/eti. Békésvármegye Kétszerannyi törvénytelen
me7ógazdaságát és munl<6sré- gyermek hal meg, mint törvé
teRé! él /(örös hajózhafóvá tétele nyes. Megdöbbentü slaliszlikál
érdekli elsősorban. Az. i1ll(lm- közöl (J Magyé1l' Slalisztikai
nélt< a szükséges 7 milliói még Sz~mle lellujclbb száma ín ál
belső kölcsön utján is sürgö· lami menhelyekról. Az elmult
sen kivima(os elóler~mtenie, eszlendőben a kilenc állami
oly fontos közgazdasági és gyermek menhelynek ' 4~.485

szociális érdekek sürgeHk azt. gyermekről keileit gonrloskod
Felkéri a Főispánt és Alispán/. nia. Több. mint ezerrel emel·
hogya vármegye felsőházi és kedcH él mult évben azoknak
képviselő tagjéliból regruláll kiil· a szerencséllen elhélllyolt gyer·
dötlséggel szorgalmllzzák ille- mekeknek a száma, akik oz
tékes helyen a szükséges pénz állami gyermekmenl1elyek vé
bizlosifását. 's a munka sürgős dőszárnyai alá kerülIek. Ezek
niegke7.d<ísél. 46. lJ százaléka lörvénylek'n

Dinya Vilmos éltgondolt. fígye- szélrmazásu. A héÍzassiÍgból
lemremélló beszédben a kis' születel! 7 éven aluli menhelyi
ipari sérelm~knekadolf hangol gyermekek halálozási aránya
és aZGnkéréssel ferdulI a vár- 1954·ben 1.53 százalék. a há
megye Fóispánjához, hogy a zassilgonkivüli származéÍsuaké
közszállitósol<ban való részvé- pedig 2.43 százalék voll. Két
felhez segitse fokozollabb mér· szer annyi !örvényielen íl\,er·

Jékben hozzájutni a vármegye mek hal meg fehál 1 éven alul,
kisiparosail. mini 'lmennyí lörvényes,

~ ~

I+IIRE~A N A-GYVILAGBOL
\ ..'

, "msasság. Halmágyi Magda és
dr. Uhrin Nándor orvos má
jus 18·án esle fél hal Órét·

kor larfiák esküvőjükel él déva
ványai róm. kat. templomban.

SzakfelUgyelöi látogatás az
endrödi polgári iskolában. Az
endrődi rk. Szent Imre polg.
fiuiskolában a napokball láto·
galásl leli vitéz Kósa Vince ta
nulmányi szakfelügyeló. Ellen·
őrizte a tanárok iskolai llIun
káját és meggyőződöli a no·
vendékek készüllségéről.

Adómentes méhetetö cukrot
kapnak a méhészek. Az, Or
szágos MélgyarMéhészeli Egye
sül~l kérésére a pénzügYlllinisz"
férium megengedle, hogy i'! mé·

hészek adómen1es cukrol kap·
janak az akác és gyümölcsvi·
rágok elfagyása miatt él<2lem·
hiányban szenvedőméheik szá·
mára. A méhetető cukor kilója
54 fillér és a méhész minden
méhcsalád ulán 5 ldlogram cuk
rot kaphal, amelyet az Orszdgos
Magyar MtlMszeti Egyesület (Bu
dapest, IX. Üllői ul 25.) oszt ki.
A rnegrendelőlevéférl 24 filléres

posta bélyeg llecsatolása mellell
az egyesiiIeihez kell fordulni.-

Newyorkban halt meg 
Debrecenben temették el. A
debreceni közlemetóben lemet·
ték el Böszőrményijózse!flét, aki
a mull év julius 2·án Newyork. ,
ban halt meg. Az asszony ha
lálos ágyán azt kérle a férjétől,

hogy holIIesIéi lemel/esse szü
lőviÍrosának földjébe. Abebal·
zsamozotf hollles/el htirom ko
porsóba téve, áthozlák a fen·
gerenlulról és a debreceni fe
metőbe helyezték" város nag'y
részvé/e mellell mélgyar rö~ök

alá. -
Debrecenben elkészült az

ország első cigánnyilvántar
tása. V"lamcnnyi városi és kör·
nyéki cigányről fényképpel el·
látofl és ujknyomaflal felszereli
lörzslapol készilefl a rend6r'
ség és a csendőrség. A cigá·
nyokal egyulle.l megnyirták és

fertőllenitelték is, ami ellen he·
vesen tiltakozilIk. Sokan any
nyira felháborodlak e z e n a
"barbár" eliártison, hogy vég·
leg bucsut mondolfak Oebre
cennek. -

MaróJuggal öntötte le aZ,or
vost Dr. Hajnóczi Lajos me7.Ő

kovácsházai orvos fppen be
feiezte rendelését" amikor Ha·
lász Isiván cipészmesler fele·
sége vizsgálaira jeJenlkezefl
nála. Amikor <lZ orvos ajtói
nyitott, az assz~ny be sem lép·
ve a rendelő~e, marólugol ön·
tött az orvos arcába. A maró
lug borzalmasan ' összeégett e
Hajnóczi dr..!, akii sulyos ál·
lapolban 'szállitétlak kórházba.
A mer~nyló asszonyi lefarlőz·

laflók.

Dr. Lindenberger Já n o s t .

e vh6zmegvénk apostoli 1,01'-
g; "a'! a jubiláló buda-

mlll1YZOJ -
pesti ludományegyelem,- .a
hitludomány lerén kifejle\t .~I'

, I ~ múködéseérl - azzaltun-
va o d I
lelte ki. hogy bekebelezett 0<-

lorai közé Clvalla.

Edistmise. Dr. Zahoray józse!
.' , szentsz.éki biró, csorvilsi ple#
.,. bános máj\lS 19-én ünnepli pap-

pá szentelésének 25 éves for·
dulójál. A csorvási hivek nagy
.. pse'oel r;zndeznek szere-ullne eo -
lett lelKipásztortlI< jubileuma aI-

k l - "al' melyen részi veszneka mClV , .
dr. Undenberger jdnos apost~h
kormányzÓ, Molnár jános es

Csernus Mihály apátpleb<J_n~so~,
valamint a vidék egyhazl. es
világi kiválóságai közül Igen

sokon.
Köszönetnyilvánitás. -Azon

tiszlelóinknek, jÓbéHiil~inkn~k
és tanitványainknak. akik ~~.
zasságunk 22> éves évfordulola

all<Cllmából jókivánalaikat kife·
jezni szivesek voll?k. ez uton
is hálás köszönetet mond~nk,

Orbók józsef és neje.

A tanit6k tisztelgése Ring
bauer tanfelUgyelö elött. Bé
késvármegye lanilósága Mol
doványi Gábor, vármegye: t~ni:
tóegyesületi elnök vezefos~ge

vel· máJUS 6-án liszlelgefLRlng'
bauér' Károly, az ui vezető lan
felügyelő elóll. Endrődről(}rbók
József igazgató tanító ielent meg
ClZ üdvözlók között. RingbCluer
Károly a kűldötlség előtt Idje·
len lelle, ' hogy' a tanilósilgot
munkatársainak teldnli, becsü
letes, fokozoli munkát vár tóle
s ajlaja és szive mindig r1yilva
áll a vármegye tanitói elótt.

Az Endrődi Espereskerllteti
róm. 'kat. Tanitóegyesület

ll
f.

évi miljus hó 22-én Endrődön

tarfia rendes évi közgyüléséf,
melyre az egyesülel lagiaít és
a te.nüg'y barátait ezuton is tisz
leleItel meghivja az Elnökség.
Tárgysorozat: Délelőtt 9 órakor

,Az Actio ~alholica esperesi
téillócsának ülése a I{alb. Nép
házblin. Délelött II órakor: Es'
pereskerüleli Taniló gyűlés. t.
Elnöki megnyiló, ~. Kivánatos
reforlnok a népoktatás ügyben.
Palo/ai Ferenc endrődi ric la
nitó. 3. Érlekezés az egyházi
ének taniIásáróI. Priver Pál
szarvasi rk. ig. tanító. Délután
3 órakor: 4. Gyakorlati lanilás

a gaidasz'iglan körébő\. Tarlia '

HunYel Lajos endrődi d<. fanilé.

5. Tornavitsga bemutató. Var

ga Ferenc endródi rk. tanító. 6.

Titkári. pénztárosi jelentés. 7.

Indifványok. Közgy~lés előll 8

órakor 5zenlinise, közös szen'·

ildozóisaI.
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Terefere
Mirhói: jó. reggelt lIggj'Ofl Is

tell magyarok. Mire végzik?
Gyomavégi : Neked is édes

öcsém. Ami azt illeti, hát csak
lézengünk, mint ősszel a légy. fá
zunk-dhierj:!ünk és /opjuk a no
pot·

Varjasi: jól mOfldjn kend, ho
nem szégyelném, luft sipkábnn
gyiiltem volna a filllIba. A manó
látott ilyen veszekedell időt.

Paskumi: A vasárnapi jég ve
résböl maguknál is volt?

Varjasi: De vól ám amagy
kiadósan. Amil meghagyofl II fagy
a gyümölcsfdkon és vetel7linyesbell,
azt e/pl/colla fl jégesö.

Zugi: Talán még II faluban
pÓI a Jegtübb jeg. Igaz, hogy esfJ
is ill esett a legjobban. BizofI)'
kt!sl'Tl1es icfl'íkl'l éliiflk. Na I1Z Uris
ten nem tekint ráflk, még rosszabb
esz{endónk lesz, millt az c!őbbi.

Mirhói: De hogy birjuk ki. Se
. rulránk, se ennivalónk nincs. Adót

is, kamatoi is kellene fizetni, de
miből? Ha nem változik az idő·

járás, .olyan éhség köszönt ránk,
amilyent még nem látot! ez az
ország.

Peresi : Vei i az lsten a ma~

gyart. De tatán rá is szolgáltunk.
Ha jól megy a sorwlk, nem tö·
rődünk vele, - ha bajbilll 1IlI

l;yullk, akkor meg csak szidjuk,
káromoljuk, meg zugolódullk, hogy
miéft van ez, meg az. ." '-"

Zugi: Régerl is voltak bajok.
Hatvanháromról mondják az öre
gek, hogy még'a kenyérrlek valót
is kocsin hozták Várad környékéről.

De akkor más volt a nép is. Nem
a piactéren hitetlenkedett, hanem
vasárnap a templomába sietett.
hagyott engesztelje a jó Istent és
áldást kapjo" t~le. Meg is volt az
eredmény, mindig megjavultak a
viszonjJok.

Ugari: Bizony már a hetedik
sziikesztendöt szenvedi a gazda
közönség. Ha vót egy kis termés,
nem vót ára, amikor pedig kap
tunk vóna a buzáért valamit, nem
termet/o

Mirhói: flalldm, /zogya megye-
.gyilléserl sok szó esett II gazdák
védt!lméről. Ha már a termés iri·
séges, legalább a rwgJ1ejiíek köny·
nyitsenek rajtunk valamit.

Zugi : A Főispán ur az Alis
pánnal együtt megigérték, hogy
szószólói les:lflek bajain/malc a
Miniszteriumokban.jó ember mind
a kettő. amit lehet, meg is tesz
nek a népért.

Varjasi: Hát a politikában mi
ujság bátyám? N)'omják-e már
a bafl3ót?

lugi: jó vóna egy félkiló ne
ked is, meg én sem vetném meg'.
De hát a fmncok elvil/élc a nyom
da betííit, igy aztiín nem lesz uj
bangó.

Mithói: Azt olvastam az Uj
N~mzedékböl, /zagy azok meg a
mus~kákkal barátkoznak m'egint.

Amikor meghallották. hogya Hi/
lemek egész svadrony repillógépe,
meg vagy száz divizió katonája
van, mlig az ördögl;el is össze
öletkeztek volna rémiiletiikben.

Zugi: A molyról mondják. hogy
az a legszerencsétlenebb állal, mert
nyáron, amikor forróság vafl, a
félretfff bundákhti bujik, télen meg
az elrakott fürdórÍ1hdkban IJlJZó
dik meg. Hát igy húk magukat
a franciák is. Addig legényketllek
és erőszakoskod/ak a német/el,
amig art Illont/Mk, /zogy elJUTa
fakó - os~t fiilyüllek Néps:cövef
ségre, meg krmferenciákm és fel.
feg)'verkez/ek amugy magyarosan.
Most aztán a franciák még a
gyilkos voröslJetyárokkal is baTlít·
/(oznak, csakhogy katonát kopja
nak t@le a németek el/ell.

Varjasi: De /Ilit fili lesz I'eliillk?
Az a hir, hogy !llOst !lllír az ola
szok is kibékültek a franciákkal,
pedig eddig csak benniik bizhat
tIInk ? !

Zugi: Barátom. a politika te,
kervlinyes. Olyan mint az egysze
ri érdekházosiág.

Mirhói: Mondjon mtir valami
jót, mert besavanyodllflk egészen.

Zugi: Hát a Weisz Náci el·
velte ff Kóhn Zsadát. Azt mondja
neki lIStern: Te Náci, hol vót a
szemed, amikor elvetted ezt a pu
pos, kancsal leányi? - A lz o
z o m á n y o n - válaszolta Weisz.
Hát a politikában is igy van. 
Olaszország is félti Tir%rszágot,
amit a háboru a/alt kapott. Fl~l,

hogy Hitler elveszi. Kapott a fran
ciáktól egy jó darab tartományt
Afrikában. Ott letelepitett egy cso
mó munkallélkiilit, s az (jrszágot
megkönnyiti egy csomó segélyjize
tés/ől. Ezért borult össze a fran
ciállal. Azt azonban még sem hi
szem, hogy bennünket is eladott
volna. Az oláh, meg a cseh fő

muftik szömyerz tanakodnak, hol
itt, holott, ami azt mil/atja, hog)'
bai van a kréta körül,

Csejti: Nem tudom, hfJgy mint
van a dolog. De cfiak azt mon·
dom én, hogy nem bizhatunk
mink másban, csak magunkban,
meg·a jó Istenben. - A politikai
barátság ma megvan, hOlnap faccs.
Hazudnak ott. mint az egyszeri
Ip.Qény. Az is azl mondta a Ma
risnak, hogy szörnyen szép lány
vagy te Maris. - N~ én nem
mondhatnám ezt magáról jóska,
mert már is kiver/e a bibircsók.
Tégy ugy Maris, mint én,~felelte

a jóska,-hazudj te is. - Hát az
nyer ott is, aki jól tud alakos
kadni.

Varjasi: Már pedig mink nw
gyarak nem szokjuk ezt meg· so
Iza. Ami a bögyilnkben. az a szán
kon. Ezért oszt nem haladunk a
politikában semmire.

lugi: Majd lesz az még job
ban ;$, Cfak ne hafjyjuk el ma·

Pilsudski tábornagy
meghalt.

Az ui Lenl?yelország megle
relllt(ije, a testvér :~ngyel nem
zet legnagyobb nu vasáll1a[)
este elhullYl. A vili:1glJ<Sborll öl
(hklö liizéh(,1 hozlo éleIre o
150 évvel ezel611 feldarabol! és
SZ~llépell L.cllgyelországol. Mint
tölllegszel vCzó. hadsC're~veze'

ló, polilil(IJs, álli:lI1l<1lkoló egy·
aránl OIYélll kiválö völt, holo"!Y
öZ eRész vildg lisztejeiéi és bá·
ml1lél!út I<krl!cll1clle. tvliiJl ei11·

hel' fenköl! klldilelii, llemes, pu
ri/áll jellellllí. hllZiÍjéÍf, népét
b12ns{)sé~es, izzö szercIcItel
üvC:'zt> férfiu voll. 1~i'Íjor, szivós,
kili:li'Jó, erélyes, (lllemeS cél
érdekében j:2yol\fOiJ er6széll<os.
Akik vele egyiilt dolgoztak,
azok fellélleniil meghóc\oílok
liszln sZ<1nc!éka és önzc/len,
élll!ozéllos ~zellemc: elólt. oldk

ellenségei \'ol/öl(, nagyságában
i/igyelléJ< és gyiilÖJlék. Amint
az évek lellek és Pilsudsld mun
kássága méreieiben és ered·
ményében mindinkább érléke·
semb és nélgyszerlibb lelt, ugy
fogytak eliellségei is és annál
jobban növekedlilt hirneve és
nép~zeriisége él lengyel földöll
ép ll~n:, (llinI o ki.ilor~zéÍgold)Dn.

Pilsndski József fialal korá

ban - haztlja érc!el{ében - o

szocicíldelllokri:llákhoz ka pcso'

Iqdoff, de kiábrándult o nem

zelközi szervezet céllalan ul

veszlöiból és e~y lengyelmun

káskongresszuson igy bucsu'

zotl el fóliilc "Urailll, ne nevez·

Zenek engem többé elvlársnal\.

Önök ulaznak o magnk állo

mási:l kié, én azonban elhagy

Iam önöket a "lengyel függet

lenség." feliralu állomáson. "

A I<alolikus egyhóznak ön~

tlldalos hűséges fia volf, aki

eröleljesen támoga/ta a lengyel

püspöki kar nelllzelerősilö val

láserköJGsi mllnkásságál, s aki
1I1olsó óréliban is papol kért

lllagához és oz· ulolsó szent·

ségek f~lvételévelajánlolIa bíin·

bdllÓ lelkél TeremIójénei\.

Horlhy Miklóf Magyarország

kormányzója és Oömbös Gyulél

milliszlerelnök az egész orszilg

Ryi1szát lo1méÍcsollál< meleg

szavold)on él lengyel államfö

elói 1-

gllllkat és egy kicsit kevesebbet
gyiilülkődjiink, oszl jobban becsiil·
jük, nw!: segitsük ('gymásf. Ilo
észbekaplInk és jú utm térünk,
az Uris/en is jobban rdnktekint
és jobb sorsot dd ennek a szecény
csonka országnak. Ezt kérjiik töle
a s:::entmisében, (Eltávi:inak).

Beterjesztették
a költségvetést.

Az uj oszággyúlés föhh l1él

pos nivós lárRYéllfls után elfo·
gadla Hóman Bálint kultuszmi
niszter nagyértékű javaslatát o
l< illiu ~ z' iga zg aféÍs reform í6ról.
~(él lI~P Ólél a felstll1áz tiirgYéllja
azl és i1IJaléÍnos örömmel fo·
gijdlák az évtizedek ólé:! legld
liin~)bIH.'1l kJszilclt t()l'v~nyjöv(ls

léJtái.
A I<rpvisclólJiiz bi70lJságai

mCR.kczdlék a jövő évi köllsé!J
vetés IÚl'gyalásiil is. Számszerű·
leg az álll'lml1ázlarliis 1935/6
évre elóirállyzoll kiadása I f76.~
millió pellgől, bcvéfeki 1100.'t
millió pcngöf tesznek ki. A
köllségvetés fehál 75.9 millió
hiánnyal zárul. A mllll évi !{öll
ségvelés hiánYél 66.1 millió P.
volf, él jövő évi hiány tehiit 9.B
millió pellgóvc! több Ies7.lnilll
az elözó évben volf.

TéllélI'ozásokrél, beszerzésc\<re
és beruházási iellegii közmull
l<ákro több mini 200 milliói
óhaj I fordi/ani a kormány. Csak
nem ugyanennyi! emésztene\<
fel a l1yu~dijlerhek is.

Az állami üzemek közül a
pos!o 7.4 millió nyereséggel
zánlll. Viszont az Állélmvasuf
évenkilll sok millió deficilet íe
lenl é1Z éll/amnok.

Az ulak karbontorlcísára, be'
kötő ll/ak épifésére és hélfm<t
dik Iranzve·rzcílis ul épilésére
az idén D.5 milliói akar fordi·
félni az állom.

Helys7üke miat! részleleiben
ncm ismerlelhefjül< él köllség·
velés föbbi ödi:llait. Felhivjuk
olvasóink· figyeIméI é1Z Uj Nem
zedék c. lapra, ahol pon los fel·
világosilásl nyerhetnel< a kép
viselőliáz tárgyalásairól.

Gömbös Gyula miniszterel
nök lemondott a szegedi man
dátumáról és é1Z abádszalóld
kerület megbizását fogadla el,
omelyel eddig már 1920 óta öt
cil\luson ál képviselt.

Hősökemlékünnepe. Endrőd
közönsége f. hó 26:án (vélsiÍr
nöp) ünnepli meg hagyományos
módon él világhábOl'uball. cle·
sel! hősök emlékél. 10 órakor
ünnepélyes szent mise. Ulánna
ünnepély él hösök szobráncíl a
a kövelkező mtísorra!: l. liim ..
nusz. t:nekli az Iparos Dalkör.
~. Pohárnok lenö: Jelen, mull
és jövó. Szavolji:l Hanyecz Vél-

. léda polgári iskolai IV. oszt.
lélnuló. 3. Gaál: l-lonCi illHíjé1
t:neldi é1Z Iparos Dalkör. 4. Ün.
nepi beszéd. 5. Ammer: Nem,
nem, soha. Énckli az Iparos Dal
kör. ó. József kir. herceg: Nem
zeli dal. SZavalja Mafl/sku Vin
ce polgári iskol~i IV. oszl. tan.
7. Nemzeti Hiszekegy. Énekli
az Iparos Dalk9r.
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Mit csináljun~\ a szőlőben a fagykár után·?

Közgd-zda§ág
Az állam a mezőgazdaságért

•

~_X __ .... t_ •... !JSI_ . .. :w:n=sJ!!!2S

Endrőd6n Kossuth u. 10. sz.
ház, valamint a Nagypere1:l
dülőbeu nyolc kis hold föld
kedvező fizetési feltételek mel
Jett olcsón eladó. ÉrdekJödni
lehet Békésbsabán, a Bél,és
megyej Kereskedelmi Bankná!.

Fiókintézet: Gyoma. Telefon: Endrőd 2
Folyósít rüvidlejáratn mezögazdashgl
kölcsönöket. Elfogad felmondásnélkUl·
betéteket a legmagasabb kamat
meflett. Foglalkozik a banklizlet minden
ágával, szelvénybeváltások, arany- és
e7.Ustpénzek, valamint külföldi pénzne
mek beváltásával a mindenkori legma
gasabb árfolyamon, MindennemU fel,
világosilással és utbaigazitásRal dijtala
nul áll rendelkezésre az Igazgatóság,

HIRDETÉSEK

dus választékban
finom minőségben

TAUBER
MEZÖTUR

Gimnáziummai szemben

HARNOS LAJOS vegyeskereskedé
sét a Széchenyi utcáll a Keszellllann
féle házba helyezte ál. Mindenféle áru
jóminőségben o\c6ón kapható, Pontos
kiszolgálás.

Az Endrt5d-Gyomai Takarékpénz
tér Rt. mindenféle gabonarHl!mQt
rneglls piaci éran vAa6ro!.

. Endrőd-Gyomai
Takarékpénztár R. T.

Endrőd

A Keresztény Fogyasztás- és Er
tékeslt6 Szövetkezet friss teJet bár
milyen mennyiségben a leglll3gasllbb
napi áron vásároL

ÓRÁK
ÉKSZEREK
DISZTÁRGYAK

A Katolikus Népsz:övet·
ség Temetkezési
Segitópénztára

ulján mindenki könnyIlhet az clhlllál()·
zás miatt jelentkel'.6 gondon, megnyug
vást szerezhet magának és c~!lládjáll ak

Iratkoz:z:ék be tagul
mert edltal csekély havi tagsjgi ctij
ellenében oly összegű temetési seg6ly
ről gondoskodik, amelyből a gyógyke
zelés, temetés minden kiadása fedez
hető. A temetési segélyakciót a n3g~

...áradi egyházmegyef Apostoli J(orrn~lIy·

zó ur 1933!1933 sz. alatt jóVáhagyta és
ajánlja.

Tagfelvétel és a dijak befizetése az
Endrőd-Gyomai Takarékpéntár rt.-nál
Endrödön, hol mindennemű felvilágo
sitással és ulbaigazilással díjtalanul
szolgálnak.

Tag lehet mim\eIl 14-65 év kőzötti
egyén.

Orvosi vizs~álat nincsen l LegtdseGIJ
havi dlj 50 fillér.

.Az Egyházmegyei Hatóság 1238/1934.
szánni engedélyéve!."

Szerkesztésért és kiadásért felelős;

Stefán Béla.
Nyomtatta a "Hungária" kőnyvnyoll1da

vállalat, Gyomán.
l'olelös ütemYezetö: Teket Sándor.

Jóságod ára ...
Bartha András

Nagy lett a jósdgod dra . ..
De mért hagytad szabadjdra 
jó Istenem, holló férged ? ..
Káromol, szid. sebet, Tégf((
Az ember.

Hajlékodra sarat Ildnynak.
Sebtddre bűnt dobdinak"
- fejét jönn a napndl hordja
S nem borúl eléd a porba
Az ember.

jósdgodból megalkotlad,
Véreddel fehérre mostad!
Képmdsodnak mennyet tártá!,
Töled mégis bűnbe hátrdl
Az ember.

S nem lázadoz szeIIt jóságod,
Visszatértét egyre vdrod ... !
Tudod, Te, hisz' Te formáltad 
Szemezi még zsolozsmádat
Az ember.

S ha szívede,z szúrt is éeöl,
Megöleled a megtérőt!

Sak, sok vétkét megbocsdjtod,
S teritett asztalhoz párod
Az emlJert!

A gabona és á!Jatárak (lZ

,'I:Jlult I:Ól1c1pbdn lényegc::sl II

nem váIlOl/i'lk. A fori?alolll limy
h J vo:l, "teri i'l pénztelenség
rlli(}1l vtJsárló Cl/iR van. A IIH~

zóluri vásélron közepes minó
ségű t€henek 120-..-150, iobb
Icjelö. borjas tehenek 200~240

peng-ón cseréllek giizdáf. Vá·
lasztott borjukat 50-63 filléres
áron vásároltak a Desli Ililgy-
vágól<- é

Gyérek a munkaálkalmak. A
földmlll1kásság helyzete a ta
vasz.i hÓllapok ueJ<öszöntésé'
vel is ölig iclVlll I valamil. Az
.4.rmenlesilő Társulatok foglal,
koztatnak:'némi t1!unl<<Ís löme
gel, de még mindig szdz és száz
munkds dl/dagál a községháztl
eláll és várja a munkára való
hivást vagy beosztdst.

Az elmult évek Slomorll ji'l~

pasztalalai után nem mondha
lunk nJÖS!. minthog}' (lZ <Íllélm·
llak kell olYi'ln nagyobb köz·
munkál megindilani. l1lé~ hi}
kölcsönl ves;;, is igénybe, ame
lyik kÖlgi'lZc!1)sági jelenlóségé
nél fogva megéri a hefeklelésl
és legalélbb 4--5 hól1api renues
munkaalkalmilf nyujt az anya·
íZialdMn teljesen lerornloll. má
róllJónapra alig leng-ődó !T1un,
kásaknak. Az tílmenell .. \nség
munl{ttk" sulyos meglerheJést
jelenlenek kormánynak. \'éÍrme
gyének, községeknek egyaránt
anélkiil. hogy II közllek nag~'olJb

haszna volna ezekből.

Az inségmunkára fordi/Blli
szokoll pénzeket összeg~Jiijlve,

azokal Idegészil\'e, kelllerem.
feni olyan munka-alapot, é1me
Iyik tényleges segifségel ielent,
de egyullal közhas7.0lI célt is
szolgál. Az utépitések és csata/'
ndzás -munkálataira gondolunk.
Ezt mielőbb meg kell kezdeni
börmilyen anyagi áldozal és
erőfeszilés mellelt is.

lel f<ll, lllelYfZl il kormány él lö
vőhen évenkinl2-2 nlillió fl 12 11

gőv~1 gyarapíl, hogy 5 évalalj
20 millió pengő álljon készen
e fontos terv megvalósilásé'Jr(}.

Emelkedést lé'ifunk az <íllat
tenyészlés fejlesztését szolgáló
kiadásoknál ls. A földmívelés
ügyi Miniszfer kü(önösen a ló
lenyészlést, él m(}ngoliea és juh
tenyészfésl, továbbá él nagyobb

"slIiyu és magasabb számu to
iáshozamot adó bMomfifeijlák
tenyésztéséf kivánia elősegiteni.

. E/sórélngu feladé1léll képezi él
kormányzatnak a Razelaadós·
ságol~ rendezése és akivileli
lörekvések előmozditása. A
Pénzügyminiszter utal! is erre.
ele a kölrségvetés sztimszer9
adéltokaimég nem közöl. .

Sajn611(}llaJ nélkülözziik a
költségvefésból a Kőrös hajóz
ható téteiére kivánatos 7 millió
pengő l, valamint az állandó
munl{aalkalmal bizlosifani k~-'

pes Duna- Tisza csatornajöldmulI
kdlataira >Jsedékes évi legalóbb
10 millió kiadási télelJ. - R_e'
méljük, hogy az 611élnlházfartás
helyzetének j(lvéfásával mielőbb
e téfelekkel is találkozni fo
gunk.

sok nem hoznak termés/.
. Az elfagyort porbulfásokal ás
suk ki a föfdből, hogy épen
mClradt rügyei ll1ég fermést hoz
zanak. A felső félgyoll részt el
távoliljuk.

Elemi csapások. Mdjus 3.-ára
szomoru szivvel éllredf a ma
gyar mez()gazdi'l. Vármegyénk,
ben is 7-9 C. fokot elérle. cl

fclgy, mely sulyos kárlokozol/,
nemesélk él szőlőkben és gyü·
mötesösökben, de jelenlősebb

mér/ékben a favaszíakhClIl és
még. a szánlókban is. Különö
sen a lazább összefélelú és
gyengébb vefésü földeken pusz.
liiolI a fagy. Állalános (J felfo.
gás. hogy m_ég az erősebb I<a
lilszosok fejlódéséf is hálrál
falta a fagy és valószínű, hogy
él termése ezeknek is csökken
ni fog.

Miijus 12.:én d(nulán 8-lD
percig féll'ló erős jégverés PlJSZ'

tilolt pászfásan Endrőd és kör,
nyékén. A dió nagységú jegek
kiilönösen a vetemények ben,
gyümölcsösökben és a meg
maradt szőlőkben lellek jelen
tékeny kárt.

Min! értesülünk Endrőd köz.
ség vezetősége jelentést tell
ille/ékes helyen. hGgy a kétsze.
res kárt szenvedő gazdák némi
odókedvezményben részesOIje.
nek. -

Megnyugvással OIVllssul< a kor

miÍny llj kölfségvcfl?sél. é1mely
a moslol1a gazúélsági helyzet
ben is figyelembe veszi a föld
műves társadalomnak sok ba
jál és a lehelőséghez képest
selliteni igyekszik raj/a. -

Lélpunk szük méreteihez ké·
pest csak él köve/kezől hozzuk:
Az egységes buza-lipus kiler,
melésére, s a termelés irányi

.tására, valamint el llleZógazda
siigi slnfisztikéli felvétel köllsé,
geire 970.000 pengőJ, - a me'
:z:őg,azcJasé'igi érlékesifés elő·

mozdilására az idei 5,13 mil,
/iónól 200.000 pengővel többel,
az Alföld talajánélk Idnulmányo
zásóra 60.000 pengől, abuzél
és liszt min6ségi vizsgálotaira
70,000 peng őt. él féli gazdasó
~i iskolák és tanfolyamok ren,
dezésére 110,000 pengőt, gyü
rnölcshütőhllzak és aszalók lé·
tesifésére 420.000 pengől. llZ

Alföld és Boléllon környékének
rási/ására 570.00l) peng6!, él
vizmunkálalok köllségeire 2.a

. millió pengőt állitolI he II kor·
móny a jövő évi köllségve·
tésbe.

A telepités céljaira az lIi költ
ségvetés 10 millió pengől Wn·

Egylkifünő szakember lcmá
esál l<ö7ö]jük (lZ é11ábbiakban.

A rövid csapokra hagyolI 16
kéken várjuk él rejlell rügye k

. kihajlósát és a felesl~ges med·
dő hoilásokol később távolil
suk el.

t-Ia a héljlások ugy fClgylak el,
hogy alső két-három rügyük
épen maradt. de (lZ ezek fe,
leHi rész a füriökkel együll el,
pusztult; akkor cl vesszőI két
rügyes esapri'l melszlik vissz(I.

A hosszu Esapo!aa hagyotIlő·

kéken i'l teliesen elfagyolI fel·
ső hajtásokat a megfelelő csap
résszel együll levághajjuic t-Ia
II haifásoknak:: cSClk él hegyei
fagy tok, el, akkor nem bánlluk
a hajtásokat. Ha cl hosszu csa
pok felsőlJi'ljfáséli egészen el
fCl~ytak, . a I s:ó lJ b hajtásoinak
azonban esok a fele fagyolt el,
akkor i'l meg nem fagyolt hélj
tásrészeket kél szemes zöld
csapokra vissza mefs7ül<.

Ha a:.ho'3szu esopok hajlásai
teljesen elfagytak, akkor be,
várjuk a re;lelt rügye k fakadá
sá! és azután tóvolitjuk el a
meddő hajlásokaI. Ha i'l szdl
vesszőre metszeIt tőkék összes
hajtásai elfagylak, akkor a7
~gész szálvesszőt eltávoliljulc
Ha egyes hajlások megmarad.
jak, (lkkoI" cSflk azután távolit,
jul< ej, ha (l megmaradi hajlá, I
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E f d I ~ Szenthárornság-vasárnapján.

II ... V O r ft o • .TiiokZi1los, dc fölséges iill- gél>e, hogy az cn;beriségel uj-

I . 1 I llepel iiI ma él kaloliklls élnYél· ra felhozza. felemelje él tiszta

J

Japullk mcgszülelesének CISÖ omba, a közélel 1l1illl!Cll vo· 1?1el és boldogság mélgélslclléllr(1.
,'fordulóíán szerelő bizalom- lléllkozásábaegytlrél/ll". szelliegybáz. A három s7emélyli
. al és hálóval köszönijük ol· Érezzük és bálran szögez. egy Islen Vl'glclell nagysága, I Belhlehemsze.gényes istállója.
:['sóinkat, hogy megértellék zUk le, hogy ezt élZ irányt s201- leremlő ereje, l11egvtJlló szere- a gclszemán! kert vérvcrejlékkel
; zia célkiliizéseillkcl és nemes gálluk, amikor a hívek ezreil lele ~~s kegyelemadása előll itatolt földie, a kereszlfMól Je~
'.ándénkainkal, s 1c1l11ogaltJsllk- katolikus kölelességeik leljesi- hódol a semmiből IéirehozolI, csurgó ls/eni vér, a MegvéÍlió
; I leheiővé tellék lovábbi saj- fésére buzdiIolIllI<, amikor a porlandó fesiében isteni szikré1J, három órás kinhalála mulaljtJk.
:~ munkánkat. kéllolilws egyesiiieli élei fell<a- cl hallldlöllan lelkel hordozó hog-y mil fizetetf Jézus - élZ

I ;'\Illilwr il f(~\'ár()si sélil(í - rolásál siirRelliik és aiánlottuk, teremtmény: az ember. Istenember - az ellévelyedell
'I \ndcll elképzelhQ\ö propag-a- éll\likor kullurtllis elóadtlsok is- A lI1él!-FIS hegyeI< ormán szár- emberiség biineiérl, a megsér-
1\, eszközzel kopüglal minden mCl'ielésével a nép érdeklődé- nyal I>onl CI lélek, magába sziv- leli isteni ig-azság kieng-csztelé-
!olgár ajlaiilll. nehéz és ke- sél a szel/emeli irán! fokoztuk, ja a lertnészcl nagyszerű fön- séérl, s a mennyország meg
~ény feladat voll ujságot te- amikor g-azdasági és szociáiis ségétés a hegyfelők cSlIcsán Ilyitásáérl.

f
lnleni, s szerény élnyagi és cíkl<einkl<el az állalános ludásl maga is nagyobbnak, többnek És hogy eza véglelen érté·

zel!emi feg~lverzellel mellelliil(, és gyakorlali élelfelfogásl ter· érzi magá/. kű· isteni áldozal ne legyen az
ót ellenük csatasorba állani. jeszleni igyekeztünk. Ez az érzés ll/lili lelkünkel embereknek hiábavaló, hogy
Az a ludai btJloriloll bennün- Szükségél lállll!<, éppen él Szentháromság vasárnapján, ~\riszjus érdemei! magunkévá

kerúlel népe jólfeJrogolf érde· amikor az áhilal szárnyán Is- tehessük és felhasználhassuk, él
l et, hogy lsten dicsőségéI és kében is, hogy a politikába is len közelébe, a magasságok Szenthárol11sé1g harmadik sze.

IH~rmasl<örös vidél(e l<afho· bekapcsolódjun.l<. felé emelkediink és titokzatos
r l11élye: a .'szenllélek Urislen ál~

:l\us magyarságának erkölcsi Lapunk .pártokonfelül áll. Tel, nagy önségében is hozzá tar· I I d J' d' II j'

lozéÍsllkal érezzül<. ol o a ezus cso as a cOla-
s anyagi javát szolgáljuk, s les odélad~ssal szolgálja azon- sának-: az anyaszenteoyház.

l'il"k h l '1 ' . f I l l, I A véo:es, C1\'ill'ló emberi érte- '"ld LI, ogy e Je <es} a va < ha - han azl az irányi és törekvést, D ei- 1 nak bö!csőjéhez, hogy azl a
I'k ' ",. d I 'b lem képjelen felfooni a . lilkok l' ,.. . d 'd'10 l us nepe sa)a el' e <e en nlCly jószálldékl<al és becsüle- e; vi ag vegelg mm en leve es·

, .. f II l' tifkát, amint a [(örös folyó sem t -I t·, 'I -;s a nemes ugye caro o sze· tes igyekvéssel népünk er!<ölcsi a megmen se, IranYI Sél es ve-
h II ' I 'll I k birná Jlledrei közzé szorítani cl _. I .. ,.'elelé ell me en < a , apun al és !?azclasági h<:ly~alélié:VilClnizesse; az o lrga l11él nYIla meg

" k l l l-r' Csenul.:s Oceán lJlérhetellen viz- azokal a kegyelmi f0rráso!<al,·nagaena te.cin i és e o izete' akarja. - HiHcolunk a dema6, I t' l' I I lömegeil, de olYéln bízonyos- tl1CI~'ek (I Kriszluslól rendeli
,eve amoga Ja az a szer cesz6 (róoia, apolilikai szemfényvesz. I b r
ő.gárdál, mely minden fizelés o- '" ság van, hogy való léle és vég6 hé/szentség Iéi ajá ól akadtak
?s haszon néIkiíl, kizárólélg a lés, népbolondilás, Llszilás és tejen nagysága egy pillanatig és áraszlják el az isteni ke·

félrevezelő becsapás ellen, de sem lehet kétséges az öntuda'gyelemfelvilágosifó és meg.
ral1áserkölcs·hazafias érzés és lámogaljuk azl~ bármilyen pé1r· los emberi értelem elől I. erősitő erejével mindazokal,
íltalános műveltség elómozdf- fi Jenyen is, aki önzés, eoyéni A-Illi'kol' a c-sl'IJaofa'bor ml' lll'· I k

I " ' d k b o- '" '" a dk hivó lélek el és bünbánó
~sa tél S (sllzo,gllalakta eljr ef~ edn érdek és becstelen mellék cé- árdnyi lömegél siemlélem, ami- szivvel. él meglérés és megj ll-
)nze en va a ozo a ara - lok ne'lkL"I! a 1'0"zérdek e's ku" - k d·1 l' ,

I I ' or a napren szerese c OSLéi- vulás őszinteszándékával ls·
,ágos és á dozalos mun <a vég- lönösen a falu népének !<uIJu- Jll.i/hatallan méreteit ufYy.ahooy
'e'se'l'e '" ei- lenhez, a béke és örömök, az. . rális, oazdasáoj és szociális

Ö .. l 'll '1' k I o ö megsejlem, amikor a föld vid, áldtJs és vioaszlalás Atyj<íhoz
romme a apI/u meg, lOgy elnr~le'se'n f.a'radoz·ll'. I ' 'kb d '",,- , ozalos. szepsege ell gaz ag fordulnak.

1600 katholikus magyar család Nagyon sokan belállák fel. életét lá lom. - meoérlem és
)/vassa lapunkat. Olyan halaI- o A Szentháromság teremtő,
llélS lábol', amilyeni vidéki havi fogé1sunk helyességét, még !öb, álérzem a világ egyik leghí- megválió és megszenteló mun-

b I · k'k -I l' resebb fellalálójánal<: Marconi- l" l 't - II l' b",ajlóofoánum kevés mutalhatfel. en azo c IS, a I -a va aszascaJa te la ere em, gyal' o, li-
o nak bá/or és nyill vallomásál,

Olvasóink ki/arló és dicsé. hevében félreértellek bennünket. nös emberért történt. Sez ne--
É hogy "büszke vagyok katoli- J" k 'd 'I t"I-b l ' t"eJremélló hűséoéll kivül első. s biztosan hissziil<, hogy idő- <LIn mm enne OlA e er, mer

o I l ll' II l k kus hilemre, hiszek Islei1bell és mufalja, hogy szeret a?: lslen
wrban elismeréssel és hálával ve azo <is me eni< á nélk, él <i az ima hatalmában nemcsak bennünket.
~józunk ezérl az endrődi es· még El délibáb csalogélló sLlga- mint hilhű haloli\ws, hanem

1 Ma én és földö!elkeznel< és
(}eresi kerűle lelkészi és tani- railól nem lálnök fiszlán. - E mini tudós is".1 lShódolnak a Mindenség Királyá-
'ói karának s mindazon megér' lekintetben sem lehel más I<ö· A természet bölcs berende· nak.
öleslvéreknek, akik nemcsak zös cél, mini leljes erővel és zése magasztalja Urál-Terem· Mi sem hallgalhatunk I Hó-
nunkáiuk, de anyagi áldozallal főjél és versenyre hivia az em-
.5 lerjesztellék és megisrnerlet- összefogással emelni közsé- hert, hogy mini a leremfés re. dolion az emberi ész - él vég-
élc lapunkat. geink és népünk élelszintjél és' meke áhilalos imfldsággal kö- telen bölcsesség, a sziv, az is":

A "Kalolilws Akció" őrtálló elősegíteni a haladtJsJ, fejlődés'/ szönlse Azl, akitőllélét. élet- feni irgalom és mindeni meg'
,atonájául szegődtünk, hogya és boldogulás/. - Polilikai cik- céljál és minden éleffellételél boesátó _szerelel, s az akarél/-
eIk i megujhodás és kaloli!ws hinkben, sől még a tréfás Te- I<apla! a mi javunkat szolgáló, ben-.
)nfudal felébreszlésében levé- referében is a lisztán!álás és De az ember még többel is niinke/ örök célunk felé irányl-
ccnyen résztvegyünk és e V(:1- felvilágosilás neme.s tervét ki· tarlozile
~yesvallásu vidéken ulai és vánluk elősegileni. Az elsó emberpé1r beJekon- ló isleni lörvények előll l
rányI mutassunk a katolikuS A valláserkölcsi meguihodás lárlwdotl a Teremtő munkájá- Nem elég a dicsőítő ének.
)sszelartozandóság és kivána· és nemzeli gondolaj hűséges . ba és öröklen'eibe. Visszaéli Hűség, állhatalosság, engedel-
os összefogás nagy és föl· ápolását kivánjuk szolgálni a Islen legszebb adományával: a mlZsség, becsüleles életfelfogé1s,
2meló érzéseinek. jövőben is, szabadakarallal éS)llagára zudi-·liszla erkölcsön nyugvó mllgán

Krisztusához és egyházához híí, Ehhez kérjük olvasóláboruok tolla a bün. a balsors; a SZQ· és családi élei lesz a legked"-
7lagyar fajtáját szeretö, magatar- hüséges támogatását. r.encsérlenség egész. áradalát. vesebh üdvözló dal a végtelen
'ásában és életfelfogásában e!öre- A Szentlélek Urislen kegy(>l- I (vezredekig szakadu!ásérl szent Islen el61t I
'átó, gerinces katolikus tipusok ki- Ille vezessen il helyes uton, kiállolI a mélységel<ben bolyon- Szenlháromság iinnepén ezl
Ilaki/ását tiiztiik ki cé/ul, jelöltük acélozza akaralerónket és egye- gó ember és nem volt emberi
neg, hogy "a luisztusi diadal- silsen mindnyájunkat a katoli- erő QS halaI om, mely segiteni igérjiik és komoly törekvéssel.
nas világnézet felséges és boi- kus Illagyarságnagy érdekzii ludolf volna rajta. ezt aiánljuk fel az örökkévaló;
jogBó eszméil vigyük be az szolgáló áldozalos mllnkálko, Végre.is CI Szenlhárolllság végtelen hajal~u és atkolására
2gyénen' ~ereszlüJ - a család- deisunkban I második személye: a Fiuisten jóságosan gondviselő Isjenünk•.
Ja,egyesülelekbe, a társada- Slefán Béla szerkesztő.: szállal! le a nyomor . mélysé- nek l .
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A KATOLIKUS AKCIŐ
'.". "ESPERESI-TANAcsANAK KÖZGYOLÉSE

Mit követel a magyar katolicizmus?

A Katolikus Akció
endrődi I)itbuzgalmi

szakosztályának gyűlése
Junius 13-án gyiillek össze

II Népházba a hilbuzgalmi szak#
osztály tagjCli, hogy megheszél
iéI< az esperesi fanácstólki/üzölt
munkalerv megvlllósiltÍs 1:IIti ke·
rülóponljélil.

A lagok dicséretreméltó bllz
~alommal veHek részi a lanács
kozásban, mely él következő

halározafol hOzla:
1. Helyesli és megvalósileJn

dónak Jarlj(J él lelkiR'Ytl!<orlalok
bevezeléséf é1Z elemi iskolák
V-\/1. oszlályai, az isméllős

fiuk és leányok. az iparosla
noncok és lehetőleg él leven
lék részére is.

2. Az Egyllázfanács és tan
fesliile' fagjai részére (évenkint
25-'-30 lagnak) minden évben
zárl-lelldgyakorlalol tari klvá
natosnak vagy a Manrézában,
vagy helyben. Fell<éri' /'lZ egy
házkö:lség képviselóleslliletét,
hOl?Y a köllségvetésben némi
fedezetel álli/son be e' célra.

Megvalósilandónak farlja azt
is, hogy minden év november
vagy december havában cl Nép
házban zárl-lelkil?yakorla101
flnfasson Eg-yhtíz!<özség él fér
fi /wblklls Illllnl<ások részére.

3. Kijelölte II körmenetek ren
dező bizoltságál és kéréssel for·
dul a Levente Vei.előségéhez,

hogy körmeneteken a levenlék
diszfelvonulási csiniiljanai<,

4. A Jézus Szive Szövetség
csoporlvezelői számcínak kibő

vilésél larfja helyesnek azért,
hogy Igy CI fizes csopor/ok álA
I()ndó lelki ellenőrzés és bllz·
dlfás alaH álljanak.

5. A ny6r folyarniÍll rnegsZllI'
vezi az utcabiztosol< Inlézmé
nyél.

6. Legközelehbi cé1l6ul Jézus
Szive iinnepét követő vasárna-o
POli egy {l gyomai lemj)!ollJbtl.
ahol akkor femplombucsu lesz,
rendezendő nagyobb körmenel
megszen'ezését jelölte ld.

Felhlvja a hitbuzgalmi egye"
sületek fagjail, hogy Urnaplól
kezdődő nyolcadon állehelótell
járullanök él 9zenláldozdShoz
~s igy enl/eszlelve Is/ent kérje
nek allól bőséges áldás I lermé·
nyelnkre.

Tjz egyházközség küldölIsé
ge vett'!;észt, Felzer József es·
peres e.lnöklele ajallaz 1935

· r'1áius 22rén megtarlofl ~<. A.
, '( I .

<, gyÜJésén. Az endrődI katholi-
I<us Népház mezilerme teljesen

"'. meglel! a lelkes ka/olikus fér
fiakkal és nókkel, akik a pap

.,juk.mellell dolgozni óhajtanak
a. katolikus hi1ért és felebaráli

, SZl2retel Idépiléséérl. Békés
. szentandrás, Bucsatelep. End

.. rőd,. Füzesgyarmat, Gyoma,
Kondoros, Körösladány, Szar·

·vas, Si,eghalom és Vésztő k.ü!
döllsége számolt be a mull év
hen végzell munkájáról és an
nak eredményéről.·, .

ti. beszámolókat össZegezve
.. a· Hitbuzgalmi szakosztályok

munkája ez volt: 1. Kilenc he-
. Iye.n voll lelkigyál<űrlal, illelve

triduum és heli vallásos össze·
jövetel. 2) A Jézus Szive Szö
vetség eredményes munkájáról

· 4 .- helyről érkezefl" jelenfés.
Ugyancsak három helyről szó

. mainak be a Szivgárda erőlel·

jes nekilendüléséról. 3) Kél
" helyen a körmenetek rendezé
·.zésében·van nagyobb rend és

..•.. tömegfelvonulás. Egyik hilköz
ségben . két templomi. énekkat
~S:. egy zenekar alakulI. 4) Elis·
merés! vállolt ld a füzesgyar·
maii' si~ ferenc rendi Missziós

"NŐvérek áldoz<1fos· munkája.
, A K. A. Kulturális SZClkosz

lályala kerUIeiben I<ér helyen
vetítell képes el6adásokal és
három helyen szinlelőadást,má-

. suf! isméretterjeszló·· elóadáso
, kat rendeztek.

.. :' A Szociális és Karitativ mU·
'''. ködés aszerelet nagyságár61
. es lalálékonyságl'ól beszél. Me

leg ételt kapot! egé.,z télen egy
helyen 50-60 gyermek s 14
et a szl. Antal pelyselyből se
gltG?ltek.. A . mlislk egyházköz
ség dec. l-fól méÍrc. 1-ig 60

. gyermekelIátot! el meleg étel·
'lel és KlHácsonykor 65 csalá
dol -segélyezell. Voll hely llhol
550 családol segitellek élelem·
mel, 150 Janulól ruh6véll és 50-

'.. enkoplak I<él hónapon ál reg·
gellt és ebédef.Karácsony
kor egy Ískola összes növen-
dél<ei (1.16) kaptakszerelelt
CSOnl('Jgol, 2D-án ruhasegélyl'
és naponkini 6 liter fejel. A
!-<.. A. szeretet-munkájába klip
csalódol be egy csendőrórs,

amikor él kafolikus iskolások
nak 40 ebédel ·adoll. . Lelemé
nyes intézménv eQ'Y "szen' Jó
zsef. éllélp"., omely o katolikus

. hiveknek, kamalnélkUII kölcsön'
ad.

A,. Sajtószakosztályok 270
példányb~H) leriesztlk (lZ Uj

. Nemzedékei, eDO péJdónyban

a Sziv Ujságot és 1.600 pél
dányban a Hármas·KÖrösl.

Maid élénk eszmecsere ulán
II jövő évI progrélmmot állHot
ták össze.'

A Hitbuzgalmi szak·
osztály munkaterve:
Mindenütt meg- kell alakifani

a Szivgárdál, ahol tné~' njn
csen. Lelkigyakorlatok leszn~k

(IZ ismétlő iskolások számárél.
Be kell· vezeini a csülörlök d.u.
gyónIaiósokat és él femplomi
katekézist. Suly helyezendő 11

femplomi ének fllllllásiÍra. Szor
galmazni kelJ d vasárnapi szenl
mise hal'ga/ást.

A kulturális
- szakosztály teendői: '

Előadások tarlandók a csa
lád és a gyermekvédelemről.
Hangsulyozza a Tanács II szü-
lői érlekezlelek larléiscíl. A köz·
pont készitessen családvédelmi
filmeket és velitell képeke'- Az
elnökség \{érelemmel rordul a
Gyermekmenhely vezelőségé

hez. hogy katolikus gyermeke·
kel ne adjanak más vallásu
helységekbe és családokna\<,
meri Igy leheletlen II katolikus
nevelésűk.Kulturális előadások

kereIében ismertes~ék az egy
hcJ7község és község történetéf
a mullban élt kiválóságok éle-
lét, aldk a kereszlény kafolikus
,élei példaképei lehelnek köz·
éleli és családnevelói munkás
ságuk állal"

A szociális
szakosztály programja:

Az eddigI jólékony\wdás ki·
szélesilése. Kivánlllos, hogy a
K. A. Közponlja is tegyen lé·
péseket él szociális viszonyok
j(lvltós6ra az állélmi Halósá
goknál. I s m e r I e I n i kell a
"Quadragesimo Anno"l,az egy
ház szociális magml chartáját.
Ez a ,)HárfTIas-Körös" hasáb
jain rog megjelenni.

A SlI;lóSZélkoszfály a~ban

puzgólkodik, hogy az egyház
községek képviselő tagjai ka
tolIkus lapot járllssanak. A ka
tolikus sajlót már az ifjusdg
kezébe keJladnl. Külön rende
zendó sajtónapokoll propagál
ják a kalQllkus sallópfirlolásá!.

A 3zcrvezési Szakoszl61y
munkalerve a köveIkevő. AkÖ,.·
meneleket Il~gy gonddal 1<1211
széppé és irnpoziinsó lenni.
UJ egye~iilelel cSl'k 011 kell
alaki/ani, éihol onkenf adódik.
Meg kell szervezni oz ulcabiz;·
losi rendszer!.

Ezekben apolllokban st1ri
lelte ÖSSU llZ esperes keriiIeli
tanács a jövő ~v munkálJ L Az
Elnök kéri a. megjelenfekel,
hogy mindenki lelies ludcís6vaJ
és lelkesedéséve! dolgozzon II

tervezet valóra viilltísán. A je
lenlev6kr'l és fáréldozdsalkra
lsten áldásól kérve r:zméll. hogy
eredménye~ lesz~ K. A. 1216
r~lörése,

A csanádi pUspök erélyes és határozotthangu beszéde.

Áldozócsülörtök napján ka- szik. Hl! az Isteni Gondviselés
lolikus gyülés volt Makón, ame, életet álli/oli a magyar földre
Iyen él Marosszög alföldi népe akkor vele szemben a magYM

haza élnYéll goudoskodási:ll blz
nagy szómmal jelent meg. E '10511élni kell.
gyiílésen gyönyörű beszédei E követelések nemcsak a
mondol! dr. Glattfelder Oyula marosszögi katolikusoknak ki
csanádi püspök. Keményen és vánságai, hanem az egész ma
határozottan ki)rvonalazla azo· gyal' kéltolicizmus igényeit fe·
kat a követeléseket, amelyekel jezlk ld. Bárcsak megszivJeI
a k~rollcizmus támaszt a hél. nék élzok, akik D feklós halal-

mi élllásokaf !>('töllik.
laJom birtokosaival szemben .
~

A keresztény szellemeI nem
elég csak. elnlegefni. - mon
dalia a cSllnódi püspök - ha·
nem olyan törvényes inlézke
désekei kell iJozni s minden
kormányzati lénykedésI ugy lel
jesileni, hogyatörvényszava
s a végrehailó hélialom ereje
egyaránt vigye il népei él krisz
fusi esz.m<ik minél fökélelesebb
megvCllósilásd felé. Azérl az
alröldi magyar nép nevében is
ünnepélyesen forduljunk hazánk
sorsának intézóihez s idézzük
emlékezdükbe, hogya cS(lládi
köfelék megszilárclilásll, a há,
zasság szentségének biztosi
fása elsőrendU nemzeti érdek,
mely megelőz bármilyen gaz
dasági, Vélgy iogi reformo'-

Ugyanilyen komolysággal
emelje rel sr.B\'iÍl ClZ alföldi ma·
gYM kalolikus ez ünnepi gyü·
lekezele a közerkölcsök vé·
delnte érdekében. Szavaihafunk
is éncl<clheHinlc llapc51ig nem·
zeli felláméldásról, ha az erköl·
esi fegyelmet népünkben s rö·
leg an Ilak i fiu ság6ban helyre
nem éilliljul<, ha a régi tiszle'>'
séges magyar szokásol<al u;·
ból nemes divaflá nem emel
jük. A szavak és énekek elmul
nak, mint a buborék s meg
marad a gyászos 61111pol, mcly
be az erkölcsi ellenólló erő

megroppanósD dönlöl/e a nem·
zetet.

Dl? szól emelünk ez ünnepi
gyiilésiinkön a kereszlény Sze
retet igényeinek megvalósitása
meJlelJ is. Bálor hangon sUr
getjUk, hogy azok a szociális
célkitíízések, melyeket azujabb
kor nagy pápál az embersé
ges megélhetés érdekében
ünnepélyesen kihirdettek, tör
vényhozá9unk által megsziv
leltessenek 8 a .szörnyU nyo
morenyhitése érdekében min
den szükséges és lehet5égt.ls
Intézkedés megtétessék. A mi
lelkünklól !ávol áll az ~Iége·

defl~nség felelőtlen sziltlsa, mi
senki iQ'azsáQ'61 egyoldalu(ln
csorbilani nem él!{arjuk és csor·
b\llClfni nemengedíUk. De tet
teket kivánunk s· olyan tOrvé
nyes intézkedéseket, melyek
a szerény megélhetést min
denkI sz~mAra lehetövé te..
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!Ujmisések az Ur oltáráná!.
1
I ...I Or()l1)lI1el adjnk hiriil, lI()gy
!ölségiinknek kl't. kiváló fiál
~i\'la meg oltárához I1Z isteni
Udv6zitó, .
, Ugrin Sándor Jézllslársastlgi
kzerzeles és Zlehol'sGky Pál váci

i'ég7QIl theológus mulaliák he
.. Is6 szentmise cildozéllukat élZ
. nclródi üreg templomban.
l Ugrin Sándor julius hó 7· én,
~lehOvSzkY (lál julius hó l-éli
_rOndja az első szentmiséL

Az ollcirvezelói tisztet mind~

dkét esel ben Csert/us Mihály apát
lp,ebános Jálja el.
, Az egész egyház!<özség igaz
Iszereieltel köszönli l"risz!us uj
j1öpjail. 110ldogéln tC'kint reájuk,

'Illilll él közSI'g I>ii~,keségeire
l ~S (1'l.érl im,Í(l!wzi!<, hogy llZ

i lsten áldó kegyelme - hosszu

l
i ielón át - tartsa, vezesse és

.

. irányi/sa őket a katolikus ma
gyarság lelldgondozásában.

i Az ujmisések szüleinek pedig
j igaz örömmel gratulálunl<. Ami
~. kor ilyen kiváló fial<al nevelnek
i' az egyháznak és magyar hazá-

na!<, él jóleső önludal<?11 kivül
. - polgárlársail< liszlelelét is

! méllán kiérdemlik. - Isfen áI6
i Jása jutalmazza óket szülői

~: tildozafos szerelelűkérf és ne
; i vel ó munkájllkérf.
~~~~

I Havi· istentiszteleti-rend

'

r Endrőrön.
Urnapjdn az ünnepélyes nagy

I mise 9 órakor kezdódik, ezt
/. kövelőleg körmenetel tartunk a

négy sátorhoz.
/ Az egész nyolcad alalt- este

fél 7 órakor szenfségkiléleles
Jitániál tartunk.

jllnius 28-án ünnepeljük Jézus
Szeniséges 5zive iil1nepéL - r:
napolI a j.zzus Szive- társula! és
jézus Szive Szövetség közös
szentgyónás és szenláldozáshoz
júul. - A Szent Sziv ünnepél
kövelő nyolcad alal! esténkini
fél 7 órakor litániát végziink ()
Szenl Sziv engesztelésére és az
idei termés megáldására.

junius 30-átl - a g JI o m a i
lemplolll bucslInapján - az
egyhózközség hitbuzgalmi szak·
osztálya bucsujáró körmenetet ve
zet Oyomára. Akik lehelik, Oyo
mán jóruljanak szenlsiÍgel<hez.
A körmenel indulási ideje fél 8
óra.

julius l-én d. e, 9 órakor
Z/ehovszky Pál váci egyházme
gyei úimisés, julius 7-érz d. e.
fél 10 órakor Ugrin Sándor )é 6

zlIstársasági atya aiánlja fel a7
Urnak elsó szentmiséiét az end
rődi templomban. lviindkél
szenlmise ulán - leljes bucsu
nYl?-résével összekötöl! áldást
adnak az ujmiséselc

julius U-én llz öregl<erli I<á
polnéls iskolában vigzünk szenl·
mls.ét.

- Nagykáta község pompás
módszere. ~

Az Aclió Calholica leB'eIs6
követelménye, hogy az egyhöz,
község minden laglarendsze
resen Járjon szentmisére és pon·
losan járuljon él szenlségekllez.
Nyilvánvaló, h o g y idegen az
Anyaszentegyházban az, .aki
templomára csak kivülrőllekint.

A hilbuzgalmi szakoszlályok
működése elóll remek alkalmal
nyil a husvéli szenlgyónás Ide
je. Hogy mil lehelmúvelni egy
jól megszervezeIt világi hadse~

reggel,' azl egy alföldi nagy
közs~g.Nagykcitn J')éldtlián lllU

IdtJuk be.

l. A hitbuzgalmi (~s szerve·
zési) szakosztály lllegállapiloi·
ta mindenek előll, hogya l<öZ
ség 1695 házában 11.113 kél
lolikus él.

2. Ivlinden 10 ház gondozá
sára egy·eli!Y ulCall1e~bizottal

(családgonclozól) kerestek, ösz
szesen tehát 169- el. Lehetőleg

szomszédságban, vag\, az ut
cában lakói,. a ·szerinl, hClgy
akad l- e nlindenhol megbizható
és vállalkozó hivó.

3. Minden l1lunkalfüs a rábi
zo/l 10 házban lakó családok6

róll<iilön-kiilbn karloniapol ka6

poli, amelyre mM elózetes fel
jegyzéSI nyeri a házban lilkó
családtagok neve és születési
éVl?-. A családtagok neve után
r u b I i k á k következtek, 1934,
193~; 1936 stb. E rublíkákban
iegyzi maid fel. a munkatárs,
h0gy miként leti eleget az iIIe6

tő hllsvéli kötelességeinek. Ha
pl. 19M-ben gyónt, függóleges
vonalat húz. Ha nem gyóni,
vizszinteset. Ha II husvéti idő

hen lávol voll (pl. más város
ban szolgáll, vagy máshol járt
iskolába) nullál. Ha nem gyón·
hat, (polgári házasság, érviÍny·
lelen vegyes házass6g,) ke
resztet.

4. Már a husvéti idő alaH él

plébános alaposan kioklalla a
munkatlÍrsakatleendóíl< felól és
fellelkesifelle Őkel. Nem tulzol6
tan nagy ez a munka. Gondol
janak arra, hogy mit lesznek a
hiHéritők KrisztusérL

5. Ötvened vasárnapj6n a
plebános meghirdeIle a husvéli
szenl idól és szerelő nyoma
tékkal figyelmezlelell mindenldl.
hogy eljött a husvéfi gyónás
ideie.

6. Hamvazósl:e.rc.lll. ulán II

csal6dgoncJozók felkeresték a
gondjaikra bizot! lO~ 1O hilzat
I2s azokal, (lkikr61 llem vollak
biziosak •. hogy meggyónnak-e;
vagyakiról a mult éyi b~ielity-

zés alöpján IllJJak, hogy !lem
kllek elegel kölelezells~~iikllek,
a plebiiilOs nevében nll?g l< ér
lék, hogy az idén Ile feledkez
zen",k el él hiány pÓtltlsáról.

7. A plébános tervszeriien
beoszlo!loa gyónási iclól. Az
első hé/re a gyakori gyónókal
hivla> iárillnak elót jÓ példával.

8. Nag\,bójl péntekjein a fáj
dalmas Szííz olláránál miséi
mondoli a plébtlnos.....,.. kissé
iillnepélyesebb formábön

özért, hogya buzgóbb hivek
közösen könyörögjenek azo'
kéri, akiI< már évek óla elha
nyagolják szenJgyónásuknl.

9_ Husvét ulcin másodszor
llJelltek cl a családgondozók
hilzaikbo, elkérIéi< agyónócé..
dlllilkat és a l<arlonlap rubli
I<aíban bejegyezték a 3, pont
ban elmondoft jelekel. Aldknek·
rubrikc'ijél üresen maradi, azo
kal ulólag és hett!latósan fi
gyelmezlel!ék allnak jelzésével,
hogy $zenlháromság vasárnap
jáig felléll,múl legyenek elegel
köielességiiknek, Llgyanerre
buzdifoita a plébános is a szó
székról.

10. Husvét után két részre
os210llák a plébániát s a plé·
bános kihirdelJe, hogy az egyik
felén az ezen, a m<ísík fe.lén
azon a napon gyónfa/iálc meg
al örcgekei é:') betegel,ef. A
csaltidgondozók előkészifellék

a beleg'ekel és a templomba
nem járh~tó öregeket s él plé-.
bánián bejelentellék cimüket.

It. A husvéti idó vége felé
Iriduumot larlollak azon c~lból,
hogya jókat összefogva, a
közös ima erejével ébresszék
fel a részvé/el a megátlllkodot
lak iránt

12. Szentháromság vasárnap.,
ja után a munkatársak harmad·
szor jelentek meg körzetük ben

. ése I k é r t é k a husvét után
gyóntak céduláil is. Most mtir
kilöllötték a karlonlllp rubrikáil
- kinek kinek érdeme sz(uinl.

1~. A szilveszteri lteszédben
a plébános az egyhéízközség
slaliszlikai adatlli mellett azt is
bejelentette, hogy hányférfí és
nó veszett el egészen ebben
az esztend6ben az Anyasient
egyház gzámára, merI husvéti
gyónásukat nern,Zvégez/ék el.

A felhozott példón okuljon
. Idld, - az adotl viszonyokat

szem elólllarlva. Nagykáta mu
lolja, hogy mi~y mélyre jUJhil
a munka, ha a lelkipász/orok
nlunkáj~t buzgó vilÓgiak lámo-
~llfiák. .

Nagyktito pélt16jcín felbuzdlll
Vd, ilZ egyhózl<özséll hitbuzgal
mi szakoszlÉJlya ponf06an l,é·
szilsc el él hlls\'éti :izeni em-
berhalászat tervezetél, .

Az endrődi római katolikui
Sunt Imre polgári fiuiskolá
ban élZ é\'vl?~i ()ssz~fogl~ló is~

métlések iunlus .-h6 5-lól tHg
vollak. 144 rendes és 6 magán
tanuló kapolI II lanév folyalTú~·

bizon} ilvllnyl. A tanulmónyi elő
ll1enel"lre igen szép fényt vel
nel~ a kövelkező éldalok: jeles
rl?ndÍl 31, jórendú 56, elégsé
~'esrendii 43 lanulÓ. javilóviz5
gálaira bukoH B, oszlályism~t

lésre 4 tanuló. A nwgánvizs
gálalok decemberben és )unlus
ll-én 12-én vollak. A püol<ösdi
ünnepeken rajz- és kézimunka ki
álli/ás voll. A szép rajzoJ(ban, cl

mlivésziesenelkészilelt női kéz.k
munkál<ban, szl6jdmunkákban,
valal1lint a természetrajzi gyüj
feményekben nagyszámu ér
del<lődógyönyörködölI. A torna
vizsRálat junills hó tO·én dél,
ulán 56rai kezdellel él sporl~

telepen . folyi Ie. A precízen
végrellaHolI gyakorlatok, atleli 6

kai számok és tréfás· jótékok
sokszor tapsra ragadlallák él

nagy számban jelenlevőket..

Az évzáró istentis?telet junius.
hó l7-én reggel 7 Órakor lesz.
Ulána ünnepély kereléb~n kap6
ják meg él tanulók bizonyitvá..
nyukal, iskolai érlesilójükel,
majd az alTa érdemes tanulók

· jutalombon részesülnel<. .
· A nag\ilelkú éldffKÓ~, _----
akik lehelóvé le~koiánk~
kiváló tanulóinak julalmazásál
ezen a helyen is hálás· köszö-
nelet mondunk.

A jövó tanévre a beiralkozó
sok junius hó 18·án és 19-én·
lesznek. -

.A rk. elemi .is~oláJ<ban ai:
évzáróvizsgálatot juniushó1-én,
3-án, 4· én és ~~ éli. volta.k. A,
vizsgákon az egyházkö~S~l;li

· l<énviselőlestület tagjaIn, kivül a
· szülók és érdeklődők igen
· szép számmal ielentek meg. A
· tanulók szép felelelekkel . let lek
i tanuságot alapos felkészjjllsé·
•. glikről, inellyel megmulatttik,
· hogy ugy ók, mint a laner6k el

: lanévfolyamán komoly· munltát
• végeztek. A tanévvégi háloadó·
• islenliszl"let f. hó 6-ón volt,

Beiratások f. hó 11 6 én, 12-én

.és 13·án a déle!ólf órilkbari ."

; vollak,· ~- ...
· --A~g~zda.S~lC!j~}'U lov~~b~
· képző iskolilkban az évzóró

vizgólalok junius 16én délután
c-

.voj3k~ .. -
'Az ipÁ(ostammcijkoJa\b~~(1 .
~--- ..

hitlailVizsgálal61 12-én d~án .

5 órakor, alöbbf -Iantór~yak;';' .-'.'

ból pedig 14-én déiulán 5.óra:

korfartoffák. A kiváló elóme,

nelelú és . példás mllg~vigelej((

lanoncok kön\,vjutZllomb".n

n2szesülfek.

",
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Endrődi T. K. - TUrkftvei A. C.
8-O.

NyomaszIó endródi fölény je·
gyében folyt le ez a mérkőzés.

amely a hazai közönséget nem
elégifefte ki.

Endrődi T. K. - Budapesti
Máv. Előre 2-2. (I-O.)

Pünkösd vélsárnapjáll-:--I?>IW?'
Kappel. Rekord közönség. Lel·
kes szép jálékkal majdnem kél.
vállra fektelte az endrőJi csa· I
pal a jónevű róvárosi együllesl. i

Igazi szép sportol nYllilol1 él I
mérkőzés. Az elsó góll I{er/es, I
él lllásotlikal I<urilla lUft la. A·
II. félidő 30. percébell llesból. \
majc! szöglclrllgóshóllőllek gólt)
él fóvárosiak. ~~ .-----/

A gyomai járás levent~
versenye Pünkösd \'élsárnapji.Íl1·
zajloli le Gyomán nagy érdek·
lödés mellcfl. f\ rnlllllulbóll!le~

látszoll. hORY (1 iiíráslHlrt ugy
ilZ ok/di(Ji(. Illini i'l kl'c!ll.'k ko· \
moly munkélval késziillel( a ver·
senyre. Az endrődi levenIt. ; ver,
senyéhnl a következő eléri

.eredményról sziimolunk be:
400 m. sikfutdsball P>alogh IH,
!lnl (CseH.) I. cJij - Uhrin I_ajos
(Cseíl.) fl. dH, - 4 x m. sikfutds
I. dij. - Lövészet egyéni versen)'
oktatók részóre l. dii: Fln/a Zoltán, .
II. dij: Harnos r:.aios. Leventék
részére I. dij: Varga Anlal, II.
dij; Gonda Ignácz, III. cHi: Sza·
.Ióki AritélI. Csapat versenyben is
az I. dijal enc:.'óclí leventék nyer·
lék. Tagjai: Varga Antal, (1011

da .Ignácz, .szalóki AnIéli, I"'e-.
kécs Ignácz és Szmola János.
ljjászatban I. dijal Timár Pál
(Öregszóll(J). Tdvolugrdsbafl Ba·
logh Bálint III. helyezést érI
el. - Annál érlékesebb az end·/
rődi leventék eredmcinye, mivel
valamennyien tényleges leven·
ték és IleIll középiskofi.'li difi
kol<, mini azl él szomszédos
község versellyz6i közölt lél/uk,;

" .
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A mátraverebélyi népies I~i- Apóhalmi 1600 magyar hol~-:;' A Berettyóba fulladt két me-
kigyakorlatok. Egé~zen iJísze- haszonbér-1ete!\.~ég,i-ler.ve-\"Gl'ó- zőturi fiu. Moll/dr Bdlilzt és Ba·
rú. de eredményeiben minde\h, sui! meg a közel muUb'aíi' az logh /stvdn 12 éves iskolás fiuk
eJ.digi lelkihafásl felülmuló za- ""'endrődi Idsgazdáknak. - Báró a BereItyóban fürödtek. Az

---~rándoklal színhelye volt. Mát· Huszár [ászló nagybirtokos kél egyik kisfill . figyelmeztetés d·
raverebély a bónap eleién. Lel· béllel iZzelófl megjeleni az end- lenérc az árlérben levó 2 és
kigyakorlallal kötötték össze a rődi plebániahivaléllban, ahol a fél méler mély gödörbe menl
zarándoklalol, amely igy feljes megjelent kisgazdáknak kijelen- és elmerül/o Társa sellilségére
há10m napot vett igénybe. A lelle, hOI?Y bár elónyösebb sieleli s mire kimenletlék ókel,
részlvevék Csandd megye összes aiánJalot kapott, mégis kisem- mindkét gyermek halott volt.
esperesi kürületeiböl rekrufdlódtak bereknek óhajlja bérbeadni pó- Orosházán lesz az idei ba
és mintegy 700 fónyiefl voltak. halmi 1240 I<{lf. holdas birioldI!. romfiukiáUitás. A földmívelés ..
Naponta löbb szen/beszéd - Utl/'in Péjer és Vaszkó Pál Ugyi miniszter engedélyl adott
hang-zott el, közös imák és el· elluródi kisgazdák élén mint- a Délmélgyarországi Baromfi _
mélyedések töltblfék ki a napol. egy 14-16 kisgélzda család 12 Gal{lmb - és Házínyúllcnyész-
P. Réz Marian vezette cl szenf- l I I. • ~ I .évre lére le ",i él rOllél illI ura- lók t:gyesülefének alTil, hogy
gyakorlalol,. amelynek halásél dalmal és igya mai rendkiviili Orosháúin 1935. oldéber 31.'
alaH a ielenlevó papság elha- nehéz ~azdasági viszonyok kö- lól novem bel' 3 ·ig kiállilást rell
fározla, hogya nyeri lapaszla- zötl milliegy 150 egyén julott dezzen.
lalok aJélpján hiveik számára hozzá, hogy szorgalma:=-, laka- Csak, a j~gk~~ óllal Sl~!!otl
ezekel a lelkigyakorlalol<at a 'k ) ~ I 10 "1 lakossag reszerol lehel gyulle-
mótraverebélyikel?yhelyen é- r~ os. m~n.(ova Co, eV~I~. a ni a nyár folyamán.
venkinI megismétlik és azok blztosllslJk lobb r1legelllel~sllkel. ~~ __
bevezelését minden hivőnek - Ezen béri eliel kapcsolatban
ajálllani fogják. ismét lanujeIéI adfa az Endrőc!·

K Oyonwi Ta!(ürékpénzlár ri. ve·):I.ö.sökUnne.pe ondorosta-
n án. A hósök ünnepét Kondo- ze!ósége annak, hogy ezen
rostanya lelkes közönsége is járásun!< egye llen önálló pénz·

inlézeJe mennyire hivaliisa mameglarlolla. Május utolsó va-
sárnapján délelőtI széps~ámll' gaslalán áll. - A lárgYéllások
közönség vonulI fel rendben a folyamán az egész haszonbér
Hősök~márvánvtáblájához. Az lel ügyét báró HlIszárok cl To·
énekszámokai két szólamra az II mékpénzlár u/jón óhajlollák
I. sz. iskola növendékei szol- lebonyolilani <?-s meri a vezeIó-

ség érzi és tudja uzl, !logy az
gálJalfák Bencze józsef kántor- endródi oazdtlliirsadalom jól
lanlló vezetésével. Timár Valé- tsfelfogolI anyagi érdeke fűződötl
ria VI. o. növendék igen lléltá· a pólltllmi bérlell1ez. örömmel
SOSéÜl széivalia el Tolday Án\,os:. és szivesen sie/eit segifségOkre
Édesanyák fiaihoz c.. versél. . llgy anyagiakbéln. mint egyéb
Műsor végeztével a7 emlékIllű'" vonatkozásban, bebi70nyilván
vet a növendékek virágga111al· ezzel is az'. hogy az Entlród
mozlák el. Az ünnep diszét G\,onléJi Takarékpénztár rI. köz
elllelle az, hogya szép szám- ségiink])('n :nil\' fontos nélldi-

lözlwfcllí)/l ~i1zdé)sfJgi és péllzmal megjelent lanyai lakosság
él~n 011 lél II uk TimárOyula !l~lyi iigyi lél1yezól<é~\1 áll a lakoss~g

rendelkc zésé re.
lelkészt, Dr. Oadl józsef jegyzőf Belelökte a Dunába nyolc-
és az elemi iskola fanlesliik- éves pajtását: Pain Dezs(í bu.
lét teljes számhan. Az ünnepel dapesli fodrászmesfer nyolc-
a Himnusz énel<lése. ztJrfél be.

é ves CI yu ri nevü Idsfl áf u7 el"
Kommunisht szervezkedést muft Itéleu helelökle éJ Dunóba

leplezett te AZ orosházi cseil- kis jélszópllj{i:Ísn, 11;( els() cle-
dőrség. Nemrégiben az oros- misia Ekkerf Pista. A Rlldolf-
házi csendórség egy ielen/ék,
telen lopási ügyben folylél/oll lél'en bemásztak egy csónakba,
nyomozás!. Ennek nyomán oly !logy abban" rablópandurl" jál
adatok iufollak il csendőrség sze3llé!k. 1vl~jd elkezdlek vesze·
birtokába. hogy rövidesen egy kedni, hogy melyik legyen a
széles körií az egész megyére pt1l'dllC:SIiOk. mikljzbcn Gyuri
kiágazó kommunista szervezkedésI mellreiökk PiSli.íf. 127 uiihösen
sikerült leleplewi. Ugyanis a 10- neki fordult és nH~rl?ébell bele
pási iigie.gyik gyanusilotlja el- lökje aDunálla lJéljlCisál. ilki
szólia magáfés elmondta. hogy belefulladl [j folyóvizbe. A sze
Verasztó István orosházi lakos rencséllensr.:'gellllég szolllorub
kommunista iizelll1ekkcl foglal- bti leszi azon lény. hogya bü·
kozik és nemcsak Orosházán. nös fiu napokig hallgaloU hü
hanem a mcgye' föbb ktlzsé· nérói, sc>1 amikOI' késóbb val.
gében is azonfáradoz!k. hogy la/ni kezd/lfk, lJzl hazud/él. hogy
az emberekelmegnyerje 11 kOIn' "Oyuri egy béicsivaJ melll sé
munisfa eszmének. - A csen· fálni a GellérlhQgyre". A ren
dőrség a vallomás alapján úri· c1őrségi kihal/l:)'afjs ujClbball Su
zelhe velfe Ver"szfól, akí be- lyos rnoszilnalra akad!. A fiu
ismerle, hogya megye löbb tizenhat éves nővére bevallolfa,
községében meginditotta cl kom· hogy öGcse még a 11211 elköve
munisfa sejlék megszervezésé- lése napján bevallottél a sze·

.nek munkájá/. A kommunisla rr.mcsétlen ese/el, de anyja azt
mondla, hogy ,;hallgafni kell il

szervezkedés ügyében a ren· dologról, nellogy kellemeljen.
dŐiség többgyönusito!lai vett ség legyen." Ime a rossz neve.
órizetbe. Veraszto Isiválli pe~ lés és a szülni gondélllansÉlg
dig á/kisérle az üg:yészségre. eredménye.

Hubert Ottó dr. nyugalom-
'. ban. A kommün után leli Deb

tecen. város főispánja.Elsó eset,
·hogy· kafollkus ember' kerüli
,Debrecenrólspáni székébe. -

:::::::Fölmentése után közigazgatási
birónaknevezfék ki s most be~

löllvén 70. élelévé!. nyugalom
ba 'vonul. Izzig vérig magyar és
kereszlény volt. A hívalalban
szerelték é'3 becsülték, baráfai'
pedig rajongfak érte. Szívból

'kivánjuk. "hog-y a jól meg~rde

. mell nyugalmat hosszll ideig
élvezze.

Kinevezték az uj békéscsa
bai plebánost. A, debreceni
Aposloli Kormányzói Hivafal
fellerjeszlésére - él P á~p a
Oszentsége a megüresedell csa
béli'plebániára dr. Domanek Pdf
békéss7enlandrási esperesple.

" bánosI nevezle ki. Ugy 0lvéls6·
16borunk, mint lapunk szer
kesztő bizottsága' nevében
örömmel gratulálunk a kineve:' t

zéshez. Aldváló lheológus
.és kilünő szónokban igúán
érdemes embert nyert lelkipász·
lorául' Békéscsaba katholikus
népe. '- Ad multos annos!

Iskolai látogatások. Az end·
rődi katolikus és községi isko
lóko/ május hó végén egy hé~

. len ál, vizsgálla Jung Miklós ki!':'
·téJnfel.ügyelő és Felzel' József

pápai kamarás, esperes-janfel-
ügyelő. - A lanulók - az is
kolalálogatók hivatalos jelen
'Iése szerin! - szép eredmény
ről és kelló tudásrÓlletlek ta
nuságot. Néhány iskolánál (lZ

~állagná! messzefelülmuló ereu
ményl,télpaszlallak. s ezérl kü·
lön is gratulállak a buzgó és
szol'galmas pedagógusoknak.

A ....miniszterelnök ~üllkösu

hlflfóll Hóman Bálint l< ullus 7. l1li
niszter társaságában Eszler·
gomba menl. Itt megfel<illtetle
az: ósalásokal. Ezután él ber

.cegprimásnál időzölt és basz
szabb ideig lanácskozof.t vele.

Pap Pál régi feldnfélyes end
rődi· serlésl<ereskC?dő 10 éves
koróban elhunyl. A lemetési

'szertartási Csernus Mihályapál·
plébános v~gez{e.-

Darányi földmUvelésügyi mi·
niszter Békés vármegyében.
DflránYi ~<álmáll föJdmivelés
ügyi miniszler a napokban a

.Tlsz:ánlulra ulazotl. Csongrád,
Szen les, és Békés vármegye
jégkárés fagykár állal sujlott
vIdékei I szemlélfe meg. -

Husr: békéscsabai gazdaifjú
hal hélre t)ulgáriábéJ megy ta-

, nulmányufra. - Dr. Tamássy
Károly érdeme az elsó ma
g.yar - bo]gÉÍr gazdaifjlÍ csere'
akció ll1egszerv~zése. - A
gazdaifjak julius 5-én indulnak
Bél<éscsa béÍr'ól.
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II'I! dolgot kipróbtilflok. É'n maII
csak (l ket kerekiJ hicik'lin mara
dok, az II valódi.

Zugi: Há/ha a Kasnya BeJa
küldte ide ezt a szerszámot? Ö
pdrto/ja a jelialdlókat ! ?

Ugari: Ugyan, de félrebeszél
kelmed. Nem a feltalálókat, ha
nem a művészeket pártolja Ö.
Ezeknek a nyomoráról beszélt.

Peresi: Mi köze a kisgazda
képviselónek .a mz1vészekhez?
Olyan jó/ megy a sorsak, hogy
mink nem is jutunk az eszébe?

Zugi: Még azt is kifogásolta.
ho~y az adóból miért nem tes'l·
nek félre valamennyit, oszt miért
nem vesz az dl/am képeket, meg
szobrokat, hogy jobban élhesse
nek a művészek.

Csejti: Odaju/llllk még, hogy
a tanyáiflkra jó .kövér teheneket
feste/link, az ólba pedig mázsás
koca·szobrokat állítunk be, akkor
taldn majd rólunk is megem/ék
szik a képviselő ur. -

Varjasi: UI;JI kell kendnek is.
Akkor kigyelmed is fajta a kását,
hát most nyelje, s ha megégeti a
szájdt, hal/gassék kend.

Csejti: Igazad van szomszéd.
Ugy leszOnk mi is vele, mint az
egyszeri menyecske az urdval, aki
azt kérdezte töle elutazása elött,
hogy "moIId aranyom, ha én na
gyon messze leszek, akkor is s~'

retni jogsz? Erre aztáll azt moild
ta a huncut menyecske, hogy meR
nyugtat/ak drágám, minél mesz
szebb leszel, annál jobban foglak
szeretni." '

Zu,i: Hát az endródi "operá
ról" halloftak-e kendtek?

Varjasi: Mi fl nJJavalya le
het az? .

'Zugi: Ejnye öcsém, de el vágy
maradva. Hát olyanféle játék, mint

. fl cirkusz, csakhogy sokan dano
lásznak benne, meghagy valaki
mindig meghal.

Ciejtl: Mos-! már értjük. De
hát hurt vót ilyen nálunk?

Zugi: Hát a parokján. Nem
hallottátok?

Varjasi: Ugyan ne mondja.
Hát iszen az apátur énekel, meg
szaval eleget, de haD valaki meg·
halt vóna, azt nem hallottuk. No
meg a kötélen se láttuk tánco/ni
a tisztelendő urakat!?

Zugi: Nem is erről van szó.
Hanem arról, hogy az egyik ta
nyai béresgyerek a mult napok.
ban beszaladt a nagyovódába, azt
lelkendezve mondja a Fehérváry
tanító urnak, hogy "az Apátur
parancsára azonnal gyiljfék az
operába".

Ugari: No és mit mondotl a
tanító ur?

Zugi: Hát kéklllf, meg zöldlJ/t,
közben jélkilós cseppeket izzadott,
mert nem tudta, hogy mi rossz/át
tett a tllzre, miért hivatja az
Apdtur. Csak akkor,kezdett ma·
Kához ,JOnni, a.mikor f"'t mon~ta

\. Te r e
,~tirhói: Ah/list, béke'>séRel az
~/Jafl. .
iayomavégi: Kigye/mt!dnek' is.
j Mi ujság a felvég en ?

•. Mfrhói: Hát csak vagyunk va
.hogy, mint az egyszeri szerdai
: randós ember.
; Zugi: Mi a csuda? Várandó,>
sszonyt csak hallottam, de váran

,dós embert inég nem. Az ilyet má,

Jesak jelkéne klllc(eni a szépmtlvé
l!zeti szalonyba.
I Mirhól: Kend mindig ráér fi
fgurázni. Nem ul;Y értettem é~ azt.
IA hatósági munkáról van szó.
r Többen hetek óta dolgoznak, mink
pedig e/ég számosan mindig ki
maradunk a hóból. Meg is mond
tuk az illetékes hivatalban, hogy
miért mondják, hogy jöjjlink pár I
nap malva, mikor agy se oszta
nak be minket. Nagy időveszteség

ez neklink is.
Oyomavégi: Hdi azidll mii

mondoti az illetó?
Mirhói: Azt mondto, "ogy iga

za van barátom, ozt megkérdezte,·
hogy melyik nap felel meg ne·
künk legjobban? Azt feleltilk, hogJ!
a· hétfő.

Varjasi: No és lett eredmény?
Mirhói: Lett a manó. Azóta

minden hétjón azt kapjuk, hogy
majd talán a köv~tkezó hétfőn lesz
munka. azt még csak nem is za
horálhatunk, hogy időt vesü!ünk,
mert mink választottuk a hélfői

napot.
Peresí: Szóval ugy járnak kend

tek, mint az egy$zeri tüzoJtók a
rossz jecskendójiJkkel. Rájuk szóll
a vármegyei felilgyelő, hogy miht
nem javitiatják meg? Hát azt azt
mondta a parancsnok nagy böl
csen, hogy kár vóna a köJtségért,
mert mire mi kimegyünk a tüz,
höz, akkor a kigyulladt ház már
ugyis leégett. - Kendteknek is
isak a fast jut a munkából.

Ugari: Nézzék mán, hát az meg
mi az istennyila ? Nini egy kövér
úr ill raiia.

Zugl: Nem láttál még ilyet? Ez
az uj fajta bicikli. A Kántor ur
azonban triciklinek mondja.

Varjasi: De hát miért van há
rom kereke?

Csejti: Igy tán nagyobb terhet
bir el a gép. Föl/ér Tá a kliens,
mé, tán az ellenfél jiskálisa is l?

Mirhói: No mán inkább el tud
nék képzelni egy birkát az orosz
Idnnyal, mint két fiskálist eg)'liit
menni.

Ugari: Én aszondom, hogy az
a Zép átmenet lehet a bicikli, meg
az autó között. Most még bicikli,
majd ha megindul az iroda jor.
galma, átszerelik autóvá. Ha vi·
szont rosszabbul megy, akkor me
gint vlsszafejlödik biciklivé. Most
három kerék van. Egy hiányzik.
Mi ezt kipótolni l? .

Kondorostanyai: Ördöngös
egy tal(flmány, ilyet csak jiskdli·
soknak lehet, akik mim/en leh,tti·

f e r e , a Mres, hogy a kést, meg a mb"i
szerszámokat itthon ne hagWa: ,

Décsi: (I/evelve) No ah0gy .az
óegyuliadhatott ! ? .

Zugi: Megkérdezte aztci fl, hogy
miféle szerszámró/ van szó es mi
nek kell az? Erre oszt kinyögte
a béres, hogy ,,!tdt nem tud/á,
hogy a slJ/döket kell miskárolni ?"
Ekkor kapott észbe' és megnyu·
godva üzente II már indulni ké
szülö lanitó ur, hogy ,,6 nem éri
ahhoz az operához," hanem el
küldi II szomszéd lakásban lakó

'Vörös Béla állatorvos urat.-
Hát "ez volt az endrődi opera".

Décsi: Nagyon jó eset. Most
már értem, hogy mit je/ent az uj
ságokban az a szó, hogy "vig
opera". (Nevetve elvonulnak,)

Zárul a 9MűrQ

körülöttünk.
Pünkösd vasárnapja na~n'

Ö r Ö m ü II II e p e I' hozott a

cseheknek Ekkor irták alá

Moszkvtíbem az orosz·

csehszlovák áll<lm közötti
kölcsönös segélynyujtási

egyezményt és ezt követő-
/

leg a két állam I<eresl<edelmi

egyezményét.Mint a lapok

irjálc, Benes v611alkozolt

arra, hogy hasonló szerző

dés kötésére készséggel

közbenjár Szovjet-Orosz·

ország és a kisánlánt álla·

mok között. Szóval II világ

htiboruban ellenséges hatar~

mal<, legyenel< azok bár

milyen kormónyformák olall

is, megtaláIiák az össze

l<ötö kapcsol' "hóditásai!, "

védelmére s éI l e i g á ~ o t t
országok rabségban tart6·

sára.

Görögország
visszaviszi
akirálMát

Vasárnap képviselóvá-
laszrás volt Görögország
ban. A 300 mandálum kö
zül 281·et o kiráIy~rti Mi·
niszferelnök csoportja 'ka·
polt. Görög ttidósftás sze·
rínI még a nyár foIyomltn
rendezik és megváltoztatj6k
él mili köztársasági állilm
formát és kUlön népsz<lva
Zá5 utján viszik vissza trón·
jóra az elüzött görög ki·
rólyt.

.Kasnya Béla képvisel4
ment~lmi jogának fei·
függesztésé~ kérteaz'

,09Yés~ség ,

az endrődi véres sortűz Ugyében.
Ma is őszinte szomorusággal és .

testvéri részvéttel gondolunk arra
a tragikus eseményre, mely Kas
Ilya Béla képviselő első bemutat
kozása aikalmával az endrődi piac
téren lejátszódott.

Kozma Miklós belUgyminiszter
személyesen jött le hozzánk é.s
erélyes vizsgálatot inditott annak
kideritésére, kit terhel a felelős

ség a hét halottat és sok sebesUl~

tet okozó fegyverhasználat jogos
sága, illetve annak kiprovokálása
tekintetében.

A vizsgálat során felvett jegy
zőkönyveket áttették részben a
csendörOgyészséghez, részben a'
gyulai, illetve budapesti királyi
ügyészséghez.

Az ügyészség nemrégiben meg
kereste. a képviselőház menteimi
bizoitsákd/, hogy kihallgatás cil~

jából függessze fel Kasnya Béla
menteimi jogát.

Amikor Andaházi Kasnya érte
sült az űgyészségnek erről a ,·Ié·
péséröl, a ház' folyósólyán nyilat-.
kOlOtt egyik fővárosi lap tudósi· .
tója előtt: "Magam fogom kérni
a Házat-mondotta Kasnya-; hogy
adjanak ki. Nem tudnám elviselni, .'
ha késöbbazt vágnák a szemem·,
be: csak a menteimi jog védett
meg a fUggetlen magyar· biróság
itélete elől. 'Nem tehetek semmiről.

Ha csak egy , parányi! '.. hibásnak .
érezném magamat, nem fogadtam
volna el a mandátumot...«
. További nyilatkozatában reméli'
Kasnya, hogy. a Belilgyminiszter··
meg fogja váltóztatni véleményét"
róla, mihelyt éj. vizsgálat lefolyást ~,

nyer.
Ismerve Kozma Miklós belUgy<

miniszter tárgyilagos itélőképes.

ségét és pártatlan igazsái:szerete
tét, nem tartjuk valóizinUnek,'
hogy ez a reménye valóra. válik;
a képviselO urnak. ' ' ,

A belügyminIszter azonmele·
gében a helyszinén gyöződött meg:
a sajnálatos tény köriilményeiröt'
A vizsgálat befejezéséig senkivei .
nem érintkezett, kizárólag a köz
vetlen tanuk vallomásából iimer-
te meg a tényálladékot. "

Ezekből és abból a mllg~tar~'

tásból, melyet Kasnya Béla II SEO-,

moru események után tanuiitott,'
alkotta meg véleményét róla ll.
BelUgyminiszter. Még pedig olyan•.
formán, hogy a Képviselő úr sza:':
vain és magatartásán felhábomd- <
va kénytelen volt felhivni az ira.:
dai helyiség elhagyására.' .

Most azt mondja a Képviselő

ur, hogy "nem tehetek semmlrőL«,

Nem óhajtunk erről vitázni, a fOg" .
getJen magyar biróság megadja
majd a ,pontos vála~zt erre is. "7"

Ko
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Endród,"i935 : Junius 115.

Értesítés.

.Fejlődik '.
··a magyarmarha

t,enYésztése.

Az Endr6d-,-Gyomai Takarél<pénz- ,
tár Rt. mindenféle gabonanemOt
magas piaci áron vásérol.

- - ra

Endrödön Kossuth u. 10. sz.
ház, valamint a Nagyperes
dUlőben nyolc kis hold föld
kedvező fizetési feltételek mel
lett olcsón eladó. Érdeklődni

lehet Békéscsabán, a Bél,és-.
megyei Kereskedelmi BanImáI.

"JÖVÖNK" a magyar föld
munkások népszerű heti lapja
Szerkesztőségés Kiadóhivatala
Budapest, József u. 61 szám.

A Keres-ztény Fogyasztás- és Ér
tékesitő Szövetkezet friss tejet bár
milyen mennyiségben a legmagasabb
napi áron vásárol.

HIRDETÉ:SEK

Endrőd-Gyomai

Taka~ékpénztár R. T.
Endrőd

Fiókintézet: Gyoma. Telefon: Endrőd 2.
. folyósi! rövi<llejáratu tilezőgazdasági

kölcsönöket. Elfogad felmondásnélküli
betéteket a legmagasabb kamat
mellett. Foglalkozik il bankUzJet minden
ágával, szelvénybeváltások, arany- és
ezüstpénzek, valamint külföldi pénzne
mek beváltásávai il. mindeiikori legma
gasabb árfolyamol1. Mindennemű fel·
vil<\gositással és utbaigazítássai díjtala
nul áll rendelkezésre az Jgazgatóság.

._ ._ _. .__.-_.•_ _ ..•• 2. •. __ . _ '.! __

dus választékban
. finom minőségben

TAUBER
MEzörUR

Gimnáiiummal szemben

ÓRÁK
ÉKSZEREK
DISZTARGYA~\

A Katolikus Népszövet~

ség Temetkezési
Segitőpénztára

utján mindenki könnyithet az elhalálo
zás miatt jelentkező gondon, megnyug
vást szerezhet magának és családjának

Iratkozzékbe tagul
mert ezálla! csekély haví tagsági dij
ellenében oly összegű temetési segély
ről gondoskodik, amelybúl a gyógyke
zelés, temetés minden kiadása fedez
hető. A temetési segélyakciól a nagy
váradi egyházmegyei Apostoli Kormány
zó ur 1933/1933 sz. alatt jóváhagyla és
ajánlja.

Tagfelvétel és a dijak befizetése az
Endrőd-Gyomai Takarékpéntár rt.-nát
Endrödön, hol mindennemű felvflágo~'
silással és ütbaigazilással díjtalanul
szolgálnak.

Tag lehet minden 14-65 év közötti
.egyén.
. Orvosi vizsli:álat nincsen I I.egkisebh
havi dij 50 fillér. .

nAz Egyházmegyei Hatóság 1238/1934.
számú engedélyével."

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

Stefán Béla.
Nyol1ltatta a "Hungária" könyvnyométa

. vállalat, Gyomán. . .
felelős üzemvezetö:' Teket SáJ,1dor•.

1934. öldóber 7·én .
B II k oSs. k.
tb. .főszolgabiró.

mint 'r.bilntetöbirÓ. ..

A bllt!apcsli serllfsvásáro!1 az
élZ árakban lényege3 vállolás
az ellllult napokba!1 nem tör
lént. Az ünnepek előlf él hús*
sertések I<eresellebbek voHak.
- 160 kilós primCl uradalmi
zsirserlésérl 74-Z6, 150-150
kilós liSllalzsirserlé::>ér! 68-70
72 fillért fizetIek.

A bécsi álléllvéÍs,JrOll a prima
uradalmi serlések 5;-4 fillért

. emell<edlek Idlónkinl. Illig Prcí*
gában a llLlsserfések érlek cl
jelentósebb érlékeme!keJést.

Mivel él napokball megkölöt
lék a magyar-cseh kereskedelmi
egyezl11ényl,kilálásVélll rá,hogy
az IÍrak iHll!léHOS<JII néhány
fillérrel emelkedni fognClk.

A szopósborjll tirél Pesten
minöség szerini 60-78 fillér
közöl I mozgo" l<iIÓgrallllllon·
kint.

Klilfi)ldnek llIegfelelö prima.
fialal ii r ii k kilógrammonkinl
helyszillen álvéve 40-4i'5 filll!res
áron kellek eL

Az ~n.ról!i é~gyonl(li véÍsá
rokon csekély forgalom voll
lanyha irányzailal: Sokat pa'
l1aszkodlak a gazdák. hogy nem
jöjlek fóvárosi boriuviÍséÍrlók és
igy 8-10 fillérrel len~'ol1lják ö
gyenge borítJ k árát. III vollla az
ideje, hogya ga7dák Szövel·
kezeIbe lömörülllének és mi·
ként. a sertések el, él boríul is
felszéllIiianál< közvelleniil Buda
pestre. - Talán (lZ Ors7élg'os
l-langya·Szövelkezeltel lehelne
ös'szeki'd lelés t lé lesiteni.

Állatp.iRC. '.

GyomCli iMás fószolgabiráiálóI.
19;:)4. kih. f 26/3.

A gyonJai járás fószolgabí
ráia, milli I. foku rendóri bün
lelóbirÓ. él vád képvíselelében
Szepes.::}' JÓz.sef, szakképvise
ló !{()zremGi<öclése ll1elklll11eg
hozla akövr.tkc-ző - ~

ITÉLETET \
'Sé!.lamon l.ajos 32 éyes,' ric- --vallásll. eriCl7ódr-sZii lelésü, va·

gyonta/an kiméró, endrődi. la
kost az 1924. évi IX. le. 42§.
ába és a 42 §. 1 p. szerini
mlnósiilő kihágáshan, 111elyel
az által követetI CI. hogy az
Endrócli Hangya Szövelkezel
sönlésében !<imérésre keriilü
bori, mini felelós kiméró 14
%.kal I'elvilezle s ezzel bor·
hami~ifásf követeff el, és ezért
Salamon Laios lerlJellel az
1934. évi IX. le. 42 §-a az 1928
évi X. Ic. 4 §'u ClI!<almazásá
val összl>ünlx~léskénl?)\J P. pénz·
biinfQfésre. ennek behajlhalat
lonság eselén az 1928 évi· X.
fc.lO §-a alCipján 15 napi ön
köl/ségén eltöltendő elzárásra
Hélem.

Gyomu,

Az endrődi postahivatal fel-·
sőbb helyről kapott· engedély
alapján értesiti alakosságot,
hogya távbeszélő llépszerü
sitése érdekében mindazoknak,
akiket érd8keJ, a .távbeszélő
használatát ilietőleg a hivata
los idő· alatt· készséggel áll
rendelkezésére és' felvi/ágosi
tással szívesen szolgál. Egyes
kivételes' esetekben próba
beszélgetesek is engedélyez·'
tetnek.

Allölános ö.:-Oélnasz.. hogy
.. '

alacsony él lejárél s ai, állattarl6
gazda n'ifizel. él tehénIM!ilsára.

E·zzef .szemben ,él le,jszövet
kezetekazl mondják. hogy oly
csekély (~-:7:';), százalék) él tej
zsirlarJalma, hogy többel nem
fizefhelnek érte.

Valóban él mai magas lal(Ul'*
mán y árak mellell hein fízel i

ki magát a dti s' abrélkollalás.

Az ország kivélló gazdászöil
il jelenség arra 'a gondolalré1
vezetle,' hogy visszalérnek él

magyar da!."\lszőrú marha le
.nY~szl~sére. amelynél helyes
kifenyészléssel és oksze.ní jél~
~armái1yozáS . mellefl . 10-;17
Iiler kjqapi állagol is elérhel
'nek s amely lehenek' 5-6 szá·
zalékos zsirtár/alommal fejei
nek. Ez annyit· jelenI, hogy
Iilerenkénl 2 fillérrel löbbef ér
a fejük. ,

Különösen a bíhar- és bék~s- I

megyei kemélly;szlkes legelók
ajánlják a rideglarfásrn alkal·
masabb, ed ze1/. keménykötésű

magyarmarhák tenyészléséj~

T6bbheiyüffazt is próbaljál<.
hogy lörkabikál tar/anak· a
magyar lehenek mellell. hogy
igy.az ulódók tejhozama .elég
nagy legyen, másrészt·azonban
a lej zsirlarfalma' se csökken·
jen. E kereszlezeIt (u. n. "mán-

,geios") m.arhák hús- és erőler*
mése messze felülbaladía {l

nyugati fajfáju .marhák ered mé·
nyél és igy linó nev~lés szem
pontjából is eiőoyösebb..

. ~ . .. ~," ":

Vármegyénkbene nlozgölom
élén dl:·:OeisL Gáspár .. csákói
nagybiriokos áJI, .aki rnélr is
szép eredményl éJt el' a:. daru

szőrű magyarmarhák !dfellyész
lése terén.' '.

',:,aozg~idasá.g· .' .
~ ~ '.'l: '.;

Mriesz 'a -bÚza ---ára? gazdasági és P011züb'yilileluell
~ . ...-: .'~~. ":- ' is.

A. tyjiniszlerelnök ur jóindu·
laluinfükedésétvárjuk és kér
jük...

: Ez él kérdés izgalja helek
óli'Í •. éÍ~-<rilágyar;' .gazdáI. -'Az
orszagos -fagykár, a7.. ezt, kö..
velő 'jé'gkárok, kovelkeztéb~n

. a ~:köz~pesnel· 'aluli' termésre
szálniihdlllnl<: A mult évi ször·
nyű' 'aszály ulán .(} Tiszántul
földműves népe nagy aggoda
100nmal·'néz : szomoru' Jövője
elé;':t\é/J..háróm- évi adóval hát- .
raIékban·'.'van,': a' kamalfIzetésI
idő'is'eljön,'miből és honnan
teremtse' elo' il :3-5 mázsá.s
ferrriésb61 ?::' ';: .
,parányi Kálmán' földmívelés

úgyi miniszter' ur !{öllségvetési
beszéd~ben_::.kijelentette~ , hogy. . . .. .

lI-.buza minimális árai a· tava..
lyl·'14· pengős'árnivón . fognak

. mozogni., ':-; . ,. '.
A· kormány szándéka dicsé

rendő és felléllenül kielégi1i azt
a ~kev~s számu gazdát.akinel{
niRcs adóss~ga és sem .kama'
s~.m adó~-~álralékai nincsenek.

A gazdák . 7Ű O/o-a .. azonban
~:sulyós adósság ala.tt.· g.örnyed.
.Eiek .csak. akkor tudnának eJe~. -' -'.._.' -
gel lenni adó ·,és .. kamaffizelési
kölelezettségeiknek, haa bu·
zaár legalább 18~~W' pengő

völna helyben.
Nem .: ..lulozunk. Statisztika

szerlnl a magyar buzaárrolya
ma 1QO. év alaJI áflagban 24

.p~ngő '. köriil mozgott. •• · Ezei{
. v9l1a~ .a norniális vÍszonyok,
a1l1ikor a gazda adósságát is
ponlosan lörleszlelle és •allól
szorgéllom és lakarékossiSg
mellett szabadulni is tudoll.
. Há a.vflágpiac gyenge ár..

nivója' miatt b.~lálhaló:ideig

nem ólmodhalunk a normáfis
árakról. legalább öz államha:'
lalom. vezesse be él 18 pengős

adóbul..a árfolyömol.(Minóség·
hez képes I 10-20 fillérrel emel
kedh,elnén~k oZ árak). Az ál-

. Iamnak is!egfonlosabb érdeke,
hogy v~gr_d In~goldja az évek
óta növekedő adóhálréllékok
és künnleyóségek kérdését. Is
merve a magyar gazda észjá
rását és l<ölelezellség érzetél,
bizonyosöz,. hogy ilyen buza·
iir melletl ,ö.dójának legnagyobb
részéflefiz<2tné. Abefizetetl iobh

~~~

minőségü adóbuzlÍf - Olasz·
orsziig.Au~zlria és Nénlelor
S7Óg él római egyezmény alap·
j6nál~enné. mig a gyengébb
fllJsulyubu'l.át. a kaloliaság és
016$' közinfézmények stb. élvez·
nék .feL: A~özdasági felü gye
lősegek';~rflaI6áieÜenőrök,köz·
s~gi' 'e'lóllárosiSgok - ö Fulu'
níval kl'lPcsoJalball -'minden
ujabb' sZerv' lélesiiése nélkül
lébonyo\ltanák.a dolgof.: .
'. Ez..o reform. az egész: gaz-

. da~ozönségel hálára kölelezné
él "kormány ir.anl, 'de .eróleljes
n~ki1en'dúiésl jelentene a köz· I
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ÁRA 6 FILLÉR.

••,Jf. éyfóIyam9. szám.

Előfizetési árak:

Negyedévre 20 fillér.
'Megjelenik minden hónap 15-én.

S
FTeEle1FösAsNzerkBcsÉZ10L-:A l Hirdetéseket

kedvezményes feltételek mellett
S~erkcsz~öség és kiadóhi\'atal: Endrö~z~~:n~~_u.tca,_~: ...:. __._,. közlünk.

Mi le8z -velünk'
Vasárnap délután minden

iréÍnyban szekerek halad/ak ki
filltlnkból a tanyák felé, vii/ék
a cséplőgépek részesmunká·
saU. Boldogabb világban dal·
lól, nólálól zengell II falu. mosl
,:sak egyellen szel<éren aesar·
Iwdotl néhélll y IÜllill siheder, "

I
tölJLJiek 1<OIJH)I'clll, szóllanul,
kedvelhmül húzódtök meg a
k~nyelmetlen alkalmi üléseken.

j
A piacléren publikációl hall

gató géndák éUCI1 sem voll de
rüsebb. Mindenfelől panaszszó

• hangzik II rossz termés és az
~ elégedetlenség moraja zúg a
~ mai, elviselhetellen viszonyok
1 I '
~ e len. -

'Az eImulI év 2-3 mázsás
í.'lsziilylermése l2 vefómé.lg és
mindennapi kenyér bizlosílásá
r~ alig vQ11 elegend6. az le/ei
terméstől vári minclent a gaz
da, s él lavaszi fagytóJ eksi·
gtizol1, beleg gyökérzet nem.
ludolt megbírkózni a iuniusvégi
hŐ5éggel, kalasz!rófális az idei
lermés is, holdankint e-4 mázsa.

f:zérl szomorú, ezérl gyászos
hangulatua falll népe. - Miből

fizesse a:l elmaradlll1valyi hát
ralékol, az idei adól, a kama
101 súlyos adósséSga után. mí
ból éljen. 111ih61 vessen 'r f

Vigasztalan keserisél;l' üli
meg a szíveket, nl2rn találnak
kiutat sehol. Sem minimális
búzlIár, sem adófizetési kee/
vezménynelil hoznak derüt az
arcokra. '

fokozza és kélségbeesell el.
kBseredéssé növeli e szomorú
iillapolol még él mind,',:bban
terjedő anyagias felfogás, me ly
évlizedek óta ölle ki az em·
berek tömegeib61 az Islanben
való bizalmat és él Gondvise
léslől valÓ segifségnyujtás ré
ménységél.

A falu népe a világháború és
forradalmak pllszlfló eszme
éÍramlalálól megfertőzve jórész
ben közönyös, részben ellen
séges indulaIlal van lsten, val
lás, egyház, ima ir6nt. Nem
hisznek él lermészelfölölli élel
ben, a földön akarják lélrehoz*
ni és meglalálni a iobb örön!*

,leliesebb élet~l, az igeni boI
dogságol.

Bíznak iii ~yönge emberi
észben, a szervezelekben, po
litikai lömörülések és érdek
képviseletek lervezeleinek si
ker<íben, csak az égre, nem
néznek, ahonnan pedig minden
áldási, vdrhatnának.

A mai kor "feivilágosodolI
embere" (}zonban nem lál és
nem lanuL AmikoI rászakadI I
a hajok özöne, amikor il tél
beállliÍval a szükség és nyomor
réme fenyegeti. amikor már
évek ó/a {lZ inségmuniCé.l !<ö
nyör-adomiÍny€lból és koldus*
filléreil>úl léllflZreg, Ilelllláljél be',
hogy nincs hovö fordulnid va
lódi segílsée'érl ~s vigasztalá
sérI.

felül hangzatos je/szavaknak
és hazug korles-szólamoknak,
álta!ia magát ujságok elképze
léseivel. eldoréSdót remél az úl
lamhalalom intézkedéseilől, s
I-2 hónap, esztendó után ke·
seril kiéSbrándull1s az osztály
része. s az éleI terhének ro
botos hordozásában dühöng·
ve, álkozóc!va ballag tovéSbb.

"Nem ClZ én o~pem vagytok
li és én n~m leszek a tiélek"
olvassuk az Ur sZélvál Ozeás
próféta könyvéhello

Elfordul! lótUnk az lsten, ma
gunl<ra hagyotl és mosl íJj 61
lunk remény nélkül, vigaszla·
lanul, él kélségbeesés mély sír
ja előtL

A régi, jobb világol emlel!1el
jJk é~ sóvál'ogjuk viss ZéL - f)e
hál miért voll ez jobb?

Az Islen mosl is élZ, aki voll
a mult századokban. s az idő

kezd'elén. Az.o végl\?len ha
talma, bölcsessége, jósága és
irgalma nem csökkeni és nem
veszel! el számunkra mosl sem.

Az Ö g0ndviseléséből a nap
most is siil az égen, világí',
melegíl, érlel ugy, mint évez*
redek 121611. Felhők is járn~k, az
esőI sem vonla el a földtól. A
föld, a vetőmag ma is teljesili
Istentói nyert lerrnészefél. Ha
egyes vidékeken, vagy orszá
gokban elemi csapás iön, az
is lény, hogy ez sem lörlén
helik a lsten ludomás'l és be

leegyezése n"lkÜI.
Amilyen~kvagyunk, amil ér

lllemlünk, a!:t kapjul, tőle.

Nem vállozoll meg semmi,
cSClk maga az ember l

Az anya,giak keresise és
megszerzése a mili ember vá
gyainak nelovábbja. ~Ifelejlkez

Hink a végcélról: "Imádd Ura
dal és @sak neki szolgálj!I< Az
elbódull ~mbert nem lehel fel
rázni bűnös elfévelyedéséből

csak akkor, ha csalatkozik ab-

ban, amihen bízol/, s amilől

mindent remélt. A búza, a pénz
nem lehel bálvány. t-:szköz áz,
hog-y íestiink életét szolgálja,
de nem fonfosau.b. mint az em
beri lélek szolg6Iala és (i(:jve.
EZI pedig kielégileni semmi
érlí'.k nem, csakis az lsten fuj ..

ja. l:':z elói azonban elzárja
szivét-lelkél a mai lemplomke
rtilÓ. véllláslalan emher. -

Az isleni ig.:lzséÍl? mérlegén
ezért crléklefell polYl'éJ cl mos
lélni zugolódó. el~gedellen, ls·
tenlől elrugaszkodoH nemzedék.

Az emberiség iéves ösvé·
nyeken jár, ahol segitség nincs.

Az élei nyomolúsé'íga és kor·
bácsa kényszerit végül is ben
nünket arra. hogy gondolkoz·
zunk és térjünk észre,

Az emberiség földi javCl és
örök üdve az Islen kezében
vao. Bölcs előreláló érlelmel,
munkaerőI és álelásl csak ()

'odhó1.

Nem lesz és Ilem leh("1 vál-
lozás, nem lesz jobb világ, amíg

'él lársadölllli berendezkedést és
általános gondolkodtjsl nem a
krisztusi szellem élteti és nem
az önludalosan átélt keresz.•
tény hil ferrnékenyílő ereje hal·
ja át.

Az ember feslből és lélekből

álL Nem elég tehát II lesi erő·

kifeHése. a léleknek is dolg-oz
nia kell. A lélek legmagaszlo
sabb munkája pedig: az illJa.

lia a lélek nem szen leli meg
az Úrnapjál, - az Úr sem aci
áldás/ él tesI köznapi munkál
kodásra r

"l<evés a jámbor emb~r. azért
kevés a megGlégedel1 ember",
mondta bölcsen egyik endródi
öreg gazda. Igaza volf.

Jobb időkre, boldogabb vi·
lágra vársz'? A mai nemzedék
megpróbálja. Lám, mire julotll?
Nyomor, inség, elviselhelellen
gond mindenütI. Ez azonban
oeln maracJhal örökktá így. Ezen
változta Ini 1<1211. fia emberi erő,

hatalom és ludomány nem bír
és nem lud. fopduljunk Ahhoz,
aki megleremtetle a vilóg- gé·
pezetét, aki megludia javítani
és ld birja emelni az emberi
ség káfyuba ju/oll szekeréf.

[(övessUk szent Pál szavéÍl:
"Uiuljalok meg lelkelekben és
elmélekben, és öllőzzelek uj
emberré, hogy a Krisxlus 012-:-,
kdie és áldása uralkodj6k a li
szíveilekben".

Gazdatársak !
Több helyen régóla szoktí.i

ban van. hogy a gllzdák éven
kinl egy napon ünnepélyes
összeiövelelt larlantlk. Gyulán
például minden év llugusl:lus
iO-án, szenl István~, királyunk
napján télrlják a "gazda-napol".
- Délelőlt anagymagyarváros
valamennyi gazdája részI vesz
a "g-azd61\'miséjéll", délulán it
óröl\Or pedig ünnepélyes "öz.
gyülést farlanak, melyen meg
beszélik a legfonlosabb, a ~az*

d€lkal különösen érdeklő kér
désekel; este közös lársas-vel
csor12 ke.telében ápolják ~ ba.
ráli és les/véri jó viszonyl. -

Több gazdatársam kérésére
szólilom fel közscZgünk gazda
köreil és gazdái/. hogy teljes
sZéÍmban vegyenek r~szf i2 ná·
lunk is szenllsvéÍn-napjéSn ren
dezendó "gazda-n~pon".

A Katolikus Népszövelsigi
I<isgazda-~(ör elnöl<sége meg
hívól bOQ;sál ki az iiisszes gaz
cia - és földmives körök n,~.

szére. - A jelen/kezések alig.
IO·ig történnek. - :

Akik lehe/ik szent Isfván-nap
ján közös szentllyónás és szenl
áldozáshoz járulnak, hogy Is
tennek megköszönjél< gondvi·
se/ó áldását és jobb időket

kérjenek fóle - a lélekben
meglámadoll magyar l<ísg-az
da családok részére. - Az 'ir
kafolikus férfiakról olvi:lstam,
hogy minden fontosabb ese
m.zny előll szenImisél hallgal.
nak és közös szenláldozáshoz
járulnak. Igy esdik le (lZ lsten
bőséges áldását terveíkre és
munkájukra. - A trianoni ma
gyar gazdál<nak még nagyobb
sziikségük van Clrr{1, ho~y (!!.
hagyafoflságukban az Isl(!!l ld.
mélje és segí/se őket.

Délhtáil ,.:..- gi!zda-gyülési.ink' ,
re néhány híresebb közgazda
vezelól is meghívnánk, hogy
megismerlessük őkeI jogos ki ..
vánsá~ajnkkal és kéréseink
kel. -

Minden lársadalmi osztály
lömörtil és egyesíleft erővel

iparkodik hBJyzelén segíleni.
NekUnk is meg kell lalálnunk
egymásI, hogy közös erővel

dolgozzunk szomoru viszo
nyaink javíliÍsán.

A jó Islen áldása legyen ve·
Jünk l Varju József !

a Kat. Kisgazda Kör~JIDke.
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Katoliku§ PriDlic:iák

Testvérek I:
Jöjjetel'( a nagy missziós-munkára

Krisztusért és a lelkekért I
junius második felében az 01'

slág lelkipásztorai t gyüjtötte össze
~u Actió Catolica országos elnök·
~ég6, hogy beszámol jaoak az el
mult év eredményeiről és tapasz.
talairól, megbeszéljék a legszük
ségesebb tennivalókat és mind·
ezek alapján megállapilsák az
1935-:--1936 évi munkaprogram
mol.

Az ország minden részéről se
reglettek 'össze Krisztus papjai és
dr. Glattfelder Gyula csanádi püs
ptlk elriöklele alaH ,kilqnö mun
kát. végeztek. Mrgállapítást nyert,
hogy a világi katolikusok meg
mozdulása és apostoli tevékeny-

. kedése' uj le'ldű!etet hozot! neln·
csak a hitéletbe, de a katolikusok
családi és társadalmi elhelyezke
désébe is. Megvilágítást nyertek a
módok és eszközök, melyek a
munka sikerét biztosífollák, de
megbeszélés tárgyát képezték a
sikertelen kisérletek és be nem
vájt eszközök is.
_ Tény és való, hogy a Dunán
túl népe· jobban megértelte Krisz
tus földi Helytartójának munkára
szóIlló szavát, szivvel-lélekkel be
lefeküdt az apostoli munkába, rá,
eszmélt legfontosabb és egyedüli
végcéJjára: az Isten#keresés és
megtalálás lélekmentő és boldogí
tó kötelességére.

A Tiszántúl népe hátul kullog.
Talán nem szerencsés környezet,
vagy lassú, közönyös alaptermé-

. szele, esetleg az élet mostohasá
gával vivott nagyobb küzdelme
tette keményebbé és durvábbá
lelkOleIét.

A Tiszántúl népe - milli egyik
innen származó professzor mond
tI!. - világnézeti rövidJáfásban
szenved. Pápaszemet hordanak a
leJkUkÖll, amely sokszor poros és
piszkos, gyengili a tisztánlátást és
az élet legfontosabb kérdésének
felismerését. Az okuláré tisztáta
lanságát - a túlságosan anyagi
as felfogás, a föld, a pénz, a va
gyon, a szórakozás túlságos sze
retele okozza. Legyen bármilyen
kilúnő terv, vagy eszme, ha ál-

.dozatba kerül, vagy legalább is
némi önmegtagadást kíván, már
nem kedves és nem fűlik fogához
népünknek. Legfőbb mulalsága
most is a lakodalom, ahol olcsón I

. mu1athat és láncolhat, vagy a
szabadtéri cirkusz, al101 belépödí
jat fizetni nem kelj (60~70 éves
Oreg anyókák 3-4 kiló méternyi
távolságról eljönnek nézni, még
• sámlit" is hoznak magukka!) és
a gytilések, ahol nagyhangú po
lithai vigécek mindent beadhat-

, nak ~s elhilethelnek veJtik.

A nehéz életsorsban. az

emberi eltévelyedések és

vad ist~nteienségekúlvesz

t6iben és lélekgyilkos éj
szakáiban - rni!lt a ritkán
érzelt öröm és .megtalált

A Dunántúl népe iskolázotabb, boldogság verófényes va
műveltebb és öntudatosabb. Lát lósé1ga virradt reánk Zemp
és gondoLkozik. Tudjuk azt, hogy l ~ni P~.I ~s. Ugrin Sándor
nem vaktálJó] és vélellenül poty. I ..../.. J:. ~old(eJnk .els? SZ~:lt
tyant erre a sártekére, hanem I mlselen.ek szepseges un·
testét $zWeitöl, lelkét Istenélöl kap- nepnapJ<1. ,
ta, al{i nagy feladatot, gyönyörű Julius elsején, az Ur Jé
célt jelölt ki számára: kiaiakílani, zus szentséges vérének lin
nemesíleni lelkét a Krisztus tör· nepén járult Zempléni (ZleA
vényei s>?:erint és megőrizni azt l lzovszki) Pál váci tHdozópap
minden kisértés között is az lsten . " . w

boldogító szerétetében. Az ó lel, ~7. U,r oltaraho~. ~ezvezet()-
hén is pápaszem van, de ez va- Je Csernus Mlhaly apát
lóban a Pápa tanításától vezeteit plebános, szónoka dr. Oel·
és irányított látást adja. Élnek e ler György püspöki titkár,
világban, .iobb módban talán, mint pápai kamarás volt. A nagy.
a Tíszálltúl magyar parasztja, de számú endrődi és bél<és
nemcsak a földet nézikéjjel.nap- csabai rokonságon kívül
pal m~ndig. h.anem felfelé a: Is- a szorgos aral6si idő és
tenre IS rátek\l1tenek. A vasarna.p hétköznflp dacára is nélgy
a léleké. a. templomé, ahol hálat számmal gyültek össze a
adnak és áldást nyernek az Isten- . . .., ,
től. (A tiszántúli vasárnap a pi- hl~:~. ho~y az.. ~Jllllses al·
aclér és a korcsmák ünnepe) Az dasaban re~zesulJellek.Oet
Uristen is azért szereti és áldja ter l<amaras gondola~o~
jobban őket, mint bennünke\. Csak ban géJzda~ szelltbeszede#

l - r ben a mal modern koregyben keménynyakuak, Künn} en . I I' . , k -' ld
nem ülnek fel senkinek és· nem tet ret<esz paplanéJ a 0-

hallgatnak rá minden j011ment z~tos rnunk,akö~ét és ne,
csavargóra. Olvassák a katolikus he~ felc:datat ral,zolta meg:
lapokat és könyveket, látogatják a\{1 a ,1.~Jekment,es, apo~t~1J
a nemcsak névszerinti katolikus munkalélban melto a hIVO
köröket, ügyes-bajos· dolgukban sere~_ t~n~ogatására és meg
pedig felkeresik papjukat, aki becsulesere.

. nemcsak lelkipásztoruk, de ilgy- Julius 7-én 10 évi távol·
védjUk. jótanácsadójuk, atyjuk lét után mutaIta be első

nekik. szentmiséjét éJ népes és
.N~pies hasonlattal él~e. 3", Du-I k~jjsztelelbell álló Uhrin-

nanlul népének lelke kl!ŰIL hu· -K ..? -. lád I ~ • .
musz, ahol könnyű a szántás, a~. ,. ()V~jC~ .csa , ~\~o, SélfJB

ugarolás és biztos a termés. Ugnn Sandar Ie~.!1starsasá'
A tisz;íntúli nép. lélek kemény, gi atyi'!. P; Cs'ávossy F:le·

vad, szikes, amelyik szörnyü mun- mér és lillllya Dániel rend
kál kíván és még ennek ellenére társéJk kisérlél< el Elldröd-
sem ad sokszor és sok helyütt . . 't k' k ké
t é! re az uJmlses. éJ Ille z,erm s.

A Katolikus Akció az evange. vezetője szintén Csernus
lium. az egyház isteni tanltásá- Mihály éJpátplébános volt.
nak sárgaföJdjével teríti e kopár A többszázra lehelő roko
lé!ekpusztaságot. A krisztusi igaz- nok között ott látluk dr.

ságo~ és tanítások gő.zekéjév.e.1 Ugritl László vármegyei tb.
szántja, hogy megteremle a Ja ró' . 6t V' A d
magot: a hit. és szeretet áldolt ,Jegyz,. , mcze ~ • I: ~r
búzáját. A lelkek kubikusaíui a varmegyel szamvevosegl fo
jószándékú világi hivckct szólífja nököt, llhrin ls/ván rnér
és kéJ'.i fel, hogy segítsenek az nököt, dr. llhrin Ntíndor
lsten nagy szántóföldjén, hisz az orvost, HéJJmágyi ferenc
lsten várható ál~ása,. J1J!n! jóté- dévaványai föjegyzót, Ko#
köny harmat, reájuk IS vIsszahull. ... Já t . . ,

• '" VaCS nos. az uJrnlses
E tanulsagokat mentettuk az I '.I' t h I b r ) I

országos nagygyLilésbö\. n~gy.a Ylö ',il e. y e I e.•
Több munka nauvobb eröfe- keSZI kart es a hivek ezreit.

szí/és vár reánk. 1m
b

;, kitartás és Evangélium után P. Csá g

munksszeretet az eszközeink, a vossy Elemér, az országos
siker pedig az lsten kegyelmétől hírű szónok mondotta el
függ I szentbeszéL A Jézus Tár

, Testvérek! Jöjjetek a nagy misz- saság kiildetését, téJgjoinak
sziós-munkára Kriszfuséíl és a I<ülönleges hivatását. Krisz
lelkekért, tus egyházának hűséges

szolgálatát rajzolta meg
nagy ékesszólással. Délben.
Ugrin Sándor gazdálkodó,
az ujmisés édeséJtyja Un
nepi ebédet adolt a Karo
likus Népház dfsztermében,
amelyen az ujmisés szép
beszéd keretében rólta le
háláját a Jézus Társaság#
nak és szüleinek, akiknek
IsteJi ulán taníttatását és
neveltetését köszönheti. A
rokonság részéről - festői

nyelvezetű beszédében -dr.
Ugrin László höszönlöHe
az u;misést és left igérelel,
hogy imáiul<kal, öntudatos,
egyházias életükkel kfvéÍn·
ják követni ut él \(riszlusi
éle/úton. P. Csávossy a
régebbi és mostani endrödi
papságot köszön/őtte, mint
akik tevékenyen hozzájá-·
rultak ahhoz, hogya vi·
lágháború .után Endrőd 6
papot és3 Jézus TársaI, á
gi Atyát adott éJZ Egyhciz p

nak. Másnap a kondoros·
tanyai templomban muta
toft be szentmiséf és adolf
áldást éJZ ujmisés él tanyai
hiveknele

Reméljük és hisszük,hogy
az ujmisések imája és pél
dája hatásos átalakulást
és javulást hoz az endrődi

hivek hiléletébe, erősfti ön
tudatos kotolilms felfogá A

sukat és hithŰségüket, s
közelebb viszi öket (l Szent
Szívhez. Adja lsten, úgy
legyen.

~~........,,~

~

Tarlók között.
Szeliden hajház most a szpl
Hailytíszíll felleget,
Szeliden, !lalkalI búg II SÚl'
KrisztI/shoz ff/ekel.
treff mosolYlllrt izesif
NóMt az ajkakon,
Derült pirosság ömlik el
Festő szii~ hajnalon.

Edzett, hős, izmos aratók
Kaszára hajlanak,
S,zép marokszedők kebléhez
Ele/csokor tapad...
Mögöttiik karcsú - övbe tett, 
Boglyas kéve hever,
Elóttiik meg száz riadt filrj
S pacsirta énekel.

Púpos keresztsort hordanak;
Délibáb integet,
Imára foszló alázat
Csókol meg szíveket,
Megsejtelt jóság simogat,
Muló a harcszokás,
Türelmi bokrétdt növeszt
A néma zokogás.

Aranyat szór le Istenünk,
Kincse nem nincstelen,
Rózsák közé tett mezején
Édes karéj terem.
Szemünkben égón füstölög
A szikrás áldozat;
Nem dobunk Hozzad, jó, Uram··,·
Többé már átkokat.

Bartha András.



O. oldal.HÁRMAS-KÖRÖSEn~ród, 1935. jiJlius 15..
--....;........---~~--*----..;....'-:---.;.;....--------,-.-------, ......_-

Népművejé~i beszámoló Endrodrc5J 825 1934-35 évrBI
Az· i~kolállkiviili NépmüveJés eJ)drödi előadást 60- lOD-an hallgatták.

csoportJa--e7:··é\l.beILil> szép és erelJiÍl~- Előadók száma 22, ebből kat: lelkész \
nyes munkát végzett, "mefY-loŐnIZ---aláb- 4, tanító 13, tanár 4, orvos 1.
hiakban szimolunk be. Népművelési tevékenységünk l;éJja az

Az elnlUJl tanév folyamán a Néphá~ analfabétizmus elleni küzdelem, a gaz-
mozitermében, a kü!örlféle társadalmi dasági .ismeretek széles körben valÓ
egyesu1etekben és; iskolákban, össze- terjesztése, a nemzeti élet fontos kér-
sen RO népművelési elöadásttarlottunl<. dései iránt valÓ közt\mbösség meg-
Ebból:valláserkölcsi előadás 21, egész- szüntetése volt. Azonban sajnálattal
sé~tani4, sziilöfőld és'honismeret kö- kell megál1ap{~anunk, hogy e 30~40év

réMI 6, rnezögazdaságtani 16, gyü- közötli nemzedék nem érdeklődik'olyan.
mölcstermelési1 társadalmi ismeretek mértékben az előadások iránt;, amint
köréből s· a ne~1Zeti élet és művelő- azt 'az ügy fontossága megérdemelné.
désből ti ~örténelmi 4 irodalmi I nem- Nem látják be, hogy mindezek: 370 • Ö
zeli mu~kavédelmi 9' voll. ' gazdasági ismereteket, hitbeli és nem-

A népművelé;; keretében tarlotlunl, zeli - érzésüket, általános· tudásokat
12 szinielőadást, elhangzott :!2 ének- óhajtja fejles7ten'i, amil az élet 'a ·mai
s~ám 48 SI3V/llilt".. időkben minden egyéntő\ !ol}ozolt mér-

Ahallllitó~ száma. 4.i{.\l; . E2y.egy 16kben l1le~kiván.

-Eletk :Iep

jó ápolás ellenére megls ie
lenlke7.ne valamely csecselllőn

e betegség, úgy azl haladék·
lalanul vigyél< on'oshoz, mert
amilyen könnylÍ a bainok ~

kezdelén elejé I venni;· éppen
(}Iyan nehéz az elh()ny~go!t

. betegségeI gyógyítani.
Dr. Timár Sándor.

nevelle iH erős borlói I~ré:>ze

gedell alyjál! '?
- Hál llIil esináljal<. cSilk

nem dicsérhetem érle?! - fe·
jezte be él beszélgelésl jóskiL

"" '""Pár Ilap lnúlva súlyos bélj
köszön/öli bea fillusi há7.ikóbil.

A családéllya tüdőgyulladás!

kapoil a hajnali kimaradás ide
jén, Jóska gy«rek pedig erős

influenzával őrizle az ágyal.
S;r:egény anyja hol egyik, höl

másik ágy hoz iárl, hogya ho·
rogatásol<at végezze és az or·
vosságot beadia belegeine\<.

Egyszer csak hallja ám, élInini
édesClpja hall<, csendes hallg'on
azl moncIla a vele foglalkozó
anyjának: t'vleg\'crl az lsten
anyjukom, hogy ismét megfe
ledkeztem a fogadásról, C! mit az
eskiivőnl< elólllellem, hop-y nem
élek mértéldetleniil az ilElllaJ. De
csak még egyszer sQgilsen meg
a jó ls/en, soha löbbé nem
iszom az elégen/ú!. - De élztéÍn
állj is" il szavadnak ember, ha
nem akarod csalódodaf sze-
rel1cs~llenllé lenni, válaszolta a
deh~k, hűséges élsszüny.

Jóska nagyon elslégrelle ma
gál, ami/wI' atyja erősfogadását

hallal/a. Arrél gondoll, hogy
ICllán ől is azért lálogéllla meg
belegséggel az Úr lézus, meri
kinevelle Jl1<?glévedl atyjál és
elítélte gyarlóságáérI.

Amilwr Gyuri öccse haza jölt
az iskolából, azt sugja neki,
hogy igaza voll, amikor meg
pirongat/a él visell<edéséért, de
már megigérle a Jézuskának,
hogy soha többé nem lesz sze
relellen szüleihez, még· hél r6·
szolgálnanak is.

A ió Jslen, úgylájszik, meg·
illlalmaz/a atya és fia jó szón·
dékál, merj mind II keltő! fel·
gyógyítotla betegségéből. Oe
amikor esténkint eljölI a lefek
vés ideje, mindkel/en szokal/a
nul n(lgy buzgósággal mondl6k
a közös családi im6ds6g végén,
hogy "ne vígy minke' ZI kisér.
lésbe, de sZlIbadíls meg II go-
noszról, Amen." X.·

ják csecsemőiket a cllclif61 és
nyamkáfól!

lia ezen· óvslabályok<Jt I)~

larliák aZ anyák, úgy bélhuru'
tos cse~semó sol<l<a! kC'\'esehb
lesz. ez okbó! eredó· csel'se·
móhalálozás pedig alig véllfl!11i
vagy se.mmi.

th fl gondos ~s l<0rütlck,in·

Az izzad!, cSli:pegó Clblak /tlb·
lákon alig szCírődött" ál a téli
eróllcn napfény, amikor· él két
nagyobb gyermekei felkelésre
bizlalla anyjuk, nehogy eIkés
senek az iskolából.

A kél lurkó, a K éves Gymi
~s él II éves Jó"ka halk kl1n
cogással sultogoll c~n:másnök,

miközben kiváncsian pislantol
ial< a nag\, ágy felé. ahol édes~
apjuk horkol!.

Soha ilyesmi! nem lállak még,
milli amil pár órával elóbb meg'
figyellek.

J':clesapjllk diSZI1őlorball voll
az este Timár lwmiiéknál. Any.:.
juk korán hazajött, .mert a !Íz
hónapos kis Marcsa minden
négy órában llallgosdn kövelelie
a világ legédesebb csen;egéjél,
az áldolJ anyah~jct. Apjukat
é1Z0nbéln csak a késői hajnali
óráld)all vezetle, jobba II mondva
"ipelJc haz il a HUllya sógor,meg
(lZ Islván bácsi, anyiuk lestvére.

A kél gyerek felriadt é:l nag}'
dörömbölésre és lá/'lllára. s
előbb Ilagy meglepeléssel, majd
vigyorgó arccal nézlék, hogy
velkőz/elik·és ,fékfelik;je 'önlu·
datléln, magával lehetetlen atyju
kat.

- T~ CJYllri, lájj()d hogy ló
goll édesilpánk feje, meg él tag
jai, a!<ár a kócbábuflal<? kér·
dezl~~ vígyor~ó arccal a Jóska.

- iR'il i'. CSllnVél voll. No de
anya jól meg is pirongalla
erősí/die Ciyuri.

---:- h1em hallali az abból sem·
mi!, jól mondla a janUó bácsi,
hogy a részeg ember elissza az
eszél, de I'lg\' is van, mondta az
ölödikes lóska.

- laj, csak meg ne ludja il

Taní/ó úr, hogy édes apánk is
így jár!, meri borzasztóan szé
gyelném magam.ll1ondolla nagy
komolysaggal Gyuri.

- Sz:égyelje ómag.il, vágofl
vissza Jóska. Nagy ember, hál
vigyázh(ltna magárél.

.- jaj le Jóska, Ile beszélj
ilyenekel, intelte bátyját Gyuri.
tvlasI fanulluk; hogya jó lsten
m~ghünlclle Nóé fiál, meri ki·

Gyermekeiben él
.a nemzet.

Nl211lZl?iiink, fájdalom, Ja3sail
pusztul, fogy. C "I. l okozza e~y

részi az egy-I,él gyermekes
btínös rendszer. másrészt a
nagy gyermekhalandósáf?

Az egykével szemben is fo- '
·Iyik il harc, tie annál gyc,rsahb l
~s bizlosabb eredrn?nn}'ell<iizd~ .
helünk u gyermekhalandóság

.ellen. ezen küzdelemben az
oroszfánrész nZ anyák". kik·
nek köleless!igük, hogy Ryer
mlZkiikel félló, s7erelógondual
Islennek és a Magyar jövőnek

meglarlsák, megőrizzék, fesl
bell és lélekben eróseknek és
jóknak felneveljék. /I. z anyák·
hoz ezen önfelőldozó és ma
gaszlos nemzeinevelő munkii
jllkban, minI készséges segí/ő

Járs ~I! OdéI egy orsúlgos ill
tézmény, a :-1lefániél, szakavafoll
úlmutalásaival és az anyagi esl.
közeivel is.

Tekinisék az anyák ezen in·
tézményt jc)al<aralú segílőlár

suknak, hallgassákn1eg és kö
vessék tanácsait, melyérl gyer·
mekeik egészsegcs, napslJga~

ras mosotYél lesz iutalmuk.
A csecsemőhélJálozásl1Clk, az

eselekigell nagy részében, a
nyári I)é'hllruto~ megbetegedé
sek az okozói, mély belegség
nek elöidézök ·'anemmegl'ele!"

·'fó gondöi"ás,"de!<ülöliösen II
helytelen táplálás.·

Ilyenlwr nyári idóben, ezen
árlalám· megzlőzése végell je·
gyezzék meg anyák a kövel·
kezőkel:

l. Ha csak teheiik, sohase
válasszák el csecsemőiket nyá
rOll. Szopla/ás előll emfőbim

bóikal mosogassák meg.
~. A nem szoptafotl csecse

mők élkeinek elkészíléséhez
mindig tiszta tejel használía
nak s azt· mindig frissen for·
ralj~k fe.1. A tejel állandóan hú·
vös helyen tar:~ák. Összement,
savanyú, V(lgy romloti jejel a
gyerml.?knek adni nem szabad.

D. A csecsemók fáplálél<ál
gondosan úgy készífsék el,

ahogy azl az orvos elrendelle.
s azt mindig pon/os időben és
.azelőír f mennyiségben adjál<
neki.

4. Övják csecsemóikel a ftízó
napsugártól, nappal hűvös szo
bában vagy árnyékos helyen
larlsók s eslefelé, ha már ld·
csi! lehúll él levegő, vj~yék őltel

a szabadba.
5. Minél melegebb az idő,

annál lengébben öllí'jzlessék a
cseesemóJ.

6. Végül mini legfonlosabb
óvsz()oályt emlilem, t'1 bélhurut
elleni közdelemben, a legyek·
lől való óvakodásf. A légy rá
száll él szopókájéÍra, evőedé·

nyeire sól él szájára is él cse
csemón~k, betegségeJ okozó
c;lirákal hintve el ezeken. Ov·

Endrőd kÖ3Iaég

képviael6testütete

uiból lárgyalla él l<özségi
t61<epénzek elhelyezé:')ének
régen vajudó kérdését, Oi
nya Vilmos és Rácz Lélios
~5 Polányi IsI ván tárgyila
gos okfejtései után a nagy
többség a I:-:ndrőd-Gyomai

Télkarékpénztárn61 helyezte
el gyümölcsöztetés céljából
él közsélli beléteket.

Egy szór~ rnagyarok
A Hármas- Körös szere

lellei kopoglal minden Iw·
lolilHls I-:eresz/ény ember
é1jtaján és bebocsátási kér.

Komoly iudósíiásl, szli\(
séges ismeretekel közöl .'}z

életlegfontosahb kérdései·
ról és esemény'eiról.

Egységet és összefogást
hirdet a j(l'iszlu'Sj elvekhen
és eélokban. Szolgálja a
hittestvéri és /ajszeretet /ié

mes irzéseit, hogy egvrnást
megértve, ssgítvc jobban
boldoguljunI.. él magyar
Ciolgolha rögös éleI utján.

Testvér! tvk~ghóllg<üszés
lllegfigyebz minden .. jött
ment" ·el és idq::en eszmét,
az oszló igi:lZság kedvéér!
figyeld meg és mérlegeld a
Hármas-Körös szavait is.
A te lelki és anyagi érdeker
det szolgálja hűséggel,oda
adással, pyisd ki hál előt·

te ajtódat és :szívedet. .

A gyomai búcsúra

I.. özel 500. endrődi katoli
kus vonult át !(örmenelben
Kiss; László k~plánveze;,.

,;. téséveL !'> szervezési és
hitbuzgal[;,i· szakosztály
eredményes munkát végzetl
a lélekemelő körmenet szer·
ve.zésével. A gyomai temp·
lomban Csernay Géza ple·
bános várta 13Z endrődiek

búcsús-csapa ját, al-d l( 8
órakor szentmisét hallgal;..
tak, majd tekintélyes szám
béln szentségekhez járultak
és felvá!tvél- ének GS iméld
stig mellelt tértek haza fa·
lujokba. A körmenej ben II

társaclalom minden rétege
képviselve volt. A szakosz
tályok vezetősége ezúton
is köszönelél 11}/jlvánitja
Csernay Géza plebános
urnak - az endrődi hivek
szeretetteljes fogadtat6~ci

ért.
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N A. G Y V I L A __G~B O--IJ......~ .
Mandzsuriának északi részén egy Megalakult az -endr:ő~i

svájci származású misszionárius szer- M O V E
zetcs egy egészen uj, európaiakból ál-" •• • ._

16 kis településre bukkant. A falunak \ , f. - hó J4-én alakűil rneg
több mint 200 lakosa van má~ és va- ~ove-Endrőái Társadalmi és Sport
lamennyien Szibériából a szov1et ha- ..' .
ta!ma alól menekiillek oda. A páter Egyesület neven., Demeter LaJOS
néhány katolikus családot is talált kö- ezredes il MClVe orszógos köz
zöttük. akiknek számára misét mondott nonliának kil<i.ildöffe irán yi/it
és meg is gyónialta öket. Amikor a sáva! is dr. Tüköry józse! el
többiek - nagyobbrészt görög-keletiek nöklefével az úi alakIllat amely.
és néhány protesláns jg - erről hal- _ " . .',.,
!ottak, valamennyien odasereglettek. nek a~ IfJus~g, fesj~. !<ulluraJCJ'
Könnyes szemmel hallgatták a prédi- /lak fejleszfesen felul a nem
kácíót és kérve·kérték a pátert, hogy zeli összefogás. bajliJrsias
vegye fel öket is a katholikus Egyház- együttérzés él cl?JkilŰzése. Hisz.
ba. Legtöbbjük 8--10 év óta nem volt szük. hogy él nagy lelkese..
istentiszteleten sem, egyszerlíen azért, d 'I 1 l It .. , I
mert ilyen nincs arrafelé messze vidé- ~sse. ~el?a .a {li egyes~ e va
kell. A szoviet Szibériában valósággallora vilIIra !mndazt, ömlI llJil
kiirtolta a görög-keleti papságot is. glÍra vállalt és kö%ségiink fár
Az egyik menekült. aki valaha a cári sadalmi életének eRységes ki
uralom alatt előkelő kor~lánytis7.tvise- alakílá~ára fog eredméo\7esen
Jö volt, meghatódottan kIállott fel az - k .. O . -
elsö sy:cntmise meghallgatása után: mu () lll. _ .. _ _ ..

bUjra embernek érzem magamat!" Az alakulo kozgyuJes koz-
Tizenötévi fep,yhiizra itélle <t re!ldúlfásSlll az alóhhi tis~likarl

budilpesli biintelóJörvényszék va'éJ:zlolI~. meg. .... , '
Mélllyaso\'szky Kasszián ben- D.~szelnok : dr. Tuk~r~ Jozs~(
cés fóigazgafó el,velemedell f.~.nok :~.Schmoll jenő. rarseln~-

ilkosál: Lesli András!. A ben- kok: Finta Albert és WalthJel'
~:srendel dr. Bernolák Nándor G!'örgy. Arelnökök: dr. Cseh

,ny. miniszlel' képviselle. ' joz~e!, dr: Hanye~~ V~ncze és Ka-
" . d' á - K' , POS! Mdrton. folll\wr: Kappef

A békéssEentan r SI r1zsan v' I T'lk"; (/ bá f,l ,,- '., ... l naTO y. I a!, r n uflOS.
R07al, aki lorvenyfe en' gyer· p.'" . C'7 J' if 1':;"11

' •. II' K' enz (!fOS. S1f( ozse. _, en-
mekel megolIe, a\.!r. una - "k - B, . r. fvá K'

, ,' .. b" - ··t -II" !'ll., oro. aranyat s n, !SS
masfel ev! orlQnre l e e. I"un- Ld f" S' . 'I' b' II"
, "k t" -' f ,'. " ,sz o. zamvIZSRa o IZO Sa!?l,(örsa, a gyerme orveny e en ' . . .

" ,.' 'd' ·'''··'·b-:"-Cbrl,;"" ',I,agok.Honlt Elek; I([rnghammer,
atYJa, I, OK07., en ol, egllol~. ~ 'Lá' ,. é. P' t' l' ~ 'd

' _ .' ' , "'i 0 SZ[O:' S mer, ,Ojos.,.., ·'az a- ,
~ákosl Mátyás volt nepblz· ~''5éÍgí,bizolIsági lagok: Csókdsi

1051 - többrendbeli gyilkosság, Béla, Kovács Mdlyds és' Timdr
l<Ízadás, hűlfenség és folytaló- Miklós. VáléJszfmányi lagok: Dl.
Jagosan elköveielI péllzhamisi· / nya Vilmos, ifj. Dinya Vilmos,
I~s b~nlell~, ~íall élelfogYJi~la~( Fölföldi Béla, Homok Lajos, Hu
fegY,hazra I.e.lte él budapesh Ktl. nya András, Hunya Zoltán, Kal-

Nb.l~____ '-- -----/ mdr Ákos, Kalmár Imre, Kovács
Agyonnyomta a traktor. - Ferenc, Kovács lllés, Kovács Imre,

,Sz(lbó Zsigmond 43 éves gép· Kovdcs józsef, Kovdcs Sándor,
pészl a dévaványai Herzeg- Les.'liezky józsef, Orbók józsef,
féle Uf(ldalonibiln. Sle/án Béla, Szabó László, timár

A világ legöregebb embere. Imre biró, Timdr Imre, Uhrin
Meshedi Gurbón Ali perzsa Vendel, Varga Ferenc, Varju FIUöp
földműves. 126 éves. IJtirollI- és Vörös Ef/a. PölfaR"ok: Szabó
szor nősül!. J8 éló gyermel<e Elek és Uhrin Andrds. .'::Jzakosz
van, !<özö!lük egy 100 éves fiú fály vezelók : Allelika : Lesniczky
és 95 éves leány. A jó egész- István és Tóthjózsef. Vívó: Ala
ségnek örvendő öreg per7sa py Andor. Tenisz; dr. Uhrin
leszé1rmazollain5k szám1J meg- Nándor. Úszó: Finla Zoltdn.
halCldja aháromszázat. fulball : Maluska Béla. Céllövé.

Orosz fogságból 21 évi fog- vészel: Fehérvdry Ferenc. '
ság urán Ieri hilza orosz fe!e- ..' , ,

, , I" k' l Helyrelgazdás. Oyornarol aztsegeve es neg'{ gyerme 'eve -... "k" I"
KI · J' f ~1 ' I k kozol.e ve.lunl< mu Ikon Im-glcs Olse <ti eves 1il II op- ,

, . f"ld - N b" t adéJsunkkaJ kapcsolaIban, hogypany! o muves. em Ir il 0- _._
, bb - I d' I" a versenyzo gyomai levGnfek

va a "szovje -parél Icsomo. k" "It It k k" .- ( J'
ozo nem vo a ozels <o a-

A mun~aker~l~kf:t. és álkol- solc (Tudósffónk Kiss Zsig
l

dusokat líllertJlllo li1borokban '_'"
akarják elhelyezni. mond, Sebok laJOS es lako

K• t d' k' 'd"?A I' Lászlóra célzoIf).l u Ja Imon am. lal'

li poslahivat<l!uj fónökén~k ne· A földművelésügyi minisz
ve: Kaphokohoakimiokewo- térium a fagykiir-súilolla vidé.
csaknemaihanok Dávid. - Csal{ i<ek 20 kat. holdnál llem lléJ
azl nem értjük, bogy fer reá ,a gyobb leríi/elen gazdálkodó
csekklapokra és ulalványokrll kisgazdcíinak Bllza-velómagot
ez a félmérföldes név?- Lám kölcsönöz. A visszafizelés ide
csak, milyen jóa l1évmagyaro' ie lertllészetben J936, szepl.
sílás ! T 30. Megfeleló községi bizo,

A rossz termés miatt kony· nyílvány melléklefével jelent-'
lJ.késsel elmetsZeIle nyakál Ács kezni lahel a gélzd6S~l?i iel.
Imre d()mbin,l~i kisiazda, - üiyelóll?geknél.

•
Személyihirek. Dr. Fáy István Békésvárme-

gye főispéÍnja dr. Heinrich De
Xl., Pius pápa dr. Czapik ,zső lb. főszolgabiróI és dr.

~yula nagyváradi apáikanono- 'Csicseri Ormos Zsigmond lb.
kol pápai preláliJssá nevezle

S t I k " .. ""k l főszolgabirót; főispáni lilkárl-,ki. zere elle oszon'Ju
lb. vármegyei főjegvzóvé ne

P. Csávossy Elemér a Jézus vezle ki. Mindkét kilünleléshez
Társasllg vo!llarloméÍnvfónöke.

óS7.inle örömmel gratulálunk.'jelenben a kalocsai rendház
fónöke- a délvidéki Csávos· Leveldy Kozma Miklós bel
sy bárói ·család illusztris lagiiI, figyminiszter ifi. dr. DaimeJ
valélmint, községünk kiváló szü· Simdor és dr. Csicseri Ormos
lölfje: P. Hunya Dániel él sze- Zsigmond lb. fójegyzókeJ szol
gedi egyetem papnövendékei- gálaIra miniszieri scgédlíl!<iiri
nek lelkiigiJZgafóji) - P. Ugrin minóségben a belügymlnis-de
Sándor lézuslársasági atya első riumba rende!le be.
szenlmiséjéri Enoródön larlóz- Uj megvei számvevőségifő

kodlak. A' h i ve k közül nök. Örömmel adjuk a hírl. hORY
sokan' végezték szentgyónásu, a Bajára helyezell Mézes jál/OS
kal a jóságos --arcrr-jQ,szuifa Cótanácsoslilódakélll-a szám,

Alyánál. vevőségi fónöki teendók ellá-
Báró Apor Vilmos gyu fli

apálplebános a napokban 14, lásával a Belügyminiszter Vin-
cze Andor számvevőségi la

togatásl felt régi iskolalársárjál llácsosl bízla meg. Reméljük,
dr. Tűköry József nagylapösi s kívánjul{, hogy a megbízalás
földbirlokosnál és Csernus Mi- állandó leend. Gratulálunk.

, hály apáfplebánosnáL..··/· ,
Az Országos Stefánia Szö-Dr. tInya'Beítő' nagyvára-

di Ooyvéd a napokban láloga-, vetség vezelósége az endrődi
l> Slefánla-fiókegyesület vezelő-jiist tell end radi rokonainál.

orVosé:üiI dr; Tiindr Sdridor hely·Mint halljuk, a nagytehetségű,
beli orvost nevezle ki. Meg·

kíválÓ szónoki képeséggel nyugvással vel/Ok ,a.~írl, a cse-
megáldolt férfiú Endródön óhéijl 'csemövl.ideI0m lelkiismerefe~
a közel: jövőben. iigyvédi ,iro~: kezekbe kerül. '; ,
dálnyiini. ,', " ,

Kinevezések. A kormányzó 'Sehuschniggk a n ce'" á r t,
, dr. M~dardsi Islvdn "miriiszfetiAuSijd'a:~v'eZ'-ei€r pölHikúsálsü
tanác~ósriak, a nagyváradi 'egy-, IYOSClütó'szetencsétlenség ér

fe~ '- Felesé~eaZonnal ször·háimegye preláluskanonol<já'
, nyelh'áll, ómagáes Kürl n~vúnak él miniszteri oszlályfónöki,

II , d ' I dr vo'sa fia megsebesült; a soffórje ha·je ége ,a omanyoz a, . n.1 ,
Kálmánl - az Aclió Calolica 1i1l1al vívódik. -Az ~gész\pr.

szág nagy megrendüJésselro·IJrszágos elnökségénekfólil- 0-.
kárál _ miniszteri lanácsossá, gad/a a . szörnyű ' csaptist ' és

V II 'K" I t I'" . részvéllel osztozik nagy fia fáj-él a ás- es ozo <a asugy!
M " I R' b '/"~roly e's dalmában. - O/tp király ésII1lSZ er mg auern.u

Horlhy Miklós kormányzó me·
jung Miklós kir. tanfeliigyelő- leg résl.vélláviralol küldlek a
kel tanügyi lilkárokká nevezle ki. kiváló katolikus polilikusnak.

Dr. Madarász Islvánl és dr. Bányalégrobbanás történt
Kósa Kálmánl ismeri és sze- Tatabányán. Vasárnap délnláll
relel/el köszönti Endród killo- megszóldllak a aányatelep szi.
likus népe. Dr. Madarász t933- rél~ái és jelezlék a kalaszlró
hon a templom védószenfjének fát, me ly a 9-es szilInú lé1rn~
~mlékiinnepén Im'lolt magils- kigyulladásából származolt. Ed.
szárnyalásÍl szenlbeszédével dig 4 halottja és több sebesüll
hódílolia meg az endródí híve· je van a szerencsétlenségnek.
kel, dr. Kósa Kálmán pedig az Vars6bó' minden év nyarán Czes
iskola épílések idején járt löbb· tochowába zarándokolnak a betegek a
ízben mílllII !< és segítetle elő Páli Szent Vincetársulat vezelése alatt.
I<iilőnleges ióimJulalával tanyai Az idén négyszáz beteg tette meg az
is!wl6illk lélesítésél. A hála és utat az Irgalmas nővérek ápolása mel-"
szerele! hangián köszöntjük lett és az orvosok, papok és betegápo
óke! magas kilünlelésiik<1lkal. lók kiséretében. A jasnagorai kolostor
mávé'J1. ban folyt le a megható ceremónia, mi-

közben az összes betegek megáldoztak.Rillgbauer ~<árolyról várme l

A német egyházi harc jelentéke
gyénk új vezetó lanfelügyelő- nyen fellángoit. Hitler által kinevezett
jéról nas;ryon sok szépet és jól Müller birodalmi egyházfó ellen lépett
h(lllollunk. Reméljük, hogy ed· fel az evangélikus egyház legtöbb püs
dlgi értékes- múködésél nttllmk pöke és papja. Ez azt is jelenti, hogy
hasonló sikerrel és elismerés- Hitler teljhatalmú diktaturája ilt kapta,

al: első támadást. A diktátorok, a kor
sel folytalja. Jung Miklós lan- látlan hatalmu kényurak mindig hatal-
felügyeló egyik legértékesebb muk alá akarták kényszeriteni az egy
tagja a magyar pedagógusok- házakat. Nem sikerült ez Napoleonnak,
nllk. Kiváló szakludásával. nagy nem sikerül sem Hitlernek, sem StaJin
&yakorlatí érzékével, szeren- nak, sem a 'mexikóiaknak. Mussolini
esés bánásll1ódjával nemcsak kezdetben ilyen irányban, indult, de

a vármégye tanflóságának sze- épen az mutatja bölcsességét és nagy
relel~1 és lisztelelél nyerte meg, ságát, hogy megtalálta aeegyedíll
de eh<;merésre faláll i1lefékes helyes utat, az egyházzal "aló egyiitt-
h~ly,;m is. mükOdbt



:ndrőd, 1935. julius 15.

I
IOyomavégf: Dicsertessék atya-
~k.

/

Iröbbiek: Mindörökké, amen.
Mirhói: Halljunk már valami

{isdgol; egész héten az ugarakon
~:attunk} el vagyunk szakadva a
.ii/dg/ól is.
l Zugi: Nem sokat vesztettél öcsém

'le/e. jól mégcsak /lem is igér,
iiemhogy adna. Azt mondd, hogy
'~ilyen a termés arrafejé ?

Mirhói: Hát bizony nagyon
'gyenge, Alig jobb valamivel a fa
'valyi semmigaznál.

Varjasi: Mink se dicsekedhe
il/nk. A sok szíken nagyon apró
a kalász. Némelyíkben':lég 10. ...../
szem SinCS. .

Zugi: Nem tudom aztán, hogy
kapunk-e adómérséklést ? Az e/óf
jdróságnak kéne felterjesztést ten·
ni. Máshol ís ezt csináljdk és ost
romolják apénzügyigazgatót. Hol·
dankint négy mázsa még a kiadá·
sokat sem fedezi, már pedig en·
nél több átlagban nem terem ná
funk. Ezerfelill kellene valami a

f megélhetésre is.
(Közben nagy Ilarangz gás és

a piaclérell nagy körmenet vonul
a templom felé.)

Varjasi: Miféle processzió ez?
Zugi: Hát nem olvastad a Hár

mas~Körösbell, hagy az Ugrin Sán
dor jezsuita fia tartja ma itthon
az elsó miséjét? Ö _vOllul be kör
menetben a templomba.

Mirhói: Szép menet, oszt úgy
látom, hogy a kíséret mind a ro"
konságból van.

Zugi: Igy szokás ez. Nagy meg.
tisztelletés egy gazda családra,
amikor a fiuk bejut abba a hires
szerzetbe és pappd szentelik. De
kitüntetés ez a falura is, hogy
ebben az esztendőben már a
harmadik fiát hivta oltárhoz
az Uristen.

Varjasi: Ni csak, oli látom a
Sándor gazda testvéreit mind, de
még a lörvénybíró és a gazda is
ott van.

Ugari: Hát hogyne vóna, ami·
kor nagybátyjai az ui papnak.

Zugi: De hol vannak a többi
nagybácsiai, egyet sein látok kö
zlJlök ?! FurcSa, hogy még ilyen.
kor sem enyhülnek, amikor a sa·
ját vériik legszebb iinnepnapját
iili! ?

Csejti: Pedig az Apátur nincs
is a klJrmenetberr?! Idegen papo·
kat ldtok olt. Ugyan kik lehetnek
azok?

Zugi: Vak vagy öcsém. Azegyik
a Hunya Mátyás jezsuita fia. aki
a papokat neveli Szegedében, a
másik meg valami fő-fó jezsuita
Atya, igy mondták a Káplán urak.

Mirhói: Hát bizony szép iinnep.
Boldogok lehetnek a siiiJők, hogy
megérhefték ezt a gyönyörű napot.

Zugi:Nekünk is szólana ez

", ..

Mi ujság,apo}Jíikában?

Zugi: No azért mégis tlióóen' ~

vannak a komoly, józsándékúem~ .
berek, aiok rn~g katonásan kitai:. . '
tanak a vallásuk mellett.' És hála· ,i"

Istennek, napról-napra ezek' sza-,"
porodnak. Visszatér még a. régF "
jó ictő, észretérnek még a tlJbbief
is" Adja is ajó lsten.. (EltdVoZ~p'.)·

.Nehogy, amig haderejénekle-.
kinlélyes része'Afrfkábao lábo~

• rozik;HilIel'szokásos hirtelen
;ségével raHa üssön és elfog(~ljo
Ausztriát, felbálorílja az osztrá
kokal, hogy kezdjenek hozzá
a Habsburg-kérdés megoldá
sáhöz. Az osztrak császárság
yiss1':6állflása mago után vonja

:iiéhóny régi DUOllinenl1 or<>dll
"rész esal1akoiásál is és egy
18-"-30 milliós szövelségi állam
már elnyelhelellen .fallll volna él

mobó némel ~n·omornl.ik.

Az első lépés meglörlént.
Ausztria visszaadlél a tiabsburg
dinaszlia csal6di birtokait é$
lehelóvé teHe a visszaIérésI. A
nagyhalalmak: Anglia, fr<Hlcia·
ország és Olaszország nem
teltek ellenvetést. Annál jobbcw
fenekedik a kisanlanL Állandóé!!l
tárgyalnak és fegyverl csörtel·
nek. Már azzal is fenye~elik él

három nagyhalalmal, hogy Né·
I\lelországho~ csallakoznCIk, ha
megengedik a Habsburg·restau
ráció!. "A reslauráció (császári
Irón visszaállilása) Idkezdené a
békeszer7.ódések alélpjál« jaj·
veszékelik a .megijedt . ország-
rablók. .

f}ene's' idóbb már hozzái'árult'

a reslauráclóhoz, merI ó is félli' )

a; összelák~1l Csehország né~
Illet terOIeteil. Ait gondolta,

hogy egy' osztrák-magyar-cseh

államszövetség ..:...' a csehek

irányitása alall - dönló té·
nyező lellet bel6thalallan idó~

kig· a -Dunavölgyében. De vala

holl~ket kapoita cseh búvár>

hajó, merI a napokban. máró

is együllfujja a nólál az, Er-'

délyl és DélvidékeI félló.' déli

szöve1ségeseivel.

Az oszlrák kancellár. súlyos

tragédiája - kissé' hólrtil/alja

az ügyek meiletét, de:yáIÓsz{~t1,

hogy él némel fegyverkezés hi-·

hetellenüll1é1gy mérve arra fpllja

indllani anagyhatalmakat, hOIlY
mielóbb visszaengedjék ősei c',

trónjára Olló/. -

t\,1dgyawrszág .e kérdésben .
vár. Nem .kockáztathat .semmij, .-.

de bizonyára félrelesz. minden

személyi kérdést és ellentélel,

amikor az ország érdeke .II .. '.

halározolI és eddig kerüli lépésI

javasolja.

én csak ezt tettem. Csak akkor tért
észre, hogya legyet kellett volna
agyonütni} amikor tiz évre i/é/ték.

Mirhói: fól mondod,. !gy tenne
sok ember a hittel is, a pappal is.
Ha óörtön nem volna, még az
Uristen blintetése és hatalma sem
{iasztaná vissza öket. -

AzI mondo'a/Ili, le/jessz~l~
csend. A korm6ny a Bélkonybi.1
készül, hogy annakcsúldíénen
és hangulatblHlO szói" aZ őszi

évad rl2form-lerveit és akluális
javaslalail, - a képvfselók pe·
dig Vélgy a fúrdők húsító hab
iaiban evickélnek, vagy ollho
nuk elzárt vári1ioc'lrJ köszörúlik
acsalélhélrdot al óklókeri nagy'
találkozóra. -

Egy~eB'Y reodeleí zavarja oly

kor él méla csendet -- j(21ezvén,

hogy még élkad egy·két "inség

munkás" él tóhivalélJokbao is.?/

A külpolitikél vizei már na

gyobb hullámokai vernek, Az
o!asz-abessLin .surló(Uis hélról

hélre erősebh lesz. Mussolini

rendel élkélr terem/ení ebben él

félvad országball. <:hol még

mindíg fennáll él rabszolga·

intézmény, s ahol él szomszéd

gyarmatok európéli lakossága,

sől kalonasága is állandóan

bizonytalanságban él. Ugyan-'

olyan fennhatóságol és befo·

Iyásl _kíván Etiópiára, mini a·
milyenl az angolok élve~nek

Egyipfomban.

Mussolinif azonban más fon
los cel is vezeti. Olaszország
él legjobban szaporodó népe
Európának, ahol az ifjúság és a
mindiobball jelentkező munka·
nélküliek nagy csapa/ál el kell
helyezni már azérl ls. hogy a
szétforgácsol! szociálizmus újra
gyökeret ne verhessen. Musso
lini a flleghódílalldó új gyarma
lokon· úi olasz lelepíf~seket,

valóságos kisebb olasz tarlo
mtlOyokllt akar lélesíleni, ame
lyek müvellségüknél, gazdasági
elónyük és éi megszálló halalom
erejére támaszkodva még év·'
századok mulva is bizlosfljál{ ,
az Anyaország uraimáI és ter·
jeszkedési lehelóségél. Ezéél
olvassuk az', hogy az olasz
katonaság és ifjúság mily nagy
örömmel hajózik ál Afrikáha.

Tudják, hogy jövójük, bizlos

megélhetésük alapjait rakják le cl

háború szerencsés befejezésé

vel, amiben lJem lehel kélség

már azért sem,merl Olaszország

aránytalanul fölölte .áll modern

.harci eszközökben Etiópia fölöl/.

Ugyanakkor Mussolini a Duna

vidékét sem léveszti s.zem elóI.
...

fere
testvérek. .Elmennek meLlettiink és
még csak a kalapját sem vetle le
a tömeg nagy része. Pedig úgy
illet vóna} hogy utánuk sorakozva
kisérfük vóna be az Isienházába
a földinket.

Peresi: Nem kell itt az ilyen·
féle. Ha egy idegen kezdene el
feesegni és hazudozni, mind men
ne utánna és eskiidne rá, de mert
ez a szép processió a templomba
vezet, hát nem törődnek vele.

Zugi: Igazán ránk passzol az
a törttnet, amely Baross Gábor.
ral, a hires yosut-miniszteuel esett
meg.

Varjasi: Mondjon kenci már egy I
jót, mert még elszomorodunk ! ? I

Zugi: Egyszer egy kövért llri
emberrel utazot! együll. Alig kezd
tek beszélgetni, megkérdÍlIZ alföldi
magyar: ugyan milyen val/ásu a
tekintetes ur? - Ugy-e ön kál
vinista, kérdezte mosolyogva a mí-.
niszter. - Emberünk csodálkoz·
va bámult Barossra és ekként fe
lelt: Persze} hogya kálvInista ma~'

gyar hiten vagyok. De honnan
. tudja ezt az úr, hisz még sohse

látott? - Onnan bárátom, vála
szolt Boross, hogya zsidó és
evangélikus szégyenli a vallását,
majdnem bocsánatot kér, amikor
megva/lja hitéi, - a pápista vagy
hitközönyös, vagy a papját
szidja. Egyedill a .kálomista az,
amelyik dicsekszik és elszántan
védi a református vallást, pedig
némelyik !lz esztendőben egyszer
megy el a templomába. - Hát
ezért tlldtam magáról is, hogy
kálvinista.

Varjasi: És tényleg így van ez.
Sok száz kálvinista emberrel volt
már dolgom, de egy se bántotta
a vallását vagy a papját. Csak
mink vagyunk olyan megrögzöt
tek, pedig egy valláson sem fog
lalkoznak tr papok annyit a hi·
vekkel, mint minálUlIk. Vallásun
kat szidhatják} papjainkat gyaláz
hatják, mi ugyan nem védjük az
igazságot, vagy a papban az Úr
jézust, hanem mi is kontrázunk
nekik. Csunya egy szokás.

Ugari: Bizony, ha sok feleba
rátunkon állna, ők is úgy tenné
nek a hittel és a pappal, mint az
egyszeri zsidó az anyósával.

Peresi: Nini, még ez is tuci
valamit l? Halljuk hát!

Ugari: Ujságbólolvastam, nem
tudom} hogy igaz vót-e, de érde·
kes. A biróság megkérdia Schwar
cot, hogy bűnösnek érzi·e magát,
hogy az anyósát, az öreg Schlé
zinger Szálit agyonütötte, amikor
az aludt l? Nem én, mondta a
Schlliare, mert a feleségem kért
leá. Ugyan hogy mondhat ilyent,
hisz a felesége szerelte az édes
anyját? Hát pedig ó mondta,
hogy "Kóbi, ha amamát . alvás
közben légy zavarja, ne keltsd fel,
hanem szd'né/klll asd ag}/on". Hát

erTe
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o 'K•• : d 11, ,:,','", ozgaz d8ag
" . ..' - ·1 .. I

'. :,: Gye~gé":~ 'termés. l Az uj búza-i~ánYárak A földmunk,ásszövetke-
'.' ,-, . . zetekkivánságai

. Az elm.ult het.ek, re\lenetes hő- nem elégitik ki a"'.'g:azdaköi-önsé- A csongrádi, szenf"si és a
. sége ..csaknem teljesen tönkre-teile . get. Belátják azt,'t1Qgy,~':'kormány szegvári FöJdmunkások ésVál-
, ,azt,~ javulást, amelyet a május: így is jelentős áldozatöL hoz .. il lalkozók Szövetkezete az el.

vé,g.i.j.ó időjár,ás a tavaszi fagy tól búzaár térítéssel, d~;:.az.,':rei!vmá'~~
~ mull három vasárnap tarlotta

~~~~~ázott vetésekben eredmé-után jövő másodikitossz:):termé~ 'gyüléseill :amelyeken behatóan
::,'lye,~etL:A fagy. erösen csökken- melJelt a mult éVin~!.oetjt';·60til~ fogjalkozlak.(1 liszavidéki föld-
,lelle a sarjuhajtáspk fejlódését, slérrel kisebb, haÍ1e~leg~.Iáb·l:i'l munkást\ép k~gégefőbb gazdél~

igy.a búza általánosságban a leg-. pengővel magasabb .. ir~nyáraJ{at sági és szociális kérdéseivel
t9bb helyen ritka maradt. Magyar remélt. Értbetetlenne'k t~rtjúk, hogy . és egyérlelmúel1 megál/apifol
holdanként 12~18 keresztet arat- íIletékes körök miéft:'nef!!ffoglal- .Iák, hogy: ö Iiszövidéki föld-
'akgazdáink~ A nagyhöség pe- koznak komolyan azad()-gdbona . rnunkásnépe/lIlinél előbb YÍZ~
dig összepréselle a szépen zsen- bevezelésével, amikbt 17:;18pen- szabá.1yozási ul-, vasul- és csa.
dülŐ magvakat Aföldmivelésügyi gös búzaadó-dr volna,diegdllap-it- /ornaépilési munkálalokhoz kerl

, . miniszterium legutóbbi. mezőgaz. haló oly meg91dá$sal.:'1iO'gy, az . juliaIni, 'tehát olyan munkához,
,dasági helyzetjelentését szomorúan államra több teher nem hárdm'ol~a .

áf , 'ák' . é lé 'd é . . " , : amely~k minél nagyobb töme-
c o t. 'meg, a cs p si .' ere m· mint eddig· s a ga~datársadalom
nyek;,Békés és Csanádmegyébe/l .' 'ii: " .... gekel kepesek foglalkoztalni.
dtlagosan 4'5-6 q.között mozol5 e~yszersmJnde~korraleró:l1a:tna AgyÜléseken fellárull ennek
kat. hofdankinl a buza termése. hatralékos adÓJát. -'-'Reform-:-kpr- i a szegén y néposzlá Iynélk min-
. ,KÖzségUnl~benis megindult a szakot akarunk, ne fá2zunktehát : denbaia, amelyre a földmun

cséplés. ,Keresztenkint '18-24 ki" az olyan ujjitástól ;~em;" amely .kiissz6velkezelek orvoslásI kér
lót .csépelnek. Megszorult, parányi 'valódi segitséget jelent a'magYar: tek a körmánytól. Kivánságaik
magot. A szem piros. sulyos, de népl\ek,s legfeljebb a, ~.~za-keres- : a' kövelkezők: A földml1nkás
nagyon kicsi. Eddigi jelentés sze. .kedők hasznát esökkent'i. Vi~~,kíirr:.. ! szovQ'jke-zeleknek átszervezése
rint klsholdankint 3-4 mázsás ket különösen érintö'irányárak~a i megfelelő üzfeli forgólőkévelés
termést ád az endrődi határ. Te- következők: Békéscsabá~ ••. (3.40, imunkaéllk~lmllkkal való elláfás~,

, kintv'eazt, hogy tavaly is aszály Dévaványa 13.45, Gyoma 13:~5, : ll, mUllk6snépnek fölrlbérlőszö
pusztított nálunk, katasztrófális az Mezőtúr 13.50 és Szarr~s, hajó~\ v,~l~ezelek~utján I~endő !elele
idei gyenge eredmény. Reméljük, állomás 13.80., . i' ; pllese, a közmunkélknak Inség.
hogy illetékes hatóságok. figye- ~ l1]unkakinlvaló végrehajtása.
lembe veszik a szomorú valósá- A 'vasárnapi munkaszU-j; niillségmunkabérek megszün·

, .: 1~lése és (I közmunkáknak vál·
gotés . legalább is adófizetéSi ked- net uj szabályozása. .'.' : 1~lali ulon, vpló végrehajlása.

vezményt adnak a súlyos csapás A kereskedelini miniszler 45268 ;.',';~Mindez0keí az igen fonlos
alatt szenvedő gazdaközönségnek. sz. rendeletével julius 14.én"kéz- :mi!nkásügyj:.kérdésekel a föld
Mint értesilIUnk, at endrődi gaz- dödő hatállyai kiterjesztette az lpári nH.inkásszöv~lkeze'ek saj61 ki·

: dák ,dr;, Tilköri JÓzsef vezetésével k á kü.l.d·.'o··llel·k J"e"lnnle'le"bnn kl'va'nJ'~k" .' mun a vas rnapi szilnetelésére:vt>. '" 'co u

. 'killdöUségl!tjáil:keresik fel a vár... ó . l·ela".ray"'Jt"'Inl· s ve'gu'" ra' nlu/al a. . na*oz korábbi rendelkezés~ket. /5> u u
.megye' Föispártját és·a PénzUgy- hlllározal arra,-hogy él föld.
igazgatóságot,~~ogy adó- ked. . A rendelet szerint nagykÖzségek." munkások legszélesebb réle-
vezmériyt .kapjanak. , tertiletén mindennemű kereskedel- ..i?eiben uralkodq.sajnálafosmun-
.- ,; , , mi·ésipari árusítás vasál'napon- kanélküliség. gaidasági és szo·

.... Anagy szárazság kint reggel 7-től 9 óráig végezhetO. Ciális nyomor ~ munkaalkal-
miatt erősen szenvednek a tava- Kenyeret, péksilteményt, gyü- mak megteremlése és a mun·
sZí kapásvetésék is•. ÁldozócsU- kálalok végrehajtására vonal·

. törtök óta. számbavehelö eső nem mölcsöt, tejet és tejterméket a ki- kozó eIÓfeTjesztésének soron-
o volt nálunk.. Napról-napra szép zár61ag ezeknek árusítására be- kivüli elinf~z~sét igénylik.

bOru,lást látunk, de csak szárító rendezett Uzletekben vasárnapon- A Nemzetközi
, sieletkapunk, esőt nem. Való igaz, kint reggel 7' órától délelőtt 10 Munkaügyi

hogy olyan szárazsági körzetben Máig lehet árusífani.
é.IOnk,- am,elyben minimális csa- H tr; k á k liivatal jelenlése szerini él világ

úsnemue et m jus özepétöl k 'Iküli' k ' O
Padék van. Mikor lesz az .a boI.' mun ane eme szamd 3október hó közepéig az' .ország miII" " bb -I "I"d . 6dog idő; amikor az Alföld mes- 10; e o egyo o vagYIs
terséges öntözésével 'eredményes- egész le.rületén vasárnaponkint reg- millió 25 éven aluli férfié.s nó.
sé tehetjtik a most gyakran kilá. gel 7-8 óra között szabad árusí- - Véglelenüllesuifó, hogy száz
tástalan. meddő emberi eröfeszi- lani. Ahol vasárnap tartják a heti- munkanélkülil;>ől Magyörorszá r

tése\tet I? á á t k hé k ló gon legtöbb a 25 éven aluliv s rt, ot anna t öznapra va munkás: 4~. _

.Öntözni kellene a áthelyezéséig a húsoeműeket reg- Az álfalános rüunkaJiélkülisé.
'. legelőket. gel 9 óráig szabad árusitani. gel a Nemzelközi Hivatal a kö.

. ,~z elmult napokban életrevaló - Hiányosnak látjuk a rende- velkezó eszközökkel akarja le-
eszoi~t vetett fel az egyik endrö- letet annyiban, hogy. nem intéz- törni: 1. a munkanéJküség el·
dl gazda. Tanácsosnak vélné dr. kedik a korcsmák és vendéglök leni bizlositással, ~,közmlln
thi kutal fiIratnia község /ege- vasárnap déle!őlti teljes bezárásá- kák megindításával, ~. a mun~

/öire, hogyannak állandóan folyó- ról, s a fodrász·üzlelek nyitvatar- kaidónek megfelelő megrövi·
vize a legelő jórészét még a nyári tásának délelőtt 9 óráig, való kor- dilésével. 4. helyes pénzügyi
szárazság idején is alkalmassá IAtozásáróI. - Ez is helyénvaló és valutapolllikávaJ, 5. nemze/-

.tenné legeltetésre. A mai legelő- volna. ." közi közös szerveze/ekkel. -
Vajha. a . sok fanácskozásbóJ

területek kétszer annyi állatot el Termény és állatárak. valami eredményt is lótna már
tudnának tartani és 20-30 év él munkásság l
alatt az egész kútfúrási költséget Tudósítónk jelentése szerint az -~

uJ' búzát endrődi átvételre 13.35 ....Munk_ások!, fedeznék a. megnöv.ekedett legel-,. . fillérért vásároIJ·ák. Az-öregkerti munkások közűl,töboe-tt
, tetési dijak. Természetesen a terv kértek dinnye- és veteményes földet az\,
'csak államsegély mellett volna A sertés ára az elmult héten 4-6 egyháztól. A plebáRiai 20 hold ugari
megvalósitható, de tudomásunk fillérrel emelkedett. Jobb minőségű szántó '- ősztől kezdve több évig

.' s~erint a Földmivelésügyi Minisz- állatok- 64-65 filléres áron kel- bérelhető lesz e célra. Julius hó 28-ig
terium készséggel támogatja az tek el;:' lehet jelentkezni Mészáros jános és

. ,." . Mészáros István örel1kerti lakosoknál,
i~eri' terveket.' Tanácsos volna A gyenge borJu ára ~nöség ahol a feltételek is megtudhdók. Bel-"
in~fontolni .az életrevaló eszmét. szerint 50"'::'60 filjétközött mQ.~ teritleti munkások is ielontkezh'tn:~! /'

______ t, _--/
,,",,,

HIRDETÉSEK

Endröd-'Gyomai
Takarékpénztár R. T.

Endrőd

Fiókintézet: Gyoma. Telefon:' Eudröd 2.
Folyósit rövidlejáratu mezőgazdasági"

,kölcsönöket. Elfogad felmondáslIélkülí
betéteket a legmagasabb. kamat
mellett. Foglalkozik a ballküzletminden
ágával, szelvénybeváltások, arany:'" és
ezüstpénzek, valamint külföldi pén'We~

mek beváltásával ll. mindenkori J'egma
gasabb árfolyamon. Mindennemti f~l.,.

világositással és utbaigazitással dijtaJa
mil áll rendelkezésre az Igazgatóság.

A Keresztény Fogyasztás- és Ér.
tékesitő Szövetkezet friss tejet bár
milyen mennyiségben a legmagasabb
napi áron vásárol.

"JÖVŐNKí' a magyar föld
munkások népszerű heti lapja
Szerkesztöségés Kiadóhivatala
Budapest, József u. 61 szám~

E n d r ő d ö n a Nagyperes
dUlőben nYolc kis hold föld
kedvező fizetési feltételek mel
lett olcsón eládó. Érdeklődni

lehet Békéscsabáil, a Békés
megyei Kereskedelmi Bankná!. .

Az Endrőd...GyoDldi
T akarékpénz:tAr Rt:.
U1indenféle

qabonane:rnüt
JDélgélli ,.iad Aron
vá.§á.rol.

Ell

ÓRÁK
ÉKSZEREK
DISZTÁRGYAK

dus választékban
finom minőségben

TAU B ER
MEZÖTUR

Gimnáziummal szemben

A Katolikus· Népszövet
ség Temetkezési
Segitöpénztára

utján mindenki könnyith'~ az elhalálo
zás miatt jelentkező gondon, megnyug
vást szerezhet magának és családjának

.Jratkozzék be tagul
mert ezáltal csekély havi tagsági dij
ellenében oly összegű temetési segély-

. ről gondoskodik, amelyből a gyógyke
zelés, temetés minden kiadása fedez
hető. A temetési segélyakciót a nagy
váradi egyházmegyei Apostoli Kormány
zó ur 1933/1933 sz. alatt jóváhagyta és
ajánlja.

Tagfelvétel és a dijak befizetése az
Endrőd-Gyomai Takarékpéntár rt.-nál
Endrödön.

Tag lehet minden 14-65 év közötti
egyén.

Orvosi vizs~álat nincsen I Legkisebb
havi díj 50 fillér.

, "Az Egyházmegyei Hatóság 1238/1934.
számú engedélyéveL"

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

Stefán Béla.
Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomda

vállalat, Gyomán.
Felelős üzemvezető: Teket Sáador.



Endrőd, 1"935. augusztus. 15.
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Előfizetési árak:

Negyedévre 20 fillér.
Megjelenik minden hónap 15-én.

felelős szerkesztő:

STEFAN BÉLA
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Endrőd. Széchenyi utca 2.

Hirdetéseket
kedvezményes: feltételek mellett

közlünk.

Az Egyház építő ·~s reviziós ereje
felfünőés gondolkodásra in

tő jelenség az, no~y ahol nagy
társadalmi megmozdulások tör,
lénnel<, vagy forradalmak rom
boló és átalakitó mUllkája je
len{(;ezii<, a hatóerők nem ld·
mélil< a vallás! és egyházal<al
scm. I{ülönösell lálillk ezt a
l<ereszh?IlY ~~yl1cí/dld<éll, ,:!só
sorhan pediH' j{\ ké1lolil<lIs anya
szenfegyh~zzal szemheil meg·
nyilvánulni.

A keresZfénység ug Y,a n i s
konstrul<liv tényező. Epiteni
akar, de rombolni nem. Szel
reli él fejlődést és haladásI, de
nem, vérözönijn ál, hanem az
ésszerű és komoly munl,a nyo
mán, a mult értékeinek megőr

zésével.
Ezérl !,erül ellenfélbe sok

helyül! olya II áraflllalokkal,
melyek a meglévő érlékekef
nem tekin/ve, évszázadok al
kotiisain keresz/ül gázolva ex
press fempól:ian akarnak ujjlanl
anélkül, hogy tapasztalaluk
avagy bizonnyosságuk volna
uj t e r vei k, eszmesziilölleik
helyességéről és valódi érté
kéről.

A többször megisméllód6
francia forradalmak, az olasz
forradalom és nemze li Idrály
ság lélesilése, a nérnellegyséR
meg-Ieremlése. adieslelen "őszi·

rózsás" forradalmak nálunk és
Ausztriában, él Monarchia fel·
bomlásával keletke7ő Ilj állam
alakulatok. a szovjef-rendszer,
a spanyol forradalom, a hitler
izmus stb. nem· eiéRecllek meg
a társadalom és gazdilsági rend
szer átalakítását célzó ferveil<
erőszakos kereszliilhajlásával,
de csaknem mindenüll támél l
dási központ jukká a kalolikus
egyházai pécéilék ld, hogy azl
legyöngilve vagy megsemmisitI
ve, lIfalmukal- felfogásuk sze·
rinl - biziossá legyék.

Az EB'yház ugyönis nem néz'
helle sző nélkül a lulzó és rom
boló fendenciákal. Az egyes
országok társadalmi berendez'
kedésébe elhelyezkedve - él

maga gazdag szellemi erejével
és jelentékeny anyagi áldozal
taival mindenüJl sokal leli és
sokal alkotot! nemcsak él val,
láserkölcs, de a tudomány, mú·
vász et, irodalom, épilészet és
charilás terén egyaránl. - Az
Egyház is lcílla, észrevell<.> és
bátran oslorozla él kiilönréle
társadalmi, polilil<ai és közgaz
dasági helylelen irányzaIokai
és kinövéseket, szembeszáll! a
közhatalom birIokosaival is, ha

azok visszaéllek l<ivéleles helYI
zel ükkel, de a javilásl és or
voslási alapos megfonlollságl
l?al kidolgozott tervek és esz
mék alapján fokozalosan, lár
sadalmi rnegrendiiíés és össze
omlás nélkül kivélnta és sür·
gette.

Aminl helyjeleni! minden i~az

sflgféllanul támadó háborul, ép
ngy Ildrcol cl dreslrukliv irány
zéJIokkai szemben is. A relfor-
galás mindig rombolási, PllSZI
lilásl jelent, s az emheriség
nem azérl dolgozik évtizede
ken; sől századokon keresz
liii, ho~y amil verejlékes mun-
kával hosszu időn át termelt,
azl pár hónap vagy év alatt
rövidlátó, kevés gyakorlali ér
zékkel biró forradalmárok meg
semmisítsék vagy értékében
sulyosan lecsöld<ent!)ék.

Hogy végeredményben kinek
volt igaza, azl az idők !lS kÖ I
velkezményel< igazolják.

tvlinden ujdonság héÍrom na
pig fMI, mondja a közmondás.

Ui irányzatok és eszllleáram
lalok egy-kél évig vagy évlize l

digl11eghódUhafják és narl<oli·
zálhaliák us:;yan a tömegeket
és népekel, de CI l<iábrándulás
fellélleni.il bekövetkezik.

A szabadkőmiives Franciaor
szág eikiiIdie r~ómába minisz
lerelllökél: Lovalt, hügy az állam
és egyház helyzelét rendezze,
s utóbbinak óriási erkölcsi se·
gitségét megnyerje.

Az orosz seovjet ma is vulká
non láncol. Vezelőinek I<apóra
jöjl az anH'ol és francia figyel·
mez/elés. s mini olvassuk ha
marOSalI kényfelenek lesznek
l~lenlli öldöklő fegyvereikel,
hogy szabad folyvást engedje
nek az egyház. valláserkölcsi
és kulturális müködésénel<.

A jascizmus alyja: A{ussolini
bölcsen belálla, hogy Olaszor
szág valódi egységét és meg l
erősödését az Egyház segil,
sége nélkül tökélelesen kifej·
lesz/eni és llIeglarlani nem lel
hel. Az egyházzal való kibékÜl
lésével koronát tetl aJkOlásaira
és OJaszország-of valóban a
viltlg egyik legerősebh halai I

mává felte.
Spanyolország dicséretrelllélló

buzgalomma! igyekszik reparáI
ni mindazt cl meg~ondolallan

ságot és tévedésekel, am<.>lyel
a forradalom zürzavarában ~
esztelen fiai - az Egyház el
len elkövel/el<. Az egyház segil l
sége békél és konszolidációll'og
ercdményezni a birodclomnak.

Csel/szlovákiában él huszi/ál<
teljes állami ffll1logaiössal jfl·
madlak az Egyházra. Tizenöl
év ulán Benes külügyminis.zler

- cl Csehszlovák állam allw
lója - kijelenlelle, hogy a
"katolicizmus külso és belső
ereje az állam és nép fontos
\\Omponensél jelenli, sannök
poziliv morális vallásos érlé·
keit SláZS"li!lzalé1cosan kell érI
lekelnie mindenkinek ... · .... ,

Jugoszláviában az eimulI na'
pokban fogadiák ej a Szen 1
~zél(l<el kÖIÖll szerzódésl (kon
kordallllllül), alllelybcn elism,zr'
ték a katolikus egyház szaoad·
ságál, az állClm kölelezeltséget
vállalf a papság fenntartásáról,
államilag is törvényesnek ismerte
el az egyházi házasságokat, meg
eng-edle és elősegíti szerzetes
rendek kulturális müködését.

Mindezek ib!azoljál< azl, hogy
Krisztus Egyháza a világ leg
nagyobb erkölcsi és nemzet
fennfarló erejét kölcsönzi az
egyes országoknak és népek·
nek, s ellene huzamosabb ideig
11i?01 bir küzdeni egy~lIen világi
i1alqlom sem. ,

Pár hél/~l ez~d61i 'egy l<ílünő
protestáns politikus ismerle el,
hogy "Középeurópában a legna
gyobb jelentöségií erötényezö .ma
a falolicizmus." Ez az egyellen
kerel - irja, - amelyben a
trianoni magyarsággal találkoz.
nak a trianoni béke által elsza
ki/oli tólok, horvátok, rutének,
bunyevácol<, svábok, székelyek
stb.

Figyelmébe ajánlja az ország
vezetőinek e világosCln láló
protestáns publicisla, hogy
Csonkamagyarországon is ismer
jék fel a katolicizmusnak lelkeket
összekapcsoló és összevonó hatal
mas erejét, meri ez a legnagyobb
vOllzóesz!<öz. amely az elszal
kitott, legnagyobbrészf kafoli
kus lakosságot ide vonzaná a
kalolik us Magyarországhoz.

De ehhez az kell, h0gy a
megszálIolI területek lakosai
lássák. hogya magyar kalo l
likusok jogos Idvánságai meg l

hallgatási, panaszai orvoslásI
nyernek. Mindeneseire nem
gyakorol vonzó erőt sem a
I<aloiikus lólokra, sem a hor~

vál0kra, amikor azt .láthafják,
hogy az ország kalolikus la
kosságál képviselő 11ercegpri
más iavaslatát - agyonhallgal~

ja és figyelmenkivi.il hagyja a
kormányzat - Ezzel nem se'
gilelték· elő a nemzeti felláma·
dásf és integritást

Az Egyház hiferkölcsi törl
vényei isteni jogon alapulnak,
azoknak elfogadáséI és érvénYI
rejutlatása felfrissitéséf jelenlend
a IleiTL~el erkölcsi élelének és
szellemi meguihodásának is.

r-id szeIlf Islván hol.og és
dicső biroJéllmáróJ álmodozunk,

akkor ir.5nyilsuk és vezesslik
.az országol a nagy {(irály tör·
vényei és szellemében. is!

Ez lesz a valódi' reviziós
polijj~a I

KEVESEBB BESZ~DE~

TÖSB CSELEKVÉST!
Olvastuk az elmult napokban,

hogy a fővúosi rendőrség 64
kommunista vezelőr farlózlaloH
Ic, akiI< az elégedetlen num
kásrélegel tüntelésre, rombo
lásra buifog'éllfák. -

Ugynncsak naplnap után jön
a hir, hogya világ leggazda
gabb államában hetek óta for
rong a szociáldemokrala·kom- .
munisla réteg és vad szines
katonák tartják fenn a rendét
a "győzelmes" Frankhonban.

Az évek óla tarló slllyos gaz.
dasági helyzet, a legutóbbi két
aszályos esztendőben elleri~dt

"nincstelenség" melegágya a
felforgatók esztelen törekvései-
nek. :~ .

Mível azonban a magyarság
már igen sul yos tandijat fizetell
a szociálisla·kommunista·forra
dalom "dicstelen tiralmáérl". öl,..
betel I kézzel nem nézhetjUI< a
szomoru jelenségeket ._.

Tudjuk azl, hogy maga a
Csonkaország is nehéz hely
zetben él. De mégis komolyan
kell lalolgafni az esemérÍy~ket
és minden lehelőt elkövelni,ar
rélnézve. hogy 1IIapo&segilséli?'
nyujtássallehcz!eHenné tegyUk az,
uszilók forradalmi tör~kvé~eif..':

Már ismétellen· szóvá téltük
azl, hogy alkalm,· "inségmun·
kák" ni%m hoznak megnyullvás(

. és nem bizlosiiják az ,éhező

t()().OOO földmunkás család min·
dennapi kenyeré/. - Hiibci' Id
dobolt pénz ez, melyorvoslást·
nem nyuj'. , ,.;-"

Olyan közmunkákrólkell~on·

doskodni, ha szükséaes állGlm- :
kölcsön ujján is. amelyik él'
munkásság zömének évenkint
lellalább 5-6 hónapili? kereSel- ..
lel nYlIjthal. - A csalornázá·
sok, ulépitések 'erén SGk meli?
oldandó f~ladat vik méli? reank.'
Késni nem sZl1bad; merI él S'ZOI
moru jelen na~yon sulyosjövóI-·
rejthel méhében t "~O •

A Miniszt'1relnök ur sz'űciális:· ..·
gondolkozásálől és izzó magyar ...
fajszereleiétől várjuk ft sülilős

és gyökeres me~oldást1



'HÁRMAS-KbrlÖS

·~;.<..,';::.:.~:A.'.",bi~c)rQ. ,I'l~rcegprirnjs pásztorlevele
,.::;;~. ,."..' a katolikus nagygyülésröl

Istentiszteleti havirend
AlIR'lIsz/us 25-én fél 4 órakor

a~ Ollárc\?yesUlel, augusztus
;) t -én d. u. fél 6 óral<ür az
Euchariszlikus Férfiligél, szep
tember elseién délelőtt fáI 11
őrakor a jézus .szive Szövet
s0g csopor/velelllj. szepteml!>er
5-én fél 6 órakor él Leányegye,
sUkl, s a 3zivgárdislákvégzik
havi áj/alosságukcll és szent
gyónásukal. -

15 éven felüli hajadonok köz'ös
szenláldozáshoz iárulnak szep
lelnber . 8-áll KísasszonYllopján.
- A hitbuzgalmi szakosztály ez
uloll is felhívja a sziiiöket és cse
lédfarló gmdtikal, hogy a feJ~

iigyeletük alá tallozó ha;ildo
noka! l-\i'3holdov,ass7onv iinnc
pén reggel Lzl 7 órill,or fl 57CI1I
ségekiJez való járllléÍ5ra hll7'
dilsák és en[.!ediek.

A tanítóföldi iskolában aUllusz
lll:;; 25-é ll, Az öregkerli kápolnll
iskolában szepfember 15'én
Illulalunk b" s?C'nimisél.---..--------Ötven vak hadirokkant

a pápánál
A nyár meleg napjaiban kissé

korláfozfák a p~pai kiha!lg!llások
számáI. XI. PiLIS azonban közbe-'
szólt, amikor arról értesült, hogy
a római Hadirokkant Otthon SO
vak harcosa szerefné öt felkeres
ni. Saját maga jelölt ki számukra
időt és több millt egy órát időzött

körükben. A vak hadirokkQlnlalc
papja egyenként odavezeIle öket
a pápához és a legkiválóbbaknak
höstelteitnélJány szóval feJeml i
telte. XI. Pius pápa megható be.
szédet inlézett hozzájuk és meg
áldotta őket ...

Összeomlás előtt a szovjet
vaHásellenes politikája
Bcavatolll<örökböl származó ér

tesülés szerint a szovjelek politi
kájáball nagy jelentöségü politikai
vá\{ozás van. folyamatban. Az orosz
bolsevizmus, a jelek szerint, je
lentékenyen ll1ódosilja valláspoli
likáját.

A szovjet legkl)zveflenebb célja,
hogy felvegye il diplollliÍciili bp
csol<llol«:1I Jllgl)~~/';ivitlva' is. A
jugoszláv könnállY ene - leg
ujabb hírek szerint -hajlandó is,
de csupán azzal a feltétellel, hogy
a szovjetlwrmány nem csupán a
kaloliku:> vallás szabadgyakorlalál
biztositja, amit Lavainak már meg
igértek moszkvai látogalása alkal
mával - hanem leheiövé teszi a
szabad tevékenységet Jugoszlávia
i'l.!Iamvallásának, a görögkeleti val
lásnak is. - Moszkvában immár
nem zArkóznak el mereven en/lek
a követelésnek teljesítése elöl s
az utóbbi hetekben már tárgyalá
sok is indultak meg a patriarchá
tus helytartója és él szovjetkor
I'TIlÍnykö7.i)IL Ezeknek a tárgya·
lásoknak al. il célj'!, hogy egybe
hivják az össz·orosz szenl szinó
liusl, amely azután l1legvl~jaszt 'ná
<lZ uj orosz pátriárkál.

Ha elek a lárgy;:J1ások sikerre
vezeillek, arllire van kilátás. a
szovjetek forlllálisall elismeri!: II

görögkeleti egyházat és biztosítják
a vallás szahad gyakorlatát, egy
idejüleg pedig lefékezik az isten
lagadók vallásellenes /mcál.

Endrőd, 1935. augusztus 15.

Lapunk ll1uil havi számában
inlé7ell feihívási VOIju J6zsef
ldsgazdaköri elni)k az endrődi

gazdalársr-dalornhoz és lJivtl
sára millle~y 80 kisgazda gyiill
össze él Katolikus Népházban,
hogy meglJcsl.éljék és elóké
szilsék cl IC \'acll )(alolikus
Gazda-Ilapo,".

Szent /S/FlÍTl-kirdly ünnepén,
augusztus 20 (Ífl reggel 9 órakor
a Népházban lJ,yii!\'kunek él fain
kisgazuái és onllélll teslületileg
vonulnak az öreg lemplornba.
ahol ünnepi szentmisén kérik'
Islen áldásá I övéi k re, lllunká
jukrél. -

Islenlis7.felel uláll a Népház
rnozilcrmébell közös mq:?be
szélést lorlanak a lep,ronlosnbb
lo!élzdél kérdések és baiok 01'

voslását ill('iól~:g. E 11 órakor
kezdódó értekezIeIre 11lC'!,?lliv

iák él vúrmegyei Gazdasá~~i

G;gyesülel Elnöksél]él. a vár
megyei ga zd a sági r:: el iigye Iől
és a Tiszanluli tvlezógazda:3ii!?i
Kamara Elllökségét is.

Az érleknkl kimondo/la,
hogy fl szövetkezés - minden
pártpolitikától melltesen - kiliÍ
rólag a gEl7..dElközönséj? szo
moru lJelyzclének iavilásáro
irányul. -

Elhatározlák. hogV minden
évben szeJlI Islván király ün
Ilepéll "g'ill.da·napol" léHlallak
é~ annak relHkzésére Vmju
József elllö!:lcle {lICIt! ~O lagu
rendező bizoflságot válaszlol·
lak. A bizollság ie~vzóiéiil

Kovács Mátyás igazgaló fiJllilö/,

liszleletbeli l a g j ri i lJ I pedig
Csemus Mi/lály apálplebánost ~s

dr. Tiiköryjózsef nagybil tolw')l

kérték fel. -
A rell(\('ző bizotl:,é)..: lilg;ili:

Varjú józsd elnök, l(almilr 1111'

re, Hunya István, Frolyó Islván,
Variú J. Imre. tiunVél E:t\1ályás.
Uhrin Vendel, Uhrin Péter.
~(l11cllár Sándor, VarjlÍ S(Índor.
.szuro\'ecz Pál. Timár tvliklós,
(J(llai l'vlihály, VéHilJ f~lek,lv(1n\,i

Islván, Timár tvlihtlly. 1-1unya
Ince. Varjú Tamás, Vi'lrga Málé,
VClszkő Pál, Czikkely Islvilll.
Rácz Lajo~.l(ulik Vend~I, Oyu
ricz<l]rnre, Uhrin Mihály, I-funya
Anlal. ~<urilla Mihály. tvlésziiros
jános.

Mindennemt1 imlilvány e bi
zotlság el~ségéhez tldalldó
be aug. 1~;.ig, ilmíkor is a
bizofiság megbeszélést larl il

Kélloliku~ Néphilzban.
Gazdatársak ! Saját jólfelfogott

érdekünkben 20-án reggel 9 óra
kor gyillekezziink a Katolikus
Népházban !

Endrődi

katolikus gazdák
csapatszemléje

A szarvasi búcsú f. hó 18-éÍll
lesz. A szenll1lísél CsemusMihdly
iJpéÍlplebál10s pOlllifikálja. a pré
dikációi pedig Kiss László en u
rödi káplán mondja.

Az Aclió Ca/olioa Országos
ElnÖksége - az idei kéllholilül:
nagygyűlés helyéül az Iparcsar

. nok előlli nélgy lerel jeiölje ki. -
Szeptember-~8-áll, szomba

Ion d. u. 4 órakor az ország
kéllol.ikus leányserege, d.' II. 6
órakor a katolikus férfiak Credó
egyesűlele farJja országos p'yii
lésél. -

A nagygyülés megnyitását szep
tember 29 én d. e. fO órakor dr.
Serédy Jusztinidn biboros herceg
primás végzi, aZ ország (Ópap
jainak - jelenlélében, Az Üll'
nepélyes szenlmisén 600 kis
pap énekel.

A megnyiló diszgyiiIésen a
SzentalYél kövele : a pápai
nincíus. viléz József fóhereeg
és a legnagyobb magyar S7Ó'
nok: Páler 5angha Béla iéz us·
tárSasági atya mond beszédeI.

Délufán él szenl István belli-

likától éiz Országházig - lJar.!Y
szenIséges körmenetben hódol
a magyar kalholikusság Krisz,
Il:Is királyn~k. .
." Az elmult évben Krisztus és
a család ielszavávaJ folyI le a
jubiláris Ilaggyülés. Ezl a gon
dolCllol vitle be eg-és? évi J)ClSZ
forációs munkáiáho minclen hil
közsé).J.. - Most krisztus és a
gyermek, p,azdag fárgykör(;bell
kivánják feitegetni a magyar
gyermek jogát éleléhez, lell< i
es tesli egészségének bi7,fosi
lásáIJoz. - A I<övelkezó mlll1#
kaévnek ez lesz a célkillizése.
- Az iriinyelvekel és lenniv{I-
lókat az orsliig le~kiválóbb

szónok,ü ismer/elile a vidJk
papságállak QS öllludalos I,ato·
likús hiveinek pedig kÖleles·
ség e leend, hogy felfigyeljen és
munkára sorókozzék a nem·
zetmenló cél szolgálatára.

A tIITETL.E:N ÉDESA.NYJA.· -~ '". : ".' .

'~~':;;Ser'di jusztinián dr. bíboros
· '·her:c~g.primás legujabb pászlor
.c1eveléhena következőszöveg

gel hivla fél II figyelmet él kél-
. tolikus nag~yülésre. .
, x''.~;,'A lülloliküs léJekönludalos

-,m~gnyil~lk()zá~ál,erőink szám.,
, bav~jerej és~-le'lkesedésünk fo.!
köz~sát szolgáliaélz'országos

. ka/oJikus· naggyülésnekévről·
'évre vissLaféró idópontja. Az
idén szep/ember 28.. 29., 30,

, .és oktőber 1. napjain rendez
iÜk meg ezt a seregsZi2m!ét,

"'amelynek ve~,elögondolatllezul~
lal: ;,Krisztus ·,~s d gyermek",
.Hagyományos szokás szerin I
cl naggyiilésl megelőző nélpOtl

"ú'esÜ harangszó elóll az or·
"száii'~alamennyi'lemplomában

.,. :megszóJalnak él Qélrélngokés
':'''egy félőrálghirdetik a nagy#
. gyülés kezdelét. Ez!' él félórás
· . harangozásl szeptember 28-án
. azesli'hartÍngozásf megelőzően
; fóegyházmegyénk valamennyi
" tBniplömábéln' élZ id~n is eiren

.. '-delem.. Tervek szerinl az idén,
ls keresztes gyorsak indulnak ez

"lalkalommal Budapestre, hogy az
'·.országminden részéb6l minél töb-
· .. ben és' minél kevesebb költséggel
" vegyenek' riszt a hivek a katolikus

" nagygyülésfőilnnepességein. Az
Aclio CalhOllCé! plébániai szer'
vei fejlsék ki a leghatékonyabb

"propagandát az egyházközsé
. :. gekben, hogy minél többen kap'
:"csölódíanak bele ezen orszá·
" gos kalolikus megmozdulásbtl
'. és'fistlelendó papjaim külön

ig'yekezellel buzditsák hiveikef
,< . a nagygyűlésen Villő részvé"

:teil·e."· .

""'1 Az elözöszázadnak egyik leg- anyjának, ö válaszolt a papnak,
" ismerielib hitetlen irója a francia mint egy jámbor ministrál1S.
,. Renan volt. A legelvetemültebb tet- Nemcsak Renan·nál, de a leRtöbb
: tét akkor kövelle el, amikor pén- istentagadónál és egyházellenesnél
:lért megirta a "Jézus élete" cimü meg leht! figyelni a századok fo

" munkáját,' amelyben ördögi go· lyamán, hogy a lIifdlenségiiket
·:noszsággal azt iparkodik belebe- csak ritkán iparkodtak rávinni

sfélnL,az olvasóba, hogy. Jézus környezetükre és szeretfeikre. Mint.
,; nem·voLt lsten, hanem csak. em· ha ezek a szerencsétlenek érezték
::_ber..;~ Denifle domonkos atya jó
~. isméróse' volf Rinannak és az iv volna, hogy a legnagyobbboldolJ-
"Úritaoadóigen fi,ztelte ezt a ki. ság a !zit és eitől azokat, .akik kö-

6 zel állottak szívükhöz, flem akar-
"vdió "egyhdzClrót. P. Denifle je· ták meaFosztani. _ Érdekes dolog,
"'gyezte fel. hogy mit tett Renan, ö)'

'.' amikor édesanyja haldoklolt. Maga hogy Luthert/ak éde,mnyja katolikus
.Renan ment el a plébtinosért, hOgy maradt és mint ilyen is halt meg.
édesanyját jöjjön meggyógyítani és A hirek szerint Luther édesanyja II

:.neki a szentségeket feladni. Sőt az haldloságyán azt mondta fiának:
'Oltdriszentséget vivő pap előtt le- . "Édes fiam. én márcsak megma
c\','v~tt kalappal ő vitté az égtJ gyer- .radok az én régi hitemben. E te
',.' :tjdt' tartalmazó ldmpást és ami uj !,itedben könnyü élni, de az én

kcr. az úiolsó kenetetfeladtdk édes- ré~i hitemben könnyebb meghalni."

~li% r'~!: .h~ __ !L!!2! " . --~---~---------_ _-

'~:~i/\SZEP.tEMBER ,"28-ÁN' ESTE
:~. :'~. ,; "AZ' EGÉSZ ORSZÁGBAN
'lV1E'(~4$ZÖLALNAKA HARAN.GOK

" .,. l""
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Tanitó-- és tanárválasztások Endrődön

Gömbös Gyula miniszterelnök
ismertette a kormány leg~~özelebbi

munkaprogrammját
Érdekes szokásl hOLolI di- bizoményokkal ~~yüll, ami

valba él lwrmányeln(>lc Össze· ('gyullal az e~yke elleni véde"
pakol. miniszlerlársaivéll és el- kezésre is szolgáilléll. ezzel a
vulnak az ország egy lávoll?Ső nemze! ereje megsokszorozó-
csendes helvére, élhol nem za- dik.
varja őket semilli és 0/1 napo- Ezzel l<é1pcsolalos a telepi/és

kun ál dolgoznak, lerveznek, kérdése· is. amire 10-:- IQ lnilliót
Jéwácskoznak az ország leg- már félretell él pénzügyminisz
fonlosabb és Je~sürgósebbkér· ler, ehhez járul az lIjabb 15
déseinek megoldáséÍn. miliió és az éV<?í1kénli 2 millió

Az elmul! hélen a Bakony is, amelynek segilség-ével meR'
csodéÍs vidékén hal nDpon ke- lehel oldani a kérdés!. Az erre
resztli( folyt a tevékeny munka. vonalkozó lörvény;avasla/ de-
amelynek eradmélly<úől hélfőn cember 31-ig a Ház elé kerül. A
es/e SZáOlOl1 be Gömbös GYU\D lelepilés u/ján nyert lelkeket
miniszterelnök. ötven évre lekötik, !Iogy birlo·
-A bakonyi minisz.terlanéÍcson kosaik meglönuljanak birtokos-
els(")sorIHlJl llwghesz~lliik 111. nélk lenni és hogy mellakadá-
orszéÍg' I~[ilpolilikai helyzeiéi - lyozz(}l\ l'uklld< il i>irlolwklldk
mondotiCI a rnlnisl.lerl2lnök --- az elherd6lösál. I:zzel a refol'ln-
és megiÍlldp'ilolluk, hogy az mal él- ma~Yélr nép I'ejlődésé-

. eddig kövelell kiilpolilikaivo- nek törlé ne/ében olyal alkot a
naivezetési továbbra is meg- . kormány, ami évszéÍzadokra
lartjuk. A körülfel<lnfó. öncélu. eldöpti a magyarság s0rs6t.
magyar külpolilika ez s a ró- Lelkes taps és percekig tar
mal egyezményre lámaszkodH<, ló éljenzés követle Gömbös
mely nemcsak polilikailag~ ha- Gyula. miniszlerelnök szavall,
nem gazdaságilag is aleglel- aki ezuléÍn Darányi Kálmánt kér·
jesebb mértékben beválik. A" te fel, hogy az llszálykilr pusz'
Kárpátok medencéjében a. kö- titásainak megakadilJyozására
zépeurópai kérdésekel nem le- lelJ és foganéltosilandó iilléz.-
hel nélkülünk megoldani. jogos kedésekel ismerfesse . A föld
és igazságos. köveleléseink mivelésügyi miniszlel' aZ idei

mellett leháf mindvégig ki/ar- rendkivüli szári:}zsággal és az
tartunk és lovábbla is egyen- ezzel kapcsola lOS aszályká-
jogosultságot kövelelő poliJi- 'rokkal összefiiggó problémá-
I<ánkat I<övefjiik. Az európai kal kél főcsoporlra oszlCJfJa. Az
béké érdekében hajlandók va- első csoporiba sorozhalók,
Ilyunk minden áldozalrél, de amelyek azonnali intézkedéseket

hangsulyozzuk, hogy csak ak- tettek szükségessé, a másik pe-
kor. ha elismernek bennünkel dig, amelyek egy szerves ój-
mindcw tekintetben egyenrangu rogó programkeretén belül Vélll-

nemze/nek, nak hivalva a szárazsil~ kö-
Nagy figyelemmel és az olasz velkeztében eiőállolt állaléÍnos

nemzel iráni érzelt baráli sze· mezőgazdasági helyzel Orvos-
releltel kísérjük abessziniDi ese- Jás'ára. Elsősorban a takarmány
ményeket is, ludva azl, hogy ez hiányon kell segiteni. A Magyar
a kérdés ma az európDi prob· Nemzeti· Bankkal egyelérlóleg
lémák homlokterében áll, re- intézkedés törlént abban az
méljük, hogy nem lesz káros irányban, hogya szálastokar-
visszahalással az európai hely- mtinyok, valamint az árpa és
zel re. zab, lovábbéÍ az összes erő/a-

BejeienieIle eZlIlán a minisz- karmányok csak a földmivelés,
terelnök, hogyagazdaadósságok ügyi miniszleriull1 előzeles hoz-
rendezése igen fonlos felada!' zá;árulása alapján kerülhetnek
Ezérl felkérle. a pénzügyminisz- kivitelre. Hizlalás rentabilitásának
lert, hogy miulán a gazda adó- zavarIalan bizlosítása érdeké
ságok lekintelében oklóber 31- ben további több ezer vagon
én lejéÍr él lerminus, szeptem- '",ngeri behozata/ra adlak en-
her to-ig késlitsen olyan ja- gedélyl vámmentesen. A beho-
voslalol, amely végleges meg" zatalra kerülő lengeri mennyi-
ol.ásra julIalja ezt a kérdés!. ség a legrövidebb időn belül

A hi/bizományi reformról szó- rendelkezésre fog állni,
lolt ezután a miniszlerelnök. A legfonlosabb népélelmezési
Bejelenletfe, hogya hilbizomá- cikkek, fóleg a bab és burgo
nyi reformiavaslate>kat a par-' nyaszükséglel lekinlefébell is
lamelll őszi ciklusa megnyilá- arra lörekszünk, hogy i1 belső

sának napján terjeszlik be. Uj ellá/ás bizlosiltassék. A szarvas-
hilbizományokal kreál a javas- marhaexportunk előmozditéÍsél,

lal 200 és tOO hold közöll. valamint a ~sirl és sertéskivite-
megadva erre (IZ alapítási le· lü~k folylonosságának biz/osi
helőségekel. Paraszthithizomá- lása érdekében is törfénl.zk meg·
nyokat is lélesi/enek, lelkes hit-I felelő inlézkedések. A kereske·

delemügyi millis7.ler ural már
f",lkérJelll - fcejezte be Ilagy
~rdeklő(kssel kiséri besz.2dél
- hogya folyó évi aug-lIszlus
hó végéi~ a lIIorzsollleJ\lS'erire
korpára és olaípogácsárd Cll-

Az endrődi rk. Egyházközség
augusztus hó JO·én lartoll gyOlé
sén ujabb két tanító. és tanár vá
lasztásáVal emelle a tanerők lét
számát. Mindenki elött ismeretes
Egyházközség áldozatkészége, a
melyet a magyar népoklatásügy
szolgálatába n az ulóbbi 10-12 év
alaH végzett. Több évtizedes mu·
lasztást pótolt az iskolaf~nntartó

Egyházközség az aránylag rövid
idő alaH, amikor a vármegye leg
elhagyatottabb községét az uj ta
nyai iskolák létesilésével és pol
gári iskolák felállításával kiemelte
elhagyatotlságából. Már néhány
évvel ezelőtt elismeréssel állapi·
totta ezt meg a vármegye Köz·
igazgatáSi Bizottsága azon kijelen
tésével, hogy "az endrőd( rk. is
kola fenntartó Egyhá~köz.ségh().zta
a vármegyébe.n oz utóbbi eszlentők
alát! a legtöbb kulturáUs áldora
lot",

Nagy érdeklődéssel várta End
rőd község népe az Egyházközség
e fontos gyülésél, nagy volt az
érdeklődés a képviselőlestület tag~

jai közölt is, hiszen a gyUlésen
csaknem minden tag megjelent.

A gyUJés megnyitása és jegyző;

könyvi hitelesilők kijelölése után
osztallan örömmel fogadta a kép"
viselőteslűlet elnök azOn bejelen
tését, hogya polgári iskolánál
már 9 éve megelégedéssel működö
Csókási Béla helyettes tanárt a
111. kir. vallás- és közoktatásügyi
Miniszlerium szeptember I,i ha;
tállyai rendes tanárrá kinevezi a
képviselőtestület javaslata és a
fl. egyházmegyei főhatóság elő

terjesztése alapján. .. A Hídvégi
Nándor tanár Sárospatakra tör
tént átválasztásával megUresedett
állásra az Apostoli Kormányzó úr
Öméltósága jelölése alapján
titkos szavazással - egyhangulag
vitéz Borsfay Géza okI. polg. isk.
tanárt választolla meg a képviselő

testülel. - A polgári iskolai szak
felügyelő tavaszi iskolalátogatása
alkalmával a VI. tanár beállítását
javasolta iskolaszék elnökségének.
A sulyos iskola fenntartási kiad4'
sokkal terheli Egyházközség peda
gógiai érdekből végrehajtotta a
javaslatot, a költségvetésében gon
doskodol! a Vr. óraa9ó· tanár fi
zetésről. A meghirdetett VI. ór,,
adó tanári állásra ugyancsak egy
hangulag az endrőd! születésű

dr. Hunya Sdrzdor tanári válasz
totta meg a képvisel6testtilet.

Az endrődi határ poJyákhalmi
tanyarészén hiányzik még is~ola.

A vármegyei tanügyi bizottság elő

terjesztésére 'a m. kir. Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium az

R'edJlyezell fllvardiikedve 7. mény ..

további relldelkezési~ nH~g-:\

hossza bbiiassék. -':
Az értekezlel Ivády BélaOl;~'

sz~gos párlelnök zarószavaival,·.;
érl végeI.

egységes adminisztráció és ellen
őrzés szemponljából a katolikus
jelleg mellett döntött. A képvise.:.
lőtestolet határozatilag kimondotta ....
hogy az iskola· építését megfelelö
államsegély biztositásával vállalja.

A miniszteriumtól nyert informá
Ció alapján remény van arra, hog( ..
az iskolaépités rövidesen megindul

. érs az épület még az ősz folya
mán tető alá kerül. Egyházközség .
azonban nem várja be· az isko-.

laépillet teljes felépülését" a ta!1'
kötelesek oktatásáról addig is gon
doskodni kiván. ElhaJározla, hogy.
ideiglenesen megfelelő helyiséget
bérel tanterem számára. .Ugyan

csak vállalja a helyettes tanitó fi··
zetését is, amig az állásho~ fize-
téskiegészitö államsegélyt . nelJ1-
nyer. Ujabb terhet vállal !T!~gára,·

hogy a hi vek lelki gondozását, ta·
nu)ók beiskoláztatását biztosithas-:
sa.

A fizetéski~gészilö államsegély
engedélyezéséig a tanítást helyet
tes tanitó végzi, fizetést egyh~z

pénztár eszközli. Ez állásr~ a kép
viselöteslUlet Szabó Elek ugyan

csak helybeli: szUletésű tanilót vá- ..
lasztolla meg, aki. eddig a tanya-,
részen működött· a kÖzségi isko-- .
laszék megbizásából.

Az utolsó .személyi ügy az~ Ör-'.'.
ménykuti tanitói állás .be!öllése - :.
volt. 1934·ben adta ki a Vallás- és -.
K ö z o k t a fá sü gy i Miniszterí~m' .~~

I ••.. ..

69.500;934. VI. Ü. o.számu ren-.
deletét, mely szerint tanit6váJasz-·
tásnál előnyben részesitenqö azon:'",
tanitó; aki az iskolánál .··Iegalább :':
egy évig, mint helyettes _.m~gelé-':

ged,éssel müködött. Egyházközség..
nem akart ez állásra más vidék-',
ről tanitót hozni, mer jól tUdja •.'::'
hogy helybeli tanitók hiába ko..: )
pogtatnak más helyen; kérvényei. >;
ket visszaküldik azial, hogy';, helyi:·
jelöltünk van." - .,

A fenti számu réndelet és püs':: .. '~

pökség jelölése nyujt reményt:'-;
Egyházközség vezetöségének. hogy,::":;
az egyhangu szavazatokkal· urbói: ~/

megválasztott Kalmár Akos 'fd;iúf:>X
I megerősitése. a Mini~zt~r~~mban:::/

kedvező elintézést nyer:. ~qkat. :::~

hangoztatjá~ más helyen, •hogy';?!,
EgYházköz~ég .nem p~rloija ~; h~I§~-'~;:~
belieket. Szolgáljon .. bizonyitéku'l,§
és váli;lszuJ az augusztus 10-i pél:- ,.,;
da, amikor EgyMzközség háronf):;
helybeli tanult fiu állását, munká,,:~i:_:;
jál és megéllwtését biz\o~ilolla. ..

A gyiiJésen a személyi í1gyek·eri~,:~i
kivül !nég több gazdasági termé4 ':;~.
szetü megbe~zélést és d6nt~stl1o'-:_.;
lOU képviselő.teslület, ... _.... -- - ..

~,' .
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Debreceni forrásból halljuk
. ahirt, nosn' dr. Lilldenbelger
,jánosaposloJi kOllllány.:ó steJ!'
'lember" h.óndP folYéJllIái l fj I,Ó~

rádverócéF·papi oftl1'lllha vorlul
, ,Iöbb' heles piIJcllöre. fópösi'.
, lor~nk azév lavas;:fill sulyos

veseb15nlalll1ako'll 111"=:111 keresz

.Hil; 'de milli örömme! halijul<.
aZ~'ulóbbi hetekben állapota ki
lüll<)en iavull"ésmost már jól. .." ' ", ." ,, ,erzI, maga,. ',r' ,"

,,' Kitievezt~k aZ' új szentand
rási plebánosh Dr. Ul1dClli)cr
ger János apósloli l\Orfl!ányzó
felter~jeszl.2scre cl PJpa Oszcnl

sége. Borbás. Pál lJucsdfe/cpi
lelkészl - szenlandrási ple

bánossá nevezle ki. - Öröm
mel adjuk cl hiri, mert Borl.éÍs
PálszeJllélyében kiváló ('.t:?yélli~ ,
séget és gyakorlaii lelk 'pász
tori nyernek aszenIClnc!rásika
tolikusok. - Ad Illullos allllosl

Személyi hírek.' Dr. Záhonyi
Aladár.· a g.yomai járásbiróság
elnöke l1legkezdle nyári sza
badság idejd -

. 'MinI érksiilünk községünk

érdemesfőjegyzője:Finta Albert
ii hosszabb szabdds~gra ké·
szül. Az endrődi lwhh: visz o ..
nyok és példállanulnilB'Y nyo
morban: szenvedó IllGnká:-;!ö

mcgek ha!ósági ellálásCI és se'

gilése sulyos feladat elé, á\lil~

';ákáközség' veze/ó fiszlvise
, lőjél. Finta Alberl n<lgy oda

adással és ;óindulalfal végezte

fáradségos és nemes nlisszió
jál. Kellemes pi\Hmésf és erő

g-yüjlésl kivántlllk nchi a tél fc
nye~eló baiainak leküzuéséllcz.
- Munkáját a helybeli, amllgy
is nagyon cirogliill tisz1il<ar
l'i1ighél gyózné vélJC'zni, azérl
felrn\?riill a ier\', hOS!)' helyel

,Ieséül ki:'>lZgiJó lllull!,acrót ál(il
be él közigazgatási 1~ldlöság. A
helyeIles s/c1Il.'lyér61I1lég ninc:,;
biztos tudornCísllnk.

Választás. Dr. Pá/ka Pál a
gyomai járás röszoiga bi I'ájá Ilak

, elnöklele alall larlolla TIli')..! k
löló gyülésél ougu~zlus 7·én
Endród kÖzsl!).!kélJ\iscló!.zs
fülefe éi lllq<iirésc(\I:lt péTlllc'J
rosi és iparoséskiidli állfl':'.ro. 
Nem VO!lllcfiyobh a IllOlg'ö!Otn,

mert.él ~ártok c~~'rurn1i'!ll fá·

:niog-afláka kOl1lbinációba ke
.'riillncvekeL-:-Pénzlárossá Ilagy·

szó/öbbséRQe'- Farkas Mihály
galdálkodól,eskiidllé rarka-.
sinszky Lajos SlaOÓIllCsfe1'1 vá,1

. : JaszloJlák me~. -:-:-
. . Bencze Sándorné Niczmanll

,', Il(jna~lIY. ig<1ZgatD'ic.wil() fele~

.' ség.e hossz li ,szelíveués és il
. haldoklók·szenlséll,(~Il'.'k úilalos

, relvélele ulán . ck/enek 72 ik

.. évében éJugu371us hó 6·áll cl

~''':hŰúyl. ElmUlasill kileriedt cl ó
(:keló rol<onságagyé'lsloljo. '

>A polgári iskola 5,;vvel ne'
lólf'végzctt növendél,ei . r. !ló
·24·én es!e fcll'tják talá/kozrijuklll'
a N2pház disz/ennélwll. 21-éli
pedig a végzett növendékek mii
soros estélyt rendeznek.

A minli:eí: 111,;11''-'11 1''':~lilVló I Fdsértett,..' láhát -- tetanusz-
i<yASNS('l alki1\i\13Val kikk'/:l:ll I mérge:<:ésben halt meg. h~llüi1Ó

meleg réSl.v.ztcl s él filrrliiiest?11 I il 1(_1<.!!!1L-)1I11"'1l<":/~::<:\szapora
V?ll(\ !'1q"jl'kllésl e.lUi()11 IláliJs l so;;<o. Ozv. VOl(tara Andrásné ló!-
s,fvv~'1 nn.'~kÖs7Öili I lWl.J/()si éJSSl.u::yl sútili!ollál~ be

Bt'ncze Sándor a 1l1dkói k():ht!?Í)d, Vantar<'iné
és csatddjcl. !Tlczi!kb irlrk,jl/ (I UiQZÓn és al.

Ha a férj nem tudja eltar- I egyik l<ib,," cn' nédlörzsök fel~

taní. a f~les~gét. ,K. !~tvd!l '!:(;' l sirlelre. T""·'\!'i!.--mérgezésf
garlllszllnsclo mar evcl< Ulcl l kapolI Js (11,'III("~Ört ment· or~
nem ludoll állásbo!. julni. f.c- voshu7., [!lllii(OI o kórhá:cba
le'>", S;! é vcI (l kQll(lgyoOIJ n(:lkii I 1I1allMe már IlwlIJh'ieilen voll.
/öi:ésck l,ö7.()1I élI. Az élSSl.On\' 5,örnvii IdD()!, b)Ü)11 mep,halJ,
ilO~;:'ZÚ ldónát tiirtc a nél!<ii _. 'löth Lászh; ()~) ~:ves del>re-
kúésl, vég~il j:-; ha7.f1 ki)I!ö/()í! ccni röldrllivcs 1'~(IS,~ll!d:; közb,,/!
szüleihez és há7,asságbontó 111eg~érl"lfc d Icth(Í!. N<:1l1 förö-
perl indilott férie ellel1 azon az <JÖJ! él kis karcol Assal. loval;\)
alapon, hogy r'~J ie l«plclell ól dol~!ozolf. de rÖ'éidescn 11ler('v-
cl/arlcll1Í. A Kuria TIH;!)l!S7. la- ~örcs iéJ)ctl fel nái.l. me ly nem-

nácsa 1ll0s1 véi:IsÓ fokoll elula· sol<iha halál?!! okozta. - Oláh
siloila aZ élsS70llyl házasság· János 27 ?>ves !é~l<'lsj l!é1p;;zá~

bon ló' perév",l. Mq:;állöpílollo :nos o kerlbclI dol!-,-,ozolf me~

a i<.Urid, hogy hél él férj i:lZ <2 1'1 zilláb. Roz~déÍs b<ídop.clara!Jbal
IJem gondoskodik a f'"lesége ll1ey,kiJrcolla lIlilgál. lefan\lSZ-
larlásáról, merI ilZ. cl ll1ai glli'.- l'eriÓlé:;1 kapc>!l, amelybe rövi
dasági viszonyok közl lIellllud desen belehalt. - A debreceni
I< erese Ihez julni, !?ZZ el még rWIII iig \,ész~églleZ éJ'Í«uell jell?lllé-
szolgál/ololl 01<01 mra, ho~n' él sek szerint· ol. ujób!)i l,él hél
feleség a házasság felbontásál leforgása alat! lllá,. hol ilyen
ez okból l<érhesse. !ctélnllSZ mérs;:e7éses eset for-

Ohio állam, ahol anllak id",· dql! ('ló. Mos kidobollalják a
jén a híres "majolllproct,?ss7.US" kÖzs<2lJeklleJl. ho~y Ile vel!vék
kroIvI, nem mind~nnapi l(ir- kÖlllJyelmücl1 él kis !;arcolfi50~
vényt l!Ozofl él házassög-szcZ-
delgók ellen. A lörvény külön. kal. ll1erl [lf:ok halálos kövel'
leges hünfetést ir eJó: ezeniul ke7.lnénnyel jál'holl1éJl<. -
minden há70sságszédelgó husz Kézrekeriiltek a vásárhelyi
boiülési rogkapni a kijáró biin- .tanyavilágfosztogatói.~z u/ölJ
'~IJsell Idvül. Az elsó bUnlelésl hi hetekben több betörés és
Illár végre is haj/ollálc

lonás l(irl'2Ilt ct hódlllezóvóséÍr
Fuldoldót mentett meg a vak

helyi liJl1yéÍl<Oll. A nilpokban a
zongoramüvész. A Rdb(l!)öll

kItIasi piacoll acsencló' ök el- I
fürdöfl Wagner István vi'á~lalall

roglak l<,zl lesi vér! Tóth Péter
s7enlgollhárdi zOIl~orallliivész. Pdl és Trith Sándor IJÓUIIWZÓ-
fürdés közben segély kiállá·

vásárkelyi lakosok szelllélyé
sol,ra lelI figyelmes, lllire ha-

heil. amint llagyoll olcsó MOll
ladéklalanul a hangok irányába

ál'ldják él hm.ál. Kiderül!. hog-y
uszofl és i'I parIon állók ma·

egy IWl'll1ildik elllberrel szöve 1
g-yaránlta, iniltyiliisa alapján

kezve vlllóst1l-!oS heli'röhClIl(\r]1
. IIlc~lllell""t eRY vil. alá IlIQrüló
'9 éves kislÁII\1. .L\ {virion ösz~ alakiloflak és lIttlI' egy év óla
szcg'ylilekezcfl fUrc!ózók Icir- foszfogoljál< a lanyavilágol. A
IlalaflalJ ünll\?nJt;;sbell r~;s/e:,:j- csalfrdi blillS;l(ive/ke%cl l<Jgiilil
1~'llék abálor vilr?p.liJ1anf. tlladli'ik <lZ üRyés7s,zgrlcl<.

Tiltott mütét áldozata.i. Wé- Megdöbbentő gyermekgyil-
ber rerencné rlilöp::iúlil,1::;i as?- kosság tJrlél1f a szenlgolthárdi

szonyl sulyos vr.?rmérgezv.ssel határban levő Csörötnekházán.
szálli/ollál< be néhány nap elöli 1-\1. IIrdualllli !<on,ísz ollviél, Özv.
él kunszenimiklósi kórházba, Kocsán)'i Lajosnl becsalla az er
ahol beleí?s~gébe beic?lJcll. Vél- dóbe fiának négy és fél esz-

sárnap a boncolás rllegállapí- fcndós gyermekét és bollal
tofla, hogy W,z!Jcornén primiliv agyonverle s a hollfeste! egy
eszközökkel valószinü!eg vizgyüifő medencébe dobta. Az
rOlsdfls hi'lilüvel - fillolt InÓ' öreg asszony, akjllelartózli:'lllak
fétet hailolldk V\?iHe ('5 . ez él, azzal magarázza szörnyU tel
miilél okozt(, él SI.Cr(ilc"é!icll I IéI, l!Oery a mosloha oyermel<
asszony !léJlcl!al. ~ 6

sok zavari olwzotr a cSolád
Tiltott mütét áldoza la lel!', bi';n és ezérl felle el láb alól.

lakobszállás k~\zsé~b:~il ()rs,dg-
ElsUlt a vadászfegyver a

Lajos gazdéllkodj ~~6 ('VCS r~· I gyerek kezében. Palásti Mihály
Icsé.oe, UgyanifYL'l1 kÖliil!n~:IFk "t> ~il/dd lörlt,?li !liizállak uuvarán
közÖl I 'halt ll1c:.,[ MOflostorjaíván halálos szerencséllellség lörlénl.
egy 16 éves I('ány. l A gozdö9(:Íves kisfia édesapj él

A győri kórházban megbalt Ivadá;;z[<!p.Fcrt?vc! jáls70tt az
Horváth Istvánné 42 Jvcs l10gy- I udvaron. A L:gyvn \'éleller1Í.il
b,lriJliasSí:ollv. Az ón'osi ViJ5- l el~~i!i <'s il ~!nl\'ó Vijrös István
~~liJi ,m('f.!dJlflpil(.~t!(], i1u~J\: lilii' j 9 (?\'CS kisliul la!ál!a d A sze·
I}~fhllen flf/oli n:u'ek:í 1;0J'()t!(lI, l !1~lIcs<5.!kJ: ~!rcrmek nyomban
vegre. nl'2ghQJt.

Komlódi Gábor bácsalmási
iskolásgyermek pajtásaival a
község- halárában jálszéldozoll.
A PéJj:cos fiu felmászott a 20.000
voI!os lávvezefék egyik pÓ7.ná
iÉira és megérintef!e a villany'
drÓ!ol. Az áram sulyos égési

sebeket ok:ozoll a testén és az
összeégeI! gyereket ledobta a
magasból. Élelveszélyes álle
pOIban szállíloffák kórházba.

Az endrődi véres sortüz
áldozatainak hozzétarto
zói életjáradékot köve-

teInek. az államtól.
SZepll'lllb:,:r 1g-ón l<~;'ül sor

az elldródi véres sorlü/. kövel~

kc:zlébcn meghall IlVc'!C ell1!Jer
iiRyének a targyalására. A ki
rályi ügyé.c;zség vác1irala AI/da
Iláz)!· Kasnya Béla 01'57 ág~; yijlé~i
képviselóI hibáz/alja CI gyáS70S
vcgü eSQméliyd<érL

,:\ biillVádi el;árás/ól függ-el
lellül sokall perl illdifOfliJk az
állCllll!<incstár ellen özok közül.
okik d véres sor/üz öll<élJméÍval
IIH:w-;eb.zsiil/ek. illetve férjiH~e'.

vagy c~i'lládfellillurlóillkaJvesz
tellék el.

Al. üg-vbell él ni1pokbé1n lilr~
1011 lárlJYé1lásl éj l<iréÍ/yi förvény
szék dr. Bölcs/zdzy Zoltán l<irályi
lörvéllys7él, i bir\J elnök lé Sil \''-'I.

Al eis() l<i.'reSekl Timár ViI/ce
adlii be. I\~;rle a lürvényszékel,
kötelezze az államkincstári
hogy nel<i' méÍrcius 20'lól Sztl~
l1lilanuó hovi60 penRó éleljá
röcl2kol iléljen Illeg.

A lll"Ísodik kerese/el Kajla
IstviÍll 21 éves ellr!nidi napszá
l1JOS öd/il be havi 60 pengés
élefiáréldékra. /I. harmadik: ke

re~~'/bCll Homok Lajosné s7.iil.
t\1ebkr c~/ler 54 éves elldrŐdi

asszollY ha vi 40 pellR'Ó élelj(]~

raclék JTlegilillésél kéri. farkas
Lajosné férjél vcszklle el a v<o:
res eseméllyel< a \I<a i IIIá val. A
IJlagd res/(;rC havi bO P<ZIIRÓS,
IH'!.! y ).! re rlllel,~: SJ. illll.ll il !led i;.;
7.50 jJl'Il}!Ö:i t:'leljór(HkiWI k~r.

Varga Sálldomé llélpSÚItIlOS
c1."SI.O;I\· és Gvetvai Vince 22
évö fhlcllllive.s 60 peng-ós 01((1
jérődo.:'koll<()\'clel. Özv, Perbiczki
Istvánné' 61 éves endródi asz~

szony, aldnek férje a véres sor
liiznél élC?tél veszletie, 30 pen~

gós éleljáradékot kövelel. Özv.
Mészdros Emilné 25 éves Háj
vesltelte el. Az·özvegyasszony,
aki 100- 100 pengó seR'élyl ka·
poli él b~liigyminisí'lerlöl és él
fóis!)álllól. most havi ÖO pen
góérl perli (J kincslári, mivel
meghal! fia voll egyedüli fcnn'
larlóia.

A kereselek iSllh'rlelése uti.Í1l
dr. Takács Károly killcslári e/

ügyé.'>7, oz i1lpel'e~ kincsltir jogi

!<<zpviselóje azl indi/ványoz/a,

hogya k\Ol'eselekel, amelynek
félrl(llma teljesen azonos, egye

sil~é!< és együllesen lá.rgva1jilk.
Miután a felperesek képviseló'
ieaz indilvtlnyhoz honfli<'irull,
a lörvénysz(.~k l<imolldolla a '
l<cres~~lek e~yesilésél és dzok
('S,!yültes lárgyalásól sleplelllber
27-re tüzle ki.
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Magyarország, 3348 községéből csak

11 fedezi bevételeiből kiadásait

..Ki találta fel?

116 községben a pótadó több tOO százaléknál.

-u.' ]- 71C

kiJl fmdilollák. Szegényügyi és
népjóleli kiadásokra 2.3 millió
pen6öt vetlek fel összesen él

kÖlségek kölisé~veléseikbe,.ez
a 3.1 százalé!ws részesedés
aZOnban elég mérsékel/. Az
éldókezeliÍsr(: 1.2 millió pC?ngöt
forditollélk a, községek.

{\. I<özségnek l>evéklei közölt
első hclyen az adóbevéleI . Ciii,
amely közel 20 I1lillió pengőt,

ö vClgyonigazgalás közel 9
Illilliópengól jövedelmez, mig
az álli.]ms~gély közel? millió
pengól jeleni. Al összes köz·
ségi tisztviselók ;avaliallllZlzásCl
18,2 millió pengó voll, arnel\'~

ból10.5.millió pilngó a jegy
7,ök fizetésére esetI.

Egy istentagadó apa az! ma
, gyarázta fiának,hogy ,!íncs Istefl.

, .,.- Az Istent csak. a papok ta';' .
lállák fel.

'A gyermek elgondolkozik, majd
hirtelen megkérdezi: .. _

- Mond apa, és az embert ki
találta fel?

Az apa zavarba jön.' Kérdéss~l

akar kitérni.'·

~ Hqgy jut és?eqbe ilyen bUla
· kérdé~? .' ,.. .~ , .

--C-, Mert mind(!n gépről és ta
lálm(inyróf tudjuk, a feltalálóját.
Akkor az «mberrőlJskel/ene tud
nunk, apa. Mondd hát. ki találla
fel.,?,,-: _ '

·':.És ,az apa nem .tud ,válaszolni.
· De a gyérek tovább kérdez}:.. -;

- Azt,se,mondtad még';"meg
apus, hagYat Istent melyik"pap

·találla Iel? - A. lella/álsk .ilevlt
tudni szokták. A.l iskolában<'/a-:

, nuljuk is minden találmánynál.

Erre 'sem tud felelni az 'apa.
Legyőzte a kyerek öntudatlan böl-
csesége. '

Persze, hogy nem tudotf/e/~/ni
elekre a~ istentagadó. ~ - .

Még mieliJlI pap volt, az em
berek már hittek Istenben. Hiszen.

. a pqp olyan személy, akit lsten
szolgálatára rendeltek. Tehát ami
kor papokká lettek az emberek,
akkor már Istent is kellett hinniök,
akin,k szolgálatára a.' papság
alakult.

Az istenhit bele van vhve az
ember szivébe ! Keresi aZ. okot: .,
honnan van a világ. honnan van·
az ember? Nincs más vála{a: - va
laki láthataÚan, mindennek fltlett
dl/ó alkotótól, aki az - lsten'..

Ez megcáfolhatatlan igazság, .
amelyet csak az az ember. tagad,

.aki nem gondolkozik mélyen, Ahogy
az irásban olvassuk: "Mondá az
esztelen szivében, nincs Isten,"_

. ;r", . Y"~:41;;'"

CSOnki'llll:l;.{Yi'lrCJrszéÍg· 3348 I
községének nlultévi l<öllség elő

irányzaldilak Slélliszlikai 'ered
nh~tlyeil doi~()Zla fel él Stdlisl:
tikJi tiivöfi:ll.

l<.erekvll 58 millió ember él
a kis· és llagyköl.Sl\~ckbcn,

melyel< köHs~gTelés'2i szerin I
74.2 nlil!ió pengő voll CI lllul!
évben ~zlil(s,jges cZ adminisl·
ráció fennlarldsára. Állaglebill
egy-egy lflkosra 12.8 p-':Ilgó
fe her jlll a községi iJázl(lrlások
szl'tl-;sJ~lejébóJ, fllnd, az iiildg
öS5zeunel< nagysága szeríll)Onl·
jából azonban igen nagy a kU:
lönbség. A Áalavárl1legyei t-fé l

vi I.szen UHl dr<is k b!< özség bell,
IllclYIH?k l,ö!ls(!gve/ése p~lt.lálll

568~1 IH~I\~Ó ,kictt!tbt tünlel fel,
55 pengő teher ín! egy-egy ll]
kosrd, Illi!:! van al ars/ágnak
Li olyan községe, 01101 a !láz·
larlibi köllségvejésszükségle~

lénd< fóösszegébŐI.állag egy·
egy iakosra csak 4 pengő esik.

Az lllolsó négy. évben kere
ken 15 millió pengővel osök;.
keni a kÖI.ségi házlarlásikölf
s.zgelöirán yzalok össze~e, merI
1930·ball ez az ,összeg még
89.2 millió pengő volL

A 3J)48 község közötl ·milid
össze ll' voll olyan, 'ömelyei<
néla bevétele fedezték aszük;.
ségleiel, sól Ózd, Ágfalvci . és
Alberrfdlvcl községek még . fe
le~le~;el is mulélllak fel. Alöhbij
3337 községi köllségvelés' IJi~

dnnyal ?árull· és él ·mulalkozó
hiány összesen 25 millió pen~

gó volf. A községi köllségve
lésel< iliólJyöl községi pójadó~

Vél) kell fe.c!e7oi és enn('k'alap~

jául az áliami földadó, háilldÓ,
lársulali adó és lanliém' ádó
szolgál. Ez él póti.]dóéllap 43.1
millió pengó völljavaI~'. lehál
a 25 milliós pengő hicínyilClk
fedezésére ~t1ag 57.6 százalé
kos pótadó l ke/lefl ldvefni.
Endrőd nem éri el e:4t az átlagot.
J:vek óta 43--c-45 % körül mozog
a községi pótadó.

t>. kiadások le!,tnöB'yobb ré~

sze (lZ igElzgalás sziikségle/ei.
nek fedezésére szolgál, ömely
ország-os viszony/albélll az ösz:
szes \,iau6sok 40 %,ál is meg
!wladjd. Azután. a laniigy és él

feslneve!és igényli a legnagyobb
összeget, amely (lZ összes ld
ödások 13,1 5zázoJékavoll. A
közlekedés, közellészsé·giigy és
bIlalegészségügy, ·:~vi.]lámint él

vdgyoniRélzgalás céljára él köz
ségek állóg.öss,zes. kiadásaik
7-7 szál(\l~kál t'órdfloltál<: Tiiz·
rcnuészen s·zi.ikséglelekre ke,
rck(Zn 4 millió pengő, vagyis
R.5 százalél<üs rész iutol!, miB'
kiJzmfjveJódési és egyházi: ki·
í.1dtlsokra 2.6 millió pengőf, lIZ

ÜSSU:; ldodások a,5 ~zdzullÍ-

** *

Pisldllak sikeriili elfullliél. de
m~g a Idl1yöjukr,'J i:i alig <!ri ki,

nlllikor ell'O!?lák él cselIdőrök

és besúlliilOllilk él gyu!;ti tör

v~l1ysZl'k foglJdi: ál){J.

Tellek Illuliak az évek. A ré
~i öreg lel1l~lóbco a le!Jvil'á~

gosabb, legszebb sir a Pelié
volf. Mariskö gondozteJ rnéb!
akkor is, amikor hosszu gyász
lllán szülei rábeszélésére hoz~

zámeni a komo/y, feleségél
megbecsüló' Varju fiuhoz.

A gyulai bör/ön hat esztell'
e1ős lökóia sem voll a régi
helyl< e, duhaj legény. Alllik or
kiszabadult é.s hazatút fdlujá
1>iI,' sokon r~ sem ismerlek a
l'áIlCO:-;élICll, 1>~1l'~!I:S kin":zesú,
rialillekilllelii emberbeli iJístárCl,
az egykori fdlurosszára. i:),kil<
kiismeriék, messziről keríilték
fl gyillwst. Szegény özvegy
any jál. sem lalálta él\!J1Jen, pár
évalcIII Siirbavilie a SZ;2l:!yen és
fájdalom. Teslvér~i szívesebben
a lemelésére mentek volna,
minihogy mosl hazajöJ( alészl
kövelelni. !(ÓbOl'gOII, minI egy
kiverI kutya.

Azl sem ludla, mini csináljon
mihez fogjon. Amint az ulcán
1l1endegél/, hogy egyik r0ko~

nát felkeresse, néhány apró
gyerek jöjj szembe vele,
akik nagy kiváncsissággal néz
ték az idegen embe/t. Valami·
kor Ő is ilyen voll, boldog gOlld~

talau. Némelyikel a formájáról

f121 is ismerte. Nini az hi%fosan

Uhrin gyerek, a kerek arc, bar·

nássárga arcszin, fekele szem

ilITa vall. Hál amaz a miÍsodik 'f

hosszul,i1s szőke fej, éles . tilI,

piros árcbőr. Az meg biziosan
valamelyik Hunyáé lehel. '

Amikor a hflrnléldik nagy si)·

l.?/, mosolygó szemét, s piros

formás szájM meRpillanlotla,

megdobbani aZ itk~ell sziv".

LelICljolI hozzá és n,~,,?y kiv~ll'

csisággal kérdi lőle: t Jogy !liv l

ják az édesapádöl ldsfiam't

Timár Lajosnak, mondla bát

ran a mosolygós f?Yí?re!<.
Hál éciesanyádof nenl. DinyZl

Esz/ernek <t - De igen, erósi

lelle II !'ill.

Nagy sóhajlás szaködt ki ö

rctbvisell Kiss Pisla kebléból,

amilwr él lovaszölödó gyerl\\~k

után nézell.

"Nl2r1l vilrl mell, 11 1l1iis(' Icll.
Pedig ő voll a főbünö", tí volt
II felbujló""l1lorllloglll flClgyel·

keseredéssel a szerellcséd<:n

ember és keseríí arcci'lloöIH!u

koll továbl) ö':>:;z('omioll 01<>i('
sivdr utjMI. X.

Ndgy a lJCjQ·II\ljd IZ()vc)cs Ab·
ris Idlwdalmöo11ll. A bl)gő rn~ly

lJugéÍsa, a ci III bél!o III ákl<ürujaj
élénk ülemben kis(;ril< Imr" ci
gány siró h",gedűiCI. ÉPP211
csárdásbn kezel Js nemcsak az
ifjuság járja lüzc~ lel1Jülellel íJ

láncot, dc mél,! él nélsí' IWl,<Y

uram is. llleB'fon~<'llja komoly
nel<ifohászkodássnl Terkél é1SZ

slonyl, él boldob! örölI1anyál.

. Az arcok összemosolyognak.
a szemel< egymásba mélyed~

nel" s oJyl<or·olykor hangos
férfirikollás-élénl\Íli a csizmák
és magassClrku leánycipől< rit·
mik us /opogásál.

Az öregek cl padon ülve né·
zik él nclldlsft~ol. :)()jéil il'i\lsiÍ

guI< 1I1e~elevelledésél léltjélk

beJllliil(, éJllli!wr Ill~lt ók is Jós
kák, meg Juliskák voll ak.

Nézze csak Ágnes néni a
Timárék Mariskájá!, a Szabó
Pelivel láncol, pedig dzl mond·
lák., hogya Kiss sógorék Pis
ltija köli be a fejél?! Sugjc:
nagy lilkolódzással Verka néne.

Az ám, de aidilY oldoz ko
dik. 1::'121 Pislálól, Incrl so!(aJ
kocsmázik, szerel mulaini. in
kább a Péler gyerek felé huz
a szive, hál' az apja inkilbb a
módosl1bb Pislál óhajlallá ve
jéül, adla meg a válilszl a sok
minden/tudÓ Ágnes asszony.

Amig igy' beszélgelnek, lál·
ji,!, ám, hogya Pisla is ojjf()
rog közelükben él mindig hun
culkodó, csintalan Dinya L:sz
live!. AIdIlY mosj sugoll is va
lami! borgőzös duhaj láncoséÍ
nélk, aki visszahunyorifoll reb
és nagy lendiiletlel nelti üil<ö
zöff a velélylt'irsnal<: Szabó Pe
linek. [7. diihösen odafordul,
de amikor Mariska I<önyörgó
tekinieIéI I~lja, fél<ezi llH'l j:! áI és
nyugodtall továbh IdllCOI.

I-::szlil élZ on bön -- mini ha az
ördög birizgálná, höllgos kél~

célgással neveti ct sikeriill bosz·
szan lá s! és ujra hecceli a fél
fékeny és elkeser~dell PislilJ.
Néhány fordulóval rneginl oly
közelségbe iutotta!<, hogy az
összeiifödés még ,zrősebb voJI
és Pisla keményen rá is I~pdf

a Mariska lopánkáiára, aid fctj
dalmában felsi:wllotL

Coki bitang, lisz/ulj innl?n,
merI móresre lanilölök,! kiál·
folta Pisli1 <is reiemelI ököllel
forJult !->eli felé. [":z sem voll
res! is csak ej:!y f~lig elhári/ott
ülés érle. örnikor elóré'1Il10tl
hieskájál belc döf/e CI Pisla me I·
lébe.

A 1I11gy sikoltás és kiállozá
sokra elltallgélloll a zene, s
lI1inkenki a fájdalmas l'öljajdu·
lássCtI I'öldrezllhélnó Péterhez
sielr.éll, A nagy l[irz~varbQn
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'Á"rmentesftési munkálatok. országos gazdagyüfés Takaré~~~~~~r R. T.
Or<;z;\IJOS "'l 111 ö l11()lo-al 11l:1 I ill,.. b· f)· ot---

ditoll:lk meg DebreC~!lbeJl. A deb
receni mozgalom veze!öí kirnon
dollák: követelni fogják, hogy ha
az adósság katasztrális holdanként .
a 250 pengő! nell1 haladja meg,
akkor a hitelező köteles legyen évi
két százalék kUll/oltal és egy évi
tőketörlesz!ésse{beérni. Ha az adós
ság holdankint il 150 pengő! nem
haladja meg, akkor lljrom száza
lék kamatot és másfélszázalék fő

ketörJeszlésl kelljen fizetni. Gon·
doskodni kell a mozgalom vezetöi
szerint - arról is, hogy az eladó
sodott gazdákfól elvett földeket a
hitelezők ismét visszajuttassdk a
régi birtokosaikhoz.

Elhatározták, hogy nyolc napon
belül az ország valamennyi gaz
daérdekellségének megküldik a
debreceni gazdák adósságrendező

tervezetét.

i. - .~ _._;;,;, ai .-. . .____.----.,,:--__.........

__ fiij-S---'"-- .' _. - --if:Ui?--" ---g' .

Az Endröd",GyoUlai
Takarékpénztár Rt.
Jnindenféle

gabonaneJUüt
Inagas pia.ci áron
vásá. rol.

f 6kintézet: Gyoma. Telefon: ElItlröd 2.
folyósit rövictlejáralu mczőgazdasági

kölcsönöket. Elfogad lelmondásnélküli
betéteket a legmagasabb kamat
mellett. Foglalkozilu! bankiizlet minden
ágával, szelvénybeváltások, arany- és
ezüstpénzek, valamint külföldi pénzne
mek beváltásával a mindenkori legma
gasabb árfolyamon. Mindennemű fel
világositással és utbaigazitással díjtala
nul áll rendelkezésre a7. Igazgatóság.

A kondorostanyai helyi lelkész ja
vadalmában levő 43 kishold és az egy
hazi peresi föld haszrnbérbe kiadó.

Az Egyházközség rk. elcmi iskolák
részére takaritót keres Mindkellőről

érdeklődni lehet Kalmár Vince világi
elnÖknp.1.

Illatszertári berendezés. 5111In.
vastag csiszolfszélü üveg betétes, oldal
ra' tojható ajtós szekrényekkeJ és pult·
tal, latin feliratu fi6kokkal, me!y gyógy
szertár vagy bármilyen más jobb iillet
berendezésének is megfelel, olCSÓn el
adó. Cim akiadóhivatalban.

-

ÓRÁK
ÉKSZEREK
DISZTÁRGYAK

dus választékban
finom minőségben

TAUBER
MEZÖTUR

Gimnáziumma! szemben

E n d r ő d ö n a Nagyperes
dülőben .nyolc kis hold föld
I<edvező fizetési feltételek mel
lett olcsón eladó. Érdeklődni

lehet Békéscsabán, a Bél{és
megyei Kereskedelmi Banknál.

1-1 Katolikus Népszövet
ség TemeU<ezési
Segitőpénztára

ulján minclenki könnyitIlet al elhalálo
lás miall jelentkelü gondon, megnyug
vá~t szerez.het magának 6s c~aládjának

Iratkozzék be tagul
mert elállal csekély havi tagsági clij
ellenében oly összeglí temetési segély
ről gondoskodik, amelybül a gyógyke
zelés, temetés minden kiadása fedel
hetŐ. A temetési segélyakciót il nagy
váradi egyházmegyei Apostoli Kormány
zó ur 1933!1!-l33 S7.. alall jóváhagyta és
ajánlja. .

Tagfelvétel és a clijak befiletése a7.
Endröcl--Gyolllai Takarékpéntár rt.-nál
Endrödön.

Tag lehel minden 14-fjS év küzölli
egyén;

Orvosi vizs~álat nil1C~el1! I.egkisebb
havi dij 50 fillér.

"Az Egyházmegyei Hatóság 1238/1934.
s7.ámú engedélyével. (,

Szerkesl-lésért és kiadá~ért feleliJs :
Stefán Béla.

Nyollltalla a "Hungária" könyvnyoll1c(a
vállalat, GyoJlláJI.

felelős tizel1lvezetö; Tekel Sándor,

Gabonaárak
A többmint két hónap óta lar-_

tó száraz5ág nagy eltolódásokat
idézett elő a gabonafronton. Arány
lag a búza ámál nem volt jelen·
tősebb áremelkedés. de annál in
kább látszott ez a többi takar
mánynövényeknél. Mig a tiszavi·
déki buzát 16-16.20 P·ért adták
a pesti piacon, addig árpáért és
zabért l7 pengőn felül is fizettek.
A tellgeri ára pedig valóságos re
kordot ért el. Vidéken 18-20
pengöért adták a tengeri mázsá
ját. Legnagyobbrészt kereskedök,
mert gazdánál már alíg van kész
lel. A spekuláció letörésére az ál
lam nagyobb mennyiségíí lenge
rit hozatolt a balkán állarnol<ból.
Ebből azonban csak azon állat·
tartó gazdák kaphatnak 14 pen
gös áron, akik a gazdasngi fel
tigyelöség bizonylatával igazolják
azt, hogy hizlalásra és álJalte
nyésztés eimén erre sziikségük
van.

Az állatárak is megmozdultak.
A pri ma uradalmi zsirsertésért 110
filléri is adtak a ferencvárosi ser
lés vásáron. Ugyanakkor azonban
a könnyíí sulyu-páronkint J60
180 kilós malacokért nem fizet
tek többet 70-74 fíllérnéJ. A hús
sertések ára szintén' 70-80 fillér
között mozog.

A marha és borju árak a nagy
kinálat következtében erősen le
estek. A gyomai vásáron a leg
primább borjuért sem adtak töb
beU 40-44 fiJJérnéJ.

Általába~ a vidéki vásárok el
adási lehetősége nagyoll megrom-

• Iott. A takarmányhiány, az általá·
nosan jelentkező pénzszüke miatt
óriási a kinálat. A gazdák a ta"
valyi áraknál 30-40 O/o-val is
oicsóbban adnák jószágukat, csak
volna, aki megvenné. A kivitel
fokozása segíthetne egyedUl a si
ralmas állapotokon, mert a Ilel
földi gyenge fogyasztás mellett
csődöt mond leljesen az állaltarI
tás.

SPORT
Budepestifutball-csapat

Endrődön.

Vasá.rnap, augl:.lsttus hó
lB-án a budapesti Testvé...
riség játszik bctrátságos
mérkőzést(lz Endrődi Test·
€dzók Köréve!.

ja Csergő alhp3n felfogását. A
Szentesi Takarék hosszu idö óla
kezeli nemcsak a 300.000 pengös
állandó tarlalékaJapol, de a Tár
sulat egyén átmeneti betét jeit is.
Nem tudja elhinni, hogya Báni<
elzárkóznék ily nemű garanciilJe·
vél adása elöl. Ha pedig megten
né, rászolgálna arra, hogya Tár
sulat betétjeit mondják fel nála
és hejyezzék más intézeIhez.

Többek hozzászólása után a
közgyUlés a következő határoza
tot _hozta:

A m. kir. földmivelésgyi minisz
ter által kilátásba helyezett 200.000
P. állami kölcsönt a 45-1934.
'kgy. számu határozattal felveti
kölcsön feltételeivel azonos felté-
telek mellett, továbbá az inségak
dó segélyösszegéböl Csongrád
vármegye föispánja részéről kilá~

tásba helyezett 100.000 P. és Csa·
riád vármegye föispánja részéről

. kilátásba helyezett 50.000 P. ka
- matmentes kölcsönt felveszi és fel·
hatalmazza a társulat elnökét, hogy
a kölcsönökre vonatkozó kölvé
nyeket a társulat nevében aláírja.

A Szentesi Takarékpénztdmak
300.000 P. váltókölcsönre vonat·
kozó ajánlata jeletti döntését a
közgyillés egyelőre !üggőben tartl
ja, .felkéri .azonban a társula li el·
nököt arra, hogy annak idején,
ha arra szükség lesz, a kamat és
feltételek enyhltése, valamint ár-!
védelmi tartalékalapot helyettesitő

garancialevél ügyében a nevezett
pénzintézetnél, ílletve a Pesti Ma
kyar Kereskedelmi Banknál eljárni
szlveskedjék.

Kimondja a közgyülés, hogy a
kölcsönösszegek teljes egészükben
kizárólag a töltéserősítési munká·
latokra forditondók és al egyes
szakaszok közölt a még kivitcfre

. váró összes munkálatok költség
elöirányzatai arányában osztandók
meg, továbbá, hogya kölcsön
terhére végzendő munkálatoknál a
munkások az ártéri terhek viselé
sében résztveJ1ő városok és közsé
gek lakossai köréből a méltányos
ság és a helyi viszonyok alapján
kialakitandó arányban alkalma
zandók.

A közgyűlés tagjai meleg óvá
ci6ban részesitelték a szociális
gondolkozású és munkalehetőséget

biztosító elnökséget.

A Körös-Tisza - Marosi ár·
. mentesitö társulat az elmult he
. tekben rendkivUli közgyGfést tar·

tott, amelyen Gyoma község kép
viseletében Kováes Gergely köz
ségi biró és Pánczél Emil főjegy

ző, EndródröJ pedig Timár Imre
. községi biró és Csernus Mihály
apátplébános jelentek meg.

-,';. A'rendkivtili közgyűlés össze,,:
hivAsát azzal indokolla .az elnök
ség, hogya suJyos munkás vi
szonyok paran~soló kötelességévé
teszik Társulatrtak az őszi és ta-

.Vaszi gátjavitási munkák folytatá
sát Mivel pedig a rossz termés
miatt rendes" adóbevéfelre nem
számíthatnak, kölcsönről kell g<m-:
döskodni,' hogya munkák folyta
tását biztosithassák. Kifelentette az
elnökség, hogy az álJa..mi kölcsön
kamatterhe ujabb terhel' nem jelent

- az érdekelt gazdaközönségnek.
. A M.Kir. FöldmivelésOgyi Mi~

niszter 200.000 P-ős 17 év alatt
5.5 pércentes kölcsönt, Csongrád
vármegye főispánja 100.000, Csa~'

nádvármegye .. föispánja 50.000
_pengős kamatmentes kölcsönt aján.
.Iott fel Társulatnak az inségakció
segélyösszegéböl. A Szentesi-Ta
karékpén~tár 4 év alaH törleszten·

.- dő váltókölcsönt hajlandó folyó~

· sitani oly feltétellel, hogy Társu
,- lat a ,; Nemzeti Bank mindenkori

kamatlába felelt még 2 %-ot térit.
Dr. .Szöke Gyula; dr. Telegdy

~ Lajos, dr. Csáky Lajos - felszóla
lásái után Békésvármegye érdek-

·képviselöinekmegbizásából CserI
nus Mihály apátplebdnos szólalt

'.' fel. Megotkö~éssel észleli, hogy
elöadó és felszólaló mindig csak

-. -Csanád és Csongrád megyék mun·
kásainak elhelyezését emlitik, ho
lolt Békésmegyébenis nagyon su-

: lyos fl helyzet, tehát a munkások
elhelyetésénél Békésmegyének is
részesedést kér ákkor, amikor a
terheket ök is vállalják. Nagy
anyagí felelősséget vállalnak az
ujabb kölcsön felvételével, de ki
térni nem lehet, mert az esetleges
társadalrnibizonytalansággal és
éhséggel szemben a terhet vállal·
ni hazafias kötelesség. A vdlaszt-

·mány javaslatdtazzal a módosi
tással fogadja el, hogy a 350.000
pengón jelül még 200.000 pengő

'vétessék igénybe a Társulat tar
falékalapjából.

Dr. Csergö Károly alispán kil
·jelenti. hogya törvény nem ad

. módot .arra, hogy az - árvédeimi
alap- eredeti rendelíetéséröl ell
vonva-o más célra használtassék
fel. Ez' csak akkor volna lehetsél
ges, ha a Társulat· a töltéserösi

. tés céljaira felhasználandó tarta I

lékalapot megfelelő bankgarancia
le~éllel tudná helyettesíteni. .

'Cserfzus Mihály ismételt felszó
lalásában megszivlelendönek tarl-
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Hirdetéseket
ked\'e1.ményes~fellételek mellett

közlürik. -

l rta: KÁVAY GASPÁR tanító.

Jöjj ell Szentlélek Isten l
Kinevezték ,az uj

t6ispánt.
Horlhy Miklós kormányzó - dr.

fáy István ,föispán távozásával
vármegyénk föispánjává vitéz dr. '
Ricsói· Uh/afik Bé/a földmivelés- 
Ogyi osztály tanácsost nevezte ki. '

A vármegya gazda-közönsége
nagy érdeklödéssel néz az uj fő

ispán múködéseelé, aki mint hi
vatásos szakember - sokat tehet
és javithat a sulyos l<özgazdasálli
helyzeten. '

Nehéz felalilatot vállalt - dr.
Fáy István után vezetni és irányi
tani a vármegyét.

Meg vagywnk győződve, hogy
erős elhatározással és tettrekész
séggel jött hozzánk, s odaadó te
vékenységgel, megértő jóindulatá.
val hamarosan megszerzi háláját
és tiszteletteljes ragaszkodását a
vármegye népének. , - '.

lsten segitő áldása'kisérje mun-
káját! ~

Az uj Fl~ispánt Békésvármfjgye
Törvényhatósági Bizottsága f. hó
25 én iktatja be diszgyülés kere
tében.

Nem hitetlenek!
Inkább tudatlanok.

VaSulon egymással szemben 'ül
egy pap és egy hitetlenkedésével
pöffeszkedő uraes, Ez utóbbi igy
izól ;-Főtisztelendö uram,én fel
világosult, hitetlen, diplomás em
ber vagyok. Nem hiszek sem Is
tenben., sem ö'rdögben, sem a,
mennyben, sem a pokolban.

- Uram, foglalkozott-e ön va
laha is akalolikus vallás tanaival?
- kérdi il katolikus pap,

- Nem én, sohasem vettem
kezembe ily népbutitó férciratokat.

- Olvasta-e legalál9b az ujsiö c

vettségi Szentirást.?
- Azt sem., ,,'
- No 'és az orvosi tudomány:- ,

nyal foglalkozolt.e" ... '
- Nem, h:Jelle ailigyvéd;.'."
No és merészelne·e megoperál-

ni valakit, vagy merne· e orvossá-: ':...
get rendelni sulyos beteg emb~r- ,:"
társának?",

- Hát, hogy tehetném ezt, ami- "
kor nem értek he ~zá ! ?

No lássa, ezt bl1lcsen mondta.
De, hogyan alkothat 'véleményt és
hogyan itélkezhet a hit tanításairól, .'
amikor saját bevallása szerint azo
kat sem ismer:i!? - Maga bará
tom sok _hasonlóan gondolkodé
embertársaival együtt nem hitetlen,

,hanem tudatlan! - ,>.;

Bölcs és igaz megállapitás,hogy
akik hitetleneknek mondják ma·
gukat, ezt vagyálbüszkesigbilvolY
titkos biineik okozta lelkiismeret-'
furdalds elleplezése mi.U, ie' iee
töíbször tudatlanságból, m.ndjdk.

Dr. Fáy István

- Nem elég 'é I e k b , n
együtt üezni Krisztussal és
az 6 Egyházával, hanem
nyiltan mefléje kell állni. Ha
tehát Krisztus hivének vallja
v«laki maEát, mutassa meg
Itzt kü/slJl'K is: járjo" a
t,mp[fJmba.

Na~y vesztesé~ érje vilrme·
gyéllkd; dr. Fáy Islvánl Zemp·
lén vármegyefóispánjávc) ne·
vc~je ki Magyarország' Kor·
mányzója.

Dr. Fáy (sIván rövid idei~ ál..
1011 vármegyénk élén, de ezalall
is megmutalIa, hogy kiváló ké,;.
pességekkel. nagy gYélkorlöti és
sl'Ociális érzékkel, kivé/eles
akaraleróv121 éi lellrekészstg ..
!l~l m~gilidotl férfiu.

Nehéz idóklten, az "szóly és
inség kors;a.akilban jöll hozzánk.
Oyor$an feli~merle a vármegye
népének sulyos gazdaslÍgi vi~

szonyail. (lZ egész országban
nálunk legj~.bansinylódő föld·
munkás-oszlály sin.3lrnas hely'
zelél, megértő ~zive cselekvtsre
készlelle, s I1Qm~sak él várme ..
gye segilségnyuilásával, de kor
mány-segély szerzésével ls
iparkodolt javilani él kélségbe
li:j1,ó helyzelen. ~",,:,

És mosl, amikor él másoaik,
még sulyosobb aszályos esz
tendő ránl< köszönIölJ. élmil<ür
Fáy főispán alaposélll Illegis·
merle él vármegye minden köz
ségének és min~en r.zlegéoek
sziikséglelél és kivánságail, el
veszil< és elviszik ió!ünk.

!)enne biztunk és lőle várILink
segilségel, aizlalásl e nehéz
időkben, - Csalódtullk, merI
eivellék lő/ünk.

Irigységgel gondolunl< Z~mp·

lén vármegyére, ,merI IclólOI
lalpig kiváló férfiu', egész em
bert kapolf lólünk.

Ugyanekkor a hála ~s mély..
séges fiszlelet érzésével bucsu..
zunk dr. Fáy !stvánlól. Úszin
Ién kivánjuk, hogy I<özéleli mun
kásságál hasonló lelllpöban és
eredménnyel uj állomáshelyén
is él vármegye népének m~g'

érló rélgaszkodásával sokáig
végezhesse,

Áldia meg a jó lslen l

az lsten áldása, Hogy az édes·

anya gondja- baja örökös aranybetét

az égi takarékpénztárban, amit a

Jóisten kamatostul ad majd visz·

sza minden édesanyának. Acélozd

szivét, izmait az édesapának, aki

a gyermekeiért végzett verejtékes

1l1llnkájáért mástól cSilk éhbért,

vagy elutasitást kap.

Töltsd be a gazdag szivét, hogy

amikor szeli dus fehér kenyerét,

jusson eszébe a sok-sok lapos ta·

risznyácska, melyböl csak mor

zsákat tud elökotorni az éhes kis

tanuló. Lássa meg azt a sok-sok

éhségtől elgyötört gyermekszem·

párt, amely ugy tekint fel teríteIt

asztalára, mint a szegény Lázár

a gazdag lakomájára. És hullas

son nekik ne morzsát, de nagy

karajt, cipócskát csendesen, litok

ban, Ne féljen, a Jóisten lát min

den~ és Neki ad, ki az éhező sze·

gény 2yermeket megszánja.

jöjj el Srenilélek lsten és !öltsd

be a gyermeksereg lelkét is, hogy

a bűn, a rossz ne. üssön tanyá:

bennük. Te vezesd, Te oltalmazd

öket mindvégig.

jőjj el árvák gyámola, hogy ne

legyen gyámolatlan, didergő gyer·

mek az iskolában. Gyámolítsd a

szegénységben vergődő szü!őke:,

hogy betakargathassák gyermekei

ket a tél fagya elöl.

jöjj el szívünk orvosa, mert

nagyon beteg' a magyar nemzet

és nem tápJáinak a magyar em

lök, Köss gyógyirt a békétlenség

sebére és szent balzsamod eny~

hitse fájdalmát a nép életfája sor,

vadásán kesergő magyarnak.

Osz« ki igi kiniSedet ; a sze

reletet, melyet Krisztus hirdetett,

hogy bátran haladjunk a tanév

verejtékes utján. Te kisérj, Te ve

zess, Te irányíts bennünket .z uj

magyar nemzedék l1elye~ képzé

sében.

jőjj d Szentlilek Jsttn.!

Az lsten angyala meghuzta a I
,kicsi diák·harangot és szavára

egybegyült a tanulósereg a sok

sok iskolaudvarra. Olt van a kis

kanász. meg a Jibapásztor a gaz

gagyerekkel egyllll és pIrosra n1O

solt füllel az uj nadrágokban, szok

nyácskákban lesik, várják, hogy az
a másik kis sereg otl a dróton,

meg a tetön, mikor kel szárnyra,

mikor mond istenhozzádot.

De hogyan is verödhetett össze

.z a diáksereg olyan hirtelen a

szétszórt otthonokból ?
Hogyan? Hát ugy, hogy az égi

diákharang ti lejut csillagokkal ki

vert vashidjáravan kötve, Hang

ját a törésreérett kukoricaláblák

száraz leveleinek zizegő zörgése

vitte el a kiskanászhoz. A vadli

bák kiáltották le a kislibapásztor

nak. És az apró gyermeksereg

lelke felfogta a hivó hangot és ma

itt áll együtt. Nézi az induló feGs

kecsapatot. Bámul utána bámész

szemmel. .'3 mil<or az ulrakelt

fe(skesereg fekete pontja is eItUnt

szeme elöl, égbenéző 'szemmel,

imáciságos lélekkel nyílik l!Ieg az

ajkuk; Jöjj el' Szentlélek lsten I
6h jöjj el Szentlélek lstell és

töltsd be a tanitók szivét égi tiiz
zel, hogy tudják szeretni egyfor
mán a más gyermekeit. - Töltsd
Ite elméjüket, hogy tudásukat ugy
adjAk át a rábiwttaknak, hogy
azok a tudományban is csak az
Istent keressék. Hogy a kétszer
kettő igazság. az Isten~, Hogy el-

, menv6n tanitsanak mind8n gyer
maket, megerösilvén öket a tudo
mányban és megtartsák az Atyá.
nak, Fiunak és a Szentléleknek.

flJjj el S:lentlélek lsten és töltsd
he annak az egykis ó1nyának is a
szIvét, aki ott b()droua aranyos
ellyellen magzatánák hajfUrtjeit,
mielőtt iskolába küldené. Töltsd
be óh, hogy ne legyen nekí ne
héz ringatni máskor sem a höl
esöt, melyb61 kis ~rva ei'ykéjének
testvérkéí lllolyogna1c ki.

TIltsd lu áldásoddal a sokgyer
mek'$ c$aládok tinta otthonát.
Értzzék, hOiY a gyermek valóban
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Erkölcs- és családvédelmi
törvények körvonalai

; HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ UR
··:.~-~BESZÉDE AZ ANYÁK ÜNNEPÉN.·'

:", ":Az- egesz or'szag tiszte· keresztül a nemzet tovább
leter:· megbecsülésél és .há- .fejlődik es ha a sejt beteg, Az Actió Catholica Or-
láj6t;'~kiv6tiomlolmácsolnianemzet is elsorvad. sztJgos Elnöks0ge összeál-
azóknak él magyar anyák- Valamikor él magyarnagy_litottéJ a család és erkölcs

. nak. é:!l<ik híven és Öllf:l, ságé! egyenlő volt a rna hü.- fokozof1abb vedelme tár
aldozóéln meg-Ieszik a tna- falmas nyugati népekével. gyában üZ Actió Catholica
guk. kötelességét a rml oly f::vszázadokon áUizedeltél< reszletes javasIafáI.
nehezen küzköd6 család- a· magyar népet a hősies Az Aclió Catholica me#

"':'dal, 'a sörsüldözölJ hazávalküzdelmek és fajtánk egy~ morallduma oZ általános
-és a· válságoktó\.megviselt re vérzett.Számban kis nem- elvek kifejfése után hét rész#
fáfséidalomrnal . szemben. zelte lettünk. Ha ma mi mo- ben csoporlositja azokat
Azoknák éi· hlag~'ar allyák- gunk rifkiliuk sorainkat Öll- o jBvaslatokat, amelyeket él

nak. akik ludják, hogy az zésből, vagy erkölcsel/enes, csa!ádalapiláso!< megköny
életnel< ma folwzottabb káros irányzatnak hódolva. nyllése, a meglevö csalá 4

szenvedéseiért is bövenl<ár- I<önnyen támadhat az o· dal< megerősitése, a csa-
, pótolják. őket az anyai veszély, hogy a ousztulásw !ádi élet szélzüllésének meg#
'sziv mélységes· örömei és nak kitett helyel<en csup,::n akéldélyozása, a család fel~

: kü!önösen azoknak, akik nem . történelmi em/ékké váiik a bomlásánnk korlátozása,
· févesztik szem elől,;hogy az magyar név. Aki elbukik a végre él c:-;cdádoll kivülju-
· Isten áldását nem szabad el· küzdelemben az hös. de tolt gyermekek és nöl< vé
·há~itanimaguktól. aki önmaga itéli pusztulásra d~lme tekil:tetébell megva-

, Az országban sok helyen saját fajtáját és· engedi át lósi/é1ni szükséQesnek tart.
'mi n tegy . járványszerüen másnak ősei örökét; az sem Szociális téren !<'ivállafosnak

puszfit egY erkölcsi beteg- szánalomra, sem megbetsü- larlia a házassági lanács
ség: E. rOli1boló irá..nyzat lésre nem tarthat számot. adás in/ézrnényének ne/n

·,h-atása· qlatt vannélk, akik Mindenldnel<:, nerncsai< I<ötelezö jeleggel való be-
azt· képzelik, hogy elég, ha . az' államnak és a köztes~ vezetését. az anya- és cse
egy·két gyermekük van, aZtüJet"eknek, hanem él válla- csemővédelern országos Id

.' majd tovább folytatja fajtá- 'latöknak és a magánosok- épirését,. a mezőgazdasági
.. jukat. Elfelejlik, högy. az nak is kötelessége, hogy népesség anyasági biztositá
. emberi élet sorsa lsten. ke- egyeriló alkalmasság eseté- Sáfzak (leriJességi, szülési,
'zében van s igen sokszor ben·annak.adjanakmunkát szoptatási segély). megva

:;:rTJegésik".h.ogy. az egyetlen és aztfJllkalmazzák, . akinek lósitását, a. nagy, családok
;~{?};erDi~k,sJh~los.;a.szülÓke:t nagyobb családia van.' Az·támogatás.ára.családvédelmi
. !1ö,~~g~~g;4~H,e, ~n,e.01ye,szJ,J~Öf '·'legéS'z;;.Ml'sa:dálom'for{iitsop:~" .,q,lq,p j,elá(litá.sát, .a.,,;mllnka~ .
.,JY!.é?·,~y~rme.k~,kés unok,á~<>~.llljn~.l.;nagyobb, gondot. a ,~érekne«. családi pot/ékkal

szeretete. és .gondozás~· .s gyermekek gondozására, a vagy pedig családi bizto,
{:n.~[1~ ma~adegyebük'egy gyermekegészségügy minél. siréÍs .1<er\!Jébelladoft jára~
puszta fakeresztnél a teme-' intenzívebb fejlesztésére a dékkal való kiegészilését.
.főben!házuk és földjük pe~ . nevelés megkönnyitéSér~,a A !<iskoruakhathatósabb
dig' idegen kézre jut héllá - tehetséges gyermekek fel- véd~lme .érdekében lehető-

··Iuk után.' Mindenkinek meg karolására, bárhol .ringoH vé i,ivt:nják .1enni él gyer
kell tennie kötelességét fa· bölcsőjük, bármily kicsiny rnel,C:'I<. iavál elhanyagoló
jával szemben, ha nem akar- kunyhóban, hogy a magyar~ szülő és gyám hatásköré
ici, . hogy ősei templomának ság fájának fiatal hajtása [Jek célszerű I<orláfozását

· tornyában elnémulianak a nemcsak minél dusabb, de a gyermekeI< ladása és el~
... ha'rangok, hogy apáinak há- minél é.leterŐsebb is legyen. helyezése tekintefében a
~éÍban idegen, i,övevények Mindnyájunk szivében olt gyerillek érdekeinel< teljes
ussenek tanya t es hogy a él a gondos és önl'elóldo- bizlosilösflt. a gycrl1leld<é
föld, amelyet nemzedékekenz6 'anyai szeretet emléke. fog(idás intézrnéllyéne\< be.
át az 6 családjának verej' az édesanya soha el !Jem vezetését, a nők gyámsá
téke öntözölt, a jövőbel) halványuló képe. Mindenl<i gánal< lehetóvé tételét, vég·
másnakhozzaagyürnöicsöt. csak megbecsülést és tisz- re az intézeti, hivatali és

Az egész társadalom éle- teletet érezhet a magyar hivatásos gyálllscíg intéz
tének alapja a .házasság s anyák iránt. . E!érl<ezeft a ményes IÖI.'vényi megvaló
anna.k gyümölcse a gyermek. Ivégső ideje annal<, hogy ezt silását.
A család az a sejt, amelyen az érzést teltekre váltsuk. A köz- és magánszolgá
------'~~__'___ lóti jogviszonyok 'körében

Menjünk fel a Katolikus Nagygyülésre! a családi pótlék inlézményé-
A Máv utazási kedvezményt ad. nek teljes Idépitését kivánja

szeptember·28.án veszi keZdetét., A nagygy!ilésen és könileneten rész- €J. memorandum, hogya pól
a magyar katolikusok seregszemléje, vételre jogosító jelvény ára 50 fillér, lél( nauyságél a megélhetési

. amelyen neillcsak áföváros, deavidék avasuli igazolványé pedíg1pengö.A ViSlOllyukhoz valóban al
katoliku·s tömegei' is óriási arányokban ·vol1atokon kedve":lIiényes jegyet csak
vesznek részt. . azok kapnak, akik a jelvényt és igazol- ka!mazkodjék. Szülíséges

A nehéz idők sokat távoltartanak, de ványtmegveszik, lenne a mernorandum sze'
tlz.és tízezrek"::' az ország minden Akik csak egy napra: szepfember 29-' "k I· t" lk I
részbo-' ._. ···'Ilég··~a· legnagl:obb takaré- 'é 'á f . , rtll! a no .1/va (lll a a ma·J lk re kIV nnak elutawl, ázok aBékés,
kosság utján is alkalmat és módot ta_ csaiJáról induló keresztesgyors-vonaton zásának korlátazása és fér#
láInak résztvenni a ,katolikus táborozás is felulazhatnak és még az éjjeli órák- jes nők hivatali alkalmazá
tüneményes összej5vetelén. ban. vissiatérhetnek. ' k It' k

A diszgyülések országoshirü szónokai . A résztvenni akarók minden reggel a sana - a szerze Jogo I"

. az Eucharisztikus körmenet öntudatos szentmisék után jelentkezhetnek a sérelme nélkül való - meg
. ,áhitata és félmilliós tÖrJleghatása vonz. plébánián, ahol minden felvilágosilást sztintelése. I:'<endel.ni kelle
. és buzdit minden katolikust, akinek szi- és utbaigazitást megkapnak, jelentke-

véberi Kris.zlus hite még lángol és aki zéseket, csak szept. 24,-ig fogadnak el. ne a cse Iécl kérd és t is,
~ anyagi erejéhez mérten - nem saj- Akik tehetik, vegyenek részt a kato- e ' t l 'd l k ·'1

.náIJ'a,.pár·garasa't a lelkek u"gyAnek feJ-. J'k "." f I gyresl a cse e e < er 0-" l us magyarsag orszagos. l'nnepl e-
karoJását6J. . vonulásán. .... csi. és slociáUs . igénye··

illek védelmére. mé1srészt
a szolgálatadó családiának
érdekében is. A I,özoktafás
terén a~ ifjuság 1~lki gon
dozásának rnegsz<2rvezését,
valamint a tandijak és vizs·
g·adijal< a cSé1lád tagszámá
hoz való arányosifás6t ki-
vánja a javaslat. .

A büntetőjog körében el
sősorban a magzatelhajtás
körül elharapódzott vissza#
éléseket kivánja kiirtani a
javaslat és e célból a kér
désnek uj szabályozását
terjeszti e16. Büntetni kiván
ja azt a szülőt vagy gyámott
aki tartási vagy gondozási
kötelezellségeil s7.:ándéko
san elhanyagoljél és ezzel
a gyermeket esell~g az er
kölcsi züllés veszélyének
feszi ki. Uj:'a kivánia sza
bályoztatni i1 memorandull1
a házi fegyelem jogkörét,
leánygyermekel< erkölcsi ve
szedelmének korhatárál föl
kivánja emelni és a fiukra
is kiterieszleni, a magánjo~i

csábilcSs sulyosabb eseteit
.büntető köveH(ezrnényel< éllö
iavasolia ht!I\'ezni, a szemép

rem ellenibüncselekmények
hivatalból val6 üldözését és
Iriellékbür1t~I:ések kh2pilését

··ki\;ánia.

A közrend és közerköl
csiség érdekében I<orlátoz
ni kivánja a memorandum
il birósági 1árgyalások nvil
vánosságát és a büncsel~k
ményekre von<1tkoz() hir
adások és képek sajtó ut·
ián való terjesztését. A por
nografikus séljlófermékek
mellett az· üldözési kiválJja
terjeszteni a szennyirodalom
lerllld<eire is, Szükséges
Icllll~. hu>:.!)' <:1 ,I(i:-;!wru Itlill

dennell1ű ügyéről a haló
ságok az illetékes gyámha·
jóságot vagy a fialalkoruak
biróságái értesitse, a családi

,élettel kapcsolatos kérdé
sek elinlézését lehetőlegmi
nél kevesebb hatóság ha
táskörébe kellene össze
vonni.

A memoranduJllból . már

a mai állapot6ban is je
lelltős család- és erkölcs
védelIn i j örvénynek a ke
relei bonfakoznal< ki, amely
Jörvényl<önyv nag)' mérlék

ben hozzáiárulhal maid a
lnClgyar nemzel erlíölcsi
megujhodasához,

A JI1ell1ora Ildll 111 ról most
Hó III él n Bá li nt eIII ö\del ével
milliszterközi bizoltscSg ta-

nácskozik, azután soroza
tos minisztertanács ele ke
rül.
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3. ·oldal'"

A gYI2I1~~bb minőségli buzák.·
felőrlés alá kerülnének. Ama,
Inlll 60 kiló kenyér és.lO .·k~.
fózőiiszlel adn cl lm~zsélbll~:',:,~b·.·.<:;;;
záért.- A kenyérliszt 25 .f., ~a:'; ';.<,,~}~

fó"óliszl ~2 filtéres .áron . fel. : :·.r'~:?~
használhaló volna o katonaság ..:.,.~::.;~~/;
rés7ére, a kcizmunkájwál és fi~ -<>;.;.

<, ' .

.. zelcisül< i százalél,áig a 1isZl-.,_~:~~;j.)~

viselőkIlci, akiI< iZ. mennyiség· " ... :: <.,
~rlékéig liszljegyet kélpnánok. ":'" -.~

Az .őrlés fejében álengedell
lwrpa-mennyiség 6 pengős

áron elősegilené a lakossóg -. ·>:;'~:I

állatlenyé~zlésére kivánalos ta· . -.,.';':.
karmány-szükséglelének be~
szerzését. -

v.arju J. Imre II. inditványa:
"A magyar Idsgazda lábol'

· alázöllal kéri ö lll. kir. Kor·
mányt; hogy ujabb kereske·
delmi szerződése!<kölésénél
löbb ipari nyersanyag beenge
désével nagyobb vámkedvel.':
ményt biztosítson \ él termény,
továbbá az állalkivifelnek.
Belföldi viszonylatban a MÁV~ .
személy- és teheráru fuvarlété;·
leinek leszállílását larljuk kivá·
nalosnok. - Has~on odc:! a m.
kir.· Kormány, hogy éi főviirosi

serlés és marhavásárok killön
féle diitélelei jelentékenyen
csökkentesseneic" -

Megokolás: l. A· magyar
gazdalársadalom lerményein~k

és ólJa/árainak 50· százolékos
· csökkenése· melfelf ruházofl és
mós élelszükségleli cIkkekért
majdnem öimyltfizet, minta:
~O pengó:> buzoorok me\lell.":'"

· A beenged~tt .olc,óbb Iporl:
nyersanyall éi kisipéUOS osz~·

lályl. hozná· olyan helyzeibe, .
hOltY olcsóbb előallllás eielén

· több keresethez lu/no a. kis·
gCJzde osztaly szükségleleinek

· elJálásával. --
2. Legolább ~3 százalékós·

· Vélsu(i dilcsökkenés lehetövé
h'n'né. hogy ügyeinek-bi1jainélk
int.zzés~re, jelenlősebb bevá"·

~...
sflrlásainak eszköilésére (1 - fo Iii

.' ."
népe igénybe vehesse II vos·ú"·'
lat is. A tnegszaporod611 ut~ - .
sok száma jórészl póloiná· á·

· dijcsöld,enés' folyján.elö61Ig·~ .~
vesztesége!. <:- ••• A leriTJéi1y~k'.~ ',',
és állalok fovarlélelelnekesök~':..:<
kenése pedig'· elősegliúlé ..~:/-}
nagyobb· szállilásokaI; .n~mj .:/
Illegtdkarilást ielenfene a' ·gaz:! '.';.

· dának, de előnyi .a város . fo·.o::.
gyaszló közönségének ís.-;,,·

3. 6ékésvármegyéból mind,m
felszállifolt ·sertés után 1!-14·
fillér a 'szállilási és eladási
mellékkőllség. Ai. aI6csony·áf·
lalárClk mellett ezt képfelenség
elviselni. 14 - )6 féle eimen szó,
molnak el tériléseket. Ennek
megsziinleti'se .a legszíiksége·
sebb kivánságunk.···

"r·, .
t-IÁRMAS-KÖRös

j.Hmgős alapon -- minőség SZQ- gyülésl és igérlék mega kél
rini érl.ll<elve -- a buza-adó be· lestület odaadó iámogéllásáL

vezetését. Csernus Mihály élpálplebtJnos
2. Kivánják avasuti személy- zárószavaiban elíslllerés:él 101

és leher dijsrabály mérséklésél, -..,- .. mácsolla él ielcnlevó gazdc1fá.
az uiabb keresiledelml szerző- bornak anyugodi, higgadi és
dések kölésénél - több ipari a í?yiiJés targyail1c)l.· IllCllóan
nyersanyag és közszükségleti cikk komoly víselkedésiikérl. s a
ármérséklö beengedésével a termén)' Iélrgyilagos hozzászoiásokérf.
és' álla/kivitel vámkedvezményeillek i<eméli, hog\, illetékes faktorok
biztosítását. meghallják a segélyldálki::d és

3. Kivániák dZ olcsó kőlelezö honoráljak a nehéz sorsában
állami túz- é$ jégbiztosilás siir· is tJazafiasan éskölelességlu
gős bevezelésél, - s az ösz- dóan gondolkodó IClrmeló osz.
szes ármentisifö idnulatok álla- lály jógos és mélfányos kiván.
mositását, vagy a társulatok sze- ságaiL

rnélyze/ének az állam fizetési osz- A lelkes gyülés a himnusz
ldlyokba való besorozdsát- mil1- él1eldésével érI véget.--

<len más kedvezmény és· pól~ A gaxda gyiilésen előterlesz-

lék megszünlelésével. I lelt indiltviinyokal és halMoza-
4. Kivánják a liszlviselők és lokal alábbiakban részletesen

nyugdíjasok fizetésének rende' is közöljük azér', hogy várme
zésél, a létminimum és lé/maxi- gyénk gazda·népe hő tiijékó.
mum megdl/apitdsá/, a' fiz.etési zódásl nyerjen az ől érinfő fon
oszlályok eltör!ésével a hábo los kérdések löglalásáról, más
ruelőfli korpótlékos és nagyobb részI. a különféle gazdasági
c'ialádi pÓllékos rendszer visz- egyesülelek és alakulatok is
szaállilásál. foglallwzhassanak velük....

15. Ar. aszályos vármegyék-
ben az aO holdan aluli inséget Varju J, Imre kisgazda
szenvedő biriokosok részére I. Inditványa:
megfelelő mennyiségű vetömag "A kisgözda társadalom kéri
- kölcsönzését - egy év Illáni . él m. kir. Kormányf, hogy a ~2
visszöfiz:efésseL pengős buzaár mellell megál-

6. Kivánja a ga?daadósságok lapilofl, s csak jelenléktelen
végleges rendezését, 50 éves 4 %· mértékbell csökkenlelladózást
os állami köfvények kiböcsájlá- sürgősen vegve átszervezés alá.
sával a gazdák adósság~inakál. - A mai termény és állafárak
lami átvállalásál.és a régi örök~ I rnellell legaliibb 30 százalékos
váJlsi1gi földek mintáiára azok ftdócsöl(kenés volna mél/á-
közadók módjárlJ való lör-/ nyos." -

·'eszléséf. Am~nnyib€nez nem volna ke-
7. A Hármas KörlJs hajózható- . resz!ülvihelö, liszteleliel kériük

vá lé/eiét szolgáló munkálatok sür- a buxaadJ bevezelését. -
gős me~indíláséÍl, s é1Z ehhez Megoldási mödkénl javosol~
szükséges 6 millió pengő fo I juk:
Iyósitásál. Minden járásban b\7.élSsék

B. Kivánják a Tiszántul szi· meg 1·2 malom, Vilg'V' rClktár.
I<es területeinek iavilására - 10 ahol al. adófizető gazdé1 - bár
éven át - évi & millió plngő cát kapna a beszállilo!l huzC!
á!!amikölcsön fl>1)'ósitás61, ,S ez mennyiségéről és minőségéről.

állal a kuoikus munkások ke- (Al. igazságos eljár6s1 cl gat:-
nyérkereselének bizlosilását. dasági felügyelők vez elésév<ll

9. A gazdaadósságok rende- CI ma[oíllellenőrök és I· l köz.
zésével kapcsolatban a mező- ségi t::<>I<üdt ellenőrizné. Tehát
gazdasági hilel s ezzel él köz~ •.uj terhel nem Jelentene ez sem
gazdasági vérkeringés megin' j a félnek, s.?m az államnak.)
dlliisál. Az adóügyi hivatalok éJ bészál-

10. A fóvárosi állatvásárok
dijszabályainak és mellékköll~ litolt 16 kg. fajsulyu buzáérI
ségeinek c~ökkenlésél..Az eflY' 18-, él 17 kg.-os buz;iiérl 18.20.
hangulag elrOB'éldolt iavaslatok- a 78-asérI 18.40 a 79 kg.-os
nak a viirmegye főispánjához buzáérl18.60 és a 80-os buzáért
és az illetékes miniszteriumok- 1880 p-ől szi1molnának el ag ó-
ba való eljultalá3ára Csernus bCl és éldóhálralékba.·-
Mihály apátplebánost és dr. Tü- A aO-82 kilógrammos, kilii-

. köry József nagybirlokosf kér· nő sikérlarlalmu buzál értéke-
fék fel. silse az állam él futura vagy

Majd Varga Lás~ló a Tiszán· .más inlézmény utján a külföl~

tuliMe~őgazdasági f(amara és dön; esetlegllldsiporosság ré
dr. Darók József él . vármegyei szére· szükség~s nyersanyag
Gazdasági Egyesület részéről és más közszükségleti· cikkek
űdvözöllék az impozáns nagy- becserélésére is fordíthatja.

Tiszántuli gazdábajok
Gyökeres orvoslást kivánnak az endrődi gazdák

NigYSzflZ magyar kisgazda
'. gyUlt össze szenl Islván'ni:lp~

jein· aZ endrődi I{alolikus Nép
házbé1n, hogy .állaláno'i és mind
inktl: julyosabl l bai(}ikal is-

. merlelve, orvosltlst kérjelH~l< az
orSZdí? sorsill illiúőilól és né
mi reményt, bizillwdtJsl merif

senek a jövőre.

Délelőtt fél tO óréllwr ünne.pi
nagymisére (estükliieg zászló
alalt vonultak fltl Endrőd és
környékének gazdái, hogy há
lát adjéln(lk IsJenllek él veti jó
kéri és vigaszlalásl, erőt kér·
jen~l{ löle é1 i~kn görnyeszlő

krhdncl< viselésére.
Al ünnepl szentmisén, me

lyet Csernus ~lillály élpálplebá·
nos végzet I, ielen vollak : dr.
Pálka Pál a iárils főszolgélbi·

rája, Tlmilr Imre biró vezelé,
sével öz előljáróság löbb lélg
ja. él helybeli lönieslülel és ipar·
testüle!. képviselete. s mintegy
!iz gazda· és poigMikör népes

kiildöl/sége.
Az ·endrődi ,:gazdö·nap"

diszl,özgyülésél ViHjU József
ga7dálkodó, a Kötolilws N.zp
szövetségi Kisg':}7dakör elnöke
nYilotl~ meg. Üdvözöl/e a gyo
mai járás fószolgabiráiál, Var
ga·.László gazdasági lanácsosl.
él Tiszánluli Mezőgc:!zdasági
Ka 111 éJfél és· dl'. Darók Józsefel,
Békésvármegye G<!zdc:!sági
l!gyesülelénel< lilkárát. "Ez a
gyalés nem rendbontás, nem po·
lifikai demagógia. hanem a kiS
gazdatársadalom összefogása és
közös enJl.ifejttise óhajt lenni su
lyos helyzeténekjavitásdra. Az or·
vos sem tud gyógyítani, ha él
beleg némán· hallgat bell2gsé~

géről. A kisgazda osztály is
c:!zért sorolja fel bajait. hogy
ország intézői köz.vetlenül meg~
ismeriék és lehetőség határán
belül orvosol ják sulyos bajai!."

Maid Kovács Mátyás igaz
gatólaniló és Slefán Béla tönár
ismerleIle az előkészítő bizotl
sághoz benyujloll indiIványokat
és az erre vonatkozó hafáro
zali jt'lVaslaloknl.

A közgyülés Csernus Mih~ly

apálplebános, Kalmár Vince,
Ullrin Pihir és Koviics ferenc
feiszólalása után alábbi 10 ponl
ba foglalia össze a gazdák ki·
vánságait :

1. Kivánják - a ~2 pengős

buzaár mellell megállöpiloll 
adózás sürgős álszervezését. Az
aszályos vármegyékben a ka
taszteri liszta jövedelem 25-45
u/o- os mérséldésél, s az ennek
alapján előirI adónemek össze
gének III é I I á n y o s Jeirásál.
Amennyiben ~i nem volna meg
oldható, az eselben . 17-18
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,;.' 4·l tilldal,"", endrőd, ' 1935. szepl ember H5.

Uhrfn M. Vendel és az ugari
gazdák, közös inditványa:

Az egymáslItán következő aszá·

'lyós·.éV~~ másrészt a fu'~lacsony
'ólléilárak';liemkiilönben a köz-. . . . . .

.. ségünkbenhelek ólb dühöngő

serléspeslis és 'barómfi kolera
_ lehetellenné (eszik az adó-
flzelésponlos lelj~siléséf. -

, '

"

v,adu. J. Imre III, illditványa: . Az endrődikisgazda társadalom
"A.) '.. A~kis~azdé1 liÍrsadalolll' SO SZáÚllékosádótsökkent(fsért fo

,,'egyik legfoillosöbb ' ~s 'le~$i.ir~'lyamodilc,aNaiymé[tóságuPén.,
, :gósebb, kiv.tJnsaga a 'kölelező ügyminiszter úrhoz. Kéri tovább6

:dl/ami jog'és'lüzbiztosilás· be~ azt, hogya {enrnélr'é1dó 50 szá-
.liozátöla '; éli egész országra zalékJelfít 1936 augusztus ha-

. nézve, Ennek· megv,aló5ilá~ál vában, másik felé! pedig addiB'
alézallalkéri' ClZ ország !-\or- négy részleIben fizelhesse le."-

;{', '.mánYfllól." Minden kal. hold föld (\'elő·

Indok: /\ magitIl fársll!alo!<- n1i1g, ·munkállalás,· állattarltís,
. )"'nál oly magas dijat szedne!<. szerszám lavilás, cselédfizetés.

:' hogy lehetetlenné teszik a kÚ' c::''''tési illefék sfb.) minIegy 4
:Iönben rendkivül rontos bizfo- mázsa buzát igényel. - Ezen-
siltisl.' D,eszükségesaz állami· felüli mennyiség szolgáltatná az

, keZelés azér! ·is, meri a bizlo· adól, a kamatot és a gazda
, si.lásból származó nagy iöve- kenyerét, megélhetését. -

delem Telenlős alapjál képuné Buzában kaL holdankin! át·
a fölcirnünkások aggkori biz. lal?ban cl 4 máz:<;át élli~ értük
.losifásáni11< " is. _ A ,magán. el, a k:ngeri még s<\'~ng<2lJ/)

,lársuléitok' tisztviselői általában termést hoz~
· s0kkalnag'yobb fizetési élvez- Készlelii(1k. nincs, merI éli.:

nek; mini az .'állam 'alkalma- 1934. e s z l e n d Ő hasónlóan

zollai~ És ha még igy is óriási aszályos vc>lt.
,nyereségrőJ számolnak el, Kérelfllünk kieszkö7.lésér<l -
l,IB'yanaikisehb 'dHfételek,'de dr. Tüköry József nagybirtokos
kise.bb fizeiések mellél/meg. és CsernusMihály alJálplcbá'
.moradna az állam javéÍra. nos vezelésével - küldötrségef

, meneszIünk a vármegye Pénz-
':"~B,.l. "Az ország sulyosga. Z-, u" YI' I"" h .' P' ..'( g gazga 0Ja oz es él enZll\?Y-

dé.isági. válsága. az állástalan miniszterhez Sélnnak támoga-
diplomások ezreinek bizony!a' fására alázatral felkérj::k vár
lan jövője. a .várható hadsereg megyénk mélyen tisz1elt főis-

, szaporjlás kér.ése ~ sürgósen \ -pániál: dr, Fáy'lslván Omélló-
meg<Jldását kivánja a tisztviselői ' '.
fizetések 1,'endezésének is. _ 'sá~ál. ~
.A kisgazda társadalom Ilem Az' ugari gazdák ll. indit·

akarja gyönglteni a fogyaszló ványa:
< ,elem felvevő képességé!. De a Az endrődi gazdaközönség

teherviselés nehézségei mégis alázalfalkéri él Földmüvelésiigyi
, rendez~st, kövelelnek..- Álla'- ~inlszlerUr Óméllósá~ál.hogV
,'Iános né~el i:l7, hogya háboru- é1Z ev fo1vamáll a kü!földról be
előtti pzetési rends~er állittassék ,hozandó és hizlalásra szánt ten
vissza. ~ Megállapilandó a IéI- "geriból elsósorban a 100 kat. hol
minimum (2 nőilen, hajadon és don aluli. aszálytól sujtott gazdák
.gyermektelen lisztviselők, álla. és körzetek.kapjanak megfelelö
mi, 'köz. és, rnagántiszlviselők mennyis~get. A len~cri i1rt!nak

'részére. visszaállilandó a mü- fizetésére 5 havi hclia:;l.lást I<é-
ködési időhö7 kötött korpótlék, rlink, hogy éi t.engeriből rlZlhiz

lalt állalaink •eladási tirából fi
kedvezményben részesltelldők
ieienlósebb családi pótlék nyuj- zethessi.ik azl ki. - Még a

jobb vagyoni állásu. <ldósság
· lásával a sok gyermekes tiszt- menles ~azdák nagyrés'l.c sincs
viselől:családok. de ugvanak- abban a helyzeiben. !l()~y él
kor megállapítandó lImagosabb lelies véleláral egyszerre rizet-
nzetési' oszlályok mérsékell nessék.l\nnál kevésbbé khe.

, törzs fizetése, s él fizetés maxi' tik meg ezl azok, akik a jiden
, muma 'is, amely nyugdijasoknáJ ték telen ll1ennyiségii és öllma·
, sohsem érheti· el a lényleges ,guldól elvont gabona eladibá-
szolgála li idŐbe.n ulalt teljes fi~ bÓl kamalfizelésre is kötelezék,
f:etést. -:- Foglalkoznunk kell e II. Az aszálv.fól immár rná·

'kérdéssel, meri Csonka-Magyar-, sodik évben sulyösan szenve-
ország II ,maitisztvisel6i és nyug- dő Enur6t1 község gazdalár-
dij •,..terheket ,nem birhatja ! - sadalma részére buzavetómagot
Ugyancsak megszi1ntetését kiván- kér a lakossáo . A velóm"""ol
juk az olyan kettős dllásoknak' is, <> "<>5 százalékos kamatlal együtt
ahol az együlles iö-vedelem a 1956. év auguszfus 15·ig kér·
300 pengől relülhaladja. Képvi- jük természetben visszafizel-
selők ~_külön liszlvis02lői pót· helni.-

,Iékol vagy másllemü dijat, ne EI·" I' " k' Ionyosen· amoga Ja ere-
éJvezhessenek. miinkel al egységes minőségű

búza·termelés gondolala is.
melyet a v,előmag kölcsönzés
lényegesen' elősegif. -.

Kalmár Imre és Rácz lajos
. inditványai:

I. A gazdatársadalom liszte·
lelleIjes kéréssel rordul a Nagy·
méltóságuM.1:<.ir. Kormányhoz,

,hogya ter,mény és dllatok kivi-

tele ellenében elsósorban a mező·

gazdaságot < érintó' közszi1ksp.gleti
cikkeket engedjen be az országba
- mint csereárut, s ezt akár a
Hangya, akár más inlézmény
ujján - a közvefiló kereske
delem kizárásával - olcsóbb
áralwn közvetlenül juttassa el
a gazdaközönséghn. _-

IL SUrgösen rendezni kérjük
a gazdaadósságot is. A védell~

ség eSdk áfllleheli inlézkedés,
amelynek ilyen aszályos idő

ben eleget tenni nem lud az
eléldósodol! gazda.

Amig a kisgazda oszt6Iy
adóssága rendezésI nem nyer.
addig annak adófizetési képes
ség'~ és viÍsárlási készsége sem,
iavul, s igy nem fehet elegel

az tJ Ilo 1lI111él1 szemben, de nem
íuilalhaJia megélhetéshez a lőle

,ziő kisipari és kerlZskedő OSZ-

'lilly/ sem. -
a.) tvie~oltlási lervezelünk az

volnl1, hogy az összes gazda,
adósságot - vállalja át az ál
lam és a hitelező bankokriak
adjon államkötvényt, -

A lőt,e 4 százalékál - mini
. allnuifásl és kálllalol - 50 évig

cll. államnak lörleszlené ,Ie él

g'ilzdaau<'1s, t~zl vállalhatnil a
~azdd közönség- oly f~lIélellel;

"ü~Y Illl'111ésl..elbell azaz !Juzil
bd!1 legalább 16 pellgös Mon
lörleszlené az évi rálákat.
A bdn\<ol< 3 1/2 sl.ázalQl<ol kap
nónal<, mig- a kez~lés köllsé
Qeillek redezefiZiil szolgálna ö
1/2 s/a/alék.

Az. ,állam minden évben be·
váll cl II (J a kötvények 2 száza·
lékai, igy él hiielezők is bizto
Séln megkapnák IÓkéikel.

lvk 116n }'OS e. ki vá nsilg él zérl,
meri a g-azdák 30·32 pengős

bUlaM 111ellell vellék igénybe
él hilel!. Akkor földjük 30-40
szá zalél, ö bőséges fedezelef
IlYlIitoll. t\'láskénl nem is folyó·
sil()llilk volna bankok ct hit~11.

Mosl ill .;:gész hirlok lÍra (\li~

1'<.: de zi az adósságot.
tia egy kereskedő, bankár,

vaRY i p a r o:; fLceféské ple len
lesz, larl07<:lsa ~0-50 százalé
kállak biztosílásával. kiqsynik
hilclezóivel. - cgVedU1 a gaz'
da 1('f7\'cl1 az. akint>k 100 szá
zalékban elege I kell lenni, llH2fJ
ha koldusbolra is jut.?

bJ Másik lOe~oldás az volna.
hogy pénzünk külföldi értékéig
bélyegezze le állam a pengőt, s uj
kibocsáiással s z a p o r i I S a a
pénzkészletet. Az igy bekövel
kező 30-50 százalékos áremel

kedés minden állami segítség
Ilélldil lehdő\'é 1l?llllé a ga7'
dd adósságok (ÖrlcS7.lését. -

A liszlviselói oszlillynak éld~

ják vbsza a fizeléscsöl<kenlés
sel elvonl töhbletet és iRY alig
lÍrzik mcg az áreme!l<edésl.

Kalmár Imre III. inditványa:
Az elszcgényedell kisgilzda

oszlály - nem képes elfartoni a
lerongyolódof! földmunkás ré-

legel. - A telepilés segilhel
rajluk akkor, ha IIlcgfelelő lő

kél is kapnak a telepesek be·
ruhézilsra, relszerelésre. Az ál
lam mai nehéz helyzetében alig
nyujthal jelentősebb' összeget,
s az is csak korláfolt számu
munl<áscsalád felsegitésére len
ne elegendő. -

Kivánatosnak és feltétlenül meg
oldandónak tartjuk az Armentesifó
társulatok államositásái. Tudva·
levő dolog. hogy e lársulalok
személyi kiadásai a legtöbb
társulatoknál messze feiiiIhalad •
ják az állami liszlviselők és al
kalmazottak iavadalmál. - AI.
lamosilás eselén oly nagymér
vü megfakaritásllehetne elérni.
másrészt a különféle "inség
munkákra" beálIiIoli községi és
vármegyei hozzcíjiíllllások is
relllas71lálhalók volniÍnak. s igy
a nl'unkások ezrei iU!lldnnk min
den ujabb megferhelés ' nélkül
rendes l11UnkilalkaloJllho7., -

De ldvánalos ez <lZéri is. Illerl
az Árll1enksil() társulalal< szék·
helyeinek kÖrleIQ/)"n lakó mun·
kások 'aránylalanul llili?vobb
mér/ékben alkil.llllilzlillnak, nlirr!
a filvollevó közsé~ek nyomo
ruságosabb viszonyok közölt
tengődő mUllkásai. -

A Körös-Tisza·Maros.-árnlen·
lesiló IcírSlllallllosl a bilholnal,
leháf bJJ<ési SZ<ll<élszon l11illfegy

, 840 Illunkással 146000 P.~ós

• munl<át végnlef. - A munká·
, sokközi.il 398 szell/esi és csak
, az 4BO az egész Békésvegyé-
bőI. - UgYi'lllakkor más sza

, kaszollis tlolRoznBk Szellfes
• és környékére való rlHJllkéisok .
, - E7. a.z Clj:'HdS is illdokolji'l
• élzl, hogyéilIailli kezelés mel·
'leli párlafléll1l1l. l<izárólél~ ilZ

egyes községek munkilsvis70'
nyainéll< mérleglZllisével végez
Iessenek az, árlllenlesitó mU11
kálalolc -

Az elldrődi - éÍrlll<'llll?:'lifó,
adót n7.cJÓ - Rél/dafársado'llom
orvosláséri fordul (J v(Írl1legy~

Fóispánjához és a M, Kir. F,()ld.
rniv:elésiigyi tv1iníszlerhez. -;-

, VaszkóPál inditványa:
"Ugy a gazclalársadölom,

mint a ,munkiissi'Íg közös ér,
,dekél szolgálnil él Hdrmas/(örös
hajózhatóvá tételét szolgáló mUn
ka síir~ős rnegindilása.

Amig él termelő osztály bu·
zájáérf mt!'l.sánkillt kRéllább l
pengővel töhb árdl érhef el,
ugyanaklwr a lllulll<ások ezrei
is kapnának foglalkozlalásf péÍr
év tarlamára. -

Az. endrődi kisgozda·oszlály
aliÍZatlal kéri a Na~Yll1éltóságll

,tvl. Kir. P<Z!1ziigy. és ro öldlllüve
lésiiRyi Miniszter U;dkal. hogy
e 11l1lnkáldlokal, n)ely:ól !)Qkés
v[mnegy," j\?l~n/ós ')e~ilségd

remélhel. mielőbb Il1egindilani
miillózldssallok. -

Egymilliárdon felüli kö/tségve,"
tesnél nem lehet akadály 5·6 mil
lió pengő beruhdzása, amikor
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(SlinhcIY'Ulsonnázó társaság egyik álföldi VlÍrosbaJI llH5-ben.)
Megtörtént eset.

uÉn az uramnak hitvese vagyok"

'. BÉKI;:SvARMEGYE
GAZDASAGI

EGYESOLETE
válasz/manyi gyükséll fáI I,IY(l!fél
az endródi gazddlo:yülé~ l'c)lá
rozalélif, azokal ellynek llIódu
sildsával elrogadlák és elnök
s(~gel azoknak felsőbh helyre
iulteJiásával megbiztál<. -'

Reméljiik, hog~' ct löbbí vill
megyék RdldilSilr;i egyesűklei

és rnezőiSélzdas6gi kami.u6i is

Imielőbb foglalkOlnak az egész
gélzdaközölls,,'ge! közelebbról

I érintő akluális kérdésekkel.

Karvalyné: Miféle mesterke
désröl beszélsz te Lenke? Utó
vé!;re azt teszem önmagammal,
amit akarok. Az én egészségem és
életem nekem az első. E%t nem
veszélyeztetem semmi poronty ked
véért. Ósdi elmaradott felfogás,
hogy egész életen át pesztrálkod
jam és gyermekekkel ,esrJdjtm.
Én nem azért mentem férjhez!

MAIi néni: (csendesen) Hát miért
angyalom?

Karvalyné: . Azért, hogy az.
urammal egymást, boldogitsuk és
az életet élvezzak.

Máli néni: (csendesen) No és
csak ezt il;ertétek, ezt fogadtátok ,";
egymásnak az' oltár előtt?

Karvalyné: Hát nem csak ezt.
de akkor meg sem gondoltuk, hogy
mi a házasságI? .

Szelehlé: No ezt már még sem
hiszem. Hiszen 23 éves voltál te.
is, mikor férjhez mentél; már pe- .
dig nincs olyan ldny, aki akkorrá
ne tudná.. hogy mi a házasság
célja és lényege.

Karvalyné: No. és !la tudtam
is. Az élet más. A megélhetés, a
neveltetés és tanittatás nagy ki
adást Jelent. Sok mindennJI' le
kel/ene mondanunk emiatt. A gond
és szegénység nem aZ én kenye
rem. Ezt ne várja tólem sem az'
uram, sem a gyermekek, Ezért .:
nem értem Lenkél sem. Egy ka
tonatisztneknincs annyi jövedelme
még Lenketanárnóijizetése mel
lett sem, hogy egész légió gyet,!,e-
kel jelneveljen.

Lenke: Én nem tudom követlli
I a te gondolkodásodat. Amikor én

az urammal megesküdtem, nem
azt igériem neki, hogy ágyasa,
vágyainak kielégitóje leszek a vi- ...
lágelött törvényes keretek között.
Én az uramnak hitvese lettem.: .'
Ha válla/tam a házasság örömeit,
vállalnom kellett az anyaság ál
dozatos martiriumát és a gyer~

meknevelés nehézségeit is. És ha
életemet áldozom a gyerme;.
kemért, ad ls készséggel meg
hozom, mert a szivem alattí
magzat élete lsten és emberek' -..
előtt ép oly érték, mint ai
enyém. Nincs jogom tehát ah
.hoz, hogy én, az anya, aki,>

A'l erhlródi küldöíts~g· e!iRTI
fövá\)bá' a . Péllzügyigazg111öslÍg
lIár is, ho~)' Illcg.úlés/ és !Je
IÖlási kérilZná az aSídlysui
lolla.elldrödi gazdákíés/érc. -

lVHelől1 dl illct.!!<es Inini;./.

lcrílímokbc!l i~ ,dóJeri('~1kn0 a
küldöilség ClZ endrödi . g(p'd~·

társadalom kélellll<?it. elóbb
bev~riák ul.. e h<'l mtIsodil< fe··
Iében P>él;i!~várlllegye inség
sujiolla körzckil, kht11 f":lidlö·
dÖI. is laloiJolllí ké.:;ziilÓ KO.lma
Miklós befilg)'mlniszter ~rkeí'esét.

hogy Idl1lolIalásáf 1J\'('riék meg
miniszlerfár-;;ainál.

Sassné: NaRyszerii ez a kávé.
/lyet csak Má/i néni lud főzni. Hát

. te Lenke, meg sem Kóstolod?
Balanyiné: Tudom, hogy nagy'

szerü kávékeverékel használ Máli
néli i, de. mostanában nem birom
a kávét ioni. Szalonnát és hide!;
felvágottat kivánok.

Szeleiné: Talán csak nem "ugy"
vagy drágám? Hiszen alig féléve
temetlék el az elsó kisfiadat?!

Balanyiné: Nincs mit tagad
nom. várom az lsten áldását má
sodszor is.

Szeleiné: No édes Lenkém oka,
sabb asszonynak gondoltalak. Ugy
látszik, az egyetemen ebből a tan:
tárgyból nem vizsgáztál!?

Máli nén í: Ne bdntsátok· Len
két. Jól teszi, fiatal, ez a hivatása!

Rónainé:De Máli néni, hogy
védheti ezt a meggondolatlansá
gat I ? Hát flem tudja, hogy Lenke
a;; első szIllés alkalmávál is a
halál kllsziJbén voll. Gyermeke
rángóglJrcsökben pár óra alatt
megha il, ót pedig érvágáf~sa[ men-

!
fette meg a férjem.

Lenke: Nagyon hálás VQ/iyok
a főorvos Ui nak, tényleg az éle
temet mentette meg, de ez nem ie'
len/heti azt, hogy nekem ioha
gyumekeim ne lehessenek!?

Karvalyné: Mit?! Gyermekeid?
Tán csaknem örll/tél meg? Jó
hogy gyerm«k.intunálllsl nem csi
nálsz!

Lenke: Arra nem gondo//am~

De hogy annyi gyermeket hezok
a vi/ágra és nevelek fel, ahánnyal
a jó lsten megáld, attól nem térit
el sem betegség, sem mdsok vé
leménye!

Karvalyné: No-ne, talán pá
lyázni akarsz a sok gyermekes
anyák nagy dijára ?

Lenke: Nekem a legnagyobb
dij az uram és gyermekeim sze·
retete lesz, '

Szeleiné: És azt hiszed, meg
kapod? Nézd csak Farkasékat
Hat gYelmeket neveltek' és most
öreg korukra alig törődnek velük,
Mbe,hó!Ja a legkisebb lányuk.·

Lenke: No és ha a legkisehb
nem születik meg. akkor most az
sem g(1fldOlná óket. Látod, mi/yen
jól tették, hogy nem mesterkedtek !

Endrődi kUldlJttség a főis

pánnál.
Az endrődigazda-gyülés ha~

lározalait és iriísbeli felterjesz
téseil dr. TUköry József nagy
birtokos és Csernus Mihály
apAtplebános szepl. tO,én adta
áf dr. Fáy István főispánnak

azon kéréssel. hogy azol<al
pártolólag iuttassa el az illelé·
I<es Miníszfériumokhoz. - Fáy
főispán készséggel vállalja a
megbizölást anpálinkább, meri
szelllélyesen is többször szer
zel/ Illej?győződésla békésme
lIyei gazdák sulyos anyagi '"tely.
ze.liÍről, a kalasztrófálislm egy·
másután köve!l<ezőkél inséj?es
lermés gyenge hozaméÍró:. az
á!lölértél<esifés silány lehetősé

geiről. -

A gazdagyülés felirata
a Kormányhoz:

Nagyméltóságu
Földmüvelésügyi
Miniszter Ur I

Az 1928 óta leromlott ter
mény és á/latárak, a leg
utóbbi. két éves aszály és
fagykár oly válságos hely
zetbe hozta a falu kisgazda
társadalmát, hogy keserü ;aj
kiáltással fordul segítségért
ExceUenciád utján a Nagy
méltóságu M. Kir. Kormány
hoz.

ellöl il Ti:szánllillddnlélyes ré, Az elképzelhetetlenül 'su-

I
TSIC megnYlIgvá~1 és segilsél?el lyos helyzetünköll apró-q;eprö
:' Kapilili. - jal-'itás, foltozgatás semmit
.. Il. "Az állam - 10 éVl211 ál-

· éVCllldli/ 5 millió f!eo>!ó hi/elt sem segi/; ~ (:
f, nyuj/son a szikesterületií jöldek Általános, gyökérigható itl~
f gazdúillak talajjavitúsra. - tézkedésekre van szükség,
,: MillCkll k<'llaszleli hold ulán hogy az ország termelő ré-
" 200 P<?lIgó kölcsönt kérüllk . .tegelevegőhözjllssonésaniij(
~ Ebből cl közsl'gek elc'iljáróinak
i ellenóf/ese lllcllefl 100 f){'ngő megélhetését biztositva látja,
I' erlél<ii; fö"ld·krilL'~i I1lllnlUil vé- ugyanakkorelegetludjon ten
• gn.telnén( k gélí'dák a közsé- nipolgári kötelezettségénekis.
~. ~ck klll>iklls . Illullkásaival. A A hét szük esztendő alatt
< Illájik 100 pl2ngól sajál gazda· a kisgazda terhek és adfjs-

ságában használná fi?l a vég-
zell lerilési llllllll<álafol< fllvClr- ságok, a mindjobban növe-
dijainal< lériJése eimén. - kedó adóhátralékok olyan

A birtokosok a második év' helyzetet teremtettek, hogyaz
fól kezdve évi 6 százalék kél' ál/am intézményes segitsége
mol lllellell 5 év alaH lörlesz-. nélkül- minden szorgalom
fiZnék le él kölcsön!. - és esetleges jó termés mellett

A helerifctl és rn..:'gjélviloll
szikes leriiielel< évi 5.6 mázsás sem tud már segitení önma-
hOZfll1lél kll.2l1elliil hizlosiltlná gán a gazdatársadalom.
él hItel lörlv.szliÍ:;,iÍf. Békésvármegye E fl d r ő d

A gYéllwrlal igazolja lllasrészl. k6zségének gazdái - azért
hogy az igy Il1llnkblf és ler- jöttek össze, hogy legégetőbb

mővé leli földel< adják él Jeg-· bajaikat, panaszaikat össze
sulyosabb - 83 - 85 kilós és
legsi!<érdusablJ buzál<al. A csa. gezve, méltányos kéréseiket
padékban dusal)b Dunániul ler. őszinténfeltárva-. közös ké
.melhel nagyobb ITlennyiségben relemmel forduljanak sürgős

lavaszi kapásnövényekel, a Ti- segitségért Nagyméltóságod
SZálliul keményebb és csapa-. hoz, mint a magyar gazda
dékban szegény földje csal< társadalom illetékes Képvi
őszi velésiterem nagyobb biz-

selőjéhez.IOllságban. - Ezért kivánalos
e szil<es, még legellelésre is Mély alázattal kérjük, mél
alig alkalmas feriilelek megia, tóztassék nb.jigyelmére mél
vi/ásél. Ily megoldással az ál- tatni jegyzőkönyvbe foglalt
Iam sem hoz feleslegIZs áldo- kérő kivánságainkat és oda
zatol. viszont 5 évalalI több-
mini 1 mil/ió hold, ma holdan- hatni, hogya lehetőség ha-
Idol ~O-60 pengől sem érő tárált belül mielőbb kel/ő in
föld válik iórninóségü termő- tézkedések tétessenek a gaz~

földdé. - Ennek termése ele, dafársadalommegmentéseér-
.geodő az egész földmllnkásság dekében.
kenyérszű!<séglelénekbiztosil6-
séÍrD. Mély tisztelettel vagyunk

Inditványollllámog'alásilra ké- Nagyméltóságodnak
rem felkérni a Főispán Ur . alázatos .szolgái:

. Óméllőságál ésTemesváry Imre
képviselő ur ÖmélfóságlÍl. Endrőd, ]935. aug. 20-án

A gylilés egyhangulag nl(lgit- .Varju József _ Kovács Mátyás
évá felle a mezőgazdilság nas:?y

kisgazda, elnök. ;egyző.
.érdekeit szalgaJó indilvány'o-
kal. -
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legközelebb állok hozzá, meg·
fossza 8,z élet nagy' kincsétől

va~y csak akadálylis gördit-'
hessek az' 'elé, hogy életre fo·
ganhasson.ÉIl hiszem, hogy a
jó lsten, aki lát és tud mindent,
nem hagyhatja figyelmen kivül és
juta/mazia az örök erkölcsi lör-.

. vények szerint élő, áldozatot ho,zó'
édesanyákat. . : .
. Máli"nérii: Igazad van fiam.:
Becsllletes magyar úriasszony nem'
isgondolkddha{niásként. Az, éle- .
te(lsten keztben. van igy is, ugy·
is, f\{eIélj, megsegí(, és megáld
nemes szándékodért. '

-:.~: ''''; * ';I~'.;"* - ,'., .*
Öt hónappai később Balallyiné

erős,·;..ekészs?ges'jiu gyermeket· ho
zott a víiágra,>'AmJkor < ,pedig_ a.
viiáRháboru ..végin·:- fé;je, el/Jaii..·
csqk gyerm~ke, Jnenf('tt~ meg a
le/~iöSsfteroppQndstJI','és':'~ Útségbe-'

- eséstől. ': Minden' ö,dÍné :"é/" fe'~

mlnystge""a' nd'g'ysÚrilen ; tejÚti
kUl'inót(znuló lena fia, aki most'
iratkozotf be a budapesti Tudo
manyegyefemjogi fakultáscfnak lll.
t~foiyiúná':{J:'" '" ., ._~ " .

',' .,.': ~.

Apró történetek.

Anyósával esküdött meg ~ .
tévedésből.

Az igaz könnyek.
Az Apáturraf törlént meg nemrégi

ben a következő jóizü esel. -
A szarvasvégi temetőben temetelt, s

milwr hazafelé indult, az egyik sirnál'
kÖI1.Jlyezni látta falunk egyik jól ismert
gazdáját.

Kiváncsi volt az Apátnr, s közelebb
húz6dott el1lberüllkhöz, aki éppen azt
sóhajtozta, hogy "oh miért hallál meg"' )

- Kit sirat testvér oly bánatosan,
kérdezle tőle a<. Apát.

A feleségem elsO férj't. - Ha
nem halt volna meg, drága nőm .na is
öt boldogitaná, felelte nagy keserUSég
gel a könnyező atyafi.

M. Apálmosotyogva ballagott to\'ább.
(i1ogy valóban igy történt·c, nem tud·

juk: Fülöp mester csnnJájnbul kcrUIl ki.) .

Warm Sprinas i.lI11erikai vi.·
rosban e~y fja~alember 'arlo~. 'i
ta esküvójét, tévedésból azon
bCln 'nem menyasslollyával, ha
nem-anyósával esküdött meg.

A flalal pár esküv'őjél f 1 órá~

ra lűz'ék ki s a templorq meg
tell Idváncsiakkal.

A kitüzött idópontban meg
érkezett az esküvói menel és
néhány perccel késóbb a pár
az ollár előll állI. azonban a
menyasszony rosszulJell. né,
hány pillana/ra elhagyla él temp
lomot, hogya friss levegőn

magához térjen, a pap azon
ban, aki az esketést végezte.
nell) vel le észre a menyassZOny
távozásál. A menYélsszony alIY

jé:! izgalmáball a leány helyére
cilll. a pélP pl?dig-. aki Init sem
veff észre. Illef.!<?skefle a fialal
Bill WdI'eerl élJlyósávaJ.

Mikor a /lIC:'lIyasszony visz~

s7alérl és rne~hallo"(l, Illi föl"
fént. - eli.Íiull.

Az Egyesüll Álléllnok legis
mer(ebb iigyvéLh:i fOj?lalkol-l1ak
ezzel él párafJéÍll esellel és feile
gelik. vajon megsemrnisilhelő·e

. a lej?álisan kiitöltházassiÍj?

Az okos pedagógus.
Na!?y 1(\lj?licséllavoll csiilör

IÖI'ÖII esi e a Néphtil.han. Köz
bell Kaposi MárlOll a poslCl
fŐlllarsal alhozla cl Illegérkezell
Uj NelllJ'edékel. ~<éJ:ról·kézre

járj a nag-yszcrtienszerkeszlell
ujság, vé/?ül az elJyik laniló
kezJlc bÖlJ!?:2szni. EgysLerre
csak a jelenlevők lIagy cso'

I dillkozcísára l>icsktl vesz. eló
és kiv<JB' il Japból '"'RY csikk et.

- tvliérl vá~lad ld a cil<kef ~

~<érJi egyik kollegájö.
- Arról van szó f)lfnne, hogy

egy asszonyt Arneril<ábélll azerl
vál.'lsziOIl el férjélól il biróság,
Inert II uial,)11 él férj\.: zsebébell,
válaszoifa a kérdv::II.

- No és '(lIán ilKI?' ákarüd
mulatni a cil\ kel fekségcdnek ?

- Nem én, vá!ilszol/a az
elórelaf6 peclagós;1l1s, hanelll
beleteszem a zsebembe . .. TI/dom,
elmegy a kedve a molozáslóll '"

A társaSág nagys/ ,,~rüell mu ~

latolt a papu€shós férj raVi:1SZ'

fogá~áll.

"Köz'3égfej lesztési
bizottSág" alal~ult.

A Nemzeti Egység választmánya
pár héltel előbb tartott ütésén End- .
röd község céltudatos fejlesztése
érdekében "Községfejlesztési bi
zottságot" alakított hármas alcso-,

: port/al. - Az "Elókészlió bizott·
ság" céljául minden a. község
anyagi és erkölcsi értékeinek fej
le.;zlésére irányuló terv, indítvány
vagy javaslat letárgyalása és ille·
tékes bizottságok elé terjesztése
tartozik, - A g-azdasági és szo
ciális irányu javaslatokat a "Gaz· ,
dasági bízottság", a pénzügyi vo·
nalkozásu jndi!ványokat a "Pénz,
ügyi bizottság" tárgyalja és készíti:
elö meg vajÓsitásra. -

. A bizottságokban . meglárgyal/
és eifogadott javaslatokat a PárI

vezetősége terjeszti részben a köz·
ség képviselőlesttile[e, részben a
vármegye vezetősége utján a Tör
vényhatóság, il/elve az illetékes
miniszterilIlIlok, elé, -

A párlelnökség a bi zollság tag
jaiul olyan .közé/eli férfiflkflt is
felkért, akik nellltartoznak. ugyan
a P?rthoz, de mUlJkásságu/<kal
elősegíthe1ik a biwtlságok közér-
dekű munkásságát.' .

'A bizottságok tagjaiul a követ·
kezők válaszllallak meg:

l, Elől{észitő Bizottság:

Elnök: Timár Imre biró,]egyzö:Kling-
hammer László főfitl<ár. .

Tagok: Finla Albert főjegyző, Har
sányi László főjegyző, dr. Cseh József
községi orvos, Timár Péter ,Pár köz
gyám a:>. E,löljáróságb61. - Csernus
Mihály apálfJlébános, Alpy Andor gyógy
szeré,,~, Uhrin M. Vendel, Lesniczky
József ig. lan, Oinya Vilmos, Hanyecz
Pál, Rácz Lajos, Uhrin A. JÓzsef, Hu
nya A, István, Varju Sándor, Pintér
Bálint, EIt'K J:inos a . képv. test. ré.
szér61.

. P6ttegol<: Hunya Máte, Pap György,
Kreznerics fTerenc, Wallhiel' György.--

II. Ga7.dasági Bizottság.
Elnök: Kalmár Ilnre. -" JeIlYZ{>: Stefán

Béla poJg. isk, talJár,
.Tagok a3 előljár6ságból: Finta

Albert főjegY7.ö, Harsányi László fő

iegyző, dr. Weisz Aladá'r közs. orvos,.
Kovács Sándor gazda, farkasin5zky
Lajos, Galambos Pál és Ti 111 <\r Mihály
esküdtek. - KépviselőtesUlletb61:

Uhrin Sándor, Kalmár Vince, Timár
Miklós, D. Timár Mih~ll'. Bácskai Ist
ván, Kalmár Károly. :.,' A választ
má~Yból:Varju J. Imre, ld. Ivállyi Imre,
VarJU József, Kovács Vince.

P6ttagok: Mészáros János, Pintér
Imre, Faggyas lmre, Salamon Mihály
és Szurovecz Pál.

lll. PénzuinTi Bizottság.
Elnök: Kovács Ferenc - Jegyző: Ko

vács Mátyás igazgatÓ-tanHÓ.
Tagok az előlJár6ságb61: Finta

Albert főjegyző, Harsány i Uszló fő

jegY7.ö, dr. T6th Libor .ieg}·zö, Farkas
Mihály pénztáros, Timár Péter Pál és
dr. Cseh József I<ózs. orvos.

Képvlsel6testUletböl: Csernus Mi
hály. dr. Uhrin Nán<1or, Lesniczky Jó
zsef, Homok István, Dinya Vilmos, Uh
rill Benő. - Választmányb61: Orbók
József, Klinghammer . László. Vaszkó
Pál és Timár Menyhért.

P6ttagok: .Baranyai István, Balázs
Jstvánés Kalmár Bálint.

leslületekorábbi határozatában
cSélk az 50 százaléko's állam·
segély bizfosllása esetén hatá
rozta el az iskola lélesllése.l.
Ezt sem kaptál< meg. - A köz
ségi iskolaszék megkeresésére
ál. előljáróság részivelI a lan
terem megnyílásában, sőt a
felsóbb héJlóság jóváhagyásá
[wk fellélelével bérleli szerzó
dést ls kötött a szükség-tanie,
rem hilaidonosávaL. A felsóbb
hatóság azonban nem hagyla
jóvá a szerződést, igy' a köz,
ség kötelezcl/sége megszünt.
Amikor a vármegye iillil~fogla

lása iSr11eretes letl, Szabó Elek
"- mint magániskola vezetésére
- kopotl engedélyt a Minisz

.Ieriumtól. A jogi helyzQf tl.'fli1f

.éJz,volf. hogy az elsó relli\'b('11
dküzségi . iskolaszék, . másik·

.félévben az Údel<el! szülők vol.
iak': a~yag'i1ag felelósek az is·
koJ~dblop.i 'és személyi ki<1dá
sélinak'bi ziosilásáérf.. ...

Mivel azonban Szabó Ellik
se~l::a Siülókfól. sem él köz·
ségi iskolaSZék tól llel'{l kapolI
e~ész éven ál fjze'~sl, ,,., köl.
$éghez fordult lanllói fizelésé·
nek' és a.dologi kiadá~okndl<

me-gléiUese'érdeké ben
Harsányi ".ászló ' főjegyzó'

helyettes, erősen hangsulyozva
azl, hogya községet' semmi·
féle. kölelezeltség nem lerheli,
de lekínlellelaz égéSi: évi ok'
tdlásvezeldsélt,másrészl 'meri
érdekel/szülők külön is hoz~

, "

zájárulnilk a közsé~i póladó-
110z és felekezeli iskolai adó
hoz, rnéllányosságból500 pen·
gŐ személyi segélyl és a do
logi kiadások vállalását java
solta a kJipviselólesliilelnek.
mely-elaz egyhangulag elrogc]
dolt. Tanulság az, hogy minisz
leriellgedély nrZlkü!- derüre·
boru ra ne nyissunk iskölill<at
és ne vigyük bele az adóvil!
amugy is súlyosa n 1Il\C~róit. la
kosság9t rendkivüli. floi'hek vi
selésébe. -.:..

"Kinevezés. A. M, Kir. Pénz· .

ügYll1inis71érium' 39.275/1935

VIII. él. sz. rendelelevel él jÖve

delem. vagyonad6,'és,:az' álla

lános kereseli adó. másodfoku

mcgállapirására hivatolI és . az

1935-37 évek far/amára al<:lkuló

adófelszólamlási bizol'tság ·Iag·

jdvá a békéscsabai ad()klst:ó

lamlási bizoJlságbal::ndrqd köz
ség ból f. 'é~ auguszlus 24'~n

ujólag .Dinya Vilmos lörvény
halósági bizol.tsági. lC!gol" az
endródl ,Ipartestület a~ilis jegy·
7.ójél nevezte. ld. ~. Örömmel;
közöljük a hiri, mert Dinya
Vilmos ,.tárgyilagos igazsc1lSsze
reletével nemasal< a pénzOgyi
halóságok. bizalmáI, ae,<nadó
zókelismerésél is, méllán' ér·
demeJfe ki.'

·,End~ő(f,j~'özség.
képviselőtestül.et$

. . ,. \ . .

.' .:. . ~ . :,,:;' ;' . .
- az :'efőliárói lanflcs párloló
véleményezése ','ala'pján -:- az
19M:':évre .~ 5600 'P.' iskola-

.1-'. "1 ••••" •

fenlliai'I~~i segélyl sza\ azoll
·m.~g:aien.drŐdÍ; rk. Egyház~

kpzsJ.gl)~I~.. Huszonhat szava-.- •. . 'o: . :.. .~ '. t.:. \ . ". . ..

záflal fizenkellő ellenében ugy
halárollak,'hogy miként a leg
utóbbi 'években, a jöv() évi se
gély,," i~' a',lanilói nyugdiijárulél<
réúbel)i fedeze/éül közvellenül
a ValJós- . ,és' Közoktalásügyi
MiniÚterium ·nyugdij-oszlályá.
hoZ)izl?lik. be. -

A községi. képviselóles1iilel
ug)'l211Csal<· fos:zlalkozoll a po
Iyákhalml Iskola kérdésl2vells,
meIyel. a vármegye Közigazga
lásfBizoflságánqk Népokfalási
Alhizollsága ,az endródi róm.
kath. egyházközségnek - mint

iskolafennlarlóIJél~ilélt, s amely
halározalellelldr: Tólh István
ügyxedáltal beadolI, felülvizs
gáll:lti,kér.elmel a M. Kir. Belügy
miniszlérium f. év julius hó 19
én.:1Q7.741/1935,.B.M.IV. sz.
a~ elulasit_o!I....~ ,Az elmul' tan ...
évben bérelJ helylsé~ben - a,
községi islwlaszék, illetve an·

. nak elnöl<,ének, dr. Tólh István
ii~yvéqnek megbi.zásából és

,H~rcsuthl):~lrrián.,llyug. lallrel·
üÚ~ló<Iudo[)lás~val.Szabó Elek
helyelte~"aitit6,mü\<ödöllPo·
IYá~h·almon.-.Ez ilZ inlézke

d~$ ~Slani'ó:b<2~li}láSazOllball
nem, volt ,sza bá Iyo.s :'és lörvény-

. szer.ü,•.'.rilerl,aMinl~z lerl~m el vi
'~,ng?délye nélkül"!sk()(á(,meg

lJyllni,' és~meg.szervezlli ,nem;
5~ab~Oi <2z ,.·:.p,~dig"::C1t 'iskola
m.egf1yil.asal<<?! .: hiányzolt.' "~,,
Má.sré~ifci község képviselő-'
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A spalatói
.,Fekete Mária"

ellopott ékszereinek
csodálatos .

. visszakerülése..

Szeptember. 22-én cl vMiasi
és laltilóföldi iskolákban, s~ep~

tember 29 én ci cgejli és öreg
l<erJi kápolnás bl<oJában. októ
ber 13·án szinlén (lZ öregkerli
kápolnás iskolában szentmi'se
és predikáció lesz, -

Az ÜitáregyesUlet sZell(em·
ber 22-én cl. ll. W 4 órakor, a
Leány-egyesület október J-án d.
u. 5 órakor, a Férfi-liga oldó
ber 5-én d. u. S órakor, aJüus
Szive Szövets.ég október 6-án d.
e. ali II órakor larlja havi ÖSZr
szejövetelét és ájléltosságál. -

Október havának minden napl
ján d. u. fél 4 órakor rózsafatér
ájtatosságat tartunk, melyen él
beIlerUleli islwl.ilk III-VI. osz·
lályu növendékei is részlvesz~

nek. -

A j~goszláviai" Spalatóbao
lévő Ferenc~rendieklemploma

messze [öldon hiresbúcsúiárö~
hely Oit van amindiB' segltó
"Fekete Mária" szobra. A jó
tékony meghallgéllásl élvező

hivek érlékes ékszerekkel és
drága koronával ékesileIJék fel
a szobr~l. élmelyekel ismerellen
letlesek elrabollak. liiábll való
voll millden szorgos nyomo
zás él lernplomrablók ulán, nem
talállak rájuk,

A Spalaló melleW Jezenic:.e
községben 'élna'po!~béln relle
nefes vihöl dűhöng-ött. NClgyop
sok villám csapolt le, de nem'
gyujtolt. Mégis az _ulqlsó v.il
lám lecsapollegy Peloj,neve~

zelű polgár házára. élmelyn<2k
szalmafedeh:i, házát élzonnal
lángbaborllo.ljél. :

A fi.izollók. akik gyorsan'el~

oltolták a tüzel: eszmélellení.il
találták él parllón a szerencsét
len gazdáI, felesé2"él és sógo: .
rál. A bútorok legnagyobb része
összetörI. Az egyik búlordélrab
hasadékán ál falba :vájt üreg
láfszolf. melyben szintén egy
összelörl láda volt, melyból
sérletlentil villog tak eló "Fekete
Mário" ékszerei és drállakö·
vekkel ékiZsilett ~oron~iél..'

A spalatói kórházblln . IClI,vó
belellek eszmélelükelismél
vjsszany~rve,tö,.edeJmesenbe·
vallollák gonosz(effül<eL Most
11 falubeliek é'> vidékiek sűrűn

\

lálogatjÓk a lemplomjáró .há
zát, hogy él csodálalos eselen
okuljanak;

Egy édesanya, akinek hét
papgyermeke van. Amerilddldl1
él kanadai tdonlreálbéll\ llldst
szeldel lék PiJPpá--Roy Arlhurné
hetedik fiál. Tizenhat gyermeke
voll. közülök lizenegy él. Ezek
ból 1J~1 pap. egy pedig apáca.'
A papok közül a legidósebb
fiú Japánban, jogoshima larlo
mtln~'áball d~)ostoli prefddus.
Az édesiillyja a bo!dogságlól
sirva hall~élllél me~ fiának el~ó

miséiél. akiMk az Olltlrntl/ pélp'
testvérei közül né~yen s'egéd
keztel<. Milyen jó p~lde5! adha-
1011 ez öz édesanya gyerme·
keinek és mennyil imádkozha
foff érelIül< !

Elégette gyermekét. Csapó
Judil ménleleki lánynak gyer~

meke szüleletl. Hogy él gye/"ן

meldől megszabadulion, UjS7Ű

IŐlliét megfolylolla, élllltán be
gyujloll él kemencébe és a kis-
holfl12sle: porrc~ égefle. A kecs
kemé1i lörvényszél< most von.
tél felelósségre a gyermekgyil·
kos llnya·leányl és másfél évi
börtönre ilélle.

Elitélt templomfosztogató.
A gyulélj lörvenyszék kétévi
regyházra ilélfe Derekas Károly
löbbszörösen bünte/efl egyéni
aki legulóbb a mezóberényi.
evangelikus !emplomol fonlot
la ki. A lárgyalássorán D,zre•.
ké!~ több .. lemp1omfoszlásl . .és
'~lás beiöré~.' i~rn'ei,i be.' '"'

Mire vezet az ; elválás. Bu
dapes/en a Jókai-ulca 28 sz.
héÍzban e~y fópillcér már hosz
szabo iJó Ólél. egylifl takotl
Márton Míklósnéval. lvlárlonné
elv6\l asszony volf, a fópincér
pedi\? mosl van válófélben. A
férfi Vél/Ó pere befejezése ulim
feleségül akarta venni Mártonné/.
Közben azonbéln kibéküll fele":
ségével s él napokban azt a
szándékál is közöl fc ~vlár'on·

névöl. hogy visszatér elhagyott
otthrJnába. Mártonné St:ÓI sem
szóll, élzonblln bezárkózofl él

lakásba, kinyilofla él g<izcsapot
és várlél a halálI. Mire a fÓI
pincér hazaérkezelI. az asszo~

nyon milr nem lehelell segiteni,
meghal!.
Dinnyemérg~zésbenháltak

meg. A minap holtan léllállák
Szikora Balázs 57 éves kiskun
majsai héldirokkalllaf. A bon~

colás megállapi/olla. hogy ha
lálái éj romloll dinnye okozta.
Romloll dinnyél evelt, 'ettól bél·
gyulladásl kapotl s ez okozta
szivbénulásos haláláI. Dudás
Islván cipészmesterról is kiderüll
hogy hasonló ok miafl hall
meg.

Egy szegény leány nyerte a
hárommiHós főnyereményt. A
francia oszlálysorsiáfék három
millió frankos fónyereményé/,
illelve annak egy nyolcadrészél
Yvelle BiboLiin lizenöléves mélf
seillei leány nyerte meg. Yvel
lenel( özvegy édesanyja és még
nyolc tesivére van.

l. Imádd él le Uradat,lstenedd,
a l<2gméllóságosabb Olláriszcnl
sr.gben, Azér! jöv,zl és menel él
szentségi olJú elóllhéljtS lér~

del és 011 idózz legszíveseh
ben. meri élZ Ur jézus 011 vall
cl kenyér szine ölalL

2. A templomba oelépledl«J1"
a szcnfellvizzel vess magadr"
kel eszte!, de ne locsold élzl
szét a kövezetell.

3. Megemlékezzél arról, hogy
eIül az olláron van az Ur Jézus.
lellál e(öre igyekezz és ne álld
<21 az Uléll, ne szorongj oll, mig
eliil üres a lelllf)lorn. Hátlll azok
szoktak megállni, akik szégyenlik)
hogy templomba is járnak.

4. Tiszleld az öregkort és a
gyengeségeI. Ha eróteljes vag",
éldd ál helyedet az öregebbnele

5. Ne forgolódj. ne nézegess
körül. ne tekinigess hálrél a
kórusra, ne sú~j össze a szom
szédodddl. ne légy megiegy
zéseket a prédllnkió alatt, ne
sóhajlozz hangosan bele.·· Ha
az ollilron ki van léve az 01
táriszenlség - tehill Urfelmu
('alás es áld0Zás 'kö'zölt is ..~
lérc!ecien álli, kivéve, . ha fon~

tos okból nem leheted. Az Ur~

islen nagy, úr, mi pedignélgyon
kicsinyek vélgyunk.

6. A iemplom ls/en háza és'
nem divalbemulaló. Az eszed
az Imádságon jiirion és ne
azon, hogy hogY<ln öltözködöl!
ld a szomszédod.

7. Ha él péld ban ütsz, ne fog~

lélld el él szélét. hogy más he
ne . mehessen. hacsélk réljjél<!
keresztül nem bukdácsol. Meni
beljebb r A pad közepe is ép
pen olyan szeni hely, mini él

széle.

8. A szentmisét, islenliszte
lelet, prédikációI ne zavard ki
és bejárkálással. Azérl ne késs
és várd be a vég~l.

9. Virágol. pénzl ne dobj élZ
oltárrél, az ollárlerilóre. A pénz
helye a persely, virágodal pe
dig vidd mindig a sekreslyébe.

10. Ne légy liszlelellen sem·
mivel sem Uradnak, Jslenednek
hajlél,ábéln.

Halálos szőlőlopás. A deb
receni vizsgálóbiró helyszíni
szemlél tMlott Hajdunánás ha
tárábéln élZ egyik szőlóben.ahol
Nyak0 Sándor csősz agyonlól-

l te Kéki János szÜcsmesJerl. A
viLsgálat szerini Kékí szólől

szedell és Nyakó feJszólilására
nem lávozoll el. A kél férfi du
lakodni kezdeti és közben el
sült a csósz puskája, amely
héllálrasebezte él szücsrneslerl.

TEMPLOMI
ILLEMSZABALVOK

TIZPARANCSA.

Az ur főjegyző ·helyettes. dr.
Púlka Pálfó~zol~élbiró - él há
rom lJdvi szabadságol élvvó
finla Alh~rl fóiegyző hivatali
iigyrzilJek elláléÍstlra - Harsányi
László. l'üzcsgyarmati éldóügyi
ie~yzól. ollani fój~gyzó·helyel
IC?sl hasonló Illinóségbell hc
helyet/esilet/e. Mipdenfelól nélgy
dicsér\!lfel emll?I{~Lnel{Hélfsányi
f~k~ yzö nagy s zal<lllcJásáról.
fdradhafallan l11unkabirásáról és
párlallan. erüs cgy~niségéról.

Reméljük. hogy lllunl(ásséÍ~a

halélwnyan segili eló Endród
község békés fejlódésél.

Házasság. Kovács Ferenc ko·
véÍcs mesternel<, élZ endródi
Ipartestület érd~llles elnökének
leányát sz~pl. ·2b-iln vezeti ol·
tárhol. SZl/jó Vendel kOVdCS mes·
lel'.

Az 50 holdnál kisebb gazda
ságok adósságait kÖlvénykibo'
csálással. a nagyobbakél kény
szeregyezséggel, a 20 holdnál
kisebbekél éldósságálvál)éllással
rend,zzik. A gazdaérclekellségel<
körében élZ il hir teriedt el, hogy
él kormány az 50 holdná! .ki
sebb gélzdaságok adósságainak
végleges rendezését tervezi; él
nagyobb hirlokolu-ö nézve még

Má; lesz. v,égl~ies, él rell~a,és.
Az O MGE'di-tesülése szeri'nl', '
az éldósságok egy részénel< I(öl
vényesiléséllervezi él kormány.
Eszerint él 20 hold/ól 50 holdig .
terjedő birlokkéllegóriál<ban 30
55 évi lejáralléll 3--3.5 száza
lékos kamCllozásu lú)lyények
kibocsálásávéll renJeznék él lal'
tozásokal olyképpen. hogy
egyénenldnt birálnál< et,· mely
gazdélságok kerülhelnek az ál·
talános rendezésbe. A 20 holl
dig terjedő védell birtokok
adósságail olymódon rendez
nék, hogy élZ állélm az adós
ságok egy részél készpénzfi
zetés ~s könyvjóváirás formá
jában mélgára vállalná. Ennél
az eljárásnál is figyelemmel
lesznek élZ eléldósodás mérvére.

. Vérebet uszitott társaira. A
bácsmegyei Bajmok községben
szörnyű llyermeklragédia tör
ténI. A t 2 éves Wol/ Mályás há
rom társával jálszéldozoll a la
nyán. Összeveszlek és Wolf
Mátyás dühében Idengedle él

megltlneolt vérebet és rállszi"
10ltél társairél. A ku/ya rálámCldt
a szerencsétlen t 1 esztendős

Pénzes Mil1ályra és valósággal
cafalokká lépte a testél.

Veszekedés közben -- agy
szélhüdés. Kiss Gyuláné 44
éves fehérgyarmati élsszony az
urával összeszÓlalkozotl. Ve
szekedés közben az asszony
hirtelen összeesel! és meghall.
Orvosi megállélpilás szerinI ha
lálát agyszélhüdés okozta.
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Endrőd-Gyomai

Takarékpénztár .R. T.
Endrőd

F ókintézet: Gyoma. Teleion: EnJrüll 2.
Folyósjt rövidlejáratu ntezőga~dasági

kölcsönöket. Elfogad felmondásnélkUli
betéteket a legmagasabb kamet
mellett. FoglaJkozika ballküzlel minden
ágával, szeJvénybeváJtások, arany- és
eztistpénzek, valamint külföldi pénzne~

mek bevállásával a mindenkori legma
gasabb árfolyamon. Mindennemü fel~

világosilással és utbaigazitással dijtala
nul áll rendelkezésre az Igazgatóság.

A Keresztény Fogyasztás- és ér
tékesitéS Sz6vetkezet friss tejet bár
milyen mennyiségben a legmagasabb
napi áron vásárol.'

"JÖVÖNK" a magyar föld
munkások népszerű heti lapja
Szerkesztöségés KIadóhivatala
Budapest, József u. 61 szám.......

E n d r ő d ö n a Nagyperes-
dülöben 8 kis hold, Décspás
kumon l k. hold 266 n. öl föld
kedvező fizetési feltételek mel
lett olcsón elildó. Érdeklődni

lehet Békéscsabán, a Békés,:
megyei Kereskedelmi Banknál.

.........-=-====...
Az Endröd...G'YoInai
Takarékpénztár Rt.
Inindenféle

qa.bonane.uüt
'Inagas piaci áron'
vásá. ro ••

t-IIRDETÉSEK

ÓRÁK
ÉKSZEREK
DISZTÁRGYAK

dus választékban
finom minőségben

TAUBER
MEZÖTUR

Gimnáziummal szemben

Olcsó hegedü tanitás!
A budapesti Zeneművészeti Főiskola

módszere és tallterve szerilIt t:50pprlolc
jelentkezése csefén havi 3 pcngóért tallit

KAPPEL KÁROLY
'EndréSd, Kossuth L.-u. 15.

A Katolikus Népszövet,
ség Temetkezési
Segitőpénztára

utján mindenki könnyithet az elhalálo
zás miatt jelentkező gondon, megnyug
vást szerezhet magának és családjának

Iratkozzék be tagul
mert ezáltal csekély havi tagsági dij
ellenében oly összegü temetési segély
ről gondoskodik, amelyböl a gyógyke
zelés, temetés minden kiadása fedez
hető..A temetési segélyakciót a nagy
váradI egyházmegyel Apostoli Konnány-
ZÓ ur 1933/1933 sz. alatt jóváhagyta és
ajánlja.

Tagfelvétel és adijak befiletése az
Endrőd-Gyomai Takarékpéntár rt.-nAI
Endródön, ..'

Tag lehel minden 14-G5 év közötli
egyén.

Orvosi vizs~álat nincsell I Legkisebb
havi dij 50 fillér.
iöiit-

.Az Egyházmegyei Hatós,íg 1238/193<4,
szánllí engedélyével."

Szerkcsztésért és kiad~hérl felelős:

Stefán Béla.
Nyomtatta a .. Hungária" I(önyvnyomd~

vállalat, Gyoll1án.
felelős flzl!lIJvezetö: Teket Sáneor.

Irta: Bartha András

RADNAI EMLÉK

Mi ujság a,
gabonapiacon ?

- .~

A kivitel még Illirlaig lassan l
folyik. s ezért, bár .él termés
kevesebb, mint él k0rábbi'hi,
vClralos jelentések közőllék, az,
úmk nem j(lvuln~k, AIi~ÚéÍnlll'

Ii ~O kilógrammos btú:dlrt 15.90·
-lG pengől fizetnek pesti pal
ritilsball. Tavalyi morzsoittengeri
ára Pesten 15-15.50·es ,áron
kell.

Az e.ndridi és gYfJmai piacokon
a csöves tenll'eri ára 9 pengő kö·
riil me>zog, de szebh fengeriéri
10 pengől is halIolflInk fizetni.
CSéllládl;l<2gyébcn 8-8,50-('s
árat fizelnel< az e~észséges.

szép fengeri nlázsájáérf.
Az álla/piacon a se:'lés ára

szepiember .(Isó felelJen 8-10
filléri csökkenI. ISl11él{~llen fel~

iJiviuk él hizlaló gélzuéikal,l1ugy
csak prima éiruka( szállifsanak
1',,1. 5l(?J'~II, dllrVé1 hi/ókéri ki
lönkénl 20-25 fillérrel !(el'e
sebbel fizeinek. lól kelnek a
12-16 hó'wpos 130--150kilós,
s él I({'i v2vCS 2 lllá1.sáll felüli
lJizölc ,A, zsirslZrléscll\!1 kiilö·
lÖIJéisen keresik. A Ilusscl'Jé~ek

árél 6R-85 fill,~r közé)lf Illozog
él ferencvilrosi sel'lésváséÍron.

A szoporbor;uk ára az utóbbi
napokban 4-6 fillérI javul!. de
a dráf<é1 fakörmányhoz viszo

nyilvo, méR Illiildig Ilél!?"On ala-
csony. . .

l. Öreg szentkép - ajándék ta lán ~
Csüng elöl, a kis szobánk falán.
Sima lapján sok-sok év fakul,
Szine mind ;\ holt időkre hull.
Jobb időkből való s7erzemény:
BucsulI vcltc nllgvs7,ülé1l1, szegény I

2, Radmln, karcsu havllsok fclcll
RajzoltAk a festök - ugy lehel.
- Krisztu:~ all~'ja hét tőrrel szivén,
Hervadt arcán tiszta ~i fény,
Hü ölében véres hül! tetem,
Vjz buzog a testből öt helyen,

3. Távol sürü bozontos vadon,
A sziklákon gyilkos fuvalom.
Kopár völgy, fa, morc - már nem él,
Ágán Judást ringatja a szél.
Csupasz nyakán férgek siklanlIk,
Szánalommal tüzreá a nap ...

4. .:.... Mária, ha elnézem szemed,
Szivem körül halk ima lebeg.
Mária I Te könnyeztél sokat,
Csókold meg a magyar sOfsokat !
Énekelünk, pusztulunk, veszünk,
Öleld, sirasd hulló nemzelünk !

5. Mária! Nézd, mind Hozzád futunk,
Társtalanu! élni nem tudunk.
Alázkodva ögyelgiink, megyülIk.
S véget marni rájuk nem merünk.
Gyávaság ül edzett vállakon,
Azért fáj a magyar fájdalom f

6. Mária I . , . Te győtrödtél sokat.
Tisr;logasd meg a judásokaI.
Terjeszd fölénk áldásod. kezed,
S megc,;ókoljuk égö i:zivsebe(l !
Harmaton ránk rózsát, ill,fát 
Megjártuk már a KAlvitdái! .. ,

A szövetkezeti tagok kö

zösen birják a vásárolt föl

deket, közÖsen gazdálkod

nak munkabérért és a kö,

zös haszonból részesednek

mindaddig, mig a vásárolt földe~

'kel ki nem fizették. Nálunk al.

üKH kötelékében működ~ föld

bérlő szövetkezetekre a szükséges
tőke rendelkezésére bocsátásávaj
igen szép hívatás várna e téren,

A telepités pénzügyi elgondo·
lásának alapvető tétele az én fel·
fogásolll . szerint az,- mondja

Steuer György - hogya magán
gazdaságoknak kell előteremteni

a telepités pénzügyi megvalósitá·
sához szükséges lehetöségeklit. A
telepitéshoz Ilyujtolthitel vissza
fizetése fellétlentilterményekben
történjék, tehát a Yisszafi zetési kÖ I

telezettségek behajtásakor lehető

séget nyujtsanak a telepesnek ter

ményei eladására is. Ezáltal biz·
tositanák. hOJ{Y a telepes nem
adósodnék el fokról-fokra és egy

bizonyos idő után nem menne
tönkre csak alért, mert ti . telépi

téssel több terhet, mint előnyt ka

pott.

Természetesen a telepesszövet,

kezetek utján történő telepítés si·

.kere a becsOIetes munkától; az

erkölcsi megbizhat6ságt61 és az

összetartás érzésének kifejlődést

tm függ.

I megfe!elően körülbeIU120.000 hold
I földet 'vissuadtak Csonkamagyar-

Iországnak, akker Steucr György
felhivta a belügyminiszter figyel
mét, hogya Tompa,kelébiai föl·
deken liszavidéki kubikosokat le"
hetne letelepiteilL A belfigyminisz.
ter f!em adoH helyt a javaslatnak
és a jelzett földeken állami min
tabirtokot léh:;sitettek. melyben
olyan nagy a teher, hogy .eonyi
összeggel legalább 500 kubikus
családot lehetett volna lelelepilelli

Harmadsorban a földmunkások
letelepitésére legalkalmasabb terü
let a DunánIul azon vármegyéi,
amelyekben legjobban pusztít a
nernzetröntó egyke. Ezeken ahe
Iyeken a folyton csökkenő népes
séget a kubikosok letelepitésével
eredeti számára lehetne feljavilani
és a népesség gyarapodásának
előfeltételeit ezáltal megteremtcni.

A telepesszövetkezelek ujján va
ló telepítés példáját Németország
szolgáltalja.

ak~b'\ko!l~k azon tömegél, akik
visszakivánkoznak a mezögazda
ságba: Sleuer György, aki kitűnő

en ismeri az alföldi és tishavidéki
magyar földmunkások gazdasági
kulturális és szociális helyzelét, a
kubikosok" '>!Jetelepilése~ .niinden
részletkérdésére kiterjedő figyelem
mer igen érdekes javaslatot dol,
'gozott ki.

- A földmunkáskérdést sem
miképpe!) semleliet' megoldiwi
azzal a' kijelentéssel' - mondja
3teuer-, hogyaföldmunká., nép
egyik napról a másikra mezŐgaz

daságimunkára térjen át. Mert ha
csak földhöz juttatják, még nem
oldották meg válságos helyzetét.
A legtöbb mezőgazdasági munkás
család évi keresete 100-150-:-200
pengő. Az aratásnál és a cséplés'
nél átlagosan 4 mázsa buzát ke'
resnek, holott az 5 tagu család
évi buzasztikséglete 'jóval több en-
néL Nettl' is beszélve arról, hogy
a munkáscsaládnak a mindennapi
kenyéren kivUl más nélktilözhetet
len szükségletei is vannak. Kü
lönösen leirhatatlan a nyomor a
kubikuslaktavidékeken: Csong
rádon, Szentesen. Szegváron, Mind
stenten, H6dmezővásárhelyen,Kis·
kundorozsmán, Endrődön, Gyo
mán', a . jászságban, .Mező{uron
Kaloasán stb.

A tömegmunkát biztositani hi
vatott vizszabályozási munkák ku
bikosainkat már a legjobb akarat
tal sem tudják oly számban és oly
mértékben foglalkoztatni, hogy biz
tositaná a megélhetésüket. Nem
marad más hátra, mint a mezö
gaxdasdgi és' fiJldmunkds népl1nk
egy részél, amely megfelelő anya·
gl . létalappal és rátermellséggel
rendelkezik, családtagjaik számá'
nak figyelembe vételével

földmunkássZövetkezetek
utján letepfteni,

mégpedig elsős<?rbart munkás föld
bérlöszövelkezetekbe beszervezet·
ten.>kis~aszonbérletek '. utján. Ez
annál ,is fontosabb, mert öket a
külterjes gazdálkodást folytató
mezőgazdaság foglalkoztatni nem
tldja. A vállalkozók sokszor in
kábbgépeket alkalmaznak, mint
a· kubikosok lömegét.

0, "Hol .telepitsünk

A 'mezőgazdasági és földmun
kásainkat elsősorban a lakóhel
JyUkhöz közelfekvö birtokon kel~

lene letelepiteni. Ha ez nem le
hetséges; ugy az orsIág határszé
I.in, ahol egy uj magyar határőr·

vidék, alakulhatna ki.

Amikor Szabadka határából a
trianoni béke rendelkeléieinek
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Gön-Ibös Gbjula
ln jnisztereInök

luZI héllel elóLJbiöbb nélpol
töltöli Nénlcíor~)zhgbClII. Rés?l·
velI fl porosz mil1íszf2rclnök
václoszC!láll, de él baráli lalál·
IWz'ás aITa is aIkulmai és mó
dol adoII, hogy GöringgellllQg- .
heszé Iie in a\dua lis k Li Ipoli Iii, ai
kúdéselicl és iiszle:,,~jen l'iil
ter birodalmi velél'néL-

A -klllfölcli saitó I?lénl<ll1cg
j~gyzéseket . fűzötl Gömbös.,
nélllelországi láfogalásához. A
kisanlani vl2szl és bail s'zima-'"
1011, afrélncia sajló aggódva ....
figyeile a poroszországi vad á,",
szaIokaI. Némely /dilföldiuisaíg;
ugy lünleltefel Gömbösüla-;
zásál, min! Mussolini k~résére

békiló és összekötó lárgyalást
Olasz, és Németor,szág közöll.'

Mindeneseire érclel,es. hogy
.amig Laval, Benes és Eden be
ulazzák a félvilágot, hogy. ö'

"nagy beke" zsál<lllányál meg
felelő szövetségi szerződések':'

'1<12] 'és érclel;flla[~ulalol(kal biz
lo~i/sák, IIgyanaklwr nehel mé
nyezik, hogya' Csonkaország
f1Iiniszlerelnöke <'gy nö~:y viláf!
válsilg ideji2nmegl)eszélésl foly.
la! avval az állammal, .mely a
világháborllball "'g\ ülj' vérzeit
veliinkés együfl "élvezi"a fran·
cia· béke "áldásail" l? .
---~.........-....-'.

KOZI\ILA f\tlH( LOS
BELÜGYMli>J1SZTER

ENDRŐDÖN

Az egész orszáR I<övctelmé
Ilyél, anlJak iréinyiló I<ör<':'il, fl

lllag\,M csalAdok Illi!lióil hívja
rel tehál lelkiismerel"s, odaadó
cselekvésre cl Illogyar jövelldó
biz/osifiÍsi'iérl, a magyar gyer·
mekértl

Bárcsal, meg1JallR.'al~lák és kö
vc!nék inló szaváll

FÓISPÁNI BEIKTATAs
Darányi '~(illmánjcll'. földmü":

velésLigyiminiszlcr, minI' a l<űr-'
Endrőd küldöttséoe 111[:11)1 képviseloje ielenlélében
Darányi Kálmán dr~ I1Dgy ünllepséQi l<erelben Úlj-
főldmüvefésügyi' 1011 Ic viléz dr. UlJléirik Béla

mim5zternél./ lJeiklafé'lsa Várlll(?Fyénk fÓispáni
. sz0kéb(>. - A szomszéd Ibr-'

Harsányi László főjegyzö·helyettes in-.
dil\'ányára - Timár Imre biró, Harsányi vQl1yhalóságok külclöJ!sc'ggel
László föjegyzőés Csernus Mihály apát- I<~~pvisellcllék ,lllélglll<iJf éi'. vár·
plebános személyében küldöttség I<e- Illegye ül)nepsé~én.. - Az . uj'
reste fcl a fóispáni beiktatáson Gyulán röispán kiváló sza!illldásr" val.:-'
iliózöföldlllüvelésligyi Minisztert és át- ló Illély\:'n szántó bcsjfédben is
adták nel,i a főjegyzőlől készitett lIie-
moralltlulllot, IlleJy részletescn tarlal- merl"ffe f;élzdag progra'mllljéif;-'
lIIazta mindama kiválls<Ígot és I<é;'clme- 11lc:I\'bl?l1' kivállkC:pCll ~z Clgráp-
ket, Inelyek Endrődöt legközclebbröl érd"kck 0$ 111Ullkásvédelem fel
érintik és umclyekrea község kisgazda k<"lroiásál jelöile meg legl<öze
és földnlunkás lakosságának .kiiJÖnÖsell I"bbi céljának.
szüksége van. - A Jvliniszter nagy A IlélRY éljen2~ssel fO~élJOIt

jóindulattal fogadla a küldöttség ké- beszéd 1I1tín ünnepi bankel.l volf
reilllét és megigérte, hogy a lehetöség .
határán belül készséggel segíti Endrö- a I-<'omfó szálló nagylermében, .
döl jogos és flIéllányos .kiváJlságainal( élhol dr. Ulilárik Béla ri\agyar-
teljesr.déséhez_ orszóg kOrfml nyZÓjárll, dr. Te- --

'Iegdy Lajos az uj .. fóispánra;
Csernlls tdihály apálplébéÍnos.
Dlrtlliyi miniszterre iirifelle po-

·iltHilI. Darál1yi [(állllllll lllinisl'
lel' háláSan köszöni e él iörvény::
hájóság szónokának,megemlé";'
kezésél és készséges· famoga- .
lását igérte meg a . vá'rineg:y'~"
aszálylól sujlolt lakosságának.

Nagyg~ülé§után
A magyar katolicizmus !entelt aldwr és l,eseriJ fáj

százezrei hömpölyöglek vé- dalma i jelent Illa i~ <l nagy- Örömmel lli:ll!cliuk fl hirI,

g ig Budapest ufcáin hirdet- löhbségLi kafoliku') ma- hogy !\OZ:ll(! tv1ildós beiügYll1i
id::izlc'r e 1J'~i köz,:péll, amikor

ve'Il Illl-I'ldell SZO·ll.~1 !late'ko- gyarságtlak ..- " llL aszálV5ujiota litizciJiiuli VllI'·

nyabban, hogy az ujjászer· Ennek a nyilt sebnek orM megyékel l~jogaliE!, Endrödöl
vezett, célfudatosan egysé- voslásM 6 millió nJél gyar is ulba.zjli. - elénk clltlékeze
ges veziGlés c11all katolikus l<alolikusllak és annak a Ilill1;h"ll Villl 'lS a köz.sél? lakos
magYéll'ság nemcsal( vallá· történelmi magyar EgylIáz- sága lJéllá:;f]fl gondol vissza a
SOS ujjászervezésél éli, de- nak nevében követelte az or. l')elül?Ylllinhzlel" IIr ÖnagYl11él.

lóságára, oki ö márciusi bor·
többsége és hivatásának lu- szág Hercegprimása, Illely zallllas vérontils ideién hoz.
datában lényező kiván lenni Géza és szent Istv61J iele· zállk sielelI, s megérló részvé.
a nemzet és lársadalom jr6~ jében erős, egységes nem- tével, az ügy gyors és erélyes
nyittís6nak fontos mun\<6' zetté olvaszlotfa él hél ma- ki'YizsgálásÖlval nYlIgJolés béM
jában. gyar törzset, mely ezer év kességel ieremlelf Jelketleniil

., . l . I ~ , felizgaloll I.lannulalban és azFegyelmezet! szervezeIt- VIIarallJ (ereszlü [)atoritol- eoemberbaráti szerelet cselekvó
ségében, impozáns felvonu- la, nevelte, hiva/(1Séllak lu- geszlu:3ával: mindell gyászsuj.
lás6hall rendkivlili erőt je· datára emeile a magyart, fOl I csalild löbb száz· pcngós
len leli az orsz6gos l<éllo- mely ma a másodil< évez- segélyezésével legalább anyagi
likus nagygyülés~ Demollst- red elején, a triallOni el. enyhülési szerzell nekile
r6lfa azt, hogy ilyen óriási esel/ség' idején is összefol Akkor megigérle a Belügymk

k

I
ó "t .- b' I r 6 niszler ur, hORyez évben idól

tömegeket sem politi <li té- g. era, .on l~a.ma:. er - és alkalmal ~zClkil. községünk
nyezők, sem fársaddlllli teljes ndulendulest . ont él. ö;('gl'l/ogalásiÍrdés. minI JÓB/YéI'

irán~/zatok avagy más egy· ·Olétgyarságba. I segij bennünket minden jogos
hiÍzak felsorokoztatni. nem A megcsonlí.iloll magyar' és méllányos iigylinkben:
képesek. nép kórág}'án6l, minI gonM A második' aszályoseszlen·

Az Egyház fópapság6n dos édesanya áll 6rl él Illa- dó közepén, egy szörnvü Jél
. I t /'1 I rémségei' elóll bizalmas és aiá.,;

kl'vu--! '" maoyar Ja' rs"'dalonl gyar <a o J (LIS egy láz~ Ö .
u 15 u 2alos szivvel kérilik nagy-

l<iváló egyéniségeinel< oly Amellett, hogy ápolja a nem- méliósáRál. hogy nehéz· hely-
hatalmas tömege velt részt zet szörnyü sebeit, élénken zelünkben gondoljonreánl< és
él nagygyüléseken, hogy jo. hallalja figyelmeztető szaM se'gilscn benlliillke! ahhoz, hogy

va' t ITII'ndelll(or allll']{Or a a jövő !erOlésiO' a nYOúlOr"s
gosnök és méltán\losnak ' . ö '") , '1 'l' 'd I' éhsél-I nélkiil áléljük e ~yáSlOS

. tarthafjuk cl nagygyülés je. mag~:ar /lep VI a IS er e <el- hónapokat.-
les szóno!.:.:ainak erőteljes' 1'61, jöv6vőjéról Voll szó. Szerefellel várjuk l
hélngsulyozását, hogya ma- Az idei lIagygyülésen a
gyar katolikus többség a Icg1onJosabh I<érd,!srő! be·
maga krisztusi erkölcsi elveit sz~lt, amidőn beiclqFőleg
érvényesiteni kivánja család- véste'él csonlw mög~forséÍ~ I
ban, társadalomban, az or- lelkébe, hog)f n Q Ilemzetjövő- .
szág vezetésében egyaránt. je saját eleven testéből nő ki"!

Alllikor aZ ország jövó- BMlTIily kiváló fajla is a
jéról, a magyar nép boldo- magyar,ha SZ61l1baCi i<ic3iny,
gulás6ró! van szó, ez els6. kevés suJ)'t jeleni a nélgy
sorban a67 százalékos 111 a- nemzetek gazdasági harcá·
gYdr l<atoli!\u:3s6gof érinii. hall. Szörnyii felelősség ter
Megkivánllalja, megkövetel. heli tehát a társadalmat, 8Z0

heli, hogy amidőn az or. lőket,vezetóketegyaránf,élkíl,

sz6g !(özterheinek Ilagyobb nem igyekeznek megsem·
részét viseli, sulyos áldozél- fnisitelli és eldugaszolni' az
tait !lollorálják azzal, hogy erkölcslelenségés lelkiisllle-
minden olyan kérdésben. rellenség forrásait, melycl.:.:
mely erkölcsi vonatkoz6s' ből a felbornlolt és gyer*
ban van lsten és az egyház me\delen házasságok, /1lag
törvényeivel, hnllgassákmeg zatgyilkosságol<, él lJázos
Krisztustóln\!ert erkölcsi lll' élei perverz beszelll1y<!zése

l fé1l<ad.
nítását és fogadják el, va-' A magyarság testi lélét, fejlő-
lósitsák meg iogos \<iván· dését:norzsot;afetaházasságs'Zellt
ság'ait, távoli/stík el, változ- fliját őrlő sZlÍ: a gyermekálddstól
tC1ssák meg azoka t a j ibe- való félelem és óVtikodás.
r6lis id6ben hozott, az Egy- Az egyhdz érzi, hogy millI
ház és Krisztus parancsá- l<ríszlus erkölcsi fOllainók Jelé-

lelllényese, elsósorban fclelós
Vé1! ellentétes törvényt, mely 'agyermek lelkééri, éleléért, fesli
szégyenteljes anw/ütést je- és lelki j"vaiérll



HÁRMAS-KÖRÖS Bndród, t935. október 15.
_~T __.~~

Katoliku~ Ak(:ió
cvrőJ-é~i'C halall1lu~l\bh és

felemelőbb hulásl váll ki a ma
gyar katolikusok, 6s7.isv~'g
szemléje. t"liófél l1~Fal~is az Ac
li6 Caiholicél killÍnó vezetöi
rendezik él l1agyg\,iil~sl, oly
gazdag lartalmal nyert és fOII'
tos-kérdéseket tárgyal akato·
likus, nagylábor, !Jogy egész
.éven ár annak jegyében dolo
gozik minden kalolikus egy,

hózközség.zs dönlő jelenlő

ségű berolyást gyakorol a t~r

sadalomés politikai élei irá
nyilására is.

Az elmult évben a magyar ka
tolikus családok, erkölcsi meRuj .
hodását, a, szentségi házi1ssrig
tisztaságának visszaáIlitásót, s a
csaJádokonket'eszlül a' társa
rlölom krisztusi szellemben va-

'ló ujjászülésél füzte ld munké]
programti1Ul anagygyülés.

. Ennek jegyében hanl:lzott el,
a, Bihoros· Hercegprimás nagy·
sz.erú javaslafa a polgári há-,'
zösság egyházunköl sértő tör
vénYéneknl~gváItoz töl ás~róL

Az idei rzogygyülés a házasélet
isténi gyümölcsén~k -: "a gyer
meknek szeretetére és megbecsü'
lésére hivta, fel a szülőket" társa
dalmat, 'qllamhatalmat el5yaránt.

, "Eng~djéli& hoZzám a' kis
dedekez;t:~~út'ÍI yez ile'ké am~riy·
nyik$rÚá~ai,"'szentirási jdéze~
lév~tKrisÚllspal;öncsá'- és pél
dáját rajzolfák ld nalnslerű

b~;zédeiKben 'a liagygyülés
si:onolü~i él gyermékáldástől és
nevelésfől félő éSbúnosen óva
kodó szülők és köziilelek elé.
Éllez! ci l:ei-nény bennünkel, hogy
még 'nem hall kia lelkiismeret
és kötelességiudéli a keresztény
szülők lelkéból és megszivle
lik az üdvösségre vezeló anya·
szenlegyház komoly inlelmeil
és lanil<5sál.

AJábbiakl'an, kivonaloljuk a
Illlgygyüléseken elhangzoil be·
szédekel. Olvassuk és vonjunl<
bezló,lük megfelelő tanulságol.

Hercegprim's a gyermek jogairól

Mélyen' TIszleli Kalolikus
Nagygyülés l ~ Mióla a Terem
tó hatalmas cI11beralkoló isleni

, szavát, kimondotta, azl akiHjö,
hogy, egyik generáció a 'mási
kal I,övesse és mintegy annak
életél folyl(]ssa ill a földön
egészen a világ végéig, Ezérl
véglelen bölcsességével eIren
delfe és szabályozta a házas-

. ságol, melynek gyümölcse s
egyullal él' 'jövő nemzedékek

, földi élelének zéÍloga; a gyer
mek.

'~, A Megválfó lsten 'ezl a
gyermekei' örök élelijnk távla
tába állítollél, nlikor lanilványain
kereszlii I mind II yájun\{ Ilak cl zi
mondolfa:,;Ha nem leszlek olya-
nok, mint a kisdeuek, nem men
tekbe' amelinyek orszéÍgába",
o maga is gyerm2k forméÍban
szálioli a földre, hogya szü-

lók iráni köteles lisztc!elre, szc
l"(~telre QS ellg'edeJmessc'grc nc
kU,nl< példát adjon, .zs hogy
bennünkel ígazi célunkra Villó

tlire!1 v<Jsünk ben iilllU k knil y~iJi-!

rél buzdiisOll,
- A Szeniiélek ls/en a szen!

kereszIségben megszenleli ~s

kegyelmével végleg igazi célja
f121é irányilia a gyerl1lekl2L

- l\:riszius egyháza pedig
isteni Alapifóiálól nyeri missi*
ójának me~rclelően arra törek·
szik, hogya gyermek mindig
a kegyelem állapofáhBl1l1larad,
Ion. Huszonöt eszlendővel ez
előll kiadoli lörvéllyével is ezérl
slirgeli az! az 'ősi \<<,reszlény
szokásl, hogya !?verml2kek is
gYélkran egyék öz Élei kenye
rét és I-<riszfussö! együll jajl
mond azokra, akik cl ~yern1e

kel, mini a házasság egyi\<
célját és gyümölcsét biinös mó'
don lehC?'ellenné feszik, akik a
gyermeket bármilv módon meg
bolránkozJalják,ökik vele szem·
benigazságfalallok, akik nem
Krisztus szellemében nevelik a
gyermekelollhon, vagy az is
kolában, az elemílól kezdve a
középis!wlán kereszlii,! e!?~szQn
az egyelemig.

József fesherceg

- Szomorú és tires a csa,
ládi fészek gyermek nélkül,
minfa virágtalan, gyümölcsle*
\en\~:erj;, vagy 'a :parlag, szán'
(óföld - boldog és reményteli,
mini ál aranykaJászos buzafölcJ,
él gyermekekkel megáldott frigy,

- Nagy szeret(211el ölelte ma·
gához Krisztus urunk él kisded
gyermekeI, ő benne lálvél a
mennyország jövőbeli .lakosál,
az Ó magasztos lanaina!< földi
harcosát, az ő országánal< boi;
dog népél.

- I-<riszlus urun!< eme nagy
szerelete álszálioll az an}'ö
szenle~yházra is,

- Krisztus hívla fd övéinek
figyeiméi él lla~y kincsr\?, fl

gyermekre, amikor szent Millé
lélnus6ga szerint, lllélg6hoz Ili·
ván egy kisdedet, lalliiv;;nyai
közé állilá és mondá: "Bi%ony
mondom nékiek, ha meg nem
vállozlok és nem It2szlekolya
nok, millt él kisdedek, nem l11en
lek be a mennyek orsztigoába".

- Ezeket öz illtellllel<el az
egyház mindig sZ<,'I11előll lal"
lolla s él gyermek megbecsü'
lése és szeretete, érléknek far
lása, gondozása teljesen áfmenl
a közludatba, I

- Az egyház ci talált, kUel1
és elhélgyotl gyermekei, még a
közép\<ür végén is mag-áénak
fMfotta. Az, ősegyházban ö
Diaconus ,vollöz, árvák ölyja,
gondozója, istápoJójö, az ,.ár·
vák vagyonát pedig külön ke·
zelle az egyház. Datheus mi/a
nói érsek létesitefie az elsó lelenc
hdzat és III. Ince pápa világol
álfonó, nagoy lervei közepette
is nagy gondol ·fordilQII arra,
hogy az akkor már szinte meg-
számlálhalallan sokaságal sze·
retetébe fogadol/, gyermekmen
hdzak hivatásukat zavartalanul

folyiassilk.

- N'lgYCl!'fíll\ li dZ (;'~yha711(lk

a QVl2rlllr!,Qrl \'(11(1 Idizdclme
él !JI) '{l l' (l leld i'd ..:1 b~" J is, hog y
(:rköles! rcnd:Jzcr~;I\1Z1< a ke-'
re37:lst?R" szcntsc?g' lanilásáv()1
é:-; [1 biitlhánalfiJr1ás kgYG.'lmi
illlézkcdésévcl CSilknem I?crin
cévé kSli f1 s(]rjadó ékt vá
<kiméL
A szUlő felelős az első perctől

kezdve!

- A -feklósség-.zl il gyermek
léle zése lZ Isó perc'? If, I 1< ezd n~

hangslllyozza, "'iJill ul!ól fogva,
hogy él f<::elldö ~desöllya érzi
!lollllok~n elsu1Jalllli a jó fslen
anyává korOl1rí7.ó lc:remlő 1<,:·
zél. f:zért áli szeniségi mélló·
ságon a házasság s ezérl nem
ismer eme !<öiekssé\? alól ki
huvól az <'l5yház,

A jövö nemzedék az Egyház ölében

- Elmondhaliul<, hogy az
ep,vház ölében ni3vek.zdil< a
iövő Renl?raCIO nagy része,
lIgy mini SZQnl IstI/án király
l\Orálúl fogva il mélQYor nér is,
Legyen háléÍs ezérl cl nemzet
és f~l1log(1SSél «risZ/lls egvhá·
Lál a lel!<e\< megmentésééri
foly!atotl nagy és önfeláldozó
munk elja sikeresmego Idásá ba ll,
hogy igy az: élei göröngyüs
utján Krisztus országának ka·
pujához vezesse a lelkeket.

- Jai annak a nemzeinek,
melyek iársfldalmél él házasság
sz(~n;s~gét és !<öfelmeil feledve,
gyermozkel llenJ akar és lelJer·
nek kkinli, ,vagy csak ,('~y

úernwl<cl engQd a vi!á~Jra iön
ni és lIa vall gyermek, azl fri
vol erkölcslelenségekbe enge
di bepilianlöni és lelkél igy ha·
JáJosa:l megronlia l Az ilyen
nemzet a kihalás uljára IéI' I

- Éc; jai annak a nemzet·
nek, amely Idzélria a vallásI
gyermekei lelkéből s mely
nem p!ánlália el él zsenge gyer
mekek lell{éhe él kriszlusi hi·
lel, fe1lliÍnyl ~'s szereklel; vDgy
p Iil II iZ l, i i r Ij ,l él 7 t az e III be ri szi .
\'ek!Jó1. Annak él nelllzefnQk
l?yerll1el<ei vadállafokká fajul
talI fogják majdan dpllsllilani,
V élJ.! Y legalább plls71ulásoa vin
Ili <17,! él nemzete I, mely elóbh,
ulóbb a fölel szinér6i el fog
fütlni.

- Legyen él magvaI' ~yer

mel<ból ~<risztus és a magyar
,haza hÜ'3éges !lós]ell' ú kalo
náj<1,

Dr. GLATTFELDER GYULA
csanádi JnegyéapUspök

Kocl<iin forog az emberiség
egész öröksége s a jövőbe

rélJő gonddal lekinló lelkünk 
a fenyegeló összeoml ás bor
Zi'lllllai l{öziil ujult remény hor
dozójául átmenleni Idvállja az
Hju lelket.

Ennek a drága kincsnek bir·
lokáért küzd ma nlinden har
cos tábor 1

Balga a kor, hle!y fél él gyer
meklól s minden uj' lélekben
kínálkozó ui i?ktörömfól és
erólől. Halálra iléll nemzetek,
melyel< az Üdvözilő szavál
meg nem érlik s cSök kiilső

ségekben őrzik a keresztény
séget, azt hiszik, boldoggá le·
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Mihez kell
nagyobb bátorság?

Az endrődi véres· esornényeJ\ ügye
a biróság előtt

A biróság esle 8 Örtl kor hir
dette ki itélefét, mely szerint An
daházy Kasnya Béla országflYü
lési képvi.selöt biinösnel< mondol
ta I<i hatóságsérlés ldilágásftban
é$ ezér! 500 pengő péllZbllnletés
re itélte, mely 25 napi elzárásra
változtathaló ál. Az izgatás vádja
alól éi biróság Andaház]' ({asnyát

. fel mentette.

Az itélet ellen ugy al ügyész,
mint Andaházy I{asnya Béla kép
viselő fellebbezést jelenlettek be,

Ha valaki megBérfetf, közeledJél .'
hozzá barátságos szavakkal,' ily 
módon megbékfted ót és ~. móga~"f
dat. .... . J. ;--"' ..~- .. ~ "'.

datiút elkövethessen hivatalos
ténykedése alkalmával olyan hibltt,:.
amelyhől - -részini il hogya'.
ték elvesz/ése, részinl a per·
köJIsé~el< összegúl leldrilve 
mintegy 8000 P. kár érje a köz- .
séget. Muloszlásl 161 abbon;
hogy irodaliszi fölölles köze·
gQi rnindjiÍrl a végrendelet ke':
lefl<ezése idején nem vizsgtíl·
I~l< felül és nem korrigcíllallák
a v..?grencklelef, lu4vél azl. hogy
abban él l,özség él fóörökös.
Mulasztást lát abban, hoey .az
első birói kedvezötlen itélet . után
n~m tdjékoztalták a képviseltJfes#
te/et, illetve nem kérték annak
ujabb dÖlltését. Annálinkább kel·
lelt volnél ezl lenni,' meri· a
képviselóleslülef korábbi haló·'
rozaláblln figyelmeziette . elóI· .
járóságol a per I<éfsé(lessége
esclén egyezségre, vi'lgy hei ez.
nem lehel, annak . megszün{a
tésére. Tula;donképen a község'
ligyvédjtinek megbizaftfsa is a
feltétellel korláiozva volt, lehál . II

lov6bbl pere!<el él k.zpviselő.'

lesllilel koreíbbl határozata ef~

lenére folv/alltl. Az ebből szár..
I11é1ZÓ anyagi klirosocl6si több....
lelei a' 1Tl1lJaszlól<ra kivánji'l át
hárllani.

Dr. KovdcS Péter ai :- il~yiMi
kljltsélJek kifizetését Mlyesnek tart·
ja, de kiildnatosnakvé/i az::'a~y ..
hivatalos- killÍZ!Jgálását is..:. - . ,o.

CseriúlsMihdly hozzájárul-az
elóljórósóQ' javaslatóhozci~erl:
hogy ujabb perköllségekel:: el":
kerülhesstink., d~ klf~jezellen

minI ~Iőleg ulallassék ki ezen .'
összell II vizsgála I " v?gleges
dönféséig. . .

1{<ÍpviseJóleslülcf i'I 21,. pen·
gól kilevő köllséll~k összegé·
n..k . fedezell beállllitsól'kéri
Alíspán urlót az 19~6.· .évre..
U1asíija elóljáróságot. _ hogy
előleg eimén dr. Messinger .
Alberf llyomeii üg-yvédnel< '550 .. :
P-I, dr. Tóth Islvánnak . pedig ,.'
a napokban klérkezendő- tör-o ~

vényszéki végzésben megál'.:<
l<lpllol/ ligYvédi· köllségel~'fi--
zesse ki. .' . ~ :' .. _... ",.

Egyben éi pere's ügyhen -iin:~: ..'
nak minden. részletére vizsgá<:.
lal inegindilásál kéri· ti .vMme":·.·-

.gye AlispánJáióL . -._~

Több . kisebb ielenfóségú·
ügy tárgyalása után elhaláraz· - .
la képvlseI6Ies/ülel, hogy.~: '.
kocsorhellyl lakosok nak "Noi•.,
Ion kulai" furat.

Képvis~lötestületi

gyülések

Az Illóbbi idóbi(;n csaknem
minJ\;'n Ilél,~n ~yülésl léHI End
!'ód il épvisclóll'sli.ilellZ. t\1indig
iÜll '~lJy·e'gy fon/os és sürR'ó
sen ílJlézencló ügy, alnely kép·
viselótesllileli hélláro.~aiol kiván.

Elóbb cl község fóuicáinak
fovábbi aszféllloztisfl forgolI
szőnyegen. A Körös hídjál
bur~oló vállalkozó előnyös

aiálJlalol leli é1 közs-:g flóliá·
JóságánaK. de ez még' mindíg
IlHlgöS ahhoz az árhoz, ame·
Iyet (lZ Államépilészeli hivalal
megjelölI. Enllélfogva egyidóre
elnlal'ad él járda burkolás.

Ndio/Y mI2Bdöbb~n~sl kel/ell
a Marlinák·f~le hagyaléld. per
köllségeinek fedezéséról szóló
eióljáfósági elóterjeszJés. A per
köllségzi közel 3000 penIló
körül mozognak. A perveszles
közsé~ ügyvédje dr, Tóth IsI
ván voll, aki liarsányi László
főjegyzőhelyeites felszólilásdl'él
rlÍszleles jelenlésl csöloll az ó
és dr. Messinger Albert gyű·

ll1ai ügyvéd kövelelé:sél1ez.

A l<épviselőlcslOleli iélgok
kérésére ,Harsányi föjegyzö
feJolvélsla il per 111l2fSindilásá
val kapcsolalos - ]~31 évi
oklóber 17-én hozol! - kép·
visclőlesllileli l1alározalál. Eb·
ból kitűnI, hogy az· alilkilog
hibiÍs végrefldelelel Kiss Nagy
Sjjndor irodali:ut készlJe!le. s
hogy közséll iogllanóesadói a
"biróság eljiirtislól' kedvező

döntési I eméinek". Képviselő·

leslűJel akkori halározatábElll
meghatalmazta elöljáróságot, kogy
"ll pert dr. Tóth István ügyvéd
utjdn tegye folyamatba, defelhiv
til el6ljáróságot, hogy amennyiáen
a per kimenetele kétségesnek lát
szalla, esetleg kedve~tJ egyezség
kötésével oldja meg az ügyet,
hogy ebbál kifolyólag károsodas
községre .ne háruljon. "

Föjegyzöhelyettes elóterjesz
!eséhen hangsulyozJél, hogy él

ielenlegi előljáróság a felelős

séget ezen perköltségek fekln
lelében magáról ~elhá,.ilja, s
csupán a két eljáró ügyvtd ré-

, széről fenyegető per elkerülése cél
jából javasolja a jelenleg 2114
P. ·pl?rköllség. fedeze Iéről való
gondoskodás! az 1936.· évi
költségvetés keretében.

Vr. Tóth Libor jegyző azt a
felvilágosítást adta, h0ltY a jogi
képviselő jetentései alapjdn min
ied-évben jelentést tettek az Alis·
pán urnak.

Dinya Vilmos az üggyel kap·
csolalban többszörös köleles
sé!? mulasztásI lál fenforogni:
Hibáztalja azt, hogy kö~séCi ira-

A község súlyos vesztesége
a Martinák-féle hagyatéki perben

Katonatisztel' álldogdltak a ka·
szárnya előtt. Egy pap közelgett
arra, az Oltáriszentseget vítle egy
beteghez. A tislfek között e,E!Y fia
tal hadnagya sapkáját levette és
letérdelt. A többi gunyosall nevet
te a kis hadnagyot s még a va·
csonillál is elbeúélték az esetet a
tábort/oknak' A tábornok i.e; meg·
botránkozott azon, hogy egy tiszt

. az Iltetin ItIérdell..

- Hadnagy Ur, igaz az, hogy
letérdelf az utcán? - kérdezle
súgom arccal.

~ Igell is igaz, tábornok ur.
De szabad nekem is egy kérdést
tennem?

- Hadd hallom I
- Tegyük fel, hogy Ófelsége,

a kirli/y inkognitóban, egy köz
katona ruhájába ölfözvejárná lIé
gig a kaszámyákat, hogy meg
figyeléseket tehessen. Senki se is
merné fel, de én felismerném ; kö
teles volnék-e neki megadIIi a
tiszteletet? .

- A király mindig király, akár
hogyan. van is öltözködve.

- Én is igy Rondoltam tábor
nok ur. Én az Uristent akkor is
köteles. vagyok imádni, mikor egy
egyszerű kenyér ruhájába öltözik.
Ezért térdeltem le az Oltáriszent
ség elött és én tudom, hogy ehhez
Ilagyobb bátorság kell, mint fölöt
te gunyolódni. De egy 'katona
gyáya nem lehet soha.

A katonák soha többé nem tel
ték szóvá az esetet. A bátor em
ber megmulatta cíviinek és kato
nánok, hogy az Ur JézlIsnak min
denkor lisztele! jár,

500 pengöre itéltéJ{ Alldahá~y-Kasnya Béla képviselőt

A m,írcius 20-iki v'~re;; liorli.iz Kasnya Bélának, IllilIt volt lür
[igyél tárgyalta okióber I·én a véllyhozónak kellell volna tiszte·
gyulai törvényszék UlIghváry- ta- '!elben tarbnia a iörvényl. Su
.nác,",a. A vádirat hi\1(l,;igi Jtnue- lyosbit6 köriilménynek lcéri
Jet ellenÍ gyOIO/ellc í?g'alás hOn· betudni Andaházy Kasnya Bé~

letlével és lJalósá/-;i ~érléssel viÍ' Iának cinikus és sértő visel.
dalia Kasnyn Bé!;':\. kedését, mely nagyban hoz-

And;;iláLy terjedelmes vallomás- zájái"uIt ahoz; hogy az end
ban iparkodol! védekezni a vád, rődi események bekövetl<eztek.

iral ellen. Taga~la, hogya gyü- Utána dr. U/ain Ferenc mon·
lés feloszlatása ellen izgatott vol· dotta ei védőbeszédét.

na. Mint mondotta, "nem is hán- ltélet: 500 pengő pénzblin-
ta agyülés elmaradásá!, meri ré- tetés.
szint fáradt volt, részint pedig
arra gondoll, hogy politil<ailag
e[önyösebb egy beliltoll gyűlés,

Illint egy megtartolI. "Azzal vé
dekezett, hogy Ö türelemre intet
te a ha"~ató$ág()t, s a csendör
ség gorombás!<lldott vele.

Andaházy kihallgatása után p
beidézetl tanuk ismertelték az

. esemény lefolyását.

Bakws József föszolgabiró mint
hatósági voll kiküldve a gyűlés

re. Mivel Kasnya Béla többmint
negyedórát késel!, s értesítést nem
kapott, hogy jelölI éf> kisérete ~-----..-..-..

mikor jön, p3rallc~ot adot! csen·
dőrségneli a lI>meg feloszlatására.
Már megkezdődöll ez, amiko!
megérkezelt a jelölt, akinek tudo
mására adta, hogy a gyű

lést feloszlal/a. Aud<lházy fen ye·
getödz.őll, de a már kiadolI és
végrehajtás alalt álló rendelkezést
nem volt hajlandó visszavonni.
Amikor a tömeg elhagyta a köz
iégháza udvarát, indult aulójával
vissza Gyomára.

Jároly József jelenlevő gyulai
hirlapiró és a többi tanuk azt
vallolták, hogy a községházl1 elölt
összegytilt tömeget Andaházy az
zal biztatta, hogy várjanak, ne
menjenek szél, merl a gyU!ést a
belügyminiszter engedélyezni fog
ja. Köz.ben a csendörall13dnagy
ismétel/en távozásra szólitotta fel
Kasnyát, ö azonban nem enge·
delmeskedell, Ilanem gunyos meg
jegyzéseket letl. Ezalall mindin
kább izgatottabb lelt a tömeg han
gulata. A csendörségge/ szemben
álló tömegbŐl töhb asszony és su
hane izléstelen megjegyzéseket telt
a halóságra és csendörségre. Köz
ben Andaházy aulójánál állt, vas·
tag szivart füstölt~ mellénye kivá
gásába dugta kezét és kihivóan
nézelt szembe a csendörséggel.
Amikor a lovas esendőrök meg
érkeztek, s neki fogtak a tömeg
széloszlalásának, a hangulat fe·
nyegetövé változolt és akkor dör
dült el a' végzetes sortűz, meJy
9 haloItat és. ]6 sebesüllet ered
ményezett. A tanuk nagyjában
ugyanigy erösilelték meg a val
lomásokat.

A tárgyalás befejezése után Tom
pa Gyula tigyészségi elnök mon·
dalia el vádbeszédét. Szigoru bün·
tetést kért, mert éppen Andaházy



"
J 401dol
.' . .~

Bndrőd, 1935. oJdóber ló.________....__, mc~\.....~__' _

Bucsu Endrődön. Szentimre
,herceg napján, november 5·én a

~:~ poJilikai, község és atcmplom
':"'{vedószenljénei, . iinnepél üli
~'::~End~ód község Ictkossága.
'->A sulyosaqnehéz idókben még
': fokpzollahg buzgóságga I kiván
'"ja megülni . a. falu népe v~dó

.;szentjének .. ünnepét, hogy. köz
:'.'henjár.ó p~rHogásál kérje Is/ell
··'nék.nagY. nyor:norusága és in
.:' s~~·~::~ídején. - A hilbuzg.almi
2"e'gy~~Ülelek férfi és nói tagjai
:'k~?,zÖs~ze,ritáldozásoll fejezik

ki, hódolalukat . a legdicsőbb

• tn~gyar .királyfinak, de .ugyail
,.c:sa;:2 jÚus "f)zent asztalához já·

':'ru,ll)ak il',; kÖZ8~B leven Iéi és
ie~ényelis, hogy' szent Imre
példája nyomán hi/vallási ,fe

, ~YelJek.hilhüség,ükról 'és' ma
: gyal' nemzeti érzésükról. "
••• > Azünnepi szentmisét él.Z Egy.
· t!á~m.egye. Aposfo!iKol:máoy
'zója: dr.. LíndenbflrgerJános prú

látuskanonok fogja bemutalni. Az
ünnepi szenlbcsz~d lariásill [lZ

Aclió Calholica egyik országos
nevü ve.zl2ló fagia vállalla. -

'. ..A'b.ucsunap délutánján 3 óra
kdra Kato.likus Népház. [llOziter-

· mében az Acaó Catholica helyi szak·
· osztályaitartaJlak propaganda
gyülést..

Endrődl~k- a Manrézában.
Ac.n~gyv,ár.adi . csonkaegyház

.:~ megye. ·AposlOli KorllláJlyzója
, külön. zárflelkigyakorlalol ren

dezetl' október 12~15-énaz egy-

:házme.gye I2gyházköz~él?einek

l~iküldÖllei·részére a Jézusfár
sasági alyilkzugligeti, lelkigya
korla/os házában, aiu.b.. Mao
r~zában. Ai egyházmegye hil
valló csapa/ál Inaga élZ Apos-

. 10liKormállYzó vezeile a . lel·
· klgyakorfalos hiÍzba. -

Az endródi egyházközség 17
·laggal veli részi a lelldgyakor-
· lalon. Az Aclló Calholica külön

bözó szakoszlályaiból. a I,ö-
'. velkezókel jelölleki és küldöl

lez fel él Manrézába: Kresznerics
Oy. ferenc, Lesniczky József,
Dienes Izra. Kovács ferenc,
Timár Menyhért, Uhrin SillJdor,
Véh-a Vendcl, Timár Millály es-
küdl, Varju Sándor, Uhrin A.
Jozsef, Bula Vince, Fülöp Mik-

·Jós,:' Pin/ér Imre, flilöp Imre,
Mészáros János, Liplák Lajos

.es VJnkovics Béla.
Bizfon hisszük, hogy sok lel

:kihaszonnal és megkrislályo·
sodoll világnézeti el jönnek maíd
haza· a teslvérQl<, s az Ur
Jézus kegyelméból aposlolkodó
lllunkájukka·1 és példájukkal jul
talnak azoknak is, akik most
még nem iulhallak el a lelki·
gyakorialos ház lélekemeló haj·

·:Jékába.

>' Halálos 9yermekszerencsétlen
ség Jődént '. Ménfőcsanak községben.
Kocsis József tüzet rakott, egy észre
vétlen. pillanatban. az 5 éves Endre fia

·a filz közelébe ment és ruháia lángot
kap'ott. Bo1'zall1l11.S égési sebekkel szál
i~ották kó~bá2;ba, ahol megllalt.

. Havi istentiszteleti sorrend.
Október 20-án a varjasi és tallitó

földi iskolákban, 27·én a cs"jli és
öregkerti kápolnás iskolákban, novem
ber 10-6n szintén az öregkerti kápoj·
nás iskolában mutatunk be szenttnisét.-

Szent Ferenc III. rendje o.kt6ber
20-án' d.u. 4 órakor, az OItáregyesüjet
október 27-én d.u. 4 órakor, a Leány
egyesület október 31-én d. u. fél 5
órakor, az Eucharisztikus Férfiliga no
"ember 2-án d.u. fél 5 órakor tartja
havi ájtatosságát a templomban.

A Jézus Szive csoportvezetőinovem·
ber 3-án délelőtt a/4 II órakor jön
nek össze havi gyüJésükre apolpári
iskolában.

A leventék és 15 éven féÍiili legény
ifjuság november 5·én szent Inne
herceg ünnepén közös szenláldozáson
hódolnak a magyar ifjuság védőszellt

jének: szent Imre hercegnek. A szülő·

ket külön is kérjük, hogy fiaikat buzo
dilsák a közös szentgyónás és szent
áldozás végzésére. -

Halálozások. fonfényi Imre
bácstopolyai lakosi egy hónap
'pal ezelőll megkarmolla ku
tyája, melynek azonbDn :semmi
jelenlós.éget nem JlIlajdonilolt.
Október 7 lén még résztvet I

novére: Fontényi Mária Anelle
apáca· nővér lemelésén. 9-lill
éjjel a veszeltség jelei ke7.dlek
lTIutalkoZlli rajla és II ·éll má,.
szörnyii kinok közölf Illeg hall.-

HegedUs Gáspár földműves

· pár hél elóll egy csuikafőben

· megsebezle a· kezél. Tizenkét
· nap mulva merevgörcsölka
poli és a gyulai kórházban

· meghall. .

Két apácát elbocsátolttani
lónői állásából a megszálioli
délvidéken a szerb ~<özoktalás

ügyi Miniszter azon indokolás
sal, ~hogy a két nővér az u. n.

.gyalwrlali vizsgál nem felle le.
· - AkaLolikus magyarság nagy
· megdöbbenés8el fogadl{l a fur
csa inlézkedésl.-

.' Orosháza község k0pviselő·

les,lülete anyagi segélyf kér a
lwrmállylól azért, mert a I<Ö7~

ségef hármas elemi csapás: jég,
fqgy és· aszály slIjlolla, s igy
Ilem birja az inségesek segil
ségének ferheit. - Mil szóljon
ökkor Endrőd községe? 

Orosháza vidékén 1934·'?en elég
jó termés voll. Endródön és
környékén él tavalyi buzaler
més falán még gyengébb voll,
mint a mostani fagykMos·
aszályos évben. -

Buzakiállitás. Békésvármegyetör
vény hatósága idei harmadik buzakíálli-

. tását Orosházán rendezte Illeg. A kiál
Iitáson 337 drb. mintát mutattak be.
Ezekből kitHnt, hogy vá fili egyén kben a
nelllesiteftfajták közül a bánkuti 1201
és 1205-ös fajtát termelik a legtöbben.
Ezek a fajták hektóliter sulyra felülha
ladták a Székács l055-ös és a tiszavi·
déki buzát is. Utóbbiaknak hektóliter
sulya 82 kg. alatt van, lIIig az emlitett
két. buzafajla eléri a 83 és 84 kiJót is.

A bu~akiállitásol1 a Földmivelésügyi
Minisztert vitéz dr. Ricsói-Uhlarik Béla
főIspán képviselte. A megnyitáson részt
vett vitéz dr. Márky Barna alispán is,
aki a vármegyei buzakiállitások meg
teremtője és pártfogója.

...... '

MIHALY NAPJAT
a budöpesH kat. iJagygyiilésen
löllö!le el Csernus }"1ihály apál
plebános úr, A kiildötlség-járá·
sok s a súiyos vis7onyol<ra {e·

kinleliel él szokásos névnapi
lakoma is elmarad! az idén.
Annál többen kereslék fel irás·
ban közsc2g-iink . lelkipilSllorál.

A sok köszön/t) közöli egyik
börá/iö az alébbi (;rlékes vers
ben ellllék~zeJI IIH'g' éJZ apál

úrról:

"Az öszi verőfény lágyan simogat,
Feilillkön ezüst flirtöket lobogtat.
Nem szép? Hogya sors igy kedvel

[bennünket,
l\'egtöllli ezilsllel, bár nem a zseoiinkel ?
Ez az emberi sors I Ne busulj Testvér I

Van bennünk olyan is, ami aranyat ér.
A nemes gondolat, jó tett, cselekvés,
Égető könycsepp, szerelet s szenvedés,
Munka, küzdelem Istenért, hazáért f
Aranynál is több ez, megannyi gyöngy-

[szem,
Csillogó gyémántok az emberi szivben.

Ezekből gyüjts Testvér, sollat, de sokat J

Ne bánd, hogy az élet, idő elszalad,
Rólunk az ezüst, csillogás lemarad,
Csak szived, a lelked lehessen gazdag."

Legujabb skót vicc.

Egy skiít sétál az ufcáll. Egy
szerre megldfja egy temetkezési
vállalal kirakaldban a következő

tábldt:
11 Reklám nap! A legközelebbi

halottat ingyen temetjük."
Erre a skót veszi a revolverét

és - a g y o n I ö v i ma!; át.

Különféle jellemek.

A világháború tllkalmtivalllárom
katona: egy német, egy albán . és
egy cigárlY lépett be egy vendég
lőbe. - A kandalló fölött óra volt,
amely mind a hlÍrl1lukna!c felflint.
- Amikor elhagyftik a he'yi.~ég('f,

i&y szóII a német:
- Szép óra volt, sajnálom, IIO!;Y

meg nem vehetiem.
- Én sajndlolll, hogy nem vet

tem meg - fűzte tovább az albdn.
A cigány nem szólt semmit, 

mert az ó r a a k ö p e n y e a I a t t
k e t y e .l? e t t.

Ki taJálta fel a krétát?

S z i n é s z.- Mondja csak bor·
bély úr, mert hisz ön mindent tud)
ki találta fel a krétdt?

B o r b él y :/vfifldent nem tu
dok) de ezt tudom. - A krétdt az
a kocsmáros taldlta fel, - akihez
az első szinész benuJfll vacsorázni.

Nem ijedt meg.

Ferkó, ha komisz leszel, ki
foglak cserélni egy olyan kisfiura,
aki jó.

- Elt te nem tudod mcgcsi.
nálni. anyukám.

- Miért nem?
- Mert senki se lesz bolond

egy jó kis/iút adni, - e g y k o
m i s z é r t.

Az állami utépitési program
ból a Tiszánlul s vek Békés
viirmegye megint csak kimarad,.
A 40 milliós ulépilési program
ban szó. sincs il vármegyéről.

csak él DUllD> Tisza !<ö?C'ról és
a Dlll1éÍnfulról. min/ha bi70nya
Tiszánlll! nem is léf.z7..ne. vagy
mintiJa lu) él TiszéÍn még ö
lani'ák közöl l is illÓ!' röpülő·

gépjáraI v()lnn. Nem akarjuk
hilJlli, hogy él program, amit ci
lapok ismerr~lnel<, végleges.
Kell, hoR'Y ~o[Jdoljall(lk a Ti
sZéÍnlulra is, az é\'liz'-'Cles fi·
szántuli kivéÍns(lgokra s kell,
hogy llondoliaJléJk arrfl él nyo
morra, amely fui fl TiszéÍn oly
naRY s milld kOll1olyahh s/el
repel kezd itllszalli a
milldennapi élelbell és a poli·
likában is. - BízlJnk b"llIll',

hogyanapokball érkező Bel#
űgymiflísz/er s a vilrlllQgye Dl,iL

ns ui Fóispánja hangot fogllak
aUlli f"lfelé e SZOllloru orsztig
rész panaszainak s meggyőzik

az illelékesekel arról. hopy az
Ulii !-!Y i prORramból rl;SZ illeti
meg a Tíszánlull ls. Ulal<af
kériíllk. Ille!'! az ulak a $?ünla
sági k·jlötlés alfllJpillérei.

Egy hires istentagadó meg
térése. A kanadai I<özéielben
igell ismeri veleló elllber volt
Pilol Alber!. Közluuomású voll
róla, hogy éles komll1unisla és
harcoló islentagadó. A szociál·
demokralál<nak és szahaclgon
dolko<!ókllak gyiilésein iillan·
dóan erő" kilétekkl<el támadia
a kalholii, us Egyhó7af S gu
nyol6dotl éJ véllliÍs és az Islell
feletl. Óriási felliinésl kel/ell
épp ezéri, hogy bárOIll héf elÓl1
egy nagyobb kalolilws gyiífé
gen ugyanez a Pilof Alberl
Ryönyörii b12szédel IllondolI.
t'>szillléfl és SCflllllil sel1! sZ~;-.

pilve helylelcnilelfe eddigi IllUIl

kiliill, kijelefllcl/e, hogy meg
~yóződöll az lslen léfezésér(ll,
telies egészében megisll1er/e
és elfogadlö ö katolikus [gy.
bázai és legfóblJ vá~n'a. hoWY
ióválegye azl a rombolást, ame·
lyel eddig véghez viII. H(lIlgsú
ly02la, ho~y aminl elóbb kell6
fudcís nél" iil küzdöff az ls/ell
ellen. úgy akar ezután igaz,
luuomcínyos relkés7.üllsé~ge'

harcolni a vallás érdekeiérf. Az
Islen keg-Vt:lmének úlia C!-iodá
latos. Nemcsak a Saulból ala
kiloll Szent Páli, de azóla ls
gyakran Illegisll1élli ugyanazt.
Fókép az ulóbbi évlizedekben
világszf2rle nagyon sok islcnlö
gauó leli Ilivóvé és lJlég több
el<ylJiizgyülöló prolcsláns lérl
me~ él Kriszfus igaz Egvhilzéiba.

Halálos végO tiltott mCltét. Schütz
Mihályné 26 esztendős bácsalmási fia-
tal asszony néhány lIappal ezelőtt meg
hlllt. Az ügyészség intézkedésére rneg
tartott boncolás során megállapitották,
hogy tiltott mülét követllezlében beál-'._
Jolt mérgezés okozta halálát. . .. t "l!'

.". ').,1
~;

"



Endrőd, 19255. október 15. 5. oldal'.·

Megjelent az uj gazdavédelmi rendelet
A ~l1dapesli I{(izlöny ol<lö·

ber 12-j SZállléi Idizölk (j kor
mál1Y 10.000/1 95f; tvl. I:': Slá,IlU

rendekiéI fl í,lclldcllilrlolilsnk
rencle zése fárR'vábc1l1.

Az ui r~ndezJs íllé:pclv,~i o
kövelkezök :
• I. A védett birtok kataszteri tiszta

jövedelmének negyvenszeres szorzalán
lulesö tartozások általában könyvjóvá
irással nyernek kielégi lésl.

2. A tizholdnái nem nagyobb védett
birtok kataszteri tiszta JÖI'edelmének
negyvenszeres szorzatán belli! eső rö
vidlejáralu tartozásak hosszulejáratu
tartozásokká a)akulnak át.

3. A husz holdig terjedő birtoko1<ra
kiterjesztetnek azok a j<euvezmények,
amelyeket az állam készpénztörlesztés
sei és könyvjóváirással eddig csak a tiz
holdon aluli védett birlol<oknak nyujtot l.

4. A véd'ett birlol<ká nyilvánítás ha
tálya általánosságban Id:1 évvel meg
hosszabbodik, dc él védcllséggcl járó:
szolgáltatások lIlérl~kc, valamint II nem
védeIt galdál< régi tartozásainak kamat"
terhe csökken.

5. Az elmulasztott szolgáltatások pót
lása ellenében a már törölt védettség
visszaállitható.

6. A védeltség töriésc a gazdaadó
sok érdekében az eddiginél nagyobb
korlátozások alá esik; elcllli károk vagy
egyéb sulyos károsodás okából a vé
dettség törlése [elfüggeszthetö.

7. A fizetések és kedvezmények mér·
tékére irányadó terhelési határok llléI
tányos kiígazitásának van helye.

8. A gazdaadós kezeseinek és adós
társainak felelőssége a lIIéltányosság
szerint nyert szabályozást.

Hogyan veszi át 'áz állam ezer
holdig a védett birtok

. adósságát ~

Egyíkleglényegesebb alap.
vele) rendelkezés, hogy az ezer
holdnál kisebb védett birtoknak a
negyvenszeresell tuleső tartozásai
könyvadósság-váilalás utján lesz·
nek kiegyenlilve. Az ilyen tarfo
zásokat ugyanis a kincslár
egyenlili 1<.\ akl<énl, hogy kamal
és törlesz/és fejében negyven
éven ál évi 3 százalékol fiLel
az érdekell hilelezőknek.

A kincslár az alábbi kulcsok
szerini egyenlili ld él hilelezők

l,övelelésél: a negy\ ellszeres
és halvanszoros szorzol közé
eső !,övelelés<:k 100 százalékát,
a hatvllns7.oros és nyolCvan
szoros' sZorzat közé eső kö
vefelések 40 százalék á', a
nyolcvanSZOros és százszoros
szorzöl közé eső kövelelések
iO százalékát, a szózszoros és
kéfszázszoros SZOI'Zaf közé eső

kövelelésel,nel, pedig 10 száza
lékál adja (lZ érdekel! hi/ele
zőknek köveleléseik leljes Id
egyenlilése gyanán I. (A husz
holdig 'erjedő védel! birtokok
nál a hafvanszoros és nyolc
vanszoros slorzalok közé eső

kövelellisek kielégilése fejében
összegiik 60százalékál, a nyolc
vanszoros és~százszorosszor
zal közé eső kövelelések fejé·
ben összegiik 40 százalékát,
él száz<;zoros és kélszázs7oros
szorzaf közé esó köve/elések
fejében pedig összegük 20 szá-

zakkai odia a kincslár könyv
éH.lóssiÍgkélll). ,:\ kijzlarlozflso
lwl, valami III o 7flloglel'eles
külcsöni)kl'1 ki)I1YVddósságvál
I,llással nelll lellei kieiéRiJeni.

t\ll'l:!!élg(~dlléllji'J a hiHctÓ cl

k ÖlI Y\' ao ÖB~(IR \' éi lia lá s c: IíUl-J Q.

dösill, Ilo ét «.óv(;'lck's iI1t?i1liéin

v0lcldrilállélil!kl)úi cred, illelve
ha él köveiell2s cSéilfldi vagy
öröklisi iogvislollyon (jlapul

Telekadósság a kincstár
javára.

A könyvaclósstJgvilllalassa!
rnegszíín/ l,ö\'ell2!<Fs(:k lieiyeJj II

kilJc:>lár javdra lZ kövelelések
r-anghelyén Iclekaclóssngol fa~·
l1ők bej'lgyczlli olyan összeg
U(.J I, 111 i III a{W~ 1111 Vi (1 / éi il (1 III Éll
lo! I'óll cl II Id.\11 Vlj ad \'J;',Scig)l il k Ci Z

ÜS5ze!-!l'.

Kötvényesítil{ a tiz holdas bir
tokok megmaradt adósságát

\<ü!ön kedvlZZményf bizlosíl
CI rendelel él liz I,olaszirális
llo!dneJl nem nagyob!} fediktű

vagy hál' /iz lloldl1ái l1al,tyobb
d02 száz koronál Illeg llem ha
ladó káiaszleri liszié) jövecklmü
védell birlo\<ok fekin!"IéIJcl1. Ez
a klilön kedvezIllény öbban áll,
hogy él gazdcladóslléll< d Ileg\'

venszcres szorZalOll· belül esó

rövicllej<irél!u jl.?lzálogos farfo
zásai ötven éven át évi 4:5 szli
za/ék annIlilás fizetésével förlesz
feruiö IIOs,szulejáralll tarlozássiÍ
alakulnak át (konverzió.) c/-zcl
az ilyen kisbírtokok larlozásai
leljes rendezési nyernek.
. HosszlI!ejáralll tarlol.ássá
llem éllalwlnak ál (1 közlmto
Zá50k, a zalogleveies kölcsö
nö!<, valaminl azok él tarloztl~

sok, amelyek a védetlséggel
járó lwrlálozások aló! ki vall
Ilak véve. Ha a gazdéli1dós le·
mond a konverzió kedveJl mé~
nyér61, birIokánal< védellsége
megszünilc Addj~,alllig a kon
verzióval kapcsolafos elso tör
leszlési részlet esedékessé nem
válik, az adósnak a védclfség
gel járó szolgállatásokat l,ell
tejjesilenie.
Husz hold ig terjesztil< ki a
kisbirtokok kedvezményeit.

Az eddig csak o !iz holdon
aluli védet! birlokoknök járó
az/ a kedvezményt, hogya kincs
tár a harmincszoroson felül eső

hite/intézeti jelzálogos követelések
felél készpénzben kifizeli, a negy
venszeresen felüli ilyen követelé-,
seket pedig könyvjóváirtissa! át
vállalja, az uj rendelet kiterjeszti
a husz katasztrális holdnál nem
nagyobb védett bir/okokra.

Az a gazdaadós, aldnek vé
dell birioka van, az 1935 évi
augusz/us 31-ig az eddig jog
szobályokban megállapilolI
szolgállalásokal !<öleles lelie
siteni; 1965 évi szeplember I
étől kezdve ellenben karnai fe
jébe.n az eddigi 4 százalék helyett

3 és fél százalékot köteles tIzetni,
töketör/esztés fejében pedig az ed·
digi 1 százalék helyett csak fél
sz<!zalékol a /wtaszteri tiszta jö
vedelem flegyveTlszerese után.

A rendelet szerint II !lem védett
gazdaadósok az edd([J,i 5 és fél
százalékos kam(lt helyett 5 szá
z(llék kamatot köfelesek fizetn i. lia
öL ildós dZ 1935 dugllszlus (31
napja u!r1I:i ídörc él? ui rende
lel hal,~lybaijpése elÖli él f"o
iebl>iel< ben cmlik li évi 3 0s UI,
il/elve 5 sznzé1lékllfJi IldgVOL1b
kCllllc"1lol fizcl(.JlI, ugya lulfjzc
lés i az adós jdv6rd éj l<:gkí;-'
zeieblJi idóre járó kaIl1DlIdll()·
zásbd kel! b~~zállli:éllli.·

Kétsz{;.zszorosmU jobban ter
heItbirtokvécteHsége megszünt

t lJ <1 v,,\kll ilJgdildllOkrd be
jegy/vii jelúllc'g'U':l !ú>veie!ésc!<
összege a l jll~u lia nol< k aLa 3 z
Ieri liszia jövcdelmének kél
százszorosál l1lcghaltlcijB, sem
k Ö!l}".' j ó vá iréÍssc] \' i'l! r') lellcn-e 11

d:zz(~snl2k, scm a rövidfejáralu
l<öv~lclési<:k hossnilcjáralu lar
~o/éÍso!d,t1 való álalckilásállak
IwlYl2 nincseI1 .. 1-\7.. ilyen ingaI
I(ln ol< "ViZLLzfl lJ irtok minősége
19M o!<fóbcr 51 napjáig tali.

D," az ilyen birlok Iddn/elében
is a \'édel/sé!<el lovábbi. qn;
évre Illeg lelll.d hosszöbbildl1!,
\'af1,/ (j ;<öi~y\'jóváirásra <?s (l

hossz\dejfiraiuvá áfalakil;Jsra
vOllall<ozó keclvezll1ényekeJ ki
lellel rl2á ierjesllelli, ha a lu
iöjdonos kirnutalja, hogy az ő

és hozzálarlozóinak eg-yedLi!i
meg':lhl2fí?si a/élpja a védl<:11 bh'·
lok jövedelme. vagy h'a az ezen
f.zlliii jövedelem kizál"ól:'1l,! úap·

~zálllbér, vagy a mcz.ógazda
SclfH!ől foglalkozó szo!<ásos
egY<lh 1ll>?lléld<eresel, s az adós
nak (j nem mezőgazdaságifor·
rásból eredő jövedelme elenyé
szően csekély.

A teherhatárok helyesbitése.
A 20 ·lól 1000 lJo!dig ierjedő

birIoknál a rendelellchelóvé fe
szi cl k'l1erhalárok lIelyesbilésél.
Az adós (IZ- ilyen he/yesbitést akkor
kérheti, Iza a védett birlok katasz
teri tiszta jövedelmének .holdan
kéIIti átlaga tizennégy koronát,
jelzálogos terhe pedig a kataszteri
tis2ta jövedelem harmi/lcszorosát
meghaladja.

A lerhelési halár helyesbilé
sének csal< él!d<or van helye,
ha ez a helyesbités a kaIasz
feri liszta jövedelem legalább
20 százalékának megfelelő feJ
el11elésf, illetőleg 15 százalé
kának megfelelő l~száJlitásl

eredméllyezne. A helyesbílési
kérelem lárgyában a helyi bi
zollság a gazdasági felügyeló
nek és a pénzügyigazgafóság
kiki.ildÖllének részvélelével ha
fArol.; halcÍrozélla ellen a kirá
lyi iJélőlábláhozvan panasz-

I nak helye.

A védettség törlésének feJtéte- .
lei és a védettség vissza-_. ' ;

áHltása.

Ui relldell<Czés az, hogy a
védellség !ür-'~sQ nelncsak.a-
snílykár eselélwn, hallem ak
kor is klfiil<g'cszlhefó. hd, az
adós alkollllclS okirallal igazol.
ja. llogy 1l1i:1S /cl'lnés:zelí csa·
ptls vog-y o gdlclaság6bdn ön·
iJibájtln kivül szenvede II egyéb
rendkivüli suiyos károsodás
IllialI jlJfolt abba a helyzetbe,
hogy kö!ekzellsé~ének egye-·
lóre nem iud eleget lenni. A
felflilJgesLfés idejé! él biróság a
köriilménrc\<n<?k megkleló idő

Ictrlal1lball ,'lllapifjél. meg, amcly ,
rendszcIiliI nem l<?rjedlJc<.l Iul a
folyó g'azdasái?i év végén. l-lé!

I Clzono'ao a kilrosodéis olyan
terll1ényl vagy !el mékel érő ler
IllésIeli Csapás kövelkeziében 
tIliolI eló, amely rendsz.erinl a
termelési követő gélzdelsági év.:. 
bell kerül felhasználésra, .(:1 fel- .
fiiggesl.tés él lerl1l('léstl«)veló .
gélzdélSágj,év végéig lerjedhet.

Gondoskodás törlénik arról
is, hogy azok a gazdaadóso!<,
clkiknel< érdekében a védettség

/örlésénel< felfliggeszlése ezidő:

szeriill is l1afálY[Jan von, az el
illuldszioll szolgállalások,ú. il
hiróstif;: állal mególlapi/olt llléI
tányos ielö aialj, állalábaO'19~6_:
ol<lóber 31 nöpiáig pólolhas-
sellc i(ivéielesen llléllányo~L'

eSr..'lben él biróság- egészen 1937
évi október 51-ig lerjcdhefő

részlelrizl?lési kedve7.111ényt is
engedélyezhet
. Arenclelel a l1legsziinleiell
védeljség visszáállilásat is le-

helővélcszi.

A kezesek ésadóstársak
. kedvezményei

lia él gazdasági érlelelemben
velJ f.öadós- gazda cs az a meg·
!laiározolI mert~kú· l<allléllfiz~..,
j~sel< cl kljesilette, ugya folyó ,:--

.kamellkövetelésnek a-mellhelliI-·· _
rozoll kamalokat meghalad6'·
r~sze a kezesekkelés eldós~

Iclrsdkkal szemben is megszü-'"
nik. A rendelel szerinlfőgdós-<',

nok azt kellfekinleni,' aid' a
hilell gazdasági·· érlelemben'~':--

i~éllybe veHe. ," ~_ "-.;.J_.~_' ,~i:~~.

Érvényben maradnak azed~JjgL~:.·
intézkedések "Ó . ".;"Úo,.~:·;,·

A leherrendezés él-;e,j~~-íef~~:,
szerint leljesen i1!f:léklnenles;

A gazdafarloziJsolo-a· vonal
kozó rendelelekben az adós
nak bizlosiloll kedvezmények
ről előre lemondélni nem lehel,
és ilyen lemondás szabály sze-o
rinl· érvénylelen.

Az uj rendelet él kétév ~Ió/l

kibocsátol1 14.000/1933. M. ff;.
sz. alaprendelel és az azl Id
egészifő rendeleteket, ameny
nyiben azok aL uj rendelellel.' .
hatályon kivül helyezve vagy
módosilva nem lel/ek, hafályuk- ,
ban loyáhbra is fenntartja.
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MeginduIt az oIasz~abesszin háboru I",,~, r~ ,;Jö: l:;;~;~:~:::~ I:,,,~;;;',,:, ~:~~: r itl.J.~9~~:LL~~J5
l(él Ikiki Cí:dÓII dön.lüll c\

az elsó ágyu az olasz-aiJ"ssí.in
haláron. A hónapok Ó/u farló
előkészülel befC?jezúdöll s (lZ

afrikai esős időjárÉls meg~ 'o
lével - meglörlénl az össze'
ütközés.

Ujra ember vér folyik ... Az
anyagi érdekek ismél felülke·
rekedlek és érléklelenné cle~Ha

dálják a világ legnagyobb kin
csél_: az emberi élele!.

t'lem nagyon rokonszenve'
zünk az abesszin néppel. I<él
harmadában pogány, egyhar
madában szal<adár kopl-keresz'
tény és mohamedán, mindösz·
sze csak 70.000 kalolikus él

-a 12 milliót számláló ország
bell1. Az alacsony szinvonalon
álló nép erkölcsi élele romlol!.
Gyakori köztük a föbbnejuség,
divatos a házasságtörés és
ne-'l1Í kicsapongás, megenge
delI él .csecsemő gyilkossag.
(Bár ha jól vesszül<, ez sem
mivel sem sulyosabb bún, mini
a nIagyal' földön clharapózoll
nlagzalgyilkosság.) A rélbS:i:Ol~

galarlfls fokmérője emberIe/en
érzülelüknek és vadsBg'uknaJc

M~gjs lsten /eremlmény.:i; él

Megváltó Jézus 0rellük is meg
hall, aL üdvösségre ók is hi
vatalosak, felsajdul tehát a ka
lolikus keresztény lelke, ami A

kor Jil és szilzezrek ker-ülnek
hilvilnyföldi érdekek Illialt cl

háboru vállóhicljára.
PoliJikai és nem7eti szem

pontból sulyos mentő okokat
hozhalnak fel olasz barálaink.

Olaszország a mult század
közepén lépell összeköllelésbe
Abessziniával, majd 1889·ben
l<iterieszl~t1e prolekloráfusál az
egész ország fölé. Abessziniél
folyionos szerződés szegései
1895·ben háborllS összeülkö,
zésre vezcliel<, amikor is Adu
ánál a7. olaszok sulyos vere A

ségel szenvedlek, s az 1896·
ban kötölI békeszerzódés ér
telmében' nilgy ferüleli veszle
ségek mellett elismerlék öz or
szág függellenségél.

Abesszinia azonban azóla
. sem liszteIle a rnegállapodá·

sokal, s ilZ örökös halilrsérté
sekkel, uli.igyi megállapodások
mellózésével, véÍl11ügyi kelle·
mellenkedésekkel, az olasz
alallvCllól< bebörlönözésével,
kiulasilásaival mindjobba II el·
mérgesitellék az Olas7.ország-

. gal való szomszédi viszonyl.
Hozzájáruli ehhez Olaszor·

. szág népesedésének erős sza
porodilsa és ezek meg-élhelé.
sének nehézségei.

Egyellen kiut az, hogy ClZ

1896-ban álengedQII abesszin
lerülelek visszajussanak Olasz-

'. országhoz, s ezeken elhelyez·
hessenek 5-600.000 QlélSZ

mUll káscsa Iádol.

r.lil-"siJlil\i mRI' kor;)iJban k
lezlc c lerlile!c:?k IllQgsztíllfls(\ra
vonalkozó szándékál ugy r-[ell1

ciélorsz(:g-gal, mint /J.nQ'lidvaJ.
Előbbi hozzájáruit, ulóbbi ld·
tért él válasladás elől.

A munkanélküliség terjedése
tvlussolinii végre is cselekvésre
indifolfa.

Anglia aZOnDcll1 b(jr több
gyarl1léll!al bir, mini Európa
összes iillamai eR'yüllv(.'vc. ve
szélYiZztelve lilljél ar,iJ<i'lj I?YM

mafüllyi IHdyzelél és fejlődési

lehetóségél az olasz Ieries7..ke
déssel.

Nem n7 abesszinel, iráni (51'

zet! humanizmus, hi'lnem saJiJl
érdekei ve:!:ellék, amikor a Ncp
szövelségen teljes SUlyrjvCl! fei

lélJell Olaszorszilg ellen és ed
diU is cSélk Fréllloíaország fllér
sékló magalárlilsa ()\'fi'l nl<?g

allót. hogya háboru nem iiiö!:
l1Iég ld Anglia és Olaszország
közőll.

Hugy mil hoz a jövő, 111 l! f!
nem lehel tudni.

1\z olosz hadsereg kél hél'
éJlet! p<3gyszerli 111Ullkál végzelL
C~ilkl1em le!jesen e!foglalla
mÍ'lr:azoil vjd~~kck(?l. arnelyek<?1
18')6·lJflll elveszielL Al. elfof;f
1,,,1' részel,en halollnös lllllnl<ií~·

5ere~gel olyan ufépilési 11l1ln
kálalokal vég-ez.lelell. hORY dZ

egé5z világ hámulja klje;;ilmé
nyiikel.

,1\z abesszin törzsek főnökei·

nek egyré~ze már is lálja, hogy
céltalan és fölösleges eJllber~

pflzélrlás az ellentJIlás sold<iJl
egyszerűbb hadi készüllségiik
kal és ezérl már is többen meg·
hócJollak sereglikl,cl egyliJl az
olas7..oknak.

Az olasz vczelósg- ol<ull az
1896-iki slIlyos \'er,-'s\"~h)1 és
rellll k i vül Ó vClloSilll, II il P, \' I<ij
riillekioléssel bilInc! clóre. tm
berei I nagyon kiméli. Össle
ülközésn? csnk akkor k(uül i1

sor, amikor a hadíkocsik löve
geL s fl repiílőgépek bombái
megzavarlák és mcgfélemlikl-'
lék az abesszin csapatokal.

Több külföldi lap irja, hogy
hél az idújjféís kedvezó lI1arad,
az olaszok 4-G hét alall el·
foglalják mindazt a lerlilefel,
amelyre népük lelelenilése millI!
sziikségük van, s al<kor Illeg·
indilják a békelárgyölásol<al.

flCl igy sikeriil él dolog, ök
kor mire a genfi !H1Ia/mak élet·
beléplelika gazdasilgi és pénz
ügyi rendsZé1bályoknf. Olasz
ország már diadélllllasan befe
iezi a há boml.

Magyarorsj:ág b<:Gsi1letes hő

séggel kitarioft· Olaszország
melleli Genfben is és nem sza·
valla llJ"g a !IÍÍnleló slankci·
ókaf. Oe fanlllhallak a g-c?nfi
eseményekbóJ az olaszok.

ll.i·~ fn ~~~'ll':~;í~,·.!il.~i\ élI. t....·i1 ·.·IJ~~1
Il a i ló I, , l!) ;.!)' 1\ ) (: ~! ll) ; 5 b,' Il h' -

Q e7 úilll< "lk i! s('gci 111, k c i.

,\kik mellé okkor állnll, s
akikel él ktipróslól l11e~nlenlellJ

azok men/ek mosl neki, s CS8K

azok tarloUak ki mellelIt.?, élki,
ke! 191 ~·ben rulul cserhen ha·
gyolt.

Reméliiik, hOBY Mussolini és
Ilépe nelll felcjlil< el él keserű

tanulságol és erős lJörálai le57·
nek él trialloni CS()Il!-;a !llag\'r;l'
Sál,!lldk rlkkOI' is, elillikor i'j !<!?lln
alélPokll1é:ÍnVlluk olyaléll érkl
Ill'nésér6í les/- majd szö, Ilog\'
él békeszerződés megvizsgá!cí
sávol ig<lzsá9, adassék él leli
p,)rJ és széiielléll\;'11 magyal'
sái,(llak is.

Gabonapiac
Az afrikai háboru áilal?nos ár

emelkedésI idélel! elő ugy III

európai, mint él tengerenfuli lözs
déken. Az riremelkedések melleIt
is minden je/aján/ott buzl1téte/
azonnal vevőre talált.

A be/lö/di buzopiawn a IlluIt
heli árjegyzésekhez viszonyi!vi1 a
buza ára 1.50 pengövei emelke
del! Illétel'lnázsánként. A bécsi
piacon a tiszai buzáért 22--23
schillinget fizettek " küzelmult
napül,ball.

-Az olaszországi buzaszállitások
folyamalbalI vannak.

A svájci export a legutóbbi na
pokban megakadt.

ArgentifIából olyan hirek érkez
lek, hogy ott bllzakivileli tilalmat
lépteUek életbe, hogy megfelelő

buzamenllyiséget tar!alékollJassa~

nak.
J(ukoricában meglehetösen nagy

,;rrll!lámzás vol! o héten. Novem
beri szállitásra IlJt~gjelent már a
píaC'Jll éJZ ofgentill Mixed kuko,
rica kinalilln. ami il lisZili !l:lVJ;ll
IOI!lásokoll lIovel11bc:Te 138U
14,20 pengő közöl.t kelt el áilo
másfel< vés ~zerint. A lIlezögazda
sági felügyelőségek uijjn igényelt
vámmentes kllkoricábóJ október
folyamán még 1.500 vagon fog
beérkezni. A csöves )mkoricél ára
11-12 pengő közölt váltoúk szar A

lIlazás szerinl budapesti parilásball.

Allatpiac
A folyó !Jéfen ismél több, mint

15.000 serlés került érfé!<esitésre
a budapesti piacon és él Ilagy fel·
hajlás ellenére él prima uradalmi
zsirsertés ára igen jelenlősen emel
kedett. Ilyen minö~é~íí serlésekért
1.06-1.08 pengöt fizettek éll)
slllykilogramonként. A nagy fel
hajlás folylán a prim;} szedett ser
lé" tartoff árakon volt elhelyezhető.

A silány minőségü szedett sertés
és hltsser!és jralaKlllása azonhan

már kedvezötlenebb volt, él mi az
ebben a min6ségbell jelentkező

nagy kináiéltra vezethető vissza.
liyen árukt"rt 66--84 fillért adtak,
minőség szerin!.

"... , .. , rO. - •
c.no r'.) [l -- - '.':;; 'i0 n'!D I

Takaréi<:pén2:tár R. T.
Endlőd

F ókiutézet: Uyol'la. Tl'ld,m: Enurlhl~.

Folyósil riívil1lcjár;:l!u lIie7.Öga7dasági
kö!csöniikct. Elfogad fcll11ol1dásl1élkiili
betéteket a legmagasabb kamat
mellett. Foglalkozik a bankiizlctmindcn
ágával, szelvénybcváltások, arany- és
czüstpénzek, valaminl külföldi pénzne
mek beváltásával (I. mindel1kori legma
gasabb árfoJyall1on. Mindennemti fel~

világositással és utbaigazitással dijtala-
nul áll rendclkezesre az Igazgatóság.

------"--~----Orion, Eka, Philips rádiók
egy évi részletle, - Csillárok,
viJlanyvasalók, fözűcdények, Iher·
mophorok stb. vilJanyszerelés ked
vező rész/eIre kaphatól, Benja·
min István viiI. szal<üzleteiben
Gyomán és Endrődön.
--_._~-----~--

E n d r ő ct ö n a Nagyperes-
dülőben 8 kis hold, Décspás
l{Umon 1 k. hold 266 n. öl föld
kedvező fizetési feltételek mel
lett olcsón eladó. Érdeklődni

lehet Békéscsabán, a Békés
megyei Kereskedelmi Banknál.

Az Endröd""G-Y0loai
T akaréh:pénztár Rt.
Jnindenféle

gabonaneJnüi
Jnagas piad áron
vá.sá rol.

, ... ._. i. .__ ..... 000 _

ÓRÁK
ÉKSZEREK
DISZTÁRGYAK

dus választekban
finom minő~égben

TAUBER
MEZÖTUR

Gimná:ziummal szemben
~ííííí+ií ...

Olcsó hegedü tanitás!
1\ hudapesti Zcncll1íivé:;,cli r{\i~kol:l

llI"Hbzere es lanlervc S/_crinl csr,porlo1<
jclenl1(cl\:se csel(:n havi :, I'.ngiiért I~nil

I(APPEL l{AROLY
Endrőd, Kossuth L- u. 15.

A Katolikus Népszövet·
ség Temetkezési
Segitöpénztára

utján mindcnki könnyithet az elhalálo
zás miatt jelcntkező gOlldon, nlC'gnYlIg
vási szerezhct magának es családjána I;

Iratkozzék be tagul
mer( czáltal csekély havi tagsági dij
ellenében oly összegií tClilctési sege/y
ri;: gondoskodik, amclyből a gyógyke
zelés, tcmetés minden kiadása [ede l

helő. A temetési segélyakciót a nagy
vár:'!t1i egyház!negyef Apostol i KonlláIlY-
zó lll' 1933/ 193357.. alatt jóváhagy!:'! és
ajánlja.

Tagfelvétel és a Llijak bcfizclésc a7.
Endrőd-Gyomai Takarékpénlár rt.-nál
Endrő(Wn.

Tag IeIIcI nlindcn 11-6:'> év JeÖ1.ölli
cgyén.

Orvosi Vi7.St:á1a.t nincscn! I.cgldscbh
havi dij 50 fillér.

~A7, Egyházmcgyei lIölós:'lg 1238i\934,
SZálllÚ engcdéJyél;cl."

Szcrl<esztésért és kiadásérf felel('$:
Stefán Béla.

Nyol11 ta fta a "Ilungária" kijnyvnY(lIllúa
vállalat, GYOlllálJ.

Felelös üzemvcz.ető: Tekcl Sánúor.
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Előfizetési árak:

Negyedévre 20 fillér.
Megjelenik IIIiJlljC:11 bt'Hla p15· én.

- - - .

Felelős srerkeSz.lÖ:

STEFAN BÉLA
.. _.Szcrk.esztöség és kia~{óhivatal: E~ld:6d, Széchenyi utca 2.

Hirdetéseket
keJvezményes')eltélelck mellett

közlünk.

Főpásztorunl\

Endrődön

f n d r ő d !,ölségnck és
templom6nok !)UCiU-Unne

pét clllelked'GI (el>h~ és fé
nyesehbé teszi <IZOil l,ürül
l1lén~I, hOg~f az ÜlllJCpi szenl
Illisél évró!-é\'r~ (J nagy
v(Ífadi csonlwCj.;yhdzl1legye
föpászlorc1: dr. Lillclellber~

ger Já/lOS apostoli kormány
zó mondja. KillilJietó fi
~'yelméf és az egyház/(öz
ség iránjj jóilldulalát hir
deti főpászlorunk Inegjele
nése a bucsurli:1pjc'lI1. Élénl<
figyelemmel !\isérle és meg·
elégedésének ödoJt kil'eje
zésl azért, hogy pálról1u,
sunk: szent [mre herceg
tiszteletére a község elől já
róság~nak !öbb tagja, a
férfiak szépszálllU serege,
s a levenle,ifjuság nagy lö
mege járult áhitatos lélek
kelaz lll' asz/alá hoz. Öröm
me! IH~lIgaltél él diáksereg
énekét, az ünnepi szelltmi
s~n előadott zeneszárnol<é:lt
és azon óhajának ado/t ki
fejezést. hogy jövőben CI

férfiak is nagyobb tömeg
ben vegyenek részI a temp
lomi népéneidésben. Elis
merését nyilvánitolla az egy
házközségnek az isl<olaügy
áldozatos szereletéért, s a
tanyai iskolák erő/eljes fej-·
lesz/éséért. Az egyház!(öz
ség vagyonosabb hiveillel<
figyelmébe ajánlolIa él sze
gény ügy lelkes felkarolá
sál. 3zegényel< mindig lesz
nek velünk, - az Ur Jézus
slélvai szerint, - de ne le
gyenek nyomorgók és éhe
zők, mondott!'] élt~lai jóin
dulattal ct főpásztor. End,
rőd k~tolikus népe hálás
szereteJtel értékeli él főpász
tor jóságá! @S lllegszivldve
lanéÍc~ait az egyh6zl<özség
lelkiéletének, s a szegény
ügy felkaro!áséÍnak munkéÍ
IlItctiban - élZ u.n. Kéltolikus
Akció apostoli munkájában
- I(észség~s odaadással
v~sz részt él jövöben is.

Kozrna Miklós
korábbi i!térek szerint mcgléi
togaliél a liszánluli asu~lytiLJi

1{)Jln véirllJeg-)'~kel. s enel ki'lp
csoli;//wn oldóber 30 án eljölI
houéÍllk is l:ndródr12.':\ köz
ségllál.a 6ilaj~béll1 Bokos józsef
főszol~öl>iró. Timár Imre biró,
Harstinyi László 1',)jegY/.ő, s a
helyi ei-nesülclek \ elelöinek
ItHsá~!cíball dr. Pdlka Pál iárási
fószolgé1biró iidv0L ölte él !\Ili·
Ili:Hlilrl, aid n~i1éÍIlY szóval
me~köszönvén élZ tidvözlést, él
főjegyzói iroc!élba vonull. l{isé
rélébcll vollak dr. johann Béla
állélllllilkár. dr. Ricsói Uhlarik
Béla főispán, dr. vitéz Márk)'
Bama alispán, dr. Vajna KlIroly
miniszieri oszlcllylanácsos, a
miniszfer személyi li/kára és
dr. Rőt/lIer Islván helyelles vár
megyei főorvos.

[<.oz ma be lügV mi nis zte r él Ia
kossáb' anyag: és 1,z!'nJés vi
szonyairól, maid él községi 01'

vosoklól Endrődközegészség
ügyi viszonyairól jájélw.zódoli.
EúUönösen érdeklődöt! a földrnllfl
kásak Izelyzetéről és a szegény
iskolás gyermekek eddig; seRélyezé
séröl. Harsányi Lásüó főjeg-yző

a lakossflg- legégetőbb szük
ségleteiről, Timár Imre biró a
kisgazdáknak nvujlandó IdVélszi
termények '/előmagiának álICl
mi kölcsönadóséÍról, Csertllls Mi
!zály élpólplébános és KlinJ;ham
mer László lilkár a lIlult léten
végzell ebédeifetési akció mé·
releiről lájékollalla a minisztert.

Ezek ul án a községháza ta
náGslermébe vonul r ál él Mi
niszler, allol él község társa
eid lm i eg-yes li le/ein el<, él l< is
gazdák, ipéHosol< és . munká
soknak kiildöHsége várla és
iídvözölie l<'oz01a Miklós mi
niszlerJ.

"Nem polifikum, nem érdek,
hanem hivalali tlllásomból fo
lyó kötelezel/ség és a magyal'
fai szerelele hozofl le engem
az élszálysujtolta vidékek rneg
lekinll2súe ", mOClaolla cl tvli
llÍszter. - Jót tudom és isme
rem e liszánluli országrész ín
ségét és sulyos nélldilözésél.
A m. kir. kormány fájó érzés
sel iTlérlegeli él lakosság nehéz
helyzeIéI, s az ország valsdig-os
gazdaságj viszonyai közölt is
minden lehelől . meglesz arr;),

Ihogy az új tel'lllésig se~i/sé

gére legyen e viíJék lakossága.'

belügyminiszter
nelle !(üjönös gondol fordiínnk
cl munkC'lalkalllll1k bozlosiliisára
és i~y II legjobban szenvedő

lársadalll1i réleg kcnyérl,ereseJí
Ichelóségénel< l11eglei'em!és~re.

FelkorolilIk a szegi2nyiskúléÍs
gyermekek féli élk~zési akció
iát is. llogy eftyellen magvar
~yerll1el< se éhezzelJ. Rövide·
sell ilJlézkedern - folytdtla to
vább a milliszler, hogya köz
'J1Zg', él /6l'sadalolll adományát
mcgfelelő segély nyujfásával
növeijem, s eziillol lehetővé te
R'nm é'l gyermekek téli táplál
kc)Zásának bizfosilásál. l{ülö·
nös gomdom lesz arra, hogy
a népbeleg-ségek: Irahoma, lü,
dővész slb. l11egflllelő preven
Iiv intézkedésekkel lerjedésiik
ben Illeggálollassnnak, s ekként
a llép munkabiriisa és megél
heiési lehetősége - ClZ eiké,

I s~:! lS'yógykezelés gyakran Sli

Ivos l<öl/ség-einek meglakarifá
sávaJ is - fokozódiék.

riiszel11, hogy a jó lsten jobb
időkel /toz még e vidékre is,
addig pedig erős akarnital és
lürelemmel küzdjük iil a vi,
szonlagságos hónapol.

A lelkes éljenzéssel fogadott
beszédei Csernl1s Mihály apál
plébános köszönte meg a Mi·
niszlernek. Már az a jelenség
is, hogya Miniszter lIr Öex
cellellciilja nem vá [aszlások
idej0n, nem voksok biztosilá· .
sa céljából, hanem a falu né
pének ilyomoruságos élele iráni
érzetll11eleg szerelete és együl!·
érzéséből jöll el hozzánk, nagy
megnyugvásl és báloritást ad
nekünk nehéz napjaikban. End
rőd immár a második aszályos

ével szenvedi. Nyomorog ill él

kis~alda és kisIparos éppugy
mini él munkás. Jól tudjuk azl,

hogyam. kir. kormány sincs
abban a h~lyzelhen, hogy ilf
rózsás álíapolokaf leremlsen,.

de az ország vezetőinekh1eg
énél szerQlele és igért segély
ilyujlása a lakosságnak is több
energiái és küzdőképességel

dd nY0\11oruságos helyzeiének
ili,-és.?re és elviselé~ére. V~giil

k:il'le cl MiniszterI, hogy mikén I
é1 ia"aszi szerencsétlen napok·
han igérle, kgyen ióságos aly
ja e fölunélk és a lehetóség
kcrlcllai közölI segilse e l11un·
kaszei'\:~lö, földjéhez, hélz6jálwz

A szegénV gazdagok

A szegényember minden
vágya llbbéln csucsosodik ki:
ha csak lenne ellY pitI' ezer
pengőm, boldog-lenné\L Élnék,
mint lIal cl vizben.

A pénz azonban nem le~z

senldl boldoggá. Számos pél,
dál láltunk erre BZ élelben :
Edward Salierswille, al1gol mil·
Iiomos 365IJázClt épillelell ma ..
gának, hogy az év minden nop'
iiinll1iisikban lokhassél<. Nagy
flinyüzéssel rendQzte he azo
kal, de mikor elkészüllek, már
meg is. unla mind és szállo·
_ába ment lakni.

Sokan nem is élvezik óriási
vagyonukat, csal< g-yüjlögelik
az aranval. A fösvénység ör-

döge megkeseríli éle/ükel, sől

még halálukal ls.

Vanderbllt Kornél 105 millió

dollár lulajdolJosa haláloságy6n

feküdt. Halála elóll pár nllPDa(

az orvos pezsgől rendeli neki.

Vanderbill azt felelfe:. "Ugy

g-ondolom, szódaviz is ió lesz."

Mások vagyonlIkkal tönkre,

teszik eg-észségiikel és CI korai

halál marfalékéli lesznel<. Egy

John Sleele nevú amerikai, mini

e~észen fialal ember ~<éIlifor

niában lJéhány hét alaH több

száz milliós vagyoni szerzel t.

Ezt Hz évalalt ell<öltötte és

harminc éves léorában a .sze·. .

'lények ká zá ban hall meg.

Ezel, a szegény gllZdllgok I

Mennyivel gazaagélbb az il sze·

gény, aki megelégedeflen él és

a mennyország számára gyüjt

kincseI.

és Is/enéhez ragaszkodó be
csületes népet.

A Miniszter lávozása előll

meleílen érdeklődölI (I szeren·
csétlenül iéÍrlak árvái iráni és
Harsányi föjegyzönek 200 pengöt
adQtf dt, hogy ruhasegélyben ré
szesitse a 19 árvát. Ezenkivül
I~O penló/ hagyolI hiilra él

szegényi~kolás gyermekek téli
sQgéJyezésére•

l<.ilenc óra felé iárl mór az
idő, amikor !{07ma Miklós bcl
i.igyminiszler kiséreiével aulóra
szálll és cl jelenlevól< éljenzése
mellell Gyomára, tóvozolt.



él!lH'lycl\ vdJqz is Ilcl~Y nép
~Z r.~riisJgrid< örve' l' (J 1" I,. Vallá·

sos IfJrg,u ksz lilinu <1nnyi.

Eröieljf.'s pi'OpaRiJ1,dél fuW ki,
f.::jl,:ni a s'lfJkoszláil <)JYé'Hl iréiny

biJil, ho~y kalolil, 11<; siljtÖkr.
nH~kek (NerllTeli U'.,ig, Ui NCITl

zedék. Szív, 11~lrln(]$ I-(örös)
ll!ill~1 lIa~yobb >.··jmböl! I~r·

i,'dienek el é'! 1l0p kC>I.(>fl.
t\ kvenlél<bö l, il (;,e,kés7ek

hó!, a vé!?'zeli po:g:Hlsliikb()1, ~

kgéllY és leán\cp,yesiikiI.>61
leh'aláLJI.> egy, eS<2ikg kél ve:
gyeskort alllkilullk. hogy éllek
széÍllHlikklll S?<?lllllii~,ékcn sze
repeljenel<. illcive cll. iillnep,z,
Iyek rnú:;ori11 VOlliÓbbd le~yélc

A \'é~zell po!gilJi iskol6sok
l1linL!l'1l évben iiIlIH:'péfyl 1~11

deznck és évenkéll: al. ()I évvel

az.előlt vJg7 1!lkk találkozói
rendezn·zlc

Minden elöat.lil~llllk és (in
nepilyOllk ~<'l'iszlllS h; a gyer
nH~k jegyébe!1 folyik le.

CilkilütQsiink: I-<ÖlSigiíllk
lakos~ilf,!ál közöllyössc!gd>ól
f~lréÍzni, erölelies, levékeny

és önludatos 1<é'lln1jk liS élltlr~~

Il.zVdlli.
A szociálii és karitativ

~iZakosztály

munkaprogrélllHnjil l C$ernus Mi·
hály élpalpkbállos iSlllcrlelllZ.

Hé'lOgsulyo7.la. IIO~ y az inséwe
S~k,VCllélllJilli öZ ('''"~Hlolté1k és

sz~gény gyerrnel{('k léli segé

Ivezésél II köz::;é~Ih' lJ Harsányi.
László fójcgyz;C) b'ldemél1ye

zé.sére öz "egri - Normé'l"
a lö pjáll e~y()ntelú~'n ld vé5niák
rnegoldé2lli, lIlf.d)'bl·n az ('IlY~'

sli.Il<lek. leslüi(;'lek és éJ polili
kt'lj közséll egYéHÉlill rélOZlvesl.-
llek egy kÖi'ponli IJ!l.ollscllf irá~

nyilása m.!lktf. llyel! irilllYu lé
p~sek már törl~l1kl( és remél
heiő a siker~s l1lego'd<'is, amely
nek crcdl1lényekép('11 e!erllelő,

hogy egy család ~ellJ fog ilYa

II ll) r() ~ II í O kl r() I\' .1111 él II.

[r.ultÍl1 dr. Uf/def/fJergl'f JáflOS
a~o::-!()Ii 1<01'111,;11\,11\ Clll('lke

dell szóliisra. Hel\'~:sm:k Idill!é1
az elllc1ngloll III II 111< é! program
11101, véllc'l!l1ini az oly n~~óta

hUlÓdó slq~ény· iigynek együt
ks segélyez~sélés nH'R.'()ld6saf
s arra a jó Islcn áldósiÍl kirle.

S,.egéIlYi<:k lIlindift leszIlek
v"liilll( él7.. isteni lv1.osfer szavai
s7.erinl. d-e hogy élJe/ők és IIYO

Il1ors.!ók ne Iq~yenek. fllTa mind
11\,i1jlll:kat \(lileia él f"lebarilli
szerelel naflY parancsa. Ne

feledjlik, hOrlY "mni! a le~ki·

seblmek lessziik én emberek
fié:li köli.il. Isk'llnek cscleksz.iilc."
[zúl (Ibból a kic5'ilJól is, ame
lyet lsten adofl. ödjllnk völn
mil szükölködó el11hertársClílll<
nak: Islen dicsósc!gére és a
lelkek i<lVi5ra ldlarfó IllIIllkéira
hívla fel i1Z endrődi sza!«Hz
fályok lelkes tagjalI.

A jól sikeriiltgyülés az "Óll
örök ~zeretel nagy mélysége"
kezdelú ének hallgjal lllellell éri
végeI.

ewJr5d, 1935. 1iovembCi'.1' 15.

Kultur:ális szakosztály:

mq.;larliJsál i1Z ujiiZlep\ !ö!lifón(l

vóllt'llta.
9. DeC02rnhcr 8·án él;. ,iIlV()k

közös szent áldozási.1
10 DeCe!11b121' 2;)·ár'

cson yfCl ü II nop,~! y.
11. Március hóban

nell1/}:di ifjuság közü::;
dOZiÍSil.

12. A n l') i Liga első "ösilr
napi egész IlClpi 5zenl'ié?iméi
dáséibö a SZ<lKOSlJiily h ilele·
kapcsolódik.

. 13 Nd!?,yhöjl minden pin lek
ién vallásos !l'lÍnyu bC'j:i dél·
ulánl rendez. Buzdilbs Illinél

nélilyobb szilmu rés/vélel,e.

14. A F~rfí LíP.'B knh6 laR"
itünal< lobol'záslI.

15. A lagol< vigVék ó!ö \,ÖZ·
!tldalba, hogy Gndródöil (1 Jé
l liS Szive Népleán yol, mUl!

kájára szii!(sé~ van, s lelclQ

pülésOl<el előkészítsék.

A kulturális s7.akos:~i(j:v mű·

ködése .Idleríed az Is!wlfi"'Ryer,
mekek, él leven/ék, él c"eri<é·
szek. a polgiÍrí iskolál ",;gzel
lek, a nem lankölclesl<ol'll mind
két nembeli jfíusál,!' és él fel
llóflek .I<ltllllrális fogléllkozlolii~

sára.
Az elemi iskolák r. 1<. jelle

Rüek és ig\' azokban a kalo
likus nevelés bizlosilvi1 von.
tv!inden elemi iskolaegységnek
szivgárdáia van, hefl:.?nként egy

egy gylilésl tarlanak és havon·
léJ ünnepélyeket rendeznek.
amelyekre.a szülőket is Illeg·
híviák.

Évenkénl legalább kélszer
!c;{ogassiÍl< meg a léJlllfól< él

gy~rmekekel olthonul~ban, hogy
me.ggyóződjenek aSl.ülők er
kölcsi felfogásáról, hiféfelér61.

,mya!?i vlszonyair61 és ki)zve!·
leniil. személ\'esen tli'lSSllnBk

rájuk. Évenként· legalább kél
sziiloi érfel~ezlelQI lartsanak.
amelyel{ell a nevelési kél'dé
seken kívül egy-egy Qi,íadéÍsl

"K-iszlus és a gyerm~J.-." gon
do!alköréből vegyenek.

Az elemi Ískold!c rendezik a
szokásos !<arácsollyi pásztor

jáldw! is.
A polgári iskolában htirom

szülői érleke:delef larléInak, éj

sú,lői JiÍlogatiJs és ö szívgárda
mű<ödése az elemi islwláé.hoz
hasonl6. A szivgárdo a -sziv

Rárdislák avafásd\'éll kafJcso
(alhan - rendezi a d('c(>mh~r

hó 8-j önnepélyt.
Az iskolából Idkeriilf mind·

két nembeli ifilIsélj::!' kuUur6lis
fogialkoztat~sa a szakonfá!y
legér/ékesebb fela:dala.

A leventék foglalko;;:liltósfl:
Minden vaslÍrnilp a szoro~an

velI kiképzés ulán egy-egy

!<áplán neg-yedórás ~16ad~st

fart, utána lesliilelileg mennek

~ oldal

Az endródi róm. kal. egy
hihközségi kí2pviselőfeslUlelés
az Aclió Calholica szakoszlá
Iyok lagjai n0vemher hó 5·én
Szent Imre herceg napjiÍn d. ll.
j órakor Katolikus AkGió gyü·
lési larJofJak a NéphiÍzmoli
termében. A gyülésen megje
lenI dr. Lind.enbergel'János apos·
loli Kormányzó, Felzer Józse!
esperes-plé.bános. Csernus Mi
hály apálplebános, Timár Gyula
kondorosfanyai helyi Iclkés7,
Kalmár Vince vlllÍRi elnök .. va
laminl ~z egyhá7.l<özsé~i kép·
viselófeslüld és tlZ A. C, egyes
szakos7.fály·lagiai feljes szám·

ban.
FelzerJózsef €speres plébános

elnök üdvözöIle a ll1egielenle
kel és megllyilotlo él gyülés!.
Ismélel/en hangsulyozla. a ka
lolikusságnak onnyira kivána
los tömöriilésél, összelogásiÍl.
együlles múködésél, amely mél
lóképen meghozza elZ ered·
ményl. Ezulán felkérle Sietán
Béla tanár ·lilkár', hogy ismer-.
fesse ~Z egyes szakoszlélvok
1935/36 évi munkaprogranl.tl

jál.
Hitbuzgalmi és szervezési

szakosztály:
l. Ol<lóber 27·én, . Kriszfus

Király ünnepén a gyermekel<.
ünnepélyes felaiánlása tör
lén! Kriszlus .KirálYllak a femp

lomban.
.2 Aposlolkodtak a csoporl

lagjai a7.· irányban, hogya J 5
éven feliill ifjak a november 5-i
közös. szentáldozáson minél
löbb'en vegyenek r~szt.

I. ~ köz,ponljlag irányllolf
szegényelláliÍs alkölmából a
szakosztály ·a felderilés mun
kóiában részt vesz és ugyan
akkor II szegények lelkigondo
ziÍ.siÍrólls gondoskodik.

4-. November hó 15161 d~

cember 20 ig hefenként 1-2
délután összeiövetel 1'1 Nép
házban, roiszben az egyhtízi
ruhák íavilása. részben él SLe·

gény gyermekek részere ruha·
varrás és javiliÍs végeI I.

5. December 6-án ell. elemi
iskolás gyermekel< tvlikulás

eslie.
6. Leiinyegyesüleli tagok kör'

zelenkénli feloszléÍsa; mllH.len
körzetben egy-egy megbizolI
feIUl?ye( a löbbi tagokra és
igyekez.nek o nem eg-yesüleli

lagoka! is. i:l bellsóbb hit1Zlelre
és oz egyesiileli életben való
rés7.vélelre bllJ:dilani.

r. Summas lányok lelkigon
doziÍs<'l, ÖSS7.efMfósa, s mun·
kaad6ikkal vllló kapcsolélf fel·
vétele és gonrloskodás rólul<
II liÍvolban is.

8. Az uilelepi lányoknak va·
sárnap délulán el6adiÍs félrlása,
részben nevelési, részben szó

rClkozlal6 elóadásokkC2l, melyek
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7.ci--:sével li L~venÍ\: Oflhonban

I
~'!yiilnek (;3S2e. Ez összejöve

. klek· c~lja a s7ór6ko7.l a f<Ís0l1l fl?1iil. kalolikus szen,omC! cic)-
1\!'1i'tJ· IadiÍsok larl.i<;i', ktl!oljk us irtj

!IYU OI'!i.ISllHí:lyok kök'3öiI,:"':se.
illilldkét l1lq!feleló rtiriióel6adi1sok !ltd 1
"',;1. i11- ~éJI6si' é~ iinkép.:róköri levé·

kcnysé!?
A leven lék ezeilfeIül évenkén I

ile IriÍn y rnűk cd vel ó c Ióödil sI
renciczne!c

A cserldsr.ek kcllollkus szel·
lemben való rwveksc is biz
fosi!vJ vall. A c:5c<:rkészkikép·

! 7éS'~1l kivlil Ile/enként Cc'fH's7l?r
- hélfón - örsi összejövetell
tartanak, amelven rendszere
sen s;~l.?repelllek 01\'<l11 fémé!<,
~m(!ly~k, a hi!ékt kimélyi!ésél
célonák. /'1. cserkés:z:cl< is. minI
a l1lullbilll, rendeznek ifjusá~i

iinnep0!ye!<sel, s műkedvelő elél·
ileúsok?tl.

A ~)OIf?ári lsko!óf végzell if
jusálSO! a, A. C. keretében
e!?"esiikn é!:2!ben foglc'lIko:dal.
iuk. ll.:lvi összejövekleken véll·
lozaios foglélllwzlal<Íssal épi/

iiik ki a diál\sl.ö\'eI5~g-e(. hogy
ezállal abban a gondolatkör
ben neveliük ókel, amelyben
a:!. isl<olábé111 neveitiik. Szenl
Imre nClpján iinnl?llrilyl rel1dez
n~k.

Al. inusógllak a7t él részéf,
amely a levenl(k, cserkészek,
iiielve él polgéÍri . iskol61 véR'

zeii<Zk közölt nincsen, legény,
ilk/vc leányegyesü!elben lö
möriljUk és fogldlkGzlaf/ulc. A~

eg-yeslileli életell I<iviil ugy a
legény -, valamin I cl leiiny
"gyesiilef is ünnepségekell vi·

I
sLi él nyilvánosság elé munkás
ságának eudmény.2t. A leány'
e~yesiilef rendezi él S7Qnf Er·
7sébel ünnepély!,

A fefnólle!< fovtJl)l>ké.plésl!1
cl (H;lJmúvelé~i fevékt>nv:-;~;~hclI

folytélljuk.

A népmŰ\'eJz5í bizollsbg el
nöke CsernlJs lvHhálv C1t:lil1ple
bános. az e!öéldók r. ic fi'lnil
rok és lc1niiúi<, valaminl CI köz-

. ség Kalolikus verelő fitfiai. A
folyó évhen 120 nél'CmfvCl!isi

előlldiÍsl léll1unk. Az eló?ldil
sok !tirltyá! is uen bizolfs6g
állimilil.'l rnc~, ami [,iztosil<2k

I éHra, hog\, f11Í!lden előacllÍson
a kalolll<us ~z\GIJem és llemzeli
írtmy domborodik ld. A7. dó·
adásokon kivül rend(::;zünk méj;?

4 alkal111i ünnepségeI és 12
műkedvelő előadást.

A népll1űv~~lési előadásol<

~~(,lyrész"" olyan helyen larljllk.
ahol mindenki sllÍmáro hozzá·
f.lrheló (Néphóz. iskolál<). más·
ré$zlegyesületekben,körökben.
hogy azokhoz is hozzáférhes
sün!<, akik klilönben nem 11510

!=?atják az előadásokat.

A nagyb6jti id6szakban velitelt

képes el6Cldásokal rendezünk,



Havi istentiszteleti
sorrend:

November 16-án, 17-én ~&

18-án este 5 órakor triduum szellt
Erzsébet tiszteletére.

November 17-én a varjasi és'
tanitófüldi, november 24 én a
cseJti és öregkerli kápolnás is]w
lákban mulalunk be szentmisét.
Minden szombaton d. u. 3 Órakor
énektanitás a feln6ttek részére
a templomban.-

November 17-én d. ll. fél 4
órakor szent ferenc III. rendje,
november 24-én az Oltáregye
sOlet, november 30-án d. u. 5
órakor a Férfi-liga tartja havi áj
tatosságát. -

November 29·én d. u, 4 óra
kor a polgári iskolában a Nöi~

liga, dec. l-én d. e. 3/t II óra·
kor a Jézus Szive Szövetség \1S0
portvezetői tartják havi gyülésü·
ket. A Jeányegyesület havi ájta
tossága december 5·én d. u. fél
4 órakor. lesz.

Ali elsö·· rorátét december
2-án mondjuk. -

December 8·án a Ili éven fe
IOIi leá nyok közös szentáldozás
hoz járulnak a B. Szentszüi tisz
teletére. Ugyanezen napon cl. u.
fél 4 órakor Szívgárda avatás.-

December 8-án szentmisét
mondunk az öregkerti kápolnás
iskolában. -""7.

Egyetlen éhező gyermek
sem leSi:: Endrődön

.; Kozma Miklós belügyminiszter
látogatása után egy héten .. belül
lekUldte hozzánk dr. Sajó Lajos
országos egészségügyi főfelUgyelőt,
hogya 3--12 éves szegény gyer
mekek télí ebédelteté<;j és tejse
gély akcióját szervezze meg. Dr.··
Mészdros j(}zsef szegedi egyetemi
magántanár és dr. Rőthler /sfvdn
vármegyei főorvos helyettes kisé
retében érkezelt hozzánk november
6-án a miniszter kikUldöttje, s a·
vármegye föispánjának, dr. vitéz
Ricsói,Uhlarik Bélának előzetes

intézkedése és tájékoztatása alap·
ján szükebbkörü értekezleten tár.··
gyalta le e fon los kérdést a köz·
ség és charitaliv egyesületek ve
zetőinek jelenlétében. - "Zöld
kereszt gyermekebédelletési akci6"
néven indul meg azon egyesiteH
munkálat, meIy gyüjtésekböl, ado
mányokból. községi és vá rl1legyei
hozzájárulásokon kivül K o z nl a
Miklós belilgyminiszler 2000 pefl-.'
gős segély~vel lebonyolitja a 3-4
hónapra tervezell ebédsegélyt. 
Tudjuk, hogy anyagiakban: rrin·"
den ki sziikölködik az aszálysuj •
tolla faluban. De a kicsibót is
kell juttatnunk azoknak, akiknek
semmijük, még betevőfalatjuk sincs,'
vagy nem lesz a fenyegető féli
IIónapokball. A jOvö nemzedék
megmentése faji és nemzeti ér
dek. Helyesen és igazán a jó Istent
sem szereti az, aki felebarátját
nem szereti és ha kell, még ál
dozatok árán is nem segiti. Re ..
méljUk, hogy ,Endrőd katolikus
népe nem felejti Krisztus paran·
csát: ,.ugy szeresd "felebarátodat,
mint tenmagadat llí

3. oldal·

WF

fi.>je ul,zpilésck fii!l1Ill11llkalölriÍ
flil!. Iloji<:l ks 7. It0l:"?\' cl CSeli -: ly
számu ililH111Jl1dradollis ke
nyérhez jusson. Elvárja azon
ban, hogy a gondosk.odást azzal
viszonozza a mUflkáslJStfály, hogy
mil/dell ftJlrewzei6 demogógiától
és lIszitástól e/UIJo/udva, hilséges
részét képezzék 11 nemzeti és ke
resztény erkölcsi alapon álló ma·
gyar társadalomnak.- Ne feled·
iék el, hogy él kormány is csak
félkézzelIud dolgozni i:IZ or
szágo n~héz galdasági helyze·
Iében és az adöhéJlrcllékok ori·
ási összegének nélkiilÖzllsév021.
Eldórádóra ne szcímilson sen
ld, de arra Gömbös Gyula kor·
inánya gondol, hogy erófesziló
munkávi:'!l és okos lakarélws·
ságogal a mindennapi kenyér
beszere,hetó legyell. - Nilgy
élienzés közölI lcívozolf fóis
pánunk a nagválaszimány jól
sikerüll gyiilésú61 a helybeli
plebániára, ahol részivelI cl bu
csui ebéden. -

Ebéd után dr. Pálka Pál és
Bakos József fóbirák társa sá·
gában lálogalásl tell Timár Im
re biró. Harsányi László fó·
jegyzó, Alapy Andor gyógysze
rész, Varjú József NépS7. Kis
gazdélkör elnöke, Kovács fe·
rellc ipartestület elnöke házánál,
l11öjd autóján Gyomára menj
át. - Örömmel állapiljuk,hogy
aZ·uj főispán széreletrelllélló'
I<edv€s modorával, figyelmes
előzékenységével és' odaadó
segilenia karásával áIfalánosan
megnyerle él község lakosai·
nak Iisz/eJelfeljes szereleIéi és
hüséges ragaszkodását. Biz
tosan hisszük és tudjuk, hogy
levékeny nllmkássága rs lóin·
dulatu lámogalása még erósbbi·
teni fogja a lakQssé'lg nagyra
becc;ülő liszleleiéI.

'we·P -

V,)llll(;;.[yél1k Ili rtdspálljJ dl.

(,lll.li· i ~I di lJ lj ( Sli II Dlll); \' (i l él c; 710 I
tö. hogy (lYOI11611 0:i LlldrödÖII
l(ilog<:'d~i\ií1l1k egy r2szél "Ivé·
Q'uzc. A V(]:;l1:nc:! dr. P61kii j.1j]

föszulgabiró fogGdJo. (liJonnan
a Iw~!yvéÍrildi (!~yltáZ:!1l··rJyJII«k

l":ndr()(Íc-)1l iöriözkodó föpás?
loriln.:lIc dr. Undcllherger Jtl
nos i'lposlOli kormányzó Ud,
vözJésére Endl óqre menJ. l'':zJ
kövelóIcg részivelI az endrődi

NEP nag-yválaszlmánycínal< gyü
lésélI. ahol Timár Imre biró,
elnök és Kling-hammer LIlszió
pádfóliJkár iidvözöl/ék. - A
főisp1ÍnllagyiÚdeklőd~ssel höll
galla a él lilkári jelentéSI, me
lyet lIivós viia kövelell. Iványi
Islváll gazdálkodó a szikesl6
lajok javiiására szükséges ál
lamikölcsön kieszköelésére,
()inya Vilmos a kisipMosok
helyzch~llek javilás6ra, Bula
Gábor Norlonkúl fúrásállOz
állami segélyl, Bula Vincze a
lavaszi velómélgvak kölcsön
adási:'!, Klinghi:'!mmer L.élszló a
lounkaalkalm.1< további bizto·
silásilrél kérlék és hivják fel a
fóispán figyellnél. Dr. Ricsói·
Ulllarik fóispéÍn sorban vála·
szoli il felszólalók beszédére.
Világos. meggyőző szavakkal
ecseleJle a kormány agrár és
szociális gy6korlal1 pOlilil<ájál
ésa már eddig is nyujtott ér..
tékes segilségel. Lelkes éljen·
zés honorál/a azon kijelenté
sét, hogy él lehelőség határain
belül minden erejével azbn
dolgozik. hogy a vármegye
élszálytól sulyjolt agrár lakos
sttgall segilsen és a Illun:<ás
réleg helyze/él legalább ls lür
lJetöbbé legye. Enuródön alig
van rnár 100-150 munkás Illun
ka nélkül, tÖBb mini 650-en ál-
lami elhelyezést nyertek ff kiil3n'

·A liékésmegyeí AltalánGs Tanító Egyesület
gyomai járásköre

f. iZvi nov. hó 4.-én tarloJta aJ,,· / iáréÍsköri lanflóegyesülel meg-
kul ó közgyűlését Endródön, a é1laldJását. Blnöl<éül Orbók jó-
Katholikus NépházbalL A flYÚ zsef endl'ódl rk. igélzgalólanilól,
lesen megjelen! R i n g ó a u fi r alelnökűl Szőke Ferenc. gyomai
Károly lanü~yi tanácsos, cl bé- ref. és Mohácsi János gyomai
késviirmegyei lélllkerüiel veze- rk. i~az:galólanilókélj váldsz~

lője. Csernus Millá/y é1pátpleaá· iolla meg. Az egyesülel jegy·
nos, Harslinyi László endródi zói Lesniczky /slván endrődi

fójegYló, Karsai István békés, köz: égi .zs Pörócl.ay Gergely
csabai igazgalólaníló, él v~r· endródi rk. lanftólc Péll7táros
megyei általános tanító egye- Bencze József endrődi rk. kElll'
sülel elnöke, Czabáry István a lor/ani/ó, járasköri kiklildöllck
békéscsabai·, Molnár László a liajdú Béla gyomai ref., Kruc·
szarvasi láráskör kikiildöflei, az Illó tvlih61y gyomai községi la-
fGlngródi rk. polg. iskola tanár· llílÓk és Leslliczky József end·
leslLl/ele, Varjú józsef és Varjú rődl ric igazgsló taní/ó. A gyii·
Imre endrődi kisbiriokosok ti lésen Fehérvdry Ferenc endrődi

l<élL Népszövetség\ Kisgih:da rk. laniló fartalmas felolvélsásl,
Kör képviseletében, s a gyo· Kovács Mátyás endrődi rk. ta-
Jllai és t2ndródi iskolák- és ovo- n(ló szépen felépiletl minlalqní-
dák 11H1SZcmlilyzeLe, csal< nem ichl larlollClk. Gyülés után él

teljes szEÍmb1ln. «aih. Néphdlbélll közebéd voll,
Karsai Istvein egyesüleli elnök Illeiyen Csel'nu5 Mihcíly apál·

meleg szavakkal üdvözölte cl plcbdnos. l~ingbaLler ~<ároly

megjeleni vendégeket és a ti:'!o kir. félOfelügyeló. Karsai Jslván
nitóság.l. Ismerleffe élL egye- vbrm. egy,"süleli elnök. Orbók
sülés céljcíl és fonfosságáL Józser j[u'ásj{öri elnök és Bell
Buzdifó szavaira. él jéÍrás lanf· eze Józsefné Jani/ón ő mondtak
tÓS~gél elhéllározla él gyomai Udvözló köszöntő/'

Endrőd, 19~5. november 15. HÁRMAS-KÖRÖS

'~ömbös G·Y~·I~ .TDr.~icsóI-~l-hl~rik Béla főispán Endrődön
Gyulán és Orosházán

Vas:írnap déllll;\ll OIO-lláz:\n.
Ilétfiín délelőtt UYlIlán vdlt át
Ilagy ünnepség nlellell UÖlIlbös
llIilli~zlerclili\k a v;ümegy~ e két
nagy helyének dis2fJolJ.:iÍri ok/e
velét. - Lelkes hiillgul;ll .. meleg
~zeretet és ösziJllc iiiigyrabecsülés
nyilatkozott meg:1 niigyszámban
jelenvoltak részérŐl. amely látha·
tólag igen mély hatást váltott ki
a Miniszterelnök szivéböl is. Nagy.
vonalu beszédeinek közvetlen tó-

nusa, minden szelllélyeskecléstöl
ment tárgyilagossága, az Alföld
népének szerete le, jövö gazdasági
helyzetének gondos fejlesztése ál·
talános tetszést válto!! ki még azok
k(}rében is, akik nem tarloznak
Gömbös Gyula politikai párljához.

Lapunk szOk" keretében csak
röviden küzOlheljiik a Miniszter·
elnök hennUnketltfilönüsen érdek·
lő kijelentéseit:

A magyar akarás és kilarlás
politikáját hirdetem. Ezért szük
séges; az egységes erögyüjtés po
litikája, amelyben a nagy relada
tok megvalósilásával megerősödik
a magyar. Ezek között három
probléma foglalkoztatja legjobban:
az Alföld fásitása, vizzel va/ó
ellátása és a közlekedés fejlesztése.

A kormány évenkint 100 millió
facsemetét bocsát· az Alföld ren- .
delkeiésére,' hOgy iU;IO·15 év
mulva nagy terület ü erdők javitsák
az éghajlatot. Derék alföldi kubi
kosaink és földmunkásságulIk
munkaerejét a tervbe vett csator·
naépitő munkálatok során kiván·
juk foglalkoztatni. Mielóbb me/(,
valósítjuk a békésszentandrási
duzzasztógát építését, hogy a vár
megye gazdáinak buzaértékesitését
az olcsóbb viziut tizembehelyezé
sével könllyehbé és hasz nosabbá
tegyük.

A közlekedés teréli a vasuti ta
rifa mérséklésével óhajt segíteni
a nyugl1teurópai piacokhoz távol
levi) tiszántuli orslAgrél)z' gazda..
közőnségén a kormányzat.

Minden rendelkezésre álló erő

vel szaporítani kell cl független,
életképes és erőteljes magyar pa·
rasztság számát, lller! ebből fa
kadnak a nemzet kiapadhatatlan
asi életerői.

A magyar iskolák nagy nemzeti
hivatását méltatta ezek után. Ne
holt ismeretanyagot közvelitsenek,
hanem inkább a nevelésre és a
jellem kiformálására helyezzék a
fösulyt.

Ar. ünnepség után töblJ Itöz
tilemet tekintett meg a millISZ

terelnök, majd a délutáni gyors
sai visszautazott a fővárosba. 
Bankett sem Orosházán, S6m
OyuJán nem VGIt a miniszterelnök
határozott kivánságára. "Az inség
és nyomor vidékén nincs helye
vigasságnak" mondotta. - Helyes
ges~tus volt. -
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N f\GYVILAGBOL
Az endrődi bucsunap Ilogy

ünnepélyességgel zajloll le.
Községünk és templomunk
nagy ünnepének fényéf külö
nösen emelte azon körülmény,
hogya szenlmisét dr. Linden,

, berger János apoiloli kormányzó,
az egyházmeRye főpász(oro

mondolllt s hogy megjeleni
körüllkben a vármegye ilIuszi·
risfóispállja: dr. vité~ Ricsói
Uhlárik Béla is. Részlvellek
még l! szentmisén dr. Pálka Pál
és Bakos Józse! fóbirál<. vala
mini dr. Záhonyi Aladár. járlÍs
birósági elnök is. A szentbe·
szédel Felzer József pápai ka·
marós, ke('ü[eli esperes és

Borbds Pál szentandrási plebá
nos mondollák. - Meghaló és
felemelő voll még 6Z, hogy a
kÖzségi elóIjáróság löbb lag·
jának vonzó példaéldásilVéll a
férfiak és legéllyeknek nagy tö'
mege, miniegy 400-an járullok
e Ilapon ~z '. Ur ollárához., Dél
ulán a Kalolllws Ak~i6' hel,yi
szakoszlályai larlollak leli,es
szervező·gyúlésl. Erről más·
helyüll számolunk be'.

EzUst-mennyegz6. A Slefá·
nla- szöveis"g é1gilis eIn ök e.
az enoródi úritiJrsélság kedveli
és nag-yrabl2csilll "Bandi bá,
csi"·ja :,Alapy Andor gyógysze
rész es nele Zaka Mária úrnó
november . 20-án tartjdk ezüst
mennyegzójüket az endródi ple
bania.lemplomban. Az egyházi'
áldéÍsl Csernus Mihály apátple·
bános adja ZI jubiláló h6zas

párrZl.

Arany-mennyegzö. Az ~nd·

ródliparostársadalorú közbe
ssülésben linó lagjel : Kling
hammer Ferenc kalaposmeslel'
és neje Homok Rozália folyó hó
6-dn tart(Jtták arany-mennyegzö.
jüket. . 5zentmi~éjük alatt a ju-

'biláló házaspárral együll gyer·
mekeik is részfvellek él szenl
áldozásban. Csernus Mi/lá ly

.ltpálplebános részesileile áldás
ban i!t köztiszfelelben meg
őszlill házaspári és inléz~lf

hozzájuk meghaló beszédeI.

Az endrődi róm. kat. Szent

Imre polgári fiúi,kola 571 sz.
Szent Alajos cserkészcsapala.

f. hó 5-én es/e jól sikerüll mű

soros ünnepély kerelébím bó

doll Szent Imre emlékének él Nép

ház mozilermében Csókdsi Béla
lanár-parancsnok rendezésével.

:f. hó l7-én d. u. 5 ór~kor

a Leány·Egylet Szent Erzsébet
lisztelelére műsoros eslélyl

rendez ~ NépMz mozlfermé'

ben.

Gondoljon családjára és ne

mulassza el belépni él Katolikus
Népszövetség Temetkezési Egy·

letb,.

Felavatták ft kalocsfti rok
kanttelepet. A ki110c:iili rok
1< éln Ile Iep u ionnllll ~pi'111 k uli ur
lli'i z.:í I vasárnap é1vaHiÍ!\ kl slép
ünnepség kereiében. 1\ !<lIllur·

ház él iJollvédelmi millh/lérium
és ZiC/lY Gyulél gróf i\tJiocsai
érsek lilmogalásilvill <Zpüll.
Zichy Gyula gróf kaloc~i'li ér·
sek áldo/li1 meg l2 ku:luriJázal.

Embertelen lonoszság. Ri·
liOff, a fehér orosz kikelés
nek egykori I;]bornoka. az el,
mull nyáron orosz Péll'élsllllak
öltöz.ve, beii:Írlél Szibériának
na~y részét és 011 él szovjet
1I1lélpolClil lanulmányozla. Ta
pasl.léllafClinak egyes roiszlclei
ról mosl számolt be. Leirfél,
hogy Kabarowszk !<ölclében
egy kisérleti állomásI találf,
amelyik nincsen féljla egy tér·
képen sem, az ulélklól. lávol
feks~ik és amelynek kÖl-el~be'

nem eng('dnek idegen!. "' pró
lJáljbk ki a !(ülönbözó \lj lalál
mányu mérb!esgázokal ('5 bom
bnkat. Az állomásoll 5-600
szovjefqllenes polilikéli fogoly
van' akii<el él l<isérlelel< céljárél
felhasználnak- Amikor ó 011 járt
épp egy uifi1illl gázzal kisér·
lelezlek és egyetlen kisérlet al·
kalIll6vi1! él foglyok kÖ7iil száz
harmincanmeghallak. tvkguöb·
benló és felháboriló, ez cl hi~.

De nlli{,l inl\élbb felháborll6,
hogy Európa hatalmasai szer·

;zóoéseket köfnek veliik, sól
ennek öZ országn~k képvise'
16je üil legulóbb is (I {?enfi
Népszövelsé~ elnöld szél<ébell_

Három orosz püspök meg
térése. fralJciaországbél!1 (öbb
Oroszországból mend ti il gö,
rögkelcli püspök. él. Közülük
mosl hárman a római Szen/
székhez fórdulfek és kérlék i'l

kilfollküs Egyházba való felvé·
leliikeL A római halósiÍg ol< nl!

gyon vigyázalosan járnéll< Clzon-
,billl el az ilyen kéréseh ,,1illfé,
zésénél. SzorgosalI lll(jllanéz·
nek, vajjon a vallási nH:ggyó
zódés·e az oka (l ki~:üljkus
egyhózba való megtér(L~il(\:2k.

avagy cSélk él honlalélilság i1C·

h~zségei? svzkel il göröl'ke
leli püspökö\(el csak akkor ve
szik áf, Ila a vallásos meg~yó
zódés Ilozza óket Egyházunk-.

ba.

Eiyfalu ritka ünnepe. I::szal<
frallaiaországbön, ArloisDan
ritka ünnepség voll nernrégi.
ben. A község öl szü[öl!ie lar
tolla egyszerre a fdlu lemplo
mában primiaiájáL A lemplo,
mocsl(lIban sziikségo!iárokélt
illlifolfal< fel, hOllY az. öl prl
miciós egyszerre, egyidóben
misézhessen. A pé:Írelllan ünnep
s0Qen részivelI az egyházrne
gyének püspöke is. A falu Clp~

raja-nélgyja pedig büszke, hogy
körűkból ennyi szolgája kerűll

ki az Urnak.

Ministránsnak jelentl<ezett
és kifosztotta a szaléziánusok
templomát. NéiJ.3IlY héllcl ez'

elóll b2álliloll (} riJ\wspololai
Clorisseumban l.zvő szaléziéÍllu
:;01<1107. Sebestyén Isl\'811 19 éves

szövólllunxE):, Js 111il1isircÍIlSl1al<

aiánlkozott Sziics József ktlp
lánhoz, üki magához is velle.
Sebestyén l!l<Í Sil cl P mi nist rá It is,
ele iJ mise 11:611. amikor éJ káp
láll e/l<1vo7.011 llélnilröl, álkulcs
csal be/wtoll a l<1l<áséibél és
Ollllall rni/lden é,l";k\?s holmil
élvill. Sebestyén még lIuyanaz
IlélP éjjelén biltörl a templomba
és az összes érlé!<es keí?ysze·
reket ellopta. A veszeuel,nes
belörő ezenkivül é1l. elmull kél
hél alall Ujpeslcl1 14 belörésl
kövelell (>1. A deleklh'el< él no·
tórius belöró! bekísérlék az
ujpeslirendórségre, allol le
Iarló 71 él" éi k.

Felgyujtotta az apósa házát
egy dunaföldvári gazda. Hél

fón hiljnalban Dunafölc!váron
Itíz támadl Tólh ferenc gaz·
dcílkod6 ~\ert u/ca 20. szám
aiéIIIi hál.ánál., A IÚz.kár IllCg
haladiél a 10.000 pengő!. A
vizsí?álat megállapilolla, !1oRY
cl IŰ I.veszec!L? Ime l Ryuilo~a lá s
okozl,l. A c:5elHlórség csakha
mM l<iderijelle, hogy Rubi Fe'
renc c1unélföldv1Íri gélZclCl gyuj,
101la fel apósa házál !Joss,-ú
ból. mert ével< ólaharagos vi
szonyban éj aDósával. A gyuj
logaló gazdát él csendórök le·
IMlózlallbk.

Megsemmisitették Kenyeres
Kaufmann mandátumát. A
közigazgaldsi bir6,,:ág- Bothos
Gyula fanácselnök vezefése
mellell h,zlfón d<i!elóll folylallCl
Kenyeres-Kaufmanll t\,'liklós
lllalldáluil1él ellen beadott pl' li
ció lárgYi1lcísáL [)OfllOS CiY\lln
dr. lanácselnök kihirdeIle él bi
róság ilélelél. Eszerint az ilé'
lel él peliciós panasznélk énl él
r.zszél, <1Olely azl kiván la. hogy
f),]icsy-Zsi!illszky Endrét nyil
vállilsál< megválaszloll kérvi·
sefőnel<, a biróság elll'~silolléJ.

.Ellenben helyt auolt a rBIlél6Z
egyéh I'észénel<, a Deregszéls/..i
v6lélsztókeri.ilelben il válaszlásl
érv<?nyl~lenite Iln ek II yil véÍni /011 él
és Kenyeres-Kaufn,ann MiI<lósl
1800 pengó rnegfizelésél'e kö
telezte. A beregszász·tarpai vá
laszlókerülelben él biróság ité
lele folylán lehál uj \'áltlszlásl
kell larlani.

Rossz tanácsadó a harag.
A gy6rmegyei llonkapuszláball
Kovács Imre 52 éves gazda·
scígi cseléd összeveszeji' I-<iss
Sándor 4~ éves gazdálkodóval,
akit haragjában k~sével leszurl.
A gyílkos cselédeI !etarlóztiJl
tá:< és áladlák él gyári iil?yész
ségnek.

Derüs esetek az isl<oiltból.

Fo~alllHllns !(('Sllil él III.
oszlólybClI1. Mlnu("[;\;i ,1/011 gon
d o lko / j i< • Il' i le ~ '. 11 él m c g II ö.
[gyik j~'kl1li, IiOl-!\ ö tnilr ké
s zen \' él Il S Ó el f():: [1\111 (1 z 11 s!J an

n cl g Y() II S l (' r <:' Ii il I i1l1 il lj I) é Ili!.
N,10lvasd el ald<ilr. 1\ ieállykél
olvassa, hogy Ó \'éHról1cí lesz
efn--1«21 év 11)[11'.'0 s in~ycn

Illeg fügjö vdrrni !iil1iIÓIlJl1iIlel<
il héllofli-ruhát.

f~g'>ik slívgár<lhla Urnilpja
.::Iőll egy pill' nel! 'p,11 állandÓéll1
elfo~ldlJiI n1tlgóJ uL!éIIJaz(l. rNRi
jéilékoknJ l<ues~11 l'ló és lilkon
eiadia barttfnöillei:, Voll löbb
szen lk épc s él z(oIulI II ag y III a

májának l\Ínálla I1H.'g\'élclre.
A kélpo!1 pdf fill{rl i8'cn gon·
dO~icln számolgölfd (;s pé:1kolla.
t:lksilnyja fíl,Syelk, nlil akarhal
öl. ö kis l12éÍllYV, ll..: elfol,S!all
SfÍgél ll1iöll 1l('111 figY<zlle ekg!?é.
Urnapja elóll Vél!Ó nap egy
szegéllY kisleá!lY ('Ijöli honti·
juk, kezében e~y uj fehér rul1a.
édesDnyja khér~/('b(!n. Az aoya
Illegindulva és meghalva mond
ja: kedves lel<illlekles·asszony
én a kis kál1yál<"1 11em merem
elfogadni ezl él szép kis uj 1'11

hál, Ó hazla el IIozzállk, hogy
az éli ld::; l\tIdrhkó III S\2 Illörad

jon el a vinígsllll'éislÖI. T~r·

mé~ieleseri' az ~lli2sdnyjél is. . ; ~

örömmel aellél s igen boldog
voll, hogy él/.. ó ki> ll<.'ólijo ilyen
JÓlelldi.

Egy londoni borbély cs<?re~

l1legallapoc!císl kölöll egy fe·'
melkezési vállalkozóval, hogy
élelfogyliglan ingycli boroJval
ia, !lo a vállalkoz() önkbllségi
áron diszes lelllcksl rendei.
ndd. 1-.1índl<ellő III '<' g igérI<:. hogy
nem fogia a méÍsikról lenYlIzni
c) 1>01'1.

Százhatvannyolcszor nőslllt

e~y vcszcdeIIlH;'s Ilil/a~'5ágszé

del gó, okil az olösz biróság
llz évi futo!llázra ilell és Vu la
mennyi "háza~ságál(' érvény
telennek nyilvanitoflö. Az el,
Mil az uiolsö szó jogán kíje.
lenlefle. hogy lllOst már, mini

'legéllY<?ll1ber, ~zereinc Vc'WI,:
e~y érvényes llfízasságul kölni.
LegalAI)b olTo él liz évre, mig
fo~~hái'ban marild.

Szépreményü hölgyek. ArnalI
MMY walHJsworJhi nónek 89
ives korában uj fOj?aí nóflel<,
Az ujságiróknélk kijelcnfefle,
ho!?\, lllosl saiál laposzlflliJlból
tuula me?, !Jogy milyen fájdal
mas a fogzás. - A floridai
Clarnlol e'e~yetell1cl\ II l>ölc~é

szel iUOolllányállak doi<lorává
ilvalltJk Gist Uliéll1 80 éves IHíl,'

<lkinek 11 gyermeke és l~ IIno

kiJ,id van. Az aV(lfás ll/áll Idie
Ielllelle, h()~y lllosl a I,<,ológiéira
és allllak e.lvégez/ével élZ or
vosi lanszékre foII b~lr(lI·'

kozlli.
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ivÓvizszükségletét. Megnyugv!.
sunkra szoigalhat, hogyaz angol
ol<lsz viszony enyhiilt és az európai
háboru veszélye legalább is most
nem kisért. - A Népszövetség
meglorló iniézkedései november
18 -án lépnek éleibe, Magyaror
sZág mint Olaszország szövetsé-,
ges barátja nem vesz részt ezek
ben, Csatlakozott hozzánk Auszt
ria és Németország is. Amerika
szintén semlegesnek nyilvániloIta
magát, s igy Óriási szállitásokat
végez Olaszország számára. Re·
mélhetöleg, a szállilások nálunk
is erősebben indulnak meg.

'AZ OLASZ-ABESSZIN HÁBORÚ

teljes erővel folyik, Az utóbbi he
kkben az olaszok miden harcvo,
nalon előrenyomultak és több tar
tományt meghóditottak. Nagyobb
ütközet nemvoJt, mert a ' ben,
sLülöll hadsereg kitér a modern
harci eszközökkel feIszereJt olasz
hadsereg elől.Ujahb hírek sze·
rint az etióp kalonák látják az
elie!láJJás sikertelenségét és törne·
gesciJ llagyják el a harcvonalaI.
Az oiaswk a megszál'útt terlile
leken tovább folytatják a mtiutak
építését, hogy teheraulÓikkal bí:l.
tositsák a hausereg élelmezését és

Endr6d, 1935. november 15.
-~~;--~""""'~'<l~~"""""'~-=-=-"""""""''''''''''''''''- v_..,

Az endrődi Iskoiánkivüli SZÉP ! '1-" f
Népművelési ,Biz~ttság A Ml MULTUNK j .Il' e r' e e r e
-z I·dán .·5 m""'(jl-~ezdi Léha 1I1~bt'li visszadidcrgünK ,- l
Cl... ...~n l Z,ngi: CséS j'ónapot emberek, I ték, PedIg mán ott nem I\enyeret

, J:.. A lll~\ll IUzél:a luelcgcdliÍ,népmúvelüc mirc vegzik? Illll!nak az éliség elleni?KÚptelell a sors ridegsége
tevékenységét A IllUllak áln;~l cllcl1IetllL l' ",T"Ö,b,ben~,."H3i csak, vagyunk. Mlrhói: Hátazlán elfogták-e

l. - ' V .. ( él b;:(örókel (VisszanÉ:7.ünk s il. hripla l1usel\ l' ,lJ IUr. az \.;:)0 .

24 Á " s ~ -A ., I" l • U ," k Oyornavégl·'. N"gY"I'l b(JY'>II'I'"November - t'1l ,~ 1,)1 ;;1\01' a wg<;IlY~i1, hl.l':I "'~;;i{: )IIJI1U":, Mirhól: gy, V;'gYllllK lllar. mm "V u, "
Népha,'z műlÍterll\~hcll C:>ert/lls Dús iós~gt,1 ilúkll:t!; ill iÍrJlyak, is al esüve!. IliIfl! '-ilei~Y:;:i.en cm· az esel. Azt IllOJldják, hogya pla-

Golgot"'- lflélYi" a mi 'l!Llnk h A' l fOIl! bontottiJic ki, de kulccflalMihdly apálpléb:-illos: A CSaládi ~ ," s " er ar. anyus,wil. '
b . mei:lekaz ajlÓJI keresztllll ? A

él .~t fl"'flt()SSa'g.'1 ,'l:!. L·~\)·An b()t',l,,- Ki(;sinyci:sá al <;!lllJelek Ina, Varjasi: Tán c,:,;a!;: nem Olun· I 1_ 'l b f
~,' - ., (; u, d' '°l rossz ll"e veri: szel'lll en ellle~Nem hisz!1e:!<.._, sírnak f:S seb~zlld(. du ii. iíleg. hogy HÚl 19 vada r, J

(Jula~ sa '~s a tár~i1d'iil);lI siémponl- " ember dézsllláila meo a fIi~töllJtJ
b ~ ."" Kegyelettel nCln llé7.1~ek IlluItat Mirhóí: M~s}:épen iJol j az, [Ji:> "l'>
jából. -- ,Egy-séges MUD (ás> S csÓkját él r;~~i rcggeleknck. " le;)' !eI!ilZ tlrt" :iS~ZOllY é,; clhi'/- ponékál. .
Otthonban 5 óral\Or Kiss Lás,z/ó Herceg, Téged bú;; III <I,gyaré l:.;; i lák llc:;::d, a C~e!l d':Jk türt. i\ ll1 í - I Varjasi: Alex or m~gle!Jetne kér-

I • h dtZlli az ipsélOI i>ö, aldr csak az
<"lráp1a;T:-A~ családi llcvdés az is- Lázas lelkü szeg6i1yei várnak, IllOr ICle;:::v;;;:c.wllta é, uCieget, (Jlt

s ,t d' k \ j'ct".-< I ' 'd ;" J'" t l é II 0'1' egyszeri eml1ertöl, hog'y miből élkolal<öteles koron tul. a oroz r"n S:!t;p sze I S",f:'<'u Kert te tUI C anos es v r, 0pJ
S aranyozc! a lIlemoriál<atl dokto!' ur, van,e remény? j\'iire a belörö ur?

December l-én a Néphd~ mü- azl nJond!a a kis C~ell doletor Mh-hói: Hiii aztán mit feleli a
, éb 4' I f/' M i Vagyunk egy páran, akii; fájva --

zllerm an ora COr novaes, (- , i]:,!,I1" l'o11101}·,g~ú~~al, hOQ,v Sil)í110S In"gy"r?Epilünk c.lgő SlorgaloilllJ1al, ' ,) , c.~" U u

tyás igazgató-tanító: Kütelessé- Oyógyilunk sebet, szivet, hajnalt, nincs, él beleg rölfídesen !,eü;pfft. Varjasi: ALJt mondta, hogy
gilnk hazánk és nemzetünk iránt. S áldást esengünlc tárI karokkal. Peresi: Hál iszen, Ila rÖvid'~· tözsdéböi. S amikor azt vcteilék
- T~ói.öl~2 Óra- Ujitullk zengő nagy regél;ct, I ~,(:n kiadós e!óöf kapnánk, a mi ellen, Ilogy a tőzsde a zsidó Un-'
kor Székely Imre káplán: Köte- Télen, estéli, ha ri (\ gyermek: 'Je!,~~ullk is fel(IPU!I:C. Jó az !(;kn, nepek miaU zárva VélIl, nyugod-
IességülIk lsten, felebarálunk és Megdobbant rég a JlIi1gY<1r honban ' majd C5ilK od, ÉlJ 1l(;!11 esem még lan kitjgészilettc, Ilag)' doháRY-
önmagunk iránI. - Ipartestület- Egy I1Ményű sziv jónak, szcnlr;ck I , , két~égbe, tözsdéból.

-..hc.n-5 órfjkor Harsányi Lós31ú Riigye voll a szép S0I'8lÍ fajnal<, Csejtí: l''líszen ha nem vollla Öreglíerti: Mo lill ok élJ egy
Szerele tI, szálll cS kiviri\gl,ott, dl1l1yi [)aitl:lk. lerIliink, aclónk és jobb e!'elet. A napokban il gyo-

föjegYlö: Az áilillll (~S J gazda- r~Clll karmolt az öl örök sebre, lIli<:gYl1lás, nell1 i~ Ilyuglili<tlllwct- Illa i kertekben nagy esemény Wr-
sági éle! - Egységes Munkás- S MáriáJl<lk AllIloúol! álmot I li ,J II I, Oe igy lIilgYi)IJ Ilthéz él viÍ" lén! Az egyik vadásl 'lelött egy
Otthonban 5 Órakor Csókdsi Szenvedők, a jó anyacsókban, _ ró!;ozás 3/.- esöre áldozócsütörlük kóbor Imlyát és ugy megijedt,
Béla tanár: A baromfiienyészlés Gyógyuljunk szeme melegségén! - óla. hogy fUlásnak eredt.
ielentösége. - Eöldmívelő Eg - Nagy igéret lobog fÖ!Ö!ltillk, Zugi: Bizony rosszak az "ins- Tanitóföldi : Táncsak nem a

JeL4 Órakor Orbók józse! igaz- :'Hltéll, útján, s szive szent fényén... kociak". A törvény se tOkeletes, döglötl kutyálÓI?

Ó . ó M . t é Tisztálkodjunk, hamuval iIintsük meri még azok se tesznek ele~et ,Öregkerti : No nem, hanem agat ,tamt: af.iydrorszag erm· neki, akik hozzák,
. . k' t lé Csillog6 pávás cicolllánkal,gazdája,tól, aki pi~,Z10Iypllsl(ávül

szeli viszonyaina Ismer e se. Varj'asl': Hogy érti ezt kend?
Ö

S Jézus sebét új vérre tépö loholt az ifjll, kOnnyülábu vadás!
- regkertí Körben 5 óral<C1r Szilajkodás ne llIarja szánkat. Zugi: Hogy érlem? Hát ugy, utá lJ ,

DiYnes Izm tanító, ' - .D..é.c.s..p...w- Öleljünk élJes árva koldust, ahogy megmagyarázta ezt Józsd Varjasi: No és mi leli a d<t.
kumi Körben 5 órakor Varga Nagy jósága van ma a csóknal<, bÉnyank a Föispány urnak; Azt logból ? ,
-;:;-er-enclal'll·tÓ. - Ugari I{örben S szívünk mellett örizzilk lelkét - mondta neki, hogy egy embert se Ö
n regkerti : fiál :.el11ll1i, mert
5 órakor n'llro'czay Ge-r'o-ely lanl'l--ó. A szép nagy állllot álllloúóllak. kellene meglümi, se a parlamentbe, bb d' Ir. 6 k egy örege va asz einiette a

Ö I - Kö ('" I Endrőd, 1935. bnre-herceg napján. se a megyeházán, de még a öz-
- regsző Ől r. Szenl III re) Bartha András, séghá7.án se, aki egy évi adóval megdüttösödött atYí'1fil, hogy hál-
4 órakor Brichse > Ernő lanitó. hátralékban van, Azok intézzék a rább az agarakkal, mert kóbor

~---~~- Varjasi Népházban 5 órakor nép sorsát, élkikmaguk is pontos ebet minden vadász jogosan lő-

Lesriiczky ozse[ igaig'aló-taniló. Endrőd község emberek. Más Jenne a világ' Ilel le a vadászlerülelén. EIt
December 5·én 4 órakor a gazddlársaualH1él, is 1)('lckop- Peresi: Hát osztán mil szólt mondja a törvény. A pisztollyal

Mirhói iskolában Székely Imre csolÓUOl1 II Zöldmező Szövetség a főispány ur? való fenyegeles miafl pedig a ha.,
káplán: Kötelesse-günk lsten, fe- mozgalomba. I-I ctrscí nyi LaSLI6 Zugi: Azt mondla, hogy .SO~{ tósággal gyillik meg a baja. Az

h. í<özségi fóie~yzö 11H:gltivá, I'g '(naga' JI"k ebben József bacsl l'fJ'u Nl"lllród azzal védekezl'k, hogy"
I'"barálunk és' önmagunk iránI. ,aza...:.. sára élz"Alföldi Zh\(l!lleZÖ Szö' H,'l várllnk az államtÓl "okat, ml k k ö j'( 'I .~~A <> nem a art pns acs e c alitam

Népszövetségi Kisg~a- velség " Tolvaly Z. Géza köz, is tegyÜnk eleget neki. Vótal{ embert, a nagyobb baj kertilése
körben 5 órakor Harsányi ponti gazdd:5ogi felűgYl(:lól küld· olyanok is, akik felemeltellék az

miatt - lépett meg, Mint halI-
Táiiió főjegyzö: Az állam és a ll? község ünk be, aki L é"j ok· adójukat, hogy viriiisek legyenek. juk, a MOVE helyi csoportja
gazdasági' élet. - Katolikus töber ltó 20-dn a közsiÍghtlza Persze az lett a vége, hogy éve, f' ' be akarja nevezni utónkat az
Polgári• Társ!!.t~t 6" ói-al<or Kiss lalléÍcsle!'lllébell él összeltivolI , kig nem fizellek semmIt, vagy

---- d' I. I -I . I II' B olimpiai távfutásra,Lás'dó káplán: Az. apa és a gaz al< e o I Ismer e IZ él moz- nagyon csekély összeget. ezzeg
j?alom célkilüzéseil. Bt:l.cliló annáljobbéln rendelkezlek a köz- Zugi: Meg is kérdezle valaki

gyermekei. - ~.O.N.SI:.-ba~ 6 szavóir.a a gazdaldrSéldalolll ség vögyona felelt. Hát ez nem töle, hogy mi volna, ha egyszer
órakor Kovdcs Mátyds igazgató- megéllakilotlél él Zöldmezó moz- jó vall igy. Meg is igérte a Fö- már kutya helyett nyulat is lőne?
tanitó : Kötelességlink hazánk és galom helyi szerveze IéI. Til. ispán ur, hogy elmondja a Göm- Mire Orbók igazgató ur nagy
nemzetunk iránt. káré1111 Kovács Sál/dor l{özségi bös Gyulánal< a jólanácsát. Bizo- csöndesen azt jegyezte meg. hogy

December S-án 6 órakor az 0él2dál viilaszlollák mq;. Anyosan megszivleli.
e:; á k az csoda volna t Hogy hány hát-

IpartestUletben SleFcín Béla ta. belvi szervezel él kÖl.segi kö,~- Gyomavégi : Hál bizony r n '
J' l' -é l Ó t't k balilést adott érte, azt kérdezzéknál': Trianoni sorscsapás. _ Egy- kgeiő ( 11l12g-javilásál s annak t me, lOgy Dl resre al1l sana É '

későLJbi öniöúsét veHe pro!?- bennünket. Elfajul az emberiség, Illeg töle, ppen ott halad a temp-
iéges Munkás-Otthon 5 órakor U .1 Al111Yl' lopást sohasem hallottam, lom felé. MenJ'Unk mink is, mer't

J
rammjába. l-JYélIH1Z ildI) uélll- -

vitéz Borsfay Géza tanár: - ózall !ániáll él ~(éllolikus Népszövel- millt amennyi! az idén eiköveItek. mindjár! beharangoznak, (Eltá-
életmód, mértékletesség, - Ugari ségi Kisgélztlakörben lelt ki- Még él trafikos-boltokat is fellÖr· voznak,)
Körben 5 Órakor Varga Ferenc

kiilJÖII felügyelő látogalásl,
tanitó. - Peresi Körben 5 óra-
kor' Paróczay Gergely tanitó. ahol Var j u J ó z s e f elnök

ii ct v ö z ö l l e. Od sokáig
- Varjasi Népházban 5 órakor elbeszélgcllek él lagokkal és
Lesniczky István tanitó. kiküldötl részleltsell ismerleIle

December 15·én a Népház
mozitermében 4 órakor Pölföldy t1 Zöldmező SZÖVt'lség cdjat.

Béla káplán: A házastársak kö- ----.,.~

telességei lsten lörvényei szerint. - Földmívelő Egylet 4 órakor

- Tanitőföldi Iskola 2 Órakor Kovács Mtityás igazgató"laniló:
Hunya Lajos tanitó: A konyha- Az egészséges lakás. (Világosság,
kerti termelés jelentősége. " szellötlelés, fi.ltés, tisztánlartás.
- Ipartestületben 6 órakor - Öregkerti Körben 4 órakor
Kiss László káplán: A katolikus Varga Ferenc tanitó. - Décs
házass 'g. - Egységes Munkás- paskumi Körben 4 órakor Pa
Otthon 5 órakor Orbók józse! tóczay Gergely tanitó, - Peresi
igazgató-tanitó: Magyarország ter· Körben 4 Órakor Bricllse Ernő

mést:~ti viszonyainak ismertetése. tanító tart elöadást.
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Az :ElldrÖd",G..,.,-onuli
Takarékpénztár Rt.
Inindenféle

ga.bondneu~üt
D"la.ga.§ pia.ci Aron
vásá roJ ..

Kaliforniai pajzslelúlc)! mentes GyU-'
mölcsfát, Magastörzsű és bokor
rózsát, diszfát, diszcserjét, Éveiő

virágot, Gyökeres s2:()/(5ves5z8t stb.
bárnJiJyen mennyiségben igen. '61csun
szállít Unghváry József iskolája Ceg
léd Budapesti iroda VI. Andrássy lit 56.
Oktató nagy árjegYLék ingyen.

Endrőd--C "fOH"!H i
TakaréJ-<pénztár R. T.

Endród
r ókintézc[: Gyoma_ T.::ldon: Endrüd 2.
f'olyósj( rÖl'icilejárah: IlIczöga:alasági
kölcsönöket. Elfogad Icl11lond?snélküli
betéteket a legmagasabb kamat·'
mellett. Foglalkozik a !JillJküzlel minden
ágával, szelvénybevállá~;ok, ar<lny- és
ezüstpénzek, valamin! kiilföldi pén7.llc
mek bcváltásával él mindenkori legma
gasabb árfolyamon. Aiindennemü fel M

világositással és ulbaiga/.itással dijtala
nul áll rendelkezésrc az Igazgatóság.'

HIRDETÉSEK

E II d r ő d ö n a Nagyperes
dillőben 8 Ids hold, Décspás
kumollI k hold 266 ll. öl WId
kedvező fizetési feltételek mel
lett olcsón eladó. Érdeklődni

lehet Bél{éscsabrin, a Békés
megyei Kereskedelmi Banknál.

Vésztő község föterén, él köz
lOégben egyetlen szálloda és ven,
déglő i:\"lOl1nalJa i" bérbeadó.
Felvilágosilásf nyujt dr. Prónai
Ernő Ogyvéd, Bél<ésc:~(lba, Ferencz
József· tér 21.

ORAK------·---·-3·-JE:2
ÉKSZEREK
DISZTÁRGYAK

dus választékban
. finom minö.?égben

TAUBER
MEZÖTUR

Gimnáziummal szemben
~

A Katolikus Népszövet-
ség Temetkezési
Segitöpénztára

utján mindenki könnyithet az elhalálo
zás miatt jelcnlkezö gondon, megnyug
vást szerezl!et magának és családjának

Iratkozzék be tagul
mert ezáltal csekély havi tagsági dij
ellenében oly összegű temetési iegély
röl gondoskodik, amelyből a gyó2yke
zelés, temetés minden kiadása fedez
hetö..A temetési segélyakciót a nagy
váradI egyházmegyei Apostoli Kormány
zó ur 1933/19J3 sz, alatt jóváhagyta és
ajánlja.

Tagfelvétel és a dijak befizetése az'
Endrőd-GyomaiTakarékpéntár rt.-nál
Endrödön.

Tag lehet minden 14-65 év kÖtötti
egyén.

Orvosi viZ!;~álat nincsen I l.egkisebb
havi dij 50 fillér. -

nAz Egyházmcgyei Hatóság 1288/11134.
. számú engedélyével."
. Szerkesztésért és kiadásért feleJÖi:

Stefán Béla.
Nyollltalta a "Hungária" könyvftYQIlIGla

vál/alat, Gyomán.
felelős üzemvezető: Teket SáAdor.

MUNKAsAINK

Gabona és állatárak.

igen nagy lömegben dolgoz·
nak az ország löbb részén. De
még mindig illhon van miniegy
180-200 III II II kás. Legll lóbb
Hajllláskérról jöff haza egy csa
pat azéri, meri állilólag igen
nehéz munka mellell 90 filléri
sem tudlak megkeresni.

Ar.. elhelyezés nehézségére

leki n/eliel kérjük és figyelmez
I"'jlik munl<ásteslvéreillkel, hogy

meggondoldllélOlIl ne hagyják

el ol unkahel yli ke f. lVI ft IIuk na!<

is nagy anyagi kárl olwznak,

de leronfiá!{ (IZ endródi InUIl

kásság jóhirnevét és mep'biz

lJafó'5ágál. Ho ldfo~ásuk van

al(M él munkaajás, akár a bér

összege vaRY IdFizelésének ké

sedelme miall, vezelöiük levél·

ben jelentse a dolgol vagy él

község fójcg'yzójénGk vagy

Klinghammer László NEP til

kárnak, hOR"Y ók megkisérel

j'<!k él bCljok orvoslását és Ita

ez hl6ba Vel ló lenne, I) II k o r majd

gondoskodós törlé ni k róluk,

hogy jobb helyre Illehessenel<.

- A hafóságok névszerinf

nyilvánlartják a rnunldfól meg

fuféllnodó munkásokal és igy

azl érik el, hogy csak akkor

CllkallllClzzák ujra ókel, amikor

lll~Sllft mór megbizhaló és elég·

sége5 számu munkásl nem

kapnak. Illó, hog\, ió munká·

éri mélfányos munkabéri köp

ianak, de az is megfonfolandó.

hogy esekélyebb napszálllot

hozó álrnenelí munki5k abban'

hagyásával ne veszilsék el a

lehelósérd él jobban fi zelell,

tehá I jővedelrnezóbb munka

alkalmakat. Ncz az uszilókra

hélll~assémak,hemem azl lekinI

sék, hogy illhon éhes szájak

várják a garasl és a sürű kraj

Gár jobb, mini a ritka forin/.

....
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piacon 17-1730'ill fizellcÍl a

80 kl?-ns IiSZé'lviú<.?ld buzMrl.
Eladás alig VOll. Iller! a . velés
bef"i12zésév.. 1 a legtöbb gclzdá
nak kiürüli a maglára. ,e., len
geriéd 16 pengól is Illegadlak.
eLI kisebb mennyiségben csak
a Iibalömól, \'iÍsárollák. Az ál
lafpiacol! némi javuli5s voll
észlelllelö. Jobh IlizókérI 6870
l'illérl fizcllek heiyben. A gyo
mai vásáron ö soványsülc1ő és
malacok ára is '-'melkedeff. A
t.zhén és vágómarlw áraíná! is
volt 5-10 százalékos növeke
dés. A prima szoposborjukérl
kilö~ramnJonldnl 6ij'68 Fillérf
fizellek,

A hilblzornállvi refOlll1 tör
vénYiavaslala akép\'í~.eióttáz

121611 feksT-ik. Előfulárjél a kor
mány elzon lörekvésénd{, hagy
a lörpebirlokosok és lllunkás
családok közül néhány ezreI
földhöz iuttasson és igy cl mun-
kások lélSlámilt csökkenlve
e7.eknek Illegélhelisét bizIo-
sabbá tegye. .

A kormánya mllgi5/llulaidolJ
elvél lisz/elelben tarlja ugyan,
llzl is ludia, hogy el k0l'ip- és
nagybirtok fermés6i1e1ga feJlil
mulia akls~irtokokéf,rnégis egye.

temes szociális sz~mponlból,a
földmunkás réteg megsernmi·
sllése érdekében nem lérhef011
ki él törvén~'Javaslal b'lleriesz
lése elói.

Alke11munk voll a /örvéllyja
vaslal készifójélól .megludlll a
telepilé3 néhány fontog irány·
eivé!;

Elsósorbelll erosftení akarjdk
a törpebirtokosokat A z 1-5hol
das kisemberek ról van szó, kik
- amennyiben megfelelő gaz
dasági felszereléssel és veló

nlelggal rendelkeznek, - 10·15
holdig ldegészllhelik bIrIokies'
tük e!.

EZlik után jönnek sorba a
jöldmíves napudmosok és jóld
munkdsók. akik legolóbb a-400
pengó beruház~siérlékl{el ren
delkeznek. ezek anyagi ere
jükhöz képesI i-8 kafaszterl
hold földel kapnak hosszu-lejd
ratu törleutésrs.

Slkerüll megtudnunk a 1.1 is,
hogy elsősorban BarJnyame
~yében, Gsonko SZlltmBrbim és
Hegyeshalom környékén lör..
/énnek /elepifések. 19éretiink
van arra is, hogy éJ kiv6nl
anyagi er6kkel rendelkezőelld
rődl törpebIriokos és munl<<Ís,
csa1ádok kÖ7.i.iI már ol első

telepilésné( elhelyeznek Il-?hány
sz6z családol.

A Iwrmány tanulf a 920-as
földreform gyenge gyakorlati
jelenlóségeból. Fel/élelkén/ ál·
Iilja tehát fel, hogy csak olYeI"
nok kapianak földilt, akiknek
11ríllli meglakarilofl pénzük vagy
gazdasági érléklik van. Az ilye
nek elzollban ne 2 '3. IIl1llem
annyi hold földel kapjanak,
amennyIhez: erejük vaR, s más·
részt megélhetésükef biztosítja.
A 10!epifést 19á6-han hajtják
véBr0.
~

sílését, mivel éj meglévó Han"
gya szövelkez0lek minden 10'
vábbi nehüség nélkül' képvi
selelei, Ille/ve /agjai lehetnek
az ujonnan alakult érlc.'kesil6
szövelkezeleknek. Az uj érté·
kesltó szövetkezetek folyó év
ok/óberében alakul/ak meg és
leljes munkássi1gukat 1Qltj. ja
nUéÍr l-én kezdik meg.

-

Közgazdaság
Megkezdik

a telepitést.

A , HangyaU központ uj
alapo ra fekteti a szö
vetkezeti értékesitést.

A HangY(J központ Igazga
jósága legutóbb véglegesen
megállapította azl a szerveze

/et, amely a Hlmgyo szövetke
zetek érlékesifó munkiliát lesz
hivatva lebonyolilClni. Minden
olyan érlékesilésl á~ra, ame
Iyel cl Hélllgya megszervezni
kiván, külön szervezetet ellaplt
Budapesl székhellyel és az
ujonnan alapIIolI szöve/keze
leknek az összes müködó vi
déki Hangya szövefkezetek
képviseletei, í1lelve tagjai le

helnek. Az Igy lélesllendó szö
velkezetek a következők vol
nánClk: Tojdsértékesftó, Baromfi.
írtékesifó, Mézlermeló és erlé
kesllÓ, Tolltermeló és É rÚkesftó
AUatértékesftó, Oyülllöles, Zöld
ség és Terményérlékesíló és
Termeló, . Hdziiparf Termefó és
Értékesító HangYel ~),;övelkezel.

Valamennyi ujonnan (Jlakuló
szövefkezet a Hangya kötelé
kébe tartozik, külön admlnlszt ..
rációjll olig lesz, omennylben

II köllségek csökkent~se érde

kében az adminisztrációs mun
kák elvégzését cl Hangya köz·
pont vóllaljCl. Az uj szöve/ke
7.eli szerveze I n~m t"szl s~ük

ségessé az. e~yes fCllvakbéln uj
értékes\ló szövetkeze/ek léle-

A pontos adófizetők

kamatkedvezményt
kapnak

Illelékes helyról a következo
jelvildgósitdsl kaptuk:

- Jelenleg is érvényben Vém'

nak él piÍnzügyi kormány ren
delkezései, amelyek a ponlo'>
adófízefóknek kedvezménye·
ket blzlosílanak. A lapközl0
mény azonban helytelen, merI
!lZek a rendelkezések a I<övet

kezókép s7.óJllak:
Azok az adózók, akik mul I

évi hálralékukal és fOlyó évi
elólrásukal 1933. évi novembér
hól5·lg berizelik, 2 százalé
kos karnallérflés/ kapnak, lIIel
ve ennyivel kevesebbel larloz
nak fizeini.

Azok cU adózók, akik él fo
lyó évi e'~yüllesen kezeli adó
tartozásuknak egy vagy löbb
negyedévi részletét elóre bef!
zetlk, az el6re fi7etell összeg
minden pengóJe után évi 6
százalékos kamallérítésben ré
szesülnek.

Azok az adózók pedig, akik
nek ötéves részlelfjze/ési ked
vezm~nyük van és hálralélwk
ulán 6 s7.ázalekos késedelmi
karnalol fize/nek, amrznnyiben
a részlelekel ponlosan belart
ják, a 6 százalékból 3 sil.áza
lékot lókére számol el javukra
az adóhlvalaJ.
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Előfizetési árak:

Negyedévre 20 fillér.
Megjelenik Illiudell hónap 15-én.

FeleJös szerkes::tö: Hirdetései{et
STEFÁN BELA Á ~.N.I1U~edvezményes feltételek

Szer~l~szlÖ~~~ és ki:.:.!ÓI:~\'atal; ?:Idröd, SZéch~n}'i utca ~j': ,~.} f(özliink.
mellett

Földreszállt az lsten 1-"Szeresd
Ifelebarátodat l"

,.;

Öröm simi! át az éjen,
Szédült havak fénye c~i110l, ..
S mint jó meleg kócsag-.aárllYlk _

,)
Ujulnak a régi titkok. . .
Kilnu· a pusztAn szelek futlllk,-·
Dideregnek ll. ki. házak,
Messziről jött csend oson lJt:é(., . •
A fájdalmak ma nom fájnak.

Kél évezred jörténelm~ 140U·

sIlla, hogy Kriszlus ltilel1 c! k
ószinfe bensóségeskövetói
kslvérkenl szeretlék Sl:lZ2énv
és e1tlél~yoll felebélrá/aikl1L A~

voll az igazi ünnepük. é1mik~r.

a szegényekel is örömhöz ie· ,
gil<Wék adományaikkal. Assz:Í7.i
szenl Ferenc <ls szen/ Erzii,
bel nyomán ezrek és ezrek
vailalkozlak szolgálni Krisztui
kedves barátail: él szegényeke/o

A mostani nyomoruságG5
időkben kUlönösen szük!jit
van arra, hogy !(riszlus sz~r~

tele/öltse be a világol. Az (jn" '
hibájukon kiviii .nvom()rllók··
Szil III d nagyobb, mini valöhal
A szeretel leleményes. Kell,
(lOgy a szükös viszonyok kö~ .. ~
zött is kapcsola/ot ler'!mfsen' ll··

lehelósek és nyomorgók. közölt. .
Az összeköló_lánc: a belhle

Itemi jászolybim nyu~vó kis-
deci jézus 1 .

Ö -l1djia~st, 6 leremt. Irgal·
mas sziveket és ei jutalmaZ'
minden jótellell Ha rideg, kii
nyör/elen vagy, II régi pog';ny
sagba liülyediz víuu; ha j-
szivvel adsz, KrI~r;lus otain·
iársz.

Karácsonu·

Csillag tÜ3ek lánl]a röpkötl, .:: -_.:.
A szivek li olyan mások,.
Karácsonyfák árnyékábu·
Bujnak össze a családok ...
Kék szemekben hitmécs pisiol, .
S a harangok éjfélt tárnak,
Tág öröme lobog dúsan
Dillzes lombú mese fáknak.

Kis szobákban gyertya hamva4 .
S meglett ifjak imádkoznak,
Széles hivást tár eléblik
Sok széppel dicsekvő holnall •.•
Fáradt vének nézik öket, '-
S tavaszokra emlékeznek,
Sziv az Urhoz Imát kinál
És II fejek mellre einek.

Gy6gylt6 mult suha" rájUk,
3Gk-sok évet yisszalátnak,
S a lIzemeken végig ömlik
Sirása l MessIásnak.
Mél~ ének Iluhan halk..., _
S mintha csak az éjfélt vinnék,
felzokognak; .Messlásunk '" 
A sfrunkhoz jöjj ·el Ismét ... I

BARTHA A~DRÁS.

Az. ősi pog~i1Y felfogás sze-
rin/ a szgénység bün és gYél·

l
Jázélls%ámba menL

Tudósok hirdetiék. hogy kel
I tós rosszallosz· az, aki a kol·
, dUSllJ!< ad: árf l1lag-ának. nwr!

lelllolld arról, amil adOIt, s ár..
1011 Q lwldusnal<, lIlerl ll1eg

ho;; SZél IJ!Ji rja nyo 1110 nl sligá I.

A pogány KI áles kincsei l él

lengcrbe LIobia, Delllokriios pe
dig azéri váll meg gazdagsá·
~alól. hogy gondlalariUl tanul,
mán yai nak adhassa magál.
t":gyiknek sem juloll eszébe,
110tJY vagyonával könnyeket
lörölilel le é:i nincslelenekel
[JO Ido gilIJal.

Maximián császár boldogsá·
;.Jol igéri minden alallvalóitinalc

I !{illirdelle, hogy minden sze·l ~'éIlY koldus, bélli'l és tirva iöj
jön a T\/rrlteni lenl/er par/jára,
allOl hajó várja őket, mely egy
boidogabb földre viszi valél
mennyi/. Vdlóságo-s gyászkör.
menet vonulI él hajóra. Apró
sapadl b!yermekek, bénák. pu
po~;ok, sovány. zllálfhaiu anyák,
bolra lámaszkodó. öregaggas
Iyánok, béna hadfiak, vakok és
s'!nlaJ< ezrei köszönlöllék tl

hajói: vágyaik nak megvalósi
tójaL Ali1ikor él csii3zár inté·
ser~ él haió a nyill tengerre éri,
I~kef ülöllek rajta és cl par·
1011 álló elókelók és g-azdagol,
Ilarsogó l,aeaja közöli süllyed I
a lenger mélyeibe. Laclanlius,
cl !,ereszleny iró az/ irj('l gu
nyosan cl császárról, hOllV J) mI
lyen irgalmds ember, aki any
nyira iparkodik, hogy korl11(Í·
nya edalt senki s.e legyen nyo·
Inorék a.

E vandál félfogásnak üzeni
.Iadat a bellehel11i kisded. Le
szálll él!ii Irónusáról és mini
lllolsó koldus jelen! lllell a 'föl·
Jön. A szegiÍny pásztorokal
lJÍvla először is magához. sze
~ény mUllkásoklll vólaszloll
isteni IClnilásainClk hlrdefóiiil,
beJeirlé} az élei nagy könyvébe
1<iIÖrÖlhelellenül. hogy "suresd
feleóarátodat, mint tenmagadat",
s "amit legkisebbnek az emberek
közlil cselekesztek, velem teszitek".
Ez a kUfsz/ény szere/et· arany
bulldja.

A kórhazak, menedékházak,
árvöínlézeltk, sUllényhízak
ezrei ö kerBszlény szere/~I ta
JálrnányCli.

. jut ártatlan gyermekk·xa, amikor
még osillogó szemmel tudott rá·
tekinteni ét kará6sonyfára. Végig-
pereg szemei előtt első bukasa,
maJo bíÍltt:lnek soka~ága, s érzi·
látja, hogy minél jobban távolo
dűlt el belhlt:h~mi kisdedtöl, an·
nai illllább zükJalollabb, nyomo
ruságosabb, kélségbeejtöbb lett a
lt:lKi vIIaga. Cselldt:s derŰ, bél(és
öróm, bensö-;éges nYllgalOlIl reg
kiveszett a szívélJől. S amil a vi
lágtÓl kapott, az kéles énék, ial
mi gyöngy, minden. csak nem·
lelki békesség.

De,űs arccal, boldog mosollyai
nézi Jézusát a hitvatló. AlIlikor a
Jászolyrél, a szegény környezetre
néz, a hála könnye c:ii.llog a sze
mében. Mennyire is értékeli az
lsten az ember lelket, hog\, sze
reletből a le~l1agyübl.J megaláz.
kodasl, a le-':Ili.lgyobb szenvedés!
és nélküil)zést is örömmel vállal-

l
ja érle. ÖJlkéilt vállalta és tiszte·
letreméitóva tette a s/egénysége' ,

l 110gy nJllldöfökre észben lill'lsuk
örök célunkat, rnely nem a világ
iavöinak korlatlan összellalmozá
sával, hanem az lsten megisme
réséböl. szereleléböl és paranc~aí

nalt híísé~es leijesitéséböl áll. Pél·
dáiával megédesítette a nélknlö
zés és szenvedés ke!;erű kenyerét
hogy öt kövelve és sorsunkat Is
tenre blzva résztvegyünk az ö égi
gazdagságában is. De példát adai!
a gazdagoknak is. Ha ő lemon
dott szel etetből végtelen gazdag
ságáról és magára vette a nyo
moruság könlösét. a gazdaRok 1)(;

sainál~anak lemondani fölösleges
cicomáikról, fényüléseil<ről és se
giisenek azokon, akik az élet ke
re&zljét sulyosan hordják.

A csendes betlllehemi istálló
hangos a szeretet hil1ll1uszától.

Ember I Akár milyen keserí! a
sorsod, bármilyen kétségheejlő a
110Inapod, bármennyire sötél a jö
vőd, ne félj I

Csak egyre vigyázz: a lelked
legnagyobb kincsére,. a hitedre J

Ha senkid sincs. az a kis Jé
zus a tied l Menj, siess hozzá. A
pásztorok buzgóságával, a bölcsek
hitével és kilartásával közeledi
felé és megnyugvást, lelki erőr,

kilartást nyersz az élet küzdelmei
hez. Hasonlóvá .lelt hozzád. hogy
lélekben te is hasonlóvá légy Is
tened hez J A bethlehemi nép dur
va, hIdeg viselkedését követle az
lsten bünfefése; Heródes kard
élre hányaHa gyermekeiket.

Swmoru, nehéz sorsod tegyen
gondolkodóvá és nyis83.meg lel
kedet a bebocsátást kérő föJdre
íOzállotl lsten elölt.

Csak igy lesz mcgelégedett és
boldog a karácillny-ünm:ped.

A napilapok hirei és törvény.
iléki rovalai a bünözések, visz
szaéléllek, emberOlésck, öngyilkos"
ságok, magzalelhajtások tömegeit
Zlidilják nap-nap Ulan az G!Vi:1:SÓk
elé. Pedig ezek Gsak csekély szá
zalékal leszil\az ujsagba nem
kerülő banih (lsctt;!l.nek, magléve
lyedéseknl!k. Febollajillllk, lui Vélll
és Illi lesz eae! a swrcnCtiétltlll
világ~al, ahol kevés JOL Uli, illeK
Giekélyebbet élv~z, du annal Wol.>
gonoszséigot, kegyetlen elfdjulast,
durva ér;!ékeiiensegel szemlél ás
szenved az em ber l?

UJ társadalmi és PQliiikai irány.
zalol<, f01frissilelt és l<itolloWlI
eszmearamlalok foglalkolléltjak
a nep tömegeit, uj fejiÖdésI, bol
dogulást igérnek oszlályoknak,
nelllL:eleknek, de az <llali.lKIlÓ ko
hóbó� nemcsak megtisztitÓ IŰI.,

de sUdi, pusztítÓ lava is ömlik.
Amire az emberek vagyviIvarnak ;
megelégedés, béke, nyugodt élet,
bo!dogsag igéretföld~d tavui, mesz-
sze van.

Az "ezer jaiial, százezer bajjal"
kUz ödö XX. szazad meglorpant,
fásult, révedező szemű emberének
figyeiméi egy pidanaira a Kara
csony &zenllinllepe vonja el a
mindennapi élei kiet1enségét~J, fá
jó nyoIn()lálÓI.

Ezen a napon az emberi szí v
meglazitja magán élzélet szoros
bilincseit, epekedő vágy szállja
meg egy békésebl.>, jobb élet, fé
lénken piheg, .. a $uretet után.
A bethlehemi istálló csodás ese·
ménye: az isteni szerelet. hatalom
és bölcsesség lemekmüve elött
m·a is megilletődve áll az élet po
rOi vándora; az emba.

Farkészve néz a rongyos istál·
ló szef{ény jászolában pIhegő

gyermekre a kétkedő. Banlja öl a
szerény keret. Hogyan és miért
jelent me;:{ a második isteni sze
mély ilyen alakban a földön? A
hitetlen:iég telében megdermedt
szive nem tudja megérleni azt,
hogy mikénl szülelhelik islállóban
a világ Ura, a;;jnek rendelkezé
!iére állol! a föld minden ékessé
ge és gazdagsága? Minden taga·
dása és ellenmondása melletl is
érú azonban, hogy valami rend
kivilli dologgal áll szemben. Nincs
a világnak .egyetlen elieménye,
mely fontosságával megkölelitené
II bethlehemi szUletéit. A világ
minden országa. minden embere
al isteni gyermek születésétől

sdmitjll ma is az idOt, a törté·
nelmet,jelezvén, hogy világfordu
lat, uj kezdet dáhllna az első ka:
rícsonyi éjszaka.

Komor megilletődéssel tekint
oda blnrGngyaiban az Istentől

eltávolelilU IJinös imb;r. iszébe
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Nagyvárad-egyházn1egyei
tanácsának közgyülése

A békéscsabai kultllrház dlsz
termében lorlolfa december3·án
dr. Lindellberger {ános apostoli
kormányzó eJnöklete ~Iali évi
közgyülésélaz egyházmegye
tanácsa. - Jóles'ó örömmel kő

uönlölle elnöki megnyilóiában
BékésvármeQye fólspánját, viléz
dr. Ricsói· Uh/arik Bélát, aki meg
tisztelŐ megjelenésével külön-

·Ielles sulyt is adotl a lané'ics
ellyetemesen Irányíló, fontos
munkásságának. Szerelelfell<ö
szöntölle az ,zsperesi kerülel"k
nagyszámu képviselői'. akik
közöl! az endródi kerülelei
fetzer József kamaré'is, kerüleli
esperes, Csernus Mihály apill
plehános, Aszódy Imre dr. iri·
rósbirósági elnök és Wallhier
O~örgy polgárí iskolqi igazgaló
képviseljék.

Az Apostoli Kormányzó a
. hitvalló és rl ndszeresen cse-·
lekvó katolikusok kilermelésél
·vetrja a Kalolíkus Akció szé
pen megindult muhkájálól. Már.

·is élénk· f"dlendülés lélPélszléll·
· haló cSélknem minden egyhá'!
községben. ~s még inkább ter
mékenyebb lesz a munka, _ hi'l
a lelkészkedő papsaglól böl
csen irányilolf egyházközségi
képviselőtes1ülefek laRía; rál D-

red nek e megbizalásul<Kal járó
fonlos köleJességeil< leljesilé
sének nagy hordereiére és nem
csak válaszlások alkalmával éi
nek a képviselótesHileti 1i'lR"sáll
jOR"éÍval, de minden lekinieiben
példáladó fá!dyái lesznek lIZ

egyházközség féffilársadalmá
nZlk. Krisztus törvényei szerin I

álélni az egyéni és családi éle
tel, Kriszlus Igazságai I belevin
ni a köz- és társadalmi életbe,
~Z I<épezheli valódi gyökerét
annak a nagy valláserkölcsi ál
alal<ulásnak, melylól a kato
likus l1la~yarság jövóje függ.

Az elnöki megnyiló után dr.
Czapik Oyulél prelélluskanollok.
Kovács Sándor pü~pöki félná
cc;os. országos lilkár, dr. Husz
Ödön tanár' ismerlelfék a ka
toliku'> akció szakoszlálYJinélk
jövő évi programmiá', melyet
élénk és behaló eszmecsere

követetI.

Nagy figVelmet kellell Mellélu

Márion prelátus, al. egyház

megyei tanács igazgalójanak

Ismertetése az elmult év mü·

ködési eredményÚól. A hit-

· bUl.gZllmi s7akoszlály jelenté

i~ben erős gyarapodást lálunk

il gyakori szenlflyónók és napi

áldozók szárnábéln. fellünóen

csökkenI a születések száma

szomorú bizonyságául a

meglazul! házasélet erkölcste
len visszaéléscioek. Sok él ie·
verzális nélkül kötöt1, lehél
egyhtJzilög érvé nylelen vegyes·
házasságok száma. Több he
lyütt m"g nlindig nagy a s7.en!
ségek nélkül elhallal< számél is.
A Szivg~rd(l ifjusági egye'>üle,
rá mellerósilése, a hilbuzg~J·

mi egyesülIllek serényebb mun

Kéiii1löl előnyös változás volna
remélheló. - A kulluralis SZélk
osz:16lyok kU!önösen ijlZ isko·
Ján/livűli népmúvelés kerelélH:n
végeztek nagy munkát A 570

ciális és charitativ S7.é1koszlilly
segélyezó hlunkáia akkor fog
ig-al.ában eróleljes lenni, h~ élZ
llgrí norma szerint ekTységesí·
·Iik és rerioszel essé lesz ik a
segélyezési. A kalolikus sajló
lámOg~tásamég mindig na~yoll

erótlen a liszánluioll. 30kClll,
akik lehelik, nem \<aloliklla sai'"
Iól olvasnak és tálllo~alllqk fil
léreikket. Ezt olvassák gye;'

mekeik is, ezérl nem fejlődik

náluk a ka/olikus öntudal és
össze la ri ás.

Anél~yvonalu beszámoló utáll.
- a lagol< hozzászólósa. és
indilványai ülán a köv~'!kezó

javaslatokat fogadta el és kötelez·
te az egylzázközséBeket végrehaj
tani az egyházmegyei fal/ács:

l. Minden egyházközségben
II kötelező husvéti szentgyónás
ió végzésér~ három na\)os lel
kigyakorlat lélrlandó.

~, Ahol 19~O elől I voli nép
missió, 011 mielőbb tartassék.

~. A hu~véli szen/gyónók és
évi szentáldozók száma pon
tosan vezekndó.

4. A katolikus orvos·okZlt és
btlbál<al kiilön is kérjék f~1 és
fj~yelll1Q7leSsék a ~lelJánosok.

hORY a ~lYermel<áldiisf ~iiQclá

Ivozó bŰllözések k:~ üS7öbölé
sére és a szülefési szám nö·
velésén~ irállyuló nemzetmenló
mlln k á béln ielvili1~o,>i l,ls~ild( <11,

iÓlilnéÍcsaikl<al vegyenek részt,
s a koras7ü!öll Vélgy életkép·

telen csec5C?l11ók azonnDIi szűk-

. ségkereszfeléséve! r i I k i f s á k

azon Ryermekek számát. akik

kHcszlség n~lkűl haln(lk el.

5. Mível l<alolikus egyén

csak kalolikus templom!J<m
kölhel érvényes és Kriszlus lör-

vényei szerint felbonfhatalléln

házasságof;a hithuzgalml férfi

és nói ellYesülefek buz~ólkod

ianak al. Ifiuság kellő kiakla

lására és a Idviinalos felfétek'k

biztosítására.

6. Külön felZldéltot képe~ a

va<lhfl2·assáliJok flllkutatá511 fS

al1o! khefs~q-Q5. rQncJ~?z,~se. A
hilbulgillllli ~?Dkosz!(Í!Y lDgjai
ebblr:íl is ~,eKiiségér~ !e~venek

il le!ldpászlornak.

7. tvl ind,.m idö és fá ra<lScJR"
kiméll?:;c nélkül v.zg-undő cl

szivgardák '2ró:<öiiése, cé/ludö
lOs és hcl}TS irányiltlsa. A
gyermeki föntázif.tt leköló jó

mesék és iálék ol~ kerel\? ben k·,dl
r~vezetni őke! a helyes erköl
csi érzésre és l-<riszlusl1oz villó
hii5éQ"es rdgaszkodásr~. I:;-inlél
3tlndl))r és Székely László me·
sekönyveit hi'ls?lláJni rendeli a
lané1cs.

8. A kerületi félni/ái gyülésre
mcghivandó Kovács Sándor or

. SZá~ClS lil!<ár, Ilogy az AC.· béln
való munkálkodásra rdv<!zesse
a lelkipás7.lor segédmunkásail.

9. A seftély"zó Charilás
lllegszerve7ésével él lüdóbefe
gek. Olun\c:ikén1elen i'l~Hl"ok és
szegeny iskolásgyerll1ekek se
gélYi?zésél kell bizlosilani az
eg-y!l(Í7köz~é~összes szerve.i
II fl l, öss ze fof.? tl sá Vl."ll. l':vég hó I
aiflnl!a él Tanács a l1álal'dó iin-

l
nep és Ryiij;és nH~~!rend(~zésél,

Vél!!y a 1«'lrác.'Ooflyi szerek/cso
111,lgok ~!yüjiésél, az eb~d~!lc

IlÍ~,i élkció felkarolásál és él

,.szeHenyck kamráiilnök" be
vezelés01, élilOVá egész éven ái
ÖSSu!?yüjlhetik él kioszl~sra

szén! adományoka!. -

10. A flök e!?vhtiz\{özsér.rek
hasonló s7.erve7.el'et épilen-
dők ld.

1 J. {}evezelendö sürgősen

a hivek a ~saláali. és anvagi
viszonyait, valláserl<ö'c~i állél

porál. gyerlllel<Qik klszámál stb.
felJünlelő l<éHIOlék~. El. hü liik
re lesz cl katolikus c"élládok·

.nak és minden mllllkában nélBY
soegilc;ége ő lelkipásztornak.

1~. Elengelhelellenül szük
séges a plebániák beslen'ezé
se !<örr.2Ii ve7elők és ulca
ITH~~!bi7.0ftélk rendszerév01.

li. A kalholiklls Sé1jtó fell<a·
roJ[JSfl a Sl.ivuiscíí<. Ui Nemzc
d~k. Nl!rnzeli UI5dl? Aclió I{(JI·

holica . es a !Jelyi kololikus
.,aitó, vallásos naptárak. s az
illlellit:!Qllcia résl-ére kalh. folyó
iratoi< leriesziésévef a Séljló-

sZélk05zfályok elsór~lldú mun~

kélprograrnmiQ legyen.

14. Elhatározza éJ tanács

olYéln egyön!etü irKák beveze·

tését az iskolákba. melycdwek

hátlapján kiváló katolikus fér,

fiak és nók iietrajui vonzó

haf~sl gyakorol ('17. ifju nemze··

dékre.

A gazdag munkapro~ramm

lelárgya1ása után Linc1enperller

János l<űrmányzó 7.áró beszé

de ~s imája u/nn lelkesUlf,

munkárakész honguléllblln fe

je7le be közgyül~s~l az ellY

házm~B'yei ta!liei.

l<imutatás a nagyváradi
egyházmegye szociális
szakosztály működésé

nek 1934 évi. adataiból.
A lla~.n;váradi egyházme·

gyénel< négy-, ugYIllint bá
rándi -. endrődi -. gYUléli
orosházai esperesi kerülete
VOll. Az egyházmegye /erü
le/én t 934 évben kifizetett
pénzsegély 17.265 pengő.

Terrnészelheni segélyben ki
oszlásra kerüli 11.902 P.
érlékü ~domány. Támoga A

tolt árvák é6 belegek széÍ
ma 'b7!>. Gondololt szegé
nyek 2.082. Munkához jut
léllotlak 498.

Ezen adatok· világosélll
Illutaljál<, hogy az e~yház

rnegye nelllcsak hilbuzgal
Illi léren veszi I\i a mun·
l,áhót részét, hanem ll. rá
szorultakéll anyagilag is ie
lenlósen segélyezi és követi
Krisztus szerelel pélranc'iát.

J{özigazgatási Bizpttság
Népoktaiási

Albizottságának
d\C12111beri ülé~éIl dr. Ring
bauer l{ároly kir. fallügyi
te;nácsos jelentése ~Iapján

Békésvárl1legyébelJ az ösz
szes beiraloft Illilldennapi
li'1nkötelesek szá III B ~3.000.

ÁlIélmi iskolaegv~ég §2,
melybe 9.196 I,ülönfele VZlJ

lá5U té'lJluló iár. Községi is
lwJaegység 53. melybe 4.412
különféle vélllásu télnuló jár.
Katolilwsisl<olaegység 60,
ll1elybe 8.8541<alolikus val
lásu tanuló jár. Református
islwlaegység 24" melybe
7.433 télnuló jár. Agos!oni
hilvéll16su 43, Illel~'be 6.976>
/()llllI6 jár.

El>böl Idlülli!<, lJo~y a
vórmegyében él leg/öbl) is
l<alál a katolikus Egyh~ZJ

. Imljél fenn és a hároíll val
lásu iskolák közül lel2ilé
pesebben ~ katolikus isko

I lát látogatiák.

Pásztorjátékok. Az <zndrődi

sziv~árJislák karácsony ~!só

napián és második lJélpián kél
helyen is pász/oriálekol rendez
nek. A bellerüleli gÉlI dislilk II
Katolikus Népház ll1ozilerm~'

ben d. u. 4 órakor, a gyom.-
vég--Olirhó-Ianitóföldi gárdis
fák a tanílóföldi isl(Ol~bdn d. u.
3 órakor rendezik meg a h~

fek óta l(lnull és bílollyMa szép
sjl<~rlváró elÓadtlsukaJ. A gár
disla vezető lallilónók n~gy

é1OlI)icióvé!1 készifik elő fanlt-
vtlnyail<af a pászlorjálékol<f6.
Kérjük olvasóinkéli. Ilogy mi
nél lIagyobb sn'lmban nézzék
me~ az Ifju s;!árda f6radságos.
éppen ezérl Jnegbtcsülendó
játékát.



Endrőd,' 193~.· december ·15r HÁRMAS-I{Ö~ÖS .. ö. oldal

Nemzeti Egység
gyüléseEndrödön

Mi

A magyar parlamentben
me~keLdlék él hitbizományi re
form lárgyalásál, mely kiinduló
porilia a tllvass7.al rnegindul~s'
ra váró lelepif~si akciónak. Az
ország népe f025Ziill flgvelem
mel olvé'lssa él Ili'lpl lilpok bfr·
anyagát e rendkiviiI fOlllos'
közgazdasági k\?I'l:l~~ llle~oldó

si mÓdOldf(\il'ól.

Antal István dr.
igazságligyi államtitkár, sajtóf6
nők, nagyhatásu beszédet mondot!
jás.l.berényben. Többek közölt a
következőket mondotta.:

- A kormány él llemzeli lé·
lek eg-észségének fokozoliabb
védelmére a közeljövóben feló
illá fogja hozni a saj!ójog' re
fonniéil és ennel< I<ereli?ilen bá
rOlli közvellen cél Illegválósi

16sc:\l:
1. A sem isleni, sem emberi

törvényeket nem ismeró, II le~

szenlebb köz· ~s llJagállérde·
I<ekel sarbaránló és a gazdd
sági élelel kiszipolyozó zug
sajló kiírlásáf;

ll. a \eginilgilsabb ilIIami és
nemzeli érdekek hatályos Silj
lóiogi védelmet él silitó utján
elkö velheló b1Íncsel~kmén yek

kel szelllben ;
iS. dZ ui~ágírój hivillás elikili

jelenlóségének erősebb lddom
borilbsbl és .oz uh,á~jrórend

preszlizsének és s.lOciálb hely·
zefének fokozOl/ahb véd~lll1él.

- És mind~zekei a refor
mokiliolyképpen, hogy il ~ld

bild birálilt, él fü~gellen Iniliha
és a befolYdsmentes polilil<öl
vélemény.nyilvönilás ne érin

fessék.

p; Bangha Béla S. J.
a katolikus sajtó vezére eliléli
a sajlószabödság cégére ala II
durvaságiHI, becsülelgázolásba,
erkölcsi sikamlósság. izgéllás
IÍs tudd/OS fiJrevezelés löliljára
sülyedi séli!ólúmél<ekel, helves
nek lartia ezel{ne!< megrend~

szabályozását, dll "halásköri
lullépésnek larlilná, hé'! az ál
lamhatalom <1 társadalmi, I<ul
lurális' és vilagnézel i kérdések
nek is szabályozója akarna

leilnt. "

vitéz Marton Béla dr.
a NEP országos főlilkára jász
herényi beszédében a fe/el<e
zell békei is érin/elle. Erófe(
jesenhangsulyozla, hogy az
uj magyar éle/ben a vallásos
siigot közilgynek kell leidnienl,
ellenfélben a régi Ilheráljs flll-
fo~ással, me'y él va\lóst má
sodrClnR'u jelent6ségű magán
í1ggyé degr<"dálli'l. SZllkséges
nek tartja - mondotta -, hog-y
az éllam és CI kormányzal az
egyháznak a hllélelll/ ápoló
l1ilgy mllnl<6jcíbll1l minél inlen r

zivebben 3e8i1ségére Icz~YiZn.

Megindultak a
béketárgyalások

**' ,;,
Ul?yallekk()l', amidőn Afrlkl1

felől békeszellók lenRedeznek,
Á7:sía távol k~;lefi részén, Kina.
északi felében fegyverek dördü: ...
nek és ha él n<lgyl1alalmalc nem
állnak résen, igen könnyen vé
res háboru ütheli fel a fejé!.
Japán hódilási vágya kieléglle
ni kivan/a magtH a szolD3zé
dos nélgybirodalomból. Jóindok
a szomszédos szovjel. mely
Ilek propagandájillól még ja·
pán is fél. Igaz, hOllY ZI 1121'-

ieszkedessel még közelebb jut
a szovjetbirodalomhoz, de el..
már nem aggc!3zlja a gazdag
és I'endkivlil fejlődó Japánl.
Amerika és Anglia nem jó
sT-emmel nézik al kefel! velély
lárs gyarmllfí előretörését, de
mert Anglia sz(trenc'SlÍllenségé~

re mosl Abessziniával bajlódik,
nem tudkelló <&l'óvoll és Illldn
léllyel közbelépni keleten. Ta
ián u is hozzriiMull el p5risi
békelerv 'lyon elké~zllciséh~'t. l?

A NEP' hlllyícsoporlla f. hó
8·611. vilsárnilp d<.1lelőll választ
rnállyi gy,űlésl larlotl. amelven
r~Si.t veli dr. Fayl Gyula vm.
vezclólitkár is.

Elózókg CI hölllyek r~szére

!(lllotlök R\Ulésl és l<i!l1ondot
lál< a NEP.· női csoporljdlla!< a
mega lök ulásá I. Vezelókl<Q Alapy
Andornél és Orbók józSefIlét vá
la~zlollák me~.

A férfiak gyiilésél Timdr Imre
birá-elnök ny/tolla meg.') üd
vözöile a nC1gy számban meg
jeleni lagGkal. - Ezután dr. Fayt
ayultl központi vezelól/tkár
~melkedell szólásra. - Ulolsó
l-Iyülés óla nagy politikai ese
mények zajlollak le - kezdIe
b~szold.zl. OÖlllbös Gyula ml
Ilisl.lel'elnök Oro:--házán és
Oyulan, midőn e kél város disz
polgársbgál álvelle, olyan nélgy
llorderejü ldie!enlést leli, .lOely
c~mcsé:lk ft" várml>'gye. hanem
cz egész országol érdel<li.

A vármegye prolMmáil 10
vábh elodáml nem lehet.

Erdő/örvény. A N,1gymagyar
Alföldel erdósileni akarja a
Kormány, hogy ne leRyen kény·

. lelen fil5zükséglelél impori ul
jan kielé~i1eni. Ebból iul Bé
késvármegyének is. Erdósilés
egészségügyi és gazd~sági

szelllponlból egyaránt fonlos.
Igaz lJellásál csak késöbb fog
iuk érezni, de pillanolnyi érlé
lt0 ig Vall abban. hogy tavasz
lól óOO.OOO pengös mUlIluf in
dul mi?g ezen aléren. -

Csatorndzá$ felszinre került
problémája is Békés vcirmeB'yét
üdeltli a legjobban.

A Körös szabályozdsdval löbb
mil!l0s mUIl({a Indul meg. A
kormány lervbe velle, hogy
minél elóbb megvéllósifsa.

Az ll/hálóza! kiépi/ése ncmciak
munkaalkalmat lcrllml, hanem
ClZ egyes községek közölt CI

v.zrkeringésl is frIssiti.
A ga zdavédelmi rendelet aO ezer

gilzdal 01enlel! meg a végpűsz~

·lulásIÓ!... A QÖmbös· ko r riltl11Y
a n~mzel fundamenlumál a
ga7dakbllll lálja. Ha amilgyar
gazda 1<11pra van állitva, azl
I1lI?R'érzi és ezzel talpra áll él

löbbi 05zlöly is. Ezért foglol
kozik a gélzdatársadalom l,ér
d.zseivel állandóilll.

MunkásIlgy . . , Telepltés kérdé
se. A lelepilés kéidesél ahij··
bizományi és bankok kllzében
le\ ó földek ból oldják meg, de
nem ugy, mini az Of5.

Kl1lpolltlkai kérdések. Eek hard
Gömböst lIZ ország vigécének
neve,d. mert éillandólIn ulazik
v~rosról·városra. Hd igy álla
pilják rne~ az egyes vU.el6k
izerepél. okkor An~lI!1 vigéce
II Velszi herceg.
Uömbö~ ~ls6 ulia Rómába

veutefl. A rómol e~y"zmény

mellköléalfvel megakadályozia

özl, hogy él gazdilk buzáiukal
továbbra is 6- 7 pengóérl vesz'"
/cgessék el, ehelyelll' buzájáérl
milldjár' 'í!-14 pengál fizellek.

Olélszorszóg utál! Lengyel
ors7ágba men I ~s Pilsudszky
Illdrsélllnál leli láfogilfás!. 
N~melorsláglM Hillerhl27., minI
él birodalom I,ancelláriához
menl s ezállal él kereskedelem
N~mefország felé kimélyülf.

Ma kivileIünl< lep-nagyobb ri ...
szt?1 Ném~lország vósároljl!. 

Mindez azl mU/lI/jo, hogy a~

ország' vezefés0 ló kezel,bell
van.

A magyar nemzeInek nem·
csak a lélfennlarlilsért. ht'ln<zm

CI szebb jövóért kellldlzdenl ...
Ehez szükséges az összefoflis,
él nemzeti egység. -

A nagy figyelemmel hallga
tofl polilikal heIV7.el-l~mer'etiil

élénl< vii il Itövellt. m~lyben

Uhrin M. Vendel, Vaszkó Pá~ KtI.
vócs Ferenc, Cesniczky jÓZSt(;
Klinghammer László és még tm.·
hen vellek részI. f'ayl fÖlitkár
felvilágos[ló v61aszél után II vá
Ic'lszlmány - fl Kormány tat
iránl\ bizalomtól vezellelve-
a helyi é.') kerületi szervezke
d.is további kiépítését halároz
la el. -

Délután az Ug(1ri Kath. Kis
gazdakörben Timár Máté elnök
lele alall a pere5i, ugari éi
Mcsp,hkumí kőrők kiküldöltef
vellek részI párllirlehazlete_.
ahol szintén röyl Oyufll fólil
kilr IMIoli néllify helye:ililisl,,:~l

fogCldo!1 elÓda.3sl. -

Az Endrődi

Kereskedelmi Kar

f.. hó 15-én helY51égében rendkivUli liiz
gylilést tartot l. Grósz Zoltén el6ter~

jesztette, hogya községben egyöntc
lOen indult meg a szegény iskolAI gyer
mekeket segélyező Zöldkere~zt akci•.
felhívta a tagok figvehlllH, hogy • 8...."

gélyezésböl mindenki vegye kiréwzóf
tehatségéhez mérten.

Ezután elnök e!öterjeszletle, hogy
Gyomán már a nyár folyamán megin.
dult a kereskedők körében olyan 1ll0Z

galom,amely a teljes vasárnapi mun
kaszOnetet szorgalmazza. Elnök
előterjesztése alapján a közgy{llél .Id·
mondja, hogy csatlakozik ezen mozg.
lomhol. Csatlako<zásra feihivják és Ineg
keresik az Ipartestlilet és Népszövet
ség! Kisgazdakör vezetöségét s egyl1t
tes kérelemmel fordulnak illetékes ha
tÓliágokhoz azzal, hogy mondja ki a
vasárnapi teljes munkasz!inetet, mely.
nek alapján egy kereskedő le nyisIn
kl vasárnapon.

Ugyancsak fontOl és kiható B1Sl'irö4
társadalmi életére az a mozgalom, mily
a kereskedők Köre vezetőségétöl indult
kl 8 mely szorgalmazn, hogy Endr~

dön nemcsak egy, hanem két napon
legyen hetIpiac... ilnökBég' ezen
indilványát jeJenlevő kereakedök telje..
sen magukévá tették,
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Főispánunk _. az endrődi

földnélküliekért. A7. ollldrödi-'

örellkerl! Jako"ok ~lOIl kér.?s

. s,,1 lordullak vi/éz dr. Ricsóy

Uhlarik Béla fóhpáll1J01, hogy

a mel<illdulo .d,pil ...'sek sorilll

a Ryomai Pil<ó f"le hiriokol

cserdnrm?lbilll al állam ve~l\ e

iglc?nvhe és p Ifcellá/a ki kö·

zÖl/ük.

Ai' öre~kerlkk kérésél Cser

nus Mihály i'lpá/plebános pár·

tolólag lerieszlelle fel várme

gyénk fóispániához, aki a kö

velkező level"l ínlézte Endród

fópöpiához :

.A Pikó féle gyomai birlok·

nak tclepilési c~'lokra valo

iR'éllyhevéfele ül?yeben houám

inlézell s7íves soraidat vellelll.

A ma!?am rész/ről is nagy .'iulyt

helyezek arra, hogy az endrődi

földnélkil/i lakosság földhöz jus-

> son, s epP~'n erre való kki,,":

lelleI, él sIóban forRO kérelmet

a legmelegebb pártolással átad·

tam DllranJ'i Kálmán fÖldmive

lésilgyi miniszter urna Ic. a

Fói"'p.~lIunk röviu l1Júköd.?si

iJeie alalt is mM isméldlell

bL~onys(Ílolo' leli szoeidlis (.lOlI

dolkoddsáról és néps/ ndeté,

ról. R~l1léliük, hogy e~ irilll\ lJ

mUllkassálJál is eredmény ,'s él

mel?Seloli!efl mdgydf lllullkásSéllol

részéről hála és hú~,'g khé'i.

Karácsonyfa Unnepélyt rl/Il

dez dllC"I.llb.. r 2<3 an d u. 25

órakor él pOlllolári iskola nagy·

ferIllében dZ elldródi,.Charilás·

egyesüle I". _ A szegeny örel?ek,
munkakép1elenek s7C?releICso,
maRol kapnak. 200 s/e[.lllny is
koJasgyerlllek CipŐ és ruhd
seg.zlynen ré"l.esiil. -

A hála .?S ó,zillle Ilsllelel ér·

zelmeil tollllflesoliák a/on ne·
mes sdvü addkl)Zók iránI, okik
lehdóvé lell.'k éld, hOI?Y Elld
ród ruháilan llyennek",1 nem
fd/l1élk, nem didltrelolllek, hanem
hálas szivvel ról1aljilk köszö·
nelük"l a kis J.nus ol'áránál.

A ,perel"lakciókra Clddkoz
tClk: Kozma Miklós be/üfIyménisz.
ler 150 P. dr, vitéz Uhlarik Béla
főispán 350 P, Ellu'őd I\Ö,S,'1ol
hOl rai<lrlJirl .... n, a SZf'retetasztal
társaság 75 P, A Népo;zövetségé
Temetkezési Segélyegylet jutaléká
ból Plebdniahivatal 100 P, Cser.
nlls 'vII lilly rlp.i'pl'·!>ilIlOS kii.
Iön 50 P. - T()lJhen hdsznrilt
ruhákill és lerfl1~sle'benl ado
mányokat. A kio",zfasnéll H.lrsd·
nyi Ldszló iilJyvezeló elnök
irányilllsa melle" a Nói-lllola
ta~iai feiJeflek ki éltlnk és ered

ményes munkál.

Finta Albert főjegyző nyu·
~c:J1ulllbd VOIlUI. f.:mlród köz·
sélZ érdemes fóiellyzóie me(l'
valosilolla évek óla ell1aldro,
7011 s7álldékáf: 1936 évi már
cili:' l-én megvalik állásáról és
nyugalomba vOIlUI. Már évek
el(11t helelelllelle e s7.and~káJ D

Várlllel?ye Alispánjának. de al<
kor vitéz dr. Milrky Barna ké
ré-.;ére visszavonia ez irányu
k~relmél. A nehéz kÖl.gdzda·
sági és kÖlillél7géJfási viszo
nyok erősen kikezdiék a lJosz
szu rnunkábdn kifiiradt lőiegy·

lŐ idegrendszerét, s azérl mosl
Zi8 éves jegyzői rlIűködés ulán
b,znyuilort(l nyu~diidzás iránti
k.irvenyél, melyel Bekésvárme
Ilye förvén\halOSal,li h,,~yüJése
d"cC?mb~r 20-i gyülésen fog
leldr~\,alnl.

E lI~ny fötöll megilletődés·

solt áll Endrőd lakossága. A
lIé~ lalla a/.t, hogy Endród
kózseg kÖLinlézlllenyek Jolle·
silése, közuldk épil..?se, isko
lclinak fejleszlese, villan}'vilá
~ilás bevezelese. vasarlorlas
Illllgszerzé"e, a kÖlS~'g Ila~y

l<l!?elóinek szC?rziÍse es mAS
kÖI hasznu doll?ok le"-"sirésével
ej vilállháhoru óla föbbet ll!'
lobball feilódölI még a mOs'a
Ili lIehéz vi'<lonyok kÖlÖII ls,
nini korahb<1n egy évszázildon

knf<SZlül eo.; lény élZ, hOi<"Y
bbvlla /Idgy flljlódé:,-i ldö

>'dl,ban a kÖLsélol élén Fillia
41ber' fój<lgyl'ő állol!. E nagy
f<tladdiok rne~valósilasa küz
ddlwllllel,. harCCdf fárl, réS/inl
dlon re~i konz<crvélliv csoporl
~110nébell, allllélyik nem szive.
sl<!n Vl'lfe az ujl'á~okat, merI
'Ii"izen él sajdl éVllzedek óta
l(lrtó l<2h<lt<l"enséRél IMIl! kel
le'netlll/l fo.'llvben felfünni, de
kiizáelmel folytatofl, bár leg
'ohl)ször éppen a régi vezetó
~Illberek bfoly~sorástlrl'l i"Jlok
el/en i~, akik megértvén é1Z Id<"lk
kIéI, ~ hc1(ddas és !?yors fej
I<"dés iraOláf vQ7ellik be _
kÖl.séll kŐ/élelébe,

'~'kR<ÍIIClpillldtiuk, hok'Y Flnt(l
AbUl ió-;zélnd,'kll vezelóie volt
c1 rdlunak, Clki él kÖZJé~ Sle#
kerd fl n;,ladáo;; u1jarél irányi
fOlfi:! és lIki allny; sok alkol;;s
1I1ftn is egy fillér adós~611 nél·

I kijl adia III (I kdzség vezetését
hlvali'lli utód!~nak.

Adja lsten, hOijy cl lői meg-'
~rd('melf nyuRdli"t soklÍ!~ bi
k"ben és bofdl)g" környezetben
élvezhesse.
Szem~lyl hlrek ~7ék,ly Im·

re endrődi sellédlelkész' a7
ellyhiÍzrnegye főpi!s7Iora Uikf·
IlYÓSHI h~ly.'zte ál. UIlY·" hi
vek, minI a s71vgárdlslák mély·

.;é~es saináll1lfi"J1 bucsuzfak tl

kedves modoru, s7.ne'elremél

ló "Imre bac ... i1ól". h/en keSlyel
"HZ ki ...érie uj illlolTláshelyén,
U óda ~zuromlAndrás u;kigyó·
~i lelkqsz leli, aki már is ml'g
kezdIe él családok lálopalását,
hogy kÖ7vellenül me~ismer

1<l{dhes~en a hivákel és CSllládi
visLollylkkal.

I December 8-án llZ endr(}di
. lan:.lIóseregllek nagy ünnepe

vo!1. A déluláni v~rsenye ufán
<:svall<:s fel Csernu~ Mihály
apálplebénos oz uj 9z1vgárdis·
Jilkat. Körülbelül 600 elemista
és poJllárisla vonulJ fel al: ova
lasrél a szl. Sl.iv liszteletére.
Me~haló volt 11 gyermekek bil
lor fogadolomtélele, s az érmek
öladásakor lelkes buzgó éne!(
iése. Saillos kevés szülő lar·
lol/a fon/osnak, hogy résztve·
i/yen gyermeke örömében; az
"ndrődi öpakat lIgy 161szik l1~m

érd<2idi JéZl\s Sziv~, amely pe
dig nlélmcsak cl ~zereiel, de
minden áldás forréÍsa is. p~l·

ddadásukolll nem sok jól la
nulnak g\'ermekeik. Nagy szám
mal vOllultokfel él kűlterüleli

i-skl)!ák is, !öbb minI 300 jelölt
velle fel cl szt. "l.ív érnHn

A sJ.:ép lemplolOi szerlarlás
Ul an a polgarisla ~tJrdisták ren
d~710k iól sikerült ünnllpélyl.

Tizennégy bácskai község~

nek adott államsegélyt a bel·
li~Ylllirlis/fer, hOl!ly közkuldkaf
furjdnak. Ezekben a községek·
ben u~yanjs megéillapilollak,
ho~y cl gy,lI<HlII elófordulo jár
vanyok ok~ a rossz ivóviz.
Hét kÖlsi~t>en már meg is
keldték a munkál.

Hetenként 1.6 millió mázsa
búzát exportál Kanada. Hiva
talos jelenlesek sl:erinl KalHldl!
IllosliÖbb mint 1.6 millió má
zsa búzát ViiZ ki hetenként.
Hi1 ezl« kivilliZli arányl sike
rülne még ~Ilyidelg fentartani,
akkor a mos!Clni terméséva0
V"éllcllll l<anadC'l, i§riási b117:a
l<esz lele él rendes szinvonaIra
sulyed, Imi cl blhCl vilá~pj.col

az ellyik Ie~sulyosabb árnyo
ma~l:Jó fényezőlól izal)auHia
me".

Varrótü ment a fejébe Du·
Mlföldvároll Móró Jánosnének.
Az asszony elózeles81l \'élrro
ge!lolf, maid szoktJsához híven
a vlHról61 a fejkendólébe fűzte.

KéiŐbb vizert m~nt é~ él víz
zel leli Ite!nnál·o feí~11 vlfle

ha!d. Mikor it kannál a f~'ér«

emelte, a f<ljkendőben levő Ilj
bellvomódoll II csonton keresz
liiI az ilgyábél. Az osszonyI Sil
lyos állapotban szilllllollák a
5zeksnírdi kóriláz.ba, ahol
nyoll1bán megoperálf6k. ÁllaI
POld életveszl?lyes.

Önmagán követett el tiltott
míitétet. Ndgyléta kÖl.sé~ben

Vdr~d Ovuli1né 25 éves fialal
ilsszony lil/oll mÖ/élel hailoll
végre önmflgán. Az lJSS70ny
vérmérgezési kllpOfl. ~evlll«?k a
,Iebreceni Idinikáfa. 1:Izonban
már nem seg-ithel!ek rajta, az
i1SSl0IlY reflenetes kinok kö
zölf meilhalt. A vizsgálaf meg
indull,

Istentiszteleti havirend.

Hitbuzgalmi egyesületek havi ájtatoi

ság~nak és összejövetelének idöpontja:

szent f'erenc lll. rendje dec. 22-én d.u.

fél 4, OltáregyesUJet dec. 29 én d.u. f~

., LeállyegyesUlet január 2-án d u. fél',

Jézus Szive Szövetség január 4'~n d.Q.

háromnegyed ll, az: EuchariiztikuI
Férfi-liga január 4-én d.u fél 5 óra.

A Női-liga évi kőzgyUlését december

30-án d.u. 4 órakor tartj. a po1lltri
iakolában,

Ugyanekkor tartja au. 5 6rakor vá.

lasztmányi gylilését n VörÖ8keresltrlók

választmánya is a polgári iskolában.

KUlterUleti szentmidk idörendje:

December 22-én az öregkert-, dec, 26

án a csejti-, január 12-én az öregkerti-,

január 19-én a varjasi ás lllnit6fJdi is

kGJákban mutatunk be szentinisét.

Halálra égett egy kis fiú.
Jakal) József öléves szenlai fid
a IQ/hely köriil forgolódolI. A
,azhelyről kicsapó lá nR bele.
kaport a gyermek ruhéljábll, el

kis fit kirohanl l'Il udvarra s
btír s/ űlei rög/ön sel?ilsé~ére

síel/ek, mégis halálr1:l égelL

Apil! is slJlyosan összeégetl~
OlOj.l"t'Í I.

Letartóztatták tiltott mfitét
miatt K~ck Józsefne szombal.
helyi é1szonyt,. aki beismerle,
hogy kér 1111off mŰféret héljloll
vzgre. Mind a k~1 asszony su-'
Iyos be/egen fekszik a S7om
l~eHhelyi Otlbaf(épz6bilJl. Elltnük
is megindult aK eljárás.

Rozsdás izegtöJ halál. Var.
ga Pal bátmonostori ~azdáJ.

kodó nemré~ell rozsdás sT.eg

be lépett. A seb etmérgesedell
s amiafl él ~a7dálkodóf kór.
házba villélc Mególlapifolték,
hogy letanuszmérgezést kapofl
és állapota remény/elen. Hozll
ilálJapilOll6k lakilsárél. nhol rÖ.
vid szenvedis uJ án nJ<'>Rht'\I.

EllkUvőJ menet eJcfántháton.
A bristoli .'Jllalkerl Igc:llgalóla
Mr. Alan Courlhoys mOil h!~

zasodoll meg s az rzsl<íiv6re
nem kocsin ll1iZnl, hClnem ele
fiin'lJ~lon. A bris/oli ál/<Jtkerf
elefánljl'J, lU Iga7{llttó kedven
Ge ni:'lgy örömmel cip;!fle a há.
táli élZ C1nyakönyvv,,"zeI6 eli a
völegény t, éi menYllislwnyt, I

kél nyoszolyólányi s a k~1 vd.
félyl.

T6rpe menyasszony - óriás
völeiény. Puresd esküvő voll
MIamIban, ~z amerikai mill16r
dosok kf<dvenc fürdóhelyén. A
menyasszony és II v6Ie2"ény,
mindkell6 ~z amerikai lHlislo,
világ kedveneel, esnk éppen
két végleloen dolgozo12k: a
hÖ1llY uRyanls törp~ éi lZgflSt

lestrnagassóga Itelvenöl centi.
méfer, mig féríe hét méterntl
magasabb óriás. Az esküvtI
maga is hlJlásos "szám" voll;
et ~yürücserénél él menya~17:.

szonynak létrára kellett állnia.
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l békélt megegyezé~re, de mind
hiába. Az ereInekak él közéjOk
killdött egyházi megbizottat rend
lizerint legyilkollák. Az akkori kl·
reszlény állam és lársadalom a
legkomolyabb veszedelemben for·
gott. Ezek ellen védekezni kellett
egyhát és allamnak egyaránt. Ke·
meny küzdelmek és valóságos
csatákkal is Gsak 20 évi hare
utáll sikerUIt öket politikailag meg
törni, dc tIlokban meglartották
továbbra is 8zervezeteiket és ez;
után is egyház éi állam ellen
do gOllak. Egyrészt. hogy a
vérengésel< ha lt:het nl ismét.
lödjenek, másrészt. hogy fel-
forgató és anarkiltl irányá: tév
Idn végleg megszUnjön. állílolták:
föl elriaszló célzallal az e~yháti

inkviziclót. Minden plébánia terIJ
Ieién egy három· négy lag hól álló
bizolIság, az ugynevezett hitnyo
mOló bizotlság mŰködött, amely
bizollság kinyomozta az erelne·
kekel és mil~a ele idézte. Abi·
zolIságnak tagjait a plispOk n..
vezle ki. Egy p"p éiá kél-három
jó hírnevű vilagi emberl>öl allolt.
Az inkviz/cló a maga elé idézeIt
ere/nekel 5zép szóval, rábeszé
léssel, fölvilagosilással igyekezett
levedéserőI meggyőzni. Ezek az
illkviLiciói tárgyalások hasonlllol·
tak a méli járasbiról, vagy tör
vényszéki lárgyalásainkhoz; 011 ii
lanuKat haljgallélk ki és bŰllűsnek

~sak akkor mondolt,.k ki, ha II
kelségbe vonha/at/il/lul be ii bi
lunyult. BŰl1letéskélll alkalmazlák
a kiközö611éssel valÓ megknye
gelélt, kötelező jÓcselekedetet,
böjlÖ/ést, Ilamizsnáskodasl, bu-
csujarast. Pénzbüntetést nem al
kalmaztak. frlhebb bÜllteles már
a kiközősit's és me~s2égyenité'

(megkU!önböztetőruha.) Amaka".,
vlsszaesö. lázadai't !>thó eretne
keket bUnte/és vé2ett átadták a
világi hatóságnak. A Világi 10r
venyel< vagyon elkobzassal, bör
tönnel, söt iulyo~ esetekben mág.
Iyán való elégetéssel bilntetléll. ar;
ilyenek'l. Ezek azonban mind
már oly nagy 6s veszedelmes bU
/Iösök, hogy azokat a mai fejlet#
tehl) érzél>ű társadalom is halál,
lal, kivég7.éssel sujtaná. VégUl
még annyit, hogy II megálalkodott,
súlyos bünoselekkel terhelt eret
nekek halálblintelését - a római
jog értelmében II. Frigyes ~sászár

rendelte el és ö is hiljiotta végre
először a felsöitáliai Valdiakon
1224·ben. .

.Ezzel röviden ej is mondottunk
mindent, amit az egyházi ink vi
zicióról el kellett mondani, hogy
alIIlak oéijál, rendeltc/ését és tény
kedését megértsOk. MinI látjuk. az
egyha~i inkvizíció nem alka/ma
zoll olyan fegyvereket, amelyek
igazolják II rosszal<aralúlag ter#
jesztetl hirel<et és ha figyelembe
vesszük, hogy II XIII. l'zázadban
egész más fenyftö eszközöket
használtak, mini ma, ha beleél
jUk magunkat az akkori idők SlO.

k.isaiba, ugy kétséglelentil bebi
zonyosodik elöl10nk, Rogy IJI ogy
házi inkvilició' az egyház, állam
és társadalmi rlnd biztonságát
szolgálta.

Jövő számunkban beszélni fo
gunk II spanyol inkvizici6ról.

Az
l Nemrég~bell néhány prolestáns
Iismerősöm - al inkvizlció u bor·

zal mainak" felhánytorgatásával ke·
mény támadásban réuesíletle egy.
házunkat.

Mivel az emberek nagy 15mege
vagy céltudatosall kalhoiikuselle
nas iratokból vagy cl ponyva iroda
lom :>iJány füzeleiből hallott az
inkvizicióról, szükségesnek tartom
- I történeti hű~ég és tárgyila
gosság megőrzése mellett röviden
ismertetni ezt a középkori Biró
sági eljárást.

Nemcsak a katholikus egyház,
dc ~ killönfele felekezetek mig
ma ii izigoruan öi'kOdnelc a fölölt,

ROgy tanilásukban clzonosstg és
egység legyen.

A katl10likus egyhál &razte e
kötelességét azért, mert szent Pé.
tertől kezdve a mai napig Krisztus
örökérvényű lanail1/tk egyellen le·
téltiményeliének tartotta milRál, de
mini "s2uverén társulatnak jOia
is volt hozd, hogy a kere8ztény
hivek közölt a ker. lan tisztasága
fO/Ott őrködjék, a vallási egység
és egyházfegyelem fclforgalóinak
Uzel rneit lelepleue. 8 a meglé·
voszteltekd a félrevezetéstől óvja."

Ha nem voLna és nem működni

az dLlami biróság, kérdem, milyen
eszközQkkel akadályowá meg az
311amhatalom a törvénysértésekat,
vi,,~zElé/éseket, felforgatÓ th Já:tító
cselekményeket?

Az egyházkormányuti jogkö·
rém:k il liegitö támasza az e~yházi

biróság volt, m.ly viZSgálat aid
vette (inl(vizició) & felmerűlt pl
naszokat, ~ azokat II hil e!{lTiég<t

. és tisztaságának me~örzésll érde#
kében elmtézni iparkodott.

A késöbbi szazadokban, ami
dön II hiteilenis lázadások II ke·
resz;iényséfl alapelvein feléplllt ál·
lamok békéio 6s a t4riadalmi r6nci
felforgatásárll is ins(J)' ulI, a bUn·
telés kilizabáiát - az Ikkori kőz

felf~)gás éi jogi bGrendezkcdéi
keretei között - ar: 8.l1am izerve
mondotta ki és hajtotta végr\! , A
pápák és zsinatok iilmétollen til·
takottak a aulyo. tSili fenyHéiek
é. máglyahalAI ellen.

A szigorúbb rendszabályokat az

IállilmhatalGm al albiak és kata
~'ck közveszélyei f61J~pése után

Ikezdte a!kalmar:ni. .
l A l3 sz.íz4dban föllépő eret·

nekek olyan el veket vallottak,
amelyek n~mcliak aj egyház látét
fenyegelfék, hanem maaát az ál
lam-hatalom alapjait is aJááiták.
Ha az aretnekek gyözedelmesked
tek volna, ugy általános fölfordu
lis, mérhetetlen bajok, il pogány
ságIla való vi&naeiéii lelt volna
annélk követl<ezményct. Nem el
slórtan, de na~y tömegben lé"
l~k föl. A városol<at földúlták, a
te/:tplomokat kifontották, a nő

leet megbec.telenltellék. a szent
ostyát meggyal5ztá~, gyilkoltak és
qyujlogattak. UgYlnugy viselked·
tek, mint a mi kommunistáink. Az

egyház sdmtalan kisérletet tltt a(El.)

Zugl: Isun vannalcil}'enek is.
De a lej;/öbá még sem ilyen Mds·
rélzl nem a mUflkásokrál vau szó.
- Az a szegény isko!úsgyerek uz.
apja blinéért Iwplaljoll, szenved.·
jen? Ezek kapjak a lejet, merj" cz
ebédet. Csak a tehetetlen, mUl/ká·
ra alkalmal/an öregek és füdöbe·
tegek kapnak segély/. Már pedi!!,
aki euket nem szánja és nem
gondol arra, hogy valamikor ta
ldn vagy ti, vagy valam~lyik uno·
kája kerülhel erre a sorra, az nem
becsületes pdpis/a ~mbl'f.

Községházi : A.l llj főjellYZtJl!k
most jött ide. 6 l~hát nem oku
semmi bajnak, nélklilö?ésnek. De
nem. tudja elnézni, hogy a fal:.z·
ban a szentülln(pek alall egy ház·
ban is sirjanak és szenvedjenek
az éhségtől. Együtt dolgoznak az
öregpl/ppul, meg a lunitósciggal.
Szép lólfik. hOI!J' nemcsak akkor
ölelik meg a szegéflY emberi, ami
kor szavo21/i kelt, hal/em i/yel/kor
is megemlékeznek róluk. Most
megtanulhatja a nép, hog~' kik
val/nak jószivv~L houájuk és kik

.azok, akik csak kilwslflálni su
retik tJkef,

Zugl: Ugyan nt' mesélj ilyet.
Majd összeszidja óket érte.

Köz,ségházi: Azt sem bánjak
azok. Látom én a dolgot. Mal!yar
fajtájukat IJtják~ hillestvériiket
nézik a szegény emberben, nem
vámak köszönetet senkitől, csak
akinek a nevébell adják: JézustóL.

Paskumi: Akik meg n~'ll ad
nak, vagy csak semmijéget, azo
kal ki kellene telppitefli valahová
a Hor/obágyra a pusztaságba. Olt
élhetI/ének maguknak.

Zugi: Ug)' látom, te is ugy
suretnél veJllk tenfli, mint az egy
suri tmber az anyó~a családjával.

Mirhói: MOlldja mán bátyám,
ne csak rajtam nevessenek.

Zugi : Hát beálfitott /$tván
gazda a Plebános urhoe, hogy
harmadszor is megnőslii. De iSzell
még csak kit hónapja halt meg
a:l asszony? vetette ellene II fő,

pad. fgoz-i~az, de a ké/ aSjzony
tól a ha/ gyuekflól csak ~g)1 fiá
él, az pedig nem tud mOini, ta·
karitani reám. Igy hát sztlkség
van aS$zonyra. Hái aztán kit vá·
lasztott? kerdi a Plebános. A fe
leségem kisebbik hugát, mondta
István !Já. De hiszen a$ elso két
asszony is tefJfvér volt, hál idegen
családból nem talál kigyelrntd
éte/pári fl M,(g o.rt ugy tudom,
hogy mind a ketlovel nagyon rossz
viszonyban élt!? Hászell igaz,
Fötisz/~/elldő uram, de most ill
az alkalom, hORY kipusztitsam ezt
az egész csunya familiát. Hát igy
szeretnéL bálllli te is a kászivt1ek·
kel. Ne .ántsd jiam, az (Jristen
/át mindent és nem fe/ejt.

Mirhói: IgaZI! vall bátyám. Ha
iószivvel nem adnak, tarli;dk m«j]
maguknak mint mondják: kopor·
sószögre.

Csejti: M.~njLink mdr a t,mp
Iomba, mert másként nem tudjuk
végetvetni a vitának. Bolrfag ün
nepeket édtsrnindnyájunknak ad
jon a kis jézus.

Endr6d. 1933. december 1B.

MIrhól: Adjon lsten jóregge/t
bajtársak. Mire vé!;zlk?

Oyomavégi: Neked is testver.
Diskurálunk egJ1ről másról. Éppen
azon nevettünk, hogy István bá
tyánk hogy megjárta li HunYIl
tan/ló urral.

Mlrhói: Mondják már, engem
klJzeleIJbról is érdekel, minthogy a
tanlló ur az én Pistámut ls fejeli
aluIfelil l.

Oyomavégi: Nem erről van
.zó. Azt mesélte el István bdlyánk,
hogy családi ldtogatáson volt ná
luk a tallftó ur, ozt oda alt e~y

kaHzékre az ingaóra alá. Ami
kor mindtnt kiküdezett és elmond·
ta, hogy a Gyurka gyerek hogyan
viselkedik az iskolában,. elköszönt
is haladt tovább. De nem mehe
tett még kétszdz lépésnyire se,
amikor az óra vasingdja leszakadt.
HJt erre II Gyuri csak /elk id lf,
hogy no ugye édesapám, mindig

. mondtam, hogy késik a mi
óránk l?

Mirhói:· Ugy lát.ük, jól kíván
a kölök a tanllójának. Én más
kép jártam meg az én jóskámmal.
Szörnyen mohó a tanulásban. Mtir
majdnem annyit tud, nlint a tanl·
tója. Kérdezle is tóle a Tisztelen·
da ur, hogy "te jtí'ika, kitőt örö
kö/ted tzt a rettenetes tudásszom·
jadat?" A jelenlevő Orbók igaz
kató lircsenaesen csak anllyit
mondol/, hogy "a ludást az al/Y
iától, a uomjál az apjátóL. IgaA-e

. tóska?" S a beste klJlyke nem azt
mond/a, hogy. biz as ulY ilaz l
Még a körbe se men/em már kél
hét óta, ugy res/eltem az esetet.

Kuriai: Nincs azon mit r«std
ni való. Tudja azt mindenki, hOffY
" c!lárdamécse$t te is ~úvesebben.

nhed, mint az istáLJólámpát I ? 
Én csak a:!! mondom, hogy job
ban pirulhllttak azok, akiket a
mult va~.1rnapi szentbeizédben
mejtsimogatott az Apátur.

Peresi: Kikről volt .~zó ?
Kuriai: Hál a:aokról, akik nlifl

dil szájalnak, hogy igy, meguRY
sze"tik a szel/ény nipel és most,
amikor a kti:lség, mee al: egyház,
no meg (I. jószándéku emberek
összeadldkgarasaikat, hogya sze
gény iskolás.k ne kopluljanak, ;>

a beteg, teiutetten öregek egy kis
.egitséget kapjanak, bec!uktálc cl

há~ ajtaját, vagy mt~ tán iobban
a bugytl/Jdri'Wkat és kamrájukat,
ozt meg/agadtdk a szegénygyd
mo/itásl.

Ugari: Erek ~e rosszabbak, mint
at.ok, akik 60-80-100hold föL
dön termelnek, ozl pdr ki/ó buzd~'

val szurtdk ki a szegtnytlk éhség·
t4/ kopogó sumét.

Csejtl:' No dl abban i~a.uk

van,' hogy /uslaságra nem szallad
nevelni az Im_ereket. Azért van
annyi baj a munkásnéppe/, mITt
évek óta semmidrt. boc.ánalados
sík: köpklJdísirt kapott napi ezy
pengő!, meg még tfibbet. most az
tán, amikor vóna munkaalkalom,
de meg kellene fog TI i alaposan az
ásó, meg a csákány végét, nem
vállalják, hanem ott hagyják a
munkdt.
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Endrőd község 1936. évi viriliseinek
névsorát I köyetkeE(tkben közölhrljllk:

Rendes tagok:

l. Uhrin Vendel Endrőd P, 47748
2 Kalmár Vince Endrőd " 45656
3. Slabó Elek Endrőd " 45606
4, Ugrin Benő Endrőd " 438.12

Al. idegenben lakó virilisek jogaik gyakoriásával az alább fel
sorolt endrl)dí lakowkat bízták Illeg: Ozv. Clihat Károlyné; 
Ambrózi Mihály gazdálkodót, özv. S7.atmári Andrásné Vaszkó Pál
volt törvény biróI. dr. Ugrin László főjegyző - Ugrin Benő gaz
dálkodól, Uhrin M. Imre - Dinya Vilmos szabÓme81erl. Dr. Ádám
ferert~ mezőluri ügyvéd és Ugrin hslván gyomai községi mérnök
nem adtak mebgizást senkinek,

I. özv. Czihat Károlyné Turkeve ~. 1290,16
2. Dr. Ádám ferene Mezőlur 118842 ""3. özv, Szatmári Andrásné Me,ö(ur

"
1128,92

4. Cs€'rnus Mihály Endrőd 1043,08 ..,
"

5. Dr. U/{rin Nándor Endr6d 80208 oli

"
6. Hanyec Vinee Endrőd

"
179,19

1. Al~py Andor Endrőd 739.04 *
8 Varju FilIöp Endrőd

" 73546
9. Ugrin István Gyoma 64910 ot:

"10, Dr. Ugrin Lászó Gyula 63136 lj<
ff

1I, Dr. Kovács Péter Gyoma 62374 '""
12. Uhrin M, Imra Pcslszenlen;sélJel

"
612.49

13. Bácskai Islván Endröd
"

57352
14. KrJ!01ár Imre Endrőd 54630
15 Kováas Mátyás Endrőd 53948 *'"16. Iványi Imre Endrőd

"
53482

17. Ugrin Sándor Endrőd .. 53429
18. Kalmár BAlint EndrM

"
52852

19. Kalmár Károly Endrőd 521 17
20. Varju József Endrőd

"
500,08

P6ttagok:

!-.inll?fiilc A klí!l kinyill kdél
éIIalI oll csillof{Olf, f<'?ny;.1I Lili6n
levele.

A kis levél, mintha mágilws
erő sugilrozna sorai köziiI,
szlílie vOlllolla. csalogalla a
kél tengerésd I<őlel",bb.mindig
kÖtelebb él tölléllyládbhoz.

.u. két erós kalonéil eJhéll?yla

il lJt.tlorság, szemük el?Y pilla
na/rd lllinltli'J elhollléllyo~·lIll vul
na, Egymásra néZlek. Clzlán a
pdrélllcsnok. a biisl.ke h<ldilla;ó
kapilbll\,a, a korlállön ur ...
lopva. mint ellY megrémül! bü
nös [Hú"ll végig halója fölöll
és reSl.kelÓ kézzel kivelle él
leveleI.

Ta {\éÍcs~alclO ul néz iek eg y.
másla.

Hal a válélsz cf Hol él válasz?
- f'uso~léik Gsendesen él kapi-
lány ajkai. .

\)e HclHly haúnogy szemei
boldog elégedellséggd ragyog
lak föl.

Ó {,londoli már erre l MM ill
is vall él levél és él kis Lilián
reggel ... boldogan fogiél 01
vélsni a mama villasztil, igen...
11 l11dl11áél, Ollllall a tulsó vi
1<l~boJ. ahol nincs Ronos7, sár·
gél ember. ill az Oceéill vegle
len lérségei fölÖlt.

R«:ggel a kis Liliáll mag-d
vel:e kl CI leveleI.

- Légy mindig jó. Lilián, a
l11ama nBgyon szerel - olvas
fa hiJnf,?osan él Ids leány.

A liszte!< szemében könny
J'iJgyogolt, ,. A porancsnok és
él l1é1únagy feie I'ölötl l11lttlha
khér fény 511 h t'!I1 I volna vé~jg;..

f. L.

kel0 csöve !loSné111 kilí\'uli él

sölérkék '.,'iz felé, rne!/c/le s;~iir

ke aeél ládika lövegekkei meg'
rakvö, (\ fed~!e cso( félig volt
lec::,ukvCl.

- 6 bácsi". UI il levilszek·
rény ... ide bedoboll1 él leveleI.

A. k;s Utián megcsókolta a
levelet és lassan lecslls:?lalla II

löv12gek közé.
__ o Mikor visz.ik ef cl leveleI?

-- kérdezle a kepilanyt.
- Éjjel. Lilián, milwr fe al-

szol, jön el?Y nog)' gözös és
ClZ elviszi CI leveleI !Js reggelre
I'Íssza is 'Jozza a válasz.l az
édes Illa máló I.

- Ulty. akk(}r várni fogom
reb!p-el cl válasz/, Jó éjszaká!.
bác~i. Kérem, ha jön él mamél
Icvllfe, vegye ál és éldia ide
reggel. ha fÖlébre€lek.

- Igen, igen.lds Lilián, mel"
lesz: a véllasz cSélk fe nyugodj
béklfn. szegény gyerme\(.

A kis Lilián nyugovóra férf,
c:=;endcsen aludt kllér, S7unyog-
h81ös óR.'yacsl<éijábélll és illl1lo,
doll s?:épe l • kedveset, elószőr

él rélllnCJpok óla.
fenI cl péJrancsnold hid pán

célk6iUJjélJen !cél li~zf virraszt
~bren iilmodozva, Saymor ka
pilány, él kuzin é:<i Hdrdy a
!)Mlni1g-y.

Akli! tiszl meró<Z11 nfh:: él

hold eziisrfényében tündöklő

Oceán smaragdzöld hullélmalf,
melyek lá~yan gördü!ve ríng·
Ilak él hajó aeélbordái felé,
minlha iidvözölnénd. öleJn(j
nek. csókolnál1é1k vaIakiI.

A llyorságYII lalapza1ához
er<"isitelt /ölt~nyládáro esel! fe-

I e v'el e
11Iml/a kobinbal1 és élZ öreg
f6orvos ~dcsi pedig erősen dör
göll az orról, hogy már fáiha!
i~ neki, meri eR'ész vörös rnllr
az: arca és. könnyes lelt a
szeme.

- Hová ment {'J mama és a
papám - kérdezte ulm Utián
- hová utaztak? Slerelnék ir
ni nekik, ugv~e 011 nincsenek
rossz sárga emberek?

--: Messze men:ek inn~n, [Jl!

gyon messu, L1fijn I 01/ nincs
rossz ember, ol' nincsenek !lyll
kos sbrj?abörli vadállatOK és
mi ls mind oda utaz:llafuilk m"jd
egysur, ha " MindQnh~tó ugy
rendeli - vi1laszolt a mama
rokona.

A kis Lilián nem várI tovább,
levélpapirI keresell a köbinbé'!n.
Nem lalált a fíokokban, Vés.:ig
menl a fedéizelen a nagy ágvuk.
csónlIkok közö", ~gészen él

bácsi szobáiáig.
A iöbbl tis7lek is 01/ vollak

a bácsi szaloniáoan.
- Lev02lel akarok irni lJ m,,'

mának. bácsi. Adjon levélpa
pirI a mama kék papiriaiból.

A kapilány felkell és a fiók·
hól elóvelle az Ismerllevéldo·
bozI és Lilián kflz:ébe adld. OdCl
adla ie~yzókönvvébólaz ardny~

végü föl16 10llál iS..
...,.. (rI gyermekem -talán 121

iÍrkezik él IlJveled oda. ahol CI

mallla van. _.
A kis leány leü!! a szalon

~gVik aszfalt! mellé is lassílfl
imi kezdIlll.

"Klldves mami!m I Miért men
IéI már et, mlérl nem villél mo·
gaddal engem ls .•. mif csinál
CI papd és Aflla ... Sl:~reS9 en
gem, én I1Qgyon szerellek. a
b<icsl is s1erel és ~n nagyon
holdog volnék, hl! léllnálak.

Lillán. "
A cimel nem irtff rlt ...

'...,.. Mosl iöjjenek önö!{ uroim
és le is bélesi, ndjuk II poslaptI.

A tiszlek öss7.enézlek.
~ Menjünk. LIlián. adjuk a

postára ...
-= Ö ti mama rögtön fog

imi. ö szerel irnl és c1 mult év~

bell mikor Mulkaporeban vol·
lunk és fl mama Méldrasbao,
minden nap jöll levelIól", A
mama holnap mcrr irnl fog. de
htít hol a levélszckreny b~csi.

ahová ~ levelet dobjcl/l1.
- Igen, II mama irni fog kis

Lillón. holnap mdr iti is I.esz a
lolvele... ill az OceilO köze
pén ... onnan ~ ... tulsó világ
ról - felel SZOmOrUéln CI kl!
pilány - cMk le várd \)\za
lommai, Ulián I

fölmenlek a fedélzelre. A

hácsi l<ariCl\ra velle" kis L1liéÍnl.
CIki görC'sösen fogto fl megirl
leveleI és v\lte föl a parancs
noki hidra.

A7. iránylü jobboldélIán erós
páncélvérles gyorstiizelő ágyu
aIIolI harcra kliszen, fényes fil-

Lilián
A büszke hadlgőzös kénye/

me9 kabinjában Rllkor álomro
h6jlollo fejél. ujra álélte, álszen
vedte a ke12yeflen valóság álom
képel/. - Álnlában mégegyszer
érezle az anyának. a büszke
szép mamának ölelésér, csók
jál - él lián ropogva törlél{ be
lIZ I'jtÓI. Az Ovölló, ordllÓ. kinal
csőcselék berontol1 a szobába.

Egy nagy kopasz felü sárga
emoer nekirohan' a mClmának.
szél~s pengéiü kard volt a ke
F.ében, szemel üvegesen csil
lOg/dk, mint a IeiólI ligrisé.

A csunYllsárga ember fel
emel/e a kardot és él mama felé
döfö/l vele. A mc!lnla me~bol.

1011 és IeesefI a földre, rábo
rull a kis Ullán szók e feiére és
csókolta nagyon erősen. az/án
sós, piros vér jöll a mama aj·

. kal kÖ7üI.

A nagy sárga ember felrdn·
tolla a földről Ulián/ és meg
rugIa a marnál. a kis Ullán pe
dig kezével az arcába ülÖIt a
sárga embernek. bálran. pedig
ugy dobo~oll a szive, de a
papa mindig azlmondla. ho~y

bálornak kell lenni egy fehér
missnek.

A klnai ember nagyon meg
rá zIa, akis Utiánf, még mosl
ls érezzle lörékeny. finom kis
leste a durva szorilásl. a sok
klnal ember pedig CI lándzsák
kal szurl r",lé - és a '" mama
- a mama 11lár nem IllOzdull
011 a röldő.n. A kínai ember
erősen 11 kis Ulián arcábCl
csapolt.

Ulián csak egy pillanatra Já
1011 még ... AkinCliélk hála mö
gött megláloll eg" fehér vá·
szonsisakos fehér liszlel és sok
méllróz katonáI. azlán mintha
nagyon erósen ropogva. do
bollak volna, sok száz ka/oné'!

dobbal.
A kis Lllián egy szép gÓZö·

5önébredl föl nehéz ~Imából.

A slunyoghálós fehér ágyacs
káia körül 011 álllak a p<lpa ba·
rá/al és 11 mama '>zép unoka
bátyla, okiknek mór II il r o nl

aranysáv van akabátián. aki
Rek a fehér' sisakját Jálla ulai·
jára UJián. olt a klndlak sórga
koponyál fölölr elóvlllanni.

Csak a pClPé'! és' CI In<?ma
nem voll III. ókel nem lálla
sehol - meg a kedves jó Af
gál, o nélgy bc?O~álil. aki ugy
szerelle a kis Lillánl.

- Hol van a papa, hol a
mamám? - sir.

- Ó messze van Llllán I de
onnan ls gondol tereád kicsI
kém, él ·mM eiutaJoli - villa·
s~oll nagybácsi, a ki'lpifány 
éj a kis Lilián látla, hogy félre
fordul és gyorsan Igélzil vala
mil a kabin ablak sárgMéz csa
varján és a többiek is· ~lnd

rélrefordulnak, raküsgalnak va-
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Vargt1 . Máfé, liornok Ánd'rai~
Dinya Imre, Iványi Miklós, Tólk
l~lláczné 10-10 kg. buza, <!li-'
ricz Imre 12 kg. buza, Tólh
Máléné 11 kg. buza, Róza Ká
roly 9 kg. buza, \)inlér Bálinl
21 kg, buza, Fl'Jrkas Lojos II
kg. buza. Ft'lrkas Andrá!lné 1~

kg, és Mészáros Vince 10 kl!!.
fózóliszl. Özv. Szalhmáry And
rásné 50 kg. burgonya, VllliZkcí
Mihály 2 pár gyermekcip6 ...

A lovábbl heérkezeli pén?
segélyeket és termé.zel.eni
adomilllyo!<al legközele"bisz:á~

munkb(ln folyIaljuk ".

Hogyan is folyi!\ az
ebédeltetés.

A szomurú ~azdclsá~i hQly
zel nemcsak fl feinólI 1(11<0 s
ságra, hanem üZ islwlás ~! ver·
me«e!,re is rányomla cl IlYo·
mor ftilreismerheletlell bély('gél.
Az bkolál,ban nögy SZdIlimai
vannak sápadt, vézna, beesell
arcw gyermekek, okik él hi
ányos lápláJkozflS l!licHI fesli·
leg fl2ilellen.zk. Természelcs do·
10g. hogy él JesJileg fejlellen
éhező lanuló szell<2mileg sem
képes fanulólársaival lépésl
larlani s önkéntelen fl~y(2lmel

lenségével a tönitás erec!mé
llyesséRél károsan bdolyásolja,

A "Központi Segélyező Intéző

Bizottság" ~yöker~b'!1l é1karjö
nrvo:;ullti "Ilcl!,!y IJ~ll1z('li ve·

Adományok A Központi Segélyezési
a Zöldkereszt .. akció Bizottság .

javára. tv.Le g k e z d I e III i I< ö ct é-
(---- --

A helybeli papság, tisztviselők; s é L . - - - ._~

nyuR.díjasok, tanárfés tanítói tes- -A-Kdrilás~ állandó hivaialos
tilfet tagjai ö megindílolf Zöld- 1}i?lyíség-e él Községháza 7. szá·
kereszt akcióhvz havonkén'jj fíze- Olu~szübj~J~bi'l!LYéln-,-
tés~<?1 folyó évi idő!arlamra él Célja: a szerény, rosszul tó!'-
ki)vl2lkezőpénzbenisegéilyel ltilt_ iskolds_.gy?rmekek naponlú
iárüllélk hozzéÍ: Csemus Mihály ell.éddel. és reggeli~1 - (lejjel)
öpálplébános 100D"Timár· -ellátásél,\völamin! az ;loggoft
Gyula kondorosfanyai helyi munkaképle/enek és tiJdóbetekek
lelkész 40 P., föiFöfdy Béla, segélyezése.
KI~s László és Szuromy And. Nem lartozik. azonban halás~
rás kaplánok 16-16 P:. Polg. körébe a munkanélküliek stgé·
isk.lan"~slÜ'ele:Wd"hierGyörgY Iyezése, merI munkaallu'llmak
igaz~aló D~ P., lanárok : Özv. teremlése éj halóságok feladata.
dr. Mdáczné Trlls7kö Irén 31 -20, A. ~i7.ollság ezullöl ls kéri /I

Csókási Bela 2D-20, viléz Bors- léll<o'sságol, hogy mindenkire·
ftlv Gáa és Slflfán Bélö t 760-· fiefsegllfeYKepesf/ilrLJljon 1WZzií
1760, lal!itók: Orbók József ac{on'ld~y'rjv{ll/ ~esftt - (ú.tviceink
i~(Hgélló b7'20, Orbói< lÓí'sef. megsegitéséhez. .

sl.cdelmel S II1Q):!j.?allására ö . V···· 1- Az adonlu'nyozás nlo'd'J'a"_'Ile, oros -~r<lncné á720-.
Belllg}lnliniszter úr, az egyház, a 3720, Bellcze józsefné, Vörös 1J_E1?JlSze.fi-fJ~f)zás.Egy
község és az adakozók támogatd- Juiin, Feherváry fe.:enc 2976- évre szolő adomany-megvállái.

sávai megindította a Zöld kereszt 29'76, Paiolai ferenc. Lesnicz· 1-:.) Havi megvdltgs, bizonyos.
"gyermek ebédeitetési akciót." e7léf:: k y jólsd 2784-2784, Bencze pénzösszeg, illeJve lermészet-

J ' f B - I E - L - i -~eni adomanyozás.°d-- é h l .("' k ozse l rIC lSe. roo eSl1\CZ <yro on It 'gy e yen jvzne él sze*. • • , 3) E k k .-.... _ JozsefIle. Sarhegylné Szebeny gy-egy gyerme ne Itap'
I?eny Iskolasgyerl1l(keIUlcl<: a IAnna, Tóth józsefné 2592_ ebééf.eTtéiese-a 6Izollsag---tl+~a
qelterűletea az E!.gységes Munkás 25'92, Hunya Laios, K!ingham- nyilvanlartolt gyermekek közül.

I
Bármelyik adományozási mÓ· ~

Ol/honban, ahol éj Iwnyhcl f",l· mer László. f(linghamll1er Lasz· dol válaszIjuk is. a cél ird~-·

!igyelói liszi~t Baranyai Islváíl-; löné, I-(ovács Mályás 2520, j«iben legyünk lekilJtellel cirra.
né, lö!<cré!(pénZlilri igazgöf6 I vitéz fClrl<as Lászlóné, Hornok [lOgy vagyoni· helyzelünknek. 'I DI'I'C)skd To'lh Jo' - enf Hun" m«gfelelő adomány I adJiunk. (A
ll'- l"·· I E' k I" • Z.,~ .•.. yu<!Je . a ld e. zen a ony Jan II D· . I 2°56 20 <;:6 ~élZdák holdókenl 2 kg_ hu.zM) .rmö, lenes zrel G - G C1J •
127 rJy'ermel< nbédel E n-öny Ez 60 ho.ldds nözdanál 100 keY.
_~6- _ '" . _. ~ to· Dién..:s Jzráné, Gabriel Irma ts eo. I búza, pénzben 16-17 P.
ll1u~kában cl N?i Liga lagjai 21·.t'i-2I'12: Pd,rócza y.C?el'g~ly . A fixfizelésü liszlviseJők ji

segllenelc A. masodlk konyhö 120"6._ J-(aJ,mar Ak0S. vllez MIS- fizelesüknek 2 szazCllel<ál lld-
a kocsorhegyi iskolában van, ahol. !wlen Gahor, Vdrga ferenc, lak a léJi hónélpol<ban _éa 1
31 gyermek ebédl2l.,A l<onyha-i.1 Val'lf{i ferencné 16-16, Szabó százale!,ál a Jöbbi hónapokban.

, _ ,.. Elek 11 20· és dr. HdnyeCzne Ez 1-1 lanflónál U5-DO ".
pélrancsnok III Fehérvan FerencI f· I I· 9 P 60 f· I' I közötJ vátlozik fizelesi fok"'-~ _._--_ .. -- - 101t'l o an . II erre _ v

l~l!iÓ,t(Jki - bár nem larlozil< Ös:;z(;sen 1056 P '1:0 fJ·IJe-.'( lala szerint. A pdpsag ls a Ali'
eu; llyobb kulcs szerinI öJÓzik.

il gyöllgéd nemhez - nagysi- tesz ki. Hogy célunkat - szerenesit...
kcrrel 0rvényesiJi Szibériából Pén;tbep.i segélyt adtak még: 1~Il, ehező leslvéreinl<el mell-

, hozotl főzési IllCJomány::í1. A Örq~szőllói Hangya W P.. melllhessiik - mindenki olyCll'l
harmadik számú bonyha anagY: Endród-Oyol11é1i Takarékpénz· nrányu ödom6nyl jullösson ll'

. "~O _- .-: _., lár 25 p, Varju József gazdal. BiwIls6g rendelkezése re.
lapos-u]telepl Iskola 31 Icwl1lojél- koc1ó í!8 P 21: f" fiírschl k1ihály Segély iránli I<érelmekel cl

~ L\ f",lderiIŐI<hö:;.::: kell eljullBlnL Tel-
nal< j(észíl izle.les ebéd~1 En:, és Spielbel'~er József I\ereske· jesen felesleges akár oz elól-
Il~k vezetője Tllköry less)) t;~ögy dák'15-- t ~ P, Alapy Andor járóságol, lIkár a bizollsih~. fClil-

sZGrelell('1 véRZi fdradsá~os gyógyszerész tO P, Kalmár iöit zöklö/ni, m~rt cl bizollsá~
P V' bP 48 f nem l;eresl1eli fel helyszinén íj

munkáiát. HelyeI/ese: Dinyo !rnrl:' 4 . é1qu Imre . " se~élyre szorulókot s a bízolI-
Regina fdnilónó. Az öl'egszó- Benue SánGor ;5 P. ság él segélyezést ~sa\( i1 fel-

I Bdrkezett természetbeni adomá~ uerilés és elbirálás ulán fOllia
lőiek sem lJanaszkodhdlnak, á.. k E d ",1 k·' - ]0:: - I -- 'I -.nyo: n rou ozseg ., ma· esz <OZÓ lll:
bizollsáel i'l negyedik sZ!Ímú· 'ZSd buzo, Timár jános 22 k~·

honyhál él kápolnás iskolában kel.,;;3 kR, répa. 15 k~. petre'

állHalIa felti7 gyermek réizére~--l zs..:lvem, .,.Szabó Imre 25 kg'
A vezelő ill Diéneslzróné-.ta- kel., IS kapozsla, 20 «g. kaja'
nilónő. . rábé, 20 kg-. peirezselyem, Ti-

, _ _ mór tv1iháiy fiai 45 kg. hagy-
A valfozt'lfos, Izleles és lap- ma, 96 ki,l. kalarábé. lf>5 kg.·

láló élrend, amely a ~ gyer~ reDG js 20 kg. petrezselyem,

mekek naflY része ~Iő!l szo- Cl,,1Mkó Mdtyásné 20 kg, hagy·

kation fózelékféléhból 611' iD", lOD kg. kalarábé, 20 kg.

kílünóen beváll. A lelni és pi_ I"épd, tiul1ya A. Islván 4 lq~.

d
. l d' I l fLhlö!t szalonna és 50 kg. bu·ros o nl <ez o gyume ((HeO l: ._. _I za, Uiházy Mildós l kg. zsir

es a nllndenllöp sz:aporodo I és 10 k~. buzo, juhos Már/on

"duplöporciósok" ékesen bi- 19.9 kg_ buza, Brochma István

zonyílják az élelel< izleles vol· J' 14 kg. b~UI, Ti~nál' Imre 22 kg.

lill és elZ akció iil<erél. Ibuza, Vaqu Pal ~O kIJ. buza,
O. Hanyecz István 22 kg. fJUZé21

A gyermek lelke
forog veszélyben az erköloseibe'n

meglazult l1ázasélet bilnös környe

zetében - mondotta megnyitó be

fzédében a Katolikus Akció csa·

bai egyházmegyei t?nácsi gyülé

sén a csonkanagyváradi egyház·

megye főpásztora: dr, Undenber
ger János apostoli kormányzó,

Valóban a házatársak örökös

civakodása, valláslalan élete, dur

va beszéde, káromkodása rr~lIell

hogyan is fejlődjön az ártallan

gyermeki lélek?

Az iskola nevelő hatása, a hít

oktalás felvilágositása, a temp

lomi szentbeszédek tanulságai er5s

nyomot /tilgynak ugyan al ifjú

lelkében, de mit ér mindez, ami

kor a szillök nelll ápoljak gondo

san az elveteIt magot, sőt csirá·

jában elfojtják fejlődö eszményi

gondolkodását és érzl.llelét a gyer·

meknek,

December 8·án 350 gyermek

járult Krisztus ollárához és telt

fogadalmat arra, hogy él szivgar

dában hííséges testőre lesz az Ol

táriszentségben jelenlevő Krisztus

nak és a felnöttek közöll is apos

ollcodik aSzenIszív ügyéérI és a

lelkek javáért.

Kedves Szűlők I Az okos sze

retet éit felelősség sl.emavegén

nétliétek a tüzeslelkil ifjú hadse

reg nekibuzdulását és munkára

késlségél. Ne gátol játok apostoli

munkásságukban, ne okozzatok·

nehézséget nekik kemény és ko·

nok elutasilásotokkal, ne lopjátok

kl sZÍvükből a gyermekeket sze

rető és megáldó Isteni Mesterhez

v~ló slenl vonzódásukat és hűsé·

get igérő szeretelűket.

Panaszkodtak. hogy ma már

alig van j6 gyermek. Az élei azt
mutatja, hogy a bölcsen nevelő

élO lélekkel dolgozó szülők gyer.
mekei a jó példát követil' és nem

csak lstellt félik, de megbecsüli!,
gondviseiö szüleiket is I

Endrőd krisztusi szeretelIel gon
dolkodó, áldozatos rétege adom~

nyaival lehetövé telte azt, hogy a
falu minden didergő és éhezö
gyermeke ruhát és hónapokon át
meleg ételt kapjon,

Ez a testvéri megnyilatko!ás
nemcsak azért történt, hogy ke
nyeret kapjon az éhező gyermek,
hanem eliásorban azért, hogy a
segítés háldra és szeretetre indítsa
a gyermeket a minden jónak adó·
ja: lsten iránt.

Viszonzásúl ennek a Ult!k neme
sltés ápolását kérjük is várjuk a
szü/óktól ;,/
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Gabona és';:allatárak a
pesti piac6n.

,~. hét végén a helek óta pangó bu
z3~r valalIlit pendült. 80' kiitJgrallllllos
lii?a,idékl buz~ér! 1860-18 90-el, ta
kar:lIiÍtly lirpáért 17· et, tCilgeriérl 13-at

l (!::I1'lr0r.1űn IG, neba; 17.) blí7.akorpá.ért
I!a:,),tételben ; 2 OO'i) i fjl.elt<:k.

t-. sertésvásárnn hetek óta oly
naeyarilnjt, h:lhajt~s voll, hogy csak a
kormány j;lle.-vencios vásárl<isiI llka
dAlyozla m~g a nagyoob árcsökkenést.
'Jt'5rc 5'7.0m l.lalon elkelt vnln'nennyi
se, tés 8 !iÍvételé'.'(;i. 130 kilÓn feiüii
fiil'J'Clbb sertéseÚért 85-96 fillért, 110
kilc'l:l flllűli fiata! sertésérl 82--86 fil
lér" 90-100 kiló~ rr:a!acokérf74-80
fillért, 150 kil6n fsWjj öregserlésért
74--82 fillért, durqa öregsertésért 60-

I 68 iiiiért, allgl}lscn':asűidökért 80-92
fillert fizettek a fl'ti'rlcvárosi serlésvá·
sarl)n.

1\ gyengeborjú ára iegutóbtl 5-6

I
;!ili':rt esett. ÉIOsli.lyoal) kilógranunolJ'

kip.t 70-86 fjll~\ ldtllk minöségsil~'

·dllt. .

Ezr:

ÖRAK
ÉKSZEREK
DISZTÁRGYAK

dus választékban
finom minő~égben

TAUBER
MEZÓTUR

Gimnáziummal szemben

Endrőd-Gyomai

Takarékpénztár R. T.
Endrőd

F ókinfézet:'·.Gyoma. Telefon: Endrőd 2.
Folyósi! rövir.llejáratu mezőga7.dasági

kölcsönöket. Elfogad felmondásnélklili
betéteket a legmagasabb kamat.
melleU. Fogla Ikozit< a banküzlet minden
ágával, szeJvénybevállások, ?rany- es
el.iislpénzek, valamint külföldi pénzne
mek beváltásával il. mindelJkori legma
gasabb árfolyam!}n. Mindennemü fel.
világositással és utbaigazilással dijlala
nul áll rendelkezésre az Igazgalóság.

E nd r ö d. ö n. a Nagyperes
diilőben 8 kis hold, Décspás
kumon 1 k. hold 266 n. öl föld
kedvező fizetési feltételek met- .
lett olcsón eladó. Érdeklődni
lehet Békéscsabán, a Békés
megyei l(ereskedelmi Banknál.

KalifoTllfai pajzstetűlöl mentes Gyü
mölcsfát, MagastCSrzsa és bokor
rózsát, diszfát, diszcserjét, Ével6
virágot, Gyökeres sz61~vesszfStsIb,
bármilyen mennyiségben igen olcson
s7.állít Unghváry József iskolája Ceg
léd Budapesti iroda VI. Andrássy ut 5li.
Oktató nagy árjegY:lék ingyen.

~~Aftft..IIt"'''A..ft ..
Vésztő község föterén, a Icöz-
ség ben egyetlen szálloda éli ven
déglő azonnalra is bérbeadó.
Felvilágositást nyujt dr. Prönaí
Ernö iJgyvéd, Békéscsaba, Ferenc,;
József tér 21.
~~YWWWWWWWWYWWUWww

Az Endr~d...G'Yolnai
Takarékpénztár Rto
Dlhldenféle

yabonaneInüt
Indga!i piaci dron
vásá rot.

r + ra;

A Katolikus Népszövet
ség Temetkezési
Segitöpénztára

utján mindenki könnyilhet az elhalálo
zás miatt jelenlkezlJ gondolI, megnyug
vást szerezhet magának és csaJádjinllk

Iratkoz:zék be tagul
Illert ezáltal csekély havi tagsági diJ
ell euében oly öS8zegüiemetési segély
röl gondoskodik, amelyből a gyógyke
zelés, temetés ntinden l<iadása t8del:
hetö. A temetési segélyakciót a nagy
varadi egyházmegyei Apostoli Kormány-
zó ur 1933i\93t'l sz. illalt jóváhagvt" és
ajánlja.

Tagfelvélel és adijak befizetéie az
Eml röd -Gyomai Takaré!cpéntár rt.-Rál
Elldrődön.

Tag lehet mindeo 14-65 év kÖlIölli
egyén.
~()rvosi vizsgálat nincsen! Legkisebb

havi dij 50 fillér. .

.Az Egyházmegyei Hatóság 1238/I9S4.
számú engedélyével."

Szerkesztésért és kiadásért felel~s:

Stefán Béla.
Nyomtatla a "HungAria" könyvnYQIll4a

vállalat, Gyolllán.
Fel~ö8 U&eIH'ez~t6: Teket Sándor.

MUNKAsl-\ÉRDÉS

MUNKAsAINK
ZALAMEGYÉBEN.

. Néhány hétlel czelöll közel ezer
munKás! vittek Zalamegyébe na
gyobb erdőkiterntelésro. Rövid idő

. mlllvil azonhan a munkások nagy
része abbanhagyla a munkát és
h3zajOiL Az utolsó százat.] hal
tóság toioiiculon kűldie haza. illerl
..nuyH sem ker~slek, hogy.a va
súíi díJat fízelhessék.

-~!:llavármegye közigazgatási bi
~ol!sagj üiésén Talányi ferenc
feI::;01:éf?i iag és farkas Tibor lá·
Ill.idf!l!( al p.ldöxitermelö vállalat
~j:\:sz.(;:iáli::; m3p:atan.:í.sát. Tétbódy,

. lö;so~lII ki<ziilte. hogyavállalill
e:kll fe!je!enlés ;örtént és folyik

I . .

l
a 'lJ ~s~d.laL Al. ;;lac50ny munka-
bélel~ mia't Zalából cS-'.lk 30 mutJ
kns [e!cnli:ezell, ezért hOl-tak Bé·
l<ésl"1tgyétöl Ji)'l'1Í\áfoka!. de ezek
;g c!;hJnh'!gviák él lTIUlikál, merI
n2pl)t.t<i rd SO-90 fillérnéi nem
ind:ah: /(ihbei keresni.

['ri'eié!í<:li hangsulyozluk és él

;ÖvÖ!~: nhve is figyelmeztetjiik
jJ1ur,k ~':aii1kal, I)ogy (lZ el.fogla!í
mUI;l(3Ikíye~et - rl1.1rói hólnapra

, -'if: ilagYlák cl. Vitéz dr. Márl

Í<yEP,:l1il a/ispén /{iielcn!i~'I-e, hogy
bár!;ci és bármikor relldelkezé-
,.;ére fli a rnul'k:\ssáll1ak. ahol
!og0s 0$ méltányos ki\;ánságok és
köveklések kies7.közléséröl van
s?ó. Vármegyénk f6ispánía is /{ész
ség-gr.1 ~Iiár nemcsak a Miniszte
riu01."'lkban, de n~ag!\nválh!cttok-

n<ll is. hogya megélhetésre elél!
<.:éges munkabér biztositassék "'a

m· nkásságnak. A '''árIl1egye mun·
''''f.S3I::áJF:k jóhirn~ve és jövőheni

e!l1elyczkedésí lehelösége azt ki,
vánj;ik, hogy először fordulj;;r;al<
li n:unkások vezetöi távirillban
vag'V le:crollOI1 a v3rmegye ve:re
töségé:lez és ha euk k()zl>erépé~e

'1C!1l jár eredménnyel. eSek akkor
11ag}r!ák el a munk3helyet.

Mindenesetre elítélés! és rosz-
='1.31éÍsl érdemel az a véillaia!, me!\'

l nehé.l my nka. végzését -- a II éi ói
l :'llill.i1S ted~~7estlre llel~ elegendő

( I)érert ak,Hja vég:czlelnl. De hisz-
$Z íllc , hogy k07igazgillási clj;ü;\s
után még ill ilyen v;\llala!uk ís
belA I<\:;r;j kéllys?erUlflek ~s li .;z,
le~séges llJunkilbért biztosítallak.
E:!éri kérjék és vfirják illeg mun
kásflink mindemilt a' vcírrncgye
Vflzeröine!~ segi!6közbení<\rását I

Gyüjtsünk
gyógynövényeket

lJéHlem c.sök ujjnyi hOSS7U gvö"
ké!'daröbkáköt vagy forll1élfl.:j<>
kel. Ezekel kövér földbe 60
cm. sor és 40 cm. IÓlávolság
ra ülleliük ki kissé f~('dén. Ebl
ból az anyagyöicérból Irágyalé
és vizönfö/.és mellell nyerjük
a~ulán ószre él gyö/cér dugvá
nyokaI. Az . anYllfeJllpe/ löbb
0vig li fennlarthaliuk, de lellei
csak elZ: el$ó ~vben így telepi
Ifni és késóblJ e;~a:< az oldal
gyö!csrel\lJól szaporitani.

Torma lerme9ztéssel nOByoil ér·
demes ha~ánk"anloI1IQlkozn;, mGri
~It-ll<inlve alfól, hoQ'V l hold
lerülelrc'il 14-~().OOO eladhalö
lorma$zálal leh~l szedni. lud·
nunk kell azl. hoQ'Y kilogr;:,mlll·
la 70-90 fiilérhll kerül. I~e csak
9000 drb-I sz.ámilva is, QZ 600
kg. IOrlllaf j~lenl. 40 filiér~s

aron 240 P b~vé(el 110IdélnkinL
Az érlékesilés !,önl1Yű, meri
még !nosl is jelenlékeny meny
nyiségeI hoznak be hozzánk
l<ülföldról' különösen N,z!11ef
országból.

Száz gazdasszony 200·200
fl. ö]flyí ierülelen alinvi iOI'l;!dl

lermelhel. hOllY va~!ol1l,,5íelben

·volna· szállilhi1IÓ BlIcJ (\f1(!S I"e. ;:,.
küllerülelj körök kélroljálc f"i il
Ilelyes lermelési iÍg'tli:

Évek óta felhangzik a bU7dí(;\9. hogy
gyogynövéll~'eket lermeljünk é:l gyUjt·
sünk 1\7. alföldi klima ~zeS7.élyesség<~

és az érlékesiiés nehézsége mia" r'er.)
mernek h()zzáfogni gazd!\ink a val6han
több jövedelmet nyujtó üzemág beve
zetéséhez.

Tájékoztatásul közöljUk néhány olyan
gyógynövény mai piaci árát, amely nem
kiván kllön vetést, bőven van kÖls~

~ilnkben is, de évröl-~vra olplul:tul
anélkül, hOlY haiZl1unk volRa belöle.

Árvacaalán kg-kint 350-400 t, bu
zavirág keken Iill\radt 250-300. dcka
farkk6ró-virág rövid szárral 20-22,
f!Irtösbodza fehéren száradt 50-55,
ki~kényvir!g 100-150, czila"l!r~'lirzt

80 .. 90, kamilla,irág 30-5(}, kank31in
virág kehely nelkill 150-,200, ökó:'flt
rokkoróYirjg aranysárga 150-200, pí
pacivirAg 90-lOD, slark.>ilábvirág ~o

60, béléndekleYél .15-85,' 'diófalevél
16-18, fehérmAlyvalevél l6-IB, kes·
kenyleveli.l utifil 22-24; i11.éle~le'felü
urifU 16-18,Japulevél2Í.:.<,24, ua.dra
gulya/evél tl3-10,apr6bojforjáll.IS-20,
ezerjófU röyid námil köiegelt 50 - 55,
fehérmá Iyvll gyökér háJl10ZVil . GP -6-'l,
földioodzagyökér 18-20, aranyro<:s
500-600, kőrishogár 5IlQ":"700, b~du
O(lgyó 30-35, csípkebogyó liiaggal20-
22, mdg nélkül 60--65 f.'

A polgári és elenii llllilestülel fip.yel
mét ezuton is felliivjuk arra, . hogy :J

gazda5á~tall és nö-iénytan taliilá~-1val

kapcsolJtban minden tanul6n?k tegyék
I<ötelességévé a:x elöfarduió gyógynö
vények gyüjtését és" bes1.OlgáJtatásá i:

Legcél:lZerübb volna'; már tavasszal ta·
;ll1lll1ányi kirándulásokkei"etébe1" Idok·
talni és houászl)kiatrii tanitvány'líkat
e nemes szórllKozasl nyujto é"hasznot
hozó rilUnkához;,...:.,· ·Ezer tanuiő cSilk
1-1 kg. gyógynövényt a<lion be, máris
olyan jelentékeny összeget'bii:tositariú,

, hogy abból a szegéily gyermekek irka
szijkséglete bőven fedelve. h~Í1ét.

Es ha a felnőtt.: lal<össág - Játja a7.
eredményt, maga is munkAba áll és nem
néri. el, hogy olyan érték. vesszen el

. énöl-éV(e, amely J110sl.rnég:csak mint

. gyom és· vetését pus7.lilc> "paraj" isme
retei előtte..Máhoi egy évr~ kivállCiian
várjuk az eredméll)'t I

Kö zga zd ca § ag
.- "-"' ;;;,;0;;-..,,,..,'............

A torma termesztés
.A útr,ma éveló növény, amely

sok helyen vadon, vagy elvdl
dLllvQ lenyészik. Ternleszlés~re
.'~ enyhg fekves1i sik vaslag
termórétegi hQmokosagyag,
II~Yl'lloshomok ~s lelevliinydús
miirll~' lall1jok a )llgmegfelelób·
_ek. A. lelepilésnél az ~Isó len·
Aivaló II . talajmegmunkálása.
Ossiel II tllrUletre 230-300
máu8 jó iT.lI\más isldllólrágyál

MinIünk ~dl. kal. holdéln.k~nl

ilil il Idlail 50-70 cm. mélyen
'm~gforg(2liúk,:Eorgalásközben

minden nem oda v~ló gyom Ol

M~rebolliir_paio~okat slb. gon I

dosan ·efliivolllunk.,.Sl(Írazabb
vltiéken a!> 65 zi télepilés' a'já ll ·
lillosabb, .mig nedvesebb,w a
taveszL (márc.-ápr.) A mt1ve
l<is lehet egyéves, vagy több·

~es.

LAz~gyéves mt'lvelésnél a le-
. 'e,.i'ésh~z 30-40 cm. lalpRYö
kereket kell beszerezni. ·Eze:·
k~t . II . ~yökérdugvánvokat a
("nlimódon eikészileIt földbe
ao cm. sor és 40-50 cm. ló·
távolstigra ülleljÚk el. 011. ahol
a falai $z~roz. II S{klllúvelésl
IIlkolmoz:Z'uk.· A forma dllg

vb"yolcal, lenl es fenI 2-~ Clll.
kihélgyva. durva zsakdéllClbbéll
V'éiig dörzsöljül<, 110l-1Y él mel
lék~yökerek és' s7emölcsölc k
keriIIienek rÓI~. EI. ullln üllelóft'l·
nl eldugl:lelljuk .04-5· fokos szög,
alall il lormasl.álakCJI s ha ld

YUizol telepilünk, "laposan be
i~ öntözzük, Tavasszal meginI
dal 8 levélfeilódés s ha a so
rak már ióllálhalók.'megkezd
jük at; elsókalDálásl. Ezután még

I i kapálti')! artunk neki, vi
IH'hva mindig, ho\?y n fógyöl
kereke' meg ne iOérlsük.

jl!llius végén. lehefÓIí>~ borís
leMben ~ töveket Idbon/juk s
smellékgyökerek",' II fÓllyökér
rn~llól ,levágjuk. Hd kellónél
löhb (-lj. képzódölf, ali is e .á
vollii\lk..~eönlözés után ujra
ráhu17uk (J földel. Hd szüksél

lles ezl auguszlusbCJn ujra meg
ismlile!iül<. A 'Grma kiszedése
okI. közl?pélÓI nov. közepéig
IÖrlénik. Legiobb forgalással
I!~ybekölve elvé~e7Jl!. Elóször
ásunk egy árkl)l. ebbe belefor,
llCJtiuk az elsósor tormal. élZ

első helyére o másodikal és
igy 'ov~bb, A kiszed.zll lókél
meglislfilluk, a lalpl?yökerekel
meglisztilásrCl lüilÖn válogt'l!iuk
II szép vasla~ fógyökereklll pc.>
dig csomókba kötve elszallil
juk;' A levelek ból csak a sziv
levelekel halniuk rai/a.-A ~yöl

kérdugványokaI va\?y azonnal

. állandé> helyükre ül/eljük. Vél~Y

csoüiókbaköive elvermedük és
csak ·tava~sz.al ü!ieljük ki,.

'2.. A többéves művelésnél nem
gyökérdugványokat üllelünk kl,
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