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Az újév Itvlindenható lsten szerete
I tél és jóságos irgalrndt is.

A szilveszlel' C::) l i duhilj j A termelé::i hilleietien ör6- I Akik tiszlón látnak, azo·,
, '~ h 1,llyal ' .. ; o" {'t(':/',', ",' ~'y'\'r'''''k ll_ar. nem tudjak b,?csopni001051:0"<:'S angos zene l'\Ui _. F\ v u...· '

I" ~ > .' I l' onl,'"" lerll'le,!\,t>-ikot. ol tech.. és ra!nöl( veze/ni. Azoi< jólurmas Ilanglal'/él Vl2fSeny' U~ .,,, ~ 1"'\ - ludják, hogy, örökké nem
re kelt egy dübörgő, min- nika ti! fléjl6dés cSUCSPOilt-

tdrt ~Z öröm, dIC nem tart'
'd~llt átható, szivelrd7..Ó, ján tetszeleg.
mind.inkább erósöd<') 010- Miért nem jul hát mir.- I ilat él nyomoruság sem. A
, . l' d I' dC>ll"I'fln!" 0'1 l' ,_>rf (-,l 11Yl)010r, bfJnös rászolgál az lsten

1;(11; lJT, e ef~" el ellseg, nyo- - h ~,

mor rikoltó .szirélldjd. éV: éh~~·élJ, (} szenvedés? suitó büntetésére, a btc:--ü·
Al egyén is IMsddlJloll1 A l'ém:, a kétrlellek gé1Z- Ide:'), igal ember szívesen

él t<étségbeesis pusztiló ör- Iddsági háboruja nem száz- v611aljct él jó Islen próboté
vénye előtt jaiong- és biza!- ezreket. Ilanem milliókat telet li.itartása és hűsé~e
m~nak ~dé)ludni készülő bizonyitdstlra. Tudiák, hogy

követel áldozéltul. A IH1P~ lj J'o" VÓ, az e'li"t v"'I'la" 5'" ,azu-
mécsesénél v15rjé'l a sza- ~ u "
baditó kezet. z3iság~ <az any~gidk szer- téin i5 Kriszlus egyházd I~sz.

telen, mohó l,eresise or-l"cgéS föld elmulllak, de
A panasz állaliÍflo3 min- Öszágokat t25Z töoli.re. él tár- dZ igéi elllem nlulnélk"1

denült. Nincs orszál'f, ahol '
o sadcl!om millióit veri rab- A kereszt vallása lelkiis-

az életviszonyok ked\-'elle- b'l' I.bI ln C:'let<. e. mereles köfelességte/jesitésre
nebbek ,ne volnéllélk, mint ['-I Ál" I . l l. ~ m~ YJII. V~ osá~ga e.. szóiitja jel a gazdagokat és
él [níborll előll. frélncii!Ior~ ~ise!hete!lellne leSZI a .. ~~- hata!monlevőket e )\lfünmínt
~zág· megl((jpta E!szász- loli.at az II szomoru koru!- " . ' ~h
totharingidt. !J e k cl ss z 6 i t'. mény. hogy él világválság l A ktebar(l~) sze~eJet ör~li.

n vallásosérzé,st is l)ikcldI2. 'P{1!,,~~rt~sa ertelmeben . ~e.la-
r~ngeteg hadisarcBt. s mé~ .' iLi''''i. ~gdLsa~or, f<zstViZfKS
gis társadalmi zélvl1rokl,al. 1~~ellte[en. egyhazellenes, b611jsmódoll{öveleld I(ris -

lelkusmeretlen akarnokok ez- , ' , ' z
munktJl1élküliséggel {<üzd, . , ' '" tus szent verevel megvdltoll

Németország óriási ál- re!, ~al,lá,st~lall. Ifanyzaf,ok 6z(>gén llek milliói irdnl!
nepdl1lllo Ifatm el alwriák l •

dazatokkal pr6bál!<ozi!\ le· rabolni aZ emberek lell<é. .~e a szegények/61 JS meg~
vezetni a nincatelenségés ból az isteni ígazságosság- kivanja. hogy istenben biZA
nyomor fenyegetóárját. b;), l:! Gondviselés minden- va, munkás, takarékos élet·
Oroszorszá\?blttl {'l bolse· [.;ire kiteriedő jóságáÍJa vat- módra berendezkedve. VClI,

vilnms dühöng, s évenl<int ló hitet és bizodalmat. iásuk ~zent tönilásélit kÖ 4

százezrek pusztulnak el éh- Egy jotláJJal nem javitják vetve n~!u~()dl,megérló sziv-
haláltól. embertársaik nehéz életkö'" vel hallgassi.wök Clzolm:i,

A Ichrol keleten "llandó rtilrnényeit, e.gy morzsát nem kik iÓ3lándek~éll é~' !>aiai-
. , '.;;' !<at ~lereló sZivvel öterezve

harc, rJélé1meril<d orszdgdi- ,ultlÍün<3k slnv1odo ember- segiieni kivánnak millll\.
ban megisméllódö forfa- lárSi]~knélk.,a k~r.vagyonb61 Ne hallgassanak az uszi·
dalom kiállójél il l1épelé· megflzeHehk minden Iépi l t6kra, a népámitó/cra, a lel
gedellenségének. sü~<er> önzetlenül n~m esi- kiismeretlen és sClj<ítcéliai-

Afrikában h6boru dühöng, l1é'1lnok semmit, it népet köt i<eresö, gyOlöletet ter
. Spanyolorsuígban a forr(2~ csak éifra hdsznáijcík, hogy I ieszió haszonles6kre.
d~lmi IwrméÍllyok ef:ymá$- fondorlatos módon. gyü- Rajfuk-saiát szorgalmuk
után' megbuknal<, I'l l\isan- lölköd.ást ~zit6 rdgallllaik· és helyes életük inelleH -

'11 k kal mean\!erve. rn~(Jul\rlak eSél!\: ClZ .Uri,sten ~S az ,Ó
tant éi c!lmo, s!örn~/ű viijs· ö' 1 t:o I t t 1- t I

t l b
, t . - , 'I parancsai ISZ e o, <Jzt e"

kod4sbol1 vanrlal{ kisebb, Sllivaza o ~ II osllaSé!v~ . 't 'l'·i, , 'ó á d'~1
• b' t- 'll' t ló' IJC. leSI ell! ~JVbnO J sz n ~ <ll

Ao': '1 k I hA: I," JO LJ cl as vagy e t(e u b -t-s. 'l ,'th t I
s~gel < e, s a ne ",z t\oz· , ., t . '" k ct· ern el arSlll <segl e ne {.

pOZIC1G GSIO(} I&tld '. IZ • _
~(Jxdas6gi viszonyokl<al. ugyanakkor kioltják leiktik, Az UI e3ztendo hozza meg

Csodál!lllfó-e tehát, ha ,ben az egyetIlln biztélló rel- éld, ho~y az ellentétes áram
a trianoni megcsonl<itouMa- mcinysugarM ~ az Istenhez lalok közölt vergödő mCl
llYllforszóg cl gazdasc1gi el· való állhatatos rdgaszl<odás gyal' rátaiálion őseinek he
SOrvéH:4á$ és tehetetlenség ~S l1Qség biziOS julalmot és IVes é3 jobb időket hozó
l<im:ó rabbilincseiben kese- ,?b~ sc:rsot hozó nemes uljára: az istenfélő, egyhá-
[ig és fdSU[t kedéllyel néz erzu!etet. I- • l II • cl-'
él bizonytaléln jövő elé!? É 't k fi' 'I zát,llazálát e (es OQaa ,ás-s ml nyerne a e reve-, .. '

A mostani kor gyermeke zetettek ? Még eSélk egy dél- l s~l. ~zereto, fJs~tán16tó, ma"
sokat szenved. Cs ami ~ rab kenyérrel sem kapnak gM flZlrevezetl1l nem enge
legjobban gyötri, nem tudja löbbet, de ugyanakkor hi- dó és boldogabb időket

miért? ' tukk~1 e~yUtt elv~szilik ~ :3eítel6 ösvényére. -y.

Tisztelet adassék
Karácsony ünnepén Csernus

Mll1élJy apalj)lt.<b~IlOS kil1irdelle.
IIO~Y CilJÓ es élelmiszns~gely

blóll ólliljliCl részesíteni azokal
d szegenysorsu ~desanyák~I,

oklk él vila~fJélbolú. IQhill /g19
után ölnellöbb gyermeket hoz:·
Idk II vilá~rtl

Harmiflcöt olyan izegény man
kásass20flY lelelllKe7ell, aki 19/9
olu 6-7-----r8. sót "thány 10-11
gyermeket ,t>zillt.

Lllht.<lel/\21l csodiJlallo!ll ~s m~ly.·

S~~lóS Il::;1Iit1ellel nem tekinteni
,uek re II regyelmezell lelkű,

(slell törvényeil, hazasság\ es
küjükef példás lis zlasággal meg·
larló ma~yar rnunkása5slo~
Ilyokra I '

Ha héJboruban ki/Ünlelik 'a
haialI megveló hős katonákat, '
u~y oz állom es lérsodalom a
I~gllalnobb Idlúnlelésben KQ!)·

len e, hogy ré.-szesilse e hős

m<'l9Vdr nökel, akik az erköl
csi és g<'lzdasági háboru ször'
IlYű forgéllélgáoon ls önfeláldo
zással leljesillk lJilvesi és -iZÜ'
16i kölelességük.czl!

~ . '

, ' Ha az al [am segélyi nyujt-á'
lJtlboru rok:\élnljainök és nyug
dljdl liszfvlselóinek, mellányos
voln", hogy II megélhelés nyo·
ma~zjó gondja alól n1(imleailse
e derék enyákal, oklk ft ma·
R\rar é/eiftl élelképessé~él biz
losilihk gyaKran lZQ'ctszségGk
feláldozásával, li/ellik nJ€grö
vídilésével.

Tiszteletadassék a derék hitve·
seknek, akik él hcizassa~ szen1
élyellek Ilsr:.tas·ágállökéletesen
megőrizlék.a házastársak érinl- ,
k~l.ésében llZ lsten és 'aler-'
meSLe/ lörvényéhez becsülete.
seil all«:lmazkodftl!{, annak Is
lenlól kijelöli eé/jtll ocsmány
és liszlességielen fajfalönlw-'
dással meg nem hiusltollák.
hanem a házaséletben a Te
remló véglelenü( bölcs és szent
akaralál követlék. '

Tisztele/adassék e derék, sok
gyermekes családanyáknak, kik
s~m élei/anI, egeszségügyi Vll~Y
gazdasági viszonyok hamis ln w

dokl5ira nem hivalkozva ké~z

sé~1l121 és áldozalos lélel<kel
fogadták Islen aJándékát. él há
zosélel nemes gyümölcsél : a
gyermekeI.

A hllzának, az egyháznak, s6t
végeredményben az Istennek"
szüllék gyermekeiket, akiknel, ,
ay. él rendellelésük, hogy Isieni
megismerve szeressél" szo\
~áljilk és örök boldogságál az
égben megk8liliák,

Adi" el jó Isll!A., hogy gyel'
miEkeikben sol, örömei Illlólja
Il(jli.. sIslen bóséges áldásán
kivül azoknak jÓ'3liga és sze·
relel~ lIZgyen -julalmuk l



.-"1,.

, Január lY-én a varjasi és la,
j nilOföldi iskolákban, ;afludr 26
1án. i) csejli és öregk",rlí islw..
j Iéikban, február g-én llgYZInCSélk

l öregkerl\ kápolna s iskolabéln
j mulalunk be szc!)tmisél
l t-\z Euchariszlikus F~rfi-llgél
\ február J. én d. u. fél 6 órakor,

l, cl JéLUS SLive S7ÖV~ISCR cso·
1 nor!vezelöi február 2 án deIelóI!
l 3/4 l ~ órakor. {! LeanyeQyesii
! !<ll· és LeánY-Club február fi án

l d. l!. 5 órakor larljCl h<lvi iljfa
. t():~szí~át, Szen! Ferenc lll. rend.
i j<, január 19·én d. u. f~1 3. az
l O:lilre{,!V~SÜiel ;anuár 26·án d.
l lj. fél 4 óiakor vesz részI el

I flavr-nJta:ossáp,'on.
t~~""..,.~~~~
i UVlégis csak haladunk!

I Egy:. pesll<örnyéld nagyközség ben
Uf'llIieglben k?I~.lil<us gajlóür.nepélyt
rendel,tek. Egy kis saj(ódaraoot falusi

I
gyermekek adtak elő. .

Ug~' volt, hogy három kisfiú beszél-

Iget a sZinen. Az cgyik a71 mondja cl
{ppen, hogy él. nilgybácsija nem jár

l templomb?, káromkodik és Kiss Ujsá-
got olvas.

A másik erre er:t mondta' .
- Jaj bizonv, ClZ én apukám ill a;.

Estel és a SzinlJá7.i Életet olvassa I
Lbben a pillanatban a terem zsúfolt

padsoraiból egy et'öteJjes fédihang be
iezörditett a kis s7.inés7ek elöadásába.

l po hal1~ erélyesen és bosszlIsan ezt ki-
! állotla: .

f
- Nem igaz r .

. ., A kis szil!ész apja volt, egy egysze
i r:1 ember, aki még s:dndarabb~n scm

lftirte, hogy rója olYilsllIit állits:lI1ak
minlha Ö destrukliv lap(ll<at olvasna. '

, Mindenki jót nevetett az ártatlan

IC3endlHiborításon. É:-l megáll(!pilotta
llIagában, h~gy eTJ a kÖl.uekiállás nlÍo-

I
denl összevevo nagyon örvendetes je~
Jenség. Merl al! mutatja, ho~y ma már
il falu kntolikus népe is mint valami
sértés ellen, tiltakozik az ellen, hogy

lö kereSl.fényellenes l<lpokat olvas.

..~~:~s~
I Szeressünk ember;k
I l. Fehér az éjjek tiszta pucca,

IS ~z égnek, mintha könt'ye jutna, 
CSlllogll<l.k a derek,

I Szél l<ergOJ Ifünll az éjszakába
S benn a szivekben ég a J6.va:
SzercSl>lillk emberek I

2 J<1j, bell sok kín! hantol llIögöttüllk,-

I Az év, amelybó( frissbe jöttünk,
Hogy áldjuk, csak hogyalI ?

JI Csaita voll minden csókja, álma,

I
Tavaszt az összel egybe fájta,
1<allllyeztUk is sok<1!1.

! :{. KÜlJllye·l;vc, blÍ~all gázoll lit rajtunk,
: N.:I12l1l1khM tIe sok jlljt killdtullk
j Y;,á~7.t hulltak M; egek, '
, A:d.fi, éhen értünk egy ujba,
l Tisztaság ma a f,!dvek sulya
l Jaj, hát szeressetek I

! t,. Tis~t",ljiink, il. g yCi : ö i e Hí t o k J

1
\ ~i hiilye .~ebként gurul le rátok

bF il cso«ra tapad,
l Z()rd l;öggeI ~zembel1 meg kell állni

l S ru'ul a r09szérl visszuvágnJ
, Nem szabad, nem szabad!,
I ., q' l I l"" k h .. ,. ~V1, esz,.Ja e,i<un. el!Y e elVeS!!,
! Ha lsten többé nem kegyelmez,
l IV, i len, hajh, csak mi lesz?

! Rai7Ju!unk ha nem zuhog vágyat,
! Ra,iinllk az egyke egyre lázad ..•
: - Ernlékiink is kivesT. r

; Ö. Puszfu!unk IIIár, fogynak a "é;'lCk,
; S Ht!okál<ért busong 1t7.: ~Ilek:

; Ön;\I:.iguilkba vC;jzür.k, -
~ Nem szabad a szívet lemo~ni r 
: Wg jön a ,'étket megtorolni,
t Jaj nekUnk, Jaj nekilnk l • ,

l 7. Te"tvél'el< l szép a mult meséje.
1Lessü!1k magunkba mélyre, mélvr~,
i Tiszták most a szemek, .

! jó sze!id3ég foszoi.ion hitre,
í
l

S cSlók boruljon Jl~gy sebeinkre: _

L e g }' ii k j Ó k, e Jn b e r e It I

I
I Eldród, 1936' ujév napján.

Bartha AndráS.

egyházközség be$zé~

molója 1935-ről

HÁRMl\S-KCRÖS

!
l

l pos fizlkill,!,:ckorlaloL r·'iato11I2l~ !
l ke'> lll)sszionárl:1so};ai dKéJrl.lnk I !\z aszály és nluni<anzJkiJli
Ibelólü.k nevelni, hogy ludalos l ség okoz!a nyol1lofuság n~m'
: lerjesz!rji. báior ful[iriai k~yc. : cS,'lk éJ karnráKal ijresil.:1ie ld,
! nei{fl7 ,,~véH!gi!iun' ;)iÖ~ igaz.··l do>. il gye!1gibiJ hhi és \inilá
I ságainak. l\·tjrlfiu~;()rb5n ~zok· ~ sos élelet il~1iI élő emb"reknd
i ianak [!ozzÉ1 az lsten hü~;(~~~S l a Idl2k ben i3 nagy pI1S7.lité'lsl
l s2olgiilaláho7. Ile . isr.lerjen2Í< f oko7-01l. A sok ',t j és cSélj)ás

l sem embufeleirw.:'t, :->';·l11szi- ! !\Ii il II o!<olj,jk az !steni GOlld·
I g'y-enxczésl, am!kor islenér! é3 l vi~lQl€s!, az egyhéÍl,a! e km/il

a lelkekért aposlo!koclll~k.PÖ- i felfogású ell\b\?rek, cs.::l\ él lI1a·

tolják éi telnóllcK lanyha~ágál Il?l;k b1c!1 bÜill(1.zsét !dh!vó is
- lüzes buzgósópukktll, f~!Qj· í renk!en:;éQ',z! 123 vaililsl e!ru
tessék az emberek szerefelien- í l?aszkodásukat nem. AkatoH ..
ségél -:-a szeretel fevéke!1ysé- I kus akció serény munkásai

I l~ével, elszán! giJrdís.IDi 1(J~ye- i crós propöQondál indifoilöl<

I nek Jézus szenl .3:~jvénck, aId! !meg él vc!16sfdfan c1emagógot{
dlyjuK, lesfvérük, rokonolt Dny- ! és k6\'lCfóik rossz !IelásCl é::;

l I' II' .nyis:lor meghálll és i11ItW'>ZO· ~ isfrlnle (,nse~e f2 en, s relT1~l\Y

mori! - islenfelC'n károm1ások- j V~11 rá. hogya vil<íí!! élposIO!

I,éll és nH~grö~zöll büoö~ élet- l kod~snak meg ksz a kivőnl
\ ered~énye lsten dicsőségére,

lel. J'
s cl szegény rneg-léve!yede!l

Al. ifiuság buzgósági'iésapos' I
lelkeK javára .loli munkája hárítsa cl fel61ünk

Tal1ulság koldvéél'l /{özü!iükal.. Isten sulyos büntetéseil és '
I az r<.g\,hé1zközsé~ mldl évi SI avezeSS2" hünbtrnal ufiára S7e-

rencsillen gondolkodiÍsu, meg' IIÍSí:líkáj31 :
Sz-üle!eli 286 gyermek. (17

féveJyede/! emberiéÍrsaillkat.
l ycl kQvesebb. minI JavaI','.) Tör·

I
I'~-""-~.---i vény,'s sl.iilclé':i 270, Iőr~ény

! telen 16 A !H:rcsztség szelJl
"Csak a rossz l séwzben l';lszesiill 284., halva·

j' katolikusoktól ! szü1e!dl 2.I r-!ti.W$sá~o! .kőlölf 112 pár.
I borzadok" 198 liszfil ku!olikus, 14 vegyes~
I I V'd(:éÍSO j~fJY'2spár. lVHs VClllilsu

l femp!omban kíSlÍrelt me~ há
I Z(13Ságkölé~f 4 veg-ye.sval1ásll

i pár.
I Al clhllnylak ~zám(l 195.,,95
; férfi, 100 nő. 152 fe!nál/. 43Ik:lcnc éven alllli Ryer:nek. A
l Vé~3Ó sl!!!lls~f?\CI\ben ré:'leslil!
! 140, sz:enlség llélkiil hal! el 6,
l ál!3idtlOS f2 Iolct07:ás!Ell1 része
i sült szink~n 6.
I. A hwwéii ~7.elíl~yón"sl a. két
l le:npiOmb011 clv28'czte @l34
l CíJ,vén. Al. q~én é~' l'olYé'llllén
l él '::J::etllálc!()7ilsh07 j<51'ulók 8ní
l md 1.:l1chJdőll és f(onGOl'osla
l nván 60.150.I ..!\z elmu!1 évben F:ndr5dön
i 571, Kf)ndorost~llyát1 28 bele
! gel 1<.ilfunl< el Slrntségdk~1.
j 1\ szent Anlé!l·perSC'Íybl? be
i fe vt 430 P 68 f. Mind Idosz·

l
~· 10 ill ic. Al. elr11I.J!1 év ónén Har
! Sáilyi Lász!ó fói~P'F6he!ye!!es
i b ,.,. l' 'dj UlgO cs er<:omenyes ,(ez e'
: m(nYp'qséf~ 'nq.,,-a!i1í<u1t é1 kO·
l !--:,t~fé!(' fc~'ijl('ICk és Sí:'J{!y
i (,ínc"n:ci,~k b.,:vO!1ósc'Wi:'! élZ

!elldr6di ,. C!writás-s,?gélyeg)'let. "
. ~,,},i,!v hón:)pi~ llap~)nUul 2;:"7

; 1~t{oi6~Qvrcrrn·7.k kap r:::..n<~!i <2s
l Ql;úü,;oszi(ll, ruhi'! l~S cipose
i íJ'~:Vb~il részesült 20C S7.q;2ilY
11é'!!li!lÖ, ltf1rác~anyi Sl.-2r(~le!cso-

ImeRol fUlpoi! köze! 300 SZi.-;#

, g'0ny c:w!ócl. KiJ/c;n mq?cm:l\·l iük ~ Ntps7.JJvetséjfiTemetkezésl
l svo J['.or.y'e l

", n---Iv "'.., 101'11')"t O'ö I ..y .. ~~ . t~ .. , d\! ~ U,_ \ Lll

I', -':','Len 13 köz9-1 150 PZnl?ő! ado

. mányoi:ofl in egyh<Í%i $ef?ély
l f.lkciÓ .i·;lvÓre.

Ka.tolikutt A

2 oldal
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tl:t. endr5cH ' ~stent!szteleti rend.

Uj esz!endó' küszöben ui
lellrekés7séggel, lelkes munka
vággyal.kell folytatnia apostoli
tevékenységél a Katolikus Ak
ció szakoszláJyainak. -- A ka
tolikus összetartozandósá{?, egy
mdsrautallság és megbecsüló sze·
retet a jeJi~éje és I,ürljele a szak·
osztályok további tíldozalol,
fáradságol nem ismerő munká
jának. Krisztus országát terjeszt
jük az emberek közöt!, l-<:.risz,
tus hadseregének loborozUI,k
eróslelkü, kifélfló, .állhalalos és
levékeny kalonál{al.

f(üzdünk az istentelen beszéd
és sajtó lélckmérgezésc ellen,
küzdünk (IZ egyének és csalá·
dok hitéI, erkölcsi éleIéi méle
lvező valláslalanság és bűnös

~Ielmód ellen. küzdünk az jf·
juság féllve őrzöl.1 lelki értékei
nek v<3delme érdi2.kében, h jz-

.dűnk él megszülelell és szüle
lésl. élelef, Islen ke!?y ... lmél,
boldogitásál váró jövendó nem
udék világrahozalala és helyes
nevelése biz/osilósilérl. '

Sürgetjük az egyesületi éleI
és kÖlelezellség pontos k!je

siléséf: a havi- és aklné.l lehet·
séges él napi szentáldozás vég·
zésél. Sajál lelkiinl<bcw is nö·
velni kell it ke~\,elem ís{elli
úanyár. ha vezclói akarunk
lenni a lélekben koldus, nyo-

1870 heil él n~rnel-rrönclamor~ó lársainkD.ak. - ,
hábol ú idején d visszavonulO

Minden szülő tegye kötelessé- cS<lpal egyik ltafonélliszlie, Gu.
gévé ·t5 éven felüli leánygyer- ogenel de Mouseaur, N~vers
mekének. ho~y a leéllyegycsü- ,városilbi:1 érkezet!. f:z: él kéllO

lei vagy leállyklub havi össze· , naiiszI igen valltlsos ember vol.l
jövefelein vegyen rész!, s hé'!- I

és fudla, hogy Soubirous Ber·
vonkint v~g-ye magához éi lélek nadelte. () lour@!esi kis p[;sz~
eledeiéI: az Ur Jézus szent

tor;Qt.'lny, akinek a boldOgságos
leslét. II Szűz' m,<,gielent. "nevel'~iÍ zál'-

A szülő nem lehel mindig- - , dóban él minI apáG<l. Felk,,>r~s~
idegenben ls dolgozó -kánya Ile t'J zórdá! és beszélni okerf
mel/elt. Nagy megnyugvástjelent- I)ernadclle nővérrel.
het neki, ha tudja, hOflV leánYéJ I r"'Q~,,01lJe!és k(:hhcn f~l!ülllállandó lelki összekölletésbell
van (! Megváltóval, hogy fegyel. neld, h0l.<Y az apáca milyen

nyt;flocll és mikor ó cl bi.'lrcokme7.elf lelke, Krisz/us jelenlété-
ról és a némefek előilvomulá'Ilek lud<lja, köte/ességérzele védi .

I sár.)i beszél, meg sem H(:d.
és visszalélrlla a bünőzéslól és I
elbukáslól. Mei?kérdez/e lóle:.

l -Hát nővér. On nem fél aA hitbuzgalmi és erkölcsvé·
németek/61 ?delmi szakoszl1.ily éppen e célt I

klvfinjd szolgálni, amikor flagy-, Bernad.?lte szeliden moso-
böjt elejéTI a felnőtt leányok ré. I íyo!!va váli}szoIJa:

$zére fzdromfl~pos lelkigyakorlatot I ~~ NQm fé~ek. u~~m. A l1~rne·
rendez, td;!ol nem kkk. cn (J?': el1lb'Z~

R '1'''1 h d Ód.!1 rek közül csak lj rossz kato!j·eme lU {. ogy az en.r , " l .

k I I·, .. , -I ." kusoklof felele H<l VD,Clkl rossz
i1 o t {IlS SZli <) < salél gvcrmc- ,..

. . ... .... . '!<<:l!Olil{us. Dkor franCia. iJké1i
kCik cs. lovoJuk erd~kcben va- I é' I ! i, r fhle1t 1(-)1" cl? 'n""n ,ne, 0.<,,0 "'., ..... " l "

lélmcnnylen c!6segiflk él nemes l jó kalolikus, akórfrul1cin. élKár

lörekvésl és feányaikéll kivélei !némel, engem meg- nem iksz!.

nélkül elkUldik cl !éiekmenlés l Szent Bernadeflenek 0 SZd-

nagy munkájéira. vBi nap,y igaz5á~of tarfflbla~~

. A llye.rmek(kel sem hagy. n~J<. BíZC'~Y.~lincs k,~ro'}ö:b 125
.• •.• l vlsszalaszilobb dolo!1. mInt o.

halillk flgy"ll11en kivuI. - Oy:}~ I l" f f" hl' 't " I' Jva.JélS a an, le c e eve m'~~'

mö!csolló f'>oldogasszon~' ün~ gunyoló k<llollkus. AI ilyeT'

nepe elóll él szivgárdisták tarta· j többet á'rt az !i'~yházna~, mInI

!lak triduum,ot, azaz három na.. fl hitetlen l

"



Körösöntuli Gazdasági Nép
ház is CI llaJ)\)kbafl IélrIOII() li:;lf~

uJiIÓ .!<ölgyiilc>sd, ClI10! követ
!<czóevre cg yhéJnRulag iSlllé!
d ré l,! i líszlíkClrI Vá!OSllolto nil?!?
Elnők Variu Elek. gondnok S7.:é1

bó Jó l seL je!;yz6 F ck,;c~ I~ Il,ícz,
ellenőrK lilii< Vend,' L Vdlaszimlinv
tagiaileltek: !:>ófllsz t\'ljhál~', Vd;
ill Pal. Knopcsek EleJt. Vdrju
Ferenc, farkas Lajos. Vélriu
László;"Pinlér Bálint és Hunya
Imre. . ..

Az ÖregszőJlői Szent Imre
Körben is f. hó 12 en volt él

liszlujiló közgyülés. Elnökké
Mészáros János gazdálkodó!,
alelnök ké Tölh imre földmun
kásl válaszlolták meg.

llénzbeni adományokat iut
tat/ak az Akció javára még a
következők: dr. Tiiköry józsef
földbirtokos 300 pengő, Bé
késmegyei Általános Takarék
pénztár 20 P. BefHize József
ny, igazgaló·laniló havonta ő'

P. Orbók János ny. taniló ha
vonta l P., Nyugdíjasok 14 P.
20, Korcsmárosok közii/: Szt1bó
Imre 10 P., Szakálos Lajos ~

P" Gellaí Illés 1 P. 50, Tóth
Anlal l P., Szabó Gusztáv 2
P., Kurilia Mátyás 2 P. E7.en-·
kivül Pápay Géza ) P. 60,
Varju Pál I P. 50. Schmoll
Jenó gyógyszerész 10 P. Les
niczky JÓi:.sd igdzllaló·/anitó
Körö5ön-luli llyüjtése 17 P. iO,
Bencze József kánlor·laniló
kondorosianyai gyüjlése 21 P,
40, Kalmár .4kos ionilÓ kon'
c10rqslanyai gyüjtése öD P. 10,
Palo/ay r-erencné gyüjfése 2
P. 40. Ezeken kivül cl báli jö
vedelmekból, műkedvelő el6adá.
sokból, tombolából az Akció pénz
tárába eddig befolyt 188 P. 03 f.

A sokgyermekes családanyák.
segélyezésére Oiricz Györ~y

v<'lsadi intézó 25.-. Csernus
Mihály apálplebános 46 pen
gól (I~omanyozotl.

Természetbeni
adományt a következők

juttattak az Akció javára.
Grosz Zoltán 10 mázsa fa, - Uhrin

Imre 25 kg. tök, Kovács Istvánla' Széc
henyi utca 42 kg. hagyma, Timár Im
réné 13 törülközö, 7 zacskó, Vaszkó
Arbertné 5 mázsa fa, Gellai Imre V.
ker. 14~. sz. 22 kg. buza. Julis Istvánné
5 kg. bur~onya és 2 kg. tarhonya, Dinya
lJIés 5 kg. föző!iszt, Özv. Kalmár Jó
zsefné 3 és fél kg. fözöliszt, 3 és fél
kg. borsó, Hunya Antal 5 kg. föz61iszt
és 2 kg. borsó, Kreszneric,; Gy. Ferenc
5 kg. kolbász, Zsigri Gusztáv 2 kg.
zsir, 2 kg. rizs, l kg. szalonna, 1 l<g.
cukor, éli l kg. szappan. - C;o.markó
imre 3 és fél kg. liszt, - Varjasi Gaz-

dák 4 kg. zsir, 137 kg. liszt, fél kg. hus
5 és fél kg. szalonna,2 kg. borsó, 230
kg. buza, 12 drb. szappan, l drb..ka
bát és l nadrág Endröd I;(hségtöl 586
kg. liszt. (folytatjuk.)

ZÖlDKERESZT-AKCIÓ

A Katolikus Népszövetségi
Kisgazdakör f. hó l~-en tar~

101ld l?vi kÖLgyülésél. A pt;nz
lMos, ellenör, szamvizsgáló bi,
lotIság jelenlése alapján I,öz·
~yüles régi liszJilli:trnak a fel
mentvényl megadld. Csernus
Mihály i1pcífpfébános, egyhilzi
elnök fe/ügye/ele Ine/lell egy
Ilanl,?lIlag valaszlolta meg kö
vell,ezó évre Jisllikarál a kö
velkezök bell: ElnökVar;lI józsd.
hdznagy Kiszely Imre, gazda ~<öl·

mar lüroly. pénztáros Varju j.

Kitűnő mederben
halad al: ebédeltelési akció, meri
egy hÓlldP után jelentós suly
\.?yar0l'0dast rnulalnak a gyer

mekek. A kilúnóen elkiszitett
ebédet nagy élvezettel fogyaszl·
jAk. Az első hónap ulán mind
a 257 koszlos-gyermeket mér
legre állíloltak. Pár kivételével
v~lamennyi hi zol!. A ~ulygy(l'

rdpodas állagoséln egy' kiló,
de többen másf~1 kitöt is fel
hizlak. A lakosság lálhatia,
110~y az e~észségiigyi 11alósil
~oklól elóirl kOSZI, bú a leg

olcsóbb, hiszen 1-1 gyermek

lejddl:ll;!o. eb.zdie, kenyere· kb.
20 fillér/ te~z ki, sokkal elő

nyös"bb, minI él megszbkoll

kenyoilr és szölonoa táplálko
7.as. Öl"v,zndefes dolog, hogy
a szüiók közül többen érdek
lódlel< ':'J fózel<2kfélék elkészi·
tése iránI. Bölcsen teszik, ha
h<izlartásukban bevezelik ez I,
modrl viZIeményes kerlje lj 1e.R
többnek vön, nagyoll sokfélét
b,zlermelhelnel,. aminek fel-
használásával megélhelésük
~önnyiléslÍl érik el.

Adományok a Zöldke·
reszt Ebédeitetési

Akció javára
Községhdzi tisztviselők lJavon-

lél ,"j kövelkezó összeget oiiln-

1

1011ék. f~~:. Hdr~án~'i Lá3zló .~
P., D,. l ülh Llbol l P., Pél

j din Miklós 2.10, dr. Hanyecz
! Vincze 1 P. 8&. dr. Oaál jó-

zsef l P. D8. Urbán János l
P. 26. Kiss Nagy Sándor t P.

í 32. !'ionli Elek l P., Kovács
! Józsd 98 fill., Domokos Loios

II P .. Ddrlha János 1 P., SZ:ilbó
Islvön 90 filL, Községi orvosok
dr. WlZisz Aladár 4- P. 64, dr.'
CS0il józsef 2 P. 8i, dr. Izsák
..\dolf 4 P. 52. Összesen ha
vonla 28 P. 60 [iMr. A többiek
még nem ajánlottak f~1 sem'

mit.

HÁRMAS-KÖRÖS 3. oldal
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• O. T. I. részéről dr. FáblY Imre, ellenőr Hunya A. István,

Ferenc fóorvos. jeg)'zli Ko\'áC's Millyás. könyv-
KÖl~yüiés él villaszlofl igaz- táros FelJérvfll'V ferenc, s.'lám

gdt()sá~ tagjainak kiegeszitóül vizsgáló bizottság tagjai: Orbök
él kövelkl:'ZŐ 4 !aj2o! dld~RtJlla: JÓ7.~cf, l3arDII)'ai hl VtJl) é::; l<rez
Kalmdr Imre. Kovács Mátyás, l1ilIÍcs ferenc
Vörös Béla és Slefán Béla.

Ellllan nwgctl,rld1ollák il

hölRybizollságoL melynek szá
mai 11 Idgra egészitellék ki.

Több kisebh ügy 10tár~yalása

UIalJ elnök él gvÜJ.lst bezárlél.

I
Vaetó orvos I,liszönelel

mondolt dZ Ílllé7el ncvéb(!11 llZ

i endrődi SIi!fárlÍa szÖveIS<2~ ve-
lós0~énci" tagjiiinak önlellell,
öldozalos mUilkciiáért Külön
kÖ::ilÖnelel l1Iondoll az inlézel
11',:vl<'0l2n azoknak, akik lerlllé
sZI<'llJelli crdomanyaild\éd sieflek
dZ arrd ráS1orullélkon segiJeni,

s eZlel sok II\'OiIlO"~Ó élnya
Ilak é., kicsiny gyermekne\, IÖ

rüllék le arcáról él nelkiilözés
ol\Ozla könnyeket. Tovöbbra b
k~rfe támo~é1láslll<öl és szere·
telében éljánlolla

Eluldn AldPY Andor elnök
beklentelle, hogy az OrSí'óIlOS

Sldánia FiókSLÖV<!.I~"g 20000
1935. sz. körrenut..'let aldpjdn

I!IOSI már fovábbra allaIlli la·
lll(l~dla:;bd n!sz~siil s i~\, dl

Orsulj.lOS Skfdllid S/övelséll
dliröld éllaplan aZ endródi fi
óf<szövetség is az uj elfo!o!d
doll ilgyrend szahalyöi szerini
kell, I\ogy mÚI<Ödlék. Elnök
ismer/IG I; dZ UI <?lfol,Iddoll ügy
rendszabáiyl. melynél fogva t1
Ili<:(vi viszonyoknak l1Je~flll(llő·

en d hél:a~okal kilöltve, lelies
egész~ben dz elói rt iigyrelldvl
e!fog.1d Jlt s elállal él helyi fi·
ól,szövclség is felvelte az UI

cinIei: "Az Országos Stefállia
Endrődi Fiókszövelsél:; az Anyák'
és Csecsemők védelmével állIlmilag
segélyezett szervezet."

Mivel il rigi tiszfíl«Hni1k le
járl a ildI Jvi megf:>íz<'llásd. Aid,
py Alldor elnök kéri II fiZlmlln
lési. ei/ybllll megl,ösI öni íj

liszlikarndk és I:l li.'lgoknak az
d lev'ékeny munkásságot, me
Iyel neki seBits0~ére vollak a
siker elérlÍsébC?n.

A feímenlv<iny megadása után
Hariátryi Ltiszló fójegyzó Ile
.!yetles ~lnökloisével él közgyü
lés egyl2angl1lag választja meg

l védflökű[ Csernus Mihály apdt·
plébdnost ... Mdid ndllY ovaci·
óva I az elnöki tisztségre ujból
Afapy Andor gyógyszerészt válasz·
totla meg.
AI<lpy Andor elnök megköszö
ni CI bizalmat s kéri il lagol<fI!,
hOl?Y n~iléz, de neln0S munká
jában támogdssak ól lovilbbra
is olyan iigyszcreleltel, mini dzl
a muliban IdPélszldlhaló voll.

Elnök elólerjeszh~sére egy'
hangulag válaszfjak meg cl kö·
vellcel..ó tisztikari : Társelnök :
dr. Cseh józsef kÖilS.ll,Ii orvos
o?s Orbó/( józsef ijtazgöJÓ-talljjÓ.

Ügyvezető il,Iél q~dló i1 mind12n 9

kori kÖ:lségi fóicgytŐ.

Ve ető orSOi dr. Timár Sdn
dor. Pénztáros: Baranyai istván
bdllkillflzgaló. Ellenőr: Pádár
Miklós i~gyzó. Számvizsgáló
biLOllsag elnöke dr. VMin Náll
dor, lagidi: Klinghammu Láslló
taniló, Urbdn Jdnol irQdaliazt.

VEgyesületi-élet
ASTEFANIA SZÖVETSÉG ENDRŐDI FI6KJA

Endrőd, 1936:' januá!' '15..

r hó IJ·án larlolia noRY enkk
lóMssel kisért 1«'ú~J\,üles~1.AIi1'
py Andor elnök elölerieszlése
Dlélpján kö,gyiii,:s d ;'(írSZdllld

dás! IUc!OrrlÓSII! vc!le. s lisili

karnak kltllenll',,;(lyi megadlél.
L(~lárgyalli1 ill1936 évi köll
ségvelési. E:wlafl dr. Timár Sá,I'
(Jor ve7elő orvos ismerlell~ ClZ
il1lézel 19Mj. évi !1,űködésél.

~t-- ............

ES7-erinl éj lefolyl~vf:>\?n End-
rödön lilve szülelell 287 cse
c<;emó s ez;ck közül az inlézd

206'01 velt gondo'-á~bi1JAbdl
vaslülöIlek SZalllél ez évbv.n 4
voll. A 206 gondol.oll cSllc.:;e
rnó kÖ/.Í.il elhall t 6, akik nél a
halill oka CI köv~lkez:ö voll:
2 hör~hurul, l lűdöí?yullildds,7

bélhurut. ;) ~','lcs/iil~ldl ~y"n'

g e::; <2 l,1 , 2 rdlll4Ó~iircs.

A nl~lII ~Ollllo/.Oll l>;,,'~seIlH)I\

sr.:áma 19 vl)ll, akik közül 16
halt cl. A kisdedek l,ö/ii! 3M
voll gondozös ill<'Iit S ezek kö
zül elhé1!1 4, akiknel a hillal oka

1 hörllhuout, 3 b'ilhurul voll.
" Az ínlézld gondo;dsa alóli

voll 128 szüló' és IM gyer

mekágyas.
Al. intézet az év folyam!in

198 orvosi Idnácsaddst lar/oll
amelyen 319 szülönó, 1392 ese·
csemő, 486 kisded jl<'lt'!nl Illeg,
iehát összesen:.2197 egyén
Ezek közüi él cs~'cserJlóknél

a19. kisdedekllél170, a 3zii·
IÓ!1óknél 9 esetben áilBpí10llDk
meg betegséget és részeslillek
gyógyl<ezelésben.

A vezelóvédónó 131 eselben
sziilónónél, 128 esethen gyer·
mekágyasnbl, 886 esetben csc
csemóné!, 1129 esel ben kis
dednéJ, k~hn összesen 9,.214
esetben (eljesifelJ él G:oalt!dok
nál védónői !~/ob'é!lást.

Az inJézc!bcm 40 Qsetbzo tar·
10ft PI'Ojlilgandd és ismel'elter

jesz/ó eíöiJfiáso!wfaz inléLl<:i
orvosi köré! ,~s vl?zetóvédönóje.

--- Az intézet al szociális levé-
ken\'ség lercn is lenyeges mii
ködés! f~i~ell ki, amennyiben a
\/ejIWnyha~"'1.59.4 nB pi adogol
adfal< ld, vagyis 1.524 eselben
kapolt es;?csQI1lÓ lbpszerf, 685
liter ltd feldo:gOlásabdll. Azoll
kivül 50 gyermekagyasnak és
25 cseesemőnek. összesen 75
nek természelbeni segelYI is
nYlliloll az inlezel. és pedig
1.557 Iiler tejel. 30 kr. zsirl,
270 kg-. lisz/el, 32 kg. cukrOt,
t 2 kg. borsót, 2 ;,g. babol. 15 dril
szappanf, ő9 póltaPS7-erl, 183
drb sahhar\llos teát. 36 esel·
hen adldk kölcsön CSl<'csemó
kelengyél. szüleszeli vandorlá·
dál 26 esetben vedtek igénybe.
~ A Nemzilii E~ységpárlja ui

. ián Klinghammer László lanUl)

ur 12 csecsemőnek adol/ (lgy

llónapiQ' 15 Iil~r l(lj~1.
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NépmúvelésieWadás lesz:
Január 19-érz 4 Ófélkor a Nep

haz IJlOJ-Ílel n,l?llell. 5 órakoj
~Z t~gV5'<'ges Munkás Ollhon~

bMl. }(ü!lcriilelt'n 4 órakor a
Peresi f\örben.

jal/uár 26-áll 2 órakor a Til
niloföldi iskol(jbön. 4 órakor il

Néphilz mozilerlllrlbl2O és a
Földmiveló Egyleiben. a órll#
kor é1Z E~yse~es t\·lunl<á~ Otl
honban. 6 az IpiHfesliilel hely
sége ben. Klilterf1leten: 4 óra..
Kor a Peresi Körben és a Öreg.
szólJói (.~37enl Imre) körben.

Január JO·dn4 órakor a Mir
hai i.kolabdll,5 órakor a Nli'p
sZÖVefS(?h!l Kisgdzddkörben. 6
órakor él Kdlolikus Po/gMi
Tarsulal helysegeven.

Február 2·án ~ órakor a TZI
ni/ofÖldl iskola!>all, 4 órakor CI

N~pház mOz,ilermébell, 5 óra'
kor az &llysages Munkas 011
honblln. Kii/terlileLen: 4 órakor
az Öre~kerJi Körben. a Peres i
Körben, elz Öregs7.őllói (SzenI
Imre) !'örpell.

Február 6án 4 óUlkor il Mir
boi i~kolalJail.

február g. én 4 órökor a Né 1)
haz mOLiHtrllleben. á órakor
Egyseges MUlll,lIs OllhollLJdll,
~ OrtllWl" GIl. IparlesliJlel hely
:iiég~.l)ell. Külterületen : 4 órökor
aZ OreHkcali Körb~n, a Pv.:rl?si
Körbl'll, á órakor az l;1gari
KÖrb"o.

Aminl az: elóadóklól halljuk.
ezen elóadasokal az eh!yes kö
rökb~11 --nem tudni mi okbol
k0vescn hdllBaljál<. l::zulon is
felhivluk il község l<Jkos'3ag6I,
lIogy löblJ s:/.orgölollll1wl, oda·
adassa I hallgassák ezell nép
műve/ó elóadéÍsokal, hiszen
rnilldegyik valóságos isiwiM
j~lenf, s lu !Id és szellemi B'Y<I
r<Jpodasl eredméllyew.:.· Megér.·
demli II fál'adsagof . '.

Romániltban dUhöng a jog~
rend. I. Vélsdolonp,os es gumi·
balos !~ülönill1lél1yek~ilI'(hdál

kodllak BukMeslben napok Ó/l!.

LCglllóbb (l j<?gpályu zsidó lb·
IO~(jlóil i~aloltrltliik \'é~ig ~s

V<2rlék véir~~sl'e, aJ'ul6n löbb
z~id() ilY.!cl --- kir('Jki:lliil ;lllZIJk
össze. - II. A iog-egyen!óség
II jöJJ b cllIrvél megcsufo lá ~Cl; él

ki:;cbbscgi ii7IelC'í<el és váll~·

lafokaf. <'lmeh:<il< nem román
nyelven viszil, fl l<önyveikcl,
12 s7áz<1lékos külön adóval
sujlj1'ik.

Kiütötte öket a nyeregböJ.
Kél gyerek efJY pengól lalál

az U/Cdl!. ElhafárOZTák, hogy
azé lesz él pénz. aki nagyob
bat hélzudík. Ani! jön egy férfi
S 1l1(.'gkQrd~zi, hogy mit csirIál.
Dak il! cr
. - fl-?Y pe0R'ől találtunk,

mondja (IZ ep,yik s elhatároz·
luk, hogy azé lesz, aki nCl~?yoh·

bal hazudil{.
_.- Fujj / - kiált rájuk a flirfi

- nem szégyelilek magato~

köt? l Látiálok, én SOhll ele ..
lemben nem hazudiam l

A ké! gyerek eRymásra néz
s a férfi felé nyujlva a pengől

igy szólnak:

~~ Tes~l2k, a p~nz fl bí;Ícsié, ..

l
Az Országos 'Vöröskeres:d- l HaláJraégett a k:Uyha met

egylei endródi Gókii:lfeb!udr 5 éJI I lett pihenő öregember. A biJ~

Iestt;; kl 8 Örl!jk>?Zl.h:i~rcj lliiiso- , fdj)Y~ltloi':gy'ej NDgynyiÍrild l,o:r.
ros el'adásl rCflcl~~z é! f~GrolíklJ<> ségben h,llf.dos c;zcrQncs~lIen'

lNépÍl(Ízb311. Alisl_la j(i~edelmel Siég ~r1e NCllJyviJr<'ldi Allúr<Ís
llZ endrődi .,Zőldkereszl.Akeióa gazdálkodó!. kÖi:sé~i je~yző

iavár~ fordítják. A ga7uóg lT1W- édeslIpját. /J..z id~:> g'i:17.dáll\O<Jó
jor, ~ Vöröskeresi:i esi köz· fl kályha meUell pihen!. Az
ismerJen vidlim l1ang.ulafna7. egyik kiplIltanó niluálól meg-

idén is nagy vonzó eröl jeleni! ~yull~di <1, rllhdjcl. : !,uháiÓI pe-I
nemcsak l3 ,kö7:ség. de él vid'ii< dig Juz01 lO~o;1 kl\vohely~. A
lakossállának is. házból el0löró Hisire figyelm\?- I

BUnözési'statisdikája_ A illi· sek letlek d Sl.Oills:rzdok. A
.dapesti büntető jál'(í~birósilgaz lakásban elolfollcil, cl lüzel. de
elrnllllévhen46.737 ügyel fár· Nagyváradi AndréÍson m&r nem
gyal/. A büncselel;mények nemc l ludldk scgi!.zni. A tí.il.vizsgálal I
.sLerinl i!l'y oszlanak meg l soréÍn mcg.3llapilollák, hogyaz
ln adalok : sild(Cl'3ll1'iss 6362, ! idős ~i1zdjlkoJó gondallcJnságll
csalái 4141, JoplÍs 354.3. llolÓ- I okOZ/d II szerencsétlensége/.

ság előtti rágalma/ás 766. 7UR'- Az endrődi Levente E~yesü

ircísZcJl 61, párviadal v:ilseg SO let ianuár 5 én és {} án II N~p-

A löbbi bünesetek dönfés eló!1 ilÖoZ mozilermében sl-inrc hozta
állan"k. -Bünligyi kö/lsigek A/földy Béla "Csókos huszárok"
c1men80_000 foíyl be II iárás .. lc. z<wlis vigiálilkál. Az uiiáilcdó
birós~gpínzkíröbö. Ugy veljük, f-· "1 '1. •Ll<.venle ..J~H';':SU CI !evet\enysc-
él vidék sem marad ilálra. Á i ~<inek szél) /)izonyi!él{~ II zsu-
lopás, csalás. rágalmazás és '
magzlllelhéljtás bÜllC ill is '.::1- I fali teremben k<ililzer egymás
haraJ)óLloll. I ll/dll elöadolJ feijcs <Hkö!csi és

Szegeden letartóztatták Köp- lGnYél~i siker rel j~ró, Illlz.afias l
Ie-r Apolióniár. aki "CSOdCl. InindMan. Az eloadas Sikere,
gyógyszereivel" sok hiszekenr a7. egyes szereplőkön kiviil

emberi becsaftOll, s ezekIöl lFehélvá~i Feren~. ~eze.lóf~~klal~
leldnlélres pénzt l:arilQ30JI ki. l rllndezö IlIullkajal dIcscn. ~kl

Óriási vihar Duszliloll az c:1- l ilgyszemélyben (l zenekari is
lJlult Ilapokban Angliában. A IV!lZ011C. Atiszlajö~~dele~l,bó.l a
lapok 20 haliÍleselel és löbb~ gverrllek~bedelleteslakclo Id-

mint 100 sebesülés l irnak. v"rll 2~ pengólforditotlak.
Manchesterben él szi3lvész le. AIllinl Itcdjjuk, kivánalraiélnuár
dönlölte a kalollkus templomaI. 2<l-<111 (5yomán is bemul(llj.:l a
Kél imálkozó asszonyi abe- dörabot ft !evenfék IIlJkllj; mIi
omló falak magllkal~ lemellek.kedvelógárdája.
.Egy család fa al.í me:nekiHl. 'A Elaludt a szekéren t'l s-zankí
vihClrlÓlk.idönlöll fa d~,vonülöt:.~ orslágulon CZél!,Ó lános Idg·
azapiit, lInyé'll és egyik Jeiinyt. l A .

-!'kuni'éiegyházi g<JZdll.· ~öjcl·

Oazdasagés kiváló minöségli Iben a lovak árokba fordilollá,k l
lesz aE orsz.mezógazdasági () kocsi! és cl gluéda a szeker
kiállitástenYészáUatcsoportja·

l
,alél ~erülí Ny·omban meghall.

Az .Országos mezógélzdasá-
Az egri törvényszék: most·

~i kiállítás és tenyészálflllVilsdr I
rende7.óbiz;.oll:ilógának II mlÍr.. vonta felelősség"~ purger lsl·

vaol1é veqwkli főldmives lIS7.'
ciw; 2()-~iio napjain ltJ/1ji1ndo
idúkiCilliláitoll vlII6 riszvél<.'!- :>1.011\;(, ilki ,,:1I~11 lilíoll múléf

re sr;óló felhivásaira az: előző miall Gmclf váda! az ügyészség.

évek s7ép slkel~ kiállításai \!Ifilt lPurg"rnél egy fi.jléllkoru lány
t<1p<1szlallnagyfoku érdekltidé$l .csjilolal€:ra fell<cres!e Zcndlczl<. y ,

is meghaladószárnban érkez.. !M;[víiv v,'rpdéli icgény, aid CIfra l
lek be máris .aielenlkezések. !t<?rfe (lZ asszon VI, hogy höil·1

Az e.ddigi JJcielenl€SekbÓil S(:~l. véF,rc. li 1.1 ol! .m.~I:tel bllr~l
örömmel lehelmeg~llapilé1l1i.!no ,en, 57.(1/)0 MélWH., Az asz
hogya mosl kö'/elkezó killl- l Sl@!lY vdiiálkozüll is o múlélre.
liláson II lenyészMlalOk minó, i A bjrÓ:>d~ Purg-el"nél hc1rom bó~ II

l oapi. SZllO() lvláridl pedig I~
sége loviJbbi feJ!ódésról fog l
sz:ámol adni. Egés<:en rendld- hónöpi fogházra ililte, mig a

l most katoo.:Ji szolgálnlol lelievüli leljesifméllpÍ és leuyész-
értékű állalok mellell, az összes l siló leg'znyrc 40 pengő péllZ
löbbi bejelentetI 'eové~zélnyag ! bünlelesl s~(jbol/ ki. l
is olyankiv[}!óé1!1 owg?:s l1lin{)- I ft. györi nyomortanyán il dU'/
séHLislinvonolon áH, ilmi nem- J oélszeri rés;:Cll ö rendörség ér
régiben mé~ el!ip, elérhetá ered~ , Ic< ~Iés'l szerini éjJel- nClPpal
minynek lünl fel. kár!yacsillák f()lylak. A delek· l

A kiállilásbilJelC?nlési halál'·
Ii.v"'k rdiféliiiöHek él t6rs~sáRnn'l

idei~t l') rendezóbizolfság (cimc Ép,:>r.n q?y hus~fagu tárSaság
Budapest. IX. Közlelek u. 8; te- brlytÍzoll és mint kidcuül/, ll,

lefon8-86-85. 8-66-01, Ilét II szociál ügyoszlályban ki·
8-6>6-05,) a löbbicsoporlok- os11011 seg-élybakkanczs volf. A
ban február l~ében és l~'ében rc-ndórség, eljárásI inditolI e!lg.
állapifoll8 meg. J nük.

London és Párisközölt rózsaszinüre
festeltrepülójáratot rendszeresitetlek
nászutllsok rés1:ére, amelyen a személy
zeten kivül csak két utas slámára van
heli A leszállás tUndérien kivilágított
replilötéren történik, ahová azonban
közönséget nem engednek be. Nem
akarják ugyanis, hogy az ifjú' pár,á
felhökből egyenesen az anyós karjai;
közé pottyanjon_

Milyen az olasz családvé
delem? Rómából ielenlil<; Az
olas7 kormállY 1935 llliJrcius
l-e is december 3t-e közölt
gen jelen/ös anyagi áldozalo..
~<lf hozo II a léll,osság szapo·
'oc!iisanak és él Ilemze/ meg·
~rősödésének előmozdilásClér
jekében. A most közzéle/l hi
lataloi adatok szerinI a kor
Hány március és d<1!cember kö·
~öll összesen 39.9 millió Iira
utalmal osztolI kl ebből acél·
)ól. Ebből 13.6 millió Iira jutolI
~ házasuldndóknak és 26.3
nil/ió a sokgyermekes család(}k·
ulk.

Dr. Pálka Pál, a gYOl1l,Ji ji!.

rás kÖzs7.ereleJI)\~n ;SIló fóno!
{laoirilja - mint érlesülünk 
hosszab szabadságra késziiL
Az elmull hónapokban Jbbbször
erős vérlolulása voll,amelye! or·
va~ai véredény clmeszesedésre
v0T.elnek viSSZa. Eg~szségi ól1a·
Dolo huzamosabb pihenést ki·
ván, éJzérl óhajl hivdlé'lla veze·
10Sél61 egé.iz.iég'e javulásáig
lávolmaradn!j Reméljük, hogy'
il .pihenő erős javul651 fog .ered·
ményezni•.~H,róbiránk leljesen
visszanyeri régi munkdbiriisáf.
. Eljegyzés. Szabó Elek laniJó

~liegYQ'Zle Kovács Efát, helyben.
(Minden kü!önérfesiléi helvelt.)
Gralulálunk.

.'Karácsonyi iinnepélyek. Az
-elemi iskola növl?lIdekei kani·
csony első és másod napján
Ie-en szépen ·sikerüll pásztorjá·
tékot mulatlak be. A tanUó/öldi,
gyomavégi és mirhót iskolák nÖM
vendékei a tanító/öldí iskolában
mutallák be -nagy szorgalom·
mal és fáradságQ'al 'belanul!
kedve.s szlndar<lbjukol. A bel
lerWeli iskolák növendékei pe·
dig cl Népház mositermében lép·
tek a nyilvánosság elé. Mind
két előadás kilúnően sikerülf. A
$zereplóknek és a rendezőkl.~k

norgalmilt és a fáradságAI él

szülők -·és ,érdeklődök anal ju
lalmaz;lák. hogy minkét helyen
mlód a kel előadáson zsufolásig
belöltölték él lermekel és gyö
nyörködvehallg~llák gyerme..
keik ügyes előadásáf és -élvez
léka söl:ebbnél-szebb <inek..
szómoka!.

Elmevizsgálatnak \cell alávetniök m8
gukat II török nőknek ház8SIlágkölés
előlt. Érdekes. mostanáig csak a férj
jelöllről tételedék fel, hogy ·nem be
számitható.

Dinant francia városban II szél-vihar
olyan nagy mennyiségüszölöbogy6t
ragadot! a levegőbe, hogy valóságos
cllkoholesö 7udult a városra. A zivatar
elcsendesüléseután még ·sok házban
folylat6dlak a viharoli jelenetek, merI
il férfiak mind elázva tértek haza •.



D. oldal

tások éllatt elkövefell bünc~~'

lekményekre, Ez vOI1Cllkozlk

Kasnya ügyére is.

~<ilsnya egyik főváros-i lopben
megielenl nyiléllkozatél szerint·
slljnál/a, ho~y endródi szere-'
pét él legfelsőbb hlróMg nem
li5ztázhalla, de nem követle
Eckhardt Tibor és Hegymegi
Kiss Pál példáját, akik nem
fogadiák : el o kegYQlmfll. ha·
nem o biróság döntéséf kfván·
íeik. A gyomai kerl1!et választói
elvárták és megklvántdk volna,

hogy Kasnya ls kövesse pártve
zére példáját és adjon lehet6séget
a Kuriának arra, hogy ua ma· ,
gyar legfelséJ biróság árfatlansá··
gát megdllapithassa."

Andaházi-Kasnyát
négy havi foghdzra itélte a~?
tábla, IlIdol<olas szerInI ..bű·
nösnek kellelf kimondani An' ,
Jcth,ül-Kélsnya Bélál halósági •
rendell<e7r2s elielJi ízgalás vét-/
ségeben, meri KélrnYll éJ feliz-!
~~é110!llömeg jelv.nlélében olyan;
I<iiclenl..?seket lelt, melyek na,i
\.?yon all<alrnélsClk VOltélk arra,!

d - . I ltlOgy a csen orsegge szem·'
hen a tömeget 17gassilk!~.'

A kir. ügyész sÚiyosbbllásirt,
él védelem il bűnösség megál
iilpiliÍSil miaU filllebbezetl a Ku·
rialJoz.I A Kuria azonban már nemIhm'hell vél?SÖ ilelelef Kasnya

I üi-lyében, meri CI Kormányzó
l közkegYí2lmczt adOH a válasz·

Bevált Bl!jt:n a "kolduspénz."
IEgy e~7.kndeje vaeHe bo! Bo

id VÖfOSé:l az lIlJyneVC7.Q(1 1<01
lIuspénd. Ez (In nyI! iel"nl. hogy
ct b:Jjai !wldu::;oknélk pi2nz lJe~

Iyell városi érme!(el !ldl1élk,
éllllelytJl<erl vásarollli sclDlllli

~el1l lehet. Boji' város 5zeg,,'I1Y
iigyi hivl'ltalábéln azonbö.~ élei·
nwl és slallilsl KilpnCl!< il pl?n
Zél·t, de eSéll< bízonvos nll.111kil
el:~gzésc ellen~bell. A koldus·
pénz rend::;zen~ kltünó,:n be·
\'iili, 111 o! rI a ,'ldék! csavargól,
és munkdl,erülók nem m~nl\2k

be Bdiélba koldulni. Hir sl~ri(J1

löbb vid~ki város be akurjd ve·

toZltlniö kolduspénzl.

'/ \I. ~,,..

r'.......

ször,,_
madás to

messzin5l kl.

dérél.

Zugi: ()!?JJetlen. ti a fickó,
kivdgfw/ta volna magát. min! az
egyszeri lurkó.

Mirhói: Kend is mOlldjon már
valamit. ne csak somo/yogjon?!

Zugi: Hát a rokonolmál a gye
rek anyjáról témáztak, azt a.z e/~yik

azt mOI/dio., 'lOg)! szörnyen hamis
nyelve van az r:ss/~(}ny"'!k. De a
gyerek sem 1'Oft rest, hanem imi
gyen mentegette al/yjlii: már azt
ne mondjdk, ilOgy 'a' nyelIIe ha·
mis? / A haja, mpg a foga, az

hamis. de a nyelve az aztán
Igazi!

Ugari: Ez aztdn jól kivágta
az anyját. fill a fiatal emberke is
igV magyarázta vu/na a dolgot,
hát még jobb..w belemerillt vo/na
a slamasztikába.

Kocsorlll~gyi : Legjobb az ilyes.
félét huszdrvtígással kettévágni,

mint a mi vezérünk tette.

Endrőd, 1936. január 1-5. HÁRMAS-KöRÖS
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A N~rnzefi Egység l,ö7.ell11ull· l' htllClfi Jeikében (Íllondóan égell
Csejti: Dicsértessék az Ur Jé· Szarvasvégi : Ejnye. de sok héJn mel;!a!i!lulll Munl(aközös- él vtJgy évek, vagy évtizedek

zus Kriszius cirrzhorák. /l1ire minden törlhúk a fa!lll1kbon, ami· s.zg'!Il<'k nah'yvonc5lu fl1e~~szer- alaH érlé!,ké növeked,dl szak~

végzik? ről nem hallunk. Hát csak szüfc· v02zise és IlHlrh érlékes mUl!- luc!.1sát, éleiiar~lIsljéllél'élii, mun·
Mirh6i: Alilldörbkké pajtás. séges az a Hármas, Körös, mert I,,'lld l1a~y ViS~H hangot kellell kal<észségél ti magyar nemlefi

Éppen azt beszéItem, ho};;)' miként ápertén megaja a dolgokat De. <1 m<1gYM l\özvliiemenyocn, c~lok s7.olgálZllábö állilóni.
járIam a muítkoribafl a Pf.sti k.a· IllOnd múr öcst!m, hogy mi/öt Vl/n Al. uj I1lq~mo/dllla,;. mcly- Ui szellemnek, uj irányzal'
lauzzal, szó? II",k elen viü!z Marton Béla 01'- nal, l<ellelliqnnie, ho~y (1 par-

~sejti: fiát kezdje előlről, hogy Kocsorhegyi: Hút bekóleroz.. -;zélg~vülési l«.'pvi~c!ó áll, /(:r~ )Cllncnli és l)ar!ementen Idviil

/ llh lák II kő2.seglzu2l1fZ az ipset e!;.y llll.zs/~"es 10dbl>él)!IrlSe annak á!lo' mfl n, ,'ar ér:éke,k s"lell~mi'\ .1\ lC1 assanl. .,
, leljes 'IOwa \'ll{ulII ifete killúgús a __ OÖfllbös (JYlllct által lJá- munkáját él /)oldogllbb nemzeli

~
/:. 1\ ';~:~ Hát (/ vOl/athoz ig)!e' miall. Rl'ggel kezdIe /lZ tiriSlo
, .';r " . I d l !"om év Ólél lJirdefcJI és a men. J'övó elérésére CCf.\,SCO'CS(t!l es

lJ j "ert atta, féltem, LOgy mof, e nem vúrta meg a másik t.' ~ <)V . ,''1 il villanyosfO. reggelt, hanem este leverte az aj- VdiÓ.iulás uljan haladó - W.' I nlilrDdcklölanul érvén~'esíisc..
~..,( . :...j\ \ '-';Ia so/w, hát tóról il záral, kilökte az ajtót. s I l'"kvé~IWk, Ille!y eJ komoly élI· l Az erős ui MaB\;arOrszl'll-!'~

, " • l;" k a rendö' tiltakozása e!!enére ha2u kóló lllUlikál Iddnli él nemzel ln.il"k nelncS'd.~ rCr).re7eniilll~ p,O-."",} . .E!J!szercsa' . .
1"\ "1 nagy ItJful!. Azt mond/a, hogy gylijje- l boidoguldsáérl folyóhélrcleg- . lllllwsökrél, 10 szonokokrél, ha·

,r- !lOgy nek Kocsorizegyre, ha vele akar ! l)izIO"dilb fegyveréllek. A Nem- Inem [Ja~yllldilsu, t~rl1_~1{'Ik-n
,J' c/' 'z-I nak bt!szélni! Il"li E\.!ység gondolalél khál él ! rnun!<aeren1. llle~Q'VOlod~82S

'1 - Ugari: Hű a manÓ'J'á t, ennek ~'v1unl(di(ö;,:ö"lségb("n ncm mini szcllemi slakmunI<Cis(,kra is
\) ~.-:-,

~ _ "" :;) ~ole sem irefa ám. Ez nagy meg po!ilil<ai eszme nyiiölkozii< meg. nélgy szüksege VélIl, 11\ \tIlekel
.~ \

r ~ . ''ie a törvénynek. Hál ozt mi 11dlllln1 minI a lllunka végzi- cSélpalo':>Iul nevelI d mé.1~n ar
~ ~ (i~Jf "/e? ~én~l; lJélZöfias kÖleles~l?ge, Ez ji)vÖ sztlmMil él bilh(J1 II U1allil ~;-V \ :

"'"\ 'i' \\ "' 'Iegyi: Nem tudjuk (I 11l1l111>c111 pMlcllJOn 111MéHl1 é:; ("vl'l( kii.:d,'llI'es idö:-/al,ó. Az
',J '';- x;- / '-' [> '. jl'gyzó az áris/vm II II 1111 eli s,~mpolllból nem vol! Ó kil(é~;.lill i;~\UlC. l'};i\ii!1 dili,

vA. /' [':> g..-/ I ri .... '0.: luc/ja, IlOgy llIil killaszllálva. Ez"kel az érlékes gonisának, lIlé1gynr szivil\< l'l!Y-y ~...,j ,_ (; fC"' \:\ y'" fl<Ífu!ütÖ. U!])'. . ..' ",'--' : / . 'j-- . . . il~YL'Ol magvar enllq;pakal: él b,-odobásának.is 'i?y..-lal.:óriho·
i;:: r" a j<ira.\bt- , .. . .
," "v l\j" ~;.:; '1J" 1010g. rudélSI es a munkal kJvanJéI a nétk IJli.JI)kaköLÖss:~gl' llogybr.ln

u-' 0. 0-- l ......?;...;-'V l belö- IHWlleli munkdKözös:,;ég- el?ybc honá fog láruni ill III lI1c1t-!Y.,r

•
• )-\ "~"N~ ~J.' :V\" l'O\'él·c"'olnl·. él' . ' .. l l' N .__ ,'.; N '" ' , " ( al ci Pjö \I lZ rél (ü '. :III :t ct II

'" '~ "I~"\.}~5. C:Y "'; d ':sak tv!illdvn becsüle/es m<li:!var Ivlun!;a'''~rl' mcqvala"ultlsilI1o/ .

..:..J ,,~,;, ~~ oJ".'~ OJ r': / . Jndollu, }+~rös kritikák
,~ ~ \tb - I~ , másikat .

, ~ y' ~ / \ '.,r' hdnR'Zolföl< el az uiév első llap- luk, 11O'JY Illás V'Ulllé:>!, ala-
,...,""-' V ~""'0. / '-- .. ~.", ,egbünlette, idibdll él NEP sZI.:rv2zkedése po" szervezésI kivÉIlIunI< a ka-

: ~v Q,~: >< fIlidl!. ÉrJel<lzs. ho!?\' a nyiiöj. fo'ikus polílikai táborlóí is, A
~. í\ ey _~ )<f'/ '. - .\ !rséggel nem l<üzó és lll' sÉln cikkekhen lá. válaszlások elá1il I-2 lJéi n('nlr I~ ;--- -' ~gys2eri ember <)

~ <i . .rt IIIeJt, bü fl tették. madö r.zgi poliliiwsok szem- elegl2l1dó akalolikus erók ös~-
cr ",I ~, ut pázsit/lÍra fu- re')I)ell~S nélldí! llillák egyko- '3zefogására,E's2ervezellensé~.,

,.Zy"-' '\:<. - c:y elftLÍzoljll az /luló. r.>n il slocláldemokrallil< slak- minden fr'iss gondolaInak és
...,,-f //.:" .-...J .Iegetö:zött. hogy felt az :;z«rvezcli munkáiá/, s éll<kor eszménel< rideg filvolJarlásél
~U /./ s/ól, a rendör felirta kihá 01< ozla azt, hogy a 67 száza-
. . (' ,/ és megbüntet/ék. No és mi Il~m fciit ll!lV él fejük?! P.zdig- lékos többségG katolikus lábor

;/
.:.:. J' voltw, ha az autó elaúzo{? l d forraddlllli idól( szomoru l;)· maoárahaoYEliojls(ÍaábEln oda-

.-1..'''' ",~. Eo I Ilulsd. "ol IIYU1'1"'IJ"I, arról, hO<1Y po; <) '"• ,... rdezte bosszakodllll a 111l1gYllr? .. u ul, eo fordul, eJhol munkál, tevékeny-....... \Y {!ekor a soffőrl irtam vo/na fd, Illi var az országra, polgári seg-et és céltudatos erőkif.zjlésl

vJlo')zolta a rend pontos őre. lorSdddlolllra, kere~zlény egy- láI. Ne lIZ olcsó !<rlHkák lelki·
Zugi: No llislPn sokat is nyert hdlilkra. lIa II nemz.eil<özi tár- ismeretei elaltat6 és munkál.

vol1ltz vele. ha már efgtízolitJk? / SélS<líl uralomra jll!. Lel1elnel< lanságot palásloló frázisélival
Csejti: HiJbl1, II paragrafust <GS vannd\< is hibák a NEP menleb!essék magukal él v~zér

aki mU8zály beta!lwli. A kocwrlll'gyi slervah:dési munkáiban. De urak, de uj és rálermefl mun •
.n Iti- viréz is ráJizetlzel a hőskOdésre. :lny az, ho~y II pol~ári lársa· kaerók beCillilásával. az ifjabb

, Nem 'nőnek a fák az t!gig. /?
azoia Jalmal oly egységhe ipéll'kod\ nemzedek lelkes letlrekészsé-

Mirhói: Kell is, hogy rend /e-
:ett tiln- lIak lömöriteni, élllle!y minden 'I gének felhasználásával kezdjék

gyen. Ha megu.c;sza a dolgoi, bo-
lond lenne, aki valamikor is je- inierndci'2I1alisl~kisérielei meg- Imeg alaposan és Céltud,atosan
/entkezne a bünteté'] leilléw!re, .1kilSzL Ev",k oia hal1~SUrVOl- ők is II szervező munkál.

Ugari: KiviÍncsi va~)lok, hogy -...-.-...-------------..----
mi lesz a fO/}lialtha. L"I!/dJze/ebu
tán többet tudunk, (MÍfzdnytijan
tál'oznak)

/

/.

\. !
!
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Munkfit ,az
inségeseknek.

A kél asztllyos eszkJld61
n~mcsak a gazdtlk érzik. de
m~g jobban a munkások sZJzai
és ezrei. A kenyérnekvalól nelll
u diák beszeruni,lcngeri.kon:?'·
hakerli veteménye nem'·lermell.
minden! a piacról "ké!len12 be
u.:erllzniök, ha volna lllil)öl.

" Az endródi "ChariléÍ.s felde·
rilc) oST-/agCli"- szomorú lénye
k~/ állapilol/ök mejt (llTÓi él

~LGrnyU hely ze/ról és n}'olllo
rusógról, meJyben mUJlktlsaink
nagy tömege szenved.

Al. elmull év ulalsó' hOlIDP'
jailis csak ugy tudla tlfrielldi
lözni (I mUllkilssiJg, hogy Har
mnyi László föjegyz6helyettes 
várm~gyink sLociá lis gondol·
kodásu F6ispánjának ~s AUs·
pánjának ióindulalu té'imogé2liÍ
sával több hónapon keresz/iii

. 6-800 munkást idegenben {u·
~olf elhelyezni.

A munkálatok besz.ünldése
óta ~gy hóné2p lelt el. Ezalé211 a
munkáscsaládok c1fo~yasztol·

ták ilZ ószikeresetel teljesen.
Köril/lJelül5.00 családnak, mint

~gy 2000 léleknek már sem kenve-
r(!, sem ennivalója nincs. .

. KözslÍl!1iink, nehéz anyafli
helvzetében csak valClmicsl<él
fu(j segjl(wi It roppant munkás·
l(jmegen.

Ismét ZI FöldmivelésOgyi Mi,
Iliszler' urhoz emeljük fel kél Ő
éi eidekló szavunkat. A küz
mimkiÍk sürgös megindjl~S(Íval

gondoljon az 1100elldródimull'
káscsaládra és kegyes jóíndu
lalávi!1 segitse őket ahhoz, IJogy
szorgalmas 11I1Illl«íluk révén le·
jlaláblJ " mindennapi kenyeret
eléter~mlhessél{ tnl'lg'uk és
Ifvermekeik részére.

Alál':affal kériük vitéz dr. Ri
csóy-Uhlarik Béla f6ispán és dr.
vitéz. Márky Barna alispán urakat,
I~gyenek ZI jövőben is jóságos
t8mogalól munkásai nknak . és
sr:ives párlfogásukköi lilvoliisál<
~l lőlük az éhség siörnvü ré
m~t. amely már 011 kopogtat
munkásaink ailaián !

A birfokpol itikai
törvényjavaslat

a mezőgazdasági érJekképvi
se(~l~k elélt van. hogy szak,
iterü. tárgyilagos elbiralásbao
risl:llsilsik, Al ui birfo!<politl·
kai törvény C,íIjCl: egy család
megélhelisét hizfositó önálló
kisbIrtok léiesílése. ílleíve törpe
Ilirlokoknak kiegiszilész. Az Ilj
törvény végrellailiÍsa nYGlnán
l5 évalali kb. ö/százezer hol
clon ;;0.000 csellód nyer biztos
01t.elyezésf.

Tiz: millió munkanélküli
USApban.

Az észf.lkamerikai [3gyesüll
Államokban <1legulól.>b megje
leni hivatalos jelenlés szerin!
10.915.000 munkanéll<illi . vall.
1932 eleien a bankzárlélf előll

ugyancsak a hivafé2los kimufé1
tás el munkalleikUliek számát
k~rekell 15 millióra becsülte.
Ugyanennek az évnek' októbe·
r2ben a kimutatás l 1.176.000
munkanélkti!lról Judolf. A mun·
kan~iküllek csökkenése e sze
rinl'nem volt ;elenlós.

Dr. Darányi Kjlrnán
föld nli vel ~ sli~ 't j IJJtnisz I(: l 57 (: [ll

baloll ~d'a ld le~ujé1~,h ie.l-:n
léséi éj f1lczógazdé2sf.~ ciililPO
táról és cl vetések áliiÍs<Íról.

A mul! évi aszály k[m.dkez
liben csaknem mindeniill, de
különösen a TisZBnlulon na
gYOll s7.ükösek a jakarllHíny'

kész!e!ck. A leggondosabb Ile·
oszlásra és (-,-aÍiol van miI1-)
póllalqu l1lá l1yok ~dab"olósiíra

van szüksé!? hORY aZ áili)[Ol<
ugy, aholJY ellálva l"gyenC'k a
lava3z1 legel/elés i<kjéi&,.

A míl1it>zler Jelentése. szerint

az. egész országban Békés és
Csongrád megyélnn ie~k~ve.·

seb!.> a lakarm<inykés:zlel. Ez
p!digaz éilla/állol1ldny éigyeo A

gülésére és !<önoyen illc!?b-ele.
gedésére veaH,el.

Ezzel kapcsolé2lban csak azt
bálorko<.lunl< llIegjegyezni, hOl-! Y
vf1rmegyénl< ga zd atársCldal ma
r~ndkivül hálásan rogadná, h~

cl Miniszledum sz"plemDeri
visszafizetésre -. kedvezményes
dron korpát ~s répaszeletet juaat
na él lakarmányban szü!<öl!<ö·
dő gazdák részére,

A velése!< ól!<.1sa - hivata
los jelentés szerint - ilZ egész"
ol"sziighal1 "Halában' kielégitó.
A korai vetések erős",/< és bok
rosak. A kés6i velések is- - az
enyhe cSi'lpadékos időben szé"
pen és egyellklesell kikeltek
és fej1ódésnek indultak.

fvlivel hótakaró a velé~ekQn

(ll ors7ágban sehol sincs. félő.

hOl-7Y erősebb száraz fdgyok
eseléna v,zfések érzékeny ká
rosodásl &zenvednel<. "

Tavaszi veW;;got kérnek cl

bél<ésmegyei gazdák. i\ mult
lÍvi tlszóly a tavasú vétéseket
Icllán még érl-ékenyeblJen SlIí

fOltd, mini abuzál. F.:gés7.. lö
mege a gazdtíkn<tk goncllerlle
se!! nél- il lal/élszl YQ:tés~k elé,
mer! nincs veiómaRia. Még
akíknek lermett is csekély ár·
pái<l, Vtlgy l.abjél, oly siló ny mi
nÓi'égú, hogy velómagnClk nem
megreleló. A I?azdaklizönség a
vármegye Fölspánjának közóen
járását óhajtja kérni. hogy a
FölLlmivclésiillyi MinisLlerium
jó l11inőségű és elegendó ve
IÓm<'lB'(;11 bocsásson rellileH<Q.
zésire a gazliókllak. T ..:rmé·
slefesen a VefÓrndR." árál ter
mészefben lérilenék az uj ler·
més után.

Március 31-ig lehet kénlí a
védettség visszaállítását. Az
erről szóló rend~lel il hivata·
los laf) uiévi sziíméÍbao jelenI
m,;>g. Eszerint azok él gC1zdák,
akiknek védellségéi el mzgslCl
bolt szolgáltatások elmulasz
tása mialt lörölték. él decem
ber 31-én lejáró hat~r1dő u1án
még három h6napig. tehát már
cius 31-ig kc2rh~llk a védel/ség
vissz l!<íllilásál.

endrőd, 193'6. f~nudr US.
......a~ .

HIRDETÉSEK

Endrőd--Gyomai

Az Alföldön nz angliai kivl· TakaJ"ékpénztár R. T.
teJ nehézségei miatt alig vá- Endrőd

sárolnak pulykát. Az {l ked- f ókintézet: Gyoma. Telefon: Endrőd 2.
"'i"<'UiH:IIY"S 'ihm, ,1illely~lu~1 (lZ Folyósit rövidlejáratu mezögazdaság,i
angolok biz!o:-;ito1t(lk. él iUB'0SI- kő!csönóket. Elfogad felinondásnélkUli
láv bMomfi kivitel ri3zér<', miiI'- betétcl{ei: a legmagaaabb kamat

mellett. Foglalko:z.ika bankUzle(minden
i~\ érez/eli halá:;t'i[ él [)ul1a-Ti- ágával. szelvénybeváltások, arany- és
SZd közepén, az ország iefl' ezüstpénzek, valamint külföldi pém;lIe-

riagyobb plliyl<öl~Dyészlö viA mek bcváltásávai a mindenkori legma-
dékén. A véÍsÉlrlás most a m(J. gasabb árfolyaman. Mindel1.nemü; fel w

gYllr részen teljesen szonelel, világositással és uíbaigazitással dijmla
cl külliereskedelrni Hivalal nem QuI áll rendelkezésre a7. Igazgatóság.

tudja megállapililni ö pulyka E n d r ö d ö n aNagyperes"
mínimáiis árát. m~rl llllllyíra diiJőben 8 kis hold. Décspás
visszaesell él kereslet. A ná- jImmOn l k, hold 266 n. öl föld
miláso!c szerint él ma~yar J)uiy. kedvező fizetési feltételek mel~

ké.Ínak legalább 60 fillérrel ket- llett'olcsón eladó. Érdeklődni
l lelle olcsóbIJnak lellni. hogy él I lehet Bélcéscsabán, a Békés·

ljugosz.íáv J)uiykáVI'I fe!y·ehesse I megyei Keresl{edelmi Banknál.
cl versenyt Angliában. A gaz- ,- Kalifoflllai pajzste(Űlől mentes G'Iii
dák 11(l!$Y izgalomrnal "é znek i mölcsfát, MllIgastBrzsC és bokor.
II helyzet elé és nagy bizalom. rózsát, diszfát, diszcserjét, ÉveilS

virágot, Gyökeres sz610vessz6tstb.
mal v';ritlk . azoknClk (J liitg'{il- bármilyen mennyiségben igen olcsón
lasoknak il befejezését. ame· szá\lit Unghváry József iskolája Ceg~
Iyek él pulykakivitel érdekében lé-d l3udapestiirocta VI. i\ndrássyut~.
mcgilldtiliak. lhngel~g hízlalt Oktató nagy áriegy~ék ingyen.
pulyka várja, hogy 1I1(]a!< indll-
scssáv. a kÜlföld felé. . . A Keresztény Fogyasztás- és l;:

__ tékesitő Szövetkezet friss tejet bár-

Gabona és állatárak. milyen mennyiségben a legmagasabb
I napi áron vásárol.
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feleips szerkesztő:

STEFAN BÉLA
Slerke$ttö..~1I és kiadóhivatal: Endrőd, Széchenyi utca 2.

Hirdetéseket
kedvezméuyes feltételek mellett

közIUnk.

·A falupennája
'1·· mielőbb megindifandó l(öztnun- j Főispánunk

kálaloÍ<l;éJn elhely~zésj nyerje-
nek a rOllJ munkbsalis. Meg-aZ endrőd.munkásokért
SZ{'fvu;le a mUflkllképlelen, be-, Uj év óta..mindinkább sulya

dcm~nye'z:ókér>ességreé5'(lm~l- teg és ellJliHfO!l családok se- sabb és általánosabb ar; ... inség-
12/t a közséiS minden rcngu la- gdVillését~ 210 család nyer vendég" sok száz endrődi mun
kosl! Irdnl largyllagos magC'l!lIr- havenkint némi ~e~élyt.- .Min- káscsalád szomoru otthonában. A
lásr13 van s1.11ksége. ehhez lasz(!riien alakiloHa' meg fl nyári gyér aratórész, az őSli cse-
azonban minden' szernélyeske. "Zölflkerrzszt- ebédelletési ak- .r. If tt

. kély kereset mar e ogyo ,S va.,désI kizItró, Iiszl.1l1 a közs~g ciót. Immár hbrom hónap ót~
lósággal éhezne több exer léJele,

hélSL.lllll és érd~keIl szolgáló, WO iskollisílyermek kap reg- ha a vármegye föispánja: vitéz
kÜl!l::tSlnlJ múküdÚl előélet gelil és ebédel. RiJ:sóy-Uhlarik Béla nem juttatna
kell, amelv nélkül senki e rend- BI:t:losak leheliInk, hogy jobb idŐnkint _ jelentős munká1tlltísi
kivűl fOllto~ ólIdsl hlvlll~sán()k lerm~s me/lell, kedvezőbb vi, segélyt a község főjegYlőjének:
megfzll?lóen be/öl/~nl nem 11Id-, szonyok beállával az.· endrődi Harsdnyl Lászlónak előrelátó,
h~liél ~H~egényfjgyetpélda3zerüen fog" _megfontolt kéréseíre~ Csapatoll-'
, . Dr. Pá/ka Pdf' járásullk. f6- jG megszervel.Oi. kint felváltva dolgor:nsk uinié.
szolRllblraiél ~r>Ptn ezt cH egye- A.:I mondiák, hogy "üres ges munkások, hogy 4-6 napi
lemes érdel<elés kÖJ!:ség illVál knmráolSk bolond a (Ja~d(2sz- munkakeresményilkböl vaJamed
lel<ínlelle, amIkar II szabadsBg- sl:onya". - Hlrrsányl L~szló dig bi~tosithass!k _ lis sr;Okö.
ret menő f6jegyző h~lvellesll~' f6iegY16helye/les me~cáfolla cl sen is _ a mindennapi kenyeret.
sérc - 8 v4rmegye A/lspán- I{őzmondásf. - Más evekben Világos dolog, hogy vármegyénk
iának nozz<íibrultJstlval ~ lS (1 vármegye is, lS község ls je-rőispánja nemcsak Endröddel, ha-
megye egyik legérlékesebtl lenlós munkasegélyl iullatoll lS nem amegye, többi köz:ségelvel
je~vzóiéIHarsáJIy( László volt mUlIkóssál!lnllk. Akkor il hely- és munkásaival' és . hasonlóan'
okányi fójcgyzót~ 'e.gut~bb.pe- zet ig könnyebb volt, mert· az:, - megértő szeretett~lfogJalkozjk. és
'dIg:' füzesgyarmaf , . .fOlegy z..ő"' Ú<1ibsiés II GSl'p!ésr keresmény,' '~yoh-:-is jeléiitéKeUY ii,.; az-,t)sz~ -.
h01vellesét álllto/l6 he. elég volr februtJrlg, s éJ tengeri szeg, amelyet al inség csökken-
Meggyőződést sr:eriZthctett termés is adort eilY· két hizóC~-tésére forditott már eddig ia. Azt

mindenki az el~ull öt hónap kál ti lllunkáscsaládok nagY.is tudjuk, hogy a~ erre a Gélra
ala/t. hogy il rola nyerI lofor- ré9~ének. Az elmult évben már rendelkezésére ál/ó selléJyOllzeg
máci6nk s_z~z percenIIg mll~- oí,t6b(uben . jelenlkc7elt . a nem nagy éi nem kim.úitbetetleu.
fetelllJ v~losagnak. Neg~.edsza* "nincstelenség". És ·hainégis . Éppen azért kilön/hen hálásak
lcd ÓfO dolgozolto kozlQtJz- ugy-ahogy 6tsegltl- bár nel- lehetÜnk iránta, hogy sokfelé v~16
galás minden {igyk~fében, te- •killözések Itöz:öll 'Is \- 1100.. lekOtOtt5ége meUett is, amikor
hdl tökéletesen Ismllrl és lud· munkásc~illlldunkala Iéi' nyo'sem magángar:daságok, sem tár
ja annak cs!njál,binjál. Hlhelel· moráo, megérdemli, hogy min- . sulatok, vagy közOletok,vál/ala.
\00 mUllktJerejével és szorgal- den ember becsüléssel és há-tok vagy egyének munkát vagy.
mával ·méltdo é,.<Jemelle kl ,a !ával néz:c.en ret!. jelentős segélyt nem juttatnak a
fölöf!(?s Hc11ósógok elismerése,1. Ht!rsány! László 'nem ismer-.. munkásságnak - a Főispán9zo-
l ..átiuk. hogy fl leh~IÓ~é~ hot~- le községünkel, sem llliopotál,'cíális érzésének és fajszeretének
rán belUI rendelkezeser€. es sem szükségleleit. Nem kereste ":;sug8I1atára - segítségünkre siet-
segltés~re slel mInden hozzá~ és nem ls. kérte az endrődi lő-' és egye(ffili mentség II .nyomor

-forduló emb~rn~k:. Eré(y.es,k~- jegyzől álldst/ MinI jó katonll kétségbeejtőheteiben. Mint érteiO
m~nv hivlIIalI fonok, f1~1 meg- enged~4meskedett parancsno-. Jünk, vitéz Ricsóy-Uhlarik Bila
követeli lÍ3, el~á,rio alnre:ndell kainllk. vállalta a posztot és fóíspdn novemót!r óta az endrt1di
IIsztv!selórarsilllolls, hogy. be- derekasan" meg is álltll helyé!. közmunkdlatok végzésineklJ/zt9-
csUletes~n és szorgalmasan M l - - . l' .. sitásdhoz ér; iUl' a kerl'seti· lehe-: . . os InBr Ismer a viszonyo . őJ '....

dolgozzanak meg t! felve.lI es k t Lát" t 'd' ... h I fáj tőség elősegítéséhez 12.450 ptn-
bi I l t' jtó fi <Cl/é a. la, u 16, eni, o . ....

z os {enyer~.nyu _ .z - és ho~ kell seglleni a faIn· né' ·,ót juttatott. Az elmultbónapok-
sért.. -:-~lo.cl,ahserz:e~e és lS pén.· . ban végzett közmunkák : leg~a•.
rnunkassag Iranl! megerló mo- .. -_ ." • gyobb résLét ebből apénzbt')I;Y~-
rJél1arlasa szinte példállan. A . Endrőd kozsegkepvls~lol~~- eztette Harsáni László ft're""zö

'd ·b·· kÁ lUlelének nem lesz nehez. va· g, . y . J gy
l~rJnehezebb l ok en, d esz- . . - . ~. előterjesztései alapján az e(őlláró~
tendei tIsz:ályokozla InSégesIl~s~t~nJa!.c1kkd~:' IAart.tlkolr

k
_fel~ ság. Mély tIszteletlel kérjOkÖmél•

idó.kben jött hozzánk. Bt1r cse- o:<)segte jes on ",~cve ozse-. tóságát, hogy a tavaszi mer;ögaz.
kély anytIgi erők feleli rendel- genek, a fa!u n~penek évtlze, :dasági és közmunkák mcginditá
kezlk, m(!gis I~hetővé tette azt, des soriarol dön~,. sáig legyen továbbra ilO jóakaró
he>gy a legJobban rászorul/ak Biztos r~ménvlink van arfa, atyja és segi~ője - a saját. hibá.
némi m.uokához és kenyérhez hogy Harsdny( LdszJ6 megvá- jukon kivaI Inséges endrődi mun-
Illssaoe.tk: Erps propagandál fejl lasztásávala képvlselótestiletalap- káscs.aládoknak.. .
" . 'Iból h . II mun- pilléreit rakja le Endrőd község F61Spá~u~k úlabb ta'lulelét adta
{I a7.on ce.. ' ogy . megértö lórndulatának, s Endrőd
késsélg egy ré.s~e fO!lJedkoz.ás! erőteljes fejlötlésének, leng~rnYI község 20 holdon aluli, inségbe-
latöllon ll. mezögazdasá~ban, gonddal és nyomorusaggal jutott kisbirtokosainak 50 q. buza
d~ ugyaoekkoregymllsulán kü!- küzdö lakossága békés, nyu- és 25 q. árpa kölcsönt folyósitolt
di el fel/erjeszlésell,h4>fY a g~Gla~&, J.)oldorabb)övŐJének. az új termésíg.

A nyugalomba vonuló rcnttlj
Albert fóje:yz6 iirőkét felJru~r

utfllsó napja/ban tölti be Endrőd

Mxstg képviseJötestiilete.
: Nem mehetünk el szó nélkül

c! fonlos esemény me/lelI. merI
ez aikalornl1ltll nem CSl'lk egy
j~bl> lÍlló~ .IH~I()tl,,~ séröf, vogV
l!IlY ~lJvénl1~k,illelv<?: csalódnok
ml.!gélhelése bizlos\lásáról VlIll

nó, h~ne'm olyan·. fontos ügy
"~fl. 'dönt eeuttal a képvl.r;;elotestt1
ltt,' amelytöl a község jövője, fel- ..
tóllis,vagy hanyatlása. népének
óo/d(Jgulása vagy tengödése ftlgg.

A köiség összes ügyeinek
föínlé2őí~,.,jrányilójiJ él vezeló
i~gViő. Köz:lllll;r,galélsl, közgaz
daságl,adózásl. gyhl11iigyí, köz
eg-észségügyi és .ió részben
kulturális kérd~sek és f~lada

lok ls lőle várjélI< (1 helyes meg
oldlisl' és tn"gfd'?[ó irányltásL

A mlll időkfóiegyz.c5iének is
kolai végzellségén l<Ívűl onllyl
gyakorl.1l szakludnss(;Il, lárgyí·
lo'gos lIilóképességgel. párlat-·
hm ijJltl:ságszerelellel. a józan
fif\óliis és haladás iránti kU
tönleQes lehetséggel. 5 kivált,

.képenegé9zséges s~oclálls ér...
z~kkel kell· rendelkez.nte. hogy
~~k ft I~grllkóbb egyénekben
laÜlhalók fel Ily .állalános és
k~vóló lulGldonságol<. . .
~Amclylk község ilven fójegy

~6t taltJl. az; fejlödik. halad,
~~pe boldogul. ~. A. község
v6gyonlÍnttk; fiZ ill tethasz:nál-'
n~ló adórészleinek. vórmegvei·
isi ó\lllmi s~iiZIY(lk bizlosl/bsá
ndk okos és celludalos hasz:·
nps!liÍsnvlIl lehel· megoldani
'mtndamCl\kérdés"hl rí5 iogos

. kivánságokat, (Jmelyek egyrész l
a modern hal~dás't szolgáldik
is másrész/Igen ielentős gaz
daságl'~skuljurális~16nyl je-'

·Ienlhelnek l] lakosságrl! néz·
ve is.

.. A f6kgy~Dl. allds ftttlJlti$énél
. n6JJI leltet· tthát irdnyadó egyedlil

ae,hDgy valaki helybéli.e vaqy
~m l' Ellyenló . szakképzelIség,
hasonlóan értékes ~Yllkorlatl

ludh és rtí/ermel/ség mel/ell
előnyl' jelenthet o helyi szár
mazás. - Hogy valaki pl2ldá
stm I>elöllhesse a fójegyzóí ál..
lásl, évlizCQQk gyakorlplára~ a
jegyzől hlvalal minden ág6ban
való járl csságra, Géltudalo5 kez-



Endrőd, 1956~febr li~r" 15.

A szegedi egyetemen a 10
l1uló ifiuság a lantermekbin ki
lüzle (J keresztet. A lanárikétr
e!lt:ivolilolta az!..Aliz f!lgu
egyel13mi latlác~ öl tagia 1Ii<e.
reszi. kllijzése, öl. tagja fJnllllk

lévelele rnelletl SZL2vazofl.crt.
hel'ellellnck /ar/!ul< az'ulóbbink
el;é1rásfiL Vagy hismek Krisz

16gjoi iudi6k, lJo~y nincsenek tllS islcwséR'ében és akkorlisl
e!h~gYel!Yf1, a cSélládí?ondozön telelben . tartják cl megválfás
k~resi.I~1 i.'! lelkipászlQr és az , szent fáiál, vag}' nem, akkor
el:lyházkö:lség' !lIdia, ismeri peJig sértik Illilltlell kereszlény
helyzetüket, s ~ l,,-hefósé~ bil~ l ember felfogását. A keresztény
fáníll b~liii s0l;ilenek is rui/Uk,' Mélg\'örország-on százszor han.

!_el~dismcrc!es. vllllásQS em- gozfalotl I<ereszlény kormány
berek vÉlnl)lják tehbl örömmel I zal iaeién ilyesmil még sún
a meg~jzásl! I i1demas elköVetni.

.6,: old-} ,:',J,' ." HÁnMA.s.;KO!?Ö5 "
·~lIi~~~U~~ "::"'_"':' -:':":';;;:'::"::":';:"'~;"' ~ iS"_'rr-_...., r .._.__~~ _

.-,:.;~_.. .R • kU t-

"'K t - 1+"Ir , ~ ··llr .. p I A ~ondorostanya~ leá.nycgy, ISTENTISZTELET'
'::'~:{~:~ a 'O I.n.U8" .~.ftCI.O házban iarJudf 26-án al<lkilolfö JD6RENO.. ! rn~'')' Katolikus Akció kiUön J I ..,,' . N '...., %finlt.unXiJS llII!!L"!lI 5 l'!-;lin"kn '>zornl.>elon (é utan

' , - 11.,,' f I d t- k l S~iJkOszj,.tll"aiJ Csemus Mihály .' /. 7,t",<.;,::~~~::<,' r;Mi';ÉKEZZÉL.~.' ','" ~"'i ~ . efa a u' .,'" D órakor ci 1iJ6ni,] "lóli I::ne~ a-
", -. L. - _? a!)f.lipleb,ános. Ugyanakkor kije, -'úldsél fe!nólJek' r>iszér~.
~~ >:~:: EMBER, ::, ! ft ,csaiádgo",dCzóknak,)Öliél{ ~ ·1 ..mY~i kötiel~Ye7.eló· I . Február 23,da C1:ürel{kerU

.-". ". . ,c

r
'. Az endtódi eh!~'h62J;l\?si!i- ! 1(,-:! is. I<öz;:J BO :::dk~s" m:1l1' é$ jó'hló c2selérl' {jcseWisko~

"',.M~g néMny nap és vége p. bÚl :~ek'!k;,--ó!a' folyik, a'n~ih' rltélr"késL férn-~s C1ss~wny viii- láben'mujaJlJnk he sl~nlmi')ét.
.. , ft'lrs,~ng ffilJlöloúisainElk, l<icsO"lntlnko:-a'családgcuufQzók·(Ulcct.1a!tí'l '~'iilágif.lpQSIOlkQdás lé· _' Március 8-ón az örel?kerli

pQIl!l~saillElk,'Az l:wyas7enl. '. meg'bizollak) . in/ézm,éllyéne-~. kkem~10 ll1unkáíiií. A S2.élk- kápolnás j5koJ~ban, lnárcius 15
egyház, tl három ulolsó' naponmegsZervezese, Eddl\?körzdi .oszlblyok 1~,:unki:jf,1, melynek I érl-av~ri/jsi éR li,l,il!1ÖWJdi is.ko .

.~nies~~eló szeillséglml:Íd(Ís~.t~r-._ vezelókvQHok,mQsL~ ~Ka(()U- . prowammjaozollos ar. anya- ltil:,ill'le:n S2enl.ni~'Z,
.' III nószárídéku'hiveivol' cl 'lesli, k us Akció országos. prO}lramm - egyl!f1zé\'al, Timár Gyula ile/};i A Mária-társu/at és jézus-Szive

sig- sok-sol< , ~ünél~')I, :,kil!i voU ~jánGk - mk'gfe!(?!óen i.I falu bi'.ln lelkész irón lj lj (J ~;lué!lY b,uR' (J- I tá(sfJ.1at februá r 25 _én d. il, f~l
.'. ist~nj ígazsóg -szigonj" biillle- Ulcák, alanyákon 'lizzs ItlnYll~ lomma.l. :;- . -'" . . . l 4 órakor tarHCl.évl kÖ1.~n'ülés~t

-: -'é~i_n.ekClnyhllésén~; majd ham- . csoporlokszerin! áHHjn be et /' A nagyváradi .' l<áptaJan ..' l~j~ l a polgári i~kolá/)an, A IMsllléJj

vazószerdiin hilnluf hinl ~l.om- hel~;i Szerve7.el'a c'>Bladl?olido-'irt'iú gM,daságában 150 elld~ l la!!iai és c50porjvezelóíje!en,
'Iokunkrtl, hogy 'er'edelünkre és zo'k»'.' . ro-di m'unlrás nj:er az iLlei gaz~ . k

" lene meg.
0_. hllhUunkrll figyelmezlelvén Illeg- "TbbbenhuzódoZllak o Jl<W1eS dd.);8~i idóslé1ldJU!; e!lJdyezésL reÍ1rttár 23'ánd .. u, J~I 4 óra.
- I~r'ésre~;;' magábaszállásra 'és és értékes mllnKn v<i lied fi:;lÍtólY' Örömme! érk",ijlül1k. hogy dr. kor az OlfiIr",g-yesület, február
:\bti~b~l1a(r6 indifseJ () m~gtévedl: Valószillüleg nem ism.zrik aJ Cwpik. Gyula prclálllskanonok 29-én d, u, 5 órakor a f'Oérfi

~~~~;mDe,ri. 'le~~:~kel. ,~" , ._'. i':,~', .; I,GéljiH é.s nmdellel0s~1 e fontos! <1 IWl1l6di~ lelkész.i k0ri arrél, liga, március 5-én d, u_ 5órc
. '. Az elet nem rozsasker/, nemlnl~zmenynek. ho~y vO:;<lrnaponkln( szcnlml~ kor d Leálly!<lub ~~LeányelJY'
'örökö's farsem~i heje,ht'l;a; he." 19-éJ:l, a csal6dgoil,dozók fize-, sél és j.lredikóc-iÓl iilflso:J elZ lelltHlja h('lVi-áiIafos~ágál.
'n~m k'omoly nlUnka és pq~l~ ,lésIvagy liS~!elelctjjl'l1 nem kap I ~rl1dBlo;n_ :<~lol!kll: cs"iéd5tge .A 11(l~yböj(bQn l1linden SZl2I'-

f~lf_é,s helye, melynek -v(Ígé~ : nal<. Erre Jtenz~ nlllCS <ll. egy, JS mUnK~Si]1 .-esze!'!.!, dán d. ll, 5 órakor a Néplldl.

:·,bucsut~.n:.on~unkföldn~k,pén7k" h,álközs~gnek,d,~ e léLzkmen: l Az endrődisa.jtószakosztály mozilermébell veliteltképes e[ú·
. ·.n~k •._ Or0!110 kne.k, mllJde,n~e. lesI célzo; munkal' megf'lzefm kebelében felmeriill ?lZ (l terv, áddst. farluok ('l ,felnőIt . hlve.k
::!~s ~?n él_ haltil _borzong.?IÓ~i~: nem' ,IS leheL A' ~Sl!lltdgo['~clo~I hogy L:ndródön;ismi~löbb részére,
."zonyo:s~_~~.ul~n --:' <1, .f~'elm~~i zök '~ng-y'2n 'fOg!ilk, kl'lP~1 az sajlórwpcd kell Itu/ani. fgaz,A lHlRyböjlj,szenJil!Yóllós ide.
.'.tes szam~9.()s..,. ";' ~g'~~,alkozséohlva,~n.~os erl~' l tJo~'I tl kél éves llt:JiH' ilszálV . jellagyböjl elsóvClsitrnapiélval
.• ;': ~ ~zAnyaSzenle{lY~áz.~ ,m.jllt:sl~OJej:,_:~ ...l{~rma~Karost . .Eb[:?ll mi~il fe~~l'e ~sökkenl llZ ,uj:á~ ker.dódilL Elsósorban a· mun,
'Io,édesanya,-:-=- ,flli!yeln~.;;z~el".. h9n~pf,Qlhonaplfl ()lva'ihafJ~l<) elófízefoh li1bow, desélJlw!é1- . ká~·hivel<ei kriríük, hogy él /él
-iill::is ajóság szigo;;~~~1 :níu~: : a\~g~qz~!el.>bí OlunkéÜcenl1ö'j tos. IlOí-!'y' 'olerelld~lók nem él vaszi rnunkárCl Icend.ó távoz~s
,J!I~' ji kikerUlheletlen végz.etre~,I{elé,S .egyÖnlefü,2n ,Véf.!:7;~elik j'vdIlM,i(lltHl ~S, cg vházelienes elóI I vfgezzé~ el /Q'fj!fO,ll losabb
':_d~ugy.an,aklcorl!farsangi sZflll:: a vU~~I,,~JilostolkO?as. lir:ekesJ lapokéli nlOr.dlak .. le.I~f1nem:ltalol.ikll,') lcöfelessé!lÜ!<e 1és .ítJ
,;s~glmadClss.al,kelpcsoJalb~n.az' munkájél.,_ ,•. ; ..' '.} iÓr0S7.lél kí:liollkusuísái;!ol<at.' I'uflanal< ClZ Urjézus.szcnf i1~z-

;~t:j~~~;~it~\(:;,~~;\~~~:t•. Z?~t~;~!';~:;~f ~utf~:~~ I. 'ih~:.~L;)~,::$:~6 ~~i~~i~:il~~'~~: .loI~~::~us lelkigyakorlat··ko,.
':tdg~;';.~z~.tP;,~d~,*};Qr,p:~~$>,~~i~,I~I:,.?>~I~; :;a~,~y~ko~s~g',t;e~~to.Je , ~ lel: akúr KrLJSEJusól, akáreg\'házál dódilCfebrlltir2§ .énn'lllI([a-:
\~<~J~:~lJkr(J,,;,t· ,-::",,;'- .. ,- .:, .:'l- :!~ ~ktpás2tor kozött,M,e~l-Jelemk a; lnalázník. Pedig" l,sidóktóJ: plC!sli Mtmr'báhl'n, J\z'endrÓCli

'IÚ~S~I~él~~l'tlrra,~o~ymeg~: havi Ilv~lése~,.a,I~~;.p~n,IOSiJ~' .~~' prote:tónsoklól - becsüle.' cgyházl~özség'öl kuIJlkús rm!ll'
van amod eslehelosel?:d ka"~ megka~Ja u/aslla_él, 11I1 ~s ho. lukl'c vallk l - c~t nellliJall-., kásl részésil se-g0lyben,hoiy

. 'lC2szlrófll' elhtirilóS6ró. .i:\Zilet' ,gyet,n' dolgouOuc50portJ~ld· ják SGh<l t AlIOy'i önludatol ré-:;zlvc:;;wssenek II sze'lilllVilköy'-
~.Ú ba!til UrQ[)lnc~~Lz;ár.vQ,sen~' ki~rdeIH~~;e.ni Képviseli rsopor~;mé!liS el\!dl'!laillánkJólük, hogy: L~'OIl,

<~:kHóL' Akibensöséges hillel; és;, jáfJ~n,p.lel~tP4szto~t" ~e ,Cl lelkl'leg-alábbpénzükkel llegé2zda-: . A felnőtt leányok részére
::/öl'ede\mes bünbánallal "kö?e~; . pdszto,}s. '?1:' e!!?,h:zk{jz~ek veu- gilsák éJ7.okai a II'lD- és nyom-' l1lárc

j
lls 22-én háj'ohl napos

~iidik Hozzó, <iz [lem vesz" él., : tő]~ elo!f láfp~lsell.a '''II~kef, H-I dC! lulajdolwsokal, akik lebecs· lelki~~'akorlaíl<ezdÓdik. A rész
~':'A"mulandósáB' 'hamuia j~le.nl/ (~IYe~SOpOrl}áL Et~(efjeSzil El., mérH-l<, kiglll1ro!jcík le:lIszel1~ letes l~rollranllnotiövő siá
'h'QIi,a lesi feloszléisilléspoV .. hiveK'pl'nasi:á/;'kéreseil, "'-. Ls- lel;b érr.clmeikel és ideália- mIInkban' íSlllerleliük.

-'-".,~..'áválás6I,· de nem J·ele;Jlicé1Jé.:.· ,:li1err,eli al,Oko,a.l' c,s, olrl,d i,.e. rl~o.",I- .. iklll.. Méu iobbérl.ésU, sóJ ",ny, .
l h l i l l - e> '" A Jé~USiSElve Szövetség ~so-.-"lekmegsemmisüléséJ. cs es. (3. n: agI· e \ l~j,C, z ~fla házlclllacsi ·ji:'lll'oki~ v~szl1ek

I I f porlvCt:C'fő/ o j()\'() hnvi [nHl-- Aki ... z: e'll 'eslenlel :v'''s''l _(1, . sege },!"'~ . S;>;OflI.Oj{ su ,'>,'05 és olvlIsnak I,tllollkus ellenes
u I .... ", l < sv;ndékol lll(ÍrcillS .. 1'QIl dék •. -.. ;kk' AI" ct I' lJ' 1 ;vlszonYllJl. (e - ..ll~\öné"\l()r ic:pokall. Legolább szivlelnék

'. (i)rő e ICI , mon o IQ nflSZ US,. f l 'I' ./ . 'l" - Ióli három-negyed II órakor- f ' , ... .. k': ~ VJagosl o . SZilValva CS)O meg él tvla~yar Püspöki 'l(éH
: az ilJazsag orrClSa es oz oro; 'l'd'" l I" l ',. - 'vehelik M él [lolnárl j"llOlában. , K" I ' . p,e Cl!av,:] , C~OPOf,/M . élnI lll, közös pásztorlevt::!lének. ren-' t.> ,

elei Ira va, , .fl h I ,. l r . . tarlandó h6Vi' érlekezlefcll, _
> Az éleI bünös fek0/elenR'eré-. ,10, e Y:js u:an

y
l;I1/V(ne.l ~~. dt'lkné.séí, melv kimondj,a, Akik nem 11Idnán{lj{ eljöiÍni,

. , . . ' ..... d rosszfo YISSU.l .ar am Ipar hogy nem fe/let az egyházkoz.
.ben fuldoklo emberMk él bon- k d'f, l"> l '1' ők I 'h',., ~ . _.. . . <lzok csojVorljuk véllameJyl~ lag~ .

--'" . , . . o ll<.. Gr eSI I e él z ell) az Seat kevlJl5elolestll!et tOlfJa,az. akt
biinal ment~ovel nyulfjé'l odll. k" - f' l '·b' ') _ ö,' _ iál küldjé!c lIli:'luuk helyeI!. ...

' ...• oz::;eg- on 0:S0' lJcsemel. ya mllasg}'akorlataban hanyag, Vflgy'aT. Anyaszenlegyhaz, hogy el' -ól If',' 1 I I " '. •
.' . .' ........., Ir , a v él tJsS? JaK orf~ o { es katolikus eiíenes. esetleg szinte/en.

ne, p';l~~t~l~on" hanem az arok-, rendkivüll,islIwHszle.liltek ídó- lapet folyóiratot járat.;'
-élet par/Jaira Jusson, . d" _. II l . bo '0- '

. .'. . ... , _.. ,ren lerOl, ra cl esz, ' gr cs Valótlan kivánll/os volna.
.' . Oe ezj II menloovel meg- \s por/ja ponlo<;,an iel1cqJJse ka~ I I. t "k JI '
.... .' ,. -, ~ 10~Y a magyar I\i'l o l U~ Sll o

kell fogm, abba bele IS kell 101ll<U5 kötelességei!, s ha boI- j.. . f _. • Páf Banoha
. . ej . f ' k"l" meg I::nam ol'~, er .~

kllPl'97,kO lll, me~ mCl.s. u on- riÍny Vd{lY békéllensc2g' volna Bélajézustdrsasdgi atya elIyszer
ben hiaba cl segelynyujlas, közölHik jo-énybc veszí ('l lel- 'E ct -d;' I kl kl I - l l

'. , I) , mar • n ro on s o a 11~ e-
Kriszlus szeov~dése és meg- kipászlor lú:)zbef1!Qpé~-:1 is in, klismcrelbell köl€ll2ss~gükreaz

.Yálldso semsegil rai/unk. ha lézke,déséL enGrédi mi:l~YMokal is 1
nemm,0g-vi!.nk Hozzá és cl Vigyáz és őrködik. hog\, CSQ.

bünbÓ~iÚ ~s~enlségében meg- port ja vallás és erkölcseIleIles, l.
liszlull lelkün~b(3 n~m vesszUk vagy .nemzl2qellen .Si:ljtót ~e_ ol-I
az Égi Mannal: Krlszlus szen! vasson, s él katolikus sajtofer- I

ICilslét és vénn mékek l~hetóleg,mináeniiv(,elií!s-I
Engedelmes, hivó léJekkel,sanf.!k, '. .

',önluda(os belál~ssal . fogadjuk . Öntuda/Qs,hiva!ása magasla
'jehál él migyböi! komoly tanl, ,,: ldíidlló családgondozó áldds le
tásáf: "men/sük meg halhalal· !let arra a körzetre; amelyet gon- !
Jan lelktlnkell" .doz és képlIisei, Csop@rfjának l
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I I'fek Fellépesénei< ~redmé..
t K R E S Z N E R i C SF E-RE N C O' '_ny~ dl. vOit,fiogy tbviraJi.

. R _Ii li mwa: w mR'f'iCMZrii$Jilii fF· .- -. ,--
lag ... B"·Hstár-a' helyezt~k, és

, !--2övid szenvedés uláD', vd~ I falékos 1,~h~dnagf:-~t'(~'Ó sorönkivü!'nyligdijéfzták.. . Adorrl'ainyok .a Zöldke-
. i_~ll~n~~ ta_v(~zo~r_~1 dl ~16k ~,~oJH~I?I()iéi'~._"s;~d:\r,I~()8kj;*l ,'~ e,llvd t~)rf k~ité az,~ :end: reszt Ebédeltetési
~()ftlbol ét?; Q ferfiu. akllleh tl.lllrer~sben le~z'Zsuh- - .f\ l:(h'{ll értef<es es széplvelé"'Akció javára
hal6lél oemcsa,k !;özségün-: forréldö!om, idején nyili"bd- sü ,n.4IYé1. melye.t c Krnsz'n~~I-' , .... .... . Baranyai István bankigalgatQ
ket fqsztotta meg ;;~Y letö· rorstíggal szállJ szembe:,'Q dés i"erenc" fiatal koraban bavi,.2'P. Szabó jÓ7sefné óvónő

ről-t,alpig, ~aloiil<lls~Olldol. i felf()rga,t,6k~Al. : ,.~i1~5~bÓI ~éfút'ot1. liiS2:',n~g c~ak38 ll~vf)tP., Özv. Kocziha A~drás~
~~~ásu .. IZZÓ ~J(l~y~r, érz~·1 r:nenes~rettek,}lzet~set:~d:~ •éves volt, mniki:?r 'nyu~di. 'in~,6vónö havi l P.•. KilposlMár~ .
sU ~(1I~err6!,. d~ [Joll)ln~tal- " vo fl t a k. Kreszneflc:c~1 il1zták. A' világháborúban. \ton postames.ter ha.vl2 P., .Makal
lanlmlllyJ Jelent cl magyar' <lzonban Ilem bbldogü!lák' . '~l,uqjó '.,' Uh .~'~"'József közs. Irodatiszt havIIP.
közélelben j~, nie l y ne k.A' debec n' MÁV O l't'~ ,~~ ~os r , es n1e. lk~Yél .06 filL, Kovács Elelka irodatiszt
Kresznerics ferenc érlél<es . ,r ~J.. • 7, ~ye ,; gyulélddst, k~pott,· m~lybóJ havi 92 filL, Bencze Sándor ny.
hi:H'COS mun\uÍsé1 volt.' . zelósegben az egyellen tlszt" tiClg~;ógYUIt, Ligyal1i"d"r eItől . igazgató, tani\6"hilvi 3 P., Cser-

Akik távolrÓl ismerték ai visel6. volt, aId fll i nd ~ él ; kezdve tu.dÓtágulá~killo7ta. 'nus MIhályapátplébános II P.
elhufl}/tai. kemén)'. ddeg be- kényszer ell ené.r: sem ,lé' . ,Az, utoI3óévekbenegé~z- : 50 fill., Alapy. Andor, gyógysu.

'du h '-, I peU be a szoclaldemOKfO' 'sége javult. s ugy" Játszott, ,rész· 10 P.• Timár MIklós korcs-
sze ,ne ez moc oru em- .1 _ b ' ."'..,. '.' ;' ., , roáros 1 P. 50 fill., Kiszely Imre
bernek Itlrtot_j~k. De élkil{ t,a, j'-,e s Ó b k~m~Ufllstél hO?r slker,reJ ,ár' rea!{IIvá· 2 P.. Piip János 2 P.,,' Szakállas
gyaluabban erl,nlkczl~l{ ve- szenlezet?e .. A~lk~~, t9~9- lásl terve IS. Várélllanul tá.. Uijos;3 P., MJdarász István RyUj

le,. Vdgy baráti kapcsoleit .heli l{O:latlan }oglwrrel a madi reá, a befegs'ég és tése ~ P. 50 filL, TÓlh J~nos l
füzt~ őket. hozzá, azo\( lát· nYIregyllázi állölnás veze- SOke.1 zBldatatt, sok gond. P., Központi leányiskola 5 P.
11Cll1tík.I1()~Y II Ilkfl!g Idlls()t~sé/'e rcnc!cllél{ ki, sllzl t61. mUnl(éílólineqgYÖIÖrlKresznerics Gy, Ferenc egyhál
meleg szivet lald:trt, d ke- liivölllcik lóle, hogy él vörös ~zh'(' /lem birta legyőzni é1 községi gondnok titkár elhaláljt
mény koponya jószándéku !'élto!las6gol szállitassct' cl ' \iól'L .láit;! alkalmából a polgári és elemi
göndoléltol< és köz!lasznu felféi?-adt Beregszász el!ell, , ti"lála napján esre 7 óra,. iskola tanleslOJele adománya ko
eszmék I<il'ermelóie voll. . . fe~evcl iátszott, de megctk~- ,kor. veHe magához az 01-, szoru megváltás eimén 16 P. Al

Endródre bClréÍti rn,eghi..d?-IY(l~ta" hC?gy az olt.' du... tériszentségben él6 KriSz._eg~eskörökés tanlestUle~ek .tllal
vásra idei :Jlenes tart6z!<o- hongo Pogemy József Iwd- '. " .' ,.. rendezett vacsorák és láncmulat
dásré1 jött~ Kresznerics fe... biztos és kafonái elindul- tust, alot szolgált es husé.. ságok tisztajövedelméböl az Akció
rene;' Pihenni és cgészsé:.has:'ianéiiL· . gesen I<ö~etett egészéletén' céljára, befolyt 115 p, O6 fillér.

gét' visszaszerezni jölt ide, A románmegsleU&~a!alt~t.·.s, akl.megkölInYitetle Természetbeni "
hogymajdvisszatérjen oda, egYik vezelój? volt .()Vi6-ne~' nernc~ak ~ halál, per- adományt iR következők
ahol nagyszerU I~Hlllkftjávclg'y'af P91gárórség sze~'vez6-CC.It,cl~ b,lLIon hIS~Zl~I~, hogy_ it tt k . Ak .r. .'.
és levék;?ny' szorgillllláyalhlz~t!Sélgánilk,élrÖmal1 ,het.. ,mlll~\·e.<H~ k~tarlélsilerl az :Ju a a az , elo Javara.
egyike voltC! legkiválóhbak.. túságo!mál'napOhkirtl .:ké!~ ..,-elszamo.élstls. .,' .' 'Szabó Péter 1 kilógramm bab és
nnrc: '~(, ...• " ~ ,,'. ;.." ,szet is ;-iGlentkeznie,keUcit, . Az 'eridródi.egyházköz. 5 kg. liszt, Uhrin Vendel 2 kg. szalon-

. . ,'fÜl; 15 kg. borsó, 26 kg, buza, Vaszkó
'Uebrec€oból ;ötthoúlnk s csak ugy' sz'abadult meg 'ség szotl?~lmds litkárgond-Mátyás 10 kg. bUla, Özv.Gácsi jánO&-'

rihb\ hJsz esztendós"öz~ <1Z élhurcoltatá'stól,:'hO'gy i!nokát gyászolja az elhuny.- né J kg. bab, 2 kg. liszt, l kg. szaloa- ,
élet] és hivatali müködésé; l':!.ortabágyon;k.er,esztül,s,ö bem. ';,;' .', na, Décsi paskumi iskola tanitójának
vel r~hd~lvülteldntélrespo-lISZáll ~f(lek,~ideién B4qCl- ; Te,metését'régi bizalmas gylijtése 30kg. buza, 5 kg. tengeri, 
tieiótes megbec'5ülésl szer'- pestre fPem~I\Uft... :. ',', baráli,aes kÖZéletrrhunkéÍs.~~~::~z:~ló~s:f'lli~~.é:o:s:'ár15cf~::'
zeif.:"·:· . "... .', .' . : A,r~ijgyar~adse.r:e~' ':,b.e~ságbém ~vtizedes (;sztályos- bUla, é!i J kg. mák, Gubucz: Máté 2~

Jlnludatos, .kiforrott ka_~on,ulasbval .'. <2::d:br;ec~~~ társ~:. CsernusMihály apát- ~~iali::~il~á::k:~~~~;:\-;:~g::~"S;,
tolilws gondQlkodása. l~n- uzletvezetőség Igazplp.; bl- plepános végezte nagy se- kg, !.sir, 27 k~. liszt, 2 kg. hllgyma,,:7
l<;>rithntallan állásfoglalása" zo.tts6gárak volt ~lóadúj~,'gédleHel. Koporsóját ai kg. lizatonna, 2 kg. borlJó 83 kg. blua; .
Idtünó szervező.képessége lllaj d a Népiól~ti Miniszte. ~. 'ldr6di hivek ezrei kisér-, Ö;lV. K. TImár Jó:tsefnélO kg, lilizt,·Községi Iskola tanitójának gyüjtése fél
r~vén 'megalkotója és "ügy- riumrendeletér~'minls~ter( l~k utolsó utjára. . '. kg. zsir, BO kg, liszt, 4 kg, burgonya'
\'él~tö igazgéltója volt már biztosi ~irlö$égb4.~ ,kM, ~~aV' ; A ,~~ászbaborult csaJád,;; 6& 130 kg, buza, Varju Fülöp 5 kg. '

j
~ ri,,"'·' k al t" h . - ~ ~ ''';' ból k bab, 5 kg.' borsó,- 100 . kg. ·buza. - .

1912..,;ben' élZ ország fegna- vez"~.e o,4JLtlrefenl , ,er. e I, oz az '<.l'>,,:,Sr.. orsZug . so. ŰregszöllőLl:yüjtés2,30 kg. bab, 23 6s '

gybbbés le~tel<intélyésebb ~lJJJkásblztositt)'l'é$'ii~keres- részvétnyil.éilkozot . érkezett: . fél kg. liszt, l kg. tarlJonya,l kg. SZIl- . '

I{ololikus Néps.~zövetsé{!i kedelmibetegpénzta.).t>'M,. ind- DT; Lindenberge,.rJ4nqsapos,", lonna, 30 dkg. kOlbász, 2,30 kg. borsó.'-' - , - Kovács Lajos ~20 kg, buza,' KÓró- .
S~erve7.etének.' A'"kéÍlvinis"'; két int'éunényf n1~gtis~fitqtL ~oli "kormányzó,{f;: B~fllO~ l!sön-tuli Népház gyUjtése 34kg.li~:it:'
10' RómÓban" nyiltéln'!H'Jto- taasz(Jhadkómü've~.és ták, Nándor, -dr..Brn~itSlÍn. 4 <>5 félkg. szalonna, 9 és fél i{g,b'ór~:"
lik'us. mert lenni, éÜ\.'l<o.r _, k.ommunistlt, ,elen..l~któl, . dor, Huszár,Károly és dr. s6, 40, kg. buza, 2 pá,r csizma, Polyák- :.,. halmi iskola lanitójAn\lk gyUjtése 6~J<g.' , .
élnéll{ül, 'hogy, llIéÍsokl1é* nagysz~rW;: felszer~lé~~~k~I., H~lIer lstvan'yolt, ,mil'liszte-: ~iszt, 13 kg. burgonya, J kg. szalonna,. .
vallásos, meggy6z6désél, gazdagllolta ~: anY~,~lI~g IS rekdr. f'eiinczy' . Tibor Or- I kg. borsó, 56 kg. buza.':-' PItSJitll-

, ' megerősödve ac;ltcL át az ,>.:. ..., J. csejti Olv~sókör gyüité~e, 5 kg." bab,
lJánto,ttdv~lna, ~ -a~tdón átszefveZésJ~lytánkinive·": S;Z;~gosfö.kélPi~~n:,dr. Hu~ 25 kg. liszt, 3kg;,hagyma, fél k". SEa-'
~' deb.retem Imto}lkus mt~l- zett ui igé1zgatóS~l1éÜC " b~~t Olto.-rJX~ .kŐzlgClZg(]tá~1 tonna, fél kg. kolbás2), ro kg. bOCllÓ'';
"gel1~ié) naS$Y, resze . JTI,e~ !'{ H' b _ ,. I·' I.···t· l~" bi(Q;, QebreceR .. volt fóis*. 243 kg. buza, 2 drb. kabát, 4pár esiE-
nem merte megVéJllaOl hItéI O~ ,en me~a ~ {\ ,0 ,l,a a . '. . .' '. ma, Timár István J. kg. liszt, Kováci
e~ vallásos felfogásQt; s Kereszten;; ~azdasdgl.a~~~tot p(J~i~, vitéz, dr.Rlc~ÓY'.U~~ Perenc30'kg. káposzta, Varga Mátyti
hog\' később évekmulvél S mintan~ak ügy\'ezetö· fClrtk 8~k7. v.~~rne~yenk fo-, ~r~: ::::á"U~:~~á~~:~:~é~ :;:'
(J debrec~ni ~{(üolikus férfi'" igazgatója vezetle a hires Isp~nia, dr.·~ Ötvös Lajos buza, Kov~cs Illés J kg, liszt, 2 k~.
társadaloril szervezett ösz- 920-as debreceni választást., képyiseló,"a'''Kélth;Népszö- szalonna, 30 kg, buza] Gubucz: János
sletéirtás.sal nag'ysz,'e,rü leöz... n.l,elyh6,1 a. párt há".o.m. je- '~'ét~~g országos'i,'gazgatója, 25 kg. buza, Varju György 5 kg. liut,l It i ct I ~ l h. Baranyi Antal 9 kg. borsó, f'ek6ci
áleti eredményeket' ért , el. S o 'je (lél él m~S;jn <em. ,t.~~e ElZ' elhunyt i6barátai és még Mátyás II kg. burgonya, Timár Imre
fokozatosan belekapcsoló- a purlamentb~, ';' '. ',' k" "f ',,·C ~ 'I' \... .,.. biró 65 kg. liszt, Uhrin Gáspár 5 kl:,

. . , ".,' .. }'922 'b '1 "i'" Igen ~o an eleZle { {l Igaz
dall- éJ hitélel be IS. azt f6- :.'".,. f!n egltIm ~ta prQg~ tcszvétilket Kreszneriesf'e-. ilzalonna, Csernus Mihály 100 kg. bor-

kértt .Kreszoerics ferenc ram"mal." jeltJltség.. ef.., vállalt. r.ene 'el huny t"' .. fo·,·\ött. 5ór ,Ullrio:-lIrire 5:J k~. burgonya, Hunya.... László 1 kg, szalonna, Timár Miki_i
szociális apostolkodó rn un- Ké,oytelen volt <.'1~onQa,n Jézus, legyen' vigéJ~zéJ és 3 kg. liszt, Ke~. Fogy, Szövelkezet3.J5
ká.iának tulajdonithatju!<. ViSSZdlépni; mert 'egyetlen böld8gifójat' paplrzacskó; Kiszely László l ki· zllir,.l kg. szalonna, JUhász Lajos l pár l

A,~.h6~oru alat! mint tél f' gyülésef sem eng~d~!yez' A viSzolltlátá$ra J $sizIlla, (Folyt~tjuk.) . ,
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A képviselőházban

az elmult héten került bilOltsá~i

tárgyalásra akisiparosok régii ki~
vánsága: - a kisipari '~ szakkép
zettség védelmét szolgáló uj ipar
törvény. - Még az· ellenzék löb~

. tagja is elismeréssel nyilatkoiott
a fiatal iparűgyi Miniszter mun-
kásságának. .
: E héten a tUzoltó javaslatot tá.r
gyalta a képviselOház. A tüzren
dészet alapos és végleges rende
zését foglalja magában a Kozma
Miklós belügyminisztertől benyuj
tolt és elfogadott uj törvény.

. Mielőbb sorra kerUI a lelepitéii
törvényjavaslat tárgyalása is.. Az
illetékes gazdakörök kivánságára
vitéz dr. Vass Elek miniizled
tanácsos, a javaslat tervezöje, is·
mételten átdolgozta az egén tör-
vényjavaslatot. _

A c~lais-':'párl~i vonalnak, ame
lyen a román király a francia fö·

',városba érkezett,' egy-Veszedelmes
pontján. ahol a sínek mag:.lS löl
tésen huzódnak, nevezetest>nAb·
beville és Amiens között a: me·
rénylök meglazitották; a· vaspálya
alapépitményél. A csavarokat el
távolitollák és a gerendázat alá

.pokoJgépet helYQztek el. A király
megmenekülése ilyenformán an
nak a körOl ménynek köszOnhetö,
hogya királyI vonat előtt egy
ugynevezett "kémlőmozdonyt" in-
ditotfIlk. -

Alig haladt át ez a gép a szó-
'ban forgó ponton. hatalmas rob·
banás rázkódtatta meg a földet
és a slnek izzé porrá törve rOp
döstek Slerte. A mozdony aaoli
ban ekkor már áth!iladt az. ,alá:
aknázott terep fölOtt. s utasainak
az ijedelm6fl kivül' nem történt
bajuk. Azonnal leszálltak és elébe
siettek a királyt hozó vonatnak,
amelyet vészjelekkelmegállitottak.
E.rre épen. hogy .Iig idömaradt.
minthogy a gyorsvonat alig há
rom perccel a robbanás után ér·
kezelt a helyszínére.

A pályatestet azonnal rendbe
hozták. A szomszédos anyagte·
lepról uj slneket és talpvasakat
hoztak, amelyek elhelyezése után
a vonat késésseL bár, de folytat
hatta utját és baj nélkül meg is
érkezett a franiia fövárosDa.

.. Új ,Orosz-japán',
háboru,. előtt',

" A Idvolkelelen egy uj Ol:~SZ
iapán hó boru e'!óJátéka jölszó·
di\< le.', ",'

japán - f<2lhesználva' a za·
VCHOS európéli helyzelet -...:.. egy~
re. mer'észebben terjeszkedik.
l\,lnél felé' legujélbban a békés
ledeszkedés laktikájáho1. foIY(J'
modol',de Oroszorszáíl' f\?lé
már regyveres ulon' aklll' í~rl

nyerni éviégymlllió emberI ki,
tevő népszaporulafának. Az
oros7.. befolyás. alall lévő Kül
ső Monf(olia és II jClpán hübé
riségoen álló lVh:mdlsukus I<ö·
zött az ulóbbi ídóben ellyre
SUIYOSllbb halárlncidensek for~

dullak elő, és legutóbb már jll·
pán csapalok ,ülközlek meg
orosz liszlek vezetése al~1I állo

,mongol csapalokkal. Ma az a
h~lyzet, hogy tI szovjel halel
mas hdd~rók~t mozgósi!oll
Külső'MOl11lo!i(l határán, s en
nek él hadsiZregod< elóórsei
mM Illegütközlek ö m<'mdz5u,
riéli id pán haderók elórelöd
OSzlagélival. . Minden iel arrll
mulat, hogyha Id6nyerés szem·
ponljából, a két fél alkudozik
is, cl háboru rövÍ(:!Qsen kitőr

Japán és ~ szovjet közöl!.

"lZndr5d; 19M. ,február 1ó. HÁRMAS-KÖflÖS ' ~, oldal

~-s-:--~"""·-""'OC'''''''''-k--Ü··-;p--O.....~.......I·;t-.~"'-·~-.á--...~'""'~·-.~--?·.. --,-""""1'l~-:--'l'-o"""Ja-s~-:-be""ss-z-in--~-:-dj-ár-at""'l'.. -A-Z-,-ig-a-Z-S-á-g-k-e":"'d~~'~';~
a .1 miod rwg vobb h\2v"'sség~el fo- ,.

Iy:k IQ',Tiibb. Leg-ulóhb' todá. " Adecemherben megindult "kor-

és .v,jsszatarti,~ Au.s~triát a reá,. ~e jlán6líbbb napos csalábém6000 teskedés" ,idején egyes helyeken
ne)~~l~k még' mktmo ves2<:lyes' Je-j ha!ollai és 12 OOO sebesüllel olyan állítások hangzottak el,
pé~.öl. ' . vi;szicJíek 3 fekelé!<. Londoni amelyeknek valótlanságát világo

StcUil~wOerg helceg osztrák al· ll!~gje~nrzés szerini az abesszl- san bizonyítja az alábbi levél,
kanc~ljár IOlldO{l~ és párisi tár.. llokiól ver~k~dnek; -de IQli~.. melyet dr. Temesváry Imre kép-
gya138ai ill!wlmh'á! Olló Urály s.:zn képr~lcnek' "nenáHni az viselő intézett Csernus Mihály
vissu!'!t)7.aiölálJaf és ~1,GnrE:l H!I-e-! {jJó'3u;i{ rnegscmnilsiló ereiü apálplebánoshoz.
tésévc:i gOlldűita blzjQ~ill){l111i I hadi~épeinek és repülő tarna. Kedves Bará.tom l
Ausztria WggeUemfgéU::gy .'\USZ!'I! d6::;ainölc /\il ~g.,.mástkö\.'cI6 Tudomásomra jutott, hogy
.ia és Magyarol":lé:ág közölli pcr- r:Clg\-veszleségek' megrenditel- egyesek Endrödön azt a hirt
:izonálunió16 millíós r6s2be.n I lik d l_ é1bes;;ziw,k, önbizallllál terjesztik, hogy HaTsdnyi Lds:dö
Jpari, részben lJlezögazdas-ági ál~ l ~~ hJl"cíkedvél. li! voina<lz h. főjegyzö úrnak azért kellett
Iam szövetségcH jelentené. A' kél ideie, hogy, a genfi sóhlvolal eljönnie Fű~esgyarmatról, melt
orsl~g egyesi1ett ereje - Olasö':- ne lakliki2Zzon, _hlln~m okos állítólag velem kellemet/enségei
és Lengyelország segitségével - és' millányos relléldek kidol- lettek volna és az elhelyezése
ellen tudna áJiIli a német moh6- ~ozásával vessen végeI él hl- egyenesen az én kivánságomrll
ságnak, de fellart6ztalhatná, a ál>övaló vérontásnak. törlént volna..
pánslláv veszedelmet is. Ezen állitásokkal szemben

A kisantant dlplomatái átláttak kötelességemnek tartom kijelen·
Para2uayban kal~mai forra·

a reájuk rendkivül veszedelmes teni, hogy Harsányi László b.
dalom tört. ki ' ésa_ z,?ndülól< .

terven és kórOl'oan tiltakQztak a főjegyző urral nekem soha sem·
24 órai harc után, levlzrlék a

két ország- közvetlen államszövet- miféle kellemetlenségemnem
kormánycsapéllokalés álveU~k 'A

!tége és él király visszahozalaia volf, sőt én ut mindenkor uni·
.:2 korlllllnyz~sl. ,A kÖ7lársaság,1 ki l

ellen~ - A'i. olasz-legyel és ma· vil nagyon Mp.csl1item é~ óe-
lllnö,k egy áayuoélszádrél me' illX •

gyar,06zlrák szövetségl-blok 95 Do cs vm ma IS.
,nekült, mi,g a kUiü~vmin\szlerl Fu-'z :g r airól 10' lmilliÓ emberI hozna össze. Olyan es ya m va 8 me ..
elfoglák fis börtönbe velelfék. t l'" h ..r k' d tkato"nai eröt, amel,Y állörhetetlen ne e t:t nem ogy cn IV n «m

.Klc!ddi ie!enlés<?K szerin I él kor- l h II k Alkorridor volna a germán ,sdáv vo na, anem e en ezu eg, azt
áttörésikisérletek e1ötl. Enneit miwycsiipalok csöllakoztllk a fdjdalomnral voltam kénytelen

f,elkt!lókhöz és iay helyrebll,l " 'tudoma'slll venni·
létreho2atalatermészetesen Cseh- /*'" •rend és n\,urlölom. Képességel're v"'nalkozól·g
ország körUlzárását és halálát je- t'i " \.1 U

lenlené. Elért szaladt Hodzsa _.........--...-~ kötelességem mep"emlileni, hogy
Párizsba ésköváCiolta Benes ter- néhány évvel ezelőtt a közigaz-
vei s,zerillt a " kisantant " rozsdás Felakarlákrobbantani gatásl tisztviselak közlJtt szak

kérdésekről vita jolyt. Nekem
gy,üriiiétnyakunkkölé.>, a román királ,y vona,tát a be/llgyminiszteriumban emli·,

; Az elköV:,etkező hetek va.gti1ó-' , ",' '" ' .. t'{( II ké d' kb'napok' sO!t"ú;!dlúe'i!)cit',N"v,1!iO- ';, ~Karolyromán király vonatja el .. , .' ette., ogy ezen , r ese en az
len ," a c'a földö meré I t t k'é ÖSSZOS jegyzökközött ffariányi

z~sokat hozhatnak. 'r II l. n ny e e •
szilellek elŐ. ' Ldszló aldoita meg a kérd~se-.

ket legkiválóbban.
Azt hiszem maga ez a kö

rülmény legjobban megvilágit
ja Harsányi kép~sségeit.

NilgyO'l leköleleznél, - ha
netalán Te is hallottál volna
ezen hiresztelésekröl - ha aZ

illelökkel ezen levelem tartal
mát lennél szives közölni.

Régi barátsággaL köszönt
Budapest, 1936. január 16.

Őszinte hived:
Dr. Temesváry. Imre

miniszteri tanácsos,
orsz. gyill. képviselö.

Adja a jószomszédo!, aId remeg
aitÓl, bogy Németország vá~

ratlanul bevonul Bécsbc. Ausztria
fliggetlenségönek biztúsilásé:I ci·
món kovácsolják a vasgyUrüt Ma~

gyarország köré. S nchógy Mus
solini vagy Hitler ~6itségilnkre

jöhessen, Olaszország afrikai el
foglaltságára hivatkozva, az orosz
szovjetet allarják becsempészni a
kózépeurópai állams2övelség fő·

!lrotektorául,
Had/sa. Ti!ule::<clI ~s társaik

nagyképUcll Idjelcntik, hogy az ul
gazdasági és államslövelságbe 
ha akarnak, Olasz· Német és Ma·
gyarország is beléphet. l)e ugyall·
akkor Károly román kijelenti,
hogy Magyarország reviziós álmai
a mlillé, arról sem a Jelenben,
sem a jövöben beszelni nem le~

hel. ---:' Egy szóval' Illegfordilják
'Széchenyi mondását: "Magyaror.
szág volt, de hem lesz."

,Érdekes Ausztria lapogal6zása.
.:...- Anglia 91aszeHeiles népszO-

. vel~eg,Lpolilikála, rni~'t,öi Olask
kijeteri'ies'é'!,'il1egfenyegeHek az 'an:::
gol-francia '. szövetséges frontot,
liogy ellenséges magatartásuk
miatt a jövőben ök gondoskodja
'nak a" Brenner.hág6védelmér~L"
- El'. azt jelenti, .hogy Olasz9\'·
s?:ág éi b-ékekötés 'óta - ,igen
n~gy áldolatt<lI ...:- hala.! mas had
s~reget tartott a tiroli" fronton'
a~ért, hogy Németország betöré
sét Ausztriába megakadályozza.
; E kijelentés nyomán Francia

ország' a cseh ·szovJet szövetség
s~orosabbálétele és a francia-szov
jet szövetség létrehözásával vála
s~olt .....,.., Németország és Olasz·
ország ellen.
" Nyugaton tehát a germán orosz·

lán kitörni készlilö ereje, észa
,kon és keleten a nagy szlávgyil
,rű fojtogató ölelése, készül össze,
roppantani a két malomkő között
sorvadó Magyarországot.

KUlügyi kOl'mányzatunk eIis·
merésremélló higgadtsággal és
6valossággal figyeli a' csapdát és
készül kimenekülni a biztosnak
látsz6 egérfogóból.

Tény' az, hogy ilyen nehél; kUl·
politikai helyzetben még alig vol·
tunk. HaAusitria szorongatott
helyzetében bedől éi kisantantnak
és belép közéjük, akkor minden
felől elzárva a világtól, nemcsak
politikailag, de gazdaságilag is

, ~lsligetelnek és megfojlanak ben
nUnket.

A firenzei osztrák-olasz tanács
koZástói igen sok függ. Remél#
jak, hogy Mussolini megbáteritja

. Alondoni király-temetést ugyan !
csak fe!hasz,nálni iparkodtat{ él l

, kís<llltallt uralkodói es külűgymi~ 'j
'niszterei. Tennészelcsen Csehor
g-.:ág diplomatáia fó- mértgkeve
rök, akik évek Óla. ~f(~:;; proPil
gandát folytatnak (lZ ü·ányball,
hogy- Ausztriát. s ha léhet Bulgá- l
dál a kjsanfanfba be-vonják. - l
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lehet. de. ga7.d~5ági~legUjl1!áSr'~ I R D E ;~--;~~'Munk.áskerdé§ .'. cS3k jÓ term~~után ~~rhalÓ. A7.l _u .._"__~_ _w ....m-v=v-

J Alfi)ld sze;;t:clyes :döjarása mel· ) Ef'~drőd-Gyomai .
___;;;;;;;;iiIj3riiiö~;;;O;;;;__;;;;;;i;i__""""'=iiOiiiii;;;;;;;;.....;;o;;;;i__Oiiiiiö..._......__.....;r.;_iiiiiOii;iO.",~Oiii.."'iiiliiiilö_1 leH öntözés flélkül ez alig remél-.I . Takarékpénztár R.'"T.

Ihelö,·J\ miniszterelnök maga is !" Endrőd .
._.. Becsüljük .meg a mu.okát· .' 'legégetőbb közgazdasági prOblé-/ f'ólcinf.l'::cI: Gyoma. Telefon: Endr&d2. -l m:inak tekinti a c·satornázást. kér- ! Folyósil rövidlejfn<l'lI t:lc7.l'>gndasági

. - Ujév óta Csernus Mihály apát-:I kereselLlehetóség lesz az év fo- jük, hogy gyors temp6b3n indit- I kólc~iinöket. Eltcgad fel~'ondásnéH:ü1i
· l "á' .< H á . Lá f' -/';:. I á? l'" l .t' l l fa' . d,/. ,. u I betéteket a legmagasabb kamatl' ~'" nos c:s ars ny' S1: {} jU' yam n ~. lomo yall .mt:nege • l .ass me~, <'1 l'.er r.:S surg.}s meg. !

l J t mellett. Foglalkozil< 3 banklh:le(mindclI
J'~ay~őhelyettes cseknern nap· nap , jék TwMzhelyzetükelés ra;;adják; oid21sft\. j I .< l l é b I'l' L •6 , , ag;zva, S7.C V !lY CV;!, 3Sn.:, arany- ~5

után más és más helyre irnak, j meg a biztos megélhe{ésf~ s a tt/re I (·7.ii:>lpénzp.k. valami'll kiilföldi péllzne-

:közbenjárnak, hogy a község mun- kenyeret juttató mUnkGlllk(Jlma·

r

1 Az Alföldi Zöldmezö ! Illek ucvf,llásávnl ;t Illindenkori legma-
: ká.ainak nagy. része mezögazda- kat! ' gasabb árlolyamoll.N1indennetnU fel*

sáe(. munkáh"oz jusson és elhe- . _. S.zöv.etség . .1 vilftgositással és uthaigazítással dijlala-

l
nul áll rendelkezésre az Ig<lzgatóság.

lyttzkedVe n~ kerU ljön megint olyan A ,~Zl'rc'i"spa*.tsá""." .. , Je.giJt6bb-.. Ki.~.k. unl.la,lasOIl reo.dezel! II
, ny.moruságos helyzetbe, minI' . ' l:lI E n.d r ó d ö fl a Nagyperes~
ai:'idei télen voll. előszállási uradaimában ! zöldmezögazJaságl tanfolyamot. dűlőben 8 kis' hold, Décspás-

";": Tudják azt illetékes tényezők. . ·1 A 1anfuiyanJoll 42 gazda' veli l kumon l k. hold 266 n. al föld
· tlJl,' hagy ':a';nehéz pénzügyi hely- hos~zú éveken át t~bb száz end Ir-észt. kedvező fizetési feltételek met- .

rődl muilkásesalád dolgozott és .' . lett oicsón eladó. Érdeklődnizat ~s rossz adóZási' viszonyok .
szerezte meg mindennapi kenve- l . . . . I h t Bél • b/, Béké.' kOzött -állanii és megyei közmun-' J e e' wscsa an, a· s-

'kik nagyobb' méretekben'; nem rét. Az ~rnulr évben olyan sú- . lv1eilnyi. agrárárÚÍ"megyei Kereskedelmi BanknáE.
·~Ie".n·el" .'_'. h". tehát·a m'unkásré-. lyos panaszok merültek- fel, hogy . 'll' I K ... fi

.... Ilo <il SZ?! ,toIlu II ' alt;oflmli pajzs tel löl mentes Gyi-az uradalom'. jóslágkormán)'zója' . '. \....1. I. "\..· teg kenyérltel "akat ' jUfni~ . nem ~ , . .. m6lcsfát, MagastörzsQ és bOkOf"~
· .' ai. idei gazdasági évre' egyetlen I' Nérnetorsza'CTTla 1{ rózsát, diszfát, diszcserjét, Évelő.. várhatatavasstal legfeljeb.b 1--:1 '" - - f-', i

. .endrődi munkást vagy lIlun!~ásle· . I . l, ' ,'b .0 virágot, Gyökeres szőlővesszőtstb.
vagy másrél hónapig tartó kubik, ányt nem alkalmazott, Valamctly. az e nl lJ.l ev en: bárl1lilyel~ mennyiségben igénoJcs{lfl

mu~kÁkr~,'hanema saját és csa"j nyit a ." katolikus Mezökövesdr6! slállit Unghváry J6zsef iskolája eeg·
lAdjuk j~l .. felfogott érdekébe~; .. fogadták, akiknek ugy munkatel. . Külkereskedelmi sfi:l!isztikánk léd Budapesti iroda VI. Andrássy ut 56.

,v~llIl1kozn~.a., kell _mezögazd.aságl· . jositményével, minterkö!csi ma- szerill! ai összes kUlföldi brS7á-1 Oktató nagy áriegy~ék ingyen.

m~~ká:.a . .15, l ,'. 'á ... gaviseletével meg\r3noak elégedve. gok kC·7.,öl! Németország vá~árol- A Ke';esztény Fogyasztás- és Ér-
néhdny he yr~J jött az, aj ~Jat. r',' . .'. . .. ·..·-.1 ja tőlünk fl '1egWbb árul. Amig, tékesitó Szövetkezet friss tejet bár-

~lé r k' lé . p:. ' b' ' k' I' - - - - - --' milyen lIlcnnyiséf!ben ll. legma.gasabh

;:~:~~e:~;.~I~~~1:~~;~~:e~~~:~ I·-;;~~III ~~;:'~~~:~~ :e:;~:,;~a~~~,~:[l~~~ ''':~~~";~:~l a magyar föld-
. M ",. d a l,. ivíte!é. 109.1 millió .pengöre munkás"'lc népszerű heti' lapia. Ti, olyan jelentékt~len, alig, pár '. ezogaz asági I v"

peng/} .vestteséget Jelentő kíilOnb, : .,.. K' , ll' , l emelkedel!. Bevételi lübbltltílnk, I SzerkesztöségésKiadóhivatala
ié~, hogy elért vonakodní az . f·' la lfast,. tehát 19.2 millió pengő volL -_ I Budapest, József u. 61 szám.

~18irástól .nem okos ésbO!cs március' 20":"':'25 napjain tartják Az álfattenyé!'iltés köréből . szár- Az Endr3d",GvolDdi
: dolog.· ,.... . , ;.•' .. Bu~apesten. A bejelentések nagy! nialó' kiviteli cikkekért (sertés,~~~d~~:~zt.irRt.

',~ . "Ma ,a bIrtokos-ls sulyos és ne- sdmát .tekintve,· al: idei kIállílás zsir. s7.alonna. szarvas;narhil;"ba- I b
. :c~éf: ~elyr;etben .él. A munkálta-' messze' fölnlmulJa ax elmult évek '. f' l' ) 70 '1 ó 9" él. o na. II e ID ft t

- tb annyiba ker€il,m.int amikor á l rom I, vaj. nyu sIO. ml li t. Dldgdifi piac:i áron
é '30 .őt k It' b .é t anyag t, s .. nemcsak az'. ország növényi eredeW árukért26 mil- .v á § á F O I.

ID g . peng apo a uza 'r , mindenvidékéröl, de kÜlföldről - __ .L.... _ Sé"

A.. _.l.<;.z&& szintén súlyos Tehál lió! ka"tul1k, -- Egyedül lóhere Ö A
' .....11\1 Gl. • • is Wmegesen íönnek annak meg- t' R K
vele szemfJen is belátással kell I!toglltására. A MÁV. a felut3zó és IIJcefilamllgérl5 milló 400 ("zel'

lenni. közönség részére 50 százalékos pellgét fizettek a német kereske.! ÉKSZEREK ..
'. VisJltlnl az utolsó évekoen meg- Vl!suti. kedvelményt . billosit, .' A', dő-lc . __. ll..DIS·~. Z.TARGYA'K
kéh;r;erezödött a' munkások szá- ~-kedvezmények utazásra jogoslfó

. m!. Egyik község munkásai a igazolvány ára 1.50 P. Az igazol* .·GJabo.n'a ! dus .választékban
. m!liiiktól veszik el a munkát és vány az összeg el61egeS bekiJl- ' l fi,nom minöbégben

~:n~:r~~te~~neC:~~~~~ ~~~;S~~~~:. ~~~~jt:~le~~b:~e~e;r~~~~~~~t:ái6~'11 és éÍ ]J atÉt rak "l T A U B E R
~&&iiunk, huzódozzunk a feltlján~ (Budapesi, lX. KOltelek-u. 8L A.ME Z Ö T U R

,...llttt· id -és türhetö munkaalkal- r~sltvevök március 12.ig Jelent-I Ga{;orwpúlC, i\.záruWzsdén a Gimnáziummal szemben
maki61. Sem 21 községt61, sem a k h f k K N l gilbona ára a7. utolsó lwpokban - , • ",.;;;;;; 2377T-.==-=a +~et e ne. a at. épszOvetségi"
v'rm~gyétöl, v~gy al államt@1 Kisgazdakór elnökségénél is, ahol IgvengUIt. A 80 kg-05 tiszavidéki A KatoHkus Népszövet~
nem várhatja senld, hogy munka 1_ .Jogositvány megs!.cr1:ését bu:tdt 18,50- J8.80 as álon je- segTemetkezési
nélkül eltartsa. Alt sem követel- együttesen végzik. . '. I gyer-ték. Az áresést a kivitel pan· Segitőpénztára .
l1etjük, hogy egéú éven át' fog. , g<isárrak ludhfltjllk be, Ausztriába ut jál! mindenki könnyithetaz elha!álo-

13lkodasson mindenkit. Csak ak~ '. J kisebb mennyiségct szállito!tek. 'I: rás' miat! jelerltkezi> gondon,lhegnyug-

kor' nem "fog a munkásosztály té- Az'Alföld öntözése. l, Olaszországba cs Svájcba nem vAst szerezhet magának él> családjánal~'
len koplalni és éhezni. ha meg- .' . lörténtkivitel. - Chicagóban a I Iratkozzék be tagul
felel 6 Slámban elhelyezkedik a '. A Dana-Tiszaközi Metögazda- buza máz!iáját májusi' szállitás.ra mert ezáltal csekély havi tagsági (lij

magángazdaságokban is. Ne hall~ sági f(timara feb.ruár. J5,én Kecs, II 12 p 20 f-ért, Liverpoolban II ellenében oly összegű tcmetési segély-
ről gondoskodik, amelyből a gyógyke

~assunk uszitólcra és népámitókra! keméten' vízügyi gya!ést tartott, P 40 .fillérért jegyzik. zelés, temetés Illinden kiadása fedez-
El.ek fellovalják, falnak viszik a amelyen megvi!a!ták, hogy mikénl A tengeriért a pes/i tözsdén hctö, A temetési segélyakciót a nagy-

I
váradi egyhá7.rnegyel Apostoli Kormány-

munk~sságol. Hangosan jogot, volna mielőbb és minél kevesebb 1425--14 50 et fizetnek. Vidéken zó ur 1933/1933 sz. alatt'jóváhagyta és
m(Jgas bért, állami gondoskodd.st költséggel megoldható az Alfölctmagasabb árat adn:tk. ajánlja.

k6vddluk) hogya munkásság csatornázása és OníOr;ése,A gaZ-l' Allafpiac . . A hétfői seriésvásár-! Tagfelvétel és a díjak befizetése- 37-

~ ~ l ~ és dl d á . h I 900'" b . Endrőd-Gyomai Takarékoéntár rt.-náltt/S:leSd, rOlconszenvr:t v asz- ag t rgysorozaton a c yes viz# l ra. l). dara sertést hajtOllak j Efldrődöo. .

tdsok alkalmával szavazatát meg- gazdálkodás módozatait tárgyal*l fel. AT. Irányzat von/atoll volt 1;ag lehet minden 14:"'65 év közötti

nytrJék, de. még egy darab ke' ták, s azoK megvalósilására EI l .Prim<l szedett ser/ésért 84.,..-90 egyén.' . . .
Orvosi vi'ls~álat nincsen! Legkisebb

nyeret, egy napra esónapszdmot kormányhoz íavaslatotterjesztenek ! fillért. 90--110 kilós jóminöségű havi díj 50 fillér.
saját zsebűkból, vagy utánjárás· .fel. Az elmult .~ kétév szörnyu', sertésekért 80-84 fillért adtak. _iiiöiii-iDiii~?""__- iiiiiiiiiiiiiiiiiíiliiií~__öiii_iiiii

"Ar. Egyházmegyei Hatóság 1238/1934.
sal nem szereztek neki! szárazsága val6bansürgős cselek. A baromfípíacon -a kí.vilei . számít engcdélyével." .

A munkásság nézzen és lásson vésre indithatja az intéző körö- csökkenése miatt - az árak is Szerkesztésél'I és kiadásért felelös:

világosan. Jobb ma egy veréb, ket. Az aszály megbénitotta a estek. A tojás-piacon hamarosan Stefán Béla.
ffi.int hoJ.nap egy tUlOk I Ki tudJ'a, meilögazdaságot. Adócsökkentés, I áremelkedést várnak a sváJ'ci Nyomtalla a »Hungária" könyvnyomdavállalat, GyomáIt. .
hogy J1!iJyen termés és milyen vetőmag- kölcsön - átmeneti· segély szállítás megkezdéiétöl. Felelős üzemvezető: Tekel Sá.ador.
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E!öfiietési árak:

Negyedévre 20 fmér.
Megjelenik minden hónap 15-éll.
~.... • ~ -_.. - .- • __•• __ o ••

Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett

'közlünk.

• •

TAVASZ ELŐTT.

Az első virágok, Istenem, be uépek,
Sielö tavaszról lágy himnuszt zenélnek,
fényük illalosan csorog szét a tájon, ,
S· megtorpan, megbékél ezerdurVll

. . [lábnyom, -
Az. egész. világon.

Anyánk I jóságunk 1II0sl mind felőled

[omlik,
A szél is neked búg énekel alombig,
S remélni Tehozzád mennek a szivek ma,
Babujázd jövönket halvány sors-aranyba:
Hozsanna, hoz~'Inna ! ...

Bartha Andrb._

Millió virágszem mosolyog a kerten,
Tán az angyalok' sem ludnak némi

[szebben?
·Picinykék,mélázók s mind oly isme~ösök
Szivükkel lócsollák hajdan a nagy Ösök:
Vitézek, regösök.

.A rél, a p~,takpart egy ujjongó pompa,
Madár is fQtyül már lopva hajnalonta.
S bús alkony az égre glória!! szint aggat,
Mária, a szivek gyógyulni akarnak l
feledni akarnak ...

,Édes csók, hít, élet hervad a szemekbe',
Sokan várnak itten rongyosa n, esengve,
Hajh, beh rég óhajtolt ajándék az áldás,
Sejtett öröm nélkül ugy fáj a virágzás, ..
Étket adó szántás. .

,. A-.,POLIII~A, ~ERKEIBÓL ~
'. '~. : •• ::>" ~. .;: : : "~$~' .:..... .•• ..

:... Az országgyülés me'IJk9zdte bOllymegfurJl! a római egv.z~·.
atelepitési javaslat tárgyalását. ményt, lehál' Olaszorsz6g
Or. Kriiger Aladár elóadó két Mallyarország.....Auszrlo pollll· ..
órbs besz~dben filjtegelle a ja· kai és ga2dasági szövets~gét.·

vas/dJ kőzgazdaságjér.~két és Auszlrlát szerelték vo[namég-:
hasznos \'0 IIil I. A l eJJ€nz~k nyerni·a _kisantant szövetsé,,-·
nemlarlia ,kfeiégltónek a ja- nek, h'ogy Igy a szovjek' be
vasl~l rcndelkczeseit éli erösen kapcsolasával Olaszország kő-·,

készül annak lárnadására, vdgyzépeurópai befolyásál meglor
Icl?tllál>l> is tllapos módosilá- Jék, s Mdgyarorsiágol 10ljesen
~ára, Dan/n}'; Kdlmdn dr. főld-elszigeteljék. Akalolikus AuszI· '
müvelésügyi miniszter már a ria vezető polllikusell azonban
jav6slal bizoH;'J!1gi lárllyalásllll :áHáJl6k·(2 cseh rc:!vasz5ágon,si.
hozzájárul/ löbb oly ,módosi- ném vollak helilandók eI6segj-,
láshoz. mely ugy ti földel I(Z~ tenI azon tervükel, hogy (I Du·
adó. birtokosság•.. mint fl tele~ namedencében Csehországot
pülők. ~I·dekében. kivánalos irányilóés vezető hatalomhoe:;
volL segitsdk. Hogy' alómal tCl-

Külpolitika; lérener6s hullám., nácskol.ások mit hoz.nak, még
zások törlénick. Némelország IletTI ludiuk. Valószinü lIzon
csapatokat: vezényeWarainajhan, 'h()gy" csak: elmélylJlka!·
semleges·, sávba, lilelyriléoyét három· ország közöfl .~·zrv~\s'{'
r;'Mlc!rtOrSútl?ll lo~arnój s7.~r~ ~iszón_L:és"etel?nyére;'vtíll~:
zódés sulyos mégs~rt~sér;~dt'inin(jíÓ'b-ö:aitugY"a"magyar-gaz:'"'
l1linósitelfe. A migv .'halalmak dasági 'Iermékek érlékesilésé;;'
I.ondonban üIlelc ősszelélnács- nek, mint hazánk külpolitikai
kozflsrll. meghivták oda Né- helyzetének. . ..
111 CI or:>:i: ágot 1'3, de t-Útler csal< :)ZÓVij! él politika levegője

rcli~{elel{kQ/ hajlandó résztven-izzó, a h6bofll vul!<i5njónak
III i)DblllJ. Anglia közvelileni . mélyében erős ctü[)örgések
próbill és·iúe{l}'12l.:lehli szeret· hallhatók. s hogy a Idlöré5
n~ {1 (réioCía-nélrid el!enf~lel, meglörlénlk·c· és ZI pusztitó
de: {l fr·anclák magfl!arté'lsán lilva ujrél puszlil-e Európa cl·
eddig meghiusulI kisérJel('.vódó örszágiiibéln, azl csa~ II

Ihmi?lhel6leR lHé~i~ !('tlárnak jó lsten· tudja.
valami lllegold<:íslés ~lkeriil- ~~

helo lesz a ném'eHrancia há·
boru.

;.'\ nöpol\bon Budapesten 10

n[lcskozol! Oömbö~ O~'llla mi·
niszl0.relnökke.l és l{~nya Kál.
mán küliigymlnisz/errcl $ChllSCh·
nigr: oSl.trá!l kdl1cellé!1' és öl

OS7.1rák !<ülügymlrüszlcr. Ugy
él rnvarosi 3t1jló, milli a hécsi
lapokban 1Tl~~jeknl hivateslos
11~!ilellkolé1(ok nagy ll1egc!égec
dés:,cl írnak él bariili légkör.
bIZO ldolvl birdélPesii ldíJác:;
IH~zásokról, ~l11elyck minc!.<n
kérdésben, lentll ngy polilikai,
millt kö zgazdasági\'onalko·
;.ásl)(lo eredménnyel ~árullélk.

E hJ! közepén Rómdba utaz
nak él kél s:cövetségcs orszclj?
vezelő politikusai, hogy ott
!öbb l1dpOll ái Mussolini mi
n is lé Ineloi)!tl( el j árg ya Iian élk a
., rór;léli eli!yezrnény"·· lovábbí
kiépitéséról.

r-J~tekkel e~ I2lóH (:l cseh mi
lIisLlcrclnök járta él lóvároso
köt: jJ':irisl. 5elgl'cídol, 6écsel.

zet és az isteni Gyermeket, ~ s
minden töprengés és huzódoi!ás
nélknJ éjnek idején indul ver
Iűk messze idegen tartomány
ba Heróties gyilkos fegyverei elöl.
Ott' hagyja házát, m.űhelyét. SUf- I
számait, d~ nem saJnál. semmIt,
mert a k(jteles~,ég szólitja!

Ugy Egyiptomban. mini Heró
des halála utan Názáretbeli Ile,
serves, \rerejtékezö kézimunkával

kell megkeresnie a mindennapi
kenyeret az é~ és föld Urának és
nem méltatlank\)dik, nern zugo
lódik, nem kiáltja az ég felé,
hogy: lsten, gondoskodj fiad vé·
delméről é~· táplálásáró!, meri I
csodás erőt ad. neki az Jstenbell
való erős bizalma. _.

A inai zúgolódó, káromkodó,
.lsten!öl . elrugaszkodott ember e
két nagy erényt vCszlelit-el. ..

Ránéz a Gsillagos égre, de an~

nak Teremt6jét nem látja, vagy
nem akalia észrevenni I Lálja él

ccrmészet lIagyszCriJ összhangiflt,
a világ csodásan bölcs berende
zését, dé a vak\< éle'tlell nek j udja
be és szándékosan akarja kiölni
lelkéből azt a megnyugtató és
felemelő öntudatot, hogy a vilAg
egyetemet bülcsen kormányozÓ'
Alk0t6gon<.lot visel minden le
remtményére, lehát rcá is.

Vakon hisz földi prófélákbail,

polilik~í hazugságokban és nep-
á mitó tévelyekben, de kélkedöen

rázza meg üstökét, amikor az

éretle meghalt és öt megvIiItó

Kriszfll!> tanitását tárják elé, and· II

kor a kereszténység kétezer éves

fenmaradása és t~rténelmj bi

zonysága- a jobh, nemesebb,

Kris"lflls utjain járó étetre, az Is

iCJ} szent akaratának klivetésére

inti,.. . .
, Az Anyaszentegyház hivő g}ler.

mekei közös imában forduinak a

mai napon az Ur. Jézus nevelő

Atyjához, hogf Istentől eszközöl·

je ki a niostaha trianoni; élet~

$orsban gyötrődő és vakon tén
fergó .magyarl;iág számar"l is az
erős hiiet _€s megingathatatlan hi·

zadaimat a Mindenható igazsá·

gosságába, II hünbánó és meg

t0rö lelkek sz4rnára irgalmas, jó.

:;ágos könyörüleIében.

Márcills Ig'én az Ur Jézus ne·
vel6atyjl1nak: szent Józsefnek em· .
lékét ünnepli él 360 millló lelket
számláló katolikus anyaszentegy,
ház.

Szegény ácsmeslerembert, egy
s:aeríi mUllkást állit elénk lelki
Anyáilk. aki életét 11~1ll fénybell
és gazdags~gban, nem hatalomhéll1
és dicsőségben, hanem szegényes
műhelyben, mindennapi verejté
kes munkában a gyalupad mel
lett. töltötte el.

Névünnepén mély . tiszteleH,cJ
köszöntjük fl munka emberét, akit
az lsten császári mé1l6ságnál ma·
gasabb .tr6nra iHtetelt, mert reá
hi'zta fiánal, : az Ur Jézusnak
aondozását és védelméL
b .

Mily kiválls~gos lelki . tulajdo-
nai lebettek a férfiúnak, hogy Is~

ten millió ésmilliő ember" ~~i.íl
reá bizta Szent Fia védelmét "'és
jegyesévé rendeHe l<.:risitus J~Z~g, I
Anyjának: a Búlctogságos Szűz

Máriának. .
A Szentírás ..,-. a teremtés és

megváltás .törlénetének isleni hi~

telesitéssel megerösitell könyve --
keveset it ugyan szent Józsefröl~

de már et)böl is világosan tUnik
fel lli1gy és rendithetetlen hite
lsten végtelen halíllmában és
bölcs gondviselésében. Nemesen
elénk tárul szüztis1.1a élele, sze
rény, lsten szenl akaratát követő

és abban megnyugvó magatar.
~ása, s a szent Család iránt ér
ú:lt gyöngéd, nagy lelki finom
ságra valló S1.eretete.

A mai hitetlen társadalom el
vakult anyagias gondolkodásával
~ennyire ellentétben áll szent
j'):Lsef csodálatraméltó liHe. ami·
kor az angyal figyelmeztető sza·
vánakhitelt Ad és megmarad ke
nyérkereső ollalmazójául a Szent
lélctktöl megárnyékozott mátkájá
nak: a Boldogságos Szüz Mári~

ának. Mily hatalmas lánggal lo
bog e hit lelkében, amikor a
bethlel;Jellli . barlangban nyugvó
kisded előtt térdre borul és imád
ja benne a Mindenható gyerm~

két: a világ megigért Messiásátl
És mily hűségesell, kitartással,

zugolóqh nélkül, örömteljes meg·
nyugvássfil teljesiteUe magasztos,
de nehéz munkáját I .

Az· angyal figyelmezteti, hogy
oltalmazola é~ védelmeznie kell a
reá bizott érI ékeket: a szent Szü <
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i K ~1:0 1..+ .r·U&t "'~. I.c-&p_~OiJ ll; ~stentis2teieti időrend. takarékossá~ elv~i él leglla e

...... .ft..,,~.ft."JI.. l ~Yobb mérlékben betarlolla.A
ti ....e... 2 -_...... ~ l !lJ:írcius z2-éh e5Syhilzm~'gyei l zársztlrnadésokef ió';élhagy!a,

Milyennek ~elllennia katolikus embernek? t :~~,~::%;~~!~~~:~f;~~e~~~ak:; ~:~;~ettg~:~~~~~':(~::~?~~~:
. ~: ~--:.. . .... '.' • . , szcntségbeJé!e l '. predlkélcióval. jestt12ni határazta Q!.
Dr~ Serédi jus~ztinián, Magyar; l p: ~a,to1ikl:lg legyen. mindig ka· j Az Olláre~n'esü!et tagjai a1.tgyülésén láTgya!fa Kép<

ország biboros hen.-egpllmása tolikus I . " Ii.rnód,15 i 6rá.:~ nt. pontosi.m vé-· viselóle:Úiilel cl polyákha(mf is~ 
györi beszédéböí kÖlöljük e kér::' 1-' Nem kell' m,agyaraz.a,tot . ftJzr~1 genék és ekik leneHk, e kö.· kofa épiiésügyét is. A kói>vlse~ ;

. l . - t ,~Z ország. legfőbb .papJának Vt- löl l(tI l d·' ,. l '! á
d6s~kre a legll.le.ekesebb és mm- .íágos 1anitásához, m~ggyúzö ere~ . zös sz<?nti'íldozá~h()7. i8m!Ja... - es "Q. nem. 011.0. t 6 ,pa y..-
denkltöl megszlvlelendö választ: iü okfejtéséhez. Leikiismeretes, ~ nel-;. . . zatok fölött, fmnt löbbck Kí2ré-

-,'-~ M~g felel e kérdés~e s.zen.t Pál ön~agát parányit is .érté~elö ka-I' ~1i1árciu5 29~~n d, u, 3/;. 11}' 8~ie a főépületei teli~~ {'gészé-
apostol : Legyetek Knsztus kép... ,tohkus· embermegszlvJeh azt és órakor a ~izus Szive Szö....et· ben légióból határozta· ei épi-

a ' tél séa csopodvceelói/arlj6k nav)'feni,de éifanferem m~refeinek
. másai! Megfel.e~.reá az . €_g'lház- Slerm '. .. . '1 eo • - • k

v _. érlekezklükel él p{}lgári isko- oovl/ése is szil séges, mivel él .
történele!1l: a.~: kJltolikus .' em..eer '. i .' ...~-::; '. . '. _.! laban. tanterem havonként szent mise
olyan legyéri, akra kinyilatkoatató" ~_o Öt' endr4di munkás .. :' Április 2~án d. u. ~.. órakor bemutatására is szolgál a po
Isten tekintélye miatt mindenkő-a Manrézában. it Jeányegyesület, s Je~nvkluh, I Iyákhalrni és il szarvas; hatór
rillményekA<özött hisz, aki ez.t az' . . - ,áprlHs 4-én este fil 6 óraKor széleinlakó Endrődról sztir-; 'Az egyházközség anyagi támo-
észszerU _hitet bátra.n vallJ'a, ci ak.i·' . .. . a férrl·liga 'laília havi ájtalos- IHBlOIt kalolilms -cSqifJdok-ré-

2atása. 'tette lehelöve,hog'v a feb.. " . A "1" . '.,mindig 'hite szerint el és.éreUe -'- . Jsagar. sz('re. • gYl! eSQllsn 12 lne,en! .
h k I é ruái 25':':'-2.g~n tartott kubíkus· A nagyböjtben minden szer.. lIerdyo Béla iil.ltlIni ipHészcli Ui·

a. e 1- nJ g a legnagyobb áldo·:-~nl1nká5° Jeil<igyakorlalön {'..tende dáu d. ti. fél 6 órakor velileU* vi'llaf k*üldöti mérnökénzk iri':
iatokat isnagyJelküenroeghobza_, -:z,ödi mtÍrlkás 'is réljztvehete1t. -képes böi/! Q/óéldást JéJrlunk 6 vasléitára e~yháiközsdgl klÍp-

,Nem elég~iehát.csupdn,megke. ,~únkástestvéminknagy'elísme- Népház mozífermeben. ~Be·' viselótes/ülef fenti módosiliJs.
resztelkedni. Nemoelég tehdt csak;réssei és 'hálaérzettel bucsuztak el iepó dij nincsen. sal ul paiyázal hirdetését hé1"

fU iskolában és a templomba.f1ka- ~ __Jezt1stá,rsaság lelkigyakorlatos I Nagyböjti gyóntatáSi sor-l tároita el, mely főlőll 'a Kép-.
tolikusnak lenni hanem' katoli rend· . viselótes1ülel márc!us21~én,'

" :. - :házát61; 'ahol három napi!:! P. Ré- •
kusnak kell lenni az életbe - . ~ I Március 22-en ty belterül~li tartandó gyiilQsén d0IJL ..· .'. ..' . ? ,lS" :vay Tibor atya foglalkozQtt lel-l leventék. március 29-én aldil.
'-Katohku~na.k kell, lenn.I . ugy, !,k'lkkel 'nag" sze'r~'ette' és od". 'Lea'ny-konfere''n'cia-k

u J ~ <> :"riileli .leven1ék végzik husvéti
hog! megtartjuk az Istem, '. egy-;_ iadással.'::':": A lelkigyakorlat bt? Isz~nfg~~ónás(likai. .' . Endrődön. .'
h~~1 ;és az ezekkel nem ellenkező. ~fcjezéS~ :til_án dr. Schand! Kilroly Március 29-én a munkások és l Az Országos.. K~?likiis ~eá!,J'''
VI gI t~~vényekel. '.:.. - '1 ,kép'vI'se'Ily"'az üKH. vezérigazga.' (f /w!oli/{lJS kötök tajflaÍ. április l-!ffJ!!'~laeL?:wgynevu~ife-7-
. KatohKousnak kell ,lenol' 'u~Y, ;tója' ebedfe 'hivta Illeg a lelk:- I .J.érz a kisgu?d6k ti"" iparosok vé- l -Stadler J-nda tanárna ~1{HC1~lS

ho~y- _aé'hlt~, .rem~(]~é~ szeretet .HF :gyakoi-ratúri részh,:ett munkáSOIUÜ_'! gez;(éli.o h?\;'fonfosabb vallásos. 25·én kőzs.zgiinkbe erke3lK •
.. lem er nY~ln kivül ?yakoroIJuk_ Reméljilk, hogy lélekb('l: meg- , kölc::lQsségieljesi!ésl. __ Akíl< e hogy hároi11' Ilapoo' ,átleHd·

az erkölcsI erényeket IS" . ~,-:' . é "f l 'Iá "'d .,. ká . "-h' I. r érleke.zl'2!rzl<et larlsolÍ oZ ,12fHj·'A "k ...• ' :ujull· s' e VI· goso.olt - mUIl . s· napon !Jem 10, C!flel\. azo" i:1 .ródi nagy leányokkal. NemcS<Jk
lé ·katoh us ember legyen ta· :Iestvéreink bátor katonái lesznek nagyböjt kéj lllolsó hc1,zl1ek I él leányegyesülciés leárlyklub ..

nu kony, kötelességtudó és· ~zor... · . 'áz Üdvözítönek és példlHJÓ ;r<1- hélkö7.f1apiaill iárulJanek az Ur iagjai .. hanem _ salt-sok' sZif7.
galm~s.~ Legyen. ön'letlen. -Jgaz'llyitÓiOlUTlkástársaikGak. 16,u~ l:Lli1diJndó szenl !e~Mhez.· endróctlhajadoll s.7.eH~!clfd \;áf~
megbIzható _:éslga~ság?~;. ~~yen) \,~;\,,~,:,,'!, ~ .':<._, ;:~.l A!dás\,scgI!sé~rzly,árunké_s. i~ \á ~ffiilH'i etf.adóndLfcl\'Hó.;,:
kcJvetkezetes:

1 'gerinces·:és:;é.!Ihata,: ,jA' mi papunkat ' -c' hériink ' cl j(} 1~lenlől.Mélló éS' gosiló' ~s!éI0k!f'án~'iló dÓ(1dtr~;
tos.,'-" .. -'-;:_'0 "', , 'l illó, !log\:, \'iJlemll mi' is llY1Ji!- saíl,: . ;':-;0:

Ezekhez"az elvekhez igazodJ-ék ne bántsa l" . i _, k l ~ 1.1 ..' , I A háromnapos KOl1fere!lcta lla~ .
. ,..... , .. ' I S:J1l l1e~L Cl ..masl ll{'f], lu- pirendjfa \'üv"H'ez{> "es]',

mini niunkásés munkaadó, III int Newyork közelében f.gy kIsebb! donk, le~iJí(ih[) biinbónó· meg- .-.' '\2 '" \ .... '.' ',": :' ..' . -- . . .' , '. ,. , " . - - .' - l i\·li}[('!{1S 5-cn dr.?lufan 4 ora- .
földmüve.,s, Iparos és kerookedő. városka vendégl0jéb.c egy U tél S '~lszfu[l, h:\',) ,,'5 b12Bkod6 kl- I . 1-':-' . j •. I. ·d·-· .N' - I_

E
. . . S ba -bt' k 'ínkel! KOI .,(:;\ eze o .lesze él o ev·

zeknek IparkodJek érvényt. S1Je- tért be. fŐ ~ elegyedett a tt»J l. -... .'. • . hth Illliliferrnéblé·lI. t,.lgyan(lZOIl
rezniaz üzemekbeo, a kaszárnyá" ,vendégekkel es. ham<lfC'san a val· .1 anyaI lstentlsdeleh sor.. nap este. 6 'Órokor . él polg.árt
ball; a hivatalban. a törvényho-lásoskéruésekret-er.elud<.H a szó, rend: márciu!'> 22·én é1 IrJniió· Iskol(H~an lesz megbeszélés a
zásban és az igazságszolgáUatás. AzvjOnllan érkezett vendég szid- hSidi és(\re~l{erfi Iskolák han, l 10ii~v(;~n:csiilel~,<; !zc1l1ykll~h ~e·-

. ban. . taa.kato-likus Egyhálat és ('öképp I\niÍrclus ';...'9~ én a csejtj iskolá· I 7el?~_<,s,wve L Méll:~hlS ~'i6-an _fél
· L k t ['k ' 'tléb' k . 't . 0"11 él-·r;j-ls I S·':'n '" ""'rl'asl' ,js 9 oralWL szenlmlsc ,.allgaliJs,. egyen QOl u'>maganee en. anna paPJaI. .' CI. ,t, '-u "-' \U '<- 'J:' h 'IN'

Szerezzen érvényt a katolikus et,. --;-'A'l önök pap~qiSO~vall lesz. örcg!;('di iskolókbéH: mulatunk Im_~JI 1,1:lélnn1fl) ;1', e~ze(4 EI>:. 'le
p

-
. . ", . . . • ~ ;' . be 57"~t1flnisél. Az l'!s<1 l~fdo' }fl..Z )B;l, _--- "Illan . ol Cl,«)f
veknek házasságkv/éskor, csaltiliI, mmt a több.! -~ 1ll011do\lcl. -:Al. . L'· "'1" 1(\"; j' _ I k c::loac!ets .il N"pl1éJz!Jofl. --- I·.sl~
ld "" l . é ." "b - . , " bt>· ,zö r, aD, l b -' t",tl élIt! ni) oz IrS(lua ml. s ")'1 vanos eelé ell,· ISHgy tC!'iZ, romr a ti) l: csa ~ Ur eis.~lelúth'/. I (l örö\(nr p("(lí~ il leéÍllYl~h!l1

NekUnk nem: kellenek az olyan egy csepp v~zet Onl. il .~or~a: ~.' .1 . t~~loi iöilllel< (~;;~Zl: :I:c~b'2~i'_é-
katolíkusok, akik éieltikkel me<T-. a~ e~lbere!dQI .meg _a1.t klV<lI1JC:l,o Egyházközségi '11.z~l.'c.a.-POlgárt Isholí3bal1_..

ta adják kat lik s (tó áo kbt hogy eov csöpp bm! tinÍ-senek a' képviselőtestüler \Ylarclus~7'en ~'eggcl fel.~~
· g o. u, me s b U a, ..J - ::>, _ kor 37.enllnlSe, 1l!é1IHl<J b<:szed

akik nem merik megvallanika,' lJll.Ukbe. és a~t 19yá:.. . .. közgyűlése . a Néphi'lzban. Délutáll;) óri1~'
tolikus mivollukat. A vendégJönek tu~aJdoHosa egy -:\z cI1dr6di róm, kat Egyfiáz- kor a lcmplomban l1él~yböjli.

Mindenfeléazttapasztaljuk;tlOgy vallásus, k~tolíl<t~S ,ir, ember \fül! ! '~Öí?sé:<; Kepviselőtestti/ct t 936. , bC:7.~~lll1l!I~,~rtis;' 4 órako.r
az' emberek megbízhatatlanok, A vendeglo-s v.ég~gnéttlgrtl!a él Plé-/ IdmJtir _l~.\) .~~".j{: m~gjal'fOII ~IO_a{l~s _ il .. ~el'béJ7h~~n, T- fel

t I t
'k ráJ I ., bánosIIk ellem ragalma! é~ oz_tá!l rendes K\HgYU!>?SCll torgYDlté1 6 orélhll. klllonrncgbeszdes él

mer e ve I a \ tozat an ürök j' I .' l n-,;;- ., l - . k l' l' ,.. l j ,. IM'. á ' . nyugodlan odamenf a rácr(Jlma- c dZ "",<-'. eVl c ('[ill lS. O m, ;z(llIye~neSl\le aglalva , l iJf~

19aZS got, amely vegelemzégben l H t l h' l Q - f)o!noári jsk·--,I,'lj és ("ovh15zl' ?ár· CI-lIS n8'('~ln re('f(Yo! a 1"c1.0 v egyo?-
, .,'.. Z610l a a mas enm esszcru ,'" - ~ ti . - - I ,c. "'''", v J .-

maga az lsten, Az Ilyen megblz- .. ' . '" IT, o' • _! számadásoka.t. ' . sül~1 és leányklub lagia! szen!·
hatatlan emberek önös céljaikat ember "ol. a. :en(~eg~'.r~ é,s mIm ~ Nehéz (' .., ,'1,:1 . az 1935·ös ~\,örúJshoz járu!nak, röl9·hor

a ayermekf'l ugv '-'''''!tc tet a Iiap# j ! t .' . I" - .. 1- d' .:endesen mások :negtéveS2Iésével. ~ . -'0 '.'_~', - ,<) , a _ l €:,zlzndü. Inc;! amu:i évi IHJgy sz~n ~IlS~, II ;,?r:d, e_o~ ,as a
}harkodnak elérnI. A meg' lévesz- gyU!ö16 atyafit. f{lvlftl.: II !",ndéglu! ,~'1' \'~II '.'" _-; _' '•. 1'. Nep!wznéJll_ Delula. n ,) ola.kor

y - ., t.~ l "It' . 'f ! <h?tl Y m c. I , .. II-<.LigYl~a •. ga o ".. . '
. tAs foly:k c;zo'val I-rásba-n nyoln altaJá!.l es azuc..un eu etfea }!.f# I . t'-h..' . - t l';) - zarogyufes; 4 Ofill<or szenIbe·

<:: I. • , - ,33!! Ol;.l, {lHi] c ezer VeflQO I ro l"
'á . '. da közepére. Al.tán ra,zóJt: .,._, .;. sz~d a lcrnplom )an. l..zl wve-

tat sban és cselekedetekkel. Al . é 't" -b" fl I-Il : adotorlest fcnd~1I el <U". egyha7.1 tóleg (I tJllsvéli szenfgyónás
e bereket 'de,'g • ~I'g m . ·Iehet - Az II IJaZan, al •."e{l". a !Ill , , -. " ..,- • 'ó' l) dó .ro I -orrt eg ',' - . -. . .' '.. ',- ""'_ es ISIWllJl m.ni'} " ." ~ ('lZ a • végÚse. :--- t\.'lárf.,:ius, 29-i?n
té t , d t t dO k h . plébanosuoKa. :;.enk! ~e 1nf.:'.l2 r' -< - l ,. ~ l f'l 8 ,'. -( ..' ,
~esz eni, {} az ti lU, ogy a '. /,' f {' ;l7elv-s IS oy ky:mge:\io r, Ilogr l re.g~.(> c ,OTi'l_~. szell Ifllsen

mindentudó Isleut megléveslteni sZ~~Je. bar~ta?,., J a Ol, ~pun~ él l<éills~H\,ek"Hes:! c!ólrflnyzol! I kbzos szenliJldows leS7.

nem lehet. Ezért ragaszkodjunk és Illi az Ö hl~e,! \!~gy~~k_ O ja m~ l m!óiJcl.'éI2!c{;I1.'k 5fJ 60 sziíza..Kérjtik a sziiWket és cse~édtar":
mi a változatlan, örök igalság- atyánk é~ ml a;L ogYl.:·meke. \l1'l~ l !(~ka fo!:;! CSel!-; be. !\ 11B\<1' adó. l~ .gazdákat, _hogy leányazkat és
hoz Istenhez, gyunk, I\légha JgazvoltHl az, atnli 1'/ o •• ;' " d);' l" . t' , 7 atka{n~azottatk?t e "áro~.l~apon
., . . _ Ö d'" ~ I la ra!eK Hl ( IC) jd, IO-g} iL eng-ed'jék ablzonyára lldvos és

'" . .. '.mondütt n, - pe 19 nem 19<1Z \, -h-'Á' - t5h'· ·f·~t l 'I . ". -'.
Es ha katolikus úseln lsmerfc- _ akkor sem szabad-megenged. l ~Wi a7f~t1:13r ~.<- ~ny ~. e\~~ tanulságos etoad..ások m.e~hailg~.

tő jele a szeretet volt: tegyen a nem hogy 3zatyámat jelenlétem-j' CSQ~ r'iszh,n IL,dtlS,tlJe!e.1 lof]· tására, - A leöl1yol{ Dlzo.nya-
. , . "'. , I ben 'bárki is bánlsa. . r.el~?l. . _ _. , '. ra örömmel és szivesen . jlin-

m.1 Ismerteto Jelünk a szereteten Ezzel mint aki iól'végezte a I her:lVlsQ.16k::lulel a zars:lilm~ nek il ritka -és rendkivül sok.
·kivül az igazsdg, őszinteség és., dolgát., 'rne.gfol'dult 'é8 vi~szalllent ~~!ás?k ism1rtefése ul.~n .mQg. lelki' . ha?l~hol.o eredmenyezö
ezek nyomán a m6gbizllatóság. a korcsmájába, s ildar1lotfa , hogy E1nokseg a lllegbesze,esekl ... ;
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~ E~ndród"'J9D6,' március .:HL H}l~~-,Mi\S;KÖR'bS, 3 oldaL,
~.;" .=.....-_......==..-.·.......~...,.....•.....-_=-...,;-...f,..._..._..,.·.........L-..."""............._ ...~~...- .....~~.~~L.~_~_;;W.~. = ... Je .
:l I····'· .. __ · .. ~' .,'"
! Uji J!aJilzá'm: -~,- UJ te§tvérei,Ulc! I Főlegy~ó-választás~,

.. ,,4e-bf'~L_~.én d. u.2 óra~
.-\ feeskék: és, g6ly6ki, ,m[lf rinfil'aiiam rnag(lméll fzladalom l hibákat, hiányoka\.- S ez,aikor, a hivafal~"'a-4'-ig"éYJ"

~yLilQk~ztek II üSS:;'LI vándorui- l'ögYS<ÍgClIS afelmerüJó ,nehéZ-! megállapitá~ annál érlékesebb, szünt meg fiola Albert fóiegy
jukro"ükko., amikor 1955.aug. H~gdt, leki\lteléb~n',hiu ábfán~ mert él? rri(~,< van ugya ga:>:· ző működési i<leie, s a képvi~

!
26-án' felettes hilÍÓ:>ágörTl r"n~ 'd()kban. S ez él zav~fos, kel .. ! da, ip.qros v:3z!álynál, mini (] selófeslülel d. u, ;) órakor fÓn:··

. {lelketéséból" beköszön!öllem lemellen lelkíilllapql anná!' h- I nagysÚHTIU és sokl11szenvedóiegyzö·villaszlásféJ gyüll egybe.
fnarődi'e 23 nvü~a!ombt1 IH~- , gyellenebb voll. merl engem iii l mUl1kf.tsfesilfÚcknÚ Bakos József fószolgöhiró
~züiódő'érder'n'.:' s etödöm hivél-'soltélll nem vdrfak szerei(:uel, U~?'/ liWul11, hogy él község- vezeIle le a . példás rendben;'"
ta!ái, mih! helYi?lies álveltem. és ó5zinlén nt?lil ÖriillekjÖVe-1 háza és müi{ödése' szükÖS'(3 lefolyt Hszfujitó gyülésf. ~

tvlos! pedig -- é1fÍlikol' 03 felemnek. A vildghilboru ~ma i torlódó igénvekhez' és szűk- Megnyitó beszédében üdvö:'"
fói0gyzóí"' hiva/ell' vég1egesen pillanatai jutottak eSlembe, a:ní" ! ségieJel<hez mérlen. -' Láltam, zölle él képviselőleslülel lag-
ell'ogliillam ._- lé1viJsznyifás, gó' kor clőször"- egy korornsö~"! hogy az éleI iíI már évek óta . jait. - M~gállapilolla, hogy az'
lYd és fl2cslccvárá:)idejélel;' r~t éiszakilll; PQnrl2 'órókm l! anCllés igeii sok a felha/mo- állás meghirdetése az előirt
jUk. _.~ Amikor öilkényleleniil ellenséges golyók, !övegek zc1··zódolf '/eendók sora . ..:...c- S vé" id6benlörténl, s az állásra
is d vándormadarakHl gondo· pörótóltiiz alaH ldrloll erdőn l gül látiam, hogy cl' községhá- négyen adták be pályázalukaI.
lok, hasonlölossflgo/ érzel< ~ kQt0~llül - n Jövészárokba i Z~ MID mindig voll kellóen.Törvenyadta jogiÍnál fogva a
kéj éklsors -- a liszlviselókkerül/em. ---:- I-<elienetes volt ol! !nszlell szent hely, ahol ;csak,pályázók I<ö:tül hármat jelöli,
I?S véÍlldormadarak' sorsa hö· cl IH.lIállorkébdn, él 1,'al{ sölé!- I egy íelmondat uralkodhatik: A minI akik oklevelükön kivül
zlit!. - Azono9BK· vagyunk· iJ bell, amikor m~~ kőzvlCílen I közérdzk pár/allan szolgálala. ,megfelelő. gyakorlallal is ren·
dn<lorliÍsban. hasonlóak (l fé-· szomszédomat sem látlam s l Ez a három ponl sürili ösz· 'L1elkeznek. a fójegyzői, állás
s7.eképilés~ben,fennlarlásáb(~r..! nekem - a lisztnek -- kdlell I Sle Clzoknak él feladél~oknakalkalmds belöltésére.A szava·
kiiz(klmes, 1J(Jr(~os {!cIc! foty. rc~rye!melés rendel tarldni jó I órif1si löml.:'gél, mdydmek lTl12g: zéHszedő küldöllség kijelőlése.

jalunk IHilldk,'ll<:II: .'-' hll Id",'·I· hilJ/ilr."dil1l Iq')/i'/1. - f:7 (JZ ál l O!ddSdh07. hozzá kezdtem s uldn Alapy Andor elnök eiren·
nek 111. ()rcgd<, bd,;:';;:\«'i,·)(lil(. jélPO\ aZOll!)iW c:::dk dddl~ idl' dllh'i\'l'i<cl'- hd ISI(~1l i~ IIgy dellC ö névs7.erinli S7dVClzást.
bevándorol (ll uj nCtllí',IlCkk, szoll clvís,illc:'21lCHl1ek. mifj dktll'ji:l -- me!,! is ÓlldilOk ol- - HaTsányi László föjegyzöre
h f · 'b l ' ' ll.' . '" . dÖlli. <:<:-"'n, dr. S;'ry ',s/va'ora t ,sz"'-." ..ogy ova.l) epllsell, él nO~son. meg nem Vlrraul, mIR nwg nem <)u .. u ....

h I·' C' l" 'I' t '. • i' 'I" Az.1 öKarom lehát, hogy; vazo' tI.· N,'ayen ell"'vozl"\' "'.arco Ion. -- sal-; {lZ él ,tt- a~lu < il7:.orO~z.oF .llce ill aSCiI: s I ....---..... "'00'" u,'''
)öí1bség. hogy D lisztviscló l rmg il' sotelse~ mldll iervl}};Q! ~Á ..közs.,~háza -apéld_á~ s7avaz6s elói, lő-an pedig"
nem kíH·illJill1dÓ fészel<. háza l szőni, elhdláro:uJsokr(l ju/ni s I községi_ !J(a.~gdfás sztD.h~ly~ merI jelöiljlik: dr. Tófh Tibor

k OO "l' . d l I ... ha i,eileil, lenni, csell::Kcc\ni 1 '12 i?YCrJ, ahol n1Índen jogos és nem...,J'.eloOOflntntt, "nnm". sz ""'élZ'~..
'07.0 l véln öro eiV es 05Z~ r.lern,.t\ldlllnk. '~ --~ ,..... .. ., mQ!féÍnyo-s-ügy "'heló preciz ,.
lönszeriileg. hanem rninJig 10· .. lak.

. Töl,életesen haso1lló .Szilll~!' (l) ><Jof la' si 'luerJ'on"a looOrve'nyek
vJbb és lovább, ujabb l:S '.", l. ~ " ,,' Az eredmény meghlrdílle.'se,.....

cícióbdl1 kczdlQm rneg' iJleni . l l" t .... ', d . d' k
ujabb. fészkekbe, de bárhovél WI' (italO )(:IUl, e m.2.!~_~ or ulán Bllkos József fószolgabi~,~

múködésemeJ; lta nem ísgo- I' i' . d k'l ri' l It . ' . ,
is veli a. sors. rnind'önül/ a fé- I;"" '. , ' 'll")' _9 ':_~K _ ~r c el s em a 10 ró, kivelle il hivatali eskUt il

• .... . . yoznpor es nem Q. CflSCg .{o· ! L·tük "~~II"ln";1 I"r'l"a SZ"Ol' . , .
szekeplles koleles~eg~;'amun- ' .. It· d"'" . "d . 't .• ~ !)"'. ,,<.~... "" .u' '-~., Olegválaszfoll Harsányi László.

. , ,.. • zo; ,z mm enese re Jt,ejN- .. ' c I' nely l' 'se it öl és pu - rt ~ka. ~cselekves,.{!z élir;Olt'lS..~z , '.' '... '':' .. , .. -< l CIU :. f ,~r. . SI: l; fóiegyzölól és meleg s7avak~
osztaj\(része, ,melyet n"01 on, nek koz/, hol mllHlossze· \Hl l ~·2. A i{özsli'''' ",iele él me"ol·,,,, .,. .,. béln üd\lŐzölle uj állásában.. A,
magának·és cSélládjának, hé]"- rom ~lnbert ismer1em. -- ALÓ-I' dasr,'1 váró prohlernák fokoza- képviseJőleslülel nevében Cser"
nem él köwek lelie.sii, áldoz. lél 7 hÓI111P l.cl! cl. -- Kii.S!ner· los me~l/éllósilásávéll• lendüle· nus .Mihály élpálplebános kö-

G,Z ~ liszfviselősors, az UI'- tcm d él hddállásokéll, Elkezd- If" 'd' k"d I hrts ...?110 esn,z ··111 u Ion, ogy s7.Önlöllc az uj főjegyzól. Nem-.
i~len . akar.ClI~.? él !cüzsz'?i~ál.~l h>.Ol /{él!onáirnal. hivcimef jbbo-.l

l
II munkás és szociitlis kÚdé-

',mj~ke.a.nelku1, . hoWY kulono- rozni, nem dühbel és naoy csak· az a·lény, hogy él vár~
bk k '1 . co Sl~l\., (lZ él!drni zsnalkodás szé- me:oye vezelóséaének,ludom".

se ven eréstcrii, vagy o Mj- szó~'al hanem .anál csendes",hb .,... u,

fol /lIll1 \'010" l'elo"lle' k'l" ~m(ml.. gyenleieskhelóseg~inkivűlaz sa szerl"nf (·s II va'!'lnenye enylk",
• . .• u- . • . ",Za . I . - és folytollos ."-'tnllnkaval. _ .. ..

ra UI feszeknck, llj s remelhe- .'. . ...." _ em~)Qri öI1érze/;llZZ méllóanol· legkiválóbb szakemberél nyer.
lo-leN t 'I - fo"Id' , h"''' -k E:lke.zdll~m a feszekl okasI, ero· d.1SSél. ndk rne a ;··

t> U o so . I' o"~ uz"mna " . . .. Ie', fójegyzójéü! Endrőd közsé-
Endrőd, községe!. . . . si/ést, hogy, az utóbbi· nehéz 3.' A :.k.öz~lÍgtJáza.'.(Li hQzzá~

'd ~k . l I ff . '1' h '1 . -'.,. --,g~, de a főjegyző pedáns
Uj . h il Z él., U j o .11 h o n l l () SLI ya a Cl, sz~ .., ne UI # fér.l!.~l~!1_enparl·<ll!.a!,.s~.g.:.._~.s"a·.

.., l . R.! . l' . - -'- - .ügyszeretele, hihell<\tlen szor··
Olyan fOlSalllldk..élmelyek ,sok. ,on.-'·I.o'e evlllem hivala i Uj kÖ;'érl v~Jó harmonikus egyült· '
sok llllaldon~ágés felléie! lé, fészkembe azl;amil magé~m: műkt)'d,z~ ;z~ri' l;mplorna' le: g(JlmcJ, példás élele és maga.. ·
lezésél követelik mcg\. -., Sze- m~ I hozl"m:. meleg megcrlo iY~~·n. - -'" - . lartása, meleg szoci6lisérzéke·

. '. ,. sí:1Hzmel, eros aka ri'lJ/a I para- P"~-Endrődi TesivéreimI,' Én a.zl, nyerI !isz/eletel ,és elismerést a
r,ele.l,. ragas, z!{od.a.,':l, ,megerles, 'sulI is.zora.alrnamal, hoay, ke.. k' . I-I 1"1 / -ll' f l J-
'Id b ~ 00 hiszen. hoay mindnYdian egyet' ~pvlse o es u e a as og a a"!
a as.és; e.kesseg,el?y.ollhon. :reszlül. vánjam {lZI a' sürü, fe- l '" . I K' f '

p' akarunl" -- Bn ehez a mun", sava. erle a óJegyzól,hogy,
oplc, hazán,~k I~g"lemibbkrj~ kele felhónHégel; all1ei'~' oly d

k "".:tIO.7. __ ml'nl 'Io"'r nml.\·lelte,m min ig él község egyetemeslérlunlc3i. melyeket d.!>eköllőzö, vaslagon és rénesen fedle el " . ... 'co . ,

bevándorló is (l már otllélkó él faüI,egélélz ellőie áHó 'hos'Z- is -' ludásomal', erő,olel, SZOf- . érdekéI ésl1asznál" fekinlse~'
kölcsŐliösés harmonikus össz- sw tél slorongó kilátásai elől. gairnamal, vas akarl210mal, . Nit nézzen sc iobbra, se bal ...
mi.lk-qdése; meRhecsülésl? hoz· . Nihéz és küzdelmes heli2k, Imunkámat, rnindenem~1 és ra, az igazságérzel és él köz:';
h.at ... esn.k... I,e.'Il·(.",_ ler.elll..fhet. ll.le.iiI. hónapok volfCJk,. dC.a;;:: Urisiell' , '1 t t d /*1 java vezesse minden lényke:. ..

K b i
· l elleS];· e IZ eme' a om.:s o e- d'?,~sében.

'Ofel b . i llvalall, d lolO~so- kenveime. mensenjleJI és,m!!"", " If' k' h'
I

ö t<; .. IS I ,Ct, C3d, egye.' varo: Clson--fiarsányi László meohaioflan
monmind'lzeka 'fe lé1~lek száz erófiteIt az a' boldooitó mcc~- i l' ,.. I <>

. kb I l .. " lomegertes'. Diz<:Ihnal, le ke· kösz.önte meg l<épviselóles,lü-.
s. zd..z.a;I.,e.· ..a.· n.•·.le.,1.esií f.e, kés, mc.r~, ér..'é.:>.' .e."smel.eo szere.'ei,· m..el..y d' j J I" b' I .

II t II k
Q _ 00 se cs s egi'J aD IS o ycopar- le.l Ili2 Cl Y löbbséoének sziv.es

éSz ü . e 10 011 csa nem o esz kontlollern es mllnkdm koru! \. I I' .., c>lal ansögoi, am; venne én e és kHűnfeló bizalmeÍLIO'érle~
le.n.d;'o.-.'.':..a·~.köICsön. (.')$ n.l.eg. becsIÜ·napról- napra no-H,. emnlkednll .. ! k" . .. '1 "1 '. .."- '" ozseg ugyel VI,em., viszem hogy mikénl az elmult féli,v.
les· es. szerti~je,1 .Ieg.yebe~, fo.yl - P.Aj:(~og"n i"'.·p"szt·"II"'''''"I·IOR,y l" ' . k

, UJ.' .. u.... U un. lS- (;S VlIlnl a arom. al.all, a jövóben is, sőt méO',.'
le, tartozo.ro kO,r.ab.b,1 hazélmna,k a 'ke.z.delbe.ncsak.. ha'rom J"ó is- l K' l' - k ., k 1 l" e-

k , l I 'e .0n crerene 'cza· cl a· fO,kozallabb nlérlél< ben dolao-'
anna )elSmelcse" e, lOgy 011 mel'Os., szamtI rmly haldlmas l l5

nekem kellemes, puha fész· _ , .. . koz:ása; ~zen~letl községünkzika község népének köí:~
ken,'; fefellhelelkn· otthonom 1~?Orra, l1ovekede.ll. s vegtele-·· l felvirágzásd leend l ig,azgalási és anyagi érdeke-
vo'I.' nul I<ellernesen ennIelI az él'l t-l' '" • l'" oh I

r • u Iln I::.,z, S öl, e nem in.zk elósegilésén~

endrődi leslv,zreirtll'Aniíkor lapi'lsslalal, hogy igal/a!,mld I híd(,,~üló l~slvérek lészüilk.s __...............__... _____
eJma' n-YéÍrvé~1 napon cSCliádol, vádollak twnncleket és keilei· i é~~ oiyan ui hazát laláiok End- Décspáskumi róm. kat. Ol~
mele-g· oilhonl hálréihél~yva sa l<':!{· .~(Z~V~7.ójle.n hirelekrj --I ródi)íl, ho~n' haió poraimban v2lsókörben. Elnöki Kulik Imre.
lisz'lviseI6ifegye!ernnek' eng'e- iZndrodl fcslverdm. .-- l\1Q:rl, L~ boido~an fogok UI elpihenni. Alelnök: Homok Lajos; J~gy.'l&

delmeskedve . közélek jö!tenl, ('I~Q\{ az crénye~~."kivtl!ó .vo- l Köszöní!ek Ekilllcfeket. kö. Varga Ferenc tanitó, Pénztáros:
nehéz és seítelm~:;; érzések ,nasok. melyekel oromrnel eS7.- j szönllok mil1dnyájalo~al' ui. Hegedüs Péter. Ellenőr: Duda,
hulláma csal??lI,.á1 szivemen, !"~ltem,..So~sz~lrosan legyiirik ITI'stv02rek' . Mátyás. Könyvtáros: Hangya fm-,
- :S@kal """'101 es rosszal -I tlzeg'(ebkenl IS minderriitleJó- Endrőd, ] 936, március hó 17~ re. Oazda: Timár Vince.·. Számv.
h.all-?!lélm .f.elő!elek. -. Tisz/.a, ford,lI.I.O .5," az állo.Jáno.s. embl:.'ri l b' t k V l - l á. .. _ HafsányiLászl6 • ll·' ago: aSZKO slv ll, Iványi
es eretl f~JJeJ eBY perCI!? sem gyarlosagbol szarmazo közós főm:~ő,; ,!Artal. Timár SáUqOfL
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tlIREK A
MÁRCIUS 15.Dr. LindentJergerJános BDOS'I'

lali kormanyzó .BudelJestl'e ula·

zott, oho! résztvett a püspöki- l
kar tavllszi konferenciáián.. l

Missió Szarvason. fe/ze:-.
JózseF páPCli kamarás, esper€s
meghlvásMa a ferencesaly.ák
nyolc napos missiól tarloltök
Szarvason. Mint értesülünk él

lelkigyakorJat '. nag-yszerüen' si
került. él feInólI híveknek kö,
zel 90 százaléka i<'írull a bUll
bánaI szenlségéhu. \(erüleli I
Esperes Urunkni'lk névünnepe
alkalmával ezulon is .. melegen
grafulálunk:.(;

Bai1kettaz új főjegyző ! !?,yen. -- A magyar ~t1d hevWlii, I
tiszteletére I ti:;z.lelelet nyilvánítani, de ugYéln-1

, . . . l akkor tud tf~s!vért gyüiÖJni. á!koz~ I Endrőd ~rsadalma vasárnap
, Harsányi 4ászlót EndrMköz- j ni, fájd<l!om, <:,kk<n is, ·3mikor hagyományos bensőséggel áldo-

ség föjegyzöjévé történt megvá- összefogásra volna szüksége. S7.e- zoU a 48-as márciusi ifj'uSlig ~m.

!asztása alkalmából· ben5öséges relné, ha rnük;,\dés~ rn~ghozná a lékénelc fél 10 órakor a nagy-
községben az' együttérzést, az

és köz:etien, ~elegsé~ge! ün~e·együHes támogatást, s ha ezt a templomban Csernus Mihály apát.
pelte Endröa. <ársadalm~ márClus Ifalut együtt lálná b~kességtlel1 pléhános ünnepélyes szent misét
S·án a Katohkus Néphaz nagy- az lsten - és c. közsegházánáJ. és predillációt tartott, majd után-
termében.' Ott láttuk ·Oyomáróll '. . na a Hösökszob,ánái műsoros
Pán,,.zél Emil főjegyzöt, Kató La.,., Zöldkereszt Akció. i ünnepély volt, következO műsor

j05 jegyzőt, Kovács Gábor bitót;f' A Karitász Központi Segályezó I ral. L Nemzeti HiszekegJ'. Éne
Gaál Antal és Putnoki Mihály I' Jntéza. Bizottstg Elnökségének f kcite él Iparos Dalkör vitéz Bors
eskUdtekel Kner Endre és Imre I' márcillfl !O·én tart')/! gyiilésén Cser- far Gé-:::a tanár-ll3magy ve.zctésé-

.. ' . nus Mihály apátl'lébános elnök elö-
konyvnyornda tulajdonosokat.. l ~erjcs..z!ette. ~ M. hI' P,elii~·t"lliniszter ( vcI. 2. P<lpp-VéirYl1é: HHva!iás.
Wagner József és Márton urakat. I Ur Onagymeltósaga 197.501/936. X. I Szavalta Hanyecz Irén po/g. isk.
EndródrJI Csernus Mihály apát- . S,Z. re~d:lelét, mely ~zerint érte~i!i a l IL o. tan. 3. Talpra Magyar. Éne-

Plébánost dr Tükö'Y J'ózcef föld .. l BI7.0tt..á",ot, hogya Zoldkereszfes uyer- I kelte a' pol!!. i,<;k. éllek.kar"- vité"
,. • v J mekétke7.teté!:i Akció továbhi támoga- j ~ ... t-

. . . birtokost. a kö;:ség ti3zhiselóit, l tására '1000 pengő ál12msegélyt' Borsfay Géza 1anár~karnagy vc-
.A· vármegye AJispánja dr, az ipa.ro~ok, kisgazdák. kcreske- , ~ngedélyezett" fl, gd?gY!l1inis2te~' Ur IzeléséveL 4. \/ályi Nagy Géza:

Sorbán Jenő főszo!g-abirói d-k é k.r. k '" Á ~.{). 'l·át l Ollagymélt6ságának a BI7.0ttság U]Bbb i .
, O s mun aso ,Zal" S lag. . l:' ~ j ~. á~' f .. I ti i'. kö ' Mag"éJror"z';~' Szavalla '''~ikl{eJyOrosházéÍróI él gyomi'li rónol-\ A f6ie2YzÖ iránt érzett szeretetet 1'1 ..c.~ye5 ,,( ,.II11~~Y "r, 1000 a ..e·les. - II . ~J :-. ""... - .. . ...,,.. •

• J 1·'7 h' . é . j:<k l '. szonctét és melysége:; háláJat fejezte Jozsef levente. 5. UnHcpl beszédetglIbiróság élére h~lyezte 5201- 19azo j<l, ogy a nen 7. 'Lv. (a-. l(i, JlIill!án t:;~ ,\ s(;~;é!y iudja kheWn: 1 . I ). , ' I
gálallélelr.z. Bakos JÓ7Sef lb. j cára is 150'en jelentek meg az j tenni az élkezlelési a!(cióúakériuletlen i monun.t I aroczay (;erp,elY r.c ta~

ünnepi !<ikom.án, IlelOlyt~táSát é,s ~e$:-i ]e"cIÖv~ azt, lJo.~y nitó, G. Vicsay : Uj magyar márd~
rőszolgabiról pedig Oroshá- 7'" I l.' - .. j Ö ö" I az akCiÓ ezekbdl il legneh""7.chb 1.<1- t Ei ff dl t· k t'
Z '"r'" relldelt~. - ~akos '10- ."seJ· I' Ullur mre }IfO ue v Z Ile e.- "b A .• " f '''0 In 5 él __ <Öó_ liS. '. oa a a po.g. IS , szava o,
-co u '" V _. ff k H ' . Lá 6 1.: ct ·Pod po" alJ lIl"g .Kl !~ .erJ~,'z '~. s.c. I. • C .
.. Isone... arsanYI szl t. J"l1 l CI l 1016 tis:deleltel kéri a 8i7.0ltság Ollagy- korusa. 7. semus JVlthály: Meg-

távozásával jószí'índéktl. erősen ~~jzség most megválasztott fő-. múltús;\gát, hogy kegyes jóil1dulatáb;:m l uróbál!atások idején. Énekelte az
szociális gondolkozáslJ cmb~rl ,. jeayzöiét. . .. I kOzse~lInK szegéil}'(:ll !o,'abbra IS IIleg- l ., D' ". <> G l 'á'

R 'Ih -I' <> '..... l'" . , . I tartanI ke~yeskedjék. I .paros altWJ. o. yu a .dl 1< .
veszítelfünk. eme ~Io eg él 'oo Dr.. 'lukor}' Jozsej l~agYJ.aposI l Harsáuyi Lá~;:!0 ügp·. SlllÜk jcicn-. iYh!gyar imádása 141Y.ben. Sza-
helyi vi~zol1yok alclpos rnqJ': l toldblJlokos, a gazdalarSélaalom I!e.t,te, hogy f"őispjr; Ur t?méltósága l 'lt~a r/na ''''~ek V"t;"f le\'enle f}

· . - j S b' J - I . '.' l '0'\ "0 !'ab"t "(",1) "'J' I s:z:t.ot .., " l \a n. {lN v ... ( , . :7.Ism,erese utan (r. or an ella nevében köszönIötle Har~:::iYl 1;). l " .•"~' ":'. ~.' ':'U. ",.,~.I ~, " U!. ...

'. . .. : . -, . : k' .. Be!ugymIllJszt~r Ur Onagymeltósága il fitnmus7.. EnckeHe a7. Iparos
köz'igazg-éllilsi és láísad6lmi! ]egrz6t. aki a rovld !<ler:1 mü.1)- 7l!O kg. cukrot utalt ki az inség se- D, lk",
mÍlködése is nagy érfél<et fog l dése alatt is mindent mt:t.:!ett a g~!yak<:iÓr3. . R. o .
· l l .1'. ":; • (lk', i" , .' ..,. ',..' Bizqtlság elhatározta, hogya gyer- A kiWnö mfísoII. s. a nag,vs:.r.e-le en en.. I .a larClS min e «.)Z-,. népert "mit a nené7 O;'/lIa<;aeJ I k'I' 'Ié' k 'ót f I ó 1" 1"1 k i- • .' ,.... . ,.. - '" " • -- ' me e Ke7.,e SI a Cl . J ~-.O ez-
ségének. . ' . !!elyzel\1en megleheteit. 15il,to~an .. dödöl~g ~~gY~rmekkel .k!böviti. ugy: rüen előadott számokat nagy fi~

• ... . :.. I' 11""Y a\)nl1~ i 'Ig az eddl"l 255 gyer- l '.. .
Levente' szemle, VilÓ7; ~l''id ~ I, r~mélh.elö. h~g~, ke~ve~tnt) '. ~o: ! mVek Ílely~!t 300'. gyermek"'rog ebé.delni gyeiemmelés többször megujul6

. .' ...' . . rillmények közölt majd töbh ered- és regge/st kapnI .' Iéljellzéssel bonorált.a a tobb ezer
falu,s~y -Vtln.~os .k~ruletl. fesl~e.. mén t iüd elérni. Se itőÚ:saí le- l .TekiIiI<:ttel, tO~'ábbá arra.' hogy_a
veresI re[ugyelo. }{OklllCZ ' .. '/ ". '.. . g. I nYOl1lor. chs!::g es ~ze~(ét1yseg a teto- f.őnyi ünneplő sereg.
O .. ., .. " )5' szunknekta km.ség ~rdekébefl'l fokon van ;! falulj;!Il. il hizottság il:? t , '\ 111áIC!'llsl' '..1apO'." e"ll~k';~,eyorgY·IMasl es neve <.::51 ve- l' ..' .' . ..., - J' . r _ _ fi .. _ '"

_ '" . _ Sz o1iuanfást vMlcJunk mellefte .. · 1at)a, hogy apnhs h'.>napban e7.e, a
zeto kisereieben f. Ilo 14·en I" . '. . l gyermckel< nem rnarallltalnak egyszer- méltóképen ünnepelte meg mű-
linfoll szemlél dZ endrődi le~ Testvérként meglsmerYe, 5zerelve re nJÍnden tál!laB7. n~ikUl s i-gy elha- soro~ üllnepély !veretéhen a röm.

I 'k' ["I··tt A I "l k"1 és támogatva mellette állunit a !lározta, h()gy 345 gyermeknek ápr ]-1 kat. Szent Imre polg. isk. A riap
ven. e . o o. eveo,e < o e- k' ," ké t l, . "é t ' (ól, árr. 2·t-il! s non kivül március i _
I ' d' , , . ölsegull r a gvermeh.emK r, l 20 t'l á'" -')4' "l) . l l k··t . I !J' é ét K Ilá V IL' 1\'tlsseglu oan szep szamban .' . .' ". . - () pr! IB _"Ig ,}. ne:ll IS wa ü c- le en .üs ,~; me r a ella .
. . I . a népünkért s ez majd meghoz- l lcs ,'S-h éJ~g gyernieknek napOnia 2 o. nÖ-;cndék méltatla.
Jelentek me~. Ul?yaneldlor meg· . bJ f d lá R él·t:· l dl IIH::I~'7 t~iet és 6 dl<~ kenyeret fog. ., .. . I za a )0 ora or u sI, I em JuK, .' .", .oO ." 1 DJ' k . k / .. k
s~emfelt~ a polg- ...Isk: no\ en'. minél elöbbmegnyilik községűnk f )U,.tl~t,I:~. -." :.'Zo:l1kerc~7.je~ cuko~~~ r tc.~pas ami ,. e enll 1$ .
dekekel IS. A kerulefl les/neve- bl k . bb "ö'6' 1"'tt' . IIJCl.\'~' :.Jgy l1~lalO~t,(t, nllh~~y~ U7.111.,,,. Varga Ferenc taní!ó méitatásával.

• a a a a)o J \ e u . érke7.lk, il k!os7.lasra kcrulo regr:clJ
lési (elügy~IÓ_ r-e.hé,rvár,~ Fe- Csernus. Mihály apát:plébános kjben a~a.:~~íj".a .gtCr~uck~l:IICI(;.·.• i,ní~ Öregszölfói (S7ent Imre) Tk elemi
rene vezelo fookliJla e.olt .el- felemlitet:e hogy millt kiS p;I')ük I' il fCIlI1.. '1l,Jr,.<l0.,..Se;.:UVChb Ir'l:nny,~cl.C'~ iskola. Ünnepi liZÓlIOk: Dienes
· • . f' _. '.'. . J \':t1~'.'1l1l11 a 1l:IOP! l.'S a llsz.ld.a hUSt·.Nt r
Ismeressel nYIlatkazal. az end egytltt kezdték az élele!, de Har- ! ~cg~Iyt:zés alkall!\;;v?l logj:l llöt!alfil a l<:ra !,:lnif(i. Ugar; i~ko{tibatl. ",1-

ródi levenlek és polg, isk. lao. l sányi Lászlót az éleisoura a kÖL-j sok!;yer!1lcÍ{c~ !"'Í;swrUl! cs~!ádOkl1ak. rúczay Gergely' 1anH6 bf:széJt.·
nuJók lestnevelési lJlunkáj,jról.l . á; ál' , d'~ tI . ho" A~ al<cl6 céljára a kovetkez5 Kocsorhéiyen Fehér1íáry Ferenc

19a:,.gal s· p yara en I.e. e, (j I I ujabb ar';ományok érk:eztek: dr.
, . I az ifiukori iellemvomísok. férfins -'~irnár Sándor.on'os .~~ P", f-!offm~'liJn ianif6 emelkedettlendtilet1el vá-

Spanyolorszagban felgyulfotl I él fl' I á I a r,t valla'_ l Ferenc 2 P., Kalrn,lI' KaroJy 3 P., Cser- zolla a márciusi ifJ'uság érdemeit.
tlO os!'; goa p rosu v '-' l·,.\ .J . I h 14 P "O r .

templomok és kolostorok hir~ , .. ~., .' . l nus /, Jl,a Y ujil)..an . ,.1.. lmar Tul a Körösön Lesniczky józsef'
. . 'I I l sos ér w Jefti , IgazsagS7.eretö, hl", Péter Pal 5 P. l

dehk a sZOC1?,demoKraJa - valolt föjegyzővéaíakilottjk. Mióta I Te:mé~.<=e~be~i a~ontánx~~ .~~lly- igazgató-tanító intézett beszédet
kommunisfa iranyzaf párial, . ..' " k • ö: I ké Ö tatásat a lOVO számunkban kC7.01Juk. a ~zép számban őssze!'ölt law.ai,_ _ ~ , _" Idekert.Jlt, ora reggelt . S __ )
l~n, bekes vallasos felfogasal. esti,!.!. ó'o!cozik a közséaért, a :,ze- ! lakos~ághoz, Kondoros/anya la-

, ...}-O ~ KUszöb5n a sajt6-reform. A fó-
EV5zázadok lermékeil, fclbe- gény r ép.~rt •.. Igaz, itt szánthat· l viÍro3i Jap!'kbal\ hétröl-hétre felmerül Kossága is méltóképen ünnepelte
csülhelellen nemzeti érl12l\eket vetllet a lelkek mezején, kevé~ i a sajt6~eiortn kérJéSL A mind széle- a 48-as eszméket. Bencze József
Dusztilana~ .el .~)ár áru, aIG/!. gyümölcsöl .arat. ~e e.z ~e C~~~~ ll' sebb ki)röl~bcn 11legnyil\'állu!t kíváné;ág kántor~tanitó belanilásávöl szépen
Igaz. a ri::g'l kozrnondas: ..a! gessze. A k~.lé,.I,;~~L'p'a~yall""ole:~.1 fil::velemoe·.·é(elbef a kormány is ki- l betanított énekszámok és szava•.

-Iöl I l J' f'/ e'nberrlp.L. lll' l" ·e,'·· ~" ""1"" dZ tűz!c c~lJ'á.Ji, !ln.f',' fi."v. elembe veszi ilgyu e rom )0 ;?S pll~Z I , I '. . -~ ,1I"'~;~ ",'~'" _;L-:::"t::., ! ~ '- latok hangzQttak el. Al. ilnnepi
Url ~tell " el\{l SlI ...·!pl ,." ~ ).;oz- S<1.ill)refDrm clók~"';!'~sénél azokat acsak a nerel('t épif." ! A O'k ;~. "I.' :~ ·· .. L _ ..... , ,.:"••. - ! beszédet Kalmár Ákos rÁm. kat.I ci'í.k uJn.p. i J;nsa.nYI ,ü.!egyzo; sajtórentJé!.7.eti Í{tiveteiJl!é!lyeket, ame- ~

Az olasz-abesszin ltéJdszin- I' harmOllikll~ ~Iele, biz(oS!lék ,a;ra, l Iyek hi'iatottak le:'-znek ann, hegy a tanHó mondta.
, -, - hogy a közerdeKet fogta parlat- ! magyar ~ailt\ a lllagyar ~:eresztény Este az Ipartestüleiben
lenől alli:llH!o<ln olas7. gYOZel-, h'~U' ~";!">"i~ellJi . - f irányát é~ hazlüi';{'g magaBabb erkő!- a nal~Y

,,.,, '1 '--1-' v. • • • . i naphoz mé1t6an ünnepi va\:sora ..
meke. j~le!lt~nek.. Az orsz~g Varjú .f. Imre 3. Kal. Kisgal- l esi követelményei ,"lapján szolgálja z
negyedresze Immal" olasz ke' dakt<rök, Grósz ..'}'án:l(F él Kerc~. i közvéleményt ~ (>:>\~(al ncmzeHink .!ö- voH. Kovács Ferenc irartesHl!eti

H I -I h"l ,.., r' é 'f( ,,'- í vöié1. t\ !'ajtórci'Jrn; _. mint il!etékes eInek ndvözJó szavai J lAn llar~r.en van. II O·'lI) JS l yen l' i.,eOejn:i.. (~Öf ,s J. O.... t.·.::r.O'..fcn.•c 37. I

t I b d öli I hel.ven kiielcnkUN: .'- nem a slljt6- ., L i l- fJl.·c .t{ Csernusiramban hal~da7 01a:::7 hen- I I~).~r esl~u et neve en II voz e a sanYI (SZ o ul gyz-v, .
fo cO"vzot !\l.abadság ll1egYr)!l~sát jelenti, hanem Mihály 3!.>átplébános•. dr. Libényi

ger, a négus elvesz!i ll/olsó II o. .• " ir:'inyt szab a rnamtpság annyiraelour-
kalomíjál is. A fekek~k barbár- I Harsányi László főjegyző meg- jám:oll s~jt6s7.abi1\js~~gnal,. A közvéie- Béla ügyw!d lelkes szavakkal vá-
'- ; 'H" .'" lIO I ~. l halva mondott köszönete! a sok rnény irányitója II sajtó. Fontos teMt, .wi/Ak a nap jelentőséget. l\'lajd

s~.garCl Je ..'<.~nzo~ .~. gy {1 .,~'i I elismerésérf, az ünnepi lakoma I hogy a ~ajt6 i~;Ínyilásaoiyall kezekbe közkivánatra Stefán Béla tanár
zukbe kendo 0135" kalonaK(l! ;'endezéséért, meJy tudta és 31<<1- l

I k l" ,-' - I Ó' legyen lelé·.e, ;)ll«"Y garancia arra. szavalta el nagy halás mellettés liSZte. el c l:'~ll1lSl. o Kegyel" i ratán kivül történt. ..".... . S;~il1:éi1 l' '·.·1. .
ilO?,Y erköicsl!eg és képleUsegl eg IS S'6 M k J"" fl C

lenséggel véfJeznek kl él hadi- I óhajtia hogya meRtivilvállUJt :;ze'l ;Jlegieieljen nagy és nelllCS lJivatása- •. al ; """gyama.' cm,I... ,
jog és ernbzriesség ellenere .. j rete!'Ú ragaszkod~~s-álíöndó Ic· l1<1k. hazafias költeményét.



fi oldal.

Apróhirdetés. A t'álasz/ókerü
leiben egész éven át nem látott
képviselőt eim Ion kérik meg a tél
jolyamán éhező és nyomorgó mun~

káSak ezrei, hogy közelebbi ismer
kedés. mikor és hol· lehetséges (l

Kisgazdapártí képviselő

véleménye akisgazdákról.

Al- egyik fővárosi lap közli, hogy a
l\épviselöház. folyosóján nagy vita folyt
afölött. hogY.:I sajtóreformot s!irgetö
vidéki egyesiiletek hivatottak-e ily fon
tos kérdésben való llIegmozdulásra.A lap
kÖl.lése szcrint Andaházy-Kasnya Béla
kisgazdapárt i k6pviselö gunyos, de
"szellemes Ötlctességgcl" bizonyitotta a
vidéki o)vasókörök állásloglalásának jo
gosultságát, mint alllelyek "tisztában
vannak" a reform lényegével. Hog)! mily
keveset éctenek a (10Ioghoz,- a kővet-

kező viccel illusztrálta: .
Egyik ~ ö r falán elhelyezett táblán.

e soro!<at látta: "Azok a kisgazda' urak,
akik csak most tanulnak olvasni,
kéretnek, hogy e. célra a tegnapi lapo
kat használják".

Nesze nektek, "amÚfabéta kisgazdákU,
megkaptátok a magatokét. Az guny~1

ld benneteket kisebb tudástokért, akit
szavazataitokkal nyeregbe' !iltettetek.
Ugy kell. A jövőben ludjatok jobban
olvasni és világosabban gondolkozni!

l:ndród, 1936. 'március 15. riÁRMAS~KÖRÖS,.,
~~:~R~,~~~~~~~:~~~"1'~1 ~~"'~":~~~~~~~-::: ..~., "-'~~ ..~ .....:~~~~''i-:.:."'''""':'''.":'''''':''''''''t.-=,""__.. ""07_.•""••..,...-~r--------......_.-._-_._....-

r1f' . f
Kártérit~stkapn8k! ·"Ie-r; .er"e:L, ~~;:~~;.;;~~~~~e:~~?z~v:::t;
6,"Z'···;e~::..n"'·c'Jr%d··I. 's'O'-'r~I~"Z .. .....,' ....~ :' ,'. .'-;----~"--~~ :"c"'''' ... , ;.:'..~",. 24
1:.. ," :tO .... , ..u....! - . =;;;-~ --:- ..,;,.,;;;.•-':-:;;::;-.;;;c.:;;;;.........--...'''.......''p ''''''''~'''''';;'''''';'''''_ 13. Ez összesen 13,3: l-7 ' - .

kárósultj"ai - I Ct.ejti: Csésjó reggel! -aty-ajiak.. 'Peresi: Igaza. van kendnek. A -..:. Harsányi 23 szavazatából le-

l
Mi ujsrig á falubdn?,.' szavazQsköt úgyis' «: 'Tóth Ist-ütünk 7·et, marad 26. De elment

Március l GCá~, iÜ~1e:ki tÚIgya- . Mirhói: Lá.ts.?:ikJ,~ogy tlival/fF váfly"emberei jlittatták többség. _. innen is Kalmár Bdlint a je/ölés
lásril Ns.nüyL3jqs gyu'lai-.t\!i-,;,róny~ kik ke/uL iiZirtkd,rdez .iljiesinit/? llez;' ,hJUe/vállalhlllio'volna őkel- után, ezzel 27, - Tehát:j szó·
széki birÓ,ad ~ pOJg,?I< p<:ri, m;le- C5ejH: Hdl' bizonY" mi nem:. me.CJ. lzat~'zei'ötsuiz.peT1gó ügyvédi többség még ugy is volt.
lyet Ö.7.· C'lrnuliév. 'rc'lárciu~; '20f!o érliitk rá(~ pioctéren..,!ógni. Az!t:a , ju/o!qro !{ze!(sél. Mirhói: Mindegy. elmult. Igaz
tiin0nf vére;; so'lGI. ·kzpcsár. il meg (lz. /ljsdg fsrég nem Jelen.! l ' V~rja~i:pgy hi/tik, hogya ugyan, hogy a Tóth ügyvéd meg
hi!r;j m:H.1d,itlak ind;loHak il killCS, meR, hól' homlét tutfnárlk a 'do!- J Tóth. ügyvéd nem is. akart elfo- jellebbezte, de alapos ok nincs,
lú (~llejl, .'.. gokát I '. " ". ' .. j, gadfl;' senrmit, e/csak a szegény az egész csak papirpazarlás és az

fárgY.21áSl<:lli~[~került a sc)r, I , Mirhói; Penzesó vót iti a /ié/en! nfp irt)nfi, ~eretetb(jj vállalia az eJl~ntétek mélyitését szo/gálja.
mert a károsult,ak. é:;; a kio<fs1ár atyállijia. Káti20gy nen~ jQlek.et/dl' ilgyel, .Azt is regéIik, hogy a pénz Zugi: A fellebező is ugy ttsz,
képviselüje. békésen megegyczlck. is tait~altavof;/(la markáf, AI1)h! felé( szi/osztja (J nin~/e'en mUn~ mint az egyszeri biivészmesteL

Az' egyezség szerint a ldncsliár l nyi prJflZt emberfia egysummáb.(in 'I' kásQ1( ~.(jjzött, Allitólag, Polányi Verekedésért elfogták és biróság
annak. előrebocsálásával. hogy. a l flem lótott, ,mint amennyi! 'akorj.:· mfÍ)' ifja is a lis/át.. '" elé állitották. Vallatása közben
véres sortűz ~I"él/rr;ával történI mdflY dd a tavalyi eleset/ek hoz j Z~gf:' Ugyan , 'ff~ ~ beszéljetek egyszer csak dühösen jelkiálltott:
csen~örifegyverhasll1álat jog~ J zá!arlozóitmk vér.dijban,', '.. ':! l ily~n 2öfdségeket. O is jelölt vott, még hu'lefejeznek is, akkor is azt
talanságát és Jelperesek clH~l \ Szarl.'as\'égi: Ugy h(lUoUuk, l m::ki is pénzbe került cl választás. kiáltom~· hogy nekem volt igazam.
ebből liifoJyólag JÚm.1sztoit l' JI?gy, n~ajdn:li! ölvenez.er 1J.engőt.\ Akkcr,II~:n .indult, mQst célba fu. - De hát ember, hogy kiáithai
ltöveteléseinei( jogossrigát el J/zei kl azalIam., ' .. ' tot( Az ov~ a pénz, azt, tesz vele, ja, ka már lefejezték, bökte oda
nC,m .ismeri, ö. felp:~resd(et és l GrQmavég~:A:J,ondta'" is tár- i (Imi! ,akar;•. .> . ' ." '. neki mosolyogva a biró. - Kérem,
!Jol...::átar!ozóikut értsll!Yo~ fRilla'.1 !!.I'ctlds UUfI ll.?: eg,Vik atyaf{ (ildi Csejti: Nem irigység beszél be- vdlaszqlt a biivész, nekem oz sem
1t)lIlcr( ~:; felpcl't.~~cj, I1Cht\z!.1l f:;'I's~';.I!(' hlI/iiic/ lihitl pár'liét l [/J!{,Fn, df azért II fila; nyomoru- lehetetlen, mert én hasbeszélö va
anyagi ltclyzctér~ h~l<in~~Hcl, I It/llit'/I "bil,!.!,:!!lilc'rl" (j::;szeküflö~ött l súgban naf!)'ofl;óljárt Ö is; de jól gyok. Hát bá~ hiábavaló, mégis,
ldzárólag enibcness~ghol ~:; egy CSS20flllyul, li op,y a legköze- I járta/ca iwzi{i/artozókis: Szép az utolsó szó jogán, beadIa ö is
mé.Itányosságb~1 ét felpere~ek. [ebbi';á!as:':tása/!{l.1.f(llúllalaza!lYÓ~· volt az. dl/omtól, hORY' amikor a a fellebbezést.
r11in<:lennemü perbeli és perben súl úlfilja szentúeaszuronydkkal,. biróság' semmilnem;" á/lapitott, Oyo~avégi: Bezzeg nem éli az
fenntartott követelésük teljes Vtlg- Hálh~l azért is kapna pár ezer mer: a kárára~ tekln/ett'el voit'Q utolsó szÓ jogával a napokban
leges kiegyen!itéséiil az egyezség j/leng/if. , szegmy elesettek iránt'. és szép EndrOdön járt vigéc. - .Látta.
gyá.mhal6sági jóváhagyásának kel-' Varjasi: Akkor. biztosan nem kárpút/dst adott. hogy sokan jönnek ki a templom
tétól S7.ámitott husz Il,apon bt~!(il ug)' /P1~ne vi a~yósa ·temefésén! Decsi: liát mégmi'ujságot ból és nagy gunyosan azt mond-
felp~re~ek részére.a!. aiábbi ~\~l- mT~ az. egyszeri er;zber., .. . . tudn!l!; kelmete{,? ta a s'G,obor előtt álló munkások.
s!':eQeketmegfizeli: " ta~l: No .haI/JunkegYJot,.7l1t. Zugi:A J'ó'J"egy'z5 viílaszlásról nak: Itt m,éo mindig a l.empl,omot .

.. / . _' , ~' '" ,4"'· , ISCS,TW!t az ipse?- ~. ,';"; .. .' . b
,O~". fa~~asmszl')' L~JOA1~, klJf: I ~.' ',.. . .,._ l csak hal/oltal? Ma/r! mmdenkl a bujják az emberek ? Hát maguk-'

lI~\:ghalt-:·negy gyermcl,I,; n;arJdt htl!ril: I V",.1 JaSl. j?of'pant;~~.csártos, \'H ,,',' p', I '.' lJ" he'_ ná'I soh'asem hal·k'." a' bu't"'. s·á·g? .
(i500 pl;M~üt. . :'1' n)l~!lli?s asszony. vol! a.z oreg ma. 1 i7r,~~n) Ira ...Zl~l azo!._:: /.~amar ...

~~.~l!lft Virl~~U ~J~cgr()k~al1t:;LqQo:o_I.' mQ~,. Am ikor. temeiték, . a·. . fcJntor !. dOff!a~ta." mQ~oi. "" '~""., .' - Erre az egyik manrézás atyaji
ren?ot: ~. ". . .'. .•. " _._ gyöflyörii bllcsuzta!óban azé,/{ig j' , Ugart. .D~ ~át~ogy, :~,. t~rtént, (:Sakugy csendesen odalökteneki

TImár" "Ince. megrokkant: 3~L0 /. é. t"1 '1' -I' t' /,{/ ... ilOgy a Toth Libarl nem Jelolték? a siót,' hogy hát bizony itt nem
• a"t ' . . (dCS r e,. IlOgY'lll1 yen ,a ao ( t': ek, l .. l' . .• ' .•

pcnl>~ . 2.300 llaidstÍlTual a béke és sZeretet 'ör.1 ZUgl: dát egyszeruen: A fo, hal ki, mert mindig jönnek
. ~~öJlalstvan" mcgrnlrkanl, _n' lTl'o!öa"'1/o1t' 'Ez' ''''ór azt' ;fl' npm l $zoigabirónak jogot ad a törvény, idegenek a faluba; - Erre a
lleng L • Il 'o J' .- , (,. ll... I "... _
\la~9a SárldO~llé'l11egr~\;k;It!t: l úfUrotia.fl vő, hanem odasz(Í!t a f l~og)'. a ..pá.'yd:Ok kozu~, hármat vigécur elvöriJsödötl és simán el-

nyoJ\' gyenhcKc van: 20íJO pengo1. ! \'őtársállak: twf/od,.e te jóska, mi I.el! lefolnIe, üe ,csakaku<et alkal-. köveikezett,
, HOrntll<. '.' Lalo.sné' " JI1cg.~'()klral1t: '1 nem máS. valakinek a temetéséTl' ma,mak ta/ál (Iglir a. gyakorlatl Zugi: No hdl mi is következ-
Jlil! gY~Hlll:Ke V:ill: 20('iJpengőt. . J A" ."? tudásukat. akdr ti : személyiségii- ziinka templomba, mert a tereje.

ROllcsek Viktor llIe N rokkaot· \')00 t-vedlunk u.e. .
. 'h . , . • • •. !cet tekmtlJe. réből nem élünk meg (El)

petIgót. . ' '., . 'CseJtl: flat Isze/!pdr e~er pen- . _ _. . . .
PorányiJ62sef,feleségemeghill1, góért azt hiszem mindenki oda. VarjasI:. ';.~. lszen, ugy hallot-

négi' gyerinekemaractt: 3000 pengöt, , adná az anyósa bőrét. tuk, hogy fe.olve lesz!? . Még az
.Gyuricza Vince. lelesége meghalt, ' Kisgazdaköri: Vicc ide,l'ícc atolsó .'napon is minden emberét

l\~gygy~rmeké maradt.: 3000 p~l1gŐt. l oda,akdrmennyit adrmk; az életet felhivatta a leért pált·, vezetösége.
• Ge~:al Vlncén(l, féqe meghalt: 4000 ; nem. pÓfol;a egy millió pengő sem. Zugi: Aföszolgabiró nem szok-.

POl~~áiISándorné, fia meghalt, aki Meg az/án ugy. húllotfam, ho.gy ta. az orrára ,katni senkinek: hogy
ellartolt,\ :', 1500pcngöt' a pénzfjelesb,en a Kasnya fizette!? nul akar. Meg .azapátlir IS azt

Özv. Mészáros Herm~mné, 68 Mir.hóÍ: Fizetfea nya.vályát Az mondla előtte. valá este, de· még
eves assw,~l:, egyetlen lia hall nH.'.g:. mindig lejnót csinál, Alliikor a cl szavazás előtt .is,. hogy'. sejtése
:lOOOpengol, .....• ., . ..!<ib/a elitpfi akkor jön a:z amne.<;z- s;;erútt mindenki jelólve lesz.

I(opcsek Péter 30\)1) pengot. •....• ,
kiskorll Timár Miklós, édesany jál lia, /Imikor pNllehil'jdk lárs-vád-. ,.Ktsgaz~akörJ:. :Már. pedig

Jötték agyOn: 1200 pen~ot. [oilrur!(. ak/(or 11 métftfrlyosstigból:1 :7othék erosen bl2:/ak.. és tatán
Qzv.Prlvóczky l.si:·..á noé, l~r-jét I II mlÍsik kifizeti a ldJtsé,ljef., ,igy.1 győztek volna is,'

I,Öli.é~ ~gYOII:.. ~ÜOO, ~el~giit.éS rn~7 ..~,_~t ! /lztán iJssze lefiP.! gY~i/leizi d 'ger!> , Zu;~i~ Besz1Ijt7f1k' értelmese~
cndrodl naps,.amo'i.· _Of;, dIch c ~J') l J'/ I"-'k 'x' '''l . t' /., I') l test·ver MMtana·'ban' tóbb F.e'ayelml-t ,. t ./ ti I\()Vel ,ezu. Hl asz aSOrtra, : . . - . JI 6,
pengo ~apo t. . . , . ". I ..,. . tá lták T.' ,... • t

KÖtelczi magát ..rt kincstár arra is,' ZUgi: Hát akkol Il,!;} csinál a , ugy~t rg>:a ; (l/.~ ]e.~zonelc

hö:;ykórházil,:öltstgck fcjéoCll 79\ l Kqsnya, miat, az egyszer! skúte~l-l .~ .1.:arme~)'erl. Hat ~I~r ijzertselll
jJcng6t n1cgfizeL !IN, Az is. ami/wr megnösillt, ked- I Jeiolt~~t.lé!J(,' De :'ha 1eloltek Il()lna,

D.,.r. ,:l~ó{Í1 JSI.ván' iig,yved eljá- lIi'skedni akart az af' mellyetsfú1- ! 'a,~kor, iS. Harsállyié leU· volna a
sásld.ljaul H500 pcngö\ kén. fV\eg Ilek és eg}'táhla csokbl6dtt vctt! tobb$t;g. " , "
iSkuP,lp,.. . '. neki, de c,~aJ{" az egyi~ Úléf ad/a j Kis~az~a~ö~i: L!e a Ha~sáflyi

.A fclperesek cz! ~l cg,yczsegel l od~_Az asszony kerte, él .·másik) s.~·ava~q.. kozUl J LtlJp.r.párlt voll
ké~zség~e!,el,~()gadl(lk,,ml.l1denl,H:',!' darabot iSi de fl skótemb.:r17ZÍ je~ l am,? i. "',

mu lová~bII(i)velel,~s} JO~lgénYllk· lelte, hogv aZflem lehet, mert ,,'elt ! ZlIgi;.iWelyl.k az, ci hét?·
rollcmondtak, s igy lezárlllt.a májd ~:"'" fl }ziife[endó.gye"mekek~l.Kisga:ldaköri~,A Wajsz dok'
szerencsellel1 sortűz ügye. flfk ll: ,.., . ':: .'.: ",;, l iar~ 'Homok fStÍ)("i,Hanyecz Pál,
,A kincstára per ITlegiH!Jitása Koudorostanyní;'''.Pr:dig·,o.mi'-' l :Timdr fvfikl,ós, f(r>;{)n.álmre, Bács-

uliá!i' siávalos!<ént perbehivtaAn- lyen gazdat;'fwfc'molidjdk,'> li is 11rd(}~tVfÍft é~j ,Varjii,Sárzdo.r.
daházi_,Ka;;ny?Be'lii ,ors'zággYiilé~ előránth,útta volIlO,á'.'bu/rszát. Le- , ,..?ílgj:E.gyk~vf-Úlf-veJeljoga~
si képvise1öt ,is,. L\z egyezség gaidMa .Tóth·ligyvéd ~perk(iltsé' lioin,. De j)égyi,i~ mindoda. akkor
megkiltésével ő valószinfikg men- gétgaheráJta l.'olmi·· k~;. ,bár" ignz,' is klse,bbúfgllolt. Hárman kimen.,
tes(i,1 ,~.)'árl~fités fiielé~~ alul. I /UJgy majdflf:fliJ hilszhoj~fijld ára, tek, (KovlÍas.;.pétel~' ~ke/J'Jdnos
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Endrőd-Gyomai
Takarékpénztár R. T.

Endrőd
F 6kinl~et: Gyoma. Telefon: Endrőd 2,
I"()jyósit rövidlejáralu mezög;l1d~~<;ágl

ka~et. Elfogalti felntoorlá~né!küli

.,..fteket a legmagasabb, kamat
mellett. Foglalkozik a banküzlet!minden
~valt szeJvényoeváltáHok, lIfany'- és
ozüstpénzek, valamint külföldi pémme
rntk beváltásá,,'al a mindenkori lep,jma
Rasaba árfolyamun, l\1.indennemI13 ful
világoMIással és utbaigazitással djjt~la
~Hd :ifi relldelkezésre az Jgazgatóság,

E n d r ó cl ö n a Nagyperes
dü!őbel1 8 kis hold, Déc..'~pás~

kumon 1 k. hold 266 fl. öl f1J1d
kedvező fizetési feltételek mel~

lett olcsón eladó. Érdeldödni
lehet~Békéscsabán, a Békés
megyei Keresl<cdelmi Bank?ál.

Kaliforniai pajzstetíitől mentes q,Q
mölcsfllit, MagastörZS(í és boko!l'
rózsát, diszfát, diszcsar;ét, ÉVell5
virtigot, Gyökeres szi5lé5ves5zat sI ll.
bármilyen lI1ellnyi~égbcl1 i~cll olcsúu
szál:i! Unghváry József iskolája Ceg
léd Budapesti iroda VI. Andr.i~sy ul !'ifi.
Okla/6 nagy árjegyr.ék ingyen,

"ii'- .

0lcs6 hegeda tanftás! A buda
Jl'~sli lellel11úvészeli "iiiskola lI1úcbzere
és tanterre szerint csoporto[(ielen[[(e
zésc esetélI havi 3 pCll~öért tanit Kap
pel Károly EndrlJL!. Kpssuth L u, '1:;.

_JÖVONK" a magyar föld
munkások népszeríi heti lapja
Szerkesztöség és KiadóhivatnIa
Budapest, József ll, 61 szám.

A~ Endr~.d"",G.,ro.nai

'I·a.kc"l·ékJJén:r;~..h' R ••
U:lindenféle

9' d, b () n d ll. C nl Ü t
.1)«·'9dS JJiaci «Ír•••Il

~~Asá 1.'0 I.
~.I_...

ÓRÁK
ÉKSZEREK
DISZTÁRGYAK

dus választékban
finom minőségben

TAUBER
MEZÖTUR

Gimnáziummal szemben

A Katolikus Népszövet
ség Temetkezési
Segitöpénztára

lHjan mindenki könnyíthet az elhalá.ü.~~

lág miatt Jelentkező guuctOll. megnyug
vast szercehet l;, '~ának és családjának

Iratkozzék be tagul
lllert edital csekély h/lVi ta~s-ági djj
61len':ben oly összeg" temeté,j $egéty.
röl g@lldosklidik, amelyből a gvóg..k~
z.efé~. temetés minden kiadá:ia' fltit~~

netö..A temeté~i segélyak~61 ~ n~
viradi ellYhátmegyei Apostoli Korm!l:ly-
z~ ~': 193.3/1933 S1.. a!~tt j6váhagY!1l és
a]AfHJ<l.

T<lgfelvetcl és a dijak lJdizeté~e az
Elldrl)d _. liY('mai Ta karé kpéntár rt-nál
Enclr0döll_

Tölg lehet minden 14-65 ev kV~tit-;,

egyén.
Orvosi vizsi.;álat nincselJ J Legki~ebh

ha vi dij 50 fillér,
=:awav=az; -{ - -iETWl

~."z; fgyhár.megyei Hatóság laJli/ltj-JlJ.
, számw engedélyével. ~
S:r.erkesztésért és killdásért fltlelől>:

StefAn, Béla.
Nyemt<itta a ..Hungária" kÖIl'(vRy(}m~il

Yáll~lat. Gyom;!n,· ,

felelt!3 itr~nv~et(S: Tek~ ~tl.9~~r.

KisgazdagyülésEndrődön

t1Á&-iMA3-KOi205 ,Endrőd: j YÓ6.

K' o"zg:'d'"''a'Qa~-~ I.~~ :irr::lt~:1Qkl: v:r: ·':le'sz61::L

.~~-~~~.,~-E ~
~ c ....Z '" g ! c~e:k ZI w~:.ulr.íknak ll?m. Oi6'dil? _ ....._. ..........

. -- ~- itT tcQS"R' ~St=Pf.....,..,e.~uimwn-nT ~ .:}k., fl ·;·i,j~)';:;..i ~};'J~ {)~7.J("Pái, f
l
l f., (,:li f,'~jöll;)k a tdS~l,LZdáJ(

OS!'<Zi?, 'fLlvóbl:lilli'..bi1n beszélJ a
siZ'rló l'ivileir6l. a szö,reíkezeH
ös~z.zfo~é:'ir01 éN I.fliizte ilZO

kd! UJ: ir?lnyvoI1alakot, ltmcl\'e..
k~ll'lidli~dfli kdl.

CS~rll11S Mihál)' Clpájplibeinos
.lJóadla. ho\;v ' él kfsSlCl7da cl

$i~jTr\lltá ..c:t6L és az atióbuzQ be
vRettsétil váriö fobhrafordllló·
~6f.

KM'ik,9S<1ndQr kÖ2S,~~i gázda
a szö....erk 1?7.l: li eszme felk6ro~

!{bt'k~ és f~o-;iftlsr6 hivla fel
el figyelmC'!. A kÖ'lsQR' f. évben
2« e-zer dUl;?vénvt ültet eL

Megindult~k él 'tavaszr inúilköldtök

G' oldal

, , ,

lvlellllyugvó5sal i ~ I rt: n I i ü k, ill~';l<l:S I'ÓIl,?pOkbt'JII lalhai~d,

hogy if lovaslÍ lllunkfJl.;,lol, 1101H a "tJrnvg},:, l;;;úl~ptÍl~ICl {;8

löbb helyüll mCl-!inJuHok <h, AJí~(l(~lIíén, s'" ki;lS~g fójt>FY·
már is több száz elldrődi !nUll' zöj<:1l kh'ü! sellki sem /öródőH

kás állolf be a kenyere1 és eny- veliik, Senh· mu;.~áboz flein
hülésf jelenlő munkahelyekre, jullClllcl, 's~nki' Q'gy d0f'9b ke-

, Köfelességünknek fllr/juk nyere l nerT! slertcll l1~Rj. Sem
megemlifeni, hogya munkdsaiak képvi3eI6ji.í!' n~m iült kÖz<?-juk,
elhelyezését legnagJ'ob.részt dr, scm nlásoknem s0girc!fek röj
vitéz Ricsóy~UhlarikBé[a főispán luk, - A fe/Il pil!billl(}!'ö és

és: dr:' vitéz Mdrky Bama alispán fÖ!Cg\'~:l~)ie vülf M. _cd; il< iwao-I
s2eretö''p:ondoskodásáflak kŐszQn· do keressel 7.tlldellali tliV a I
heti a falu nlumunkásrélege.lllinis7Iedumo!{{l1,1l1inl il \,';1"

Már emlíle/lük, hogy a domb, IlliZgV d , "'s aldkll~k \,er·ise ajlól l
S7.öge~óHi piactér fellöllésél él nyilall és s~gl?IY'1 1101'011 szá-
'Fóis!1án urlól kBpoll seg'élyböl Illukra. - LEissanak llsz!án és l
végezlelle Harsányi László fó- ne feledJék el ald,or sem, nmj-

'ie-gYLÓ. l\.'()Sl in 5 év óla, el, kor él llHtnt<ft50k állásfoglaló-
huzódó gáfemelés költségeinek ís Stilöl fii!?\! el ki:)7sé~ és kcrü-
nagy részét a vármegye szocíálís kl ("!'lI,elle is!
gondolkodcisll Föispónja viseli. A mas~k kérelem az, hogy

"An nálinkább eIisl1lcrés j !leli sehol ne, hagyják el a llHUJka·
Fóispállllnk Ill(>g-érló jósti~cíl, h~lyiiketr Hapanaszllk vagy ki
meri C'záltal lel1cl(íl'é vfl!1 élZO(: ' vánságuk vall, itjtik meg rz viÍl'
nehézség lIlegoldcísa,llogy al< il<' metye AI..i.'SPá!1jtililll\, , i~')101('\'('n'l
idegenben n~~11J kélPOélk .' 111 II II , I\I\c1.cllleI1t>, ilnl,lY iJ,ll1tkll nc-
kál,'azok ill ezen .. iIlS\?'R-mllll- iével .'5 hdo!yéSf!\ill ('lt~)~í'~i!iI
ka" vég7.és~nélkeresheljk rnq, cl l1l11nkásS6~ ío~os ,,~ 1l1111It'1-
mag-uk és cSélládIuk s7.6rnára nyos k~relm(~L Tartsanak ki fe·
a' help; élelmeL lIát munkahelyiikőn.. ne iiUenek I

ftd demagóg Ití~it(j/({wk, 1'()Z;J~i\{1k

Amunkásságt61 l<ét dolgot bccsüklcl a iöv()b~1l is th', ~:Ild- I

kérünk! Az elmult bOl'7alm<lSan ródi 1111Inká~!lüsadr.lcln))'(l! I
-- l

Termény és álletárak
A huzakivifel lllegcsappaná· !

Sil mliJll ?lZ elmul! hele!(ben
er(j~eJ1 zuhanj (! buza ts mbs I

gallonanernüQk áraís. - A bu
dapestl lenn"flylólsclén a li·
s~:alijdé{~i hll7.tlcir/ 1770--18.10
pCIl~6I, helyi piacon l () P','Il'
\zót tIleiidc,

Az <1rp~l és l i1 b d<ld il,<: va- I
ló~él:H?tli IlIil~~lÜnl. i\ n~vl"RZ~S
j(!~\,H'S &rpá II ei I I tP, I. CllJlJ éÍ l
I h~'fi P voil.

,'\ leni<kCri kncslcJ i<:; ('ilflll)'
il li ll. P tH ih~ I III Lii \' ti l 000 v (110'
g illi t1 rg(;ll!i 11<' i l, lJ k o)' i Cal ho1.
llt'll< /1-: öt' ol's?éigha, s enfl'.'k
k ö\,( 11\(- zI é h,,'11 Pl?~; Ii píJJi: fJS!'iH!

Il,Ú C~i1k 1;') ;Sb-]il50';:1 fi/el
1.. 1< rt 1'~I\Q,iZriirf.

Az áJlatvásár ked\'czöbb
lrilllyzc:lol 111111ill. - JCi\l(íi~.5sv·n

!(.(resl(k CI dilr<:h0nl<inl 1 !'O'-
iSO ki!('),;; fi l l!i11 szedk·tJ ~erl(Ó'

t'o'l, ,:1. tvli \1('~~\' S 7 Gli nl 9~-98
A ' Tis;I1Ífliuli Mezö!>Gzdl/sági C.~e"i1l5 .MiltálJ' élpájpl~ht5II\)S hlkr\:'" ilrnL ,ll iő' éld/al, 01 i1V~-

Kltmara L hó 2-il< nilpicín ti, lL f~Ryll(17kÖ1..8é~ iÍthi)rkl~1 loj- llGktl'rf,
;) órakor 'iarlolld érdekk~p\ j. l11áosolJéJ, ',1-\ 111l1\?Ycll' j,[il;:(lÓ/ r:1'i.!\til,Z !,1I'1 t', PdlljléÍS lIIiln

seleli iárcísi lJyiiksél L'.:nJrÓdÖn, l1emcsAk él ross?, ~nlddsf.f~i l? i': iJl< i<"r'/"icl nyilválIlII Illeg
a Néphcjz naRylerl1l~bell, A lleIV7"" felle I()nkre, Ililllcm ' él i:l yorl(~llirk'i cs LJerksilirl'i IlUS-
gyülésell részivefle!c Dr. Ka- fe!ffokoz6doll ékligérlyc, 1~('Í111t!- s('r"'-'~cl, ircÍn!. 1\ 75-.':\0 kilós
IJ1lis Lajos b!öZdélSá~i éll<ild~llliCli ICllOl1 arrA. hogy IYi4'-·~~~, évi~ ! 3--·,10 11\)11(11 ' 05 Illls~,'rksd\

Innál', ~arga László kalllari1i Iii- Vi1IÓS6~()S k60ElÉln\:HlII <:1/ El iTJil- • nl ,'1 (j l \ p':I1s«)1 is elen.:. Ar'
k "r, dr. That'sz LaJ·o.s /lO"<t, 1"./: l 't·, ... r~ InH~~'(lr{.j7LiÍk Crl, tJOI-!\' <lZ

u " '" L gYfll' IlC'1l17t. ,L\ >OSC~~S I()Vt'-

U'·O'lJelo·, C."ernus Ml'h<tl),' Ilpa'iIJ/t;- I j ,'llIiUI! ld,'! h('!IGl'hilll )~I \iI~'·
e.~ " ( C ~111 il 1',.-) vezeli.'H. IlO"" [I r,., , ~ ,) \ l .\ l' Ili' ,'q' '-; ( l I' k ti I ~ :" é II f 1<.) 111\ II k

bános, Harsányi László ki)/:,l'l-li l1l'PIl(,'k ~ r('!'..'g cl riilltl ISi)gnfll( i,j ldilfi):r!""
fójegyzó és miniegy ~OO értlek- és l1ó,kl1~ll: m0ullöve\,uj.'11 (fl'/,
lődókisl<ClZda, ' ..." ,:\ ItiilfCrldi IllMl1o:l \,'ii:<(Ír(lK II11

Ezen alkf2lonlil1é\l adlc'l át ViiI" I:'klíj.!enye, Sok :"tl/\c'lozr lllt1· is "~,!él1\; il'imvi'éll. I;,,:rtsl,,'k él

Ilya,. i1Z~rl' ÍtUOll tl lllt1i lIi'ilii7/ l;,)riflJil nJtlí<Yd f \'ih,l\k':11, - A
Ra László kall1arai lilkflt Varju I.()riu ál'éJ' í:, ~'1T1;clIql(kiL

helV lelhe" fTl~rl Ih',fn \'\'I,'.3I:.'lt,I lnlft elldródi kí~ga7déÍn[ll( (l • 1- . ;:" iMrOlllfi llit1C(l11 IlfJ, 11,;licr
s 7,iHna{ e1sl es IW nl PI):l d o 11 li ~ .-

Tiszánluli t\1e1!ög-Clzdélséigi ~'a- l'tr!Ö óre:rll~IH ('dl?:; uliin lénye-
ho 1116 p !110S10 1,1 <j sá. l? t~ ',tl , \- ;1f.ium<H6 kitüntető oklevtléf, Illelyel ~,~s ór(:~i;ki>.(ll~'<; tilinIl lJe. A i

J• Imre a meNa elcicbcn ls 111('0- I "l r "··· . ,., 'I"·...l la 30 éven ál vezefv>lI glJzdasági ~ ~ "iJ ,I):\l; el'/c:; ~""I,L'~l j~lo<"i1V vrJ- I
:'ilámlarfcísérl kapolf. Ullöró maradi 3z€rénynck. kQv~s igé- s.re. fel ..~ iár. ill'{ áremelkedés (l l

Il\liinek. Elcérl család'.lái is lT1'.!n- í(ívóben dllj:l l!ör1HHó l
munkásságol végzell VMjllllllre, J0'11\~IÖS ió anyagi h('I\,/elb~' jl~_ _ ~_~:.:._......_ ....

példái rnul<lloll a !?fli:cJalársa· lalla. De nem felcdl<~'7e!l mell S P ll.=) :R tI' !
dalom elő", 111ilufnl kell ellen- il J'ó 1.."I"I1rO·'" (",". f'T\.11áczro'( ETu G I

" v. -t<.f • 1,,--,yTK 4: l (1_:.0) l
óriznia !,!'é1zclaséÍlli él,d min- sem, rninden!1t'1p ti Id':l si'if Rértc BlJ6:·Bnro"s
c1enzgyes 11107..7.aI)ClI<9I, l)cv~le- munkájára. s hii~'n ldlar/otl . i2i!.~ló e,libell, ~;:rcs, mélV l1ályán
lé! és kiadási léltkil. Al. Ó papia IlldIelI.,. A mllnkéljtíbni látfl'lotra ih': ETK el~~ tavas7.i 6i\,iBüki
11lunkáss;;~a ncm VOll ered- áldás falitl(,lI .. ' IIICrk81.P.sét ri..,~:i<l~·ill. :1 GyTK-vR!.

Az Ülll1epléEi \.lIán Ré2!ptJS f.o- ::l7ép ~d,r"!l Hi)I.öI'~"!1. g}'0IlyŐlifilldi i ll. (IZ
ménylelcn, meri el~rle azl, hogy . ' erüs iramu mérl.:(,,·,i:'~a~l, ltrne!ylJCIl az
a moslMli nehéz gil7,clasági vi- JeJ.'> ll'flz<:las.clR'i akm;jérnltlf l~ll~r ,'!!l(1I'Miek ál);,ndó i,Hénvhen tlO!{ak. At

szonyok közölt sincs adóssitgé1, lilrloll ~!ó6d(jsl a "f<:isj;$fl'ldil Az á!íiUáú fölén\ dle~ér~ is nebezen
sól cl rendszeres számil~sokI9zámlörlásár61". i\1ílldvioyig €I- I ,,<tÜI~lett meg az "';~() dug,), <l0l6lvef'
és ebból kifolyó lakélrékos élei \:e7.eles ~l~adásábönvllág-o.scm II KI~rte~ I. l:leJdá5;"~':'! K~\)'ál:'! lll. I'ágot!
és helyes beosztás erernénye- es ItHla-ls"IlGSélO md~vaftli".Ie it hálóba. A gyor:laiaf\ keményen. he·

k · t OlI d' t I meo, ho"y ml ts Si.ám!iHtE.." ~s lyenkér.t kiinéletkn !larcotalmrtak kcz-
en a an űan R'lIZl a\So( oli, .. .. U.7 "" cleméllf~':oi,de a ('ir,; minden szabál\'-

vagyoni szerze II .. _ mi annal< fl fontos lti6nr€. T6r- talanBágot már GSiníJátlan (tlfoitoH .
A község n~vében Harsányi ta Irnél s eI6adá~á! m[ndvél?il? A másMik félídöben er~ménveseb-

Ldl~/ó üdvö7ölle ilZ ünnepelJe', élénk fi~yeh!ITlln(21 Ildll~t1l1ék. ben kúzdött ~~, ETK' és Ko\'ács fil.
amelyel példát mIllaloff, hoSJY VarSle Ltíszló ~a~<ia8iÍgl la- még !!ét ~ólt !i1.'.!I?etr, majd a OyTK

d 6d
' öllf:61t vét~tt. A gy,)maialt ~ye!len dtl~

az en r i gazda nemcsak szor· lIiic~os, kamarailllk€lr "fdó5ze- ~t'!ia korllerMl esett. '
galmas. józan, télkaréko~, hll'l rű l11ezój:(}zdosági kérdé~~~f6i A mezönyblil Idcl1lelkeclen Sim~njá.
nem alapos is, besziit,,, A g'{jZ"65á~i .z!t<Hle j léklt es l~"r:),:!!!, (lirá"kz:,dii-,t\,

<" \,;t f ,,'
, ~)..:... ':)
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Negyedévre 20filléL
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A keresztfához megyek 1 MilYHn az igaz l, .E~.KÜSZÖM

A nduybóil végén ictrlllJi, , AI,inei, öl pengóje , Vall. I .katolik~s? IhO~; a~~,~n I.~,:~~RI~~I;O·II'
Negyven ni'lj)Q,2' fl kerc~z[ aZ milJiárdokat törlesz/enÍ j' ' EgYik genfi ujsaglró bené1ge-' luvegzcse clol! ClZ é11l1~r1llöl

bmázdiliábélll h(lllC!lll\(JI~ l1em tud, f.\ hünös, véges I tést folytatott az ír sZélbadál13i11 j Hallptmaf/fI, Lillclber~ ezredes
IlIIlk, ' l<'nszJu:; sebeit szem- ember végtelen érJ éIül elég-! fi1~geljenségéneJ< tJÖs harcosával : l gyerl11el,éJld, elrablója és gyil-

léllii~: ,<lZ is/eni sze~!r vél' tételt Il.~m lucJoil _nyujtani j De Valera ·elnökkel. l ko~a.
hullél:san [1lcgremegtullk, S AlkolÓléHléJk. _ De nem I A nagy hitvalló néhány mon. ..\::;ve.I<ig' l~rló. ,JlY01l10~i'ls és
elborZcldiunl, fl sz"lid iósá- adha/lill< az! a s7~nl;á,! uidát érdemes megjegyezni: vlzsg.ala! utan .~lellc .halölra az
gos Jézus szörnyü keresz!- pcilriélrl,c1k, é1ngyalok scm, - Egé~z lIjdonság volt szA· ömcrJkal_ c~kl1e1ls~.ek j-laupl.
hclláláll. !lleri \'a!aI11ennvien \'éQ'í2S rnomra, hogy itt "gyakorlati" kat- mal~.111. (-,clleJcl.c:-Luk, hogy az

[',.-lk'rl vnll f.!/ ';> ,l\Z !:--;kIJ lén vele . - <' Iw:ikusokiJak nevezik azokat akik eskuulszek li1glal komoly, lel·
l11incl~II!1ulö::;üg'd~.-)hdJillllw 1-\ v~';f.!kkll ~lll~l<ij ekg- hiiiik szerint élnek akik ~zent. l<Íj~merCles Cll1bHCk voll~k,

I
.. l l '1 I l I \s', • " -. -' . illu k öl él p o S il II meg fo II Io II él k,

e Iul' lel c (I \'1 Úl.! cglla· léle t C:1éik vcgkkll !(ny ll .. Lrc j:'illliik, szelltségekhez Já- éH 111 k or cgy clllbcrlörsukéll a

gyobb gonoszteIIéj? A vég-azaz lsl~l1 adhaiull. [)~ nJlnak és a krisztusi erkölcs 101'- villéll1lOSszéi<bc kiildle\L
leleilul irgé1[ll1flS lsten nem embernek is kellell lennie vényeit megtélrtják, Nálunk lror- III csal< azl a megfígyclé.'liin-
kegyelmezel I "o világ leg- hOgy az emberiség nevéber; szágban egészen természeles; ha kel kivánjuk lerögzileni. hogy
tökéletesehb és legjobb em- ajánlja fel az ernberiöl el-j vaiaki.katolikus, fiát akkor kato- ime, az a gyilkos, aki az egész
herél1ek ~elll 'I" I<övetett végtelen sértésérI !ikus mÓ!fm kell hogy élim és lárgyalá-si idó é1lai il lapok sze·

Egy protestáns férfiuval - 07. engesí'feJést, megbo- J . u/eg kell !togy tartsa Krisztus és rinl cinikus és fölényeskedó
vetjii!< fel az elöbLJi j,él'dést, csá/ásf hozó végtelell érré. az tgyház törvényeit. Ha nem magalarlásl lanllsiloll, aki nem
~ várjlll< a feleleteI. ko elégtételt. tartja meg. akkor ne legyen ka- voll hajlandó bünlárs(lil meg-

A hitellensé.g azzal "óla- Kisztus öz istenemher te~ lolikus, Nálllnklroiszágban min- nevezni, bár ezen (lZ áron me-
szol. 110gy elokaríö Hin.. hát az hlen igdzsago5:-3(Í· deflki meg l't1n gyözödve' arról, neküll volna il kivégzőslól, (lZ
Jelni az lslell fo~allllát a gall(.]i;: kIr eleget, ald n~m !Jog)' a katolicizmus van hivatva UI ol só pillönalban arra l1ivéI('
világból, a po!ir'i/,ai és vai~ /örülhelJe el jóválérel nél· a :;eillzdl'~é'l és ors2tigohlt, -~'-g)" I kOlikL , i'll<jl._egJ.sz éle/ébcn nem
Iasi összeül közésl1ek IlIdja j{[jJ.. é1 sértést. ,11I11s11OZ kozclebb IlOzm! é1kMI ismerni, akinek par(ll1-
be a törléIleimi Jézus meg. Onként, szeretetb61, éj Sajnos; Magyarországonnem 'csál: ne ölj - lábbaj IiporJa.
feszítését. végtelen isteni irgalom meg- természetes az, hogya katolikus Ime az ember. Konok, elve·

A t~ves 'vClIJásolc hirde. nyilafkozásal<élll vállalta élZ ember Krisztus' és Egyházának lemüJl, i~lelllell.~11, vödállal, amig
J6i I{risztusbéll1 majd (1 elégiéleiéluás szörnyü áldo- törvényei szerint éljen. a halál sze/él nem érzi, s lImi-
szenved6 embert tekintik za tát, hogy megbél<ilse él Nálunk a vasár- és ünnepi szent- !<?r. fu.domására ~dlál<, _ho~y

'M A mise mulasztás a ,természetes. klvegzlk, "é1Z egesz delutanl
a!<i Idvételes isteni segit- ennyei tyát és megnyis~ E<Jész e'1eten a't' tö I t .. k. _ sírással és imádkozáss(l/ föl l

ségre számol' nem l'artl1él-Sél aZ elzárl eget a bünei· .. ~" I, r e un, ve töf1e." r ,

tolt, majd az eszméiért éle- ben fuldoldó, t\'1egváltó után rCI{~"ezil.nk,dolgoZullk, hogya Testvérek I Nem gondollá-
tel' adó hóst tisztelil< él l< i esengó bünös emberiség g~omor Jól érezle magá,t. és né- tok, hogy mégis csak illóbb és

'ld't d l I ' elo·tt Álrlozaros szereteji> h«ny ruhadarahbal befödJűk tes- f f' k "'h '\pe a a od arra, 10gy az " t ... _' ~. ",- ", ...., a, ercm es orona)(l oz me·
igazságért meghalni szép Il,ek Csuc~lve: a kereszl'ha- tunk.el, de, a letek tap!alás,ar.a he- tóbb volna, h(l ki· ki ,az életél
és fenséges dolog. Iéll volt. ézért szenl és ál- lenkmt ~lcg egy órát IS sajnalunk. már ifjllságálól fogv(l is az

d It I t' '1 . 1- t lrorszagban husvétkor a kata· . ., , .. '
Az' apostolok és ezel, ,0. él {eresz eny.vI age ° I likusok 95 százaléka végzi a lInéld.sag, te~al él. ,Ie.lklls~e~e-

nyomán anyaszelltegrl1áz hrl~z!u~ l~er;szl~~l,a. ~z a.k- szen'lgyónásl és szentáldozási, ná- fi.~sseg, becsulel. )0 eleI es IS·

csalhéllaJlanul az! lélnilja, k?r. Idok, felfogasa .~~erJnl Junl{ a felnőtt lakosság 60 száza- lenfélelelll szellemében élné le,
hogy a Megvál!ó kereszt- ,bItófa ,\~?It. most l\lra!yok léka elzárja lelkét Krisztus elöl. hogy 'ne bUMö, ne villamos·
halála az lsten igazságos. kOr~l1élJéln,rélgy?~, .t.en:p1c:. lrországban öntudatosan meg- szék és ne az Uris/en ször
ságálWk és végtelen irgal- mok lorn} á,n .turldokllk. es vallja hitét, megbecsüli vallását nyü ilélele 'várakoLZon reá? i
mának közö,:>en csodás mü- a feltárnadas ,cle a ~<rISZ- és egyházát minden katolikus. A bitófál és villamosszél,et
ve _ élZ emberiség érc.le- ~~~ban..c~~llll1yt keres?Jények ! nálunk azzal kérkednek. hogy le· ha elkerüljük is, de a megbánI
kében. :slrJ!1 falaIt. 'Itézik, megvelik, gyalázzák a Jé· loll és ld nem engeszlell ls/en

, , " f.:..ld hall meg r<ljja 0s lek örökéletre vezető és fisztes- haragja és !>ülilelése szörnyiibb
lsten, l~llye~evel, vegl~lep mégis a halál I~tt o vesztes. ?éges. :~Yél1,i, családi életre ~aniló lesz, minden föleli i"~le!nél. cs

s,zentsegcvcl es. l1agy
J

sa ga._- _ Jézus ki'lo" tt.sl·rJ·~' bo'I, nle,O. Irányttolát: Kllsztus vallásat és 'I I 'd - 1-." b'
l II k

'! I - _ - _ t> egyházát. _ o" n.em esz I o. sem lJun é1-,
l, él e en eZlle \, 1(1 19az:->a 'H/6zte a h?llalt es d" I I' - - . ., , I . d .. t' i::> 1 u, lél( él a Ha e vallástalanság és nemtö- no SIrasra, sem lm(ldkozásra!
g~ssagana< mm ennut ,es nak jelvénye él vérével áti- . d' é' HÖllplmélnnak ószinlén Völ-
m,mdenl<lvel szemben er l latot! kereszt. rő öms ~ csa.k egy falat ker~Yér. lonia kellett volna és elkerüli
venyt nem szerezne. A megdicsőülj testtel fel- rel IS tÖdbet Jelentene valakInek, a villamosszéket. Nem lelle,

Az Is!enlÓI remekbe, éli.. támndt Krisztus legszehb az anyagiak túlértékelése még bünhódöll!
k?tott es hal.[h~tatlansélgra ékessége sebei, irgalmaS eílyhitenéelfoguttmagatartásukat. Nekünk is vallomásI kell len
hivott embenseg Ill,eg~zeg. szeretetének. él mq!térö em- E vallástalanság azonban azt nünk lilol<b(lll Islennek - él

te Ist~l: pélrallcsát, fell él Zél d I beriség reménységének biz- eredmányezi, hogy az egyén meg- gyóntalószékben. Ne hálogas
AllwtoJa el,len. megsértelt,e lató záloga a Golgotha vé. hasonlik önmaf{ával, beleun az suk, meri máskén! menekiJ\és
élZ Istell veglelcn szentsc. reskeresztfája let!'. öl:ökös Iülekedésbe és hiábavaló re nem számí/halunk! "Akiknek
gli és él'tékli személyét. 'Nem hii1ba énekli tehát eröfeszitásbe, szétzülleszti a csa- megbocsátjdtok biineiket, meg

, lád Összetartó erejét és ellensé- lesznek bocsátva, akiknek rneg l

Az igélzságosstlg azt dik· él hivó kéllolil<us: "A ke-I ges irányba !ólja el a társadalom tartjátok, meg lesznek tartva az
tá ja, hogy a megsérfett resztjához megyek, mert más- klilönféle osztályait. Krisztus nél- egekben isI" jéws szavátfon
Isten aZ engesztelés teljes hol nem lelhetek nyugodalI kül s~m állandó béke, sem bíz· l told meg és akkénl cselekedjél,
ellenértél<ét Impja. mat lelkemnek... <I tos fejl5dés nem lehet! amig nem késó l



·Katoliku8 Akció
sorrend

A katonaság;

il:? cl !l'"J. . 10::;1:'. ~ 'f' 1lll::...~n ro , . _<-.0. c.prl 15 u.

Aprliís 13-f\n 11 csej1i &:: öregkerti,

április ~6-ill! il varjasi és (alJitóW]di j:;

koUikbl\1l 1l1ll1;tfUflk bt' !izclJlmisét.·-

I~ket kérjUk. hogy il gyclJllel:i élet

kor e legfontosabb eseméilyén vegye

nek részt és maguk is járuljanak az

OHár iszelltséghez.

AprJIIs 19·én d. u. fcl 4 órakor

szent Ferenc iii, rendje, 26~án d. u.

fél 4 órakor s;z OltáregyesUlet, 30-án

d. u. 5 órakor a LeányegyesUlet és

Leányklub, május 2-án d. ll. fél G

órakor a Férfi-Liga tartj<1 II ll.vi ájta

tosságát. - A Jézus Szive Szövst

ség c$oportvezetoi április 26-án d. e

II órakor tartják öss7.ej0veteliiket a

polgári iskolában. -

Május 1-én ct. u. fél 1 órakor tart~

juk az első "májusi-Jitániát" a Boldog

ságos Szliz Mária tiszteletére. Az egész

május h6 folyamán - a vasárnap ég

csütörtökön végzelH.lö litánián-szentbc
szedet i~ monuunk.

Tübbek kérésére :'őz-őljUk, hogy a

nagyböjt nagyszoinoaton d~lbcn herce

jez6dik....

~• ..x.1lö7••~~" ~ .- l.~~~ . a, :M~"'T~~:<;;'''''~<<;:~44~~'~l::'.~..a._''F~

ezrei él v;"\I!;\~lIkIJOi~ clknsé;;es, ljl Istentiszteleti
gyakmll ir:lerJIaciuoidisl", s11jt6i
pél17.elJk, s Jlém kil.!írólag katoli~ j

;~:s~~rí)j~~A~~:~rol{;::~é~:g)'\llt~~ l
CsernrH Mihr1ly apJfplebd/j{)s a j
katoliktls öntudat lényegéről és·
fontosságáról rtlandolt n~gvhafá-

fiU beszédet. Krisr.lus a vezér l\ ~zentrnisékelüti ~yölltiliá" le~z.
hlíséget, kit(1rt.~~t, komoly életfel··
fogái:t, bátors~got !dváll klliOlJá- l Az elséls7.entáldozásra h'szülök

ilól. A zsidó megbecsilii. il pro- I Fenér'lssárn.apoll. n2:<\l április 19'(:1l

testáns nem becsmérli vallását, i jMulnak az Ur SI,elltt~s(éflCZ. - A szU
csak a katolikusok kÜ7.ölt vallnak
60kan olyal1ilk. akik az is!enla·
gadás és káromJás durva kirob·
banása mellett gyalázzák hitüket,
valIásukat, guoyolják egyhá7.ukat,
üldözik papjaikat, Hem követi/< a
mindenkit kötelező istenitörvé
nyeket. Addig nem lesz lekinté- I
Iye és döntő sulya a 67 száza· l
lékos katolikus magyarságnák, l
amig Krisztus lobogója: a kereszt

alatl nem találkozik és együttes i
erővel, egymás megértésévei és l
testvéries támogatásAva! nem egy· 'I
ségesili mos! szétforgácsolt erejét.

A szépen sikerül t gvtilést dr. Ge
iszi Gyufa kormányfötanácsos,
egyházközségi világi elnök zárta
be. Köszönefet mondott az 'i1
lusztris eloödóknak és lelkes fel
hivá~t intéi:ctt a jelen!evökhoz,
hogy Kondoros katolikus népe
s>:lvlelje meg il félniláso\<at és él-

. jen ugy, Ilegy Krisztusnak és a
magyal' hazának iS Ö/ÜilJé legyen
összefogó, öntudatog életükben.

Leány-konferen~ia

Az endrődi leányifjuság szá.
mára· Gylimü~csoitÓ. BOldoe,asz.!
szony délutánján kezdte meg elő

adásait a Katolikus Leányok .or-I
szágos Szövetségének elnöknöje azért fontos - mOlHlolla a napok ..
Stad/er Frida., .a kal. magyar ]{j_I ban cgy öreg lIllszár, mert ott
nyok r. Fridil Nénííe." Az e15adá- , megtantllja az ember a rendet,
sok. <JmeJy~k a leányifjúság Prob.j fegyelmet és tekintély - tiszteletcl.

l J.. • l Igaza van; annak a feg)'clmezeH.tlnai! )(){lcoigatlák,iszínle lelki· j
gyak()rlat számba menfek. Az llen, tapasztalatlan, sokszor szer
bnértélu:lésiÖI. a le!ki fíl1omsáo- telen fiata!ságnak az éle!. iskolá
ról,. az ifjuság hivalol1ságáról, e>a I· ját jelenti a katonaság. A napok·
reálisan józall, de mégis ideális I' ban beszélgettünk egy szabadsá
világszemléletröl, il viselkedés és gos katon5val, akit itthon nagyon
magatarlás tH~lye" megválaszlásá- is szabados heszédLí, sem szülö-
ról I.ws7.él! ,. hida Nénj" rnéiy. f I
hozzáértés$el. Ilfólérllclellell l,ui. l1Icl<, SCIIl e söbbségnck liszlelc-
vességgel . és kŐ7.verlellséggel rt tet adni nem 1IltlÓ hetyke legéliY-

. sziv Illeleg lVJHgjA11. kének ismertUnk. Bámulatosan
A megnyitó beszéden hrimm- megváJt07.ott az ipse. Szépen kü-

száz leány szorongotI a !(atolíkus szünt, ildornosíln beszélt, az egész

Néphjz rn0ziterméhen és leste a magatarfásán bizonyos komoly
szavilkéll. (l svwilk m{lgött {l lel- megfonlollság Játszotl. Elmondta,
kef, ameiy megértően r·elemelöen. hogy nemrégiben az egész csabai
szál hoz:d. - A Itéfköznapoiwn I kalonaság katolikus tagjai közü-
is 5zépsZc111lU !Jaligatós{lga voll sen vége 7.fék a szentgyonást és
az elöadásokrwk. Sokat és szé. ~;zcnláldozRf,t. Kiiltinüsen az telt
pet kapíal< a leányok. Csernus Ireq nngy !latÁs! , IlOgy elsőnek a
Mihály öpalplébá!los urlJaK /!tiiás al. rzreuparilncsllok ur, aki elölt
lehet 3 leányifjuság, hogy ilyen rc,;zkeL'c, llapiákban áll az egész

kittinö e!ő2Idí"t t\Gzot! szá III II tr!J. tiS? ti kar és Jegény!'>ég, az térdelt

SzombatoIl. :!l5 án féíei:odi)ff bc ie:'\7. iÍJclozi1t! rácshoz és fejét
il kl!rlUS. D~jut;1n il· Ie!Hlyk!ub I tll~iyeil lelwjtv;1 vette magához al
ta!!iili IWfl1lincélJ1. R L~~l1yegyeMj· I LJ; szcill testét. ,.Méj!is csuk va ..
letröl pecltg ijl\'enen SOrOlli(iJ.la l; l iil ft: , liU!!J' lit lelle! (1.<: cr Jézus,
rel a lerilp!(l!llL';:lll :l j/".;ényh I n/,i (-'!fJI! m~R 07. eZ[t>úe.)' CIt is
osztó avatásra. CSei111$ iv\ihsh: !!Ilg1w/fik és letérde!," erusitetfe
ajJállMbános tJutuító sz::t\)ai Dián l . r j I l 'f' k' . k1l,eg~~cI7;'.;( eSse I lU a,(JlVtlI.
az Acli6 CatholiCa eszméire teHek

lo.,wuH! vall fiu. CSilk a.l. a kár,a Já nyok fogadalmat. -- Minden "
leány CSili< szépet é:; jót tuel mon- hugy élZ elPberek !lalllar elfelejtii{
dani ai előad;§s{)!uö: és "hid;.( . t k" . I ,. I. j ,l K:IP il K,11 ;~g'r'ilt él egye mel,
Néniról. "tv\in-él hamarabb vezé·
relie ismét körűnkbe a jó {sten. kiite!es5égflld1-.:.i és istcllfélel .. ·
A víSLol1tlátá~t'a j l Illet is!

.Bucsu
és katolikus nap

Kondoroson.

&:JLi:Z&: S!22SL!!2

P. Szegedi Alfonz szolnoki fe
rences atya március 2J -24·én
Békhcsabán, rriárcíus 25·én Oyo.
mán és. március 26--27-én End·
rödön lelkigyakorlatot tarlot! al

egyházközségek hitbuzgalmi egye
sO/etei ~zámára. A hivek nagy
lelkiéi vezettel hallgatták a népies
modorban előadott nagyszerű be
szédeket és igen nagy számban
járultak a szenlségek..l-:Iez. Endfö-.
dOn kiitönösen a ieányífjuság tag
jai ve(lek nagy tömegben részt a
Páter előadásain.

LelkiQblakorlatok.

Az endrődi esperesi kerülel .
tagjai már korábban elhatározt1ik,
hogya templom védőszentjének

ünnepét nagyobb ünnepélyesség

ge) tartják meg és ugyanakkor a
hivek tömegeinek jelenlétében
"katolikus. napol" rendewek. En·
nek az elhatározásnak kivánt ~e
get lel1ni Kondoros érdemes ple

bánosa: Bedák Mátyás és agilis l'
helyette5~ Ancsin GYÖff?}-,jelkész.
A katolikus akció hitbuzgaJmi j
szakosztályának kitUnö. sze.fvező: l
ll1unkájaulán 58O·8n járuHak ·az
Ur Jézus 9zenttestéhez a kondo-.
rosi és környékbeli katolikus hi
vek kö".UI. Az ujonnan alakult
templomi' énekkar és a hivek gya-·
kor10ft éneke emelték az ilnnepi
szentmise lényét. amelyet C~er.

nus Mihály endrödi apáilebá nus
lllutatotl be nagy seg,édleltef. l

Délután mintegy 3-400 f~rfj l
és nő jelenlétében nyito ita meg
az eg~'l1álközségi gyüléf;! a kerü· 1
let ~sperese: Fefzer józse! pápai
kamarás. AL emberiség gyáSZOl>
sorsának. üdvös változása, a min·
denütt keserűen ért'zílelö anyagi
válság és nyomor enyhülése cSDk
a lelld és erkök"i ujjás7.ületés
után várIJalÓ, mondnj1a ntcggröző

erejü beszédében fell.er esperes.
Ez pedig a hitélet eJméJyitése,

Jézus szent Szívéhez való hozzá·
fordulás nélkül Heil! képzelhetö

el. lia Krisztus OelliJe éj az egyé.
nek szivébeo, épugy lllint a csa·

Jádol<ball. kormány:nti szervek·
ben és társadalomban. csak ali'
kor lesz több megértés, akkor fesz

nagyobb segités és tn II lOga lás,
csak akkor válík valóra a fe!cba- l

fáli szeretet kivánatos c~elekvése.

nr. Haller József v. orsz. képvi.
selő a katolikus társadalom kul,

turidis feilödésének szükséges!;é
gét, s enel kapcsolatban a társa

dalmat, közvéleményt, kormány
zati irányzatokat befolyásoló saj-
tó fontosságát fejtegetle. A kato

licizmusnak nem lesz döntő ereje
addig, amig a ka.tolikusok száz..

2S:_.

·KRISZTUS
ÉS A GYERMEK
A Nagyméltóságu PUspöki Kar

rentieletér~az endr6di templom
ban április 16-áfl, ]7. éTI és 18
án este 6 órakor gyermekfelaján
lási ájtatosságot ll. n. triduumot
tartunk Jézns Szentséges Szívé-
nek. .":".:.'.

A Katolikus Akció országos ve
zetöségeaz· elmult évben a csa
ládot és a házasságot, a folyó év,
ben a gyermeket állítja közponi-

".

jába nép- és erköJcsnevelői mUIl-

kásságunknak.

Fehérvasárnap, az első szent.

ál dozás előtti napokon végezzilk

a triduumot lsten dicsőségére, a
gyermek természetfölötlí értéké

nek és helyes nevelésének kidom
boritása céljából.

Az djtatosságol/ els6sorban a
szül6k és házasuló sorban levók
vehetnek részt.··

Az első estén Jézus neve, má~

sodikon Szüz Mária, a harmadi
kon szeIIt József-litániát imádkoz·
zuk, hogy igya Szent Család ol·
talmát kiesdjUk az endrődi gyer·
mekek javára. Mindhárom· ájtatos

ságonCsernus. Mihály apálplebá
nos tart szentbeszédet.

Fehérvasárnapon a reggeli,szent.
misén az első áldozókat, az egy

negyed JO órás s.zentmisén a
többi gyermekeket ajánljuJ< föl
közös imában Jézus szent Szíve
oitalmába. Szép és illő volna, ha
a Sl>íllők teljes számban résztven
nének e szép ájtatosságokon és
felajánláson.

201dl"1

Az iparostanoncok épiilc1es
lelkigyakorlatot végeztek Kiss
László kápldn vezetésével. Elis
merés illeti a mestereket, hogy
tanoncaikat pontosan elengedté!{
a szentbeszédek hallgatására. A
közös szentgyónásoll két inas ki.
véte iével valamennyi résztvett, s
ezek is utólag járultak az Ur
slentlestéhez. A segéd ural< is
tanulhatnak kötelességtudást és
lélek szeretetet az inasokt61.

Testvér! Nem csak a ruhád

és gyomrod ünnepeljen husvétkor,

de lelkedet is készilsd elő, hogy

a bünbánatszentségében megtísz

tulva benső örömmel ünnepelje a

feltámadt Krisztust. Azok a fJltln

kiÍsok és cselédek, akik távolléWk

és elfoglaltságuk miatt még nem

végezhették el a kötelező husvéti

szentgyónást és áldozást, jöjjenek

husvét két ünnepéTI vagy a hus

vét ütáni héten az Ur asztalához.

Az tlet.kenyerének vétele a lélek

bensőséges örömét, békéjét és

é/eIét hozza meg és biztosit ja l
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ZÖlDKERESZT AKCiÓ
A löldkcres7.t Akció segélyező bi

zottsága f.. hó 3án tarlolta rendes gyil
lésél. Harsányi László főjegyzó, ügy
vezető elnök bejelenlet le, hogy a gyer
mek ebédelletési 4lkciÓ április l-vel vé
get-ért. De a segélyezést nem szünte
tik be véglegesen, április 24:ig reggeli
tejadagolással folytatják az akciM.

Ügyvezetö-elnök jelentette, hogy liszt
bab, lencse és borsóban némi marad
vány van, mil husvét alkalmával' fog
nak kiosztani az arra legjobban rászo
rulÓ sokgyermekes családok között.

Dr. Cseh József községi on-os je
lenti, az akció alkalmával észlclte, hogy
a konyhákon példás tisztaság voll. A
gyennekeknél általában sulygyarapodás
észlelhető. A vérszegénység csökkent.
Élénkség iapaszlalható a tanulásban
és a gyermek minden megnyilvánulá
sában. Gyermekek al. ételt álla.ndóan
jóizUen fogyasztották el.

Ekkor a bizotIság elé nagyobb kül·
döttség járult a gyermekek szUleiböl,
akik megköszönték a bizottságnak azt
a nagy segítséget, Illellyel hozzájuttal
ták jó élelemhez gyermckeiket a hosz
szu téli inséges napokban, s e10S7.1at
ták fejük fölül az éhség és' nyomor
sötét felhőit. Egyben a kiildöllség irás
beli köszöntö sorokat adott ál az ügy
vezetőelnöknek. melyben a gyermek
szülei irásban köszönik meg a BelUgy
miniszter Urnak segítő atyai támoga
tását.

Ügyvezetö elnök felterjesztés céljá
ból átvette a sorokat, s a ktildöttség
útján !lzenetet ktildött az ellátott gyer
mekek szUleinek. Nem muszálybóJ, nem
érdekből és nem köszönetért végezték
a segélyakciót. Endrőd tisztviselö tár
sadalma, papsága, tanteslülete és más
adakozók Krisztus felebaráti szeretetét
óhajtották valóra váltani, amikor a
BefUgyminiszter úr értékes adományait
jelentős értékkel kiegés1.itették, s ez
által lehetövé tették a négy hpnapos
kosztolást. A gyermek a magyar jövöt
jelenti. Ezért áldoztak és dolgoztak szi
vesen.' A szUlök IS hálás szeretettel, ma
gyar becsüléssel és együttérzéssel gon"
doljanak azokra, akik gyermekeik élel
mezésH elösegítették. Forduljanak
Krisztushoz, hogya testvéri szeretet
elmélytiljön a falu lakossága között.

p~!!gól f;IJilolla\( be kél elS\'

~lldsuljn·kö~.zjhaú év köll
s~~V~té8b!Z. mdyel a lanitó
fűlJ, iál'vanvltórhtiz. kánlode
kp és al Öregslőllőben épi
kncl\. Azért nem vetlek rel
löbLl össagef kölJséwvclésbe,
mivel Lj h12iYlCI javulása foly·
Itw l~rvt)(; "'db V~V{; él h,z{on
)6r(jil:?plll!:si.?nd, roh'laláS<l, s
él7.0n esetben :>ok ié$.(l<l marad
fenn. {Imi m6s elkolmCl'l helyen
hös.wiÍlhnló fel.

Több kisebb ügy lelar~n;(l'

I<~sa !lián 13 közgyt\!('s fél I-kor
éri vél?\;'i. .

Zöldkereszt Akció javára a
következő ujabb természetbeni

adományok érkeztek:
Kondorostanyai gyiljtés 168 kg. liszt.

Hatósági szék 30 kg. hus. 30 kg. zsir,
Kiszely Gergelyné 116 drb. (ojás, Uga~
rakról 5 kg. szalonna, fél kg. hus, 1
és fel kg. kolbász; Timár Imre 5 leg.
só, Tímár G. Imre 6 kg. liszt, Timár
G. Lajos 15 kg. liszt, Bula Vince 6 li
ter tejfel, Uhrin Mátyás 10 kg. főző

liszt, Mészáros László fél kg. bab, Özv.
A Homok Istvánné 5 kg. liszt, Bauer Béla
~sk='=a"---~I kg. rizs, Kovács János fél kg. sza-

épit~e' . Ionna, Özv. Timár Istvánné 4 kg. liszt.
Hornok András 2 kg. Iíszt. Özv. Timár

Ilusvét után hamarosan meg~ Elekné 3 kg. liszt, Kbzely Símon 5 kg.
indul. Az Egyhá2megyei főható- burgonya, Varga Imre l kg. szalonna
ság jóváhagyta a képviselőlestü- és 2 drb. lábravaló, Csik János 2 kg.
let és gazdasági bizottság' azon borsó, Véha Imre l kg. borsó, Varjú

Imre fél kg. szalonna, Hunva imre v.
határozatál, llogyai iskola épi· ker. 165, egy kg. zsir, Uhrin Imre Sle- .
tésével 14.718 P ajánlati össze· fánía u.4 kg. liszt, Iványi Bálint Stc.
gért Dar/da János békéscsabai fánia u.. 2 kg. liszt, Tímár Lajos Kos
wil/a/kozót, a csabai vasuti állo. 5uth u. 5 kg. borsó. Varga Anna Kos
más építőmesterét bizta meg. A suth u. 2 kg. borsó, Németh Imre Kos-

suth u. 5 kg_ liszt, Sza·b6. Elek Kos
szerződés, mely jóváhagyás, iIIel- suth u. :) kg. burgonya, Bula András
ve az államsegély utalás céljából Selyem u. ~ kg. liszt, Gellai András
a Vallás': és Közoktatásügyi Mi· Andrássy u. 204 kg. buza, Özv. Timár
oiszteriumltoz nyert fellerjesztést, Mátyásné Selyenl u. 4ltg. li&zt cs l kg.
kiköti, hogy hasonló feltételek borsó, Jancsó András Selyem u. 4 kg.
mellett csak enáróái iparosokat, liszt, Kobn Ignác Apponyi u. fél kg.

kockacukor, Duda Lajos Zöldfa u. 5
fuvarosokat és' munkásokat a1-. kg. bab, Véha István Kossuth u. 5 kg.
kalmazhat a vállalkozó. Az 01- buza, Kovács Sándor községi gazda 50
tárfalkével bövitetltanteremben kg; buza, Polányi Lajos 2 és fél kg.
havonkint szentmisét is hallgat. liszt, Kovács Dániel 10 kg. liszt. Gyu
hatnak ahatármenti .' katolikusok. rieza Gyula 50 kg. burgonya, Özv. Ko~
Az iskolát 8zeptember. elseJ'én ve~ vács Istvánné II és fél kg. hagyma,

Hoffmann ferenc pék 10 kg. liszt, Ko-
szi át az egyházközség, vács János Batthyáuy u. 15 k&. l!l/~t,

Timár !\lcnybérl Konda-
rosiallyólI ,~:s'LkülÖlél~ilésénel\
megiérilé:-;;út2 8 máZSél bUÚ1t
SHlvozüil meg kép~'iselót{>s

Iülel,
Ekkor lépld{ be a közl?Vü

lis terméhe dr, Sorbán ]wiJ és
báró dr. IHaarsbark Komi! ltifási
fószolgnbirák. He:rs.iiflyi LiÍ:~zln
fójel1yn':i " lárgyalás menzl'Íl
Cí1Y ki~ idöre f\':lfüg-gcsz.tell-? és
meleg sZ~H'ald\('l! (idvözölliZ ll?

ui fósznlgöhir6!Hl1 vhb61 az al·
kiJlomból. hogy els'; ílben
tlszlcll~k meg 5J:ell1i?:Fs íe1<zn- I

iéIükkel a kÖl~n!iUé.:31. l

Teb~njártt5i dijal\uI belleríJ~'

lCllltl 14, ba:lallcgdöf\ 16 Pl20·
göben, ö ~~ é v·.? !l i\lUlt boriu
Iege'l~lési díiál p(;llig If) pen. Tízezer pengőt juttatott a Be·
góben éillapiloHál<; meg. Eg~' ló II Hlgyminiszter ft Főispánkezé
járdsi elija 18, a csikó é pedig hez, hogy lábbeli-anyagot vá
lO j)cngő. Egy ~li'ámos ólial sároljon belőle ft vármegye
után 1600, a bl)/juutall pedi~J inségeseinek,
1000 né~\,szögöl területeI jc,
Jöltek ld. l A kormány szociális gondosko-

Elóliárösá~' javasolia Cl!{ép· I dásáfiak ujabb beszédes bizonyí
vi~clöte.sliílclll<'k IIQI kgvző l léka. hogya vármegye legsze
sz6111ártl d lörvényben hi:zfo:;j- , génj'ebb sorsban élő rétege szá.
1011 íe.gyzóí·k\!rl, mlnlcgy 1 lnára ruházati anyagokat utalt ki.
200·200 né~n-szögö!nyi lerü· Közel egy vagol1 leKlílnemUt bo
lelnek megjelölését fl község' fisáloit a föi7pán rendelkezésére,
hez közel {'<2I,vő helyen, Po- hogy abból a rászorulóknak ruha.
lányi és lársai nehézl1lr2nyezik. nemüket késrittessen. Vitéz Ricsoy
hogy iegyzóllnek dijlalílnul en· Uhlafik Béla dr. főispán ugy ha
gcdjcnek iti a ki>zséR lulajno- tározolI, hogy a ruha-anyagot
nábói icrűlelel. A jelenlevő fÖ-11 községeoilént a helybeli Inséges
szolgabirák elóll is oem reslel~ iparosokkal varratla meg. hogy
l~k olyan jogoK ell.cn fel.hozni I
ervckel, amel\'el jegY70knek . igy elek iG némi keresethez jus-
illell1l,zllV gyanánl lörvény biz. sanak.
10slL Névszerinti szavazás u!Jn A napokban KozmaMiklós be
21 szólöbbséfl II ellenében a liigymini.lzter 10 ezer'pengő kész
Íegyzói kerl odollit!ése-f hatá.. pénzt is kiutalt arra a célra, hogy
fOllák el. abból a vármegye fŐispánja bőr-

t::gyházközséggeJ törtenI eJó- anyagot vásároljon. A lábbeliket
zeles megállapodás ulán a kép- 6zilltén AZ egyes községekben és
viselólestület elhalárolla. hogy városokban l<éfizittetJ el a Főis'

Szenl jános kápolnál a Iiget- pán .. hogya felruházási akciónak
beláral12 elé. a közsé~i l,crlész a lábbeli-készitöipar ig hasznát
Illí{i~S6 mcllrí épi/tetí ál, mely- láthassa: Alábbelik elkészitésé
nek költsége\l 70 százalékban nek költségét a főispán vállalja,
l{ő7.ség. 30 5záZEllékbl1n pe- ami lehetővé teszi, hogy az egész
dig egyházközseg vállalja, tizeler pengől böranyagvásárlás
trsvházközség lHipOll1a helvél ra fordit!3ák.
dijléllanul engedi ál apolIIikai
-községoek 12.lIenstolgéllalásul

azért, hogy fi kÖLseg is díj/OM
lélnul engedi ál il nolgári i9ko
la felkél. Al. l~y mcgürillt ka
1)0106 helvél a nH~lIe/{e levő

sztlbacl lelekkel együll a köz
seg Inségal<cló-rnunkóvol piac
lér megnagyobbitása száméra
feltölteni határozta d

Képviselóleslűlel eJhBlurozla,
hogy egymásuláll következő

két ci v b ~ nköllségvelésben
1000-1000 pengól vesz f~f nor~

10\1 kut épllése céljára. s az
egylkel al': Öreg-szóllóbe, a
másikat pedig bellerülc2li Su
gárul harmadik szakaszára épi·
ti. l-\:ocsorhegven épllendó kut
ügylZ már km(Íbhan elínl~zésl

nyet'l, csupán t'.l ielenlefll szü·
kös pénzügylhelyzel akadá,
Iyozza annak elkészillelését.
A löbbl IUlI énlléséhez a jör·
vényhafóságl és élllaml ~egély

kérést hClfározlák el,
Járdaépllése céljára 600·600

KépviseJőtesttileti közgyűlés
I:lldr(id közsJg rnMCjU::; hó

;OS 1-'úJ iCHloli r~nlHdvüli k~p\'i ..
Jölcsiií!eli ki}i'::nülésl.

Urhiw János irodafiszi beleg
slOhatfsfÍgol k~rf, ho;;?" ftZtJtdn
lI}'uv.alümbö vonulhasson. Kép'
víse!6lesliilcf lisLJí r;rvosi hi
7.o11yiIV(lfJVO\, tilDpiúli h~1 lll.)'
II il pi :, l iÜl Cll! st:\-? cl l Si' J\' (l 7. l'IH

l1\C~' .

1,(icgLii Ügy(;kl\ ~ ulbó Imre
iJ~i:H!\)il djénlf1ICI in~öJlfln csere
j:2l1l1 l\llf6rntlpld képviselőlcs

lliicl I1ltlju"S 5·iki l<épviselőles.

lükI i !I(jlg~'iiksl jí?löllQ meg.
!<'~pvi.sdófcslülelhibbá hoz~

záSlÓlas1) \11tH! ~'lvb(~1l hozzá
jándi, hOIlY él helür':ywiniszier
kivánságának lllJ2grel~16('fl d

S/el'ánia clhel}'eL'ésévt21 kap
csolatban E~ésr.s~;gvédó Js
Csecsernó Otthont ki,zsil. 'öl'

;-;lülóllókel. csecsentókcl, ed
dig is sClliteHék. a Slerdnla~

kebelében, s ft lrac!lomás brZ
Il~B'~I< kUl'k6~r~ i-,; lörlénl<'"
intélkedésel<. IlH.iRis djtinlalos,

hogy Idilönösen ti liidö-bdi_~·

gek és vérhajosok intézmé
nyes segítségben r~szesilljellck,

Elóljáróstlg ajánlolára képvi~

selólcs/űlel egyhall~ulag Q.lha
IéiroziCl, hOllY eonek tiimogató~

sára l~eliigymil1iszlerUrOnagy
méllóscigát. Q v~flnegye [~ő- és
Alispán Urok Oll1k~lIöságál.va
lamint az egyc~ hivafalos s~er·

vel\ef jóindlllalu lamogalásro

alázallal kéri. Csernus Mihály
apálplébénos és Alapy Andor
ilv6gyszerész, minI d Sldállia
helyr szerveze/ének e I n ö k e
hozzászólása IIlán képviselő

testülel elhatározta a D lagu
blzollság kiildésél azon célból,
hogy szernélyesen is' járjanak
el él sCB'él\: el edményes Idulil'
lása érdekébiw.

A községben a hirdetés· ügy
eddig nem voll rendszeresen
szabályozvf}, pedig ezl köz"
5GB pénziöved~llTli forrilsul
használhalnl:Í fel. Főjegyző ez
iránYGan szabáiyrendelel-ler
vezelel dolgozolI ki, amil kép·
v.ise/őtestulel előll részlelesen
ismerlelelt. l{é pvíselóleslülel
elhEltároztél, hogy rn~Bánhlrde·

tilsckQ/ november l-t61 kezdő"

dóleg hal hónapi rróhaidöre é1

(Jyomai Ujságban Jeszi köz y.é.
Tlz SZC1vas magtíohlrdelés 10
fillér. 20 szavas 16 filL, min·
den következő szó 2 fillér. A
hil'delés-diinak 50 százaléka
Hjs13gkiadóhívatalé, 50 százalék
pedig CI község javadalmáI ké
pezi. A hirdetésI cl községhá·
7ánÉlI kell leadni minden hél
pénlel< délig. l<ezelóliszlviseló
a bevétel bO százalékál kapja.
rn~lyel felesben akiadóbivatal
es él község filet. l\.lad6hivalal
I<Ölelcs él köz.ségnek 3 pél
dónyt, mindel\ meglév6 és I,é·
só!>tJ lélesiJendó körnek pedig
1-1 liszlelelpéldt'inyl Jijlalanul
küldeni ...

I<é p vls<21óksliilel elhal árazia.
hogy l~vásár látogatására
idegelr( íparosoknak nem ad <2n·1
gcdél~~ .•



Dr. Johann Béla' államtit- .
kárt, él l1lél~YéH" k07<.:g~Sl~~g'

'Ugy vezelőjét k..cre~le fel na
pok,ban Cserlllls l\'lil161y apát.
plehflnos. AillYllifollél ,l(~l(j il

lervhcvcll" cgés7s~;IF~dö-flih"
léle.sil~sllllcz sziibl.'~cs állafIJ
seR'élyl !(ÚÖ irolol és néJ~vb<?

C5Ü ióilldlllalcíba öiáll.lotle End
rőd kÖLSéll kérellnél. Az ál-·
lamlifkárnagyfigyelemrnel halj·
galfa a községi képviselőtes~

Iülelnemes inl011ciójál él nép
egészségügyének felkarol.ásél
érdekében. s megigérle. hOIlY
Illesszemenó jóinclulallal ajánlja
ZI kérésl cl Belügyminiszter ur
nak.
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'N A'G'Y'V:I'L'AG'BO L
Ulain ·Ferenc dio akisgöz- l At Endrődi levente Egye-!. ,~usztria - Ol8SlO rszág lá·

dapártalelnöl,e,' levele1 illté- I sillet hú~vélh,zlfőíQnK órai l<ez- I jflOj?iJllJsávill -- oz elf1lll11 fla·
zetl Eckhardt TtborllOz. mely· rw\,bat1 bev\?7.cltc <'lZ állflláll0S

..' l .' h kl dettel plrostojás-táncmulatsá w

bell beleenll, .ogy a sgaz· ka·follni védkö:,,·kzellségcl. A
dapárlbö! kil~p. gót 'l'c·ndtZ7. [J N,zpház liagyter- ftí<tl1onl rablók klhördüIJek rs

Georgia államban hélIón I1lfÍben. liJféllwll1i akarnak él "tH~\{e~

bOf7.alm~S for.~ósz~í Pu,<;l1i,i~:"1 30 év óia végzett Wtott mü- szerzödés" cgvolda!lI m<?h'~zc
amely GttlnSVlffc Vé'lfüSal ~ISü· téttlket 6.?\!, .zsikó Sál1domé Csáki g(;se miölt. Né 1l1tlor.szál? mór
pörte a föld színér61. A vi5ros l Lidia 60 éves érscl<csanádi korcíbhull lulfelle I1Ji3f?áf iJ béke
fele leégell, másik fele romba·
döll. Az, áldozatok sz?jmál asszony, . aid mosl kerűlt a Ilgozság la,al1 rcntielkezl?s«:in. A
ezerre becsülik. 'A kál" föbb pécsifábla elé, Az .asszony 67 milliós ném<;;! nép ellen per
milliÓ dollár. üúlmelre Kapek Márla 21 éves sze nem merlek r1wgll'ukkanni

Ezek r~érnek. Egydtisgaz- baiai leány halála hiVla fel él sem a ball<án-lJordák. Mosl is
deg Rosc,boroullh Hevü angol . figyelmet. l\ictcrilllugyaniS,hogy bc!<znyugoSZlJéÍni1k a7 os?frák
feleségével 1'.34. áprIls 18'ána leány vennérgezésben !Jait hél(jsercg létS7iÍmf1llnk ~lllelé~

ökrösszkérre ÜII. sCllonjár~ n10g, amely tilI ol! miMl ulón sébe, de allól IéineK, hOll)'
iákbelncllál. Valöszinükg mél? lépetl fel. Zsik6nél elfoglák és MélRYéHors7B~ is köveli AIl5ZI·

pár évíg l'oboghatnak" emj~ él hajoí törvényszék három évi rio példáját. Azl hiszi a kiséll!-
LOl1donh~ eliutnak. ' börfönre ilé!te, A pécsi láblél !ant, hogy él IrianDni szerző'

K6vetésreméltó szép példá- Az endrődi Levente Egye- 1110s1 ezl az iléletel h(?lyb~n Ms többé Ille~ ll12m \·tillozlla~
ját láHuk a napokban a fóvá- siilet jÓnf!Vll miíkedvelő gárdája hagyté:1. AkoszIófát I2rdemel! lallen állapolot teremteti, s EI

rosi rendőrség öllfudaf.os hi/é· Fehérváry Ferenc vezelófőokia- volna. leigázolt középeurópai álle·
nek és vallásos kölelességlel- ió reride-iésében !lUsvéü'usdr· mol<IlBk nlé~ lélekzeni sem
jesilésének. Vitéz leveldi..Kozma napján éshétjQjéfl fél 8 órai Tüzet okozott a fekete macs- szabad JÖbbé. Az idó érlel· dlZ
Miklós belügyminiszter. FereTUJzy kezdeltel . él' népház' 'mozitcr··· ka. Kohárslcnllóril1ceri Baksa I- nekünk.
Tibor dr. fókapilány és Ko- mébrll1st.inreho7:za ci' n KÉK Isil'ánR"azdálkotló házában {'gy Az Olasz-abesszin háboru
vács Dénes miniszteri tanácsos DUNA" c,' hires zenés operel- fekete inecska, éimikorki lJKar- hélról-hélrc" i~méllódó olasz
vezetéséVel Budapesl rendőr~ fef. Ezutonisfelhivjllk a közön· lélc Iter>.selni alakásb6j, feldör.- győzelmek lllállbefejezése felé
sége Hszlikarónak és rendőr· ség figyeIméI reá. löl/e az éR61ámpál. A Iiizl61 közeledij{, Az olasz hadsereg
ségének kalolikus tagjai, .mint- Kondorostsnya műkedvelő ICingralobbanl. az ágynemii' és l modern felszerelése eJsepri il.

egy 2000'en járultak bel1sösé- gárdája l:,usvéthéHőjéfl 11 .sr~nl ! piiiallfliok (jinil .ill, Q!0Sí: I~k~~ j rel<ej~k ~\li~lcI_en ilélJ'(:jk~szségél
iles ,áhilatlal az Ur Jézus ál, László dalárda 1(~z;'Qni(;l\öd~· 'I' l~l1~fC!lg-Clh<:ll d i ; o ll. \""Sí:ik l és e.lknallasal. !vlosl 111M elhall-

sévei a H~n~yü'szJl1pfldéit1 dő· .
doll szent testéhez. A közös adja "FéjftizmJ'gr ahiró ldflya tl llegynchrzQfI fudlál< rnegekél' gelilak a népszövetség államai
szenláldo7.ás elélt Ange/aRatta c.' szlnH1uvel." dályozlli. hOI;?Y ~ Hir- ftJ ne ler· is (J biinleló SEll1cliók é'llItol w

pápfliköveJ iinnep~lyeg szeöt A bukaresti parlatnentoen jecljen a lelozett'e. m.~ltlsával. Nemzelünkre .külö-
misGt. mL'ljd dr. MOIiarász 'siván nemrégiben Ismét pofozkodltll<Kif l ából tű t nosen fonlos <17.. hogy Olasz-
1I1lniszlerioszlályf6nök, ;-:-.nag:y... akép'Viselők~:: l\.1In/cgylk:lli.' , u.ito.a p p ft, ze '/~ l or')ZéÍ~ mkl ó bl) diadalmasan
váradi preláluskélllOllOk szent- séJll Ifja, 9Z cinök félÓ'féliverc- szél, meggytlll~dt R ta~yu. 1t: ! feicuc be ilelc!iár<ltM és teljes
beszédeI mondotL·Me!ll}yug" ked<is utén.szüne/el relltll.!itel. lél Páf A,I(O[ tléles.111m,ásl fall~'~1 sulyííva{ r~küdjön bele e Ou-
vással látjuk, hogy al orszáj:l Özv. Pintér Istvánné s;:UI. f[el7..dt1 Pllhl T'lIk losne lanYélJiJ oa-medencében lakó államok
rendjének legfőbb őrei az élr21 lJhrln Mária 92 'éves Korában ct6WpiptlrZl ~Y\ljIUII. .t>., szél t<i- politikai és gfl7d(1sá~l ii~yejnel<

elhuny/. Va.du JÓl.seL 'El Kai. c.sap!i'l e pipa lü.zél ~S rnso- I rendezésébe ..
és yagyonbiltonsál? fennlarlá· . .
séÍra hivafoff !esliikl lelki rend- KiSil<l zdlilWr ,elnöke f1i1yós61 doria PLlhl Mlklósné gélr.das<:Ígi NémetországbRII Iij/Jcr el·

gyás7-Qli.riai élhun\JIOlln.· . uJverllbdtl erH' i\élzelra. [Hlleiy llöl<·kancel!6r lillws népszElvo,
iére és szellemén~k helyes fej· . ' , ,

A györi uj ref.. p.olgármes.. csftkhiJmllr lángra lobban!. A zás utján kérdale IHrCY il né-
leszlésére isklvélelcs gondol ' " ". ~
fordlIanak. . ter bekös,zönfó beszédébcn.a l(ir. igen nagy pun!liás! oko· mel I!emzelel, \'öijol\IH'IYl2s1j·c

város l<at?lIIw'3papságának é5 :;:011. .sok termény és takar- a nel1ncli szcciti!i~l[l kormány
Dr. &>rbán Jenő. gyomai já· ' , -' k Jlakosság<lfla,\ös7.önle ml2g mtÍnr egcil ~i. kü:r,loiilikiljó!. /\ núiv\Zll nl!lT1el

rás uJ. fószolgabll'ála al elm 1111 I a.' ·b"·' tH' t - él Ne 8vsorotla t;>rtlOgB as. : ern· 11ZP hiÍl111Ilöios ÖllillclaltJ!o <c'S
hélen l.isz/elg6 lálogaláso!<el .c lb' , D b ", h~ , d Halntosgyermelltrngédinlör

I'~ll \!I1' e recel1l,}"<:n~gy er q- fdjSl..oel:~t"rl..· \'(;11, !Joj:!í' bór [l
leli Endrődön. ~ I k II, f lén! az !ZgV i !; id~!(l!ml1<lj:;é1i l<'l-

mes \,J<'lr.o. S i'!t,o ililJ,S, a i,~R. Y,'.70

1

!J.:II't'l!iJiI(<ihnf\ <1 IliiicI' \(U1'{1l1111\'

Kö J I. n)':-\I). Sip.'iS j,ír!os ~!<'ldéslko(kl I
A z.gazgatási továbbkép. p61yálnJ a",eri il bldC-SOSI (jI· sök i.lllé_'.kild~s\:;! 'IC:lyleknilik

f~l('sé~-: rö\'id ídór~ Qll!il~nl(1z6 tanfolyam márciusol·én lásra. 1117.11'1 engeJick, s amiitor ~s lulvJsl1ak löl'!ják, nlé~is
',. ~ l:l1W,~1 és Q hónapos ~\1(1rí?i:

larlolla a belügyminisztérium I11lÍslk Al/dsra pá:y,jwll. Ille!?· amikor ~Z OrSlf!~ kiHpoliiikai
, Ih'vii kányál. ökl <J hölc:::6')ell

uiszlerménen ünnepl zárólllé.. buktalták. "Páp\S!I" rn0f.! sem Ilelyzcl~~f'Ö! vall SlO, az ország
• flivdl. ,) é',' QO'; fiflcskájél 0I'ize.iér'2 .

sét..amelyen Kozma Miklós bel- kerülhel veleióti!lü,ha Der;f<'- l 99 sZClzalüa . minj egy ember
..,. l bítia..1. filicskd VB.L:liH)llIl.7lrJ

ügyminiszler elnököl'. Az iln· cenber" l? r:-s mii-ti<; éJ kc;oll· ríll fl kormány mögé. Csodá..
n"DI' z"ro·.u"'e's 11t'"n ... ''''n'fo' f\·J'am I'u"oka' va'doll'"k.. "lf~)ntl',fSt"rJ- n. \.·ufát kerikll ils iáí..z!t kö;>bt;:n. I . t' 'I i ..... u ,u u lu I ' .. ,l • <' ... , '" , ..l.,.. f< <1los cs e e tTWS eröi ielenl,
rész'\'v""ól' ('\ozma ktlklói' b"l- g~l és ellei15égesY,cdéssel.: íli;?g~i'uill)lId kishug'2J 1.1Karó- .

.... , lY;:> '" - l atníkor 42 millió szavBzó mini
. é Lord SempilJ A l' 'l j'át. Á !li)!Csó cs{'\Kharnar lál1~,iigymlOlszler veze! sévcl kivo.. . ,!lg,W egYI { I egy héllalnHls IJads~"<l~ iliI Vc.;:-

I H k I l hl bh r e> ."\ -, J' nokban <'iPO!1 <is amil? {3 fiuilU I .a ósö em ékll1l1véhez. ' e~ rQse ",pu.or!, il apan t ö zérei mögölI. L~m 011 is van-
an1el\'el IlélJln,"'lók Ile~.e-bell ~,.e'-I k"'loll""" f"pu"(o-"'''''''''''fok nl"n.. <111 ".iáirl s:tal~di. maid \'ls'3za- l l . 'I' . k l~" - u'., '" ,_",.u "'!< 1 !l(Jt( SZOCiCl lsla , \01rl1IlUI\is!ák,

0_'" , C1' pto ~1!c (~r! vek, El 9 !l('llap0s Ryerrnekkésvármegye tb. FOlegyzo/C, szervez I... es U,i n It' t ' sói 1l~~Y IÖl11OZgbl;:lJ killolikus

Erldr6d 5ZI'J" 10" 'I"', í/g'I'I',! László kefl",,'e hl'rne- skót "errnll\,'lró '" halálrt.'H.'í?,eit. A cse[!ct(irs~g Si-
\:, <. J ",.1 < ",'" u centrumptlrliélk, vallllélk dolgo- ,

dr. l<os "orllzoll 111"(7 I"rlalnl'as, l(t"loll"115 valla'sr'" ir~rl"" '"I A' 1)(lSJléeilell Y.UllLÍi:l.lii:JHSc3°í'lllliélil l
L." _ "'I'; U Ll, 1<. u < ',,, U , "zó és munkcllJé kiili l1Jullkások

.' I l l -t Ill'r~l rét~i J mr> ,_. eljárás! Índíloll,nagyr1éllaSll szava ( <!sére!é' <c nag'y' 1 l,l. ·"Il eresc is, ![légis ilf1tl<?lbe szon" 1l11n~

ben; AJ1flolországbéln is, pedig oit Napi ezer dollárt keres, den párfjJoiilii<i:I, "mikor a l

A Kerületi Testnevelési Fel. igQJ1 nat<Y a me~lérések S7á.j Amerika legJobban fizetett ors:r.dR b,'csiiHcrÓI l':3 jé\vöié.
Ogyelö Iványi Gergely e\ldródl má. igzn nagy feltűnési kq!!~fi. l tisztviselője. f\1. [gi'(~SUII Átla- ról V(lll S~Ö. U~yan Ilii JniJHl'a-
leventét' ér/ékes ~zép órával Forró lugban halálra égett lIno\.; l)tjm.ilR',l !:,l:ó'Sóg~i I11os1 rok. miK!))' !atlUillllk mór vi1la-
tiinlelte ld, mIvel CI foglalkozá~ egy kislány." KílS:ui;Zh István d0t~Outlk fQ! al' éldóUb'yi kl· mi jól öl. idegenekl61 je;, - tvli1rx
sokon a legpontosaban veti gyód -<v, tanUó k'<':liÍvcs Mári~ mlllolás!. ,\z (llÍfltokbót kide· fdneirlök bec1ólliillk, ft slobi.ld~

részt. A kitüntetésl a rnull Vi')' nevű leáni"kái[l €~V /-)vnlJéJn rti!!. hogy az Unió legjobban. kómtlvcs-li1)erólis cszmékni?k
séJrnap é'ldla 61 Rokllicz Oyörgy plllflnelhtlllbelezuhant d mo- fíZQ:f,?U tlll<olnlEl7.0Ujfl Thof11a5 bolorLll bellódollunk. az ösz-
járási tesinevelési . felügyelő sáshoz elókészleff forró lugbé'- Walf~oJ1.i'l nemzetközi irógép- szetorlás és ,,~yi.iftérzés meg-
bUldiló beszéd kiséretében a A k6rh6zbl.'Jil hamarosan meg- tröszl ~Inöke. akinek napi fize· lanuli1sa 5'2m volna utolsó do-
levenlékszázéldél elólf. hall. lésq. megha!ödjtl az ezer dollár!. log!?



Politika berkeiből

5 oldal.·

Kozma Miklós
belügyminiszter

a 1'~lsóhálba!l nalH' helyeslés
közölI ielelllefle Ile. !JORY ci kö·
zeljövóben beterjeszti az egész
ségvédelmi, ápolási és. jóléti
gondoztatásról szóló törvény- ,
javaslatokat. Ezel< magukban
fogJéll;ak éi járások eg~szségügyi

szervezelélH~k kiépllésél. A
szociillfs gondolkozásu minisz,,:
ter egészségiigyi felügyelet
alá akarja helyezni már a 3-6
éves ovodal<öleks gyermekeket
is. Törvényjavaslatol \<észil a
ferlőző betegségek elleni vé·
delemról. Az egyke megaka
dályozására szÜkséges tör
vényhozási intézkedés is. e
lörvényjavaslafokban nyer meg
oldásI. - A n.zp egészségének
vécielme il legjobb magyar faj·
védelem, gundolja helyesen
Kozma miniszler. A falu népe
figyelemmel kiséri ~1,111~ásságát.

. ..:o!-

L<lpun!( mult sztimé'lball
jelezlUk, hogy Gömbös Gyu
la miniszterelnök Rómába
utazolI az osztrál< kancel
ltirrtl! égyUl t és több napon
át tanácskozlak él három
611<3m poliliké1i, katoCl<3i és
gazdastigi szövetségének
tökéletes kiépitéséról és fej
!e:;zléséról. -

A magyar nemzet meg
becsülését lálh<3tjul< ahban,
hogy az egész Olaszorsz6(;
l\ivételes ünneplésben és fi
gyelemben részesiteIle a
magYélr kormányzat veze
róit. Gömbös Gyula majd
nem egy hélig tartózkodott
Olaszországban, s azzal él
mondaltal l<öszöntölle <3

.tisztelelére l<isereglelr' kor
mtinyférfidkot és politiku
sol<al. hORY "tisz/ul a ma
gyar jövő, a buzánk elhelye
zése a iövö évre is biztosif
11a van".

. A magyar g<3zdal{özön
ség- minden politikai fel·
fogtistól elteldntve -. igaz
hálával és elismeréssel gon-

.dolhat él mélgYélr kormán}'
elóreltitó magatarlélsára.
Eszünl,be jut. amikor né
h6ny .év elótl még 6-7
pengős áron vesztegettül\

,el a világ legjobh buztijtit.-..
Gömbös Gyula évek óta

minden tavasszal bejárja él
veiUnk bartitságos tillanlo
kat és mint jó gazda, bu·

. z(llfeleslegünk ti/vételét még
eddig mindig bizlosiiani. s
ezzel a buza árát türhetóvé
tudta tenni. Ez a valóság.
A buza vil6gp'iélci árélinttl
min4ig mag'asijbban adiuk
el buzánkat.-Evenkinttöbb
millió pengó különoözetet
jelent ez a magyar gazdá
naI<. Csakhogy sokan hall·
galni szeretnek erről!?

Párbeazéd.
Lelkész: Apálinka a ti leg

nagyObb ellenségtek..
István: Meglehet tisztelen*

dő aram, de az ,,/rás" azt
tani/ja, hogy még az ellen.,
ségeinket is szeressük.

Lelkész: De azt nem tanit
ja, hogy le is nye/jétek?!

Indok.
A család egyik rokona

(nagy papucsh6s) dicséri a
kis Ernőt.

- Nagyszerű gyerek vagy
Emőke, csak aztán meg ne
nősülj, ha nagy leszel.

- Pedig én meg fogt,}k nő

sc1lni! -feleli komo/yan Er
nőke.

- Hm... no ne mond... az
tán miért?

- Mert este jélek egyedül
a szobában...

FfARMAS-KÖRÖ5
I

,.-a
Endr5d. 1936. áprflis 16.-

f klJltiJttek vo/na a választásokra,T e r e e r e millt amennyit kilátásba vettek,
~~:-;;;,') '!l'!'-c..~._",",.__"".....,~,_:"'••"~."''!''!~?_'--~_''''''L ,""':.!!".".. _~.~_,_~..~~_!."!'!I._!!"!._""l"!~Z_,!!,,,__!!.-.."!!!:±Si'!ll!&!!!l!l!!Ii,!'!".!l!!S!!l'le::~_:at!:at!lI!!!!!!'!!==!!!'I!l!!t ugy lelkiismere/ük megnyugtatása

érdekében küldjék el a marad
vI/nyt az EASZ eimére. A nói
lóbor ij;érí. hog" a legközelebbi

T:mwdiné: Densás'éges öröm- jog beveutese voll. Ez elten tii?- vJltisztdsoTl amellett fuglal dlldst
lJlfl üdvözöltek mim/nyájatokai <el vassal, illetve mindennemli el- férfi-segédesapataival együtt, aki
kt:.lil'es bajúirslivk. Nagy megefé- lenál/ással kli'tCienüftk kell. Ki legtöbbd ad a nemes célra. _
gedéssel jelmtem. hvg.!' a;~ ),End- biztosliItat bennflnket majd arról, Plperkőcwé:Á szépitészeti
didi Asszonyol-.: S l Li 11 e t s ég e" l hOkY jérjlin/i: velllnk szavaz e í A szakosztály klllön figyelmezteti a
(HASZ) immár 200 rCi/des tagot tömeg mintha teme/öi.kriptában hölgyeket arra, hugy az dUalános
és 150 olya11 érdt!mtflls pártoló ta· (eU volna, unotlan /w!lgatolL _Töb- megbotrrinko2ást szill! alakosság
got sztfmit) akik II Itymen rózsa· bet várt és agyldtszlk csatQdoit. kör~ben II nők 'l merész' ö/tlJzkö~

táncával hajlandók úéklyóbaverel- Pedig a lJeszámo.l~nak v~Jtak ér .. l dése, a selyemharísnydról való
ni 'Ilagukat. A jegyzőkőnyv veze- dekes mozzanatai IS. Amikor turl- lemond,!s. a ruhák gyakori vdl
tt!.sére kérem Páva Löriru:fléf, fli- nHllik szóba jött J(asnya két "nagYtoztaldsa, tMdblHi ezenforradalmi
telesit6kiil Hernyó Kelemennél és beszéde". Az egyiket II mUvészek iellegii divat, hogy alábor tőbb

/(ukaezjeőy Kristó{nét. - Kérem érdekében tartot/a, hogy az dll~m veutő lagja, iti elsősorban a pe
először II propaganda-titkámlJ je· a közadóból haIhatósan segitse l dagógllsok nejeiregondolunk, ha.
lelltését. (7ket, a mdsik~' pedig egjl.hÖJ~Y I dat üzent a esalddall}'a kénye[mes

Kubacsekné: "A multkori köz- érdekében, alat átlampofgarságcí- l életének, s a .női forma karcsu és
gyülésiillk éltelmélJen ktlldöiíség l nak rendezefletlsége minil Q hflÓ- I tebllincse/ö hatásának bolor fel.
k('n.'~'te (el Sle/dll [Wa szerkesztó sdgok ki akarlak II tasitalIi. 1;.') ez l áldozdsával _ gyermekszl1lésre is
lJ !'L/t t.!slllt:~b(}l"ci{Jf.,o<t:~'únak, mioU c:~tben I~ IltJ~ Iribar zdszlaját haj-ll I'etemet/fek. l:.' diva/ját mult "élet:
kifejez,}st, hogya "nll/-nem' kul- lltfa a képvIseli'i felé, hogy nl!m- hivatás" elJenkezik a modern no
tarális mükődéséflek legérlékesebb l kate{iesitméflyének CSflcsp0n.tja, a l miivdtségével és éleligényének meg
aréflájtif: a / e refe ré t zsarno· noinem védelme és megér/ofelka. becsil/éséveJ. A nq nem/ehet rabja
ki önkénnyel a féljiafmak jaltat. I ro/ása. A gQ7.d~~( cslindben mo- gyermekeinek, nem értéke/heti ezek
f(T, AIlndlinkáblJ elitélendő ez, nwrt l roglak, hog], Imerl nem beszélt életét és ahhoz való jogál annyi,
II leigázottnői-osztá.ly kéJl)lllroi I az 6 ,:os,~z 1l.e!yzetillaől és az adó I ra, hogy kénye/mél feldidozza és
J/incsenek oly szellemi magaslatolI, és aao;)sagcsőtíkeniésről. a mlln- hónanokon át visszavonult életet
ilagy a kitünó lerrél/Ilmo! a küz· kdsok pisszeg/ek, !logya téli. ny?-. éljen. Egjlszer mdr magasabb
re hatékonyan kilwsználni tudnák. nwr idején hol vol! a képVlse~o? szenlpontokból is kell nézni (I

Wl:re is a napokig tarló szivós de mind ez eltörpiil é.t; feledesbe élefet. /rányitsuk magasabbra gonc
csdepalé és (a Apá/Ilr közbelépé· megy /lollatyánk másncmli tevé- dv/atainkat és az idei divat szé.
se után az ujság minden nufsodik kenykedése mellett. --RICiitlJányo- rint ne a rulul. hanem a maga
.számában helyet és alkalmat nyer· mm, hogy hálánk éscllsmerésfink sabb helyen trónoló k.alapok kl~

tlink Jlrra, lJOg)' értékes munkál- jelél1/feliratban kösrönlsflk Ónagy- választása képezzefontos.felilda-
kodásLinkról a Ilyilvánossdg előtt ságát. lunkal.
ís besrámol/1QSSllllk. Egyettenfel- Nagy tfljeniés~el el/okadtatolt. Tarandiné: A nöigyü{isálta-
1t!tell szabtak, Ilogy m,indennemii Gebeiné: A szociális-clwritatlv Jónos helyesféssel és nagy megér-
személyeskedés és pletyka mellóz- szakosztálj' mliklJdését sufyosan téssel jogadja a referensek jelen

ve lel5yen. . akadályozta a "Zöldkereszt" nevii téseit. Remélem, Iwgy komoly ta~
Csábyné: E feltétel /ealázo és hivata/os szerv. Az adományokat nácskfJzásaink nyomán az össze

sulyosctn sérti nivónkat. 'és pénzseg~Jyekel valósággal elha- tartds erósődn; fog és meghozza
Tarandiné: El kelleti fogad- rácsoIta eJÓlllnk. A multkori Tere- a kivdllt $ikereket.

nUJlk a cél érdekében. Kérem II ferében olvasott tfppiink sem vált A gyiilést lelkes tljelJzés közl)jf
többi elöadókat: be. Elsősorban is Kasnya nem berekes~ti.

Csömörné: A kuliutáUssurk* vállal/a a perköltsél:: felét . . Hogy~~~
osztály szigoruan kötelességévé honnan vették tereferélő {érfi-el
teszi tagjainak, Ilogy a népmiive- le/ije,Jeink e vészhirt, máig sem
/ési előadások tiszteletdiját feliét* jöttem rá. Az is /égb6! kapott
lenill megkaparintsdk, s azt a mese, hogy a perklJltség felét a
helyi összejövetelek fefvirágozta- munkanéfklJli sok gyermekes csa·
tására fordi/sdk. Nem kell tömni iádok köziJtf osztjdk ki. Legalább
örökösen cl Nép!lázat és Domb,. is Messzinger iigyvéd llr megcá.
szöget. A "vélés". irodalmi esték foJta ezt. Polányi meg plál/e til ..

.nemes törekvése és Ilatcísa is mél- lakazolt, nzintha öl arra hiv/ak
tán érdemel némi didozatot. - volna fel, hogy irfa lJssze cl se·
Egy kis lárma, veszekedés, tilta· gélyre szorulókat. Egytől-egyig

kozds !le félemlitsen meg senkit, fenséges, magJ'arul valótlan ptel}'
mert bizonyos, hog)' férjuraínk ka. És még bennfinket jigyelmez
miiharagja után feltéilellli/ bekiJ· tetnek. hogy nem szabad p lety..
vetkezik: a kibékülés. kálnunk J? -:- Mllködésiink sikere

EgyhanglIlag tudomásalszo/gál. érdekében indiJvánY0'lOm, !togy
Fecseghyoé: A politikai szakI három tagu k~lldőtlség kérle fel

osztály kll/önös tevékenységet fej ~ illusztris képvlself5?ket, tárJa ~el

tett ki az elmult /léten. Testületi~ e/őtte, hogya kerületben, de ka·
leg résztvettllnk "ml1vész-képvise- IŐIlÖSell Endrődön akad néhány
lönk" beszámolójáa. A szónokok segitségre swmló szegény csa/dd
külső megjelenése különb is lehe- is, kérjük fel, 'hogy javunkra tdr..
tett volrw. Lehel. /zogylalura jöt- sadalmi gyl1jtést ináítson a D(J~

tek, azért öltöttek egyszerübb ru.. . és Kirdly.utcákba~ és ha telle~l,

hát. Csizmdt nem ldt/unk rajtuk. nyissa meg a gyllltést néhány jd-
. Kasn)'a nem messze állotl tőlünk, lérnyi saját adománydvaf, k,ere~

de alig nézett reánk. Ugy látszik, se meg továbbá ~ két ~to~~ ~a

hogy neki a 60-on feIIIli a kiadós. lasz/ások gyomar .képvlse/ojelölt
~ Főtémájak a titkos választói ieU, hogy amennYiben kevesebbet



endród, t936: ~Drifj~Hj.

Fogy. éli Ért6kesitö Szövetkv~et·
ben kitÚnólucel'llamag kaphatú ';g.
!<éll t80 fillérért.

~ ..

HIRDETÉSEK
~~..-r~~_~.w:. ;-_._.....- .---

E II d r Öct ö n aNagyperes·
dUlőbefl 8 kis hold, Décspá5~'

·kumou 1 k..hold 266 n. öl föld
kedvező fizetési feltételek mcl~

'lett olcsón, eladó. Érdeklődni

·lehet Békéscsal:>án, a Békés·
megyei Kereskedelmi Banlcnál.

"jÖVÖNI{Ua magyarföld....
·munkáSOk népszerű heti lapja
Sz~rkesztőségés Kiad6hivatala

·Budapest, József u. 61 szám.

A:z. F:ndr"d;';'Gyo.~ai
Tdkarékpéiuttt.i:R~ .
Inindenf4;Je

ga. b on an. e ri:.I. n t
-na.ga.... '.iad árón.
vá.sá rot.

Kaliiorillai paJzstetűl61 mentes: GyG-
· mölcsf6t,Msg8sUirzs{i és bOkor.
· rózsát, diszfát, cfi5zcserjét, Évelő

·virágot, Gy6keres szölovessz6t stb.
bármilyen mennyiségben igen OlcSUIl

·szállit Unghváry József iskoiáía Ceg
léd Rudapesti iroda VI. Andrássy tit 56.
Oktató nagy árjeg)'ték ingyen.

A Katolikus Népszövet*
.ség Temetkezesi
. Segltöpénztara

utján minuenki köonyitIlct az ellJalálo
zás miatt jelentkező goncton, megnyug
vást szerelhet magának és családjának

Iratkozzék be tagul
lllert ezáltal csekély havi tagsági dij
olicnében oly összegű 1cl!letési segély
röl gondoskodik" alllelyből a gyógyke
zelés, temetés minden kiadása fedez
hető. A temetési segélyakciúl a nagy
váradi egyhá~mégyeiApostoli Kormáll}'-

. zó ur 1933.'1933 Sl. alatt jóváhagyta' és
ajánlj:!. .

Tagfelvétel és él di,iak lJefizetése az
EndrÖll-G\'omai Takarckpéntár rt.-nál
EodI(lt1üfI. -. .

Tag lellet lIIimten J4--G5 év köz8Ui
eayén.
"Orvosi .\'izs~álat nincsen l Legkisebb'

I havi_ díj 50 fillér: f--' • .

.MEgyházmegyei lIal<Íság 1238/1934.
s?úmlt cngcdéiyével."

Szerkesztésért és kiaclásért felelős:

Stefán Béla.
Nyomtalla a "Hungária" könyvn)'Olllda:

vállalat, (jyomán.
Fe!el,)~ üzemvezető; Teket Sándor.

Budapesi k. pu.
~~I(~S<:fa !la

Oét'a\'Q'nya
Bndapef't k. pu.
Békél;csilba
Óyol11a

'Blldapc~t k: pn.
l3ékésáaha .
Gronl :!

Békésc~aha

fJévaványa
Blls.apcsl k. pu.
(h'orlla
BUlllapest k. pu.
Bekescsaba
Oé\'avár~ya

Mezőtur

Hékúscsaba
Dév'lÍványa
GYl,nLl

índ.
Ó. p.

D. 17
2. J~
') 43J.

5. 45
1). ~{~

.
$. 52
ll. 14

11. !i8
12. 45
14. 28

17. (lO

17. 311
17. ;) l

19. 11

20. 00
~\). O!í

_ "._~ •• __ • ~ ." _ ••~._._ ..... 00

MEN E TR:EN D
HovA?

A vllgyünváltság búu árR.
;\ f>,:n?nl1yrrlill;Sll~1' il mc;:ó'
1?iJ7.(jas-ági ingatlanok va~yon l Endrőd-....:Gyomai
~á~19éJR'a kjl:bi'O 1I1.í>"~nd0 bÚ.7 D 1 Tak'-'re'"pénzlál' R. T.
arnl ~prjji:;rll rnélermi;lf::sankelll I cll'" I'

I '7 pCllgóbcn .álli'lPí/olla ll.leg , I Endrőd
F 6ldJltézct: Gyom:!. Telde:'n: Emlrild 2.

Al ;\IWlctl ZiHdl11ező SIÖ~ l Folyósil rövid.leJlÍralu lIlel.íignl.J!\sági
vetség uítfw iJl endrüdi llé.lZ- Ikl~lt~8l;n{ikct Elfogad feJlllondáimélküli
dók eddIg 110 Iql· íépamagot 1 bét6teket a legmagas9bb~kamat
il?én 'iellek Idlof!rarnmonl\(~nl mellett. roglalko7-i1< n t.>nnldlzlet:mindcll
l p 05. Fillér árban. Lucel'llomogot ágá\'al, szeivénybcvilltriS()k, arany- és
h>kéllt 15 i<g--oJ é's 50 kg. szuper.. ezüSlpénzek, \'alamint külföldi pénznc
foszfálol i<apJek·. Öss7..esen58 lllck beváltásával a mindenkori lcgma
'kal. h61d(~s' 200 . ne!?\,si-ögö/' gasabb ááolyamon, l\1illdenllemti; feJ
nvi leriiktel vetnek be (J Zöld- \'ilágositá9salés uthaigazilás6al dijlala-
mezö Szö\'c.i.9(~g Ulj<tll s7.erlelt nlll (dl rendelkezésre az !gnzgat6ság.
lucerna fl1élg'\Fll.

.... 2_. -- ___..::J._._. .. I

GYOM A, VASUTI
HONNAN? érk. neme

Ú. p.
Békéscsaba n. 6>.1 $7..

Budape~t k, pu, 2. !~_:.l $l..

Gyoma M.
Békéscsaba 5. :-ffi S7..
Mezőlur . ti. 30l AI.
Déva\'ánya . H. 55 M.
Békéscsaba . 8. 5J Gy'.
Budapest k. pu. i I. OG S'-.
Dévaványa ll. 4'1 ':\1.
Budapest k. pu. ll. 51 Ov.
GYQma ~. ,\1-
Békéscsa~a 14. 20 ~"z.
Dévaványa I fi. 51 M.
Bél{éSC~ilba 16. 59 Gy.
Budapest k. pu. 17. 4'" Sz.,)

Gyoma ,'vI.
Békéscsaba Hl. ·0:1 !\\.
Budapest k. pu. 19. 59 Gy.
Gyoma M.
Dévaványa 2t. 56 )\\.

Munk~sviszonblók.
MélfClllS hónapban ö;(jken

ki\'UI.,akikel -Cl vármegy.;: fl?·
'é s Alisf)únj,;, eIhe J~'e 7.elt. iöbb
száz mu'rlk~~ indult CI Idsel>b· I
rmgj'obbcsoporiokbMJ Pesjfe~

Dunónlllira munl,[ll és 1<1.~(1\,CH:j

·kel'esnl..fgen sokon Hem' kap·
·lak azo.nban 1l11101H~1 é$ gya
log. klmerü!\f{~ érkeztek vissza
falunkba.

Az !Ilhon·, rnaradl '.l11inl~gy.

6-100. munkásl cl kÖi.:s~gfó·

jegvzője fO!lI~lkoztéllta kél b~li

tUrI111sban . felvállva. :" igy él

kapofl 5'-:""7 pengön elteng(ld·
lek kél. hétig, A nélza jö!i mUIl- 'Egy óhajtott husvét.
káslömegek . azonban annyIra Pöcze EI'7:sébelnek. "Minden
me'gnövellékszómukal; hÖ~Y álmolll,."irójának ltl.l1dÖm
most "m ál: csak három hé/en' S·zcrcfctlel.

'
kin l I<.erül,hel fi s.or re.. éljl.]"'- s, 'I .Jú' vo.!ni!, ha egyszer olyan 11Iísrét lenne:
egy-kél ilet· mulvé'}' ex. IS nleg- .1!c>g}'aHelujákk(.?:tszelllllc permetezne,
'szünlk; merl elfogy a FOlsjJ<:Íll ,h ég ránk r6zsáz6 zápori6t frecskálna
'ml ól nyUjtali' 11lul1kélHalási SQ' S gyógyulni mindenki a keres:r.thez állna!
gé.lyössieg. . i\1eddön hullongnánakláÍJunldgarangok,
'. Tímár-imre· biró és Harsányí Gyöncyviróg-galtlrisiszuiiténc!{ahahiciI{,

:Lástló jójegy'ZÚ siirg{'js' felenliZsl .S' pa i-i\.1sféIJYt szifmíliak inegf<iradt fu~
[valmak,

teltek ·ll1unk:ásilink-szomOl'llülelke7.Ó biine k'n!1e cS:lka dalnak.
heJyzetchől és alázattal' kérlék . Gazda" a cselédnek ezressel fizelne,
a vármegye' F ólspálllél,· 'hogy l Futl'J napok csöndién szellt kacagás'
mllokáSáink ". eJhelyczéseérde· lIengne,
.I<~ben ill elél, es kormán yténye • E.!;)' "Uwírl" s;:áz níúdm;ölcllJc zol<oglla,

.,iökllél . és közn1u/1l<át vé~z6l<1illgóarcon többé vc~eilék ne folyna.
cé~e.knél el,iároi sll .... éSlu~dlélc _. Locsűl6lv:\r6 lány t()jás~al labdázna,

., A~'aI6ság az, hogy jelenleg SZ(jJöktölagyerrnek~zolgajllstllevárna..
End fódo n '844 csa idd fó, . 2448 S~emeklJen irgalmak leszúrtféllye égne,

'család/an, Ös.sze~<3n .Idlfi! :a.292 SUli0r1gó,tlC~kOlnánkegyU!ásszivgebére!
6 . T~rv'ú{'géllyScg!Jllkönronib.1 néonl'Jlna,

\enlber vÚ mUnka! é~ i«~l1yereL •KOilC.'iOrg6Iwhtulni soha he láholna l
A Zöldkere~it--akd <5 .~[,nyk ~ l~s oe orditoznánl{ stál~feszil6tl meg

ban segit. v<;/amilaz éhs~gen: (6tu
.öt,

:és. nyomoron, hogy naron'll;jn J ; l(ínokrajóságbólszednél1k hűskenócsöt.
. .'. .'. Angyalcs6kot érne az uj ntagyar-virtus,

!<ö::cl 400 IsI\OlásByerriJ\:I~n~k Oa?: ötdCisnck társtil nem kerülrtecinkus,
.lej ~és kenyér segélyt' ad é~ .OcresrC'miirkii!né'J1k, ami céda holmi,
hus\'é Ikor élnllll1:{ tl\{ éPle l (> ll. J\'\ul!unkérl Jázauná;)i{ harwt toborozni I

. Öreg és beleg lakoAokncik lisil· . Í:s titkon in-duJmínk ii(r(~j{atkertsllí, . ".:::s:iL._~ ..

segélyl nyui!.. . Vi!Ú;áió. 5Z:hl~id~~1 ~~ere.!v.eszi~r~tni"··I· ÓRÁK
.\l)fenYl! :>ztrMloltkílJ \{érk~ó reménnyel

. .. .. Nap8u~arat lálni 8zundil<álóejjel. . ÉK'·S.Z'·'EREK
EmJé~a Manrétás Le.nge ruhás tündt:r fonnaköréllkáfnlOt, .

·munkásoknaK. Uyö~vöriJlJcklálllá1lkcsupán-avllgot. DISZrÁR'e:Y·:j\'K···
. Felduuaút izmnkkalnem kcJÍcne vá.gYJli M

Dr:. Steuer György ny. ál/arn- S bertinkérI éhesen nehez birkot'állni, dús választekb'an
litkár fl i\·11111késsz.Ön:lkezelek .Dícser!cs:,ek" szállna, ha kalap'\llcg-fhlOmminöségben

Ibillcn, '. ....
országos vézcilóie"úOKneilt al T A U B E R. f:s ueflniil1l< tanyaz.na őriil<1(ölJ ri? I~fcn I .
enJr6c11 tIlun/ttlSO!llldk,é'!<lk o

(Jrii!;küll <Ii l~lt"l. M E Z Ö T U'R
Mal1l'€zába fal'lolt klld~yal{()r-

lalon. réMI v~tld<.. a."l'n\lnl~á' S'r-eretnélll,halIús\'étilyclll'olna cg~S7.cr, Gi,.f!1haziu~h.'lal siéh1_~"
Nelll rosl;i\un:l ~<lÜ:lk iöil!re a kereszttel-. . _

sokról KQ$ZU1f' ci0\10rlképel CSillog1.áporosJn slclid lsten Ember I...
emlékiildiifalallU! IM~ki'ildle. c Bartha András.

, Gabonapiac..
A §úza t<ivi/eli fárgyalások

eredménye mctg ismerellen, s
igy él vásárlás is nagyon szük
lérre szorul. Ez természelesen
a búza áresésél von/a maga
ulán. Relnén~' van rá, hogy C1~'

osztrák kivitel megindulása
ulán a búzaár ismél javul. B6r
kisga.zdáknál eladó búza Il)ár
alig van. A btldélp~sli főzsdén

17.20 körül mozgal! a IIstavi~
déki·80 kilós búza. Azdtpa
15,2@,a zab 15:80-as·áron k~IL

A tengeri mára 13 pengös árai
se.m érte el.---

. Dr.. Darányi J{álmán
földmlivelésügr llIinisZI.n ópri·
Ils 4-én lelle· közzé legujabb
jel~nfé-sé' cl velések óllélséról
és cl me7.6R'azdasi1~ cíllílpol{t·
ról.

A jelenles szerill! az ószi
velések álialában jól feleliek. s
a tavaszi időszerU mUllktllalol<
is folyamatban vannak.' Né
hány:·. vármegyéb~naz ős.zi

szárazság' és CI febrll ári fagyok
hálrállaliák él bUZé1 bokrosodá~

sát. A jelentés nem emliti
ugyan körze/ünkel. bM Békés~

megyénel<' éiszaki iárásaiban
is gyengébb a búza és ószi
árpa vetés, minI akár Szolnok~
meB'y~ben," akl:Ír . BéIH:svéÍnne
gye déli résién. .

A hlivös időjárás nagyban
akadályozza fl legelők fejlódé
sél, ami a moslellli takarmány
szükség idején aggaszló jelen
ség.

Közgazqasá~f._ ....~ ._... u_·.......

A ferencvárosisertésvásáron
az lIíolsó héten l~nyhllll cl pár
hélill emelkedő telldenciát lllll
laló sertés ár és vélelkedv.
110-130 kilós' fiatal Izizókérf
már csak 90-92 filléri fizel
lek. A szopósborju ára js csök-
kenI. Prima boríukérf 80--86
fitlérladlak, níi!? silányabb Illi·
nóségü borju csak 68-72 fil
léres áron kell el. A sovány
sertés ára~l1lelkedelf. Azallgol
senkamalacok ára 90-96 fillér
közölt mozgott. .

Búzaminöségi bemutató Deb
reGenben. A Ti5zánluli l'"lezó·
~aldasálli Kamara a debrecenI
és békéscsabai t-vl. Kir. Mező·

llazdasági Vegykisérleli ,Á.llo
másokkal karöllve és a föld
mivelésllgyi miniszterium láma·
galásával ezen R'yakorlélli cél
szoJgálalárakészitelle eló ez
é" májUs havában megrende
zendo llszánfllli búzaminóség;
bemufalójái. Ezen búzamino
ségi bClllutaló célíára a karna·
ra kcrülelének h~f förvényha
lóságaból min/egy 700 Illinlál
llyiijlöllck be és dolgozlak f121
a közremüködő vegykisérleli
állomások. Ma már él begyüj
lött minlák vizsgálalB befeje
zésI Ilyerl s a vizsgálali ada
tök összehasonlító feldolgozá·
sának munkája folyik, hOl?Y a
május hó 17-24 közölt Deb'
recenben megrendezendó ki'ál·
liiás keretében lárjo oZ érde
keltek elé él TiszánJul búzaler·
melésének minóségi vonatko·
zásait a maQ'yar ~azdalál'sado~

lom figyeimét ezen kiállilásra
ezulon felhivjuk.
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Etöfizctési árak:

Negyedévre 20 fillér.
iv1cgjelcnik minden hónap 15-én.

Felelös szerkesztö:

STEFAN BÉLA
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Endrőci, Széchenyi utca 2.

.- - .._- - _.

Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett

közlünk.
- =sz

A MAGYAR NŐ

A spanyol Iwnl!nullislák
htinös fanatizmusa hadat
tizent ~<riszjus egyházának.
Ülclözi!<, elkergetil\, megölil<
pupiail, ~7erz('feseit,üszköl
d\ >1111<11\ ti fclllplol1lol<rél és

il lüzvl'sl. dZ l'l1lh~ri ludás
és művészej, csodás rellle
l-::eit semmisili meg liéhény
óra alatt.

Kriszlus mennybemene,
tele után' a tizedik napon
is f o ri" aci a l m i átalakulás
kezdődött a világon. Szél·
vész zugásábatl tilzes láng
cSapolt kereszi ül az apos
lolok feje felel t, de ez nem
volt pusztifó, ér!é!<eket meg-
scmrnisüő IUtvész, hanem
a taIlitv~nyok lelkél átizzi'
fö, felhevitö tüzlál1g', mell'
tettre. munkára, lelkek men~

lésére, a- világ meghódítá
sáfa inditolltl a félénk gyá·
vaság sa!akjától meglisz/ult
apostoli lell<ekel,

A pünkösdi tüz erői 110
zotia gyenge, erőJlen vi'
lág'ban és arnid611 láng-/en
gerbe horHol/a a v'iltigot.
nyomán megujult a f ö I cl
szine.

Ez él szent tüz hátor hit
valtóli:ká és vértanukká
avatta az apostoloka! és
erőt adott az első pünkösd
llöpján megalall\Ult Anya
szentegyháZlwli: él népel<,
országok, a világ l-<risztus
hoz térítésében. :

.Ó.zels6 '-plinl<ösdnapján
beleljesedett I(ri~zíus ig'é,
rete: " Te Péter vagy és én
e kősziklára építem anya·
szentegyh~zamat."

A SzenIlélek lsten ráállj,
tolta Kriszl us e~yhá.zát hi,
vatásának történelmi u/jára:
a megvflltoftemberiségnek
az örök Udvösségre való
vezefésére és e terIl1észel
rölöl!i reladat tc)kéleJes vég-
rehaitására KriszJus saját
isteni tekilllél~'él és ha!dl
már kölcsönözte neki: Én
veled maradol.;. il világ vé-

, gezetéig! ,
Örök igazságainak hir·

detését, kegyelem-kjncstá-!
rának gondozását biztél reá. l
Neked adom a mennyek
országának kulcsait, s ez·
zel·a törvényhozás, felol
dás és megl,ötés isteni ha
tellmál adla P é t e r II e k és
egy hózó Ilcll,.

.s nehogy valal<i akár tu'
datlanságból, al<ár bünös
fOSSZ szándékból az egy·
ház isteni küldetését és ha
talmát kétségbevonhassa,
világos és mindenkitől ért
hető szavakkal biztositotta
missioiánal< rendkivüli mi
voltában: "Aki liteket hall·
gat, engem hallgat, aki ti
tel<et megvel, engem vet
meg ._ .. "
, Ime tehát a katolikus

anyaszentegyház eredeté
nek és hatalmának isteni
tekinfélye!

Az első pünkÖsd napjá·
tól, a Szelltléle!< l<iáfadá
sától a mai napig 'fennál
lott mindig; egyedüli és ki
zárólagosörzüje Krisztus
örökségének!

Nem hiáha intel! szent
Pál aposto!. hogy "ne Je

,gyenek közletek szakadá-
sok, mert,.. egy az lsten,
egy 'a hit. egy a kereszt
ség." Kriszlus is azért imád-
kozoH mennyei Atyjához,
hogy "milldnycíjall egyek
leRyetel~ ... " Legyen "egy
akol és egy pásztOL"

Kriszlus nem éfkarhalta,
hogy palástját százfelé tép
jék, nem akarhatta, hogy
emberi tévedések és bünös
szándékok megtévesszék
i s t e n i vérével megváJtolI
gyermekei l (lZ örök üdvös·
ségre vezető ut keresésé,
heil.

Kaloli!üis testvérem!
Amikor Róma felé te/dn·
tesz, biztosan tudhatod,
hOf!)' ió uton j~rsz. Péter
Ulódd 'o n'>miii püspökség:' l
ben Péter hajóját kOrrnfJ- I
nyozza az élet tengerén és
biz/osan eljut oda, aho!
l-<riszlus vár reánk.

Egy huszonöt év elói t elhangzott be
szédet közlünk rövid kivonatban olva
sóinkkal. 1911-ben mondotta el néhai
Gróf Majláth József v. b. t. t. A ta
nulság érdekében érúemes elolvasni és
gondolkodni rajta.

A régi magyar asszonyok.
A magyar faj egyik erös jellemvoná

sa volt minden időben, hogy meglJe
csiilte, tisztelte a nÖt.

,'WrlélleICIII igazoljn, hogy a ma
gyar nö helyzete a lársadalmi fejlő

dés kezdete óla mindig különb, jobb
és emberiesebb voll, mint a világ bár
mcly orf>zág és faj asszonyáé.

A nő hivatását a férfi- életére
nézve - jelezni akarta a "feleség" el

. nevezéssel, amely annyit jelentett, hogy
szivének, lelkének, életének fele,

feleség, fele segítség, egyenlő élet
társának tekintelle asszonyát a magyar
ember, akit megbecsült, mint a család
szivét, a családi tisr.taság szentelt őrét.

A magyar férfi tiszta szerelemböl
nösült, de nejét az anyaságáért be
csülle.

Az' anyaság fogalma pedig IllLlg.iba
rejlett mindent, amit csak a nöi erény
képvisel. A sírigtartó szeretetet c?:s hű·

ségel. Az önfeláldozást férjéért és gyer
l1Ielcekért.Az élet küzdelmeivel 'való
szivós szeIlIbeszállást. A háztartás ösz
szes gondjait. A tiszta házat, az édes
otthont. Borul és derüt, - szegény
séget vagy gazdagságot, takarékossá
got, bőséget és nélkiilözést egyaránt.

És a régi magyar asszonyok méltói<
is voltak övéik szeretetére, s a társa
úalom megbecsülésére.

A régi magyar háziasszony hire
~nessze földre elterjedt. Tisztaságér
zele, leleményessége, munkabirása, ott
honának szeretete, egyszerüségében is
aranyos kedélye, az élet bajaiban cso
dás lelkierössége. otthonát bearanyozó
kedvessége közismert volt.

Régi irások szerint a förangu höl
gyek maguk föztek, maguk fejték a
kheuet, maguk varrlák a ruhát, fol
dollak és mondanom sem kell, hogy
gyermekeiket i!' maguk szoptatták és
nevelték. ,

És nemcsak a középosztáJy család
jaiban, de a nép tiízhelyén is a leg
ideálisabb állapotokat találjuk fel.

A magyar családokban az asszony
szőtt, font, varrt, mosott;- vasalt stb:
Böjtben leültek a szövöszékbe és hus
vétkor tele volt a pázsit fehéredő vá
szonnal. Azt összel fel is szabták, meg
is varrták. HáZIIk népét ruhával, fehér
neművei maguk látták cl. Jó vászon
nal, szövetekkel töltötték meg a tuli
pános ládát. Mire a leányok felnőttek,

kelengyéjük nJinden készen állott. ;;
Igy volt ez nem is olyan régen.
De uj idők jöttek. Uj asszonyok,

modern nők a társadalom minden ta
~~ozat:íhan, akik Jlem vállalják többé a
i1áziasság, ;J j(' nan!aas7.0ny. a sok cl
foglaltságot jelentő háztartás fárasztó,
nehéz gondiát. A megromJott közszel
lem megtépte az anyaság szent fogai
mát is.

Az igények megnövekedett uralma
megkevcsbiti a családalapítás gona.0-

lalá!, s a házasságokban a g}/('rmekál
dás szeretetét és a gyermeknevelés
szent kötelességét

A nók nem azért akarnak a család
ban boldogokká lenni, hogy általuk
mindenld boldoggá leggen a családban, '
hanem, hogy önszemélye, igénye érvé
nyesüJjöil, ha kell az anyagi és erköl
csi pusztulás romjain is.

A hires háziasszon}'ok korszaka, a
jó gazdasszonykodás ideje tünőben.

A magyar előke!ö osztály asszonyai
többé ncm hiiszl<ek jó konyhájukra,
egész életrellllszeriik megváltozolt.

De nagy bajok vannak a tisztviselő,

iparos és földmüves családokban is. A
háziasság kÖ51:felfogása, a takarékos
egyszerüség, az okos leánynevelés ve
szélybe rohan itt is.

A régi olthonszerető, dolgos anyák
mellett ott áll a modern leány. Ö már
nem tanul kenyeret sütni, nem is
meri a magyar konyha szép művésze

tét, helyette elvégez a háztartásban
mindent a cseléd, vagy az édesanya. ,
Ö csak vár, vár. Vagy állást, hivatalt, •
vagy jó partit, hogy férje a gondnélküli
életért; szép, ruhákért hozzá' jusson
szivéttc.z.r~relméhez.

Nem Ismerik a takarékosság fogal
mát és élt!trenctszerét, igényeiket fér
jük kielégiteni képtelen, s jön a civó
dás; szemrehányas és végÜl a válás.

Ma a földműves n'ép ládája üres,
ágya ,nem dagad a sok párnátéJ, duny
hátó1. Hitvány bolti rollgyra megy a
pénz, ami még a foltozást sem állja.
De még azt sem az asszony vagy az
eladó lány varrja, hanem varratja uj
módra, drága pénzen mással. Legtöbb
asszonya faluban ma már nem fon,
nem szó, nem szab,' nem varr. Nem
arat, nem kapál, a szegényebbje· még
talán marko! ver. Az aprójószágát rá
bizza a cseléd jére, vagy a béresnére,
a tehén gondozásával;fejéssel alig,
vagy ritkán gondol. "

Egyedlili gondja a kényelmes élet és
cifrálkodás. '. , ' ,; ,

Ezért adósodnak a . falusi, családok,
el'ért szegényedik a nép.

A falusi családnak is, a kisemberek
társadalmának is szive, lelke, boldo
gulásának feltétele a jó háziasszony.

A falu védelmét, jobbsorsát - a'
papság és néptanitók lelkes munkáján
kivül - legfőképen a kötelességtudó,
keresztény magyar nöktöl, Krisztus pa-'
rancsait tisztelő és átélő magyar anyák
tól, a régi józan, 'okos és igényeiket,
egyszerüsitö honleányoktól várhatjuk.

Kivonatban közöltük a nemes - Gróf,
őszinte, igaz és megszivlelésre' méltó,
beszédét. Azóta egy világháboru, for
radalom, megszállás gázolt keresztül a
hazán és a magyar társadalmon. Ha a
boldog Nllgy-Magyarország idejében
visszatérést sürgetett a lIll<gromlott
magyar közélet a régi nemes hagyo
mányokhoz, mennyivel inkább, Péiran
csolóan kivánja és követeli ezt' asslO
nyainktól és leányainktól a trianoni
csonka, koldus magvar élet. '

Szerény, igénytelen kiilsejü, minden
fény és pompa nélkUli magyar ottho
nol, is adhatnak nagy férfiakat, kiváló
honleányokat a nemzetnek. A lemon
dás és nélkiilözés ma nem szégyen,
söt hazafias kljleJessé~teljesités I
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S7~1I1111ill. F.:z kis,;rklllek. kl(

s/iil. \w lllqli('kl1I1Ck. knro!.
juk kl.

7.) A !eventt>-ifjusagnak i1Z A.
C. s7.0rgalmi1l6stJro li v.:llltls
~E' köz(lklafiisii~yiminis:?ler lll'

1)~.8üO/J935. VI!. 2. sz. ,"ll ell I

[;jadoll r('IHlell:(~:!Jl:ll inkzk ede ft
cl:! islelltisz/clcihclI \'oió 1'02:>1:

vileleröl es islwlankivüli tOr
\'tlbbképzéséröL ':"\ lelkészek
és a le\'cllfee~n'esíile!ek/)en

hci\'d foglaló ep,yhí1i:1-:özsés;!i
n!...:gbil.oHak kiilönü~; gondot
fordil~anClk arra. bogya [<afo
líkllS leven/ék. olddlók feliigy,,
lele ",'alf, Illiseh<1l1gafási Js

eRyéh . vallási kölelezcflségeil<
nek cl'-'1<el jtgycnek. Töreked
ienek arra is, hogya kalolil, liS

kventél< részfvcgycllek él kar
lolikll:'> irányu i~koliÍnkiviill

népll1üvelés!Jel1,a kalolilms nép,
111iivl<'Iési QlóCld<isol,on c?s kul
lure!sl~kt?l1.

Aiilnlalos. ho~y ·lllÍllél több
katolikus léllllQslüleli lagot bíz
zanak meg levelllcoktalói teen

dőkkel. miáltal elérhefó, hoB'Y
i'I kél!olikus szell"rn él levente
ifjuság kerelébt?ll is. inkább
blzf9silva Vi'ln.

Az áil<:l!ános kalo11ai isme*
rejek nyujlása l11~lkll l11indi~

fordilsLln\c gonc1ol (lZ crk(iksi
ne\'el;isre is. ~\orCSOrorfonkénf

minden egyes foglalko7~S éJl
kalrnávé!! tarlslInl< erkölcsi eló
adásI.

8.) Alka lmas az ifi II sál? k ö
z(ilr milkedvelö·gárddt is l1leg
alakifani, kalolikus oi<tató ir(j
nyilé1sa lllelIelI. A szindara!Jo*
kat él célnak megfelefóen k~ll

mes;1'válogatni. Ne engediük.
hogy ezen ifjúsáBi. leven/e mli
kedveló elóadá~öl(Q11 az ujabb

lwrbélll Cllll1yira el/'Mapó<lzoll

főviÍrosi operelIck kcrilliellek'
elúchlásra. lI1~rl é.'I SZÖ\'l:~, él

dal, il lánc. él diszk/ek. Qg\i
szóval az eR ész szellem lávol
esik u~y a sZ<2relJJ6. mint a
falusi ha\lgafóság -- gondol 4

kOTás és érzés vil6gálól. Nem
is lehet velök sem erkölcsi
sem anyagi sikert c!JrIli. Ki
vánafos, hogy az A. C. I<öz
DonJja rnef?feIQ!ó szindarabok
ire.tására pályázalof ltirckssen.

9.) AIClkilsuk meg a legény
egylelet. Adjunk nekik alkClI~

Inat a szórakozásra.
A legénye~ylef keretén belii!

megszervezl1etjiik flz éneldülrf,
őnkélJzókörl. szavé116kr)rUSI.
műl<edve lö·gardél/, sporlki)rj,
vig('\!Jni bizo1l3ágo/, zenekart és
léHI all1la I,é leleI ad va neki erlékes,
hasznos munkál fejliink Ili aZOll

a téren, amely az ulóbbi icJö 4

bell ilnJlyirö elIJ"nYélgoJvCl vall,
d~ élll1elylóJ él legkibbet várjcl
(lZ Egyház, Q fársudalorJl és (l

haza'...

(A Szociális- I<arilflliv, Sajfó
és SzervezésÍ szakoszfály mun.
kalervél helyszüke mia!! jövó
szá 111 II II kball hozzul<.)

~ old<:tl'
________-....~_'O'_'~v;.;..~~')oO. ....;............. ._.__..... ~~_... _ .....~-.................~._..._: ........w~~~~...,~,~'~__....__<'I'T~~~

K· .:.,.... 7~:.::'<I·k'· 'A'k ":I j l.. ' a:·t t:o"'<"~'U U'~." . IP'IO I.' li) Sl()r"i1;Ii'.~/Z'Jl( (1 S7 ljlő-
:' ,: " ';.. ~ , '.. .. ~ 'I érfe!((~zlet('k rmds7.éres~öb megtltT r

..iiiiii';i;;;·'iiii--:iil'~':_'';;i;:_·öööi;~_.;.;a....; .......--iiöi;;----;;;;;;;;o.;;,iiDi,--""'''''=;;;;;;;;;;;;;;;;·;';;;;;';;''·''''''''iöii''.'''-;;;;·-· I tásálq;lY ('\I1(:n 1t!>.!i:116t>b' l,él,

Ai~~~drÓdit~sp~re~i:<,'I reszt: vagy',szobor l?Olld,);,(jsal.! szer-h~IOII;"I.()". hon' ," szü-
:-:,:/ ../'kerqlef·':: ·.Az egyhazfin. yogy hM<1fJS-/'o-11Ól< é~ al, hkol~ ~~vi:ltes nlun- l

papsága Körösladán\ h,lll mti- zon k!~ül ve.sni.ik i~énVbc. ~/.:I; l 1,6ii:l (1 j.!\';·li!!,'k2k llneli!:;,hlél
ius6·án .IMlofla (avi\~,'i köz- ITlllllkéJ/al' rallte:vde~ c,;llélhol. l!l,~~!J':ll:ic il ; i\!,illl u"dményl.
gyülésél ~.,. fetzer Jáz....·!'j péÍp11i Érez7.lZk, hogy ez i.lZ Li hlvi]- 4.) JJUdul'lÍ/ !!i:;SZllvél/!lének ~'In-

kamarás, l' -iperes ellJöldésével.. lasuk és keljel1~k nemes ver- i0knapiól ll ..' L'~~é1k al. iS!'\lljb.ln,
A közös :;,:enfg\'ónás végzése

Se!lyre ezek liszfánfilrlásaball. hanem a r~IIJ()llc!< n.; '5 l érl! is
ulán éi gYlil,li Szalé7iálllls rend·
ház. Főnöke larlot/elmélkedésl. Ne liiriül<. hogr il 11111ádH}tl le- rendcuiik n~q:l\'a~~' nll2l:: él

a lelki érk!,ek gviijtésének fOllvókcresit vaS?y :;;~()iJöi- (N.z-I r?,\·i18/PIl. \'(1,;:1' ()SS7C!: i
losság(jról és a lelkészkedö ,pomuki szl., JéÍnos) clcíf\'vlt, i\d~Y('1l f()ili:)f' C jubileum J

papság Ilagy feladalairól iÚ diilclkL'Ö. vagy a filiu !<o!du" J 111 e g íj 1111 ~ II l J s e I!S an-I
Aclió.C?llhol.ica l<erelébefl. vol/állok cégére legyen. Aián- t nélk kidorn\l:'i!asa, 110~Y :'l 1<0-

Ezl köve~ó[eg cl lelkipászlor- Injos él bivekeibe\'l'/cllli II I!~ ·folikus I~!-!yll'_~/ és PaDa, ami-
kodás aktuális kérdései I<erül- "1 I. lurgla Ja. szt. mise nlilll é'l li- kor él ma!-,:,'yéll' Ih~l1lzel baiban
tek megb~szélés alá. Timár
G l . vek is kle,lienek 1] 11<1J} én~~ voU, 111i!llki1 cr\<öJcsi és an"a-ya a kOlldoroslanyai lelkés7kére. '. I 1

aszivgárda"'veZelés helyes I j.fi .iál1lo~dt(is{JVilj siclelt 'i'lill1élk
'. [ Kiv(jnalos a népl2l1ek gondo-
Iranye vei! és" módszereilis- z(jsa. l(llpri'ldllik:-;i.ir\~. llle~l!llé:nlésére..
merfetfe. '

. 6) A faluról városba köllö- KiilöIJiisk.zPPl'n kidof11bori!ani,
Délután.a kalolikus hivek l

zó cselédeket j·elcnJsi.ik be az JOg)' él I;it '1IAc'5i vész ulbn,,népes· részvé/eiével az esperes- I
illeló' v it r O s nl,,'hilniáj'ilnal<, al1iÍkur {l Illd"var f1.:'llIzel él né-keriJ!et előadói iSll1erlellék a Ka. . l ,..

to/ikus Akció jövő évi munka-l amely va!amely I1Ól?pvQsülel-! m:::lekl1t?z for~llIJI ,Cl förökökel-

Iprogrammját. A lelkes banl?n_nC'k gond07nsAba aidllliJé'!!ja. A 1~111 ~(.~f?li."":·R"r!, ~rlJeo d nlas- .
lalban lefolvi gyülést nagy fon-. törvény iSf2lőirja, bogy csekd- vff/lilsu felekczetek hivei akG~ I'

,Jossa·(J:'n:'l·focTv"'- ,"'la'bbl'''kl)''ll .Iarlóalkalmazollcil a I'dsár- és J'l j'[
",u u 1< u u u u cj vo/'. a { ?ol,l meg. A nép 1'21- I

részjelesen isrl1erJeljiik. 'ünnepnapi islentiszle!elekre h.<;- l
'Ieles elcngedni. I kében ig(;1l alkalmas pillanal
. 7) A faluba fol\Oz.:1losal1 kö-l ~lrnrllyilel1i a !<i'llolikus Egyház
zös imádságoskönyv b~vez!?- i é"i cl PaPd údemcil, ér/ékei',
lése kivánalos, Illerl lélssan I inil "k()szönhe! és mennyivel l

InfÍr cl. ö relzek 1w1< sem iesz: l tartozik nekik il magyar Ilem-
i ll1dköll yvük. Ü~y~ i Iii (,dL hol.-! y I'

/,(:1. .. i\1clllcsak él korOlJill kap·
C8'YSt?R-2S legyen g\'.zrlll~:kek:,

tuk Töle SLC:'lll !s!viÍnon keifiuság- és felnő'Iel< sz<Írnflfi:l és l
, olcsó. 'Idósebbeknek nagyobb l reszrlil, t1011eiTi erkölcsi ,~s f

hetüki,el legyen nyom t i1 IVeJ. ! anYélgi iámogatásával a 1451
•. 11. Kuliurális szakosztály évi lörök uriliofll után is Neki

. '.' '" munketervét ,. kC;SZÖlll1"íiUk talpfaál!asunkar.
. . inlegritá5lJnkal.

Stefán Béla pol·g. 'isk tanár' '.
ismcr;elle. Tower Vilmos' J1\'lJl?~lmazott

• Kllllllrális téren arra Iljreked_,'ábOri föc<,pc'res: "Apápák sze
jiink. hogy a falu, Jelkkídél in- repe Magyarország megmentésé
lenLivebb katolikus s7ellemhenbp.n" c. r"ndl<ivüt érfékes köny
Iranyi;suk s l2l?yben gilic!e;sagi l v0b121l reni.?e!x;g- adi'llot hoz fel
és J~li.':velődési ismereIéi is mi- Xl. Joce P'~iJ~ érdemeinek és
nél löö!l katolikus szellelllü tar-

klleinek killllllaíd~ára.ialomhlal löllsük meg.
) A II C I 'I 5.) Katolikus népkönyvtárt léle-l. z H, . I<u iura is si'.éll<osz·

JálvánJk jövó évi pl'oQ'raml11- silsülll<. ~J~ lll,), nincs, ilZ is-
;áhan nagy st/lyl kiviln hel;-<?7- lwldköll\-'I'/drl i ... fIl1l1i1~Zl1iÍllJélt-
ni a helyi iskolánkivüli népmii- juk erre d eli/fil l<iGlló garall-
velés ,munkáiára.. Az előddók ci~!val. At egyház.községi köll-
közölt minél :főhn ml?gbizhatö, s,\?,vdésbö! l s7ázé!lékot for-
katoliku~ életet éló, él lan!eslü- diisunl< err:? ct célra.
lel tagjain kivűl más in!elligens
~Iőadó is legyen és URY állit- .Ajánldlus rei~7.ó!ilöni él kato-
fassél< ö~jsze az előadások lé- likus jl1lclii~"'1JS közönségej.

ITI :"'''' ho e I "lr-)' t-i. ho~n' él!ciPv:K véln eaocTadhalólj u, ?oy az r (O ,3, <.!rSéJ~ t"-

dalmj, gt.zdi'lsági és eg~szsé'i!-l es nélkiilö7!JQI<1 katoJiku.') köny-
ül?yi ismeretek bőviiQ3c'V~I, fei- \'C, i'ldilknoa odil erre a
világ-osifasávfll köz(';~bb hoaa c"ir<J.
él faluI ~\riszfushoí:. .

Fel kell szólilani a katolikus
A tanyák, lilidk sz"l!emi gon- könvvkiacló vállalalokat, lio~V

doz~sa i.'5, nagVO~l ~ivái~éltos.! szin/én adakozzanak a nemes
2·-u jCHlllobol, nJflS lili"jiP<?IlS I'" l l.: . l
öllkénfes vállaiK(lz6böl áiJÖ. '.>2 r~, éJ!np<!~t ,rflnklin lcír- l

j
:"<u![;1. Egyele!ll! !l:'omdél. \la é\'

oktaló lársasá~ cl,ly elóadá's-
sorozaftal néhány léll1Váf..:'s fa, végén iUíO!Olll könYH'I<el \'~-
nyai körökel sorra vche! dt"c i s~r(Jjuni<. IIp'\'{~nallnyil ingy('n•
meghirdelell időre. . I li:)z[('klpékl-3I\~!kénl ad.

Ajál1lalo5. hos?\, a lléJlJ~'nb!' l ,'\Il!iq\lé'iril:r1l(\~{b01 is lehel be-
létszámu I<örökhen al(lDisl1l~r~- ~zerezní oicst')!l jótll!apolhél!l
Ic l< f2 i IlvlIiló. vap-\' lov ii bbkép- ! Ir vő k ön \' \';': l\.'/ ~s S? i n lén arl
~Ó lanfoly~~ok is rend~2Ies- I' ,nak lis"I~lell)';idé'll1yokal.
senek él telI napokon. ,fi) Ne l,eriilie el figvelmün-

S2.) A~ (':i,~)ere~i ~eri'llc~tben 4~51 k~>l II diapoziliv képek gyüj/emé-
liJgu lIepm:J.ve/ésl bzzollsag <:!a!<I!- Ilye sem. !.l. \'elj!cllképes előadá-

I~~sék, él~ik utikö,II~~~ mel?t~ri. sok uRyanis ki;zkeclvellségnek
kse ellene ben belarJak a )<ertllel örvendenek ésrcndszerillf nagy'
közsl2geif és olt előr;: meghír. !Jé':/iÍsuk is ',011.

delell időben katolikus szelle- Bangha páter kalolikus llépie~,

IT1Ü lIépniüvelési clüadásokill néJ~yon olcs!) regénysorozallJleg-

larlanök. Ílldili1sái i~L'rk q:iY'surr-z néH'Y

.C Hitbuzgalmi
szakosztály

10VÓ évi prowamflljál .Szabó
Fligyes szcghaimi plébános is-
mer/<?fJe. . .

I) Ahol é:1Z úlóJsó tiz ~\'b(Cn
népmissió nem voll. é:17.okon él

helyeken' az 1936/37. évben
tartassék. c7ekel a népolissi
ókat alaposan eló' kell' késii·
leni~ ul?y,.lelkileg,; minl,::-teéhni,..
kaHal? ;a: szószékról, és ;röpira
tokkal. hog\, az ulólsó helyre
is e!juss~nak. hog\1 dZ ilyen
missiók=all<almával a rendkivül
hanyag, évek óta elrilal;adl Ili
ve·k is részlvegyenek s azok,
akikecldíg rosszul végezték
gy6mísukat.

2) A husvét'elófli 'lriduumol
l1lind~negyházkö7.séRhenéven
kénl ·magIMlsák.Ha erre az
alkellomra szerzelesl nem kap
hatnak. él plébánosok felváltva
'arlsák meg plébániáJukon. Jó
volna,. hi, ezen' Iriduumokra a
szomszédos kerületek papjai
cserélnék ki el?ymásl. NaB'yon
kivánalos volna az egyházme
l?yei' fllissiós, egyesület feluíiJá-
sa. Idejekorán kell jelezni
a m i s s i ó s vagy Iriduurn
meglarlását, hOSlY felkészülve
mehessen az' előadó.
·3) Kiv:ánat(ls volna a ielllp

lombucslI ·megünneplése olyan
Ilelyen, alJol' eddig nem voll.'
E napnak adjunk katolikus tar
talmat ki'lIOlikus nap, vagy nép7
'gyülés fartás(jval. zarándoklás·
sa!. ,~<özeli közsé~ek lemplom
bucsuíra kölcsnöscn indi/sunk

•bucsuj(jrást. Ez katolikus meg-

mozdulás, 'Iünlelés, prolesláléÍs
a'./örvény keretein belül él ben
nünket sérIó,' a községben,
val?Y az orszál?ban előforduló

~semények. eljárásokellen.
4) Hilblligalomi egyesületek

évenként larlsanak közös ün
nepeI közös aldozássaJ a szii-
lók és gyermekek bevonásá'
val. Ilyenkor a csalilook fel
ajánlása nal?yon helyén lenne.

5) Hitbuzgalmi nói és le
ányegyesiikleknek tegyük kö
lelesség~vé a lelll\Jlolll. teme
tókápolna, Iwtárban levő ke- l



Az elsőáldozók fehénasiÍl'..
nöpon járultak ClZ Oltáriszenl
SQgl1cz, Közel 500 iskolcisg\'er
mek veHe s7ivéhe az Ur kzusl.

Dicsérciremélló eseméflY,
llOgy flZ écl~Silllyák I\ÖLiil is
SOkClJl egyiill jilrullak a szenl
s(gckhez gyermekeikkel. Vaiha
az ,;desa\Jitk is kövelnék IC jó
p.?ldClél(lds I. -

SzcnlcilclOl.tls IIlán (lZ OliM
e~yesijlel és Nói-ligJ ve'lelŐ

tagiai szerelellClkomán VQlidé

gcliék rtH'l,I' az elsóáldozókClL

Az endrődi Level/te Egyesület
házi lóversenpét 17 -én IMIjél. A
járási levente verseny 24'én lesz

. Gyornán.

A vármegye polg. iskoltlk
lanlllói részére rendezendő lor
na ·verseny Piinkösd,hélfóién
lesz Gyornán. Az endrődi rk.
polg, isk. fiu és léánynöven
dél<ei is több számmClI indul
Ilök.

Ugari ck. iskolában él mii
kedvelő gárda f. hó 10-én I->a
róczClY Gergely rk. fanifó ve~

zetéséve! szini előadási rende~

, zel! él kövclkl2Ző szereplókhl:
Varjll Magda, Tóth Cecilia. Ti
már Margi!, Dávid Marisl<a,
Csuvár Viki us, - LiziezélY Ed(',
f(napesel; Bálini, BoiHál lom',

, Dil1YCl Bálint, fülöp t'vliklós,l:;'ü,
löp Elek, Szurovecz Mátyils es
BlI'UISándor, -- A szereplők

véllö01 eny-nyi en cleré k munl, át
. végez kk 6s sol<ószi,nle tClpsol

IQ raBak,

Hitbuzgalmi egyesületek haví " 'AKatolikus'NaggyüJés, pIa-'
ájtatosságai: 'kátpáIyá:iáta~'~AiAcjlö'Calho-

Május 17-én fél A , ór.;Jkol'lica ors7.áj?öselnöksége pályil
szent ferenc fil. reFldje, 24 ·él~ zato! hirdet ·a ,-27. I<alolikus
f,d 4'\;01' az OItáregyesület, . iu~ nél~!lsyülés plakáljának meg!el'
niust -én Mlelöli fél 10 kor ,vHésére,.. A pJaká/nélk él nil~Y"

jéws SziVe Szövetség csoportve , gyiilés közponli., gondolalál;
zel6i, iunius 4·én fél. 6,kor () "Krisztus és afalu" kell kifejez-
Leányegyesiilet és a Leányklub, 'nie I. dii 200, ll, dij 100, III. dij
illilius 6-áll f~l 6 órakor Cl7150PCllgó.f\ZIVilágOSiláSiaköz~

Euclzariszliklls Férfi,liga ldrlla I pO!lii' iro<lct'o'u;- IV.:' fel:el;cTek~

havi ájlatosságáL ,Iere 7.
. ;

Endrőd, (936. május 15, HÁRMAS-KÖRÖS 3 oldal.
~_.__ ..-.q-"-"""'':''~'''''''';':''U~L~::l~·.J~~''''·''';:~~.%~.o.:;,,~~~ ......=-= =-",,~~~-~ ...-.-""'JQ'I""'=~'~"X"""'-'''''------'-'f''''---------'-'!. _i - .~

A családgondozókhoz ! l Eucharisztikus Egyházi hir~dás.
i\ c,;aládg()nl!u!ó~: és U})/',c~". ' konaresszu~'t Mdjus 15~től, Nq{ESi, lános

llwt;l>izoltak irfSllilll kt!Üil i~ !!leg- o f Unnrpéne\( v.!ÖQSléfeIÓ( nvolc
!<;ipi;\k ugy,!!) l1l11flk::ltörük és l'd, rende7cii ~?ulno!;ollmájus l I .. l nClpOII ci!,' minden este; 6 órakor

adataik elöirá~at, nehogy mégi::> én (l viki cf..'ylJtJzrnl'QyeEuchö~l litániát mondunk a Nep 'sz. ]Él-
tfljéko'lallanságban maradjanak riszlikus T Jr,sul(lIa, nos-ki1polnában.'

és íl reájuk hizoltak részéről visz· Dr. Hdflüll( r Is/viln váci me- t\:lt1jus 18-19 és20·án rej?gel
~.·z(\tliasilá5ban n~~zesiiiienek, ez, " I l k I a 7 /JriÍs ,'31cnimi."e LIliII) Istent" ~Y\Z~Pll:'pl) ( C (lŐ lele é) cl I I i "
UlfJll is fcllárjuk ,JlP" [('í\!OS tnllll- tőbbjililll 100 lcikipr1S?lnr cs 1 ,~ng;2~:rlelő (;s áldásál kéró kör-
kaklauiitol, I1lf!yd pnnlüsíln ~~ 10'bb l' - I j'k i nl~(!;.'l f~~szlik!ekhcz. l

.
' , e7.('r ,ilVÜ ',diO', uS .\,·e,IJ l

Jclk 'll'SI)'el'elesen vég:ezni IMtoznalL t l í~ "k~'!'eSljl'd('O', n"'),ok"'t" kO","' l ,~SL él Sl~fl('1I SI (iU!lll, R'YJ!le- l L. '" u, ....
l, i\ csaláúgonllozú, - mint S-oll, - Az ilf! ri ('gyhflzlllegyé- l Vl'fi Atdozócsütörtők:Jez us t\lleny-

j6 példandó - Isterlfé;ö, vall;l:;- [)(jl dr, Tc)rök Dez:3(i élp á Ip li;' , l bCill('iH:?le!:'?lle!( ünnep,!: ",mikor
erIc K!!.""" tekintetben !iif()~;riS!rtla"l1 b' 'I''' .. ' l I 'lOU Ils fl kondorostnn).'flil'skolái' c-Iso·-

lJ -" :'1(~S .Oro'iSll?ntllli (, öS,ro 4 . ~ - -
e'lel.el '(I, - Istenli'l! és e).':vh;:iziól f! I illuoz.) !)ÖV é 'I)(!,Q(Ol', ." '" lo"')bl'c: l)OYI (Ol'tllell\?!ie vunulf or.: él I ' ,,~ " lJ

előirt v:11lási köielezell"égeil: él fej'~llcrcnui.!.k léfllp!omáb8, iskolAk elmélradolr !éll1ulói jfl-
vas Á

,,- és,' Lillnel)\1aj)i ~:,elltrllise "'I j l 'I' j" I 10 . l rulnDk <lZ Ui' 'J'h~lIs ;',i('jl'í'l szent,
cl t "Ja (~eOI óral,or a l\le-i _u l

hallgatásI, husvétk(lr és karácsony- Ryespiispök ft)ptlpi szclllmisét l
kor il szenlgyótlá~ és áldozás mOfldn!i. A váródi cgyh6zme- l F naplój kezdve Pünkösd
vl\'~zését, a böj! nlegiarlásál hü~ gye papjai közül CSI('!'llllS t\'1i- , ünlj;'-pt2 iR cl Sz~nllélcl< lsten

sé~csen teljesíti, tté1,lv apA1pkbá,n<.)s ,és. Borba:; l' dicsó::;cf.!érc minden reggel ~/4 7
2, Csalá( l·l·~II:ln és hozzátarto· 1'\ o' r"IIO" a'l'f"/<'ssa' ero' ,>cr" \k E-

<> I-" aI .nenlandroSI plebanos' je. I u , ", ", V.. öZUI '.

z6inál e vallá::>llS szetlemei ápol· len lel< lTI('R él IWllwreSS71lSo11. , l;iiQl~c(!d hdejezése ulán az ősz-
i;l. gvp.tlnekeit iillttld,ltOS, hitvalló l szes hitbuzgalmi egyesületek és

[),;Ild,'l// 1','1 12 ór,lkol'i' viÍr-
1;~llolikJIS ekllL: IICVl:li, s'tíl'6iÍrdis!ltk Pünkösd iiflflCprlrl

3, GOlld,(lS:l1I iigyelllek iirra, kllJplollli)<l1l dhj~\,liJ-':::i voll él közös szellhildoztÍsbafl Ilödcl!lll1k
" 1110 pilpsclg r~;:-;J.~'rc, <llllelycl1 dr, Május utólsó vasá.rnapjánhogya lelkivezetésül(re OIZO . - il "kcgvele:n" lslenellek,

12 család legfontosabb k~tolikus Tíef~l1lhf1ler józsd papai kö- Május 31,én esle 7 óral<Qr ünnepélyes szen I mise ulán ál-

l "? LI marós, dr. S:dvó~ DO!lát ben· d l tkötelességeit hogyan te jesIIt . I il kÖrrlJUh~licj és szvnlbesi'éctdel oZllnk él világ láboru )a[\ hósi
hibákat vagy mulasztást lállli~k, ,cés tanár és dr. Várkonyi Fi,' l fejei.:Zük b(~ az idei rnéÍjusi áj· hélJlak emlékének , él tiősök-
co. ~/,crelettel és j'óindulatlal fig\'el- dél cis, ;derc.i ig,nga,ló IM/otJak l !öfossanok"'·I. _ '
., J ö u szobránál mi.isoros ünnepély
mezletik az i!letöket és élctjavi. gondolalokDMI gaLOag, él pap"I' Pünkösd szombalián ,vigiiiás kereiében,
léÍsra buzdilják őket. ,>ág i\2!kiéléléklrnélyiló elÓiHJá, szis,;oru böjröl fartunk. _

4, Különös figyelemre mél!as~ so!«~f. .', Pünkösd hetében szerdán és'AKondoros'tanyaközségsori
sák a reábi:wtl cs,tládok h<íZ{\S~ 'UgY3IJl'Ildwl' a barálok {cmp- szombaIon' enyhiteJI, pénleken iskolaifiúséga május hó3·án
éldél és családi viszonyaji. -Ha loniábon a ilivC'Í( el.l'i2i elölt dr. szigorll bÖjlöl· r\Zndel az anya- színre hoz/a Gárdonvi: "A bor"
vis'lálylwdás! vagy erkölcsi vc- !(erner L~f\'0.11 Déipal kómQres o,zl?nlegyház, (Kánlorböjt.) c.3 felvonásos népszinmüvél,

sz '(lyl ,láIJla,l{', a tt'd.véries ill.tési larl,o'!a.k ,b,'2S/l.:'dciHc l , I \," k" j . I ., 'naoy e. rkölesi és anyaoj :sil<er-t: ~~ 'I-"un OS( utdili e só vasá,rna~1 '" lS

és bl!Zdilást ne mulasszák el, Ha Délllldll <3 ördkor báró Kröy 'pol él Szentháromság' EgYIsten; rel,akövell<ezó szereposüással
l [) , , ,'Baracs Imre - Timár István, Ba-elJ'árásuk eredményt nem lOZllél, ál f. kfJoül1ol\, oalassBj?YClf- lisziejelére 5zenleljiik. - E, na-,

racsné Szunyog Juli .,- Hornok Teré"
!'clentsék a körzeti vezelőnek, fon- maii plebüqos larloll .elméJke' pon fejeződik be a kötelező hús-" " zia, Baracs Matyi - Varju J6isef,
los esetekben Ll lelkipásztornak. 'dés! "Al ElJ<;!larisliqés il papi vétiszentgyóriás'ésis:unfáldozds: Szortyog Rozi _ Homok Margit; jan-

5. Figyeljék azt is, hogy az lélelz u cimen, 1ll",lv U/trli ima időszaka. '''''-3u1'yo's bÜnnel ler- csi Imrének a kis fia - Dinya Sándor
ifjuság tervbe vel1 Iláz.asságkötése óra kövelkezQl1. heli lelkel az a meggondolal- (II. o. 1.), Ö7..V,SzUliyogné - Szilágyi
lstt:n és az allyaszenlt'gyház fÖI'- f'::3k 6 órakor l-lar,aucr nw- lan ~{]iolil<us,i)Jd hitetlenség, Juliska, Pákozdi Mihály -;- Salamon

, Sándor, Göre Gábor, bir6 - Vafju
vényei szerint Iörlénik,t? Ne fc- b!yéspüs!,ök \,:z~le.'32v(:1 L:UC'1 k'~lönL Vögy hanyógsár.r miall Boldizsár, GöreGáhorné _ Katona
lejtsékfigyelmezlelni őket, hogy hi'lri3zlikus l(~irlllenel voll. Ille- (:\;-:ilrid leiké! (lZ isleni Megvál- Magdolna, Durbints Pál esküdt _
kcllolikus ifju vagy hojé\don - Iyel Ti? D,~ull1 és áldás fejezel! tó elóI. lvlaj?a IÚlIs. az igClz-Látk6czki László, Eszter, özvegyász-
csak katolt~\us tcmp\ombankor- oe, _ 'rilOncló ésigCl7ságoslslen Illon": szony- Látk6czki Jolán, Ceglédi Pál,
hel lsten és az Egyll;íz e]h!t is dolJa: "Ha nem eszitek az Em- Kovács és állatorvos -'- Hanyecz Be-
érvenyes házilsságot l - Szükség I A nög',' lelki haSZOnl1él! zá- riedek, Zsuisi, cseléd -Sálamon Ka-
esetén !egyene}c jelenlést a lelki' rull kOlll?re~~Lus rendel:esc ő bern.a Iesiéi és nem' isszátok talin, Kátsa, cigány- Szilágyi Botdi-

t al () vérét, l1enl lesz élet Ji- zs'ár, Tepsi, 'c'fg'árlY' '- Gyuric'za hnre,pásztornak. '! Ferences AlI/ól< és dr, Pesihy I
6 Az e~yllázköz ':ég,' re."dk;vu"ll', I" , ' 'I . l ' l 'I henl1(~let,," Ug,'yancsol< Ö mon· Kocsis - Hornok BáJint,;Kisbir6-

~ ~ '" '~Ig.ves, d!:~ !-)j<:: lQflOS lHI/gO·
iinnepségeire, előadásaira, k1irme-1 'I dl l Joila (57. János 10,10.) "Én Homok László.5öp,a esen"
neleire hívják fei csoporijuk lag' aún jöttem (lZ em Jerek közé, 'A szereplók külön, kiHöll
jainak figyeIméi és buzditsák Ökci, I ..............~.....,.""""'-- hC;:lRY élelük legye'Il,.mégpedig is Üi cse r e I e /' él'dellHztoek.
hogy vegyenek részt azokon. bóség'2s, erőlelfe~. boldog éle~ Szépen áférezve s kedvesen

7, E'l'ren fl'gyel,' ék, 110gy véll~ ls''tent',szt,eleti-rend ' ' I k 1:;'1' d' I' ,
u • tük"! - NyomorllstJ~os él.elünk Jalszo lö " '- OCl as II an lclnC~

láscikllcs sélj'tölerrnékvagy' nyom~ k··Ili- .0" t"' k "'kb If' I' A 1- d' If
co a u lLeru e I IS o a an: ször\1v jj ínségében miért nem ml! cl sélg vo '. Z e oa· as ,

'tatvány melyil< családhoz jár és jöllök hái iesivérek az életet és, I,hó 10-én él ,.Zöldkercsz/-akeió"
ellensulyoZl)I' IO"rekedJ'enek a rossz Má'j'llS 17-/11 cl lanilófi)icli és 'I' , bQtd()i-~ sflg oi 'adó i-<. ri szfushoz?' j avara lllegismél e Ile <.
hatást a jÓ ujságok (SZiVlljS{\g, I'clfíéOsi iskolakban, 2J-énltidO-1 jlltlillS l j-en~ Urnapján szent-I A l-eodez-ésrnunkilj~II{Cllll1ilr
Nemzeti Ujsá.g., Ui Nemzedék, zócsütörfökön a c:;ejli', 24·én és ! '

szg<zs körmene/ben hódolunk' Alios rk. IClnilö végezte.
Népujság,Hárl1las,\(örös sib.)aián- I iunius 14-éll élI. öregkern kd-I és adunk há IM az- Olláriszenl-
lá' I é . n~ti\jásával ' I o, oinásiskoiálHJn mufatunk be !sava s O! Vr, .. ' .' . s<Í~ej szerzó ,1vlegválló Jézus"

8. Apostolkodásuk kiiIö,ni'!S I sz·enimise-árdozaJot. - nak. _ '
gondja legyen az. hogy a csala
dok naeybeteg tagjait a szentsé
gek vételére buzditsák és sil<crte-'
Jen beéwatkozás eselén ezt a lel
kipásztornak jelentsék,

9. SzerelelIel gondozzák és lá-.
togassák azokat il sZegény csalá,
<lakat, éihol inség és nyomor jew
lenlkelik, Kellő ic1őbcn ielentsék
ezt a PJebánosnak. hogy il lelle ~

16séghez képest segítsen raj!uk.
10. Figyeljék. ahavonkint meg

jelenő Hármas-l-<'öi'ös ci mü egyházi
tudósító Iiireit, ahol a különleges
utasításokat megkapják.
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Bestiális. kegyetlenséggel
meggyHkolta gyermekéi cg-y
noszlopi leánYélllya, TrOl1lbift~

Mária. MegfoilolIa, ll11ljd hur
kol köjöll él nyakára és 
mint él boncolás megállapiíol
la - 7.sebkéssel él mellébe
szurl. A gy~rmekg\,iJkos leállY
llnya! kórházban cípoljál<,. az
eljárás megindu!l ellene,

Veget~rt az
otalitz·abesszin háboru

1'11'1 l!ól1ilpi ni.)~ UiíU"!;.'lll
uliln III olö:,>:1.: t\(1dqr<'rq~ b',:vu-·

null ~'thi()p biroduJnll1 f•.h·óro
f>;jbo. A hjtwwn«)( V(~,·. i\7.
nl>esszin l!adser~'1-; ~7élltl()r··

zsolúdnll, a jörzsf(')k bdlódol·
lak -c1 I-n:ózőkllck, 11 négus el
menl?líiill.

!vill~so/ini k"ílös 1J1'ldiáraiol
víscll. - A kisebbel I-\clel,,:.,\f·
rikáboJl, ahol Cll égllélj/nl szél·
s(iség-ei - l'orrósi'Í\? és esöl.és
- rnerc<!e/< hq!yláJlcok és (lS

erdők ri'llgelq,:«i sC'gl!cllck n
he! ltÍjuk fÜ$?R"lClkll~':l-!('l!r! hÓ,<>i·

Csel1 k(jz(ltJ fekele CSnpö!nk

llal<, - a másik na!?~'obbi1t (]

diplolnÉlcia harctúell, ahol l1f:

AllloJol vjli:Í~bjrodaiolll áll! éií'[c
iJ7. olaSZ krjes7.l<cdést irilon'ló
állallloknélk. -

Az olasz kilarlós, kl<VekfJl
és füzes nel1lzeli érzés ~y6zöll.

Víldor Emánuel !Il'::! már ...'\bcsz
színia császára, s uj birodéll
móbd él földmí.ivesek. mUnká
sok, iparosok, mérnökök öriási
IŐIl1<?Rei masirozl1al(, h<)gy ui.
civllízáll világ'pj léIQslls"ne!c fl

régi barbár ország- hQ!yén.

A Népszövelség i'lkadékos
kodik é~ nem i'lkarja elismerni
a végleges herclldeáed'2sl. E
lereferéI61i1rsasiJ~ azonban llldr
sokszor hiába és föliJsleg-esen
lölfötle drága id~iél <1 iJI1'y''2k
és il?élZSÓ~ eliellJéks b,;állíiá~

sainak pepecselésével. Rágód.
hai él szankciók fenntarléÍsán,
felvonu!lalhaljö páncélos hajó
szöruyelegeil a r-'-öldközi 1Qo·
!o?"eren. Mussolini hideg vérrel,
s éles elórelálássi1I·· hallja vég M

re Iluvoll: (lZ OldSZ vilói,!bJro·
dolull\ 1)(lldOl-l. llY\)lllUII 1IC'l1\

ismer() népének l\illliHlllba \·12'

zefésü

ETI{ Hirei. Az t:Tr< \:ezej(l

s':ge eZlllon is kús7öllelr! !l1ond
milldélzol\llélk. ökik a MÁV
Előre játékosaInai, ebédel. Vélgy
vacsorál odtal<. - Vaséirnap

d. ll. f~1 5 óral<ür del·bi rnél~

k6zés a GySe CSCllJalával. 
ETK-Hunyadl 5-2. -llHk he
lyen áll az ETI< 4 ponl eJöny
nyel - Pünkösd vasárnapján
I. oszlá/yu budapesti cSélpal: ct
B. Vasutas jön Endródre,

Mi van
a munkaalka!makkal?

MUIlÍfásUÚ1/( közül m~-;R több
S7.áZdl1 i!lLCJ!1 vannak rnunl,a- l

. l

IH:lkiiJ fA()h'~·o!j " p-:nz u7 in- j

. k . , - ! f" . II
~:;..'g rnlln (1i{ \·cg<';>: lZ ,:'scrl? lS.

ifi volnft al. !\ki,.". hogy u!épi- II

lések és c-~al()rnáuísok mQg
indilií:'l<lv<'1! InU!1k<ld!l<Clirnakhoz I
jll~~<lll1Jk ml!n\~tJ5ilil1k. Lellatább l
P02i'~r 1-->.11 iijif1q'~~ig. élZ Ma/js
Il)l?~kezd'~_~l'j;.-." l,apllÓl1Cll< mu;]·
kál, hogy <l ';/(~irl1\"U 1l}'Ofllor és
éllczés Vl~~F~ III Q.,!57.Onjön, 

/b ~~tldródj nlll11kéÍssflg- példás
lü"elernrn~i \·i .. ~·lIe (l ki ideg-öl6
borz<111l16il. 111('~!,zrdef11li. hogV
SZOf!lor" S()f~(1il sc~ilseJld< nz

iikfékcselc

Tanügyi látogatások. Ring.
bauer Károly kir. lanfdül;!yelö
rn á j u s t3-á n fetzer józsef
!(criikJi esp('fesianfelU~Y~I(;vell

c\?yiill m(?gláloj,(éll!~D/ fí'orií<il 1
klilleriikll isko!6!(Di. t: 116 ete
j\in dr. Lehmann György ldr. Ion
feliigyel6 vizsgálta mell (l bel·
h~rül(>li iskolék tunlllisi IlH?Ile

IéI. Az islwlalafog('liót( különö
sen <pf figyellél<, !togr él? lIj

·'ill1ilási Ilmkrvel 1"c!lI'tyfhel1 nl·
kalmoz/ál, él lan les/üle! !(1g-j''1i.
A lálogfllások IlIBn ériltkC'7.!c,
lek farfaIlak. (lmeIV'20 - rllilldk~1

Tnnfelűg-relő !>eS?6moJf éll

egyes iskolákban fapaszlall
észrevélelelról. TnvozáSlli( al·

kalmával Ismélellel~ .\<?slÖl?e~·1
Iéi" hogy az endrodl !dfllcslh·

iel laj?jai szor~aln;a~, oJe(ldó
munkál végez/el-<, s él gverl11C- Megfulladt a csecsemő az
l<ek Jlltiása mindenüll tZ\iZrle él ágyban. f\ !egdi)bbcn!ó IHrr·
kivánt mértékeI. 111'.:~klragQdi?\ IÖl'Iél11 ~lohácsol1.

!)()!lic~ .9illlOIl hilromhónöpos lSzekér Ernő pénzÜgyi főtfl-
kist[" b,;:,I\:'furfa felél él llíÍrtláoa. lnácsos, él d~brecet1i kcrÜ!l?il .
cdesanyí8 cSök egy Ónt mulva lI<atasí:lerlhivaiöl fQIi.így~IÖ Ui,
.... elle észr.c, hogy él sz.ercncséí- I

Ilöke a napokban ~1l\.:irÓd köz-
leil cs('cs·zm6 rll~r?flllladl.

sé~bQ érkezeli. ~ l1\e~vi7.~lSálf.~

a h~[ár eseJJej:l'es 1éJ!aj-vflllo. Gyermekgyilkosság. A deb,
noc '.w i csendörök elfo!?lélk e~yzásál.
lelkellen leó:l\""-anYdl, aki ujVitéz Marton BéJa silifó ui· !
s!.iii()lI IH ,-'rll1d, ~I llle~fojj()lla.

ján elkövelet! 12 rel1o::tldi rá-
Amikor l<ihi'l1i~i1Hák, elllloodol·

I?almözás és necsükl!--0rtts ml·
1(1, ho~y miir k,;1 lihvéllylelen

ölibül1vádi fellelenlét'1 fell öz
gYQ.l."'rnekQ Vill1. A debreceni

t:sfi Kurir el/en. Blrö~ ~g fog' lörvényszd< hfll llónapi bÖr..
jJélkelni a sajlóhadJálf:! ügye- IÖllre tléll~'.

ben. , f
A Katolikus Néps7.övetségi .11 Két é8 fél húuapi ogházr8

itélt-ék Apúthy Károly \'011Temetkezési Segitőpémtflr rö· i
l öcc;ai on'{)~1. oki( Iil/oll miiIét

vid .rmíködése ölalt is már több
l>!l vádollak. A bjrósá~ gall'

cSllliidnak ielenlós lemelkezés\ l
df\Jl<mságbó! okozol! ember..

segélyi adoll elhunYllaik uftin·öiésbeíl mOll!lollCl ld bünösnck
Ke'szs~aNél hivl'uk fel hivein- !

e& I ez olTosL
ket, hORY sajálanyagi érdekli· Megfojtotta gyermekét. 312f.
ket 'Qkin(ve minél többen lép· l

fer lslv<1nllé IHJkonvosz1opi
jenek be a csekély lc:rlJel. tk

(l."."zony llH;g 1(/29. febnJ~r l ö·
anntil 11aR"\'obtJ s,gi's,-;~ef llVlli~

ón Ol(:~r(lítt>ll(l 14 h<'llHlpOS
tó C?gyesiilelbe. l~eirel!<owi le.,

gvr.rrn;>l{é ' . A c.,endör~ég név-
hel Baranyrll Islváll ballkigaz· lelell fclíeklllés alapján most
lSélló és Gificz János egyház- I vonla kklő:l~égr~ 1:1 lSY1Il<üs
községi pénzléÍrosnál. •

<Jll}'á1. ilki th!iSI!!<?rle szörnyü
Sulyos gyennektragédiat6r. leltél. L~jHrI(J l iat/~k.

tént Pestszenttőrln~en. !iÍnos Szénné égett egy 78 éves
Olló Ur. l11éllSánliszlviseló kit asszony, Borl.~!mas szeren.
és féléves kisritt játék közben cséllenség törl2nl Apátfalnín.
vizzel telt ha!el!l11nS vödörbe A 78 éves AnIa! JuliélnneJ falu,

zuhanj. Csak késöbh vel1.ik l széií hél7.,~I)CJn liii". fállladt U~ng
észre a gyermek szcrencsét- fa!obbéll1laf( cl bll!orok. Anlél!
lenségél, amikor már megfuI' l J\llianna nem tudotl kimenekiil
ladt. A szülök ellen gOndallern·1 ni (j szObdbóJ s a lánl?ok szén
silg eimén induli me~ (lZ el· né é~ellél{, V<llósziniileR i3 vi
járás. l [?I'f!7..tl!lllIlUI IPcg~yuifoll R"rerM

:Négylábu, .kéttestu liba kelt lyá1öl fogo!! fiilet (ll tígVllernü.
ki a tojásból Dunafötdvárotl Őt gyerme/{et szHtépet a
A szörnys1.U!ötinrzk egy teje talált gránát. r~dgll7.a·környé
van, - de igy is annyi! eSí'ik. kén borzalmas robbanás /ür M

minI néRY fárse. Ién!. ameiYf1el~ öl l1alollja van.

12 gyermeket mart meg a Jáls7.ado7..ó ~verlllel<ek fel nem
veszett kutya. A bácsmegyel robbanl ~rállálol lalálJalc, am~ly
INm községben \·eszell eb ro- még fl vj'á~lláhoruból l11ared·
hanl végig a főufcán és atni.. halotf vissza. A robhilllás ük-
kor a gyermekek Idlöt!ek az koré! voll. hogy mé{.( fl hM ld-
Iskolából. nekik ugroll és kö.. lOlTlélerre fekvő Raguza váro-
zülök 12 megmart. sában is hallollák,

A csonka csanád-egyházme
gye hIvei máius '14-l'll ünnep
lik szerelcll főpászlc1 lllkéll; 1)ldl
nli n I. a kaf o Ilk LIS mClIH <lf ~g \'.
ház egyik illuszlfi~ \'~·,érél fill

'is 11l12ly li..; ,:I~lelJl::l köszönlilnk
.' és aJ)uslnli munkájára loviíbb-
·...ci· isi az ll,. Jézlls áldá~dus kc·
gy.elmél c~dFik,

Dr.· Johann Béla belügyi ál·
lamtitkár, a magyar egészség·

:védelem vezefője május ló·iln
vórnielSyénkbe crkezil<, hogy
résztvel<"Y('11 az öcsödi ~s fii·
jTesgYllrm d lieg-észséghá z fcl
öVlIlásán.i\.lajd 17·én OYllláll,
az orvos ··'ovábbképz6Ianro·

·Iyamoll larl előadást. A kél
k ö z s é g II a lS y ünnepségén
résztvesz -- tudösilónk érlesi·
tése szerinI - dr. Ricsóy· UlIla
Tik Béla főispán és dr. vitéz
Márky Bi}na alispán is. I~e'
méljük. hogy Endrőd köz:ség
kérelll1e is mk'I6bIJ kedvező

elismerésl nyer, s Illi is kö
riinkben üdvözölheljük még i'l
folyó - évben il nép'el1észséR'
iigy nagyhirli vezelójél: Jo
hann államlitkár ural.

Kinevezés. Törökszenlmik
lés érdemekben gazdag. 570

ciális g-ondolkodásu, ftlrEldha
lallanul munkás lelki~H~szlorál:

dr. Török Dezső apdlplebánost 
f őpászlorál1C1k felferjesztésére
- X·I.Pius .pápa egri főszé ..

keskáplalani kanonokká, Nyir' I

egyháza plebánosává és s~a'l'
bolesi fóesper.ess~ nevezle ld.
Az endródi kalolil<llsok közül
sOkai\ ismerik CI kili.inlelelj fő

papot, s nagy örömmel 11<11101
tájt ~.. kinevezés hirét. Amidőn

ószinle érzéssel gralulálu/lk
Neki, kivanillk •. hogy az Ur I
).zzus keg-yelme továbbr<l is
őrizZ€ meg párallan OlulIka
energiáját, s il lelkipászlorko'·
<.lás Ilagy mesler$ég~ben klvé·
teles képességeii. Ad nllll!OS
a11l10S !.

Dr. Ernszt Sándor nagyvá·
radi preláfuskanonokol, a mi:!

gy~r katolilws politikai pári
vezérét az eszlQrgorni válasz
tókerület egyhanguidg képvl
selőjivé válaszfol/a. Egyel/en
polilil<ai párt sem álliloti ellen
ielöltel Ern5zfnek. akinek puri.
tán közéleli munkásságál, tár,
g-yilagos politikai nyilatkozi!'
tail és érfékQ'S mlÍködésél
habár rövid időre - eddig is
nélkütözJQ a mag-yar ország'
g-yülés,

Csanád püspökét: dr. GiaH·
felder Gyula főpásztori május
tO-én diszünnepélyell köszön
tölle IlUSZollöl~ves püspöki iu·
blleuma alkalrnávClI .szeged
ifjusága. .szeged város egész
v·ezeló lársadalma résztvetl a
fényesen sikeriiH, lelkes ünnep·
ségen, melvnek rendezésében
tevékeny. résziveIt községünk
szű(öllje: Ugrin Józser szin 4

Inúvész is.
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'ASSZONYOKNAK!
Pirított reszeltleves. Liszt 20'ctkg,.

isir· 10 dkg., zöldség vegyes 60, dkg.
csont 25 dkg" viz 12 deL, bors .5 szem ,
(törve), só I dkg, tojás 3 dr!>. A liszt- .
ből a tojással nagyon kemény lésztát'
gyurunk és mcgreszeljUk.A zöldséget
és a csontot vizben föltesszük főnL A
reszelt tésztátJO dkg. zSlrban sárgára
pirit juk, zöldséglévelföleresztjUk,. tö~, .
rött borsot és sót adunk hozZá és igy·
tálaljuk," .

Vesepecsenye vajastésztába,;:-'A
hártyájMól megtisztitott vesepecsenyét .
,bes6zzukés' vajjal,itejfellel leöntve
megsüljük. 14 deka' lisztböl 14 deka
vajból egy kis sóval sodrófa segitségé~

vel rétestészta keménys-égü tésztát gyu
runk, melybe l tojás sárgáját, l kis
leanál rumotés egy kevés tejfel! : te·"
Bitink.Most mindei.t késsel jól össze-'
:dolgoZzuk, Kézzet lehetőleg ne nyul~'

:junk hozzá, Háromszor a szokásos pi_o
hcntetést betartva, vajas tészta módjá
ra hajtogatjuk és beleburkoljuk a már
kihült. vesepecsenyét. A tésztatet~iét

tojás. fehérjével megkenjtik és aZ egé~
siet szép pirosra megsütjük.

Z61yommé,

Te r e f e ,r.· e·
" ,----_.~_.,.....=.............--.a..- .. - -. -_._ ..._~_ ...- - .---"---------.-.---.------------

Községi
KénviselőtestUlet

I .

Vadasí:. Ug\,:lálszik, nem'
lÍJdollkiléi-ní ő' sem,' 'nJin:1 él Z:

ellysznipélp a vénleány es~<e-

f. ill" 5 én 9 órai kezdel!el rend., I{?c,sorhegyi: CSf25 jóre~,!l~eJI ! hOl/Va sl:mmiból tudsz e ke:' ksétól. Véi Vdgy 60 hold fód, .
I;il'/W közg:yii!est lorlott gyér ér- "Ivldl ~"lk. . ll't':;::rc:t és szalonnát ennJ?t . . ie; oszlszen'.ell egy 26 éves
ddli)dés mellett. \ Ugad: í-::dd ill"~ha ji'J.Ti l Varjasi: íl$cJUl vön I<endn.ek', . ióvágásu Iqlcl1yi, pedig ó már

Fin{u Albai ny. kOz:.;égi föj<:-gy' Illeli" il 'é~j Sh:P !\öStöli1'.?sl is l Akil, szavöllluk és félrevezetik öz. 50 felé haladI. A rokollsilg-
zö lev€'lbel\buc~lIW:t cl allÓ! a (!f",lcjiilek'? a l~.?pel, 'miúl nell) lűolelik el hiaba próbáltél lebeszéIni ö le-
kepvíf;clö!e~Hilettől,mcliye! 7 éven Csejlí: li,(dZad van I~~!\:Ú, él böjl,. Ö. bek~ségel, {j nyornor!,

gínyf; hogy nem lesz lsten
keresztül III Li k ,"l II ö 1 t egyn:1. f\rl1íkol" s/iik:)J~b(:I1"Vi:lllö;· em-a !iÍiI.c.siekl1ségel? --:- A y~ló·
li ' l}, ló '" "'. t"l l áldása az ilyen .érdek házassá-ars3.nyi AISZ ti)le!~VllJ lnl \. IHU, al! II I t)ll(jj,'l , ho~y .. lsief1ern I sóg .1Z, hOgy' ma .a.· vilá~o.n,

I
VáIJl'áL" l,ép\'íseliíj[,~liill:{ voit fC" . . . '\ csaknem kl2/szer annyil ler·mel~.··· .'gon: ~ilz nenlhallgöfoll ráiuk.

J s,~i,{ih t~ .c}, I(\vés/.C\rokhani~ az I '.
iéi~F6jének érdemeil ie~~YI.()k(iJlYV-llek,min! SZál: c5;.'.IeTJdov'el Mikor azlán az oltár elóll Clzl
bell örökitelte 1llL'O,. ll,hlclli i1ivIUI< sef.<Í(sQgül,· hdt I ·r d 'k'" I .' k6rdez'j'e' to-le "Z o"re' cr I)"'P,r • elelólt. clJjt Illin cn Ire (UP- ~ <i ~ > u

~• '(efe i kör.!!lít iílly(~hen sza-I jkkol' illó, ho~y Jbus' áldod í I,' (Jorcl',)' e' lesóo I"llln' "'. ·Di>, haj h .. I d I)' f"
,~ ,- J , ~& v '" og\, '"szere e -e ez a IS7. es-

bő Imre cs . e~nli kéreJméhen :'ilcnl n ('\.'10' I dic:-;i?l"jük iHholl is, l Vim C? ~ Üt:érkedilek, vagyoni seges hajadont", s élzl felclle,
képviselőlestület hal.:'lrozillkép:cs- ,1milwr lal,11l;ozunk q:?ytnás-;al.! SZ<2fez,n.clk. vele sza.' zezrek, rrlil-

l
.

l hogy ..~zel"e)em",-azj 1l10rogla
ség hiányában dÖlldést nem ho· Koc.sorheayí: Aztáfllllil sef<illiók l)vDmorán ·ker.QS7tül., '.' De . .

l' h l magábéina plébános ur, hogy
ZQ l. ..:lZ l"d)l él 111 , hil özi r~l()ndolll, mind azok, -dldk. bünös lelkiis-

GelIai Elek, HOrt/ok Lajos, JlLllO~Y "Dicsértessék élL Ur jézus . m~reli.ik c~i;jjása érdekében Jehisz'j ai: ördög, S é1mikor él

lis Gergely, .özv, Pap Lajosné., Krisz!us?" S/.ereinék lag-adni' az Istent. é1Z .' v~nl~ny mondla a kérdésre azl;"
Homok jános es Gyuricza Sán, Mirhói: ria !lin\lél ál !slen.égböl.· . hogy ..~zer~/em", akkor meg
dor kérelmére képviselőtestület h~n, tudnád, hogy élki .llli3(B"i2S Zugi: ['J(l;c1lom, hél· követed, azl móndolla nagycseendesen,
IJaszonbérfizetéSre a neh6z gaz, ,és lisztcicIkl, ió S.LáIHli"kkal IJ..h:usi, amíiwr vdgyonl ád, vagy hogy "azl meghiszem, le vén~
I .' l I l i'l t l' t It l k~nverel OSLIO~dl, ,akkor !i.ö-: 'sz"'ly'o'r;", A'no-I' ho"lcryek I'S "zól'(asagi le)'Ze re ,"'; ( con e e van a Tcrernlóíc irilnl, az/ nem v(:~d .akkor i:'i, amikor a 'szen- u ~ ~

f ~V aIJgllsztlls 1~-ig 5 sZÁ.zalé-· . l U A . k "J l .' kérlek é1Tereferéből,s aLApáf-
I(,)s kal1latlt\rilé~ I1H.'lkti . fizetési IlolJVlél C:,. ,~Z, c. Z .IS·O a~dn l v0;ckS-2k pnhMéÍl kcll innod,-

l I t ~ t d tI lilllUltllh. 11l1,?V ulrJIkor hlln . t j,; l'1l."·kdiwll (()lJbcl imádl.<oz· ur, nehogy gyávának mondiák,1il m;z ("s a o' ,
At. kir, CSelldIJr.W!g lw:sz(JIlhér Lá~/ló kiróirulIk :'ic~íli<:U i1(l1~' l.:li volllo, 111\nt ctlliCl\l1yil ká~ belelqródöll. De hogy mil mOll·

é ké t j ' 't l'~()lnj él n,lü5ldlli kir<ily öccsének.. ·,' r(lmkodliü és hünözlel, akkor 'I-. k' l tmérs klés íránti ,reIme e Jesl • doll magal~an, .azl cSa sen l<~ ~

helö nem volt. '.' liabsb.ufgi!<IJdo.lfna!(, q csehele .éI~ Urislen1s má.svolna·hoz- jűk. '.';' .',
Homok Imre és Hall11ecz Máté, "PréÍg.3, Prága",'kiáIlÓssi'l1 ro· . lÖKd, I -.N 'j' .

) .. ' '.. ' '. ' OCSOI' legYI: o azer 1.1 ,e Zugi: Csak. oszl ugy ne jár-
mive! föJdjükön kisajátítás folytán hallt,ak él .m~B\'a\:~I,lemel k~IO~., góndo'j~nClk.olYéln istenlagadó~ junk evvel d Terefere oszlozko~
utat vágtak, vetés· ésmünltadí- oasogra, ölql,: ,.h.n5,zlus,l~nsz-'I.nök engem se, .ES'le;' arnikor
jának .négyszögölenként 2 .fillér IJus" ne~~,vel}ell~:~.f\'ll ö .. b~~#. scrJ<i S121r: lllf!a. éh is .eimon-' . dással, mint· é22 egyszeri test-
megléntést szavaztak meg" - col cllenuk. Es b(Höz Olto\~ar l dom 1l.Mri'ltyankoi. '.. vérek.:Megl<érdezlea nagyob-
Folyó évi költsegvetést kisgyűlés -tcseh, király hél~t~ere~.z..negyszer l . Peresi:tiál ez is valami. ~e biklpl, az ~nyfuk, hogy "te Pis-
néhány jelentéktelen .. módosítás-"I ~n0V~ V,?ll, m~~~s ,~Ib~k~ak, m~_rl ilyenkor 'csak;·:alelked siofgaL la, megfelez/lzd Pirikével az'
~al j'óvállao' la - ()2V. Erii(,si f lj -.!\.J...g~élllÓ neh onblz~l,~löl es H(l!lTIarada .tesl'? +:H'é1 vak
.. ~Y , . .. . "~I balorsilgof ödotf l<alollinnkrlök, ' .. ' .. ' .... ki' ,',:' . d .. 1" uzson~dat?" Igen .'anyul<ám.:·M:fza/yné községi szül~szno 1936. .'. ' V010al eS,v.ala :VI~5.z,a'Qna la· .... . .... '

l·un.iUs hó 30 val.• SZOlg'.árata.aláI1·í,SZ-~.rv'~SV,égl:(.I.3m.c,rlern,.;,~{>J.y..'.Já~odol;): s. z.i.~leSerf' ,',SZQlgálnál.. feleJé ;afiu.J\.qágyoqb dara-" ' .., ·"on?Q·gózdar· CKl lnJodeo"riW'\lL ':., '. , .. '. " '. ". ,'. -~,., .. , ..-~. .,~;-; ." .. ' .. ;..
felmenjést nyert, ~s részére9 reg- I. ";r ..',,";(.' '. .," . dr' ""h' '.. , n~kL'e·ges.z 'ek/~n<at:'Js"nYIIJan bo/adtam neki". Igazán? k~r- ..
é ' ". lék" él' l"· p. 70 1'.31d, ·u<1a . a 0:0 l<ez e;. ogy. ..'.' .. A'" . "'d ..' . .'

~ gl .. jal II elm n laVI,') ';' .' l ;,l1r.:lOl lézus segits l" ,De.azl eshalilsan.··z Is1~n·ö. 01feroj,~ dezle.·az anya. Jgen, a kIsebb,
tilIért, szavaztak meg, .....,. K?c~or.- is tudon:!, hog\,ljil~YOIl ,js01eg~. egészséget. 1~lásl;' lialIásl sjb·kolb~szt én et/em meg, el:. na-
hegYlek ~~szére f, évr~ /egel0cll~: segi téile ci. jó Isl-?i1, ...'. . . " neired, .hát rriiér.J" ném ,·'mered

~~íl:e~~g~~~~~~~~;J~j~:jp~~i;':lgsl"I~?~~~rh.~b'i:·l~éIZ,·..'~Ó~\' ~z~··t nVi'I~:n :rs. dic;s~rni.OI~? -:. ;~. g-yobbdarab kenyeret neki a.d~
20 peng6ben állapitolra meg. ,.1 elo:, en 1:~lin, . 1\O.",zont~m, tolvf1J Ilt()k~CHl dolg~:lk!'~, be. fam .. ·

~mlnl él~ .' {~lel1ben botdogull csülcl~5'ember.a vllagossagot Varjasi: liál bizony nem árt·'
." '.. . d '. edesönyamtld!lanultam. Deaz# . , . .' '.. . .'" . .,,' ..

Vizsgálat()k, sOrr~n; je.. 10511 .. Jo!uól.fokra. ". meggyózJe!f,. es' nYlll.si1go! Sz.erelL :-:-Nezd az avalosság, Résen legyiink,
az elem! isJ(?lál~ban. hO:IY. n1 íl eIIlIegessem én az a zsidM, 'al- nem -szégyenli' a mert el nő, manci sláció ször

.Il1níllS2~áll reggd8 Órakór'a .1·15ic.nl, élll1iknr•. LJ.g-v s~rTItör,Q?~k~ v~lltlsáj~s Islenél m.,~~vallani.. nyeri'·grasszál. - Node ezzel.
küiterületI Iskolák V-VI. .' '. veil'nk l? tv11~rt nem sZémonlJéI héli te' utolsóbb vagy nala?

. . . '. , . h . ,.' be is feiezheljük a Tereferél.
,11lTlíllS 3,dll a be~ler~.leti . isko- '1I1le~! él k~i91y\.'ret, ogy ne éhe~-, "'..K~csorhegyi: Hagg.ya.'k . m.,á.n.

lak V-VI, osztályaI' vlzsgáznak. zen senk] , ..' . eLEpen clegelkaplam .a ·,,10 mert jön már a' kis Domokos
A kije,tölt elnökök és vizsgabiz. Mirhói: Okjalanbeszéd . ez reggelérI". Inkább ". besúllünk pübfikálni.

tosok külön értesitést ~apnak, '1 öcsém. Haa' szemed nyitva másról..

l~nl~:ls",6-á;l. ~~l?d.a!~ak,és'fák volnél, lálhalnál és nem lélrélnA'I"V~íjas'i~No, öcsém~ n:~sl I.e
napját unneplIk az ISI"olak, . dálnát össze-vissza. Vetettél. IS ugy vagYo'llHnl 50dQlle, anll-

l unius ó',án regael 8 órakor az . , .. {(or él bor ;'il';" ke'rte'k lo-ln.. ,.' " ..... krwnphl IliH'-(;'? t"o la/od csaK, l . u u. ,,-, _ .... ,

öregszöllól, déespaskulllI, polyák, h' . " . l "k" VagVllllnt i1 g-yomélvrZR"1 e/göny,
J onnan van ereje élnliaK i'l . IS . f k 'b' ,- " b' , ,

halmi és ugari iskolák l-IV, ·osz- I ' . • . CI mu t Ori éln alaras lrosag-on.
tál aiban. .. I\rurn,pl~néll<, hogy lO-t5--:-20 Csejti: No ezt"rúQg "n.em is
y. . , mai/anal sokkéll n él lS Y o b b . . ..• 'k ,. d' 'd' '
jllnius 9'én il Iwndorostanyal ." ',._, lJélllollu , mon. Ja . Illao. .

iskolák l-IV, .... 1(( ulnp!lf ~Clcl!l1 ?; cg- y_buzl! ma· Varjasi: Ugyhalloflul<, hogy
junius ]o·éfl a kocsorhegyi, gocs,kabOI50-()~, sol 80 sz~- él~' Ehlök ur valami kisebb 10-

variasi és nagylaposi uradalmi. mel IS kapunk. KI ödJa ,az ero! l pásert 4 heli fógházr6 .. ilélle
junius.12-éna bellefűJeli~s I~. I·annak a m~g.nal<, hO~y _ m,egA.1 fáraó ivadékát. Arnikor a?on-

nitóföldi Iskol~k l-IV. osztalyal-, sokszorozodjon és evrol-evre bim azl k"érdezte "tóle .' hogy'
ban t~rlunk vIzsgálatot. f.enyel:et.,éldi,~n.r:niQdrYAV:~f· meg~rtQlte es' me~hv~gSzik.e

.Iunllls 13-án reg~el. 8·kor zá- nak l? ts nem volna napsugar, ;él"t itéletben; a more' oda .se
róüllll~pély és értesItö",osztás, meg esó, harmat, mil' érne ~ igyell, hanem élzt;kérle,', hogy

JllnlUs !4-én d.élelül! egyne~ trágyázás, ö' \;elés, a föld.,ere-- "szaböd"e felvenni, a·.,seglelbe
gyed 12 orakor Lllll1epélyes Te" l"bb' A' 1'/' dobOlt sivarvinel"?-'Te is. IC es a o l.' zIa napo all " ..., ...
Deum. tOl' k b'k 11'/ k f l d '. j' Illasro\ akCll'sz beszelnl.

B · tk á k I· - I \ U I ° a o e o cl es .' I •. . ,elra oz so az e ml JS- ., . ZugJ: Hanem hál. éppenseg'
kolákban. A Vallás- és Közok· gyujfollafok fel, hogy melegll-. . . k" l ". k h"

,,' d lk . '1' " .' - I l' 9 . gel I1clll1 tarlJu he yesne, ogytatásl.igyi Mmlszténum ren e e· sen, VI agIlson es er e Jen. -. " , .. .... .'
zése értelmében az elemi islwiák· Vagy tán a, tudósok kotyvasz., ~ Stefan tal1öl~:.a~Je~efer~~en
fanköte!eseit szüleik és g?ndoz?- follák a boszorkány, kOllyháju- IS bevezell-z a n01 SZélVélzall. IP
ik már jurüushan, a vzsgak utan I '? ~1 f' I -- k' . ')d ROt. Eleget szavainak Év,ö leá-.. "lk' kh (001 -iverrlZ·C:;a oemü[... ,',','
kötelesek be/ratnl a a asu oz, ::yoi olIIlon ITI I a csudabö en·

, , ... , A llOgy magalól leli, vagy lesz '"
leközelebbl Iskola tanltóJa~ál. z '? .. k' l gedik ókel még az ujságbön
endrődi róm. kat. elemi lskolák- Vél/amI ~ Mutass csa egye , ' " .. , '?, 6' . k'

, , ' , 13 . H ".. 'I d 1'1 . IS letyepelye nt I cn csa azban a beiratások Ideje Junm5,ls. d me~ls )gyve e , . la }~e . , , .....
junius 15 és 16-án reggel 8-12 dolgozz. ne szán ls, I\evess~ ne Apölural nem erlem, ,mlert is
óra között. csintllj semmit, majd meglátod, engedte?
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Z·öldmező~gyQlés Endrődön

Gabona és állatpiac
Hétrí1!·hélre oh·asunk klilönféle I(C

r~edelmi (árgyalas(lIm~I, de a várt
eredmény elll1aradt. A búza ára pon
tl)n van, emcll\l:úni nem akar. Tiszilri
délli bÚ-Gá~rt PCqj paritásban 80 kg-()s
llliIlúségbefl cSilk lü.25-·16.60-at fizet
ll4lk. Majdnem ] pelt.g6vel kevesebbel,
Ininl <l lé-! fo1ra!!lán. A taJ;armánr ár
pát 15, a 7abot 16.50. a tengerit 1'l
p~ngós óron jcgyclték.

A S<H'tésvá.<;.áron is il 11lult havi
árak lIralk{w;!llalc Prima s2:cIlésé~ 96
IOO,s:t.ooett sertésekért 84-92 fillért
adta!1 kilógraITllllonl<int. 1\ SO VAlI)<' ser
tés~ ára eléggé Wrheiö. Szoposborju
kért mmöseg szerint Pesten 78-86,
vidéken 00-70 fillért fíz<llne1.:.

-
Egy célkiWzés&bcll k'-"7gan!a,

~ági fejlodést s7.ol~;1ló. Illeg"aJó·
sitási es~kűzeibcll gY<Jk,-,dati, ül.'

leli s~emponlb61 önzel'rll, nép·
mentő intézmény lelKes vezeifi
gárdája jött le május elején End·
ród közsé'g be, hogy iti 'a félévi
mílkOdés eredményét, a folya
malban levő munkálatok milyen
ségét""felülvizsgálva, kitartásra és
további szervezkedésre buzdítsa a
falu gazdanépét.

, Harsányi László főjegyző elgon·
dolása és k'pzérdekU megindilás.á
máI' az eddigi eredmény után is
dic,séretetérdemel. Nem hiába
népszerUsHetle a Zöldmező akciót.
Szépen; gyorsan és okosan dol·
goznak, megérdemlik, hogy ~ gaz·
datársadalom hallgasson szavuk
ra, tanácsaik ra annálinkább, mert
önmaga látja hasznát e kitünő
agrár'intézményben való részvéte.
Iének és egyilltdolgozásának.
. Dr. Pínkovich József központi
Ugyv. alelnök és Tolvaly Z. Géza
központi felügyelő tartották a há-

. rom-naposrendesgyülést.
Előbb megvizsgálták a községl

legelőket, meglekinlették a gulya
kihajtását, bejárták a.község egész
határát ésellenörizték az új IU~
cerna-vetéseket. .- A l<:örösönlúli
Népházban Varjú Elek elnök fld
vözlö szavai után népes. értekez
leten adtak felvilágositást a zöld
m~ö g~zdálkodás mibenlétérŐl.

Május 3-án a korai szent mise
hallgatása után Kondorostallyára
mentek ki. Ezen szemle· uton jc ..
len volt· dr. Koltay Tótlz Lórán!·
miniszteri- osztálytanácsos \s. a
földmivelésügyi miniszter képvi·
seletében. A vármegyei gazdasági
felügyelöséget Márk)' jenó vdrm.
gazdfelUgyelÖ és dr. Thaisz La
jos járási gazd. feHJgyelő képvi.
seJte.

Délelőtt l l órakor a kondoros·
tanyai Kat. Olvasókörben, nagy
számu gazdaközönség jelenlétében
Fli/öp józse! kör i elnök üdvözlő

szavai után Tolvaly Z. Géza közp.
felügyelő tett· jelentést arról a
munkáról, melyet a Szövetség
lQ35, október 3-ki Endrőd köz ..
ségbell' történ! megalakítása óta
végzeIt, mely a községet zöldrne·
ző míntaközséggé változiatta át.

. Dr. Koltay Tóth Lóránt mi
nisiteri osztálytanácsos elismeré
sének adotl kifejezést a . látottak
felelt és a megkezdell munka
folytatására szólitotta fel a jelen
.levőket.

Márky jenő várm. gazd. fel
iigyelő a vármegye gazdatársa.
dalma nevében mondótl köszöne
tet az Alföldi ZöJdmezö Szövet
ség fáradságot nem' ismerö mun.
kájáért, s a vármegyei főispán

és Alispán. Udvözlését és egyUlt
érzését tolmácsolta.

. Dr. Píukovich józsef ilgyvezetö
alelnök· a zöJdmezőeszme kiala
kulását, a zöldmezögazdálkodás
nemzetgazdasági fontosságát és a
zŐJdmezö· szervezkedés közgazda •
sági ut jait ismerleIle.

józsef ilkinnj·: h11l,';sttlyozta, hogy
il legéRell:!d' pH:bJénlil ;lJ olcsó

Dt/után endrödi hidmellCHi'l tnl1H'j{is ,~,; il":·'1I:1w~.irt's 1I1e~~Vll'

hullámtéri )egclt'll j'~t· c:::. lc};.-!,'-· j !(:,gitilS>i. (j',.'lk ;,1:., ilr1!1\'jt()H ler

OIüvdé,si gépbemut~ló volt, Bc- l melé:>re slc:n;nl,tc1j~'Il(\it ~ IHI . l'Z

mutatj~ra ~eríllt a rélhás<-,galó. a I megvan. a jórrt&kesité~ IIl,Ü h)IIY~
rét borona ·t!sSnl;:,k·féle gyomirtó- nyen megy, .. N.;m 6zolgfllnak gaz·
fési! munk~ta, daérdekeket nok, akik a magyar

Ezután a közsé.g l~llácster~llé. j gazdái csak a~ érléke~jtés jegyé
ben nlvó5 taV'aSZI zöldmezŐ\..":rte-
kezJet vo1 t. ben a,karják egyesiteni. A terme-

Olt láttuk dr. SiJrfxin Je1lŐ és lé~hel] v-al,) egyesülés lehet csak

báró dr. Maarsburg Kornél járási aiapja amagy6r gazda közgazda
föszolgabirákat, a Zö!dmc:ző Szö- sflgi lIat'aimán:'ilc
vetségtöl d.rc PiUkollichjózsefGgy- Tov-áhhiat<b<lll az á.ll.attenyész.
vezetö' alelnökot· és Tolvaty Z tés fonlossflgfll hangslllrol.ta.Azon
Géza titkárt, Gyom-ár6\ Kató La- lJ.an az állatl-enyészléshez legelő I
jos jegyzőt, Wagller Mártont és is kell. _TakarJl1á:l~'tel'!)1elési poli-

fo tiká t kell folytatni.
az elöljáróság néhány tagját, IHl1rky 1
jenő várm. és dr. Th II isz Lajos Köszőnetél feje.lle ki Endrőd

járási gazdasági feWgyel5t, cl Vár- község társau;tlmállak azért a meg
megyei Ga~dasági Egyesület ré. érléséért, amellyel a zöfdmező

szérÖl 'dr. Darók József titkáN, ,eszmét fogAdtak.
Csernus Mihdly öpátplébánost. Dr. Sorban jenő jMási föszol.
Harsányi László vezetésével a gRbiró fel~z01alásáball hang5u.
községi elöljáróság számos tag~ [yozta, hogy ll' uJlkásságának, mint
jál, s a gy(>mai és endrődi gaz-\ a járás eJ~ö tisztviselőjenek egyik
ctatársadalo

Jll
több I/e~etö tagját. lőcélja a ,gaZ(,1.~élljekek telJes 5zol-

Kovács $ándcr kőzséf:i gazda. gAIattI. Mint gazda Ö is alapvető

titkár megilyil6 szav:li III áll Har# kérdésnek lekinti az állattenyész.
sállyi László közséRiföje2YZö té~ és takarmányozás kérdésének
emelkedett szólásra. Vázolta· n megoldását. Bildosilolla a Szö·
háboru uláni gaz-<Ja~ág1 bajokat, l' '!e!ságel jegrnt~~~ lebbmenÖ tánlO· l

ga(;i~áról.
melyek oly nagy suJlyal n~be:z.ed·1
nek a gazdaközoo.ség Ei áHatában . il BJkésl'árf1leg)'eí Ga2dasági
az egés,z társadalom lelkére, . EmJesiile(llevébell dr. Darók jó-

Hogy ennyire Íuto.lhwk" annak z,\'Cf egyestlleti litkár mond()1t kU·
legnagyobb oka az, ho~,:1' a falu fzOnetel a Slt\vetség munkájáért.
sorsát hosszu i<lön kerf:~' lU) nem Prolró IsiL'tirz és Vorjll ]ozsef
a falusiak, hanem tőle !ill'ol' álló gazdák a 67,ikj;Jvi fási Olunkála(ok
egyének inté1.1ék. Most. már fer ra állarni k-ök~(jn folYÓE;itásának
ébredtüok. Látjuk hibálli(;;-t é'Sazt, 6zükségességét hangsulyozták. Az
hogy mennyire elmarad unk Hol. áll8ttartás ered.ménye~ebbé té/elé·
lalldiátóJ, Belgiumtól.' Kezdii.nk re okvetlenül ~7(jks6g lenne az
nem csinál1)t adó5~ágot, ke.zdünk oJtóanyago,k árának leszállitására.
összefogni. sziWet~ezni (:';; talán Wagrler MártoTZ két; a Szövet-
kezdjük szeretni i-<; egymá'!;\. ségel, hogy ne csak a mi.llta\u-

Ez a ke.zdet bizl-aló. a nép rá. cemások l<eze!é:0röl kapjamik a
talált a boldogulás utjára, R-átalál- gazdák uti'fllllatásokat, banem a
tunk az Alföldi Zö~dmezö Szö. régi Itlcernksok navényápolási és
vetségre, melyre a Kormáu')' is nőv~rlyv-édelJ1li t\lllukálBtairól is.
felfigyel·t, ~nél1 killte ide is ld A luceraa kárlevök lIle.gifimerteté
megbizoHjál dl'. Tóth LÓt-áIll mi. !ié-bez szüh~ge:'i ~zines képek 5zé
Iliszteri osziály{aná-esos 57.emé~y-é. lcskO(1) terjrs%téséi &lükségesllek
b t"Ilja.·en.

Magyaros sze.r-et-eHe1 köszÖl1löHe KOl'ács Lihol' ()sszegelie az ér-
Alföldi löldmező Szö....etséget és tckvJet rnil1uvé~ig é-rJékes és ni
annak képviselőit. lTóseJtíad;'\sJij rlátás kÖSlölletét

'Ezutá'l gt'Jwks Sándor kf9zségi fejezte ki al: t'IHJr6di gazdák ne
gazda, mint a Sz{")vetséghelyi vében il Szövetség: \'ezető~égének.
csoportjána.k tilkárn telte meg [sle a központi vetidégek lisz
nagy hatásu jelenté~ét ti í1e1yi CM- te:.elére ki!;:;{js vacsora vol! Varju

po~ ~~~~~~e~í'~l~i::~~~ révéu a l ...:....:""!~,o\j:.,.......:~...:lo"I:...:.,.::...:....: ...: ...~...~""~.,.:....:""~...:....~~....~....~~....:_~
községben eddjg 5-3 eler darab
facseOletéf ülte1-elt ej (akác, japán
akác, nemes-itett füz). A legel6ja
vitás áldásos tnl.mkáj-a megindult
Szövetség lévén olcsó tengerB és
burgonyát iehetet.t be!'zerezn.i il teli
inséges idókhen. Lucerna és ré
pamagot is kedvel1llény-es áron
kaptak a gazdák.

. A Zöldmew 3lÖV-et~ helyi

csoportjának jelenleg 473 taglil
van, mely igen szép eredménye
rövid i~ö óta országos vtszony
latban is.

A nagy éJj-elIzés.sel fogadol1 til
.kári jelentés uián dr. Pia./wL'ic17
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Endrőd--·GyomAi

Takarékpénztár R. T.
Endrőd

F ókintézet: <Jyoma. Telefon: Emtrilv.:2,
Polyógil rÖlJidlejáratu tTIcúiga1.dns<igi
I\Ölcsönöket. Elfogad felmomlásnéJküli
betéteket a legmagasabb kamat
mellett. Foglalkozik a bankli7.le(minden
ágával, szelvénybeváltások, arany- és
ezüstpénzek, valamint kiilföldi pénzne·
mek beváitásával a mindenkori legma·
gasabb árfolyamon. Mindennemü fcl~

világositással és utbaigazitással dijtala
nul áll rendelkezésre az Igazgatóság.

E II d r ö d ö n a Nagyperes
düJőben 8 kis hold, Décspás
kumoo l k. hold 266 n. öt föld
kedvező fizetési feltételek mel
lett' olcsón eladó. Érdeklődni

lehet Békéscsabán, a' Békés
megyei Kereskedelmi Banimái.

Kaliforniai pajzstetíltöl' mentes Gyü
mölcsfát, MagastörzsO és 'b9kor
rózsát, diszfát, diszcserjét, Evelö
virágot, Gyökeres szőlövessxötsto.
bármilyen mennyiséghen igen olcsón
szállit Unghváry J6zsef iskolája Ceg
léd Budapesti iroda VI. Alldrássy ut 56.
Oklató nagy árjegy:r.ék ingyen.

Elegend5 jelentkezö e::elén heten
ként állandó aulójárat indlll Haj
duszoboszló gy6gyfürctöre, Jelentkezni
lehet Endröd~GyomaiTakarékpénz
térnál.

..JÖVÖNK"· a mag}'ar föld
munkások népszerű heti lapja
Szerkesztöségés l{iRdóhivatala

.Budapest, józsef u. 61 szám.

Az Endröd""Gyo:rnai
Takacékpéudc'í.r Rt.
Dlindenféle

ga.bollanctnüt
Dlagds piaci ih'on
vdsárol.ÖRAK---·-·--·-···..·,,--··-L

ÉKSZEREK
DISZTÁRGYAK

dus választékban
finom minőségben'

TAUBER
MEZÖTUR

Gimnáziummal szemben
--_...,..--'-- .._..._----- -----------_.-

A Katolikus Népszövet~

ség Temetkezési
Segitöpénztára

utján rnindenkikölIllyithet az elhalálo
ZiÍs miatt jelentkező gondo/l, megnyug
vást s1.erezlJet magának és családjánal,

Iratkozzék be tagul
mert ezáltal csekély havi tagsági dij
eJIenél>en oly összegű temetési segély
röl gondoskodik, alllelyböl a gyógyke·
zelés, temetés minden kiadása fedez
hctö. A temetési segélyakciót a MOV,
váradi egyházmegyei Aposloli Kormá~y
l.Ó Ilf 1933/1933 sz. ala tl jóváhagyta és
ajánl ja,

Tagfelvétel és a dijak befizetése az
Endrőd-Gyomai Takarékpéntár rt.-nál
ElIdrődÖn.

Tag lehet minden 14-65 év közötti
egyén. >

Orvosi vizs!;álal nincsen! l.egkisebh
havi dij 50 fillér.
.' , '--S""_.'" ,._~•• _'__ 0.

0
_-••__ • \

~Az Egyházmegyei Hatóság 123811934,
szánni engedélyé\'cL"

Szerkesztésert és kiadásért ft::lelös:
Stefán Béla.

Nyomtalla a "Hungária" könyvnyolllua
vállalat, Gyomán.

felelős üzemvezető: Teket Sáudor.



Endr6d, 1'936. iurtius 15.
." '.~ ._~~_.~ _.. "._- -" ..... - .

••

,,:•

ARA 6 FILLÉR.
s __ o,.a

lll. évfolyam 6. szám.

H I T B U Z G A L M I, K Ö Z G i).. Z b A S AG I É 5 S Z O C I Á L P O L l T I K A I F O LY O I R A T

Hirdetéseket
1;,·tlve7.llIényes felté{el(~k mellett

k0zliink.

Előfizetési árak:

Negyedévre 20 fillér.
Megjelenik mindell lt.íllap IS-éli.

-- ..- -~.

___N ':"""" • __~, .~.__• _

I felelős szerke,;jdö:

~ ~~:rkesztöSég ~S7iJd~~~~~: ~~.~~~~':Il:nyi. ,:t~af_
.~ . b.S

"" - t bl24l'" oA OM ie:' ,

T al.'tsd IDeg l!iten
S:rzentat y «:~nl(a t~•.

...Krisztusnak Helytartóját!
- énekelte diadalmas és imád
ságos himnnszában a 352 mil
liós katolikus világ május 31
én, amikor is XI. Pi us pápa·
nyolcvanadik életévébe lépett.

A tiszteletteljes hódolat és
hensőséges gyermeki szeretet
sorakoztatla föl iinneplésrc
Krisztus Anyaszenlegyházának
tagjait.

I róJollak az clsú rÚlIlai püs
pök: szent Péter lürvl'nycs utód
jának, akire mint sziklára épi
teHe Krisztus anyaszentegy
házát, tehát Krisztus lci(/zatá föl
di /zelyl:'!te.winek. köszöntötték me
leg szeretettel, mint a kriszwsi
keresztéll}'Sfg jóságos Alyjlit, üd
vözölték, mint a /m(olikus liif
Cf!.)'s/;;,: legfőbb lelki hatalommal
rendelkező és irányító örz.öjét.

A nagy egyetemes ünneplés
azonban anagy Pápa történelmi
tontosságn munkásságának és
egyéni ld váló.,ágának is szólott.

Egyetlen ténye: az Egyhái és
olasz állam kibékítése történel
mi jelelltöségü. A Pápaságnak
visszaszerzeU kor/állan mozgási
szabadság nemcsak a nagy olasz
nemzet katolilms megujbodását
jelentette, hanem lehetőséget

adott arra is, hogya világmisz
sziós mozgalom és térítés él fel
lendülés csodás eredményeit
mutassa.

A l(atolikus Lengyelország
ujjáfllakitásában való nagyszerü
közremunkálás a lengyel nem
zet ősi katolilnls felfogását jut
latta diadalra a politikai veze
tésLJen is, s igy hatalmas bás
tyát létesitett a kereszténység
védelmére a szomszédos isten
tflgadó és vallásüldöző szovjet
hatalom ellenében.

A "Qnadragesimo Anno" ci
mü körlevelében a világ köz
gazdasági nyomoruságában és
tehetetlcnsé~éhen az uj gazda
súgi és szociális világrend le
hctőségét és körvonalait hir
dette meg.

A rendkivül jelentőségteljes

müködés és iránvitó munka
tökéletes végl·chajÚsára.a "Ka
tolikus Akció· százmiIliós had-
seregét állitotta be csatasorba,
melynek közéleti miiködé.sétőla
család és társadalom megujho
dását várhatja a világ.

A krisztusi nagy család gyer
mckei áhitatos imában kérik
KrisztusI, az Egyház láthalatlan
Fejét, hogy kegyelmével gazda
gilsa, il'ányitsa és az Egyhuz
diadalmas ellel"jedésévcl julal
mazza hüséges Helytartója mun
kás életét.

Tartsd meg Isten Szentatyán
kat!

Engedje meg Excellenciád,
hogy minden kultl1renihert meg
nyugvással, örömmel. eltöltő,

nagyvonalll költségvetési be
szédéhez a falu és egyházam
szcOlszögöből néhúny tisztelet
leljes észrc\'(~te1t t":s k("relmct
l'iizhcss<?k.

1. Még az álJam szl1k pénz
ügyi keretei között sem helye
selhetjük a miniszteú rcndele
tek azon intézkedését, hogya
megüresedett tanitói állomások
betöltésének jogát belterületi
isl;olálmál 65-ös~ kü\teriileten
70-es létszámhoz kötötte.

A mostani lanterv és tan
anyag sokkal több munkát és
időt kiván tanitótól, növendék-

. től, mint régebben. - Kétsze
res és jó munkateljesitményt
rendkivül magas létszám mel
lett bajos Végezni.

De indokolttá teszi a létszám
leszáIlilást a sajná.latosan való
születés csökkenés is} amely a
háboru előtti évekhez viszonyit
va a Tiszántul legtöbb helyén
felülhaladja az 50 százalékOS
apadás t.

Az oktatás eredményét tekint
ve - tanterem-építkezés nehéz
ségek miatt - még váltakozó
rendszermellett is üdvös volna
a rendeletek módosítása.

Tény az, hogy az uj tanter
mek nagyobb részében 40--55
között mozog a tanulók lét
száma, igy az élet maga int a
korábbi rendeletek helyes mó
dosítására.

2. A falu, tehát az ország la
kossága többségének szemszö
géből a legsürgősebb intézke
dést a mezőgazdasági oktatás
kiterjesztése képezi.

Van nekünk egy lehetetlenül
felesleges, csekély eredményt
felmutató iskola-tipnsunk: - az
ismétlő-iskolák. - Ezt nem ve
szi komolyan senki: sem· a la
nitó, sem a gyermekek, sem a
szülők, de még a tanügyi ha
tóságok sem olyan alaposan,
mint az elemi és középisko-

. lálmál látjuk.
Erre az iskolára köItötL pénz

felesleges pénzkidobás.
Ennek pótlásául szolgálhat

na falvakban a VII. és VIlI.
osztályok bevezetése ngy, hogy
a két osztály tanulói november
l-től május l-ig' rendszeresen

-- gazdasági irányban - nyer
nének oktatási napi 4-5 óra
tanítási idóvel.

Feltétlenül kivúnatos, hogya
VllI. oszlúlyt jó és jeles ered
ménnyel végzett növendékek
ú11éphessenek fl polgári és
középiskolák 1V. oszl:Hyába.
Csak igy volna biztOsítható az,
hogya falu jó eszü és tanul
nivágyó gyermekei utat és mó
dot nyerjenek a további Janu
láshoz.

A megszüntetell ismétlő is
kolák tanitói dijazásának meg
takarított összege csekély pót
lással elegendő volna a beálli
tott uj tanerők fizetésére.
. 3. Elviselhetetlen terhet je

lent iskolafentartókra a felemelt
nyugdijjárulék téri tése...

. A pénzügYi kormányzat· nem
láthat uj adót ebben, hisz év
tizedeken bevá It és értékes be
vételt jelentett az 5 u:'o-os iskola
adó szedése. .

Az iskolatenntartó egyházak
szempontjából ez az adókivetés
feltétlenül indokolt és jogos is.

Jelenleg az· ország összes
adófizetöinek lerótt adó-össze..:
géböl nyernek fedezetet az is
kolák kiadási tételei. - Akik
lehát külön felekezeti i~kolá

kat tartanak fenn, azok ezen
felül még sulyos adót is visel..:
nek, tehát kétszeres terhet hor
danak.

Méllányos tehát, hogy akik
akár falun nem adóznak külön
a felekezeti iskolák fennta11ási
költségeire, azok általános. is
kolai adóalapra téritsenek va
lamit. - Mivel pedig az· isko
lafenntartók legtöbb helyen 15
30 szúzalékos külön iskolai
adót fizetnek, legalább 10 szá
zalékban volna megállapítandó
3Z előbbi tehertől mentesült
lakosok, intézmények, társula
tok és cégek iskola adója.

. Ebből az összegből a nyug
dijjárulék tek intélyes hányada
fedezhető volna, de jutna még
uj állások szervezésére és igy
állástalan tanerők elhelyezésé
re is.

ti. A falu földmüvcs népének
r<:gi és ál1:mdó p::masz3 és ké
relmc a levente-kor módosítá
sa. - Valóban nagy anyagi és
erkölcsi kárt jelent a törvény
azon rendelkefése, hogy a le-

venték már 12 éves kortól kezd
ve megjelenni tartoznak a fog
lalkozási órákol1.

A TiszántúlIanyavidékén va
sárnap reggel mennek oktatás
ra a 12 éven felüli gyermekek;
akik ha csak közelben temp
lom nincs, egész éven át el vo
natnak a vasárnapi szentmise
hallgatásától.

De ugyanez áll a szülőkre is,
akik tanyájukon maguk ma
radnak, azt nem hagyhatják
felügyelet nélkül és gyakran
hónapokig nem látjá\{ beliilről

az Isten házát.
Nevelési szempontból is ki

vánatos a módositás. - Kilenc
évig tartó "leventézést" meg
unnak gyermekeink, s mert
apró 12-15 éves gyermekelI
is résztvesznek abban, a na-:
gyobbak sem nézik a megki
vánt komolysággal.

Az volna a sziílők és egyhá
zak kéreIme, hogy a leverzte-kQr
il ·15 év betöltlise /lllÍll kndódjek.
Hat év a\atLa sport,. katonai
gyakorlatok és szellemi okta
tás kiváló eredményét mlltat-
hatják lel ifjaink. .

A 12-15 éves korban levők &z
iskolákban hétköznapokon tor
naórák kibővitésével nyerjék
meg a kellő testnevelő oktatást.

. Ilyen· beosztás mellett a 15
éven aluli· gyermekek szüleik
kel. felváltva vasárnapokon
templomba is járhatnának, ott
honi gazdasági munkáikat is
végezhetnék bátyjuk, vagy az
idősebb béresfiu levente-foglal
lwztatási idejében, a szülök
vasárnap délelőtt a községben
elvégezhetnék ugy hivatalos,
mint más dolgaikat, s a leven
te időszak kezdete a komolyabb
legény-korszakot jelentené itju
ságunk körében.

Mély tisztelettel kérem Excel- .
lenciád szives bocsánatát, hofZY
sOraimmal és 'kérésemmel in
parlamentáris uton zavarni me
részelt em, de ismerve kulturá
lis elhivatottságát, kiváló. gya'
korlati érzékét. szociális elgon
dolásait és intézk.edéseit, nem
különben erős valláserkölcsi
alaptelfogását; a falu népének
jogos és méltányos kéreimét
helyénvalónak találtam . llagy-
becsü figyelmébe ajánlani. .

Mély tiszteletem nyilvánitásá
val vagyok Nagyméllóságodnak
Endrőd, 1936. junills l-élI.

alázatos szolgája:
Csernus Mihály

apátpleb<'tnos, v, képviselő



Menjünk Máriazellbe!
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nembeli ifjuságot, bogya kör
meneten ők is minél nal:,l)'obb
számban jelenjenek meg.

Akik tehetik, járuljanak a
szentgyónás és szentáldozás
hoz, hogy igy a bucsu kegyel.
meihen részesüljenek .

Kondorostanyán

junius 27-én, szenl Lúszló ki
rály emléknapján tartják a
templom bucsu-ünnepét. - A
szenfmisét és szentbeszédet
CSerfllfS Mihti!J' apátplebános
mondja.

Ugyanazon napon a korai
reggeli ór:'tklJun bllCSUS körme
ne[ indul a tanyai templom
ünnepére.

I.átoo lsten, látod, lálod,
f\'loc~ko,; lelt a szep vil<ig:t'U.

l3ünlÖJ fekélyes az éjje.
Biinö:; Ilapja, lündöklé~c.

Lú(od Istrn. látod, lálod.

Hová jutott fl vilAgod ? ! ...

Bartha András.

,\\ulatság, ké.i. gyönyör - r<lllla:y ...
Nem hiszik el, hogy árfa:lak !...

Zsu~orodolt porló hü\'c:v
Imádságot Illa 1lt:1H tiir l'l.

l.álud. Ura III , lálod, lálou,
ElhallnJ! a7. illláJságotl.

NeHI szemez. Illa imát senki,
N~1I1 luiJllak itt esc<!ellli.

BellIlcd l1il'ü, lán ('gy sjIlCS~lI,

jM ar~l al. (;.-dög itten!

Szebb a tr:l!!:l., bü"ós ",',la,
Mintha illlád nelll jui>l.> l' olnu ! '? ...

A Katolikus Akció országos
Elnökségejlllius 13-14 napjain
lelkigyakorlatos Iwjózarándok
lást ,;ezet Nagy Lajos kir:ilyunk
hires bncsujáró helyére, az
Auszlriában fekvő Máriazellbe.

A zarúndokok julius 13-án a
szent Gellért hajóval indulnak
Budapestről. A hajó lelkigya
korlatos házzá alakul út, s P.
Zadravecz Ish'án ny. tábori
püspök és dr. Czapik Gynla
prelátuskanonok több szentbe
szédet tartanak a zarándokolc
nak. -

A hajó julíus 14-én reggel
érkezik Bécsbe, ahonnan autó
bllszokon utazuak a résztve
vők Mú)'iazellbe. Ht két napot
ájtatosságban töltenek a zarán
dokok, s julius 17-én indulnak
vissza szintén autóbIlszokon
lléesbe. A város mcgtekillLése
ut:í.n hajóra szállnak és esLe
érkeznek vissza Pestre.

. Részvételi dij elszálJásolással,
. autóbusz költséggel, hajój egy

gyel együtt Pesttől MÚl'iazclli~

b; vissza csekLqy :1:) 1'(,1Ig6. AId
Máriazellbell tejjes ellátást aka)',
az 6g pengő t fizeL

Jelentkezni lehetjunius 27-ig
. a Ple1.>Úniahivalalhan.

Jézus szent Szívének
ünnepét

junills HI-él) ünnepli a kat9li
kus anya-;zentegykli:. -- Az üd
\,()zil(í islC!H'mberi y(,1' fOITfis:il,
az. if gHlol.n (:,..; s%~rel el i á.r,házát , l
IIJIlHlcn vlgmizlalas kulJe.lel v~,Il

jllk és biljuk a Szent Szivben.
A Jézus Szive Szövetség és

Túrsulal. al. l~lIcharistikns Fér
fi-Liga, aSzi vgúrdák, de a többi
hitbuzgalmi egyesiiieteI;: is nagy
huzgúlkodússal k(~szülnck a
Szent Sziv itnneplésére. - Va
lamellllyien kii:dis szellilildo:uÍssal
hódolnak az Ur Jézusnak, s ezt
követőieg nyolc napig ~sti á.i
tatoss:lgokon esdik [l megérli.í,
fölemelő, llIegbocsálú istenem
beri Sziv úldó kegyC'lll1ét.

Bár hivatalosan nem elren
delt ünn<>p e ilU}), a világ ka
tolikusai mégis mcgüllneplik a I
Szent Sziv ünnepét. ---

AnY'ák napja.
Az endrődi iskolá.k növendékei
Áldozócsiitöl'lökön tartollák
müsoros előadás kerelében az
"Anyftk·n~p.iát". Az élvezetesen
előadott számok a gvermeki
hála és szeretet meleg '(>rzéseit
sugúrozták . a szép számban
megjelent édes:l.n)'ák felé.

Szeghalmon
május 27-én ünnepélyes ke

retek között tartolták meg a
szépen sikerült ünnepet. - P
Rak józse! atya mélyenszántó
szentheszéde utún dr. Tóth
Béláné és Tólh Andor éneké
ben gyönyörködtek az esti áj
tatosságra nagy szamoa lJ eg)'
hegyiiltclc akik közült ~()k mús-
vullúsu is voll. -

Az ájlatosság után este fél 8
órakor- Lenkey Pál igazgató
és Zúhors;;ky !(úlmán lanitó ren
dez(~'sében nagysikerü szahad

t~ri előnd~l.? voJt a lemp~o:'ll I
lagas kert.lcbell. - A szulok
n~Qv há!ál,'ai auó;dak az est
[öréndezöjenek: Szabó F'rig.res j
plehánosnak.

A tis;da jövedelmet a sze
g(~ny .iskolilS gyermekek tejak
ciójúra fordit.iák.

Körmenet Gyomára.
A gyomai templom hucsu

napját a Jézus Szive ünnepét
követö vasárnapon tartják a
gyomai katolikus hiveI;:, - Mi
ként tavaly, a7. endrődi katoli
kusok az idén is körmenetben
vonulnak át a gyomai hittest
~érek templom-iinnepélyére. A
körmenet indulása j/lnius 2/-:'fl,
rN~!?.el fél 7 órakur történik. 
Tekintettel arra, hogy e napon I
az ifjuság védőjének: S7.ent l
Alajosnak emléknapját is ün-I
nepetjük, fellJivjuk a mindkét

HA.RMA5-KÖf.?Ö5

· Szervezési' szakosztály.

A ka10likus akció többi. szak
osztálya működésénekhirnöke,
propagálója, a katolikus tömeg
inditás 'végrehajtója c szakosz
t:ílv.

Fontos feladat:l, hogy a kc- I
riileti felügyelők utján a 10
10 családot vezető és irányitó
"családgondoz6k« működését

kiépitsék és kellő irányban
foglalkoztassák.

A család latogatás és közvet
len érinlkezés a leglonlo~;.t1)h I
munkaeszköz. Az lltc~bil.losok

és csaladgondozók ezt akk(;n t
hajtják végre, hogy Icg;)Jáhh
havonkint felkeresik a beosz
tolt családokat, iigyeslJajos dol
gaikban segitségühe sietnek, s
fontosabb esetek idején a lel
kipásztort értesitik, s aitól se
gi tséget kérnelc

Missiók, közös szentáldozá
sok, körmenetel{ alkalmával
csoportjuk tagjait a felvonulás
ban és lelldmozgalmakban vató
részvételre buzditják, a husvéti
szentgyónás és szentáldozás
pontos teljesitésére őket iSOlL>
teHen felhivják.

Szociális és Charitativ
szakosztály

Munkafeladata kettős. 1. A
nép egészséges szociá.lis felfo
gását helyes irányhan feJleszti,
részére a kulfurá14 szakosztály

· segitségével felvilágositó elő

adásokat tart, közéleti tényke
déseiben a katolikus erkölcsi
és vilagnézeti felfogásnak meg
felelő egyöntetü állásf.Jglalásra
serkenti. 2. l\1inden alkalmat
megragad, hogy a katolikus
munkásnép leromlott anyagi,
erkölcsi és egészségügyi bajain
segitsen.

Minden lehetőt elkövet, bogy
a katolikus munkásság rnunka
alkalmakh8z és kenyérhez jus
son, - gyüjtést rendez a 'sok.
gyermekes szegény családok
javára és annak tagjait szolgá-
lathoz, s igy keresethez jutlat
ja.- A különös gondot fordi! a
tüdőbetegek jobb táplál kozásá
nak lehetővétételére, érintke
zésbe lép a katolikus akció
városi szervezeteivel, hogy a
városokba tóduló cSl'lédleányok
megfelelő környezetbe jllssa-l
nak, s a megérdemelt fizetés
mellett lelküket, erkölcsüket,
jövőjüket tönkretevő helyekre l
ne kerüljenek.

Helyesnek tartja s7.akosztaly
a Belügyminiszter llrtól meg
inditott "Zöldkeres7.t" segélye- l

ző egyesületben való tevékeny
részvételt, hogy igy a segélye~

zések egységesitésével a helye
sebb és szervezeltebb segély
nyujtást biztosithassak.

A legény és leány-ifj.uságn~k

egyesilletekben való tümörité-
· sevel azok életfeltogását helye
sen irányítja és fejleszti, jöven
dő társadalmi és családi köle
lességeik gyakorlásúra ráneTeli
és a kivánt mértékben felvilá
gositja..

Ezekben ismertettük a ialu
. jövö évi munkaprogrammjáL
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tó siker minden áldozatot I

megér: a. lelkek megmentésé
vel, felebarátaink anyagi és er-

. kölcsi javának el(?mozdításával
t.erjeszteni Krisztus igazságait l
~s boldogitó tanait a vergödő l
emberi-;ég javúra.

A jövő évi munkaporgramm
nak a hitbuzgalmi (~s kultura
lis szakosztályokra vonatkozó
részét a mult havi számunk
ban ismerlelllik,e7.ll11al a saj
tó, a szervezési- és szociális
charitativ s7.akosztályok espe
reskeriileti előadóinak terve
zetét közöljük.

Sajtó-szakosztály

Az öntudatos katolikusra ket
tös szerep vár: 1. pártolja', ter
jeszti a Központi sajtóvúllalat
termékeit (Nemzeti Ujság, Uj
Nemzedék, Népujsúg, Szivuj
ság, Jövőnk. Élei, Magyar Kul
tura si 1.>.), a helyi vagy kör
zeli katolikus ujságokat és fo·
lyóiratokat, 2. nem tizel elő

és társadalmi köréoen ellen
agi lúciót fej t ki a liberális,
J;lemzetközi és vallásellenes
romboló sajlótemékek terjesz~

tésének.
.. Örömmel üd~özölhetjukazon
felsőbb intézkedést, mely a
tan testület részére - iskola i
egységek. illetve körzetek sze
rint megkivánja a Nemzeti Uj
ság olvasá~át és aktulis cikke
inek a tanításban való. gyakor
lati felhasználását, de arra is
gondot kel! fordítani, hogy
egyes . tanerők, továhbá egy
háztanácsi tagok mellékesen
más irányu, pláne destruktiv
lapot ne járassanak.

Nem hagyhatjuk figyelmen
kivül azl sem, bogy katolikus
körök és egyesületek között is
akadnak olyanok, amelyek
többféle' ujságot és szaklapot
járatnak, csak kimondotlan ka
tolikUst nem, holott a katoli
kus egyesületek belügyminisz
teri jóváhagyást nyert alapsza
bályai a valláserkölcsös szelle
mű iratok és könyvek beszer
zését követelik.

Nagy hiányt óhajt pótolni a
K. Akció országos Nezelőségé

től meginditoll sajtótermékek
t~rjeszlése és ol vastatása.

A sajtó szakosztály mlíködé
si körébe tartozik még az is.
hogyahiveket, küiönösen pe
dig az ifjuságot a mozikban és
szinházakball divatos erkölcs-
telen tilmekés szindarabok
látogatásától visszatartslI k és

'ezen intézmények vezetőitmeg-
felelő darabok előadására ser
kentsiik.

Az eg.rüttérzés .diktálja még
azon törek vést is, hogy lelké
s7.el{, tanárok, lanitók terjesz
szék és kedvcltessék meg a ka
tolikus irók érlékes kindvú
nyait.

p z Országos Központhoz vi
szont azzal a kérelemmel for
dul az Espereskerlileli Sajtó-
szakosztály, hogya katolikus
lapokat, könyveket, folyóirato
kat és más kiudványokat 
miként a destruktív sajtó ki
adói is teszik - 40-50 száza-
lékos árengedménnyel bocsás
sák rendelkezésére a csekély

. fizetésü, mostoha életkörülmé
nyek között élő falusi intel
ligenciának.
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Endrőd ~~özség

képviselőtestÜ!ete

f. hó 9-én fontos tárgysorozat
han tartott közgyülés!. A köz
gyiilés a tárgyak tontosságához
mért lwniolysággal és megértés
jegyébeu folyt le s meg kell ál-
lapítani, hogya közgyülések
nek ilyen megérlőés magas
szin\'ol1all1lefolyása a község
jövendő :tej tödésének .és boldo
gulásúnakzálogát-jclell ti.,

.' Eil'endelte'~á:képviselőteslü~
let' aZ' időkfolyanün hibássá
váll' kataszteri birtokivek he

, lyesbitését s 'eáe . 110 pengő

költséget szavazott meg.
A )(iizség erkölcsi tekintélyé

nek méltó kifejezésére elren
deile, hogy községi' kocsisok
részére két rcndszolgálati ru
ha szereztessék he.

.Jóváhagyta a zöldlllező kong
i'esszllson résztvévő főjegyzö

és gazda utiszámláját, elismer
te Csik István illetőségél S3

jegyzöárvaházak tá.mogatására
három évi részletben meleg
megértéssel 219 pengőt szava
zott meg.

Urbán János il'odatisZtnek
ujabb kéthavi betegszabadságot
engedélyezett.

Csernácki Károly makói la
kos malomellenör't a község
küLeIékébe véglegesen felvette.

Elrendelte a hustogyasztási
adók 'ellenőrzését s ennek ke
zelésével a jelenlegi horfogyasz
tási eJlenőrt bizta meg.

Ujjászervezte a belterÜÍetil
r~rség~ olyképpen, hogya
két hajOUi, egy kézbesitői ál-l
lást megszüntette és 4 uj köz-!
ségi rendőri állást szervezetiI
meg, azért, hogya községi ren-'
dőri, ,közbiztonsági és kézbe-l
silői szolgálata a jövőben ered-l
ményesebb és pontosabb le;
gyen. . -----..J

Baranyai" András' volt. köz
ségi kocsist betegsége folytán
nyugdijazta és részére termé
szetbeni támogatást szavazott
meg. •

Végül pedjg jóváhagyta a
gyálllpénztMi ~zámadásta mult
~vről.

Főispánunk
a mezöturi utszakasz

I{iépité:séért

A törvényhatósági \{isgyülé
sen Csernlls Mihály apúlplebá
nos telle szóvá azon j{eJ1emet
len l\örülményt, hogy az end
rőd-mezőturi ut turi szaka
száf még mind a lIlaj n:1píg
nem épillelte ki Szolnok vúr-
megye. Kérte a vármegye Fő

ispilnját, hogy közismert ügy
buzgalmával erélyesen sürgcs
se a kiépitést.

Dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik Bé
la f{\isp;)l1 késedelern nélkül
levelet inlézett Borbély G, örgy
szolnoki főispánhoz és meg
sürgette a közgazdasági és ke
reskedelmi szemrontból egy
arán t ton tos ultest kiépi tését.

A közhenjárásnak általános
öl'ömIinkre megvolt a kivánt
sikere, merl Borhéh' György
riiisp:íll :l lliivctkezö levelet in
l('~z(c rúispitllllllkhoz:

,,;\ i\'Ieziílllr-clldriidi Illépi
tés ügyében irt nagyhecsü ér
deldődésedre értesilelek, hogy
az ulépités folyamaIban van
és közhenjárásoll1"u az ut nyár
végére teljest:'n [;észen lesz."

Az orsz:'lgos alllMorgalomba
vflló hckapcsolód!lsllllk nagy
közgazuasági elóllyt jelentenek
k6zségiinJmclc, s (~%(-rl igaz hú
Jával gondolhatunk cnlckein
kel felkarolú - jóispánunkl'a.

Föispánunk - Endrődön

Örömmel halljuk a hirt, hogy
vármegyeilk föispúnja,dr. vi·
téz Ricsóy-Uhlarik Béla juniIls
18-án Endrődre érkezik, ahol
lótogaltlsokal tesz ti belt~rületi

társadalmi egyesületekben és
körökben. A kiiiteriileti egye-l
sülcleket - hir szerint - az
ősz folyamán, a munkaidő szii
netelése idején látogatja meg.

Ugy~ncsak hálúsan köszön
jük a Főispán nr azon igére
tét is, hogy a község fontosabh.
ügyeinek intézésére Pestre uta
zó községi küldöttség vezetését
és támogatását vállalni méltóz
latolt. Igy minden reményünk
megvflll, hogya küldöttség nem
jár hiába és jelentős eredmé
nyeket ér el k<izségiink javára.

BESZÁMOLÓ
Az endrődi "I\aíitász l<öz

ponti Segélyezési Intéző-Si

2ottság" május 15-én tartotta
Csernus Mihály apátplebános
elnöldete alatt évzáró közgyü
lését, melyen a bizottság tagjai
csaknem kivélei nélkül megje
lentek.

Harsányi László főjegyzö,

iigyv. alelnök beterjesztetté a
segélyezési akció áprilisi és az
általános z::Ífszámadást 1935.
december hó l-től 1936. május
l-ig terjedő időre.

Készpénzben bevétel volt
8986.37 P., a kiadás 8937.83 P.
Ezen összeg nagyobb részét a.
M. Kir. Belügyminiszter ur és
vármegyénk Fö:spánja adomá
nyozta. Helyi közadakozásból
készpénzben 17\10.96 pengií
gyült össze, mely összegből

papok, tanárok, tanítók, tiszt-

viselők cca 700 pengő, dr. Tú- segélyez(~:)i akció gyermekein
köry Józsel' 300 pengőt adtak, ket és elaggott, beteg .szegény
egyéb apróbb adományban le-I testvéreinket megmentette az

éhezéstől. lsten áldása jutal-
hát 790.96 P. lllarad. nwzzaa felebaráti szeretet ön-
Term~szetbeniad?nlúl:y?kból l zetlen munkásait és az egész

lesz,:ul1Ilva a BelugymlJllszter I akció Cltdó lelkét: .Harsúnyi
ur által jultatott liszt, lxd) és l f ,ászló tőjt:gyzőt.

cukor érl~két: ll.elyi .g]'.Cijt,ésLöl l Ki)züljű!, az alábbi levelet:
pénzben atszanlltva 3/20.20 l'. j Kedves Jótevőink!.

érl~k foiyt he. l :'bgYOJl szépen köszönjük
Erdekes a Bizottság lev0keny- !

l a hozzúnk való szivességüket.
Ság.l.- statisztikája: I

.\Idja meg a jó Isten,hogy
Ot hónap a. lalt 340 g,.ye.nnek l ennyi jóvaL segitettek meg

(11.301 "eggeIJl (2 dl. te.], ti dkg. I
bennünket, szegény gyerrne

kenyer), - 301 gyermek 3;),397 II
keket. l\'agyon sok néJ külö-

ebédet (a miniszleri előírás I zéslöl mentettek meg min-
szerint l), 30 ovódás gyermek l ket. Ezért a jó Istenhez imád-
hónapon át tejreggelit kcnyér- kozni fogunk, hog',)' a jövő-

rel, 678 gyermek, 1 kg. cukrot ben bőségesen adja -vissza,
és 375 elaggott, beteg cs elesett amit nekünk jó szivvel adtak
család J376 esetben számotle- a Zöld-Kereszthell.

Tisitelettel :
vő élelmiszer és ruhasegélyt
kaptak. Bálint l'Ifagdus B)lázs Irén

Kuli Moni Kuli Eszter
A közgyülés ügyvezető alel- :'\ellez Erzsébet

lIiik clötcJ-jcszlését nagy meg-
\'. oszt. tanlllók a J\.üzponti-

elégedéssel és örömmel vclle lc:íllj'-iskol:íhúl.
tudom:í.slll. EgyhanglI lelkese
déssel magáévá tette esem us

.Mihály elnök inditványát, hogy
hódoló tisztelettel mond kö
szönetet a Belügyminiszter Úr
Önagyméltóságának 31:)0 pen
gő nagylelkü adornányácl·t,
hálás köszönetét fejezi ki Fő

ispán Úr .Őméltóságának ismé
telten nyujtolI pénzbeli és ter
mészetbeni adományáérl, s
Alispán. U1:nak segitő fáradozá'::

'saiért kozsegürik'szegényügyé
nek érdekében,~'kösiÓnelet
szavaz, Hiu'sányi László. ügYv.
alelnöknekés munkatársainak
a felmerült sulyos teendők ön
zetlen ellútásáért,:' továbbá fl

konyhafelügyeletet nagyagyagi
és erkölcsi eredménnyel 'ellátó
hölgyeknek. Végül köszönetét
nyilvánította Endrőd ltözség
adományozó lakosságának, mely
több mint 5000 pengős hozzá
járulásával a közsegélyezés
problemáját lehető meg ,ldásra
juttatta.

Örömmel jelentette Harsányi
László ügy. alelnök, hogy Fő

ispán ur ujabban nagy meny
nyiségü . ruhal1emüt és élelmi
szert adományozott községü1\k
szegéllyei javára. A hizottság
hálás köszönetének kifejezésé
vel ugy határozott, hogy a ru
hanemüeket a téli idő beálltá
val fogja helyi szegény iparo
sokkal elkészíttetni és kioszta
ni, mig az élelmiszert "szere
tet-csomag" alakjában az év
végi 'vizsgálatok alkalmával
osztja szét lehetőleg a Zöldke
resztes Gyermekétkezletési ak
cióban részesitett szegény gyer
mekek között.

A K ö z p o n t i S e g é l Ye
z é s i Bizottság működési;ideje
ekként záródott le. Az ujjászer
vezés nagy munkája egy kü
lön közgyülés tárgyát fogja ké
pezni.
Endrőd község népe hálásan

gondolhala bizottság lelkes és
odaadó működésére. Nehezebb
időket még alig éltünk. át, s a

"A töldkereszt Akció"
javára érkezett adományok
közlését pótlólag a kövelkezők

ben zárjuk le :l\..ovács Ferenc
30 kg. káposzta, Kurilla Mihály
50 kg. liszt, Hoffmann' Ferenc
10 kg. liszt, Gyuricza Gyula 20
kg. burgonya, özv. Uhrin Sán
dorné 50 kg. húza, Valju
György 5 kg. liszt, in. Kovács
Dúniel 10 kg. liszt és 2 kg.
zsir, özv. Hunya Mútyásné 15
kg. húzu, Gyuricza József l;)
kg. ,búza, 2 kg. mák és 3 kg.
borsó, özv. Szebeni Lászlóué
10 kg. liszt, Timár Mihály 10

. kg. liszt és 1 kg zsil', Gyuricza
Elek 1 kg. szalonna.

I\ondorostanyai gyüjtés: Var
ju Tamás 10 P., 5 kg. liszt, 1
kg. zsil', 1 kg. bab, 1 ing, Ka
tona Imre 20 kg. búza, 2 kg.
liszt. Kiszely Dániel 3 P., 1
kg. szalonna, 1 kg. tarhonya,
Dinya András 10 kg. liszt, 1 L

,lencse, Dinya Mihály 10 kg.
liszt, l. l. horsó, 1 P.. 1 pár
cipő, 2 kg. szalonna, özv. Papp
Istvánné . 30 kg. húza, 1 kg.
szalonna, Papp György 20 kg.
búza, 1 l,g. szalonna, özv. Papp
József 2 kg. liszt, 2 l. horsó, 1
kg.zsir, Gellai Mihály 10 kg.
liszt, 1 kg~ szalonna, 3 l. bab,
füstölt hus, 2 P., Vaju Dezső

,;~ kg. liszt, 1 pár csizhla, 1
blnz, Gellai Lajos 25 l'g. búza,
1 Iq§. szalonna, 2 L tarhonya,
l{j~zely l m re 1 kg. szalonna,
3 kg. liszt, 20 fillér., Kiszely
Mátyás' 3 I{g. liszt,' egyne
gyed kg. szalonna. Hnnya Uí
jos 15 kg. búza, 1 kg. szalon
na, 2 kg. liszt, Homokjános
10 kg. búza, 1 kg. szalollna, 3
kg. liszt, I-lanyecz György 5 kg.
liszt, iéI kg. szalonna, másféli-·
ter borsó, 1 szandál, Varju
Boldizsár 15 kg. búza,' 1 kg.
szalonna, tél'!.. tarhonya, K,op
esek Imre 5. P., 1 l. tarhonya,
Timár Péter Pál 2 P., Dávid
János 1 P., özv. Salamon. Ist
vánné 10 kg. búza,' 4 kg.
krumpli, Lestyán Pál 3 L bab,
2 kg. liszt. 2 bekecs (kabát),
Dávid György 50 fillér, 5 kg.
liszt, .özv. Salamon Jánosné
13 kg. 'búza, Timár Vince· 5
kg. liszt, Gellai Mihály 5 kg.
búza, fél kg. szalonna, 2 lapoc
ka, Hanyecz Miklós 10 kg. bú
za, 1 kg. szalonna, 1 kg. tar
honya, Hanyecz Mi Idós 1 P.,
Hanyeez FrilJyes 10 kg. liszt, 1
P., 3, kg. borsó, 2 keresztcsont,
Hanyecz József 2 kg. búza,
Varjn József 1 kg. szalonna, 2
·kg. liszt, 2 kg. tarhonya, Vilrju
Gáspár. 10 kg. búza, 1 kg. sza
lonna, Gyuricza Sándor 20 kg.
búza, fél kg. szalonna, Papp
Máté 15 kg. buza, fél kg. sza
lonna, D. Timár Mihály sonka,
krumpli, ,Szurovecz lajos 5
kg. liszt, 1 disznófej; Hanyecz
Andor 5 kg. búza, Gubuznai
Mildós 1 P., 2 kg. liszt, Ha
nyecz Libor 5 kg. liszt, Timál'
Á. Imre 5 kg. liszt, Szilágyi
Menyhért fnvar, GYlldcza Imre
fuvar..
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N AGY'VILAGHO L
Igy fest a nemzetközi vörös

társaság álarc uélkül !
De mintha mi is kaptunk

volna izelilől már ebből!?

A szólam az volt, hogy "a
vallá~ magánügy" !

A tett pedig az, hogy elLiJtot
ták az iskolúkban a vallás (lkta
tást, eJtiltották és megzavarták a
körmeneteket, bebörtönözlék a
papokat és hiveket, több papot
és apácát megöltek, s ha lett
volna idejük, akár cSak Orosz-·
orszúgball, tállctermekké, mula
tóhelyekké alak Hották volna át
templomainkat.

Spanyolországban a folyó év
február 16-tól április 2-ig, tehát
bat hét alatt 36 katolilws temp
lomot romboltak le!

És mégis akadnak számosan
emberek, aldk keresztény anyák
emlőin neve[ődtek, az Ur oltá
ránál szivükbe vették a Megváltó
Isten áldott testét, a bérmálás
szentségében megkapták a Szent
lélek Uristen megerősitő és !>e
gitö kegyelmét, s mégis követői,

támogatói e vad, barhál' keresz
ténytelen, istcntelen forradalmi,
pusztító, romboló áradatnak ! 'l

Mussolini - nagy ünllepség
kerelében - ezer lirás ajan-'
dékkal liinlelle ki azokal a
családokat,. amelyek wbb mint
száz esztendeje', nemzeuékről
nemzedékre földmi\'clésscl fog
falkoztak. - Hetvenhét csalá
dot tiillteLlek ki. - Első helyen
állott egy pesarói parasztguztla,
akinek csatúdja 918 éve Ilii n
föld müvelésbez. - Nyolc CS[l

lád volt olyan. amelynek <'ísei
700 l~\' óla röld mi \'cl(~ssd fog
lalkoztak.

A német hadligvminiszter :1

hadsereg tagjai sl,úlll:íra Illeg
li!toll<l, hogY:1 IWIIIZl'tküzi ,J\o
táry-(Ju],;" tngjni lehessenek.

Franciaország l~O.)-hen a
szabadkőmiives-szocialistn kor
mányzal \'czctöségéve1 - az
Egyházat megfoszloIta lTlinden
vagyonúfóJ, sok szerzeles rend
templomát é!> rendházait elko
bozta, mcgtiltotta iskoláihan a
vallás tnnitását, s állami épüle
tekről minden vallásos jelvényt
eltávolított.

Most olvassuk, hogy a vell
déei kerület több városa tanács
lermében njra kifüggesztették a
feszületet, sőt az egyik v:'l.ros
St. Bileire-de LouIai polgár
mestere a következő beszédet
monuotta; "Remélem, bogy a
meddig mi és utádaiuk (qllck,
az a Jézus, aki ma községiink
középpontjában a megtisztelő

helyet elfoglalta, király marad,
akit mindnyájan szeretni és
tiszl elni fogunk".

Ii iváncsian várjuk ,hogy az uj
megerősödött szabadkömüves-
szociálista-kommunista kor- .
mányzat megtüri-e sokáig a
keresztet a tanácstermekben l ?

A "vörösök" álarcban
és álarc' nélkül

istentiszteleti sorrend: Ju
nius 21-en a csejti i:,kolában,
jUllillS 28-ón és jUlÜl'> 12-én az
öregkerti l,:úpolous iskoláhan
mutatunk be szentmisét.
. Szent Ferenc HLrendjejunins I

m-én, az Oftáreffyesüfd junills l
28-án d. u. fél 4 órakor végzi
havi ájtatosságúL

A jézus Szíve Szövetséf! cso
portyczetői bavi értekczlelüket
julius 5-en d. e. g órakor tart
ják a polgári iskolában.

A lp{inJ't!g)'esiilp! is Ledl1ykfub
julius 2-nil esle 6 órakor, az
EClcharisztikus Pá/i· U!!O j lllius
4·én c!>te tJ órakor tartja havi
áj tatosságáL.

Vizsgálatok. Az endrődi róm.
kat. elemi iskolák a vizsgálato
kat 3z elmul! napokban tartot
lúk.· Az egyhúzközségi képvise
lők és szülők nagy számban je
lenlek IllCg az iskolákban és
nagy gyönyörüséggel <'lvezték
gyermekeik pompás feleleteit.
A tanítósúg szép munkút vég
zat!. l\[egérdcllllik a vakációt.
fl heiraltísak junills 13-15 és
1G-án l'c(l(lcl 8-12 órakor tőr-

;:,~

ténnek.

i\ mexikói slllyos vallásüldö-
• zés miatt diplomáciai kozbelé

pések, társadalmi és törnegtilta
l\Ozások történtek. az ország
szociáldemokrata - kommunista
.~ rűdÚ~áHs'\'~zelösége:~lnin
.dig tillakozot!.a l'elilozoll vúdak
eliell, semmiképpen nem akarta
elismerni a kegyetlcn és gyak-

. ran vérbenfiirdöatrocitÚsokat.
Nem régiben Cárdanis mexikói
kormó.nyel nök egyi k szociál ist a
gYÜl(~SCll is azl hirdette, hogy l
"a jelenlegi nle~ikói kormán)'
nem akar elődeinek hib,,\jába
e:mi, s \'nllúsi kérdésl a ro)'r:l
dalrni progl'::lIJlIIl töhhi kl;rd(-sei
aIú rendel ni. Az a lUCggyt"izú

d('sc, liogy a kormúnYllak nem
feludaln a vallási h~djárat, mint
anemzet swlgú.i IJak erősr,élfor

gúcsubsn s olyan ellenállús fel
szilása. amely a Ini népjóléti,
gazdasá~i és szociális rcform
lörekvéseinket hátráltalja... ~:

Szép szólamok. A küll üld ke
resztény nemzetei Ilagy remény
séggel várják él folytatást: a
vallásüidözés lllegszüntetését.
De mit lakar az álarc '?

Gg}'3l1ukkor a vallásellenes
törvények érvényben vannak. A
templomok nagy részél elkom
munizáiták. Szenlmisét csak a
kijelölt néhány templomban vé
gezhetnek. Az engedély nélküli
miséző papokat és misehallgató
hiveket bebörtönzik. A ~uehlaí

érseket éjjel üzték ki lakásából,
saját nővére házából (a7. érseki
palotút régen elvetLék)azértmert
misét mondotl és egyházi. mü
ködést végzett, A szaléziánusok
két nevelő intézetét is, ahol
többszáz szegény árva gyermek
nevelődött, leglljabban szintén
elkonfiskálta a kormány.

Indiana nevü amerikai állom
parlamcntje cihatároztn, hogy

. tanácskozásait ezután imával I
kezdi meg. Az első parlamenti
itn~lt Deery katolikus pJebános j'

fogalmazta és mondoua.
A szivgárdisták példaképe.

Franciaország Dié nevii városá
ban nagy életszentség uirében
halt cl egy II éves fiúcska: Gay l
de Fontgalland; Régi grófi csa
ládból származott. Hiiséges ap
ródja volt a Szent Szivnek és
buzgó imádságára 30 misszio
nárius, 28 pap és 12 apáca nyert
hivatást a jó Isten és a lélek
szolgálatára. Több nagy bünös
megtért közbcnjáró imájára. 
Most két és fél millió katolikus
aláirását tartalmazó kérvényt
adtak át a Szentatyának, hogy
a boldoggáavatási eljárást in
dítsa meg.

a téli hónapokban legalább tejet '[
kapjanak.

A róm. kat. Egyháztanács,
mint iskolaszék nevébeú Din;"I! I
Vilmos, a·· tantestületek nevébeu
Wait!Iia Györg)' po19. isk. igaz
gató, Endrőd, község nevében
pedig Hnrsányi Lcfsz/ó községi
főjegyzöüdvözöltemagas szár
nvalású beszédben kitüntetett
FŐpapot.

Csernus Mihályapátplcbános
hálásan köszönte meg a meleg
üdvozlést. A magas kitüntetés
tulajdonképen nem személyé
nek, hanem az endrődi Vörös,.
kereszt fiókegylet szociális és
emberbaráti müködésének szól,
amelynek lelkes, munkás tagjai
val a ki t ü n tetést~készséggel

megosztja.
Isten bősé~es "álctását kéri a

Kormányzó ur Ofőméltóságára

és mély tisztelettel üdvözli a
megernléke~ő Főispán urat.

Eljegyzés. Dr. Tímár Sándor
orvos eljegyezte Fendt f(/tirríl
Gödöllőről. Gratulálunk! . _.

" Vitézi avatás. Kormányzó úr
·Ofőméltósága május 24-én BII

. ranyai lstvdn Endrőd-Gyomai

Takarékpénztár igazgatójÍlt, 
Tímcir Lajos' és HarfIlIlIi (Homok
István endrődi gazdálkodólíat
vitézzé avatta..

:Az endr9di~"
f. :hó 2()-áll j(szomhaton este) 8
órai : ,ke~dettel nagyszabás u
hang\,~r~ep.yt.: Ire,I1d.~z :a,I{:~l1tur7!
ház nagytermében. Dalát'da a
bevételt, teljes egészében össze]
felavalandó. zászlója javára for-
ditja. . (

A gyomai járás leventéi má~

jus 24~én tartották meg szoká
sos évi versenyüket. Az endrődi

Levente Egyesület három ra.ii~ü

vett részt s a fiuk dicséretet ér
demlő eredménnyel dolgoztak,
lOcly fényes bizonyítéka az évi
/Ilunkának. A 1övészel1>en el(~rt

kiváló eredményéért <"i-onda Ig
nác Endrőd-Cscjtpusztni1even
tét a mcgyci vezetőség orszügos

. versen:yre küldi fel Budapestre.
A derék fiúnak eZlltoll is gra
tulálunk. .

Alispánunk - Endrődön. Dr.
vitéz Márky Doma alispán az el
mult napokban hivatali vizsgá
latot tartott a gyomai járás két
községében. - Kiséretében yolt
dr, Ugrin Lrisztó vármegyei tb.
f~jegyző is. - Délben az Alispán
Csernus . Mihály apátplebánost
látogatta nleg és nála ebédelt..

:Eziistinise. Cserntls Mihály
apátplebános junius hó 29-'én,
pappászel1telésének 25 éves
jubileumán monja el hálaadó
ezüst-szentmiséjét Csulládapá
cún, szülőfaluja templomában,
ahol első szentmiséjét is bemu
tatta. Kézvezetője dr: Lífldenber
ger jános prelátuskanonök, a
csollkaegyháimegye apostoli
kormányzója, a jubiláns egykori
főnök~, szónoka Molnár jáno,s
orosházi apátplebános lesz, aki
szintén principálisa volt. -..:,.. Az
endrődi hitbuzgaimiegyesületek
tiszt~letben tartva a jubiláns'

'. azon óhaját, hogy minde,n On
neplés mellőzésével, csendben
óhajt hálát adni a jó Istennek,
szent, Pétel; és Pál ünnepén kö
zös szentáldozásban kérnek ál
dást BY. Ul' Jézustól szeretett
lelkipásztorukra.

SignuDl. Laudis'
A belügyminiszter úr előter

jesztésére',CSERNUS MIHÁLY
.;. "o ; • :""'-1", n ~·,::i·~i..~'1 ,:.' ,:\ 1:(';",."

apátpleuaúosfa, Ko'rmánvzó ,úr,
a .Vöröskereszt terén;égzett
munkájának elismeréséül Sig
num Laudiszszal tüntette ki.'

A vöröskereszt helyi csoportja
május 17""én ünn~pélyes kŐz
gyülést lartoLt a' községháza ta
nácstermében, amelyen dr. Sor
báll jen rí járási főszolgabirónyuj
toUa át ünnepeltnek a kilünte
tést, lelkes szavak kiséretében.
Álljunk meg egy pillanatra
és ünnepeljük szeretett Föpa
punkat, Csernus Mihály apát-·
plebánost. Ünnepünk egyszerü
azért, mel'l ünnepeltnekaz voll
a kivánsága. Mi a község és
vármegye lakói tudjuk, hogy
milyen hasznos müködést fejt
ki Apát úr hosszu évck óta a
község és vármegye érdekében.
Álljunk mellé - folytatta Fö
biró - a sZeretet fegyverével,
dobbanjon össze mindnyájunk
nak szi\reaz Ő szivéből ki
sugárzott szeretet melegénél,
hogy vezctésével nagyszolgálatot
tehessünk a község, a vármegye
s igy közvetve az országnak is.
- Tolmácsolta Főispán úr üd
vözletét is.

A Vöröskereszt helyi csoport
jának nevében dr. Csel! józse!
községi orvos üdvözölte: Kitartó
munkássága nem szocialis jel
szavakból áll, az Ő szociális
tevékenysége. bőséges adomá
nyozása Krisztus szeretetéből

fakad. Harcol, mert tudja, hogy
anélkül nem győz az igazság.
Dolgozott, hogya nincstelen,
elaggott és szegény tüdőbetegek
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Te r ef e r·eNagy tömeg
szerencsétlenség

Bukerestben.

A román fővárosban nagy
nemzeti ünnepséget rendezlek
abból az .alkalomból, hogy Ká
roly király hat évvel. ezelőtt

foglalta el a királyi trónt. Az
iinnepségen jelen vollak Pál
szerb kir. herceg és Denes cseh

· elnök is. Az ünnepélyes elvo
nulás alatt leszakadt egy 12

.méter magas tribün,. amelyen
· mintegy 3500 néző szorongott.
A sulyos szerencsétlenségnek
úllitólag 50 halálos áldozata, s
7-800 sebesültje letL A sebe
sülleket Bukarest különféle kór
házaiban helyezték el A vizs
gálat megállapította, hogy a
katasztrófát a trrbün hiányos
szögelése okozta. Gondatlanság
mialt öt épitési vállalkozót le
l:lr!Ózlallnk. Púl herceget any
nyira megrenditette a lömeg
szerenséLlenség borzalma, hogy
azonnal elutazott Bukerestből.

. Részvétlel vagyunk a szeren-
c:;él1en áldozatok iránt, nem
akarunk kegyeletsértést elkö
vetni, de megkérdezni bátor
kodunk, hogy a kisantant di
cső vezérei nem látnak figyel
meztetést a szörnyü esemény
ben? Vajjon az igazság nem
igy fogja-e összezuzni - a ha
rácsoláson és jogtalan zsákmá
nyoláson szerzett - ingadozó
trianoni bástyájukat !?

Francíaország·

szociáldemokrata kormánya
·fon'aJalmi jelenségek között
kezdte meg működését. Több
millt félmillió munkás sztrájk
ha kezdett, aminek l,övetkez
ménye az lelt, hogy a frank
értéke erőteljesen csökkeni, az
l'lclmiszer úrak. növekednek, a
rend és közbiztonság erősen

veszélyezl~tve van. A sztrájk
elért ugyan némi munkabér
emelésl, de úgyanannyit emel
kedtek az árak is, igya mun
kások helyzele alig javult. A
sztrájk tovább tart. A kormány
megengedte, hogy olyan üze
mekhen, ahol tiznél több mun
kásl toglalkozlatnak, olt mun
kúslanácsokat lélesithessenek.
Mi már tudjuk, mit jelent ez.
Jól van ez igy, élvezzenek a
.győzők" is!?

Polgári iskola hirei.
A polgári iskola cV7.áró ünnepélye

junius ilo 25-Cn Jesz.
BciraUIS a kövclkc7ő isko\"j évre jll

nius hó 26 és 27-éli délelöli.
Akik cls!ii:l!>Cll iratkoznak a polgári

iskolába, uloJ:;ó iskolai .bizonyitvl\nyu
kal hozzák cl beiratáskor.,

Volt nüvenclél,eink c:;ak utolsó isko
lai bizonyilvánYllkat hOZ1.ák el.

A tanuij és Illellél<l!ijak összege 40
pengő, amely összeget ilavi rész.letek
bell is lehet fizeini.

Szegénysorsu é:; legalább jó elöme
neiciii növelJ(lékeink landijkelivezlllényt
lcaphatnak.

A nyári .sziiniLlö alalt az iskola Igaz
gató~ága l11inLlcn ·kedden és csülörtö
kön (h~lclőtt 10-12 <'lráig hivatalos
órát [art, amely időhen minuellnelllű

iskolai iigyben készséggel ad feIvilágo
silást a szülölmt:k.

Tarandiné: Az nEndrődi Asz
szonyok Szövetségének" (EASZ)
választmányi gytílésél azon re
ménységgel nyitom meg, hOg)'"
tanácskozásunk komoly tárgyi
lagos menete egyesületünk régi
hirnevének és a női-nem ma-l
gasabb hivatásának nlindenben ,
megfelel. Sajnálattal jelentem. l
hogy két illusztris tagtárslJnlc
Hekuba Jeremiásné és Postpi
sil Floránné kivételes fon tos
ságu elfoglaltságuk miall ki- I
mentették magukat. Ez~k nf{m
felkérem Szende Juli\Ul titká
runkat, hogy egylet ünk tavaszi
müködésetvázollli sziveskedjék.

Szende Julika: Örömmel je
lentem, hogy Szövelségl:ink tag
létszáma örvendetesen szapo
rodik. - Különösen azon mo
dern hölgytársaink, kiket nem
köt Ic a sok gyermek-ncveles
gondja, csatlakoznak hozzánk
szép számban. IC II li llrális
szakosztályunk megnyitotta a
tanácsadó-irodát és már is so
kan keresték lel érdekes kér
dései kkcl irodánkat. Természe
tesen a panaszok is gyakoriak.
Legtöbbször a férfiak zsarnok
sága és kiméletlen bánásmódja
a téma. Valóban a női nem
legnagyobb ellensége a férfi had.
A tömeges jelentések ezt iga
zolják.

. fecseghyné: No-no drágám.
En ismerek egy deli külterüle
ti özvegyet, akire igen Qlosoly

. gós szemeket vetsz!? O is el

. lenséged?

CsöllIörné: Mi vim abban '? !
A szentirás is azt lanitja, hogy
szeressük ellenségeinket!? .Tu
lika is csak a parancsot akar
ja teljesiteni.

Piskótáné: Pedig jobban ten
né, ha pártában m a r a d n a.
Amennyi bosszuságotés kimé
letlenseget kell elszenvednünk
f(,rjuraiméktól, az még a köz
ismert női türelmet is lulhalau
ja. Legutóbb az én drága uram
tól is olyat káptam, hogy azt
hittem, a guta üt meg. - Hisz
tudjátok, hogy még alig értem
el az ötven évet és eléggé jól
tartom magam, Tudjátok, hogy
az uram finom szivarokat tart
odahaza. Gondoltam, hogy
miért csak a Verébfyné hen
cegjen a dohállyzásával, hát
rágyujtottam én is egy szivar
ra. Éppen a napokban készült
uj ruhám volt rajtam és tet
szenivágyóan odaálltam az uram
elé és megkockáztattam, hogy
»ugy":e nem is nézek ki vén
asszonynak?" Nem, - felell az
ujság mögül drága' férjem, ha
nem vénembernek. - Hát ezt
kapjuk mi hüségünkért, jósá
gunkért.

Sziporkáné: No én kibabrál
tam az én házsártos uracskám
mal. - Panaszkodott, hogy ál
landóan ideges vagyok, folyton
zsörtöIődöm és kiadta a ször
nyü parancsot, hogy vizsgáltas
sam meg magam az orvossal.

(seh doktor ur azt mondta,
hogy idegeim nagyon gyöngék
és vcnl1em ke]1 valamit.

Kuoacsekné: No és mil vet
tél?

Sziporkáné: Hát az uram ka
bMjn zs~bében találtam egy el
titkolt tiz pengőst és w'llcm e(.!J!

ko/apol· Azóta az idegeim is
johhak.

. MucsByné: Ebbőltanulhatunk
valamennyien, A közmondás
is azl mondja. hogy »a% asz
szony pompára, a pénz elköl
tésre jó·.

. Ragyásilé: Hát· inkább mi
köILsük, mint a féljeink kocs
mára és kártyára. - Nem bor
zasztó, hogy legutóhb is az uram
hajnali 4 óra ulim jött haza. A
Dombszögön nCIII lehel ett, mert
oU 9-kor, él Népházuall sem,
mert ott meg tizenkettőkorzár
nak. Hát képzeljétek, az egyik
korcsmában szórakoztak né
gyeshen. Amikor belépett, már
láttam, hogy nincs magánál.
Csillogott a szeme, sokat be
szélt, kedveskedni akart, de én
ugyancsak rárivalltam, hogy»Te
vén diszlló, öreg korodra se
jön meg az eszed?" Olyan ré~

szeg vagy, mint a csap! És er
re azt felelte, hogy nigaz any
juk, hogy kissé kapatos vagyol_,
de nem tehetek róla. Én fizel
tem egy litel' bort,· a Jóska ko
ma kettőt, a Feri hármat, a Laci
négyet. Ki l<el1ett tartani, amig
elfogy, mert még azt mondhat
ták volna, hogy gyáva vagyok
es félek a I"eleségemtől!»

Hát képzeljétek, ilyen kifogás
sal mert elém állni. Én sem
voltam rest, hanem megmos
tam a fejét amugy alaposan és
végül azt kiálltoUam nekj, hogy
most pedig takarodj, mert mt'g
veth-k.

Rusnyákné: No és mít mon
dolt?

Ragyésn~ Aztdünnyög~ré~

szeg röhögéssel, hogy ne engem
vess meg, hanem vesd meg az l
ágyat. - Elnevettem magam az
akasztófahumoron, s lefektet
tem a pernahajdert. -

Szarkáné: Ez még hagyján.
Az én uram rosszabul járt. Éj-
jel két óra lehetett, amikor az
ablak alatt beszédet hallok.
Jobban figyelek és hallom ám,
hogy valaki azt mondja oda
künn: segits rajtam öregem,
csak nem fogsz .itt hagyni?
Emelj fel. - Erre megszólal
az uram, nagy dadogva, hogy
"felemelni azt nem birlak, de
annyit megteszek az érdeked
ben, hogy meIléd, fekszem".
Szóltam a gyerekeknek, azok
cipelték be a vén trotyliL.
Hát nem borzalmas az asszo
nyok sorsa?

Tarandyné: Értékes tanács-

kozásunk többi pontjait talán
el is hagyhatjuk a legközelebbi
/n' ütésre. A mai anyag annyi
megfontolást és· előkészülelet

kiván, hogyaválasztmánynak
éppen elég dolgot és elfoglalt
ságot ád ~ leigázott és mellő

zött női nem állapotának javi
tására. - Indilvi\l1yozom, hogy
az alkohol tilalolll· elrende\é
sét sürgősen kérjük a M.Kü'.
Pénziigyminisztériumtól. Addig
is erős összefogással tegyünk
róla, hogya féljek zsebpénze
felére csökkenjen, s a megta
karitolt fölösleget hiányos ru ~

határlluk kiegészilésére fordit
suk. Leányainkat pedig őriz

zük és világositsuk fel, hogy a
világ legborzalmasabb hörtöne
a házasság. Feljenek tőle és
óvakodjanak, mert valami gé
zenguz előbb-utóbb rabszolga
sorba csalogatja ökel. - Indit
ványozom: mondja ki az EASZ,
hogy leány-tagjai fogadalmat
tesznek arra, hogy soha féd-·
hez nem mennek. - Szava
zásnál az ötven éven felüliek az '
elnöknő javaslatára, az aluliak
ellene szavaztak. A gyüh~s nagy
izgalmak és szörny ii vitatkozás
között oszlott szét. -

Kapitalista szociálisták.

A szociálista iratok és agilátorok a
sLakszervezet tagjait a kapitalis(ák és

. az egyháZ elleni gyülolettel fütik. A
lIlunkáság minden nyomorát e kél .ha.
tal/llassagra n \'c<.etik vissza. Egyik elő

kelö fövárClsi lapban olvas~lIk, hogya
!;apitalisOlus csak a szegénycbb és
hiszéken munkásréteg részére mumus
és ijesztő rém, a pártvczérek szivescn
barátkol.1lilk vele, sőt sokan előkelö

helyet vivnak ki Illaguknak a kapilalist:ik
soraiban. A francia szociálislak vezére,
a most miniszterelllökké I<incvczclt
Blum Léoll. aid büszkén vallja mo~t is
magát izraelitának.. többszörös milli
omos, aki vagynntlt repülögépgyArakba
helyezte el. Innen. nJagyarázható az a
lény, hogy LcÓu B'lulJI szömYt'n siir
gette a francia-szovjct paktum lIlegkü
tésél: mei"l a bolseviki Oroszország
rengeteg értékü repiilőgépel rendelt a
francia gyárakban. A miniszterelnök fi~

7.cléséll kiviil még évi 60.000 frank
képviselői fizetést és 36.000 frank nyug
elijat is hnz - mint ny. államlanácsos
CI jelcn kapitalista szocialisla vezér.

Oe tlihhen is I<övelik. Egy mAgik
fraucia slOciá lista - millt IIIc10kina
l<ormányzója évi 600.000 frank fizetést
huz. A nemzetközi munkahivatal nem
rég elhullyt szociálista főtilkára 
Albert Thomas évi 450.000 frank tisz
tetetdijat és rcprezentációs l<öJlségekre
évi egy millió· frankot kapott, A sztáj
kok hires rCllucz6je: Zyromszky, millt
államhivatalnok évellkint 100 e7.cr pen
gön felüli jövedelmet élvez.

Mi is emlékezünk valamire.· Amikor
Budapcslen, de sok helytiti a vidéki
városokbaII . is a lakosság gersllin és
sárgarépán élt, ugyanakkor ·a vczér
urak nap-nap után az AsIoriában mu.
I'~tlak, s al11í!(ol' llIenekiilniök kelletI,
Kun Béla, Pogány, Számuely és lársaik
ládákban loplák ki az ország arany
pénzét, s hagylak ill az ország kasz
szájában néhány köteg é;·léktelen fehér
.szovjetbankM !u. ;;~.'

Igy fest az életben a munkásság
pártad6ján felülre került vezér urak
boldog, kapitali~ta élele l
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"JÖVÖNK" II magy:;; fö)d:
mUllkásol, l1éPSZCf'Ű heti lapja
SzcrkeszlőségésIOatlóhivafala
Budapest, József ll. 61 szám.

Az I::ndröd""t:).yoluöi
.'!"dt"..:u-é-kpénztiu Ut.
lnindenfélt~

g d h o n a ri c nl ii t'
ln ..~gc:"\~ J-.ic'lci ·«íllron
'Vot'l.§il (·01.

E lJ d r ő ct ö n a Nagyperes
dűlőben 8 kis hold, Décspás
kllmoo l k. hold 266 n. öl WId
kedvező fizetési fe!tételek mel
lett olcsón eladó. Érdel<lődní

lehet Békéscsabán, a Békés
megyej J(ereskedelmi Banlwá!.

'01\7. Egyhfwl1cgyei Ilalús;\~ 12:;8ii!134,
sZ[)IllÚ l::ngt,:délyévcl."

SzerkesztésérI és kiauásért felelős:

Stefán Béla.
Nyol11tatta a "Hungária" kiJnyvnYOl1Jdu

vállalat, Oyomán,
felelős üzemvezetö: Tekel Sálll1or,

Elegendő jelenll<I;'~(i e~etén heten
ként állandó autt.jár;"([ indul Haj
duszoboszló gyógyiiirdöre Jelenlkellli
lehet Endr6d-Gyomai Takarékpénz
tárnál.

~.~'Jt'F'? ..... ..0. '"*"""!I...v .....~.M«:~

ORAK
ÉKSZEREI-\
DISZTÁRGYAr\

dus választékban
finom minö:,égben

l-.A U B ER
MEZÖTUR

Gimnáziurnmal szemben

l(alifornÍil; p~.izstetülöl menles Gyű

m6lcsfát, Magastör7.50 és bokor
rózsát, dIszfát, diszcserjét, Evelö
virágot, Gyökeres szBlővesszőtSlI>.
bánl)ilyen IlIel1nyi~ét:l>Cll it:r-II ,)IC-llll
szál:il Unghváry József is!,ol;ijil Cea
léd BudapeSli irolla VI r'\IH1ra~~-y III 5ü.
Oklató nagy árjegyték j"il:Yen.

A ~<atolikus Népszövet-·
ség Temetkezési
Segaöpénztára

utian mintlenld l<önl1yi1het az clhallilo
zás Illiatt jl~lentke~.ö gond,}!), lllegIlYllg··
ds{ s~:er('zilet nJagiÍllak t'~ családpJlak

Jratkozzék be tagul
n,ert ezállal csekély I!a-;j !:Igs~;!i dij
e1lellében oly összegíí tCIPctési segély
rr;! g:olJdoSkodik. amclyhi>l a gyógyl<e
zelé:-, tClölelés minúen kiill.!;·lsa fcdez
Iletíio ll, lell\désí segél',ilk\:il',l:l nau\,
vámd i egylJ;Í7.lIlegy~r ;\ilostoli Korlllá~Y-
zó. II~ Hl33.'f933 sz, al~tti{)válJagYla és
;Ii<"llllp.

T;\gklvtíei é.s il dijill, "eii/elé:-e n
l~ndrhd-- Uy\':llilí i"il1<:n,:lq'élll;'lI" L-nál
Elldl{)düll.

Tag leh\'t 1!lhHkll 14 --()~J é\O küziilli
egyén.

Orl'<)"j \Oi/sgálat lIillcseIl! I.cgldsebl.\
ilii'!. I'I;} 0' liJléL.

~n

Tennényárak.

A szentesi
mezőgazdasági

munkások

_, A H-U-n-ga-';-~:-~S-Z-ál-l~-'b-a-n-t-ar-to-t-t-l-H-I.....'._~--;~. :~ ~i~~
diszebé~ utún a vel~d~gek.me~·l' ......-m. ...,~~-""""'....,,~

látogattak a SZCg~dl Ipan VH- Endr6d --8Y0n1f.,j
sárt és hosszasan szemlélték a I Tn1';:,lré-kpónztBr R. T.
kisíparos~k kiállitott remekeit. j Endrőd. I F ,;killtá/:'.I,: UyulI1a. Tcic/cm: ElidrütJ:2,

Foiyósít rövid.lejáralt; l:lezögModa~ági

kö!csönüket. Elfogad icl:11ondámélküli
betéteJ{et a legmagesabb kamat
mellett. fogla.lkozik2 hit[]!;üziefm(:lllen
ágával, szeJvénybedl1ások, 31';;1:.,-- és
ezüstpénzek, valamint kii:ri\lc1i "én-znc
rnek beváJtás,hal (!,lIlindenk()ri legma
gasabb árfolyamolI. MinderlJlel11li fci
világ()sílással és utbaigp.7itással liijt:ll:t
nu! álJ rendelkezésre az Ig?zgatóSiig.

lclkHsmerel!en izgatók fel
bujtására .- uem akarnak ara
t:~si munkát vállalni. ---:- A
szentesi gazdúk most kéréssel I
fordultak a vármegyei Gazda
sági EgycsülellJcz, hogy idegen
munkásokat alkalmazhassanak
az aratásra.

!(ozma Gyö1:f?Y dr. föispán
most komoly figyelmeztetéssel
fordult a munkásokhoz, hogy
ne mulasszák cl a nyári ll1un
lwalkalmakal, mert a 1;[<,1/ ín

séf!(fl11I1/uíra Ill!Jil számi/hll/llak A
magyal' úllam nem élelmezhet
olyanokat, akik a saját ,hibá
jukból nem akarnak önma
gula'ól ~ondoskodni.

Május 15· tól oJdbber 3· ig

Oyomáról - Budapestre .

Szenlélyvclli11: 005 450
" 0.45 10.30

GyorsVollHt; 10.07 1.'3.00
Sl.ernéh·\'cltl;;:: 14.30 19.20
Gyorsvona t: Jti::'~119.50
Motorvol1i1l: IY.29 23_39

Budapcstrőí - Gyomára
Szelllélyvtl113i: (',17 JO.27
Gyorsvonat: \JUÜ -- 1J.57
Gyorsvonat: 1<1.'l0 ._- 1736
::-;zclllelyvol1,iI: 17.10 -- 20_39

o 21.40 2.21

UJ ivlENETREND

A /;n!JN7GiÍmk - a jó termés
igérkezésé\'el - az clmult he
tekben jelenlősen csökkentek.
TisZ-avidéki búzát a gauona
tőzsdén 14,50-15.1O-csáron
jegyeztél" De esett a tengeri,

: rozs és úrpa ára is.
Az ril/otárak jól tartjúk ma

gukat. Különüsen a juh és !IIor·
lia úra/{ értek el jelentékeny
emeLkedést. A tavaly nyáron
még 140-150 peng6s fe/ifl/i!k a
vásflrokon 200-280 pellgőn

cseréltek gazdát. A vú13sztott
jobb bdr,ÍfI}'ok 10-12 pengös l
áron keltek cl. Sí:0Il10rU je
lenség .azon ban az, hogy gaz
dáink nagy része az elrnlllt
aszúlyos cvekbclI jószáglúlüs
Iegük Ilugy r(~szd h~uvtclcllek

voltak piacra dohni, s igy a I
mostaIli nagy úra~ hasztlút nem
él \,('ZI k.

i-\ reggeli sZ<1rvasi vonat 6.35
ó,;d.;or indul.

i\ Budapestriíl J l. IO ór~kor in
. dlllÓ vnnat S'lolllokig sebesvonat.

A Gyornáról J 9.29 órakor ill·

duló vonat S?ülnoktól sinöutó.

Alföldért .

A keresztény
o J!1agyar ipar

az
Miiesz' a búza ára?

és' kereskedelem országos' ün
nepi nagygyülését rendezte meg
<1 Baross-Szövetség Szp.[~e(/(-'n,

Az iinnepségen József Ferenc
·kir. herceg, Bornemissza Géza
ipariigyi és Willchkler István
kereskedelmi minisztel' is részt

'vettek. A Dómléreil 250000 fő

nyi közönség jelent meg, köz
'tük 10.000 szegedi iparos céh·
zás-zlókkal, céhládákkal és ipari
szerszámokkal, amelyeket Rüs·

·kJ Sándor szegedi prcIátusplc
bános nagy segédlettel áldott
meg.
.A nagygyülé~'>en Jiízsl!.f Fr!/fllC l

lor. herceg a nemzeti ipar és
lcereskedelem nagyfosságáról
heszélt, s nt hangoztatta, hogy
,,11 Iwcsü{des fil II H l.-(! II luoflJzd

l'O.'.:.l'{lIlO, il töke leI/(i', II !/1'ln,('(

t!pitvköl'(' . és o{/(otóTl's;:e.' Nagy
tetszéssel fogadott JJcszédéLen
a magyar nőkct hivla fel fl mn
gya'r, áruk vásárlására.

BomernisS2G. Gbu iptlrűgyi

miniszter a Baross-Szövetség
fontos célkitüzéseit a.iáulottn
figyelmébe 37. ipur és kereske
delem vezetöségének és jogos-!
nak itélte az i(jn nemzedék I

azon törekvését, h0,?J' iT?'. iPar-I
b~lT! PS kereskedp.leJl:iINl a ker"s.,~

tenj' fI/(1.!!yarságl1aK lIilíJt/ IWf()'(l!;b l

!Ie/vet !J i;dosifs(1l!(/k.

J"Vinch/der Ist!'á II kercskcclcI mi
ol iniszter figyel mezte lte a ma
gyar kereskedőkel, bObI)' ami
kor magyar árut vesznek a ke
zükbe, érezniök kell, hogy nem
zel i hivatást teljesitcllck, mert
ezzel az áruval a magyar llcm
zétgazd~ság megerősödésének

ügyét is szolgálniok kell. A
jobb magyar jövő hasznos
munkása legyen minden me
zőgazda, iparos és kereskedő.

Az Orszó,i?os. IVf27.ógazdasiÍgi

Kamara legutóbbi igazgatóvá
lasztmányi ülésén az új ter-,
mény értékesitésévell,apcsola
tos 'l,érdésekkel foglalkozott.

. Mecsér Andrdselnök bejcIen
teHe, hogya közeli hetekhen
végzett kereskedelmi tárgyalá
sok azt. eredményeztek, hogy
emberi számítás szerint az ö:;z-

szes mezőgazdasági tPTilléll)'eki
biztositottnak tekíni!;~tőo -- A \'<1
lasztrná:ny egyhangú elismerés
sel fogadta Mecsér azon beje-

· h~ntését, hogy á (,úa lÍrak eg)'
fillérrel sem meheliídr. o. a tavalyi

árak alá. E felfogást a Kamara
Vezetősége eljntl:üja a földll1i-j
vclésügyi miniszterhez is. I

I

l
l

, Rt - •

'Közgazda§'ag"':
-znr*",~-&"",;aa.&"'iiiiiii"""~~i-"'."""""'"lC7öiii=~....,.~~]i::ZCiü~í
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.. <"'~; ."
. ,,~' A . költségvetés ..

tárgyalása 'alk~lmával,a Pénz
.ügyminiszter . érdekes nyilatko
'zatot tett a Kormány terveiről

uoz:'A1föld kozgazdasági fejlesz
t,ésérölilletőeo.

."', Már', 'a , jövő évi költségvetés
, be :az Alföld öntözésére és csa
toruázására 5, miilió pellgőt,

. egyéb vizmunkA]atokra 500 ezer
pengőt, az. Ármentesitö Túrsula
tok, munkála taihoz úllamsegély
cimén .500,eze,r pengőt, tagosi
tásra350,OOO pengőt, vidéki vá
rosokban hiitőházak létesítésé
re _250,000 pengőt állitott lJe a
kormány.

Nagy megnYllgvásunkra ki-
jelentette még a Pénzügymi
niszter, hogy az Alföld üntözési

'kérdését 15-25 évre ierjedő

programmal .gondolja megva
Iósitani, aminek az első évére
5 millió pengőt· irányoz' elő,

dé ezt az összeget a következő

években is be akarja állifani
a költségvetésbe.

Az Alföld fásitását 10-12 év
alaLt, tehát gyors lcmpóban
óhajtja befejezni. Az idei 300
ezer pengő helyett a jövőben

l' inillió pengővel kivánja nö-
veIn i az alapot." .

. . ; .

Megcmlékezett a községi és
megyei bekötőutak építésének
folytatásáfól is.· Az Alföld me
zőgazdasági érdekeire tekintet
tel a költségvetésben 1 millió
pengőt állitott be és ad a vár
megyéknek, .a bekötőutak' to
vábbi kiküveztetésére.

Reméljük, hogy a szépen 111

duló nAlföld-szanálási" prog

ramm a jövőben sem ütközik

akadályokba, s a régebben el

hanyagolt országrész mezőgaz

dasága is erőteljes fcjlődésnek

indul.

Zöldmező kongresszust

~?,'A ",korrpany

tartott az orszúg gazdaközönsé
ge Magyaróváron Pünkösd két
ünnepén. Albrecht kir. herceg
elnöksége alatt - a Zöldmező I
mozgalom országos vczetői tar
tottak értékes előadásokat a

, szövetség fontos közgazdasági
müködéséről és jelentőségéről.

Majd a kijelölt mintatelepeket
és Frigyes főherceg modern
minta-gazdaságát tekintették
meg a jelenvoltak.. Endrödreil

. Harsányi László főjegyző és Ko
vács Sál/dor községi dazda kép
viselték a helyi Zöldmező-szö

vetséget. Gazdánkat még az a
kitüntetés is érte, hogy a meg
alakult Országos Szövetség vá
lasztmányában is helyet kapott.
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Előfizctési <irak: J fele!iis $zer~:eS1t(,. Hirdetéseket
Negyedévre 20 fillér. STEFAN BÉLA kedvezményes feltételek mellett
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Endrőd közseg apútplebánosa
junius hó 29-én a csanádapácai
róm. kaL templomban, ahol
ezelőtt 25' évvelujmiséjét az
Egek Urának bemulatta, tartot
ta meg e z ü s t m i s é j e t és
ünnepelte pappú-szentelésének
25. évfordnlójút. Nem véletlen
dolga az, hogy az ilyen jllbilú
ris pnpi ünncpsl'~gck az Egy
ház-alapitó és egyházszervező

apostoli fejedelmek ünnepén,
vagy annak közelében esedéke
sek és folynak le, mert az Egy
ház 2000 éves tradiciójához
hiven ezen apostoli emlék
ünnep körüli időhen szolda ki
szolgaItatni az egyházirend
szentségét, kifejelést akarván
adni annak ahő óhajának,
hogya küzdő Egyh~z tengerén
sajkába szálló ujmises papok
s~ent.'péte.r.ap'ostol~iellemében
erősilséICazt·'a.'siiklát; melyre
az Ur Jézus EgyházátépItette
és, hogy magllld~al vigyék az
isteni szeretet és tudománv
mindazon fegyvereit, melyekkél
az első teológus apostol - szent
Pál ~. oly csodás és diadalma
san eredményesharcokat ,;ivott.

Az apostolfejedelmek ünne
pét tehát árnyékként kisérik
azok a jubiláris ünnepek, me
lyekegy-egy lelkipásztor életé
ben ilyenkor és esetenként elő

fordulnak. Ez évben Endrőd

község katoliIms hiveinek Szent
Péter és Pál napját lelkipász
toruk ezüstmiséje teHe jelentö
sebbé és magasztosabbá.

Az ezüstmise a mosl vázolt
okok miaU nem csupán a lel
kipásztor ünnepe, aki Isten kü
lönös kegyelme folytün elérte
a jubiláris évfordulóI,. hanem
ünnepe egyházának és
h i vei n e k i s, d e ü n n e p e

. jelen esetben Endrőd

k ö z s é g n e k i s, melynek éle
tében olyan jelentős szerepet
játszott és játszik. mert az isteni
kegyelem eredménye az is, hogy
egyházunkjó lelkipásztorok ve
zetése alatt áll.

E magasztos évfordulón az
endrődi róm. kath. Egyház el
sősorban is őszinte, mélységes
hálával fordul' a Mindenható
felé, hogy nagy kegyelemben
részesitelte és olyan lelkipász
tort állított az endrődi Egyház
élére, kinek reverendája neme
sen dobogó szivet takar és aki
e szentpáli fegyverek minden
fajtájával mindenkor csak egyet
kereseti és egyért harcolt: a
Krisztusért; s aki Egyházát 14
éves itteni müködése alatt biz-

tos és határozott kézzel mil1- I
den kor csak előhbre vitte és l

vezetle az öröküdvösséa vizei I• ::>

feié. Es hogy küzdd mes har-
caiban eredményt tudoU elt:rni,
az annak köszönhető, hogy el
sősorban is önmaga iránt voll
szigoru és hatúrozott s i(1v élő

.példát mutatott Krisztus bí~övc
tésben.

Üdvüzöljiik IchIll C s c r II II S

M i h II I Y apM urban a 100
százalékosan aktiv, modern ka
tolikus lelkipásztort!

Üdvözöljük benne az orszú
gos hirü k ö z é l e t i f é r f i u t,
akit kora ifjusága óta ott talá·
lunk a gyakran hálátlan köz
életi küzdőtéren. Mint káplán,
bárhol volt is állomása, min
denütt maradandót alkotott.
Kulminált tevékenysége debre
ceni káplánsága idején, ahol
létrehozta a Zita Hadiárvahá
zat, a szent László Dalárdát,
egyik . kezdeményezője és a
szel"vézésbeh irányitója '''v'olt" . a'
debreceni Hangya-Szövetkezet,
Hajdulöld sajtóvállalat, Gaz
dasági Takarék és Kath. Otlhon
ma is virágzó intézményeknek,
és a vörös világ bekövetkezté
vel katolikus keresztény és nem
zeti meggyőződésénekolyan bá
tor hitvallója volt, hogyezél'I
börtönbe hurcoltálc - A nem
zeti éra visszatérése után innen
indult az országos politika te
rére, mint Battonya nemzet
gyülési képviselője s bár csak
egy ciklusban volt· képviselő,

azóta sem szünt meg rövid két
év alatt szerzett hat<llmas ösz
szeköltetéseit minden közérde-
kü és jogos magánérdekü ügy
ben eredménnyel felhasználni.

Az endrődi Egyházközség sok
ezer hivének gondozása, az el
esettek felemelése, az eltéved
tek jóútra téritése egész embert
kivánt. Gigászi harcot folytat
már több mint 14 esztendeje a
nemzetpusztitó rákfene, az egy
ke ellen, amely már a becsüle
tes endrődi katolikus hiveket
is megfertőzte. - Szerelö szive
nemcsak hiveinek lelki nyomo
rát érezte. hanem sokat fára-
dozott és munkálkodik ma
is, hogy ennek a sorsüldözött
szegény népnek testi nyomorát
is enyhitse. Különösen az utóbbi
két aszályos esztendő nagy
megpróbálta tások elé ál! itotln
az endrődi munkás népet. ._-
Ő nagyon sokat fáradozott. kért
és maga is áldozott, s igy nagy
érdeme van abban, . ,hogy a
nyomor a téli időben nem öl
tött katasztrófális méreteke/.-'··

Ideje jutott arra is, hogy nlin- l

dennemü társádalmi megmoz
dulásba n és'szociális tevékenv
ségben résztvegyen. A magyar
betegség: a tüdővész leküzdése
érdekében létrehozta Endrődöll

a Vöröskeresztet és ugy fel vi
r:igoltatla, hogy ezért a Kor
mányzóUl' legmagasabb elis·
merését érdemelte. Az erkölcsi
nivó emelésére megteremtette
a vallásos egyesületek soroza
tM es a magYaI'ság sz6tzüllött
er6iílek egyesitésére közremü
ködött számos túrsadalmi egye
sület létrehozásáhan.

Tudta és érezte, hogy hivei
nek jövendő boldogulását ugy
segitheti elő legjobban, ha lml
tnrális szinvonalát emeli. A
magára maradt és szétszórt ta
nyavilágban bölcs előrelátással

kilenc uj iskolaegységet létesi
tetL Ebben a munkájában az
a szán,dék is vezette, hogy a
kis tanyai gyerekek' számára
rO~;1Z ~ctő esetén is· az iskola

.~ .~ . '.
mé~1;-::Zelitését'lehetővé. tegye.,.
Az általános müveltség köny
nyehb megszerzésére, s a ta
nulni vágyó, de szegény sorsu
ifjuság belyzetének könnyitésé
re megalapítja a polgári iskoiát.
Agilitásával életet visz az ls
kolánkivüli Népmüvelés mun
kájába, mellyel a felnőttek is
meretét és szaktudását fejleszti

Ezerágn egyházi hivatásbeli
és közéleti tevékenysége mel-
lett ideje van .arra is, . hogy
időnként a muzsákkal foglal
kozzék és mint zeneszerzőma
radandó nevet biztositson ma-
gának .

Végül arról is emlékez~ünk
meg, hogy ennek a lapnak Ő
volt az alapítója és létrejötte
óta lelke. Kimondhatatlan há
lával tartoznnk ezért neki, mert
el a lap nemcsak az endrődi

eknek van hivatva - ha ritkán
is - szórakozást és vallás-er
kölcsi táplálékot nyujtani, ha
nem ez a lap viszi messze föld
re Endrőd kulturnivóját.

Talpig ember! A szürke hét
köznapokban mindig csak egyet
cselekszjk: dolgozik! Nin'cs
9.lyan életmegoyilvánulás, ahol
O meg ne jelenne, ahová szer
vezi) ereje és bölcs irányitása
el ne jutna. Nem lehet mele
gebb és őszintébb kivánságunk
az Ur Istenhez, minthogy Őt
őrizze és tartsa'meg .hivatásá
ban és \,özéleti poiiciójában
még sokáig, hogy ennek a sors
csapásokkal sujtott községnek
és a szenvedő magyar népnek
még sok üdvös' szolgálatot' te-
hessen I .

Ad multos annos l -i.

:Ezüst .misére.•• ."
Azon a napon harangzugás közölt
Virágesö hullott, illat harmatozolt
S fiatal arcodon boldogság lUkrözölt, .
Szemedbö! örök tuz és fény sU<Járzot!
Szived bátor, lépted határo:wlt ~oll '
S nyitva volt elöltetl az egész mennybolt
l\1ikor virágos, ujmisés oltár. . .'
I.egalsó fokánál térdet hajtolfál .. ,
S az életnek imlultál! '

A~ égen. a nap nem ragyogolI szebben.
~11Ot cSIII_oglak akko~ az. örömkönnye~·, l
Egre nézo sok allelu)ás szemben, " ..
Amikor clhangzott .. Az Ur velctek I"
Aikadról elöször s imára tártad
Két karod s szivedben magadhoz zártad
Krisztust, kereszt jél, elesett lelkeket' ,
S őket Illenieni, virágos oltárnál
A harcra elimlultáll

Azt hitted, nemde? virágos oltárnál,
~nnak lépcsőjén jntsz fel a magasba
Es meg sem állsz, csak lsten trónusánál.
Hiszen oly sok erőt szivtál magadba
ty\ikor a főpásztor felkent tégedd ' .
Es a Szentlélek szállta Illeg lelkedet .
Minap, hogy erős és hő katonája légy•.
Bün, harc, ((iesi volt ujmisés oltárnál,..
Ahol llIég nem harcoltá!. : . ~

Ujmisés oltárod koszorusdisze '.
Illatát, virágát, zöldes bársonyát , .....
Egyszer csak hullatni, veszteni keZdte..
Felcserélte tiszla, fehér fátyolát
.A Ver'onika-kendö és. - szomoru,-.
- Megjelent rajta 'a töviskoszoru i !.' ..: .. ,
S benne a szenvedő" megváltó Jézus 1<'; ~
Vérrózsákat mutatott olt, az oltárnM; .'
Honnan oly bátran' indultáL '.'.,:: ~ '.'

Tán m'eg is torpánt nelilrég bátor . lelked
Erős szived és elhatározásod.' .'
Mikor a harcban és:uevenni kezdted
Mily nehéz magasba; Istenhez slálln~d:
Mikor láttad, mily sok a bün s vétek '
~ájdalom, szenny, mocsok mily temérdek
Es érezted, hogy meredel( a lépcső'
M~ly még kicsi volt virágos oltárnál,"
Mikor nem harcoltá!.

Sima arcod hamar red6kbe vOnult
Mikor egy kisdedet megkereszteltél ';. :'\
Primiciás lelkedre. felhő borult, :,' .';
Amikor elöször gyóntatni kezdtél
Mikor' az első vonagló betegnek" . .
feladtact az utólsó. szent kenetét,
Mert láttad, hogy csak a bünök azok
Amelyel< oly sok vérr6zsát okoznak '
A szenvedő Jézusnak.. , i . '; .. ,

Most már sejt.elfcd, hogy az Ur Oltára,:
Nem csak a tiéd, a te szép 6rszágod .
Ahol mindig 'ég az örök mécs Jáng'ja:~" \.
S ahol mindig él Jézus, boldogságOd ..
Fáradt lélekkel, amikor odaállsz .,.
Érzed, mily kevés magadért a;f~hási:"
Mert szived meguli nyomor,fájdalom'
Mit felszedsz, templomon kivül és belől
A fuldokló lelkekből... . .

Qrdöggel, emberrel folytatott harcban •
Orőmtól, bánattól tarkitott gáton, '.
~ok napsütésben, még több viharban'. .
Agyumorgás kőzt, vörös lángcsapáso~,:: '.,
Istenért-hazáért szómezőn csatázva
Készen életre, készen a halálra -'
Huszonöt évet morzsoltál fe lassan...
S virágai; helyett leszállt .oltárodra
Az ezüstös glória I.' .

Eiüstös oltárnál, ezüstös fejjel : .
E&y igazsággal, tudom, gazdagabb vagy:,
Mil lassan szerzél, sokszor vérző szivvel...
De örök kincset ér, értéke oly nagy.
Reávillant szived, hogy a"l: oltárnál. .
l\'ti~den lé!?csö tö.bb, magasabb náladnál,
R~ltad át lut az IfgalomAlyjához
Bun tengere - s ha kezed nem jól markol
Az oltárig sem hatol. .

Oltár zsámolya - lsten lépcsője va~y:!'
Széles, a bölcsőtöl sirig terjedő. '.: '.:
SOl<iI~ laposnak. Ne félj I EI ne fárad j l
Bátonisan a huszonöt esztendö I .
!\ virág hcrvad, az ezüst finomul
Oltárod fölé aranyl6 köd vonul. '
Harcod tüzén át az lsten int feléd'·
Kez~t nyujtja, !lcgit, vi!iz~, magasra.:.
Az arany régiókba I ~fit.'··

H~r&ál:1yi'LászIÓ
főjegyző.
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Légy szívem
apostola ...
~ Kis szívtestöröm, jöjj kö

zel Szivemhez, közeledjéJ a ta
bernakulumhoz~ Jőjj, hogy szí
vedet szép, nagylelkű gondola
tokkal telitsem. Megismertetlek
nagy terveimmel... Eltölle!ek
nemes vúgyakkal. ---- Igy szól
Jézus Szive.

- Uram, remegek előtted. -
Bünös,vagyok ... sokat véleltem...

- En -.;agyok a Szeretet, az
Irgalom. En vagyok a Bárány,
ki elvettem büneidet: bizzál
fiam!

- Uram, nagy irgalmad bá
torit. Itt vagyok előtted, íme,
jövök, hál' méHatlan vagyok rá.
Vétkeztem ellened. - De nagy
I<cgyeJrned .legyőzött... Jöjj el
Szentlélek Uristen... világosíts
feL.. mit IteJ! tennem".

- Látod fiam, milven a mo
dern világ. Kiűzte a szeretetet,
amelyet hoztam. Ezért élveid
lJüneinek gyümölcsét: az önzést,
haragot, ltúborút..

A csaMdhól is /iitil/yzik II Ille/e_r:
sZN('td Elfelejtették, hogy Szí
vem nagyon szereti az embere
ket.. Ezért jöttem a világra
meghaltam értük a kereszten,
jlt maradtam közöttük az 01
táriszen tségben ...

Me!!feledkeztek erról: ezért bo[
dog/a'i(lfl()k, s!en~ncsé/lef1ek. __

- Uram, szavad való igazság.
Magam is érezlem, amikor el
távolodlam Szived sieretetétől,

- olyan üres volt a lelkem...
Uram, szeretném az egész vi
lágol Szived .:izeretetének meg
nyerni ... Akarom, mit tegyek?

- Fiam, ime az eszköz: Ter·
jesu! Sdv<?fII tiszte/et(ítl Ezt az
ájlatosságot hagytam a mostani
kornak... Tiszteld SzíverneI: 1~f!.Y

jó sZÍI-'/e:dör.. Ismertesd meg
másokkal is Szívem szeretetét:
lég \I ()tm~l(}/, Szívem t iszleleté
nek kiss hirdetője! Szerezz a
Gdniának új fo!!.()ko{ - toborolz
előlizclőket A Szív l}jságnak.
Ezt kivilnom tőled! Es nagy
lesz jutalmad: lelkedben szere
lel, szivedben tiszta~ág, hrke
fog urallwdlli!

FWI/I, h;~{)! S<iV~(11 lIf/u.,tO/CI. __

Istentiszteleti
és egyesületi naptár:
Júliu,: 19'CII (él 4 óri,knr ~zellj Fe·

rer:c lll. rendje lanjl! havi ;íjti'(OS:;Úg:it.
julius 2i)·;in d_ c. lj óra:cor szt'nlf1li

s~t lliOlItllH11< élZ Öregkerti.kápoJIIÍls js~

l<oJ{lb~lll. Délután lél 4 Úr;)l<or il 7, '01
táregyesület havi áitalosságát vegcniik.

AlI;;U~1.llI:; elscjen d. u. iéi {) órak(lI'
a;: Euchari~7likus Férfi·liga lartja hil\-j

;\;Ialo~s~gát. - Augusztus 2·fill d. c.
g órakor a Jézus Szive Szövdség 11ilVi

él'!ekelJete il polgári islll)l;\ban. Augll.~z·
tus 2·ilJl esle fél 7 é>rakor szentségbe. _
tétel predik;ki6val.

Augusztus 9-éli d. C, !l' úralwr az

Öl e~(erti k;'1wlllh islío!flhi\1i JllulJ<\unk
':3í:t)nlll\í~ét. -- .

t\\lZli".l.1II~ :'i-iÍn il belteriilrli. 4-éli ;J

kiiit('!:iilcli betegek gyoata({lsf\t végez
zt.:~c _..

1\I1((ll57tl'5 6-an fél ti ór~kor a :<7iv
~i1r(!isl;ik, li ('.rakor a Leányegyesület
és Leány ·clul> tagjai végzik havi sl.enl
gy,·1I!3Sul:i11. -

AUgIlszilIs Ili-án 9 órakor az Üreg
kerti kiípolná$ iskolában hucsus S7.ent
misét mondunk.

Templom-bucsuk Jnlius :W-áll a
clévaványaiak, auguszlu~ JS·éll a III e
ztiluril1k, augusztus Jó·án a SZilr \"<l si
j<atolikus hivek ünnepli!: IculplOllluk
védöszcntjének ünnepét,

•. Ne!H:d többre

van s;::ükséged ... " I
MargotlE'l nevü. a szentség hí

r('hetl eihalt jezsuita atyúlJoZ' ,
n;('111 cit\' clókeló ifjú je!(;:i tn- i
núcs()';;lf kerní. Töbhek között /'
l(;/cm!itdte, iJogy gyón!u!óatyja
~I gj'akor-i szen!úldoz;1s! ajúl1lol
iH IJe);:l.

-- Azt !dvállja lőlem, --- pa
naszkodott a fiatalember
hogy heíen];:é:Jt legalább h;'trom
sZOr.' illdozzak. Én ezt nem tar
lom jÓlIak. :rrosl oivaslaIll Szent
A!aj~)snak életrajzát E7. nagy!
szent volt és IlH~gis hetenként)'
csak eg>'szcr tddowíl!

p, :\-I(ir~~')Ueí, szeliden muso- I

Jyogva vidaswit: l
~ Tl100tl. (dc:, [~[llll, S~~Ill l

AL,II-·JS :WYYOIl I01<t'I:'ks ICJ,ek I
voi!, nek! ('kL! \"oll hclcnkent I
eg)' szenláldoz'ú::; i,;. Neked awn-
ban liJbbre van szükséged, hogy I
jó tudj lenni. Ezért én is azl
1;)03<:$010111 néked, hogy gyak- l
rahban úlc!o7,7;ál.

IIelytc!enül vélekednek, akik
azt gondolják, hogy a szentál
<1ot:á:,; csak a szenlll:lek jUlalma.
DelJOgy! A gyarlóság elleni 01'

','():ojság is J

Hálaadó aratási ünnepet
rendeznek az endrődi

'gazdakö,ök
~i.Jgusztus 2-án. Felvonulnak az
összes 'kisgazda és munkáskö
rök tagjai délelőtt fél 10 óra-,
kor a Katolikus Néphú7,lól a I
templomba, ahol háJaadó ~zeni

Tllisén mondanak imúJságos
köszönetet a jó termést adó
GondviselőAlyúnak. ~ I

Szentmise után ga zd::t-ér,t.e-
.. ' '/ I

kezlet lesz a Néphúz 113~(y'!C'r- í
mében. Mint értesülünk az ün- l
nepélyen a magyar gazdák több i
kiválósága is résztvesz. - I

Az ünnepély rendező-bizott

súga külön fogja érfesiteni [lZ

egyes köröket az ünn~p sor
rendjéről és programmjúr01 -

Búcsú KondoH)'_,tanyán.

Hégi szokáshoz híven június
27-én, szent László királyunk

t::gyházközségi ' ünnepén tartotta templomün-
'közgyüiés nepét Kondorostanyn katolílms

hjyőserege, Bár az aratási mUIl-
Az endrődi Egyházközségjú- kú!aLokal földi helyütt llle~~-l

lius 3-án tartotta nyári reudes keulk!" ll1egis mt'gl el l minu
közgyülését, melyel~ letárgyaltal két szen[mlsén él lünyai tcmp
és megalkotta az Egyházközség f lom ünneplőbe öllözölt hivei;,·
jövő évi költségvetését. _ Az kel, ~.kík között sok ralubelit

is láttunic 
egyházi adó" 3 százalék, 2z

'Az ünnepélyes szen t!nisét és
,elemí iskolai 27, a polgári is- prédikációt ,Csernus Mihály
kolai 5 százalékban állapíttatott apútplebános moudolta papi
meg, mint. az elmult évekhel~:Isegédiellel. -
- A költségvetési tervezet meg- c A lc~mpicJlIi isteni is:ddct utún ,
tekinthető a plebániim, vala- í 8 hivek nagy tömege, a Han- I
mint az Egyházközség p('nztári i f1yaslövell;:ezcl igazl~alósúga, a
hivatalában. Esetleges rellebbe,- ll' Katolikus-Kör elllÖl{sége, s a
zések a. plebánián hcadva HZ tanyai férrikar szeretette! kö
Egyházmegyei' FőhatósúghOZ! szöntötlék lelkipüsltorllkat, aki
cimzendők - Határidő a ö-im június 29-cn tarlja clüslmisé
tödént megbirdeléstőlszúmitaU: jU, S <l tanyai hívek szeretete
l h I je!(,id disZl's misekönyvet aJ'ún-

,) nap. I',. .~. t!(ko7.!ai; Ilcki.--·
Ti1l1úr Gyula leil,é;;7" Hunya

Ince, vit(~Z Hornok JsI ván és
Véha Máté beszéde után a da
lárda köszöntötte szép énekkel
a J uhjIánsl, aki meghatva mon
doit köszönetet a meglepetés
szerü llleleg ül1llepksérl, s a
iJivek Szt'P ,1jÚIldékáérl és S7,ent
L:'lszló oltalmába ajánlotta őket.

Déi ben n Hangya-slövetke
zelben szúz[eril\;kes dislehéde!
adlak az Apúlplehúnos tisztele
tére. -

A kondoroslanyui kalolilms
magyurok boldog örömel ére?
lek e napon - mint mondtál,:
azért, hogy titokhan, csenuben
készileUék elő az üllnepl<'st és
cblJen m~gelőzték az anyaköz
ségel és Csalládapácátis. -

A7; Ur .Jézus megelégedést
hozó Hagy terméssel jutalmazta
me~ :l. d,,['ék tanyai hi\·ekr.I,
nkik panj .. lwn kCl'CS?i.ül - az l
Uri<;!'-;fll~'~'k ~kat'lnk kedves aján
(h~koi. adni. -

8ucsus- körrnenetet
vezetell Jézus Szent Szive iin
nepét követő vasúrnapon ..a
/?yomai l,atolikusok gyöllyoru

'Lemplomába Csernns Mihú!y
ap:ítplebános.

Nég\'~záz felnőtt endrőd i kfl
toJiku~ veH részt példús bllz- I
gósággal a szépen rendezett I
körmenethen, s kélszúznn lciül I
járultak a szentú!dozásÍloz, -- I

A szentmisét nl ApM, a szent· i
beszédet Fetzer Józ~ef szanasi !
esperes mOlldolta. - l
Adakozzunk szent Antal I

szegényeinek. l
Al elmult két aszú!."".'; ('v('/!

nagyon mcgsinyletld: s7.:cnt!

~\nia.' szegén~:ei is.- , ö.IV(~j~ l
szegcll)' csnlad csak hav! 'J:()-;) l I !
filh~r segélyhez jutoU. --- l

Ké;jük a ~ólelkii hi "e~ct, régi I
szakas szerint ne felcJtkezze- I

nel,\. meg e szegény, munknkép- i
jtelen öregekről se - Termé

szetbeni (buza, vagy más Lcr- l

mény) adományaikat, a szent
Anlal-házhoz szállitsák eJ. Isten
áldása legyen a jóslivíí adako
zókon !

Június 23~25-én tartotta' a
K:, A. :o~szágos -,jÖzpon tjá az.

évé~kÚlt sz~kásos: lelh:ipásztori.

konferenciát. _:

A nagyváradi egyházmegYé-1
böl Czopik GYl/la prelútnskano
110k, BartJbiÍs Gyülgy prépost
plebános; Csernus ,"'N/ály apát
plebános, Ambrus Tibor püspöki
tanácsos és Takács)' Oéncs k~r

káplán vettek részt a népes és
magas szinvonalu gyülésell,

Dr, GI,rf(f,?ldN Gm/I! csanúdi
megyésyüspök; a Katolikus Ak-l
dó országos ügyvezető elnöke
nyitotta meg és vezetle Ie n I
falu lelkipás~tori ügyeit tárgya-

, ló háromnapos közgyülést -

A konferencia célja az \'olt,
hogy kiváló szakelőadókismer
tetése alapján alapos megbe
szélések és elhatározások alá
kerüljenek mindama eszközök
és módozatok, amelyek felhasz
nálásával a magyar falvak su
lyos gondÓkkal és az élet ne
hézségeivel küzdő népének lel
kületét, egész életét méJyebben
áthassa a krisztusi hit, bizalom,
hüséges ragaszkodás és ön tu
datos valláserk(jlcsi éleL ereje.

A falu valláserkölCsi meguj
hodásái1akmunkájához tarlo
zónak véli konferencia a, falu
kisgazda, kisiparos és m'u II kás
tömegek gazdasági és swcitdis
ügye,iúek tárgyal ását,s fel\ielő

dő reformgondolatoknak az ál
lami. végrehajtó hatalom. elé
való terjesztését. ,Kapcsolatos
ezzel a fal u egészségügyénel~

hathatós védelme, ku Iturúlis
fejlesztése és felviIágositúsa.

. , '

Különösen fontosnak mon-
. dotta ki a közgyülés a 7,úrllel

kigyakorlatok tartását, a tanyai
. pasztoráció megszervezését, a
bucsujárq helyek látogatását, az
ifjuság .erkölcsvéd el mi irúnyi
tását.

Szükségesnek tartja a köz
ségj élelb~n a tis,zta kéz ura\
mát, ti. munkapiac, és t;rlél,csi- [
tés· helyes megszervezésél, a
sokgyermekes családok felsegité~ l

sét, a házi betegápolús gyakol'
lati megszervezését, a Jllllllkaal
kalmak megteremJésél, a szé
génygondozás egységes beveze-I
tését, a Illunl,úsifjak és mun
kásle<Íliyok megszen'ezésél, 01- i

csó és népies' sajtótenllékck II'

terjesztését.

Az' egyes lelkipásztorok kii
lönösen nagy dicsérettel nyilat
koztak a csalddgondozók nagy
szerü munkájáról. -

ReméljQk, hogy az endrődi

esaládgondozók is lelkes oda

adással végzik majd a szeptem

berben· ujból kezdődő nag.,.

lélekmentő és falu :italakitó

munka végrehajtá,sát. -
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közel száz távirat és tldvözló
levél érkezett a Jubilánshoz.

Köszöntötték ót: Dr. Ernszt
Sándor v. miniszter, dr. Mada
rász István kultuszminiszteri
osztályfőnök, dl'. Hubert Ottó
uy. főispán, Beliczey Géza fel
sőházi tag, Novák Sándor apát
kanonok, Dr. Geist Gyula nagy~

birtokos, Szedlacsek István
apátplebános, Ringbau€lr Károly
és Szentkereszti Tivadar kir..
tau felügyelők, dr. Rubinek Ist
ván, dr. Haller József és dr,
Zeőke Antal v. képviselők, Hu
nya Dániel, Timár Máté és
Ugri n Sándor Jézustársasági
atyák, dr. Ugrin László és dr.
Heinrich Dezső vármegyei tb,
főjegyzők, dr. Pálka Pál és
Jenei Viktor föszolgabirák, Wil
!lelms Emil és Suhajda Béla
vezérigazgató k, Györkös Károly
csendörszárnypal'aucsnok, több
plchlil10slársa és volt káplánja,
Bücher MárIon orosházi főrabhi
és még sokan mások. -
..~---...",;.,

Nyári zsoltár.·
Irta: Bartha András.

Megáldott mesét hord a szél,
Hajlong a szarkaláb,
Arany-zsoltáron lengeti
Páty/át a délibáb.
Borzas, zöld rojfú akácok
Hűs sátora alatt 
Merengő, terhes sejtelem
S rigó· öröm fakad.

Millió csípő haj/adoz,
Szent az ős-ringatás, .
Szivárt'ányból .hullt örömtől

Szépill meg a kaszás.
Szép marokszedő k vig hada
Sar/ózik, énekel,
Fölöttilk friss, zíj igéret
Rejtett zsoltára ver...

Os, itt felejtett -riadót
Ropnak a bocskorok,
Kék égen gonddal szépített
Csillagvirág lobog.
KéL1e·jőa!jon szundikál:
Sza!ö, apa, fia, -

. Ezer sziv alázata egy
Földre irott ima /.. ,

Hű lánggal égnek biztatón·
Az égi mécsesek,
Hálás áldozat égeti
A békült lelkeket.
Oly.bő jóságot zár a reng,
S közé. élet tapad,
új vággyal, izzel olvadoz
A magyar-csókzamat.

Erős menyecskék hordanak
Szi/kében !rös!ököt,
Kacagó mély kék szemekbe
\lárt álom költözött.
Régből elővelt imákkal··
Zász!ózik a honunk,
Izzadtall bókol föld felé
Áldozni hom/okunk...

~ '-NU"~t .. delemről, amit a megnemértés
_I..~,,~. ~ In.I.~e és rosszakarattal kellett meg-

Ivívnia; köszönetet mondott,

C8anáddi"p~$X\t:án fi hogy az Apáturat nem csüg-
- gesztetie el a harc és kérte az

il szülői háznál. Külön IS 25 sle- ! Uris len :lldásál, hogy Lelki
gény esa/údo! vendégelt meg. I pásztorunk továbh is erős aka·

Mé I
,uUa!, bölcs előrelátással ve- l

I g c ;éJ e161l ,I lwzaérkezéi l
Ezüstrnisl'st Endrőd közsé" lúr- ! zelÍlesse népét cgy boldogabb
sadalm:t nevéhen dr. TZköry! j<iv6 felé. Ui/rí!! DezsD a pol
József üdvözölle. Ebéd alalt az I gáristak, Baranyai Éva az ele-
I" l ' mistáknevében köszöntötte aze ~o po larköszöntót Cserllll~ l

MIhály mondolIa. Köszöntöllc I c7.üsímisés Főpapot, Timár Iza-
3 Pápa Ö.sz.~lli::;égét es a Kor-j bella pedig a Leányegyesület há
mányzó Ur Ofőmétlós:'lgát,a kéz- i UijM tolmácsolta. Vm jll Imre az
vezet~ ~i}~ásztort, ki~úJ~ sZÓo l összes vallásos egyesületek lle
nok-füiloket és megkoszonte a I \'chen üdvözölle lelkiatyjnkat,
megjeleni vendégek kitiínlető fi-j !ciemelve azl a nagy munkát,
gyelméL Fclszólalt dr. Linden. Imellyd közelehh viHe őket az

b J
. 7 l Ur Jézushoz. Ezután Kiss Lász-

~rg~r, anos aposto,li h.o..I:.I.ná~Y- l
za, vltez Uhlank Bela l' ülspun. , Jö olvas!:\ fcl lIarstÍllyi LtÍszló
~r..~aho~:ay Jópef plc?:'l.nüS ú l' \'crsél: "E z ti s t fil i s é r e u,
.Jubl.lans üreg EdesanYJara és, melyet lapunk mús helyén köz
Val:Jll Imre endrődi gazda. I lii Ilk. Csel'l1l1s Mihály válaszol
Amink v.lll --- llIolldotta Jlllrc!
bácsi _ kövcsutullk és hetOll- V.l az iidv<izlésekrc, meghalód-
.iúrdúnk, a gyomai községi le- va mond köszönetet a kedves
gelő, vill:myunk, vásál'unk, a ünnepiésért. Hangoztatja, hogy
vármegyében a legtöbb tanyai öt lllinden munkájában jószán
iskolánk, az érdem oroszlán dék, Isten dicsősége és hivei
része az Apát Ilré. - ebéd vé- nek boldogulása vezette. Ulai
gén a dalárda nagy:>zerüen sike-
rült rögtönzött hangversenyt tar- arra, hogy neki is a Mester
tolt, mellyel volt alapitójának sorsa jdtOLt, üldözték, mert jót
akart kedveskedni. lett, - de amint Dinya Vilmos

ünnepi szónok mondotta - az
A mi ünnepünk idő Őt igazolta. Hálatelt sziv-

Az endrődi Egyházközség kü- vel kéri az Uristent, áldja ineg
lön is ki al,arta mutaini sze- I ezt a sokat szenvedeIt népet.
retetét és ragaszkodását plé- Végül Fe/zer józsef esperes~plé

bánosával szemben, ezért július bános tolmácsolja az egész es
5.-én ünnepelte ezüstmisés lel- peresi kerület jókivánságait. A
kipásztOl'át. diszgyülés a Himnusz elének

Szombat este ezer-ezerkétszáz lésével ért véget.
főnyi tömeg fáklyás menetben Gyülés után a Népház nagy
vonult a plébánia elé, ahol az termében 250 teritékes bankett
Ip{lro~ Dolkör szerenádot adott, volt. Felzer józse! esperes meg-
a község nevében pedig Ti/luÍr emlékezett Egyházunk és Ha
fmre biró mondott lelkes üd- zánk fejéről, Isten áldását kér
vözlő beszédet, melyben End- ve munkájokra. dr. Hoffmann
rőd hálájáról biztosította az Károly vm. főügyész Békésvár
Ap:Hurat, aki Krisztusban egy- mf'gye nevében köszöntötte jf·
ségre és szeretetre kérte hiveit. jukori barátját. Harsányi Lász

Vasárnap tél 9-kor ünnepé- ló főjegyző a község nevében
lyes szentmisét mutatott be a üdvözölte az ezüstmisést. Fel
Jubiláns, amelyen a hivek kö- szólaltak még Valju József, dr.
zös áldozásban kérték az Ur Lahmann tanfelügyelő, Fehér
Isten áldását plébánosukra. váry Ferenc, "Vallhier György,
Szentbeszédet az ünnepelt l1lon'- Kovács Ferenc, Grósz Sándor,
dott. Hangoztatta a hitben va- Német János, Bula Vince, dr.
ló állhatatos kitartást, a krisz- Libényi ügyvéd, Szabó· Gyula,
tusi szeretetet és me.gbocsájtást, Rácz Lajos és Kiss László. Vé
egyakaratra és az Ul' Jézus gül Csernus Mihály apátplébá
hüséges szolgálatára szóJitva a nos mondott köszönetet az ün
hiveket. neplésért, biztositván hiveit to

Mise után az E.fIyhrfr.község vábbi szeretetérőlés igéri, .hogy
diszg}/iilés keretében hódolt egy- ezután is, ha az Uristen engedi,
házi elnökének. Kalmár Vincze lankadás nélkül akar fáradozni
világi eluök megnyitójában rlÍ.- hiveiért.-
mutatott arra, hogya lelkipász- Valóságos. virágerdóvel és
tor ünnepe tulajdonképen az szebbnél-szebb ajándékokkal
egész nép ünnepe és ezért halmozták el hivei és j óbarátai
óhajtolt az Egyházközség ilyen . Csernus Mihál~'t. _ Különösen
formában szeretetének kifeje-I J

zést adni. Dill)!a Vilmos méllalla megkapó Uhrin· Péter póhalmi
ezután Csernus Mihály apátplé~ bérlő saját festménye, melyen
bános papi müködését, mely- a póhalmi birtok egyik részle·
nek java része, összesen 15 esz- tét mestervonásokkal örökitelte
lendő, Endrődnek jutott. Fel- meg. A hatökörrel szántó öreg
sorolta mit köszönhet n hábo-
ru után rohamosan fejlődő béres hü rajza istenadta szép
Endrőd agilis plébánosának; tehetségre mutat.· - .
megemlékezett arról a sok köz- Az ünnepéllyel kapcsolatban

Az apostol1ejedelmek ünne
p~n mutatta be Apút Urunk az
Örök Főpapnak jubiláris eziist-
miséjét. I

Vasárnap délután érkezett I
Csanádapácára dr. Lílldenber[[er l
jJllos apostoli kormányzó a Ju
biláns kiséretében. Ugyanekkor
futott be az országoshín'í deb
receni Szt. László dalárda au
tója is, akik f(o/lwen!J: Rasö kar
nagy vezetésével este táklyás
szerenáddal tisztelegtek a kél
főpap előlt.

Az ünnep reggelén nagy sür
gés-forgás volt a kis csanádme
gyei faluban. A házakat fello
hogózzák, a templom környé
l{t~t fclvinígozzúk, ('{üllczy plc
hános inínyitásával serény ke
zek készítik a tábori ollúd és
a diadalkaput. Lassan megér
keznek ~ vendégek is. Elsőnek

az endrődi 60 tagu küldöttség
különvonata jön meg, azután
érkezik dr. Sorbán Jenő gyomai
főszolgabiró, dr. Víncze Sándor
mezőkovácsházi főbiró, Molnár
Júnos orosházi apátplébános és
dr. Berióthy lúimly kormányfő

tanácsos, dr. Záhonyi Aladár já
rásbirósági elnök, dr.Zahoray Jó·
zsej csorvási, Szabó Fr~!fyes szeg
halmi, Lavatka j6zse! gerendási
II le b á II o S o k, Székely Imre
ujkigyósi adminisztrátor és
végül dr. vi/éz Ricsáy Uhlurik Béla
főispán és dr. Pánczél József
vármegyei főjegyző a vármegye
lisztil,ai'a és az Alispán képvi
seletében. Az előkelőségek so
raiban üdvözölhettük még dr.
Tüköry József, Szalay Gyula és
Löeffler László töldbirlokoso
kat.

Szentmise előtt az endrődiek

küldöl!ségi leg keresik tel sze
retett főpapjukat Harsányi !A~z
ló főjegyző vezetésével, aki
szí vhezszólóan szép. és mély
gondolatokkal átszőtt beszéd
kíséretében átadta az endrődi

hivek ajándékát, egy ezüst kely
het, azzal a kéréssel: "Vala
hányszol' Méltóságod az oltár-
hoz lép és kezébe veszi e kely
het, ne teledkezzék meg a mi
falunk szegény, sorsüldözött
népéről".

10 órakor GöncZ)' [{á rol}' csa
nádapácai plébános az egyház
tanács és leány-kongregáció
egyenruhás tagjaiból álló kör
menettel jön az Ezüstmisésért.
Mise alatt a debreceni dalárda
nagy precizitással énekelte
Kersch hires miséjét. A szent·
beszédet Molnár .János apát
plébános mondotta. A manu
duktori tisztet Főpásztorunk,

dr. Lindenberger János lálta el.
Szentmise után áldást adott a
Jubiláns, majd az apácai egy
házközség és dr. i.u!((ícs László
főjegyző vezetésével a csanád
apácai előljáróság üdvözlését
fogadta.

Délben az Apátur - vendé
~ii tiszteletére ~ ebédet adott
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A budapesti tőzsdén lIlegindu!1 az új
búza vásárlása __ . A k()rlll:ll1Y killfiildi

eladásain~k hatása alatt elég .ió árakat
aljnak az új búzáért. ..... Budapesti
parilásbanl5 ~O-16 pengií ki)?iil! 111(1

zog a jls7avidéki tíj lJúza ára.
Igen magas árat fitctlek il :zabért.

If) pengón felül is fizetlek aprillla
mini\sél(ért. 1\'1. árpa \02(1, az 6·ten
geri 1245·Üs áJlJn.l<elt.

A sertésvásároll ll,l,,,i lal:\'1Iul<\5
(apasztall1ató. Si.edet! prilna serle'sckht
- d~.rab()lll< inI 1:~D kg. g(j .. !lg, könnyli
darabonkini l W kilós i!izóérl gíJ~nf)·

fillért fizetlel" Nég}'·hat fillúrel eniel
kedett él szopósborjll ara. - Prim;] iiriik
kilógrallllJllmkinl 50-54 filléres áron
kellek éi. gazdaságbiln lellláz'sáll'a,

A mai szorgo!; időben nap
nap lllán keresik fel az egyes
nagyvállalkozók l11cghizottai
közsl'gi 1~löljárúsúgot: hogy
mUl! kásokat szerződtessenek

Eodrödről. Most is a Afog)'01r
U/f'lJitá RI.. Pa/a ifI/us . Ultlpifü.
D(:tlllbia UlépitJ. Foiid Efemér és
Bernhl/rd Sál/dor mérnölc-vállal
k07.ók, lovábbá dr. TÓt/l Lászl6

csillagtanyai gazdaságáha ke
resnek endr6di In LJ nk:'tsoka t
lOng[lS napi hérek mellett. Az
Előljúrósitg utillljár:.ísninak nngy
resze van aLbun, hogya válla
lalok mosl már rendszeresen
keresik Illeg EJőIj:írósúgot a
munkások elhelyezése iránt.
'l'agadlllltaUan eredmény az i~,

hogya rendszeres eWIJúróslÍgi
heavatkozás folylán az cndrődi

munldsoknak jó hire és hecse
van. Törekedni kell tehút II

munl<ússágnak arra, hogy ezl
a jól induló· helyzetet e16nyö
sen kimél.yitsc és féltékenycn
őrködjön jó hírneve felelt s
:lzokat a Jllunkásolwl, akik en
uek abirnévnek ártalmúra
vannak, saját maguk hozzúk az
Előljárüság tudomására.

Ewton is felhivj uk a mUll
kásság tigyclmét arra, hogy
akiknek nem jutott cséplési
munka, haladéktalanul jelent
kezzenek, anál is inkúbh, mi-o
vel fenti nagyvállalkozóknál de
cember végéig biztosithalnak
maguknak munkaallwl Illa i. Min
den ilyen irányu felviIagosilá
sért a községháza l> sz. írodá
jába lehet fordulni.

Gazdál< és halászok napját
tartottak Mindszenten. Kötös
Istentisztejet után dr. Taraba
.rolsel II [(Ihú nos mondoll üd
vöz!1i "esz(~tkl (IS méllatta az
arntús jclclllc';ségél, vataminl II

szociál is téren vató lJlcgsegilés
szükst>gcsségéről beszélt. Töb-
hen ahalúszgazda mC7.őgazda

súgi 6s halászati szakelőadást

tartottak. Este népünnepély volt.
Tetanuszmérge:zésben Illeghall a

s7.r.gszárdi kórh,hllal1 P r il k II e r J"'
z::;cI tel<ÍJllélyes gazgállwdó. Prakm'r
a lábán :,zenvedell kisehh ::-ériilésl és
ncm ti'irö(!öll vele. 1\ sebbe löld ke
rült és ;) szerencsétlen emberen :Iz or·
vosok már nem tudtak :;eJ::i elli: Ha
sonló módon hall Illeg Felsijszenliván
közs~gbell H o r v á t II Antal gazda,
aki ar<ltás k(iz!Jcll sérlel/e Illeg {abát.

Munkáskérdés.

Gabona és álla!árak·

HalálOZÁS. Timdr Fs?(cr tani- l
tón<'!ké.pző-intézeti növendéJ<!
hosszas betegség nl án, szen ve
déseit békésen tűrve, elll1l11Yt.
Endrőd i volt osztillylúrsai vi
rággal balmoztál~ el ravatalát
és könoyitelték meg édesany- i
ja, lj'!.\,. Timur l\IM('né, mérhe- I
ldlen fájdalmát, aki egyetlen i
gyermekét és jövcndő táma
szát vcsztette eJ. Nyugodjék bé
kébcn!

Köszönetnyilvánítás. Mind·
azoknak, akik Eszter leányom
118/;1[;1](01' részvétükkel f;'ljdal

lII<lllwt enyhiteHék, e z III () II

J11olHiok köszönetet
özv. Ti már l'vfáléné.

Béhés vármegye Törvény
llatósngi Isl<olánldviili Népmii
yelési Bizottsága f ('vi június
hó aŰ-ún tartotta nyúrí h')zgyii·
lé:~él Gyulán, a vÚl';negye!l;iza
kis lanáeslennében, vitéz dr.
Púnczél József VilI. fojegyző el
nökletc ~Ia[t, a bizo! tsági ta
gok szép érdeklődése mellett.
Tuntó József titkár r('szletcsen
isme~·telte elsősorh~lJl a bizo' t
ság XV. cvi müköd(~sét, vagyis
az 1~)3;-) 36. ~anévi levékenj'ség
ról való beszámolóL SzámoklJa
ússzcsiiritvc a ml1nka erCdlllé-l:
nye nz elmult tanév folyamúll
2 m. vúrosbao, 28 községben I
172 cgj'st~gnél és l·t) lanyakör- i
/.cli egységlll;!, összesen 317 egy:
$(lg1Jél !í.809· llépnJiivelési .t~s

kúzrn(i\-cllségi előaclúsl larl·)I- I

lalc. Az elöadásobt kisérő SZH

vflJatok száma -1.282, énekda
rabok szúma 2.3~8. zenedara
hok száma :ra, az e!öadásoknt
kisérő mükedvelői szinietöadá
sok száma ~)21. Az előadásolwn

résztvett hallgalók s z il m a
442.50J. Miisoros dólutánok és
csU;k sZúIlla 11;0. Alkalllli (in
Jll'p~~;;.(c1( SZÚIll;t 1.t'2. Miikcd-
H'lói eliiadiJ,sok szúma 3:2:2.
.N t' pmii ve! és i IWllgvcrsen )'ek
SÚll1lfl '1:3. \Iesl"déllltúnok S7.Íl

llJ:l j;')O. Tflntllmállyj kinindu
lúsok sónw 31. Közll1üvelődési

r:idio e!őftdú!iok <;zúrna 101. Vi
téz dr. Pánczél József elnök
javas!alára :) tilkúr !\ÍvMó mü·
küdésél jegyzőkönyvben elis- I
n~eré!isel örükili meg a Bizolt- I

sag. I
A r-vomavégi !{öT.ségi óvoda.

vezetője július hó Hl·én délu- I
tún 4 órai kezdettel Ol'ot/:1É tili
fll'[Jéi)'í és ezzel kapc!iolatos ké
zímullkn-l,iáI1if.ást rendez a
gyermekek állal összeállitott
k,jzimllllkákhól, melvre a szü
Iliket l'S gycrmekhm:;Hokat sze
retcttel vúrja. Belépődij nincs,
de önkéntes adományokM a
Zöldkereszt Akció jaq'tra sz i
,"csen fogad lll) k.

Kutba esett egy rdsfiu: Csapy I
Ji.nos prónayfall'ai gazdálkodó
húromcsztendős fÜlcskája játék I
köz],en fellwpnszkoc1otl az ud
varon lévő kut kávájára, ahon
Han a töhb méter mélv kntba
wbant. iUire szülei rátaláltak,
múr Illeghalt.

Arany lakodalom.
Az ősi Kalmár-portán nagy

ünnepre készülődnekjulius 19
én. Arany-mennyegl.őjéL tartja
a 'ház ura: Ko/n/(Ir Vince gaZd-I
uram és jóságos életpálja: PIl
jOl' f(ri.\ztilll1 asszony, közuéven I
"Tini néni." l

E n d r ő d ö Il . nem igen van I
olyan ember, aki fl senkit nem I
sértő, nem bántó, jólelkü V.in
ce gazdát ne tisztelné, ne sze- l
retné, s ezért házasságanak öt~ !
venesztendös évfordulója nap- i
ján sok ezer endrődi katolikus!
imája száll az f~g felé, hogy I
lstcn áldása szálljon az Egy- !
há:d;,özség úldoltkll>ü elnDkf:'re I

és hitveslúrsúra. i
Kalmár Vince <ll o\'angél i - i

umi igazlelkü emberek típusát I
alakítolla ki önmagán. Búlor l

hitvalló tagja Egyházának, hi-I
tél az isteni parancsok hiisé- I
ges megtartúsával át is éli és I
tündöklő példaképen gya!;orol- !
ja. Ezért tüntelle ki Őt a nagy I
endrődi Egyházközség azzal,!
hogy immár ötödik ciklusban, i
mint világi elnökét tiszteli. I

De diszére vált a jubiláns I

Endrőd községnek is, .melynek I
régebben lj évig gazdlija, s
képviselötestületének töbh mint ,!

40 év óta állandó, cselekvő lagja.
Mélyen vallásos hitvesével I

példás és harmonikus l1úzas-:,
sági' életet éltek. n.óluk igazán I

elmondható, hogy "S o h s e nl i
szállt le a nap haragjuk fölölt. u "

Tizenkilencedikén reggel 7.
órakor Cserllus ..\Iihúry :t p:'! i- (
plébános mond ércllük jllhilc- ,
llmi szcntmisét és úldúsuan ré-
szesiti őket. I

Adja Isten, hogy az áldús az
isteni kegyelem aran)' sugara-'
iuak lelkükben való szétáraJá
sát és boldog öregkor utá II az
örökélet arany-koronújúl ro
ganja. I

I
Mit irl)al{ rólunk az ellenséges 'I

kisantant lapoJ<?
A C\/·/z fafJok kárönClldC:i tet- l

szel~t'sscl irnak "lJi,zOIlYOS 111:1- I
gyal' ll)'lIgtalanságrol," IlH:lyL't I
a francia-orosz-rol!1ún és eso[t I
szövetség, s a Felvidéken /{'lc- I

siteIt repülö-gép búzis okozott. ,I

"A magyar fejekben derengeni
kezd - i1:ia az egyik cseh llj-I
ság, - hogy érdekük egy (cgy- .
veres konfliktus, mert a nagy
döntés a földrajzi törvények
szerint a magyar Alföldön foly
nék lc.«

A német-osztrák rnp.Ref{l'ezés
viszont őket nyugtalallilja' erő
sen. Az egyik cseh lap azl !

meséli, hogy "nemrégiben kt,t i

német túbornok és két ezre
des jött MagyarorsJ.:ágba, ha
zúnk rövidesen a német avi
atildnak a bázisa lesz -- a
kisantant ellen."

A Iu!{os,/áviáball megjclellö
"Reggeli Ujság" azt ú1rnodj<:l,
hogy .a magyar hadsereg !(+ l
s7.ámát 150.000 főrc emelik." s
NémetorszRg kötelezte magát
Magyarország fel te gyverzésé
re!?" -

A "Slovensky Dennik" c. Jap
olyan reviziót követel, Ille! y
szint Békéscsabát a szerbek,
Vácot a csehek foglalnák el. I

Jó étvágya ván a cselálmak'? I

Osztrák érdemrendet Impott
Rlcsóy-Uhlari/< Béla dr. főis

pán. A KormányzóUl' Öfőmél
_lósága a külügyminiszter elő

terjesztésére 1936. mújus 13~án

keÜ legfelsőbb elhatározásával
n~eg~l1gedte. hog-'-, vitéz Hó
cs6y-Uhlarik F·· ') dr. Békés
vOl. 'fóispánja i' oszlrák ér
demrerd első/.· .,;ztályu közép-

. keresztjét e'l· jadja és viselje.
. Tisztelettel g:·,:-iUlál~nk.

Vitéz dr; Rics6y-UhlariJ< Bé·
Ja főispán látogatásokat tett az
endrődi bel- és kültcrüleli 01
vasókörökben dr. S'orúi.Ít:!t:ll'i

rőszolgabiró és Harseinyi ((iszO

főjegyiőkiséretében.Mindenik
ölvasókörben - a sürgős mun
kaidő ellenére is - Ilagy szám;
mal· gyüUek össze a tagok és
s7.eretettel. várták agilis Főis

pánunkat. . KözveLlen beszélge-
tés közben melegen érdeklő

dött a tagok helyzetéről és a
termés iránI. Sok kérelemmel
és panasszal. fordultak hozzá.
Mindenkit figyelemmel hallg~

tott meg és tflnácsaival, igere
teivel megnyugtatta a hOí~zá

fordulókat. MegnyugtalIa, hogy
a buza ái'a nem lesz kevesebb,
s az adóvégrehaj tásoknál is ki
méletet tanusitanak. Megigérte.
fellerjesztésével megkeresi a
Pénzügyigazgatóságot olyan ér
telemben, hogy az adóvégre
hajtásoknál, akik régóta önhi
bájukon kivül tartoznak, elé
gedjen meg egyelőre a hátrfljék
33 százalékának behajtású,,:d.
l3ehatóan loglalkozolt a szikja
vitás kérdésével és megig('rle,
hog)' kamatmentes k ö I c s ö n
ügyében eljár a Kormánynúl.
Alátogatások után FőispánII lJ k
résztvett· a tantestületek szo
kásos évvégi kirándulásán.

E\ö\éptetés.A m. királyi
igazságügyminiszter ZdflnflJ'i
Afrldtir gyomai kir. járásbirósá
gi elnöknek a királyi itélöl;i
rák és kirúlyi ügyészek részére
megállapiloLL Ill. 1izetési cso
port jeUegét adományozta. E
kitüntetéssel a r. méltóságos«
cím jár.. Gratulálunk!

Kovács Kolos Istváll píaris
ta tanár ujmísés jllnius 28-án
Füzesgyarmaton mutatta be el
ső szenl miséjét. Kézhe7.\'eze
löje Rieger Geza plébános, szó-
noka pedig dr. TfhllflJ'i Tibor.
piarista tanár voll. A. tulnyo
móan protestáns községben ez
volt az első primícia, s mint
ilyen nagY: hatást váltott ki a
más vallásn hivek közöt l is.
akik nagy számban képvisel~
telték magnkat és az áldásban
is' résztvettek. Közebéd az uj
misés szülci házúnál volt, ki-
nek édesapja ott l\IÁV. állo
másfőnök.

Dr. Schmiélt Láf:zló Földtani
Intézet mérnöke a héten End~

rödön és Gyomán az artézi és
közkutak területén l<l\latást
végzett abból a célból, hogy
az egész országra ki terjedőleg
elkész.it~ék Magyarország kut
rajzi térképéL

.. /....,..
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renkint 40 fillér. Suszter barátulIk
félre értette a dolgot, o.!t na~y"

ijedelemmel kidltolt fell hogy" Te-'
remt6 Ég, hisz II felesegel1l'~ 165 .
c.:nlí volt, még a halálában is
tönkrc aka,. teuni!?" A gyomai
háborusiÍgf!(/!( sem le.~z jó vége:

k/iN! t(lflllijon ci nép, /Za az
umk sem hékülnek.

Endrődi; Na majd csak vége
lpsz egykor. Az egyszeri ell/ber is
azt mondta 80 éves korában.
/i,)gy ezen a világon eg}'etlen el
fenst'ge sincs. Megkérdezték tóle,
hogy olyan. szelid, békés ember
volt? 1-\ manót, felelte önérzeta

sell az öreglIr. csakhOg)/ az e/len

ségeifll már mind meghaltak.
Kalauz: Beszállni Pest-felé.

Harmadik osztály há!lll.-(Embe

reink s.zépen megindultak.)

A Karitász Központi
Segélyező Bizottság

az .aratási munkálatok be
fejezése után. amelynek ki
elégitő sikeréért végtelen
hálával larlozunk a jó Is
tennek, kopogtat m;nden
nemesen érző szív kapuján
és kéri őket," hogy az el- .
következő esztendő szqci
ális nyomorának enyhífé
séhez természetbeni ado
mányaikkal már' m05(hoz
zájárulni sziveskedjenek, il
Ietve szárnitásaikban. és

. ,l,

rervezgetéseikben erról a·
sulyos kötelezettségrö! sem
feledkezzenek meg.

A Bizottság 250 olyan
elesett, munka és kereset~. ,
képtelen, beteg családfót
tart nyilván" aldk lé/fenn
rartásuk tekintetében köz
segélyre szorulnak. A Bi
zottságnak minden törek...
vése arra irányul,. hogY'a
kolduskérdési megoldúí;"s
e célból a koldusmeg\f~I
tás módsz~rét óhajtjab'e~
vezetni. Mezógazdasággal
foglalkozóknál . kal. hol
dalkint 2 kg. búzával, iJlet-

. ve annak beszolgáltatás~~

val lehet elnyerni' az' erre
való jogosUltságot. Egyéb
foglaJkozásuaknál., h. a ,v i
pénzbeli hozzájárulássa!. .'.

felkéri a . Bizottság aJa:.
lwsság élzon rétegét, kikre
ez a szociális teher há'rul,
hogy már mosl igyekezz,?"
nek eziránYDan köuemu
ködni a BizottstlQ: nehé~......r- .

mun~(ájában~ .

Mind~nnemű felvilágosf
j~s, nyerhető a plebánián.
vagy a község~áz9 6.~os,

~zí;\mu irQddjál>an. '"

efereT.er

Gyomai gazda: ffál {;igye!- ! meRrnoíldla. !logy mil csináljunk.
metek hallá ulaznak? l De hát múr cSl1k aztirí .'>em fo-

, 1
Endrődi munkás: l:'IlQ DIl- ! godflink szát neki, merr pop mami·

nántulra kil'lÍfWk e/köve!keZ1JÍ, oda! ji!. hii/lúm, fúj/D' s?(jmYfTi sZtip j

utalt ki a F6jeg)'ző ur. H II sike- ! fj fl {l<ps/get rCflde2/ek neki, pedig
riil, novemberig teszmllllkálll. . j valamikor ugyancsak berzen/:ed-

Kondorosi kísbirtokos: Ef!!' Ick e/ime

a Pénzügymilliszlelhez szelelnék l Endrödi: Hól so/aiig mink
bejutni, mert nagyon hajtanak az I c/lInkóso!: Sf sziw:itiik, inerl min

adóérI. Fölmék a képviselő Ur/LOZ, j dig tíZ' olvastuk, /zagy a pap bu- l
g}'üijön velem, azt csináljon Vil- titja Q népet. A télen azoban rá-i

lamil az irányomban. Rdszavaz- I jöl/fink, ho.gy amikor nem vM I
tam oz asszonnyai együtt, hái II nwrzko, a pap szaladt II l,,-óispdn. !
ennyit csak megérdemlek, hoz, Alispánhoz, a. gYl!lekeink ér, j'

. Gyomai: Hát azt ugyan he- l dekében az ján' II Be/ügyminis2'
tiba keresi szomszéd, mert az most l temél, ruhát, cipöl és tömérdek
PocsiÍn korteskedik nz Eklwrddal. 'élelmet oszlot/üh ki o főjegyzö

Mást sé csinábIak, . nzint liol itt, urral. Lát/lJk PS meggyóz6dtiillk,
1101 ott szavatT/ok. !l/(g Ryiiitek hogy () mi Ilajllllk fáj (Iekik és l
lIIi!g I ltis4/(Í({fl, /lliifl is lt!/lIi!flle/\ !lOgl' Jlllw:llIk al cl nyomor telet,'

II [JosnylÍkhoz. biz csak nelei, meg a lIj f6jegy-

Endrődi: Ugy hallám, hogy (/ z6nek köszönhetjük. Ezér/men-

Ptiszfón megint az Ivády nyert, liiIlk el mink is. akik itthon 1'01-
még pedig nagJ'on sokkal. tunk, az ii II II epségire.

.Kondorosi: Hát iszefl a ha-, Gyomai: No és cl régi ellen-

!óság is vele vót. Pedig addig l ségek f:öziil voltak e sokan?
adó/örlés nem lesz, amig a mi I Endrődi: Nún nagyon néztem
párlunk bele nern ül a bársony- I körül, de néhányat láttam ~ temp·
sztkbe ! ? [omban, meg a banketten IS.

Endrődi: Azok taltin nem kér- Gyomai: No akkor a maguk
nek miniszteri fizetésI, avagy a papja is IIg)' járt,. mint az ~gy

szörnyü nagy összegeket leküldik szeTi '~,atollkUs Tls~t~~etes; akInek
kendnek adóra!? ellop/illC a nagykabaljat, ozt meg-

Gyomai: Le li nyavalyái. A ká(lezté~ tőle, hogy Tiszteletes "~,

képvi~elöi fizetésekböl telt volna a megkerult már a kob~t? !fat
téli nyomor idején pár ezer pen- ugy részbel:, .. felelte , ll, pap A
göcskeaz éhező, de szol'Ozoti jog- IgOl1lbokat mar megta/altam a per.-

, , á k' ,. ,:;elybell.
gal biro mI/nk so javara IS, OSZI K d . A t··bb· I t

. .. d" ? N I' on orosI: o le,c meg az
melYik kul ott. e papo Ion ne- I I"" . . I'

'k á' 'k va ljllk, nl/flt az egysze" ven any
kem se az egYI', se a m SI '. egy t l " k' -l ' k' d t h .

I ,. i k I .. ' f il{ var oJo, a 'Ito meg el ez e, ogy
ku(va, eSOI( nu s a nyn rava OjUlc. '_ " ?

E d őd ' E' .<' IfIIkor vall mar s.<.erelmet neki,
n r I : n nem eo<:szen wJ! . .

." ,.., .," J-\Z udvarIo nagy komo/yan azt
értelme_em a dolgot. AmelYik oda- .I ·t h 'd d"l l

., ' é l t va.aszo/ a, a maJ' egye II e-
. fonn IS megtette a magn t. s en. "'k A ' t.f"' I F. I ·l'. ' szun: ven sa ra/ana,c ,e CSI -

IS dolgozott II népért, uz nzef!.er~ l l . bá" b' t t' l. . : -. an a szeme es JOs IZ o aS:ia
demll a fizetést. De amelYik csak 'tt h t hát t kl. ,.' . mOnao a, ogy e mos a /(or...
uri hivatalnak teklntl es azt se 1\1 .f. l It b J' 'E"

bá
' h é· 'l JYell/, Je e e a garam a ffJ lll,

nJa a a szeg ny nep ezreve. '. ,
, . ._ TfUljd akkor, Iza II vtlagoll egye-

pusztulna IS, az olyan neflJe.ue-

1

d"l I .. I, ll, k . b
h

·' ··t ,4 d l II eszun,(... Joene· az em e·
ket, hanem Ilszonoto -' eme 112. k· t.' , fc' ·f· k . I• . , . re lS, azt arljak JerJLGsna , la

Gyomai: No hat az Ivady az '"k"'""Tlk"d k
-lk b A ., , b"l' I cso onyosengyu o o ne "

(/er<: em. er. IIllnlszlerseg o iS E d '"d' H 'l I t k á. 'I n ro I: a il s enne , n -(/zert ment el mert a gozddk vc- . . ., ,
. ..' . funk aun most Illar eges.zen mas

delmében szembekerult a gyamk- '1· EI It k ., id k. vt ag van. . IlIIl a' a CIVOi so,
kal éS a kartelekkel, aszI az ak· I k d' k : d k' , . .
kori pénzügyminiszter egészen nem a veszed el e~te, /Ilkin CIti l vegzl ~

. . . muga o gu , a Clr USZ most Illar
állal! rnellelte. Kar volna az tlyen G '1 k drk 't U h II. '_ yomt ILG enge.u a. gy il -
emberért, nagyon IS odavalo az, . k h It' tá . j' 1"1'

~ d ~d' Od I" b lU, agyo az n meg e u ~
En ro l: ava DSL em er, . l' 'k' l ~d' b Ih 'b . ,"mu 'Ja az em ro l e a orus /(/0-

ismerik, megtartották. Nem akar- ket is. .

Mk, hogy ugy járjanak, mint ná- Gyomai: No cStrk.az .uri me

lunk az egys~eri koldus~a!,ak~ nyecskél<. Azok versenyeznek és
nagyokat sántltva mef/t keregetll/ nagy murikat rendeznek,lzooyki

az egyik urihlÍzho~. Már. meg is I az első, ki birja. jobban: .4z ~g)'ik
kapta O' pénzt, amtkor ráismerl a azl iizente az ellenlábasának

Nagysága. és azt mond~tta ne~i, IlOgy szivesen megcsináltatná ~
hogy hal/ja, maga Q mullkor mml gyás7jelenttsN

vak koldl/lt a faluban? Hát igtlZ-. Kondorosi: Csak aztán .ugy !
igaz Nagysága kérem, de le/szik l Ile jiTma, minl az egyszeri SliSZ

tudIli, a közönség szereti a vá/lo- I i'er. Megkérdezte a nyomdában,

za!osságot. I iiog}, mt>ilfl)'ihl csinálnáf/ak 0.7.

?yo~ai:. i~101ld. ~a~amit szom.-l e/hunyt feleSége'lle.k. gyászjelentést,I
szed, mink lS Igy cSlnal/ullk {[ lIa- mnl hát ez (["lu.ri módi. A nyom- .

lasztáskor. Pedig a maguk papia 1adsz a~t mQ(zcUa, i.logy millimét(?-

Mi ujság
a politikában?

Az Országház kapuit becsukt:lk,
il kepviselök vagy otthon pihen
Ilek kétes bölJéraikon, vagy az'
idöl\öz: válaszlások jzg;dmi:l~ küz·

delmeibcl1 vesznek rész!. Egy-egy
választas valósjgo~: \'órnélkiiJí til
kÖlel. melyben agyoilbeszélik, s
él korlesfog"ások végnélküli trükk· j
jeivel megbódilJáJ, il valasztÓk tö
megejt.

A piÍsztói mérkőzés a Nep nagy
gyözelmével végzödö!t. Elóre lát
ható volt. Ivády Béla oly értékes I

tagja a magyar g-azdatársiJdalom· I
nak. hogy kiesése jelentös kárt l
okozott volna éppen él l<isgazdák I
érdekeinek. -

A csapa lok 1110.3t Pclcsára vo
lJultak, ahol már erősebb ktizde·
lemre Véln kiláfás, mert a kisgaz
da jelölt helyi, teldnlélyes birto
has. kinel, atyja, nagyatyja részt
vctt nemcsélK il megyei életben,
hanem az orsz;1g()~ polilildtlun is.
.- Vdsánwp !.::-::Idlilrdl b; I\nlal
István állallllitki'lr m~rklJllek.

A voll két sajlófönők éles pelIgé
vel viaskodott, s lIa a kél beszéd
tartaImái tekintjük, ugy Eckhardt

kolerikus támadása és az ország
megmentését jelenil) titkos válasz
tás-knvetelése alulmarildl Antal I
l,néiyenjár6, rendidvü\ tartalmas
defenzív beszéde mögött. A
ralu népe azl szerelné mar hal
lani rt kisgazdapárt vezérétöl, hogy
á titkos választás ulán miiyen
program;nlól reméli és várja élZ

ország talpraállilásál? I
A külpolitikában a német· oszt·

rAk megegyezés foglalkoztatjil il .

Népszövetség összes államai!. 
Mussolini közbelépésére Hitler és
Schuschnigg kanceJlárok püntokba
foglalták a kél állam barátságos
müködésének feltélelei/. - Auszt·
ria f~je [elöl eltünt a bernasirozás
veszélye, a megbékélés visZülli
közelebb hazla Nérnet- és Len·
gyelországot al üla~z-nl:lgyar és
osztrák sLovelségllez. ---

A szovjet hónapok óla kemény
stratégiával fonta szövetségébe
francia- Csehországot, Roill.1l1iá t
és próbálta Angliát is. P~r nap-

pal előbb még azt hitték, hogya

felső·magyarországi orosz repülö
bázis, ti a nJusika vörös tladse·

reg a legkisebb megmozdulásra

elönti és llIegsemlQigili a Csonka

országot. - Az uj Jlémet·o~zlral\

szövetség s olasLOrszí'lg támoga
tása elüzte a fellegeket hazánK

egéröl. MagY<Hország ujra szaba~

don lélekzik és nem fél a Benes
Titltlescu-féle ravasz diplomácia

álnok fegyvereitöl. - A kisantaJlt
államok remegnek és ujabb la

nácskozásra készülnek, hogy szá

moljanak az uj helyzettel. - Kti

lönösen Csehország hilla Júdbó

rős, mert aitól féJ, (lOgy a cseh

országi nérnetvidékek hamarosan

elszakadnak töle. Az anschluss
nem Ausltriát, hanem most már
öket fenyegeti, - Lengyelország
szivesen segit Némelországnak ab
ban, hogy CsehországIlak len-'
gyellakta vidékeit Jekapcsolja. A
felvidék magyar és tól lakosai is
élénkebb és derUsebb pillalltáso-

kat velnek az Alföld felé. -

A diplomácia buzája is sárgul.
Az aralás ideje köteiedik l l
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Endröd-Gyomai
TakanH<:pénztár R. T.

Endrőd

HIRDETÉSEV\

F okinté%e:: O)'ol11a. Tcld,)Il: Elllhűct ."'
folyósi t riJvídJ ejMa! II 1IIe7.Ögatd:.l'j<':~i

kölcsönöket. Elfogad felnlolld3SlIélldil!
betéteket a legmagasabb karnai
mel!ett. Fl:>glall;ozik a balll:::iiz:c!'mimlen
ágával. szelvénybeváltásúk. aran\,- ef;
ezüstp~m:ck. valamiut külfiildi p&.n7ne
mek b(,l'áltásávai él llIindcnkuri legma
gasabb <\rfoJyamon. Mindennemű fel
világosilással és utbaiga7.itással dijtala-

~1.l;.,2:.~:~le!~~~e ~:-. !!:;l7.g<J.t~;~

E n d r ií d Ö n a Nagyperes
diiJöben 8 kis hold., Décspás
kumOll 1 k. hold 266 II. öl föld
kedvező fizetési feltételek mel
lett olcsón eladó. Érdeldüdni
lehet Bél\éscsabán, a Bél~és·

megyei Kereskedelmi BanJOJál.

[(aliitlrlliai pajzstelíilü1 Illcntes Gyű

mőlcsíát Magastörzsű és b9kor
rózsát, diszfát. diszcserjét, Eve!ő

virágot, Gyö!<eres szőlövesszőtsllJ.
bánililyen 11Iel1llyi~égbp.ll igen (1Ic~'<J1I

száilit Unghváry József iskol!lja Ceg·
léd Budapesti iroda VI. AIIJr;'H:SY lit 56.
Oktató nagy <ÍrjegYlék ingyen.

SCHUSZTER FERENC áll. vizsg.
fogf.sz G y o ro án, Mátyás király
u. (volt kis templom u.) 6 szám
alatt fogászati működését meg
kezdte. Foghu2ás. fogtömés és
mindennemű 'Íogp611ás.----

,.JÖVÖNI{" a magyar föld
munkásol< népszerii heli lapja
Szerl{esztőségésf{iRdóhivafala
Budapest, József ll. 61 szám.-_.-----------

Az .Endröd",,(9ayolnai
T oil.h:al·{~kjlléilN.tc'u· R~.

·nu h"(.acnit~l~

9 d 'bona..nernüt
ll:l)<HJc"?l.'!i Jiiaci dl'on
Vá§.áll'O!.

JEGYGYÜRÜft\
ZSEBÓRÁi'\

.... .....oc-.o__~_~_~ _

finom minőségben

nagy választéff ba n

TAUBER
M E Z Ö T U R

Gimnáziummal szemben
(40 éve ai egész környéken
elönyösen is In e r t fi 7. I e t.)

A Katolikus Népszövet
ség Temetkezési
Segitöpénztára

~ltján ,1l!I1de!lld kiill!lyiflJcl az clli:lláJo
zás l1;i,,(l jl.~lcn(kezö gOIl<!OIl.IIIl'gll)'llg
'fast szerezhel magának és csalálljáoil I(

Ira~kozzék be tagul
lllert ezáltal C:;l.:l:~ly havi t1\~sági uíj
ellenében oly összegií !elllcl~si segél.\'
ről gontlosJwdik, a01cJyi)ül a gYl\gykc
zelés, temetés IllilItlen kiadása tedc7-
het<'l. i\ tenJetési seg61yal;ci':,1 a nagy
váradi egyl1áz!!lcgycí J\poslúli Konll<Ínv
zó ur 1~3:l!J933 sz. alalt i(,dhagvfa lIS
ajánlja. .--

Ta~[elvélel és adijak befi7etésc 1\7.

Enuri\t1·--·(iyolJlai Takar~kp~llt<Ír 11.'11:\1
Endrődőll.

Tag lehet minden 14-G5 élJ' l\öziilli
egyén.

Orvosi vizse:álal nincsel: ! I..eglrisebh
havi clij 50 lillér.
Zciiciiiz.:u.'·- oa c-W:aa:ia-oiiiö:io- _. - .... 'viLWu'

,Az E::gyll,Í;';llegyel Hatos;'lg l 23RílW4.
száJl\ú cr,gcdélyén:I'"

SzerkesztésérI és kiadásér! felelős:.

Stefán Béla.
Nyolllta ttaa "l-iulJgá~ja" l,önyvnyollll!;J

vállalat, Gj'OllJá!l.
Feleli):; üzetmezetö: Tekel Sátldor.

"adóLuza-raktároknl." V a g y I
malmokban . vagy magán em- "
berel,nél.

Egy községi e]öJ,iúró, LovMl-!
bú forgalmista, esetleg malom-li
ellenőr - a· járási f gazdasági
felügyelő ellenőrzése mellett J

végezné a buza átvételét. !

A gazda beszáL!itvtt ]mzája II

után "báreát" kapna, hogy mi
lyen fajsulyu és mennyi sulya I
buzáL szállított be az adórak- I
tál'ba.
. Az adóhivatal a bárcát pénz- f
re számitaná ál a következő

képen j 7G kg-os buzáért Ili l
P-őt, 77 kg-os bnzaérl 16.20, I

78 kg-osért 16.40, 79 ],g-osért
16.60, 80 kg·os buzáért 16.70
s ennél sulyosabb, u. ll. prima
buzáért 17 pengőt számítana fel
a gazda adójába

Ilvformán jutalmazva volna
a jobb minöséget Lerm~lil) gHZ'

da. de az igazsúg is slemelőlL

tartatnek.
Ezzel az egyszerii eljárással

elintézést nyerne a gazda adó
jának és hátralékának kiegyen
litése.

Ali történ;ék a gahi!nállol?
A 80 kg-os és ezellfelüli pri

ma buzát az állam kül földre
szálli taná.

A 76-79-es buzú:,al a mal
m"ok örüinék IeJ. i\% álla;n
kapn:1 GO kg kenyör és 12 kg.
J1ulJúsliszLet 1-1 (1- buza utún.
A korpa a malomtlllajdonosé
lenne, de ez mázsánkint 8 pen
gőért köteles volna a lakosság
Ilak kimérni.

A tisztviselők fizetésük 5 szá
zalékál liszljeg'ylJen kapnál" A
kenyérliszlet 22, a nullúsJiszlel
30 fílléres áron kapnál" Igy I
egy mázsa buz~ I i s % t j é é l' t
(üO'H2), az állam 16.80 pengőt

kapna. A tenmaradó mellJ1yi
séget részben a hal1sE'reg 1'0
g'-RszlHnú el, részben az úlla- i,- I

III i I~'S imllcntesi(ó kÖllHunkú- I'

lwt \·égl.ő Illluddlsok akkénL, I

hogy;). napszúlllllak csak idd I
kapllú pénzben, másik fell'l I

liszt-adagbaD előbbi ár szerint.
A malomelIenórök - cse

kély pótszernélyzettel - kitü
llŐCIl et tudnák látni az ellen- I
arzest és iráuyili\st. I

f\':'JkY 1If:'!zhs<:..: iehát !J i!Z(:'r'I1. l
Mi 'Jo.llla az előny? I
A gazc1ára az, hogy bllza-ler-l

mésének tekintélyes hányada
jó ár~)H kelne. el. Fcl~Úi. szi vc-I
sen fl1.elJlc s 19y i-O:: ('v :.tlatl I

horribilis adóh;dralélw el i fl tl'-j
z'~sl ll.verne.
~z ,-állam megtaiálll~ ~zá-l

11ll{asal, mert il hllza es hszl I

ci"HIlÍsa, illet ve mctpléll ypöUék I
gY!J.n:ínt yaló felhaszmílús:lval il

g<'\zdúnak bcszúmitoU összege!
megkapná, s másrész! LelnJy
na :.1í: a Il a g y adóhMralék,
amely most ugy az államra,
m i II t adókiyető közü1etekre
(vármegye, község, egyhitza k,
társnIaluk stb.) bénilólag hat.

fieméljttk, hogy a debreceni
gazdák nyomán az ország töb
bi részén is felhangzik a gaz
da k i v á II S á g és mi·
előbb lllegvalósitúsra kerül a
feiHleni.i1 közérdekü, gYDkor
lélt' tcrv.

Az adó-gabona I
hevezetését sürgetik már n deb- I
receni gazdák is. Előttünk nem I
uj a mindenképen helyes és
reúlis tervezet. Csernus MihúJy
apátplebános már öt évvel eze
lőtt ujságokban s a· megyegyü
lésell is alaposan ismenuctelle
az életrevaló eszmét. J-fúrom
évvel ezelőtt Gömbő<; G)'u/!lllli

niszterelnökhöz is eljuttatta a ler
vet, aki azt tetszel6snek talál
ta, de a pénzügyi kormányzat
nmint nehezen végrehajthatút"
nem fogadta el.

Miber! áll itt a nehézség? l'

A Csernus-téle terv szerint
nJinden járásban, városban l'
vagy n agyo b b községben
rt PénzOgyigazgatósúg Jdjelöl l

tást, de jóljárna . a gazda is,
mert a fuvardij megvúltásával
némi forgótőkét kapna, s meg
javított földje évi 3 mázsa bu~

za~ többletet számitva is bősé· l
gesen tedezné a 24 P. évi i

rátát.
Felvethetné valaki azt a ki

fogást, hogyalegelök csökken
tése káros volna az állatte
nyésztésre, s igy nem. kivúnu
tos az. A Tiszántulon, igy Bé-
késvármegye északi részén is
nagyon sok kopár, még liba- !
legelőnek sem alkalmas terület
van. Mint az itteni g a z d á k
mondják, "csak azért, hogy a
föld lukas ne legyen'!" Ezek
nek feltörése és a 3-5 méter
mélységből felhozolt sárgaföld-I
del való boritása igen nagy!
közgazdasági érdele. A helyesen ,
"digózotl" földek Endrődön 'I
már 15-20 év óta jól termik
nemcsak a kalászosokat, hanem
a tengerit , és lucern(it is. Két
hold lucern ás több takarmányt
ad, mint 10 hold kopár legelő,

amelyiken májusban és kedve
ző idöjárás esetén még junius
ban valahogyan eltengődik a
jószág, de a nyári hónapokban
teljesen lesül. Teb át ez ::lZ érv!
sem hozható tel jogosan. Vi
szont a legsikérdusabb és leg
sulyosablJ buzát éppen az ilyen
sárgafölddel 15-20 centiméter
vastagságban meghordolt föl
dek termik.

600.000 pengős kölcsiinl ki- ,
ván 5000 kishold szikes fúld
megjavitása. Most 5000 kishold
legelő évi hozama legfeljebh

. SO OOO P. mig a megjaviloll föld
5 mázs:.h átlagos szemtermést I
szúmÍl \'n, évi 25.000 q. termést.
s a buza-árpa-tengeri áll<lgárat I
csak 8· pengőt véve is -- Jllál' ,

az első é\'ben 200000 pengó I
hozamot jelent. - ~Ieg0ruemii

tehát a befektetést és mlln}:;:ít.
Az endrődi kisgazdák ahi.

zattal kérik a Főispán urat,
hogy közismert ügyszel'etctével I
és buzgó.ságával karolja fel és
segitse megvalósulásra il J;.itü-!
nő eszmét és praktikus tervet.

.Kölcsönt a szikes~területek javitására
.', ,.;, A Főispán is támogatja,az eszmét

': ; Békésváí-megye Törvényható
.' ság(BizoHságának . legutóbbi
közgyűlésén . dr. Geist Gáspnr

•. tétt· "élelrevaló és'. fon (os lcöz
gazdasági érdeket szolgáló ja
vaslatot aszikesterületek javi
tására:szükséges állam- kölcsön
biztosításáról. .

Mint értesülüuk, . a várme
gyeiközgyiilés .elfogadta a ja
vaslatot és ez irányban felir a

. Földmivelésügyi Miniszterhez.
Annálinkább örülünk a nemes
goridolat ' szárnyrabocsálásá
nak;"merlnégy-öt évvel ezelőtt
azt már Vaszkó . Pál' endrődi

kisgazda" és Cserllus Mihály
apátplebános a vármegyén is,
lapokban is erőteljesen propa
gálták, söt ennek következ té- I
bEm pár évelőtt'a kormány
kb. 50.000 pengőt hajlandó lett
volna kölc.sönözni e célr:a. A
szikesföldek tulajdonosai azon
ban nem veheUék igénybe a

.kölcsönt annak' sulyos és nem
ép p.e n gazdaságos feltételei
miaU. .

Felhoztuk ezt az elmult na
pokban az Elldrödöll időző Fi
téz dr. Ricsóy- U(llorik Bé/o főis

pán előtt, aki lelkes támogató
ja a mozgalomnak, s aki a kÜ'·
vetkezőképen gondolja helye
senlebonyolithatónak a fon Los
kÚdést: "Egy kishold szikes
terület megjavitására kb. 120 P.
6 éves kölcsönre volna
szükség. A föld megia vilása
utáni első évbefl sem töke-tör
lesztés, sem kamat fizetés nem
volna. A második évtől kcz
dödőleg a birtokos holdanl,int
évi 20 P. tóketörl esztés! és 4 P
kamatot fizetne. Viszont a
kölcsön lefizeléseig a megjavi
lott földterület után adó-eme
lés nem' történne. A kapott
kölcsön 213-át, tehát hoJdan
kint 80 pengő! a földet kiter
melö ;munkások kapnák köz
vetlenül az Elóljáróságtól, de a
munkabér nagyságát és a mnn
kások··: fel fogadását a kölcsönt
igénylő gazda és munl,ások
egymás között intézn,ék. Ter
mészetesen nyilvántartolt és
segélyre ~zoruló munkások kö-
ziil volna köteles elsősorhan

felfogadni a gazda, s a munka
ellenőrzését, s a teljesílmény
arányában a munkabér· kiuta
lást végezné a község. A köl
csön egyharmadál, azaz 40 pen
gőt a gazda kapná, amennyi
ben a kitermelt föld széthor
dását saját igájával és embere
ivel végeZné."

. Nagyon egészsegesés gyakor
lati megoldásnak tartjuk a Fő·

ispán elgondolását.· Biztositva
volna az állam, hogy 3 köl
csön-pénz valóban a föld meg
javítására fordittatnék. tekinté
lyes k u b j.k u s lllunkástömeg
kapna.:téli hasznos foglalkozta~
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Olvasóinkhoz! :

Ulolszor jelenik meg nevem

e lap élén, Isten rendeléséböl

·távozom Endrődről, s a "Hár

mas-Körös" szerkeszlöségébő!.

Megalapilása óla több mint

két éven át vezellem a lap szer

kesztését és nyugodt érzéssel

állithatom, hogy Endrőd kato
likussága megértette és megbe
csülle törekvésemet. - Ezer
batszáz olvasó oly nagy szam
egy falu havi folyóiratának ol
vasó-táborában, amilyent az or
szúgban kevés hely tüntet fel.
S mert olvasóink száma nem
csökkent, bizonyságául vettem
annak, hogy lapunk célját: a
katolikus öntudat és összetar
tás erősitését, a~ állalános mú
vellség emelését, közgazdasági
és társadalmi vonatkozásban
megfelelő tájékozás-nyuj tást be
csületes hüséggel szolgál! uk.,

Hálásan köszönöm olvasóink.

kitüntetó ragaszkodá,sát és áll

hatatos kitartását. - Szeretettel

kérem őket, tartsanak ki to

vábbra is a"Hármas-Körös"

hasábjainak szeretetteljes." for

gatásában. Hiszem, meglesz az

eredmény: Endrőd népe öntu

datos vallásos é~hazafias gon-'

dolködásmódja példaszerű.lesi
.más községek .lakosai előtt is,

másré~zt lassanként eltörpül:.

nek azok a kellemetlen kisér

letek és lörekvések, amelyek

eg~éni célokat és legtöbbször

.~zemélyi érvényesülést és anya

gi érdekeket kivántak szolgálni

a községek egyetemének és né-o

pének nagy kárára.

A falu jövője együttérzést,

'közös, vállvetett önzetlen mun

kát kiván minden lakosától. 

A béke, szeretet, megértés és

kölcsönös megbecsülés egyesit

se és .erőkifejlésben fokozza

Endrőd népét!

Isten áldását kérve olvasóink

nagy seregére, vagyok katoIiküs .

hittestvéri és' magyar fajszere

leLtel igaz hi vük !

Endrő~, 1936. augu~ztus 15-én.

Stefán Bvéla
tanár, voll főszerkesztő,

__ .,,~~:i.~~~~~~, ~~':~;'~f'",__ ..J_s,~",tó"'_" ~j~~,~~:~'~'~1j~S'~"""ri,"Ic' 2__~'rt_ve_zn_~_;~~~:;,~f:e_e~~1lI e~~l~ ___

Hol vagy
'
·stl'a"n kl·ra'~ ly. "'I li követése erőssé, !laggyá telle il

'if ... hont és nemzetcL - A modern'
! tauok és nemzetközi áramla

tésére és átélésére lját, Irónjá- l tok, hivják azokal szabadkő
nak örökösét felhivla a böics Imürcs, szociálista vagy kom
édesatya. Az első, amit Szenl i !llonusta; irányzatoknak is,<har~

István lelkére köt fiának, ez:' col, vérHirdöt,pusztilást, gyü
nEiőször is parancsolom, ta, I U\lködésl, rombolást muiatnak.
nácslom, óhajlom kedves fiam, ._- A tanlllsúg tehát könnyü!
hogy az apostoli és katoliktls A lút gyümölcseikről -, a

nemzet igilzi vezéreit eredmé
hitet, oly pontosan és gondo- nyes mütcödésükről ismerhet-
san lartsd Illeg, hogy az ösz- .iiik meg.
szes Isten lől alallvalóidnak ren- Szent Istvún munkájának
Jell emherek 1)(~IJakéJ)e160<lv'I ... " d \ é

J ere menye az ezer 'ves.· nagy
"Akik hamisan hisznek· - i\lagyarország 1.,-. Kun Bél:ík és

irja a szent király -- vagy a szociáldemokrata - kommunista
hitet teLlekkel nem valósi tják . társainak-: Trianon - min
és nem ékesitik, seni itt nem den bajával és nyomornságá
uralkodnak tisztességesen, sem val. - Ez a valóság! .
az örök életben.. " A tanulságot levonhatja min-

Intelmeinek második és Ilar- denki! .
madik fejezeteiben a katolikus Magyar testvérem, ha ünhepi
Egyház védelmét, terjesztését, lélekf{el rágondolsz a tünemé
az Egyházzal való együltérzést nyes magyal' ÍniIlt Pátriárchá
és a7. egyházi tekintély tiszte- jára, zárd szivedbe· bölcs intel
letét ajónlja fiáo!llc I meit, éld át azokat, hogy mél-

Csodálatos szociális érzékkel tó ntód és nemzelednek mun
inti továbbá füH, hogy uralkod- kás, k:sznos polgára' légy ly;
jék népe:telett minden harag,~
minden kevélység és nagyra vá- , ..
gyás elkerülésével, megemlékez- KiJ:dlyi, Sziv.
vén arról, hogy nlinden ember Tanulságos réginépInese
egyenlő:....~..."~' ,..,.. mondjn'ki;" högy . egy király :

Majd az ősök régi szokásai- rnegkérdezte 'két fiától:
nak, nemes"'el;kÖlcséinek, a nép ~ Mr't kivántók öröks'égül:
szerzett joga~nakmeghecsülését koronámat, vagy a szívemet '?
és tiszleletb~nlártásál .kivilnja A nagyobbik a' koronát, .a.
löle. Katolikus f~rfiutól . meg- kisebbik ri szívét kérle. Úgyis.
kivánható erényel\ül ldsol:olja történt. AZ idösebb azonban
a ll1értékletes~9get,tisztességtu- . rosszM'játt. NemÚökÖlte apja
dúst, szemérmetességel, iJ'gal- hősi, nemes szí vét s eltékQzol-.
massziviiséget. :>.' va ,országa" örökségét, gyftván.

Imndkozz -,-:-.,.inlí vegül -, eiveszIve csaláit,elveszíletíe ko-o
hogy Isten a lunyhasftgól, Ie!ki ronáját is. Igy semmije sem ma-
reslséget IŐleJ~.lávo·ztassa, a rad t. ..
hiúnyzó erényeket neked meg· A fiatalabbik 'azonban atyja'
d' II" szivével olyan kiválóh6s leÜ,a .Ja ... s l.. .

Ha szelltéletü H~l jonak' és hogy országot és' koronát sier
helyesnek vélte ezelu-e. tigyel- zelt maga nak saját erejével.
meztetni és tanilani asz:ent ki· ..

. Krisztus Király nem állit miu~
rály, mennyire in~gsziylelendö .

. . ket ilyen,váiasztás elé. '. O., aez nekünk, koi:cs és tenger hi
Nagyszivü 'Király, ráhágyja hi

bában vaj udó, ös~~e ,nem férő,
egYI:náslmaróutó'dÖkná'k,) . veire.a koronáU~s.Szívét egy'":

V · l 'b' I I ..' aránt. Aki Benne hisz, •., Nekiegzetes II an {, logy,a mo-
dern, szervtelerieszmeá.:ra~la"· engedelmeske<;li\(.. és Érte él,! az
tokkal tulfütött· és .déniagóg;, szerető, nemes, .. Istenében bol
üres szólamokkal félrevezetett .dogságot t~láló;szív:et és meny-,
nép ósdi, nevetséges do.··I'O...·,ocrhak nyei királji' koronát ,kap örök-

ségül egyszerre. .
nézi a magyarság· ··leoonag,''''obb

~ .J Krisztus' Király ünnepén e
alakjainak tanitását.· Pedig okos kettőt kérjük Tőle,:.

ember mindig azt méflegeIi, - Uram, add nekem Szent
hogy mi a következmény," mi Szíved szeretetét most s része
az eredmény. - Szent István :sits egykor a mennyei korona
gondolatvilága és eszméinek l dicsőségé.ben is I

.", .

Téged magyar kiván... Gyá
szos öHözelben TeeJöUed sir
ván ... Hangzik az ősi ének szil.z
és százezer magyar katolikus
ajkán. A csonknorszúg ÍIlséges
rab-magyarja a csodálat, büsz
keség és hála ér7ellneivel gon
dol a régi Nagy-Magyarország
IIwgnlnpitó szell! kin\lyúrn, aki
a sok értéke,; lulnjdonnal biró
pogány magyarságol kereszl víz
re tarlotta és a keresztény mü
velődes . humuszába plántálta.

A krisztusi hi t és erkölcs át
élése adotl erőt nemzeliinknek
ahhoz, hogy kilencszáz eszlen
dő tömérdek viszontagságál.
még több csapását cl birja vi
selni és minden megpróbáILa
tásból ujult erővel álljon talpra.

Most még inkább, mint va
laha szükséges az, hogya ma
gyarság szive összedobbanjon,
gondolkodásmódja, erőkifejtése

egységes, családi, lársadalmi és
polilikai élete jobb jövőt igérő

legyen!
Szent István királyunk ün

nepén ~Z a hazafias érzés és
akarás kell, hogy betöllse és
kitartó cselekvésre indítsa min
den józ~mul gondolkodó ma
gyar lelkét.

A hölcs I;.irály jól ismerve
alattvalöinak minden sajúlos
tulajdonságát, kemény, munkús,
eredményel,ben gazdag élete
lapasztalataiL lesziirve adja meg
egyetlen fiánal;: szüz Szenl Im
re hercegnek és általa minden
idők magyarjának azokal az
intelmeket, melyeknek megsziv
Jelése nemcsak magyar kötele$
ség, oe egyéni és közérueke va
lamennyiünknek.

Egy ilyen lökéletes életet éléí
édesapa - szellemi és erkölcsi
értékeiből nlindenesetre csak a
legnemesebb és legjobh ajándé
kokat adhatja tiának. Bizonyá
ra azt szerelte volna, hogy fia
még nagyobb eredménnyel,
n1ég nagyobb dicsőséggel foly
tassa áldásos munkásságát.

A mi ünneplés ünk tehát csak
nkkor igazi és meltó a nagy
kirMyhoz, ha nemcsak ünnepi
ruhái öli ünk és nemzeti zász"
lót lűzünk házainkra, hanem
átitatjuk magunk és hozzátar
tozóink lelkét azon nemes tu
lajdonokkal, melyeknek köve-

. : .'
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Me~e egy kis ország·rot.

.,
't;c~~~_.~~~

Harsányi László
főjegyzö.

Ki az, akinek mindent mcgmoJldhat?
Ki az, akitől IlIindent megtudhat ?
Akitól tudja, hogy bátran védi,
Minden baját, óhaját érzi?
Ki lnegalázást nem tűr számára,
Az atya; A nap egyik sugára.

Ki az, ki mérni, becsliJni tudja?
Hogy meddig él és hova visz az utja?
Az égő, izzó anyai szivnek,
Kisország napja másik tüzének,
Amely csak szeret, elnéz, megbocsát
És kiegyenlít minden kis hibát.

Gondtalan bőség, szeretet, részvét
Nem pótolhatja anyaszív kincsét.
Csak talmi arany, szine sem olyan.
Ki seJti, tudja'? Hogy oltan mi van?
Mit tesz egy sóhaj? Milyen hur rezdiil,
Ha az anyaszív vére megpezsdűf?

Az anyaszívnek rejtelmes iénye
Százszinü, mint a tengermély fénye.
Hogy mit ér egy csók anyai szájról,
Forró ölelés anya karjáról,
Melynek meJegét örökre érzed?
Ha árva leszel, akkor megérled.

Életét adná az árva {alán,
Hogyha mondhatná: Édes jó anyám!
Ha mégegyszer szemébe nézhclne
S áldott kezére csókot é~etne?

Ujra sziiletne. Hej megbecsülné.
S minden sóhaját csokorba füzné.

Bájos ország! Nagy csak addig vagy,·
j\'\él! rag)'og és süt feletted a nap.
S ha egyszer letűnt egyik sugarad,
Vörös korongod gyertyaláng marad.
S ha a kél sugár sorban kialszik.
Alkotmányod szerle-S:T;éjjel oszlik..

Üszkös romjain hideg szél röpiil .
S megfagy a mosoly sok .kis arc körül.

* .
Minden kis család egy-egy kis szikra:
Tőled fstenem s Tebenned birja
~étét, alkonyát. S ha a rideg szél.
Oket elszórja, hányja szerte-szét,
·Csak Benned marad, Ho?:zád visszaszáll
S Tenálad minden egymásra talál..

Be~ratások az endrődi

iskolákban.

A Vallás- és KözoklaLásOgyi
Miniszlprium rcndcJkcdse sze
rint az elemi iskolákban a be.-·
iratások szeptember 9-10 és
ll-én történnek délelőtt 'S-l1
óra közölt. -

A P o I g á r i iskolában szep
tember 7-én történik a· pótbe
iratás. Szeptember 9-én "Veni
Sande" után lanév megnyitó:
- A szegény munkáscsaládok .
gyermekei iparkodjanaksieLni
a beiratközással, hogy az isko-
la segelykönyvlárából tanköny
veket kaphassallak.A tandij és
mellekdijak összege havi 4 pen~,

gő. - Szegénysorsu és legalább ..
jó hizonyliványt szerző tanulók
tandijkedvezményt' kapnak, - .
legalább jó tanulmúnyi . cred-,.
ményt felmutató hadiárvák és
hadigyámolInk nem fizetI{ek
tandíjat.

'.' Az embemek 'lf'gékesb·
tulajdona a szép ié/ek, s csak
ez, s izem egyéb /zatározza
el valódi becsét «.

Gróf Széclzenyi István.

Van egy kis ország. A legkisebb ország.
Keresni nem kelJ, közel I-'an hozzád•
Határa nem nagy. Két sziv befogja.
Székhelye sokszor egy kis asztalka
S ennek a két szívnek összedobbanása,
E kis ország minden alkotmánya.

Hangos kis népe a gyereksercg
S e~ ad lüktető áJlaméletet.
Kincse ~emérdek. És közös minden,
Bánat és öröm megoszlik. szeliden.
Van királya és királyasszonya,
:'oiapja, csillaga, sziirke alkl)n}'a,

r'\ nap, mely királyi széke felef!
Ragyog és süt; 1\ kettős szeretet.
Pazarul ontja két nagy sugárban
1\\elegét, fényét örök ragyogásban.
Egyik sugárból az erö liizel,
Másikból ízzó szeretet lövel.

De ha felhő jön, borulás, hom.\ly
És kialszik az egyik sugár,
Megcsappan a nap füze, melege, '
Megbénul a kis ország élete
Bánat, pusztulás és könnyhullámok,
t'lntik el ezt a pici államot.

Itt nem lehet ám napfogyatkozás,
:-.len I bmer ilyet ez a kis ország.
Napsugár hiányát, tüzet, Illeleget,
Nehéz pótolni. Tán nem is lehet.
A gyermekszív, lélek nem vetcmény,
Amit megvéd egy darabka gyékény.

Boldogság h.ona ez a kis ország, .
Amig a nap süt, élet, tarkaság.

,:Tündérpalota, terülj asztalkám,
Minden megterem, mit szem, száj kiván.
Mindent elrendez a királyi szó,
Mindent meggyógyit az anyai csók.

Hol a hölcs, tudós? Ki mérni tudja?
Mennyi az apai szeretet sulya?
Hogy lili az apa. simogatása,
Ölelő karja. bátorítása,
Okos szava, feddő pillantása,
Az{ csak az tudja, aki már án'a.

Endrőd, 1936. augusztus 3.

Egyházi hiradás

Szenl István király ünnepén
fl hivatnlos szentmise 10 órakor
kezdodik.

Augusztus 23"'úl1 a% Öregkel'li
kápolnás-iskolában mutatnak be
szcnlLniséf.

Augusztus 30-án a nagymise
nem JO, hanem Jdvételeseil 9
órakor kezdődik. -

Szeptember 8-án: Kisboldog
asszony ünnepén a hajadonok
járulnak közös szenlál dozáshoz,
tehát a Leál1yegycsület és Leány
club tagjai is. -

Szeptember 13-úu az öreg
kerti kápolnás iskolában lesz
szentmise. --

Augusztus 20-án szent Ferenc
lll. rendje.

Augusztus 23-án az Oltáregye·
sület tagjai végzik havi ájtatos
ságukat d. u, fél 4 ól'::llwr a
templomban. .

Szeptember 3-án d. u. 5 óra
kor II Női-liga tagjai, Leány
egyesületek es szí vgnrdislák
végzik havi szentgyónásukat,
mig az Eucharisztikus Férfi
liga tagjai szeptember 5-én,
délután 5 órakor jönnek össze
havi-ájtatosságukra.-

Gárda, figyelj!

Cigány. lelkigyakorlat
Endrődőn és Gyomán

Öt éyvel a Jézustársasági
Atyákhoz egy 18 éves, irni-ol
vasni nem tudó, szegény, árva
cigány liu állilotl be azzal.
hogy ő tauulni óhajt ésa jó
lsten szolgálatára szeretné fel
ajánlani magát.

A jó Atyákat megnyerte a
fiu egyenes, őszinte· tekintete
és beszéde, foglalkozni kezd··
tck vele, iskolába fogták és
most már - a katonai szolgá-
latot is kítöJtve - a gimnázi
um oszlályait. végzi gyors ütem
ben ,Bihari Herman, hogy évek
szorgalmas tanulása uláú felve·
hesse az egyházi rend szent
ségét. ""-

De a nyári val,ádóban sem
pihen a ,derék cigány ifju. Be
járja az ország nagyobb ci-
gánytelepeit és olt szerelellei
apostolkodik köztük. A cigány
tábor mindenütt n'agy szerelet-·
tel fogadja. Jól esik nekik és
büszkék ; arra, hogy az anya
szentegyház szereteHel bánik a
fajtájukb~livel is, felemeli és
fil üdvkeresés munkásává avat
ja öt.

Bihari Herman nyolc n~pj~

foglalkozott' a gyomai és end-·
rődi cigányokkal. ,Minden dél
után 4 ói:akor az, ~nclrődj ta-
nÍlóföldi iskolában gjüllek ősz·'
sze a cigány-nemzetség tagjai,
mig este 9 órakor Gyomán. ok-o
LaUa őket.: Napközben a cigány
családokat látogatta. .

Kedden reggel ünneplő ru.
hába öltözött cigány-karaván
indult a templomba. hogy ott
meggyónjanak és lelküket meg
lisztitsák. Ifjak és öregek, 76
an l1lagukbaszállt bünbánó Jé-

. lekkel térdeltek az áldoztató
korláLhoz· és bensőséges áhitat
tal vették magukhoz az Ur
szent testét. Szentáldozás után
Csernus Mihály·· apátplebános
intézett buzdító bes7.édet ci
gány-hivelhez, kitartásra és
Krisztus úllhatatos szeretetére
serkenteUé őket.

A többi hivek meghatvá néz
ték a cigátlY~llemzedék hitvalló
felvonulását . és épültek azok
komoly, vallásos magatartásán.
Heméljül<, hogy jövöbeo a va
sárnapi s7.entmisékröl és a hus
véti szentgyónást végzők közül
a cigányok sem fognak hi
ányozni. Ez volna igazi sikere
a szentgyakorlatnak.

Az augu.sztus So-iki II Gazda
és Munkásnap"-on, reggel ~

órakor ugya polgári, mint az
elem! iskolai szivgál'disták is
felvonulnak hálaadásra és a
Szent Szív engesztelésére.

Akiknek magyar ra/lájak van,
abban jöjjenek délelőtt 8 órára
a Központi Leányiskoiába 
Onnan tanitójuk és tauiLónójük
vezetése alatt vonulnak fel
négye~sorokban.--

Ott legyen valamennyi gár-
distal Kalmár Arpád I

gárdavezetö.

.....
Készüljünk a

KatoliJ(us Nagygyülésre!
...

Az Actio Catholica Országos
Elnöksége most· küldte ki fel
hivását a XXVII. Országos Ka
tolikus NagygyOlésre. amelyet
október 3-4-5-6 .napjain
Buqapesten. tartanak meg. Az
országQs táborbaszállásra szóló
felhivás bevezetőjét Mihalovics
Zsigmond tb. kanonok, az Aclió
Catholica országos· igazgatója
irla,aki toborzójábail rámutat
arra, hogy "a lázas gyötrődés,

amely Istentől elpártolt világot
rázza, lépi, már a falut is el
érte.:a

. Amig a falu .. egészséges
volt; természetes dolognak vet..:
tük és nem.. sokat törődtünk

vele; A "betegtalu,«az "elso
dort falu a . azonban megdöb
bent és évszázadok mulasztá
sokra ébreszt rá bennünket.
Hitetlenkedve látjuk, milyen
k e ves e t kapott eddig a fain
Krisztusból.! Isten csodája és
népünk dicsérete, hogy mégis
megm~rad( ilyennek. Pedig az
ország kélharmada falun la
kik! Sőt ebből is legalább egy-
harrnad filiákon; tanyákon,
szállásokon; luajprokban. Erő

tAplálékra van szüksége, hogy
továbbra is, egyenesen . állhas
son. Egész. Krisztusra! Aki or
vosa· és orvossága a világ mi u
den bajának. Ezért az idei jel
szavunk: "Krisztus és a falu!"
Legyünk olt Lehát sokan !Sok-·
kal Löbben, ríiint eddig I Hogy
azutáli magunkkal vihessük és
szerteszórhassuk a szent tl1zet
minden kis magyar hajlékba.
Hogy Krisztus világossága de
ritsen fényt .a magyar faIn
éjszakájába. A Nagygyülés prog
rammjából megludjuk, hogya
kereskedelemügyi m. kir. Mi
niszteriumezidén egészen ki-

.vételesen a Nagygyúlés vidéki
résztvevői részére az egyéni
utaiásoknál 50 százalékos uta
zási . kedvezményt engedéJ.ye
zetL Az Actio Catholica köz
pontja ezidéll is az ország
egyes egyházmegyei központ
jaiból nagyon jól beváll u. n.
keresztes-gyorsok indítását ha
tározta el. A Nagygyülést be
vezetö uIlllepi szentmisére.
amely .október 4-én,vasárnap
délelőtt 10 órakor az Ügető
versenypályán lesz és a három
nyilvános ünnepi ülésre való
belépésre a Nagygytilés jelvé-
nye jogosit. A nagygyülési.
"Ince pápa" jelvény ára 50 fil
lér: Aki egyénenként óhajt fel
utazni a Nagygyiilésre, annak
szüksége van a nagygyülési jeL..
vényre és a kedvezményes 50
száialékos utazásra jogositó
z ö I d 'vas ú t i igazolványra.
amelynek. ára l pengö. Kapha-
Ló a központban (Bpest, IV.,
Ferenciek tere 7.) A keresztes
gyorsvonatok utasai nak feltét-
lenül szüksége van a kedvez
ményes . utazáshoz a nagygyü
lési 50 fillér~s jelvényre. A ke
resztes-gyorsokra a' plebáni
ákon és lelkészségeken lehet
jelentkezni.
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Jegyzők ésjegyzőárváknapja Endr~dön t, WOLFF KAROLYT
,. .' :.- . - .:.

~' a keres;t6ny Budapest ve
zérét - temette a mulL hó vé
gén Budapesl népe, Százezrek
kisérték utolsó földi utjára' ázl
a kiváló férfiul, aki közel, 20
év óta páratlan tekintéllyel és
hatalommal keresztény és nem
zeti irányban vezette a főváros

ügyeit
~ katolikus, magyarság ,meg

döbbenő szomorusággal gyá
szolja nagy f{a ellmnytát, ~ki

nek távozása pótolhatatlan üd
és veszteséget jelent nemcsak
a főváros, de az ors~ágos ke
resztény politikában is.

Aki k köriilötte éltek, tán[o
rithatatian . hiiséggel követték
ől egyenes, mindig a, köz, a
nép . érdekét szolgáló'. utján.
Akik ellene harcoltak, azok
néma' tiszteleltet ,álltak meg
sirja mellett, mert-él'ezték, hogy
\VolIf Károllyal küzdeni elis,
merést és becsületet jelent még'
az eiJcrifélre nézve is.

Egy déluláni fővárosi' de
mokr~ta lap irja róla a követ
kezőket: "Wolff, Károly sze
mélye és 'lekinLélye, megterem~
tette a kellő egyenstilyt, a· kü
lönbözo pártfrakclók kőzött,

ugyhbgy:a Keresztény' .I<Özségi
Pál:tldft~lé ,min,dig, egységesen
lud'<:!Ú' féUépni:, i Altalában ivá
rcisházi'politikáját'siket'IHséí'le'
'és'akaratá:! keresztül tudtá vin-:
:ni:'MágÍíbá'zárkózou/ ehlb'ejnek:
ismerték, arc~úi,', sohasem,~il~'

lant 'ál amosoly, szigort!, -ke
mény, ' hajlithatatlan 'politikus
volt, aid' rendkivül' puritánul
élt." '

Gö m b ö s 'Gyula miniszter
elnök, akinek, pártjávaL a fővá

rosi választásokon kemény csa
túl, vivott Wolf[ Károly, a kö
veLkező tartalmu tészvétláviru
tot· intézLe a' bUdapesti ,keresz
tény községi ,párt elnökségé
hez :"Mély, megrendüléssel él'
tesÚltem a párlki váló ' vezéré~
nei{" Wolff Kái-olynak ,váratlan
~lhalálozásáról. Személyében
nemcsak a székesfőváros és a
~eresztény községi p~rt',vesz7
teile el pótolhatatlan. ,.ve~ér

egyéniségét, hanem az egyete-:
mcs 'niagyar közélet is, amely" .

ben' tántorithaiallan .' hűséggel
képviselte a keresztény és nem
zeti gondolat épitőerejét.ct" '

Dolgozzunk, küzdjünk az; ő
szellemében, ez lesz az ,igáz~
gyász! ' '

tenlisztelet legyen bemutatható.
Ilyen feltételek mellett a róm.

, kat. iskolaszék elnöke járjon
közbe a segély kieszközlése cél
jából. -Egyhangulag elfogad- .
latolt... "

A kondorostanyaíközséghá
za és jegyzői lakás részére 'a'
tanyai Hangya S2;övetkezet 1900

' ..t.,-
, no-öl területél hafároztael meg-
vásárolni a képviselőtes'tü'le't.-,

,~KÖZGYŰLES

Mondd Csak meg Il~k'ünk;"
I<i és mi vagy te? ,
A sírnak sejlelIlles szülötte?
Ki lopva' és észrevétlellüi ,
A sebl.etl, gyás7.oS- súvbe kerül: ,
S nem hagyod, hogy megteremhesse
Vigasz balzsamál s rátehessc
Sajg6, csapzott szivekre. ,

'Megmondom: Az árvaság vaRyok,
Nélkűlelll nem nőnek ,sirhalrriok.' 
Végnélkűli acéllánc vagyok
S mindenki! magam hoz láncolol<
Ma, vagy holnap? Az lehet kérdés,

'De előlem soha nillcs kilérés; ,
,Nincs, nem, lehet menekvés,j

, Hid vaúok I Élők, holtak hidja!
Az örökélet országutja I
Az elmulás néma rE~ldámja

,S aki reámnéz, meg nem bárija,
Mert az ábránd tőle mC!l5ze száll,

'Nyomomra hamarabb rátalál
-S 'nem fáj neki a halál.

,Valami mégis csak ,marad ott ?
Ami e sírból kisarjadzott., -,o .;0- ;":

·Val~l11i I~.beg, :,pedig\;UehÚ, ,u ,~'t'II;::>f;'

Megfogni neiii"HldfÍl' eIÚbedJ<é'i..,'<"
Lidércek lángjakéliffiihtiblyog~~J ,; i:~'

Valami, milÖlakönny cs6ro~" :'; 
S a vén kaszás 'v,igyorog, ',,:

Endrőd község képviselötes-,
tiilete f. hó 5-én d. e. fél 10
órakor tartotta rendkivüli köz
gyülését nagy érdeklődés mel
lett. Az elsŐ. pontnál dl·. Sor
bán Jenő 'jút:.ási lös7;olgahiró el
nökölt. Miulán a ilL kir. Köz
igazgatás~biróságaz esküdli és
közpénztárnoki állásokra tör
tent választásokaf nem hagyta
jóvá, az igy megürült állásokra
f. év vég~ig, mivel ekkor összes
községi' elölj:íróság ,ak lejár
megbizatása", föszolgabiró he
helyettesítést javasolt. K~pvise

Iötestület aközpénzlárosi állás
ra Farkas Mihályt, esl,üdti ál
lásra pedig Farkasinszki Lajost
választotta meg. -, Szénáskerl~

be takarmállylcsak akkor lehet
vinni, ha az biztositva van és

,tulajdonos 25 fillér örzési díjat
fiieL - Képviselőtestiilet elha-

Az árva.ság. tározta, hogy jáFdaé'pitések ~
Akkor születik, mikor a hant IllilctéJ:..köxerese-,céljá.'ahosszu
A koporsón utolsót koppant, lejárahi kölcsönt vesz fel. E
Mikor elhalkult a zol<og;\~, cél hól köpviselőtestület megke-
Mikor eloszlolI a tolongás ,resi Nagyméltós35u Beliigymi-
És minden, nlinden elcsendesül niszler ural, hogy az O.T-!.,....:.
A frissen felhantol! sir körűl valamint MABI-tól kedveimé-

'S a gyásznéphazatérül.,' j , nyes' kölesőnt' e.s,zközöljön , ki
," ;, ,Endrőd községreszére. Ezután

S Illi marad ott? Fakereszt,sirdonib, k~pviselötestülét a községi ele':'
Virág és szomorufüzfa (91)lb, " inl-' iS,kohilc; óvodák:·;'g'aidasági
Mely a" sirt olY' lágyan 'taKarja, ~ - .' ", , ',. " .. }smétlő iskola, iparo~ta:non~is-
No meg 'a tenfetŐ air~na:,. -:- '-'ko'la, tűzo!tólestülel ,és te~rne-

, Egy nél}ány ólqa_ko.' riúúfárka'.:, , ,:; . , .. " ' " '
S aztán'nel" úiarad"- sefl1lni óf! há(rii.'velé~i JllapI93'f:' éviköÜs~g-v:é:-
Azörö"k,c,~,'Serid,.::~O.\l,iib.}\"Ji"':'" ,.,."'-' ", ,::-, :té~él táI'gy~tta ,le:' ~'",Hos~z~
"~ idot y~tt "igénybe a j'óm:",lfat.

Egyház,is~0l:aJenntáitás~,segélY'

ir~ijlf)Í;~.f"~~f'éQ~~,~~~r#~Y9Já!l~,_
:H;i'fsát(yrf~i~gy#n~)elr~Héf~r
;re' vette 'aí '~gyli'~'Kp~sgg;ik.QI!:
ség"eLését, melybol megállapl
totta, :. 'l~o~ti; ,Eg}'házközségnek ,
föltétlen: szüksége vall ségélyre.
4750 P.-ő községísegélyt indit
ványoz(j(t megszava~ilL:Főjegy
zőinditványátclf; Kóvács Pél el'
és Kovács Sándor ,elJenjav~slw
Iának, elvet.ésével"a ' képviselő~
testület 25"'-10' arányban' 'ma
gáévá telLe.':"'- :Kalmár: Imre
volt községi: biró és 'lársai ja~
vára, mivel tisztelet,' 'dijukhól
jogtalanul von ták le abban az
időben a havi 'tO százalékot,
enilek 'utólagoskifizetés.ét halá:'
rozta el. Vasuti megálló'ézutári
Endrőd-Nagylapos névén' sze
I·epét'. ' " ' '

F. hó 7An·,tartottkö7.g)'ülé~

sén tárgyalt? Je képv:iselötestih'
let községi" kqltségvetés:ét ,a,z
19:~7. évre. Piactér feltöltésére
2000 P.-őL vettek fel. Költ~ég:

vetés sZerint 1937. évben: a' pót
adó 55 ,százalékos lesz. ' ' '

Községi ,iskolaszéktől ' indit·
vány érkezett, mely szerint a
~-ID'lapos~ujtelepi ,községLi: 
kola szám! ra ~anterem épittes

''Sék. D-mya VihtlOS képviselőtes
tületi ' tag ezt az' ügyef na'
gyon megfontolandónak lartja.
A község tantermet csak abban
az esetben épitsen, ' ha, arra ál..
lamsegélyt kap. Az' esetben;ha
a, község nem' kapny, tante":
rem épitésére' megfelelő állam·'

'Momenló, intöjel a nevem, segélyt, .ugy annak . kieszközlé~
Még a keresztviz sem árt nekem, sére kérjék meg a, róm. - kat;
Ellentmondás és látszat vagyok,
Mégis örök igazság maradok, iskolaszék Elnökét. Az épület a
Kisérlek, látlak, el ne bi7d magad, község tulajdonát képezze, fen-
fátyolos lényem reád is tapad,
Mert te is csak árva vagy! tartásáról is a község gondos-

,Harsányi LáSZlÓ'" kodjék, de katolikus jellegü
" fójegyzŐ. ' ; legyen és ott csak katolikus is-

.J,

Bár gyógyithatatlan '
Seb vagyok, , , ,
Mégis gy6gyirt,enyhülést hozolc

,S bár szeretetlárigokat ollok,
Mégis máshol szikrákat gyujtok,
Olt, ahol még nincsen táborom, ,
Hogy részvét és szeretet gyuljon '
És félős, az ostrom, ," '

Hiány, sötétség s Ül' vagyok.
S ahol vagyok, ott fény ncm ragyog,

", S ahová váratlan röppenek,
Szeretetlángok ott nincsennek,
De hamvában tiszta gyöngy marad:
Emlékezés, mely nem für sa'rat,
Az idŐ bármint i~, halild,

, nek fénypontja az" országoshi
rií nótásjegyzö: MUI'gács Kál
man fellépése volt. lVfurgács
négy izben jelent meg a nyilt
szinen és saját szerzeményií
mélyérzésü és patlogós dalai
nak egész sorával ragadta ma·
gávai a nagyközönségeL A mü
sort Kovács Etus prológja. Kap
pel Kátoly és Fölföldy Béla ki
tünő zeneszámai, Stefán Béla
nagy tetszéssel előadott melo-
drámája, Kovács Pali és Pintér
Lajos nagyszerüeri előadotl tré
fás jelenete, Harsányi László
konferálása és, versei töltőtték

ki, a zárószót pedig Kbmor6
czy Péter Főigazgatómondotta.

A mulatság kitünő han~ula

tát a hangverseny biztositotta,
mert a nagy társaság kora reg
gelig együtt maradt.

Augusztus 9-én mozgalmas
napja volt Endröd községnek.
Ezen a napon tartoUa Békés
vármegye Jegyzöegyesülete, a
Jegyzők Országos Egyesülete és
az Országos Árvaház Egyesület
részvételével folyó évi ren
des közgyülését Endrőd ,köz
ségben. 36 jegyző seregleU ösz
sze s a vármegye alispánját és
tisztikarát dr. Sorbán Jenő fö
szolgabiró képviselle. Az Or
szágos, egyesületeket pedig Tury
Sándor központi titkár és Ko
moróczy Péter Árvaház Egye
sületi' főigazgató.

,Vertán Emil körösladányi fő

jegyző az egyesület iigyvezelő

alelnöke d. e. fél 11 órakor
nyilolla meg a közgyülést. Meg
n yitójába II vázolta a nehéz
helyzetet, melybe az egyesület
az uLólsó 6 évalalt került.
Magasszárnyalásu és nagy szak
értelemmel kidolgozott elnöki
előterjesztésében a normálstá
tus, Ibzllorgalmi adó, forgalmi
udórészcsedés" szcgényüggycl
és még mas a községek és jegy
zők éJetéve~ kapcsolalos sürgős

problémákkal ',és 'sérelmekkel,
foglalkozott

Dr. Sorbán Jenő főszolgabiró
a vármegye és a járásncvében
iidvözöltea közgj ülést s h!ing:
sul);ozla, hogy teljes sziyvelés
lélelckelmagáéva teszi 'min4-:
azokat a' sérelmeket, amelyek
a jegyzőket annyira bántjáks
illetékes' helyen orvoslásűkat

, sürgetni f9gia.. Majg.J{0~n9rqczy

Péterec:;ct'eHestivJlez, 'stóló és ;
megrázó heszédben áz Orszá- '
gos Árvaház működésél, meIy
110 árvának a ,neveléséről,és

[öbb 100 ,árvának' és' özvegy-'
nek támogatásáról gop.doskod ik.

Ezek ,után a tiszlujitás kövel
l,ezclt, melynek során az egye
sülel"elnökévé Harsányi László
endrődi főjegyzőt. alelnökké
dr.' Higó, Ferenc csorvási és dr.
Molnár Béla békési főjegyzőket

választotta, meg, a közgyülés.
Ismerve Harsányi László, fő

jegyző Idváió tulajdonságait, bá
mulatos' agitativerejét, melY7
riek 'fényes tanúbizonysága' a
nagyszerÜen megrendezeit j egy
zőárvák-napja, bizonyos. hogy
vezetése alatt uj 'lendületet ,és
erőteljes fejlödés~ nyer a7. egye
süleL - Aközgyülésl li kato~

likusNéphltzban közös, ebéd
kövelte. melyen az összes jegy""
zők, vendégek, a helybeli in
lel1igencia és körök képviselői

vettek részt. Ebéd alatt Har
sányi László, dr. Sorbán Jenő,

Csernus Mihaly, a I{özponti ki·
küldöttek. dr. Molnár Béla,
Klinghammer László és Kovács
Ferenc 'mondottak' fel köszön
tőket. "

'Délután a község tisztikara
a Népkertben a jegyzőárvák ja
vára nagy népünnepélyt ' ren~

dezelt. ou a MOVE. és 'a 'le
ven ték ötös atlétikai csapatai
mutattak be versenyeket, majd
az Endrőd- és Gyoma községek
tisztviselőkarának football,mér
közése következett. Este fél 9
órakor kezdődött1000 ember je
lenlétében a hangverseny, mely-
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Figyelem!' Azon cndr6di
munkás' :myák, akik a forrada
lom ntán a legtöbh gyermeket
s%ülték és nevelték lel, -- QU
rom - r. hó 30-án, ::I gazda
napou jutalomban ré.c;zesül. Je
lentke7.0i lehet t. hó 24--fiil a
plebánián.

Magyar bált rendeznek az
angol ariszLokralák London
han. Az· előkelő rendez6ség
felkérte a meghivottakat, hogy
a nlauyk« valamOlnyien ,,3 bú·
jos magyar ruhákban' jelenje
nek meg". Lám csak Alll4lia
fővárosában tanitjúk meg a
magyar nőket arra, hogya ma
gyar ruha nem hélköznapi vi
selet, hanem divatos és meg
becsült öltözet a legfényesebh
londoni bál ou is.

Franciaországban szervezni
kezdik' a "<atoliklls föJdm(ívcs
ifjuságot is; A francia katoli
kusok az ulóbhi időben a töld
mü vesifj llság szervezcsétvclték
programmjukba. A \lapokban
tartották Tours-ban az első na·
g)'obb gyülésüket, amelyen

. négyezer már beszel'\'ezell ka
tolikus i(jtl "ell részt. Amoz·
galom igen szép reményekkel
induL.

FI..'lülfizcHck a jegyzöárv:ák
ihlllCpéll End[ődö;l: dr.. Tüköry
József 50 pengöí,dr~ Ricsóy
lJhklrik Béla fűisp:~Il, dr. Sorbúll

.lenő és dr. Haviar Gyula 5-5

pengő!; dr. Szilágyi Béla tiszti

orvos :3 pengút, dr. Si\rosi Jó.

zsef 1 pengőt, Lesniczky József

60 fillért, Rner Izidor nYOlll

dája 40 pengöl. Dobosi Károly

lelekkönyvvezetö 2 pengőt, me

lyekért hálás köszönetet momi

a rendezőség. -Harsányi' Lás;>;

ló főjeg.,V7.ő 400 P. tiszta jöve.

delmet juta tolt az. országos ár

vaJláznak.

Milyeilis az a szociál
demokrata - kommunista

rendszer?

Dr. Rlci"óy- Béla főispán sza
hadságá.t félbeszakítva kedden
v.isszaérkezettszékhelyére: Fö
'ispánun~ szabadságiit' BerJin
be;l',:az ölimpian töltötte..

. Dr. vitéz Márky Barna alis~

pán nyári szabadságáról a ll

guszlus 5-én _érkezell . vissza
;Gyulár~~ .~ .. nemcsak. hi~alahU
. vette át, de . helyettesiti a SZ3

baii~ágon levŐJöj~pánullkat.

\: Dr. -Ugrin László' vármegyei
tb. Jőjegyző szabadsag idejének
utolsó részét Endrődön tölti cl.

Bucsu Szarvasol1. Szent Klá~

ra' napját követő vasáronpon,
azaz tizénhiltódikán· ünnepel
ték a szarvasi kalolikl1~ok teulp
10miJk. védőszentjének: szent
Klárának em.léküonepeL A bu
csui nagymiset C s e r II u s NIi
búly endrődi apát végezte fé
·nyes .·segédlettel, lllig a szent
beszé,det Feh'é r Lajos· pápai
kamarás, ri I a d á II j' i plebános
lllondotla. A hivek· színültig
megtöltötlék a templomot, s a
szentáldozáshoz is ·szép szám
ban járultak. Délllen F e t z e l'

Behelyettesités. Dr. Márky Józsefesperes-plebúnos ünnepi
Barn~ alisp~n agyömai főszol-. ebéden látta vendégü l az 'egy

,gabirói állásba 'd r. S o r b á fi háztanác5 tagjait, s a: vidéki
Jenő ·tb.főszolgabírót···be- pap!:>ágot.A vendéglátó házi
belyettesítette. Reméljük, hogy gazda meleg szavakkal köszöu
a kivételes köiigazgatási . szak- tölte a kerület jelenlevő képvi
férfiut, - aki szociális gondol- selőjét, dr. Tóth Páli, akit ai
kozásával, kezdeményezői'Í1Uri- orsiüg' Kormányzója a uapok'-
kaellergiájával és szives modo- bankormányfőlanácsossá rie- . A spanyol lapok tele vannak
tával rÖvid pár hónap alatt is vezett ki. ,. gyászjelentésekkel. A gyászje-

r c •

megnyerte a járás népének bi- . Az öregkerti k2polnás isko- lentések szövege megrenditően

7.almát és szereletét,- mielőbb lában :Nagyboldogasszony nap- hat. Egy anya jelenti, hogy egy
niegválasztotl~· véglegesített tő- ján tartották az üregkCrtihf- szerre távozott 37. élők sorából
biránkkul köszönthetjük. . 'veka k~polnadtú:su-ün,nepét... férje és négy fia. Községtaná-

. Harsányi László főjegyzö A szenlmisétés.... szentbes7.édet esok jelenlil{, hogyegyidőben
tiz napi pihenőre EsztcrgomuaKalmál' Árpád. Jó/.;sef úlJozó- hunyt el polgármesterük. hirú-
utazott Augusztus 25-ike körül pap 'tartotta. .: juk és községi l:ll1ácsos~lik. Az
tér haza, hogy résztvegyen a . . . ,. "'~. ." ~.' " . njságoliban hasábokat fogla Inak
Gazda é~,_;\f.tinkásri~p,r~!1dezé'-.. i M~gk~~d~d.~k:ai;.te~eplté$'~'~' ,le az eltüntek névsorai. Senki
sériek 'irá.ny!lásábaú>·· .' . .' t~I~Pl~~~'.\lJ tor.vélIY'Y~égr~ba.J:-·seIllt~(,lja,:.hogy·legközelebbi Kemencébeu égette' ujS1.Ü M

.... ". I tasat a Soltvadkert kozeleben . hozzútllrlozója, aki- a polgárhá~· . löÜjét. Kunszentmiklós közelé-' •
Áth: J!ez~s. ~ ~ebre~eni fekvő: ~~Bó~~a"pus7,tá,n ..kezdi borl1~ kitörésekor éppen a most ben, FülöpszáHás egyik tanyá

A~ost?h ·hOl.:m.an~zo~ag .K l S S lneg a·' Földmüvelésügyi 'i,\h- ellenséges megszállás alatt álló ján, Csapö Juliánna napszá
Laszlo endl'odl kaplant DeIH'e- niszterium. Dr; Vass Elek .mi- lel'ületen tartózkodott, hová mosnő ujszülört gyermekének
eenbe, helyez.le át., Lapuilk ked- niszleri osztályfőnök több al- . lett. Az egyik ujság közli egy nyoma veszelt. Az ismerősök
ves' munkala.,rsátol . s,zereleltel kalommal személyesen járt Bó- küHöldíl~ek a fclhivásál, aki közöHék gyanujllkal II csendőr
~uc~u.zun~,~.~oléptet:s~hezIst~~l csán és a tanyai köiségháza . reszketve kérdezi: hová lelt fc- séggel, hogya leányanya el
ald~s~t ke~~uk.. Ytodau~. ~ ~o- melleUjelölte ki a helyet, aho! . losége, testvére és kisleánykája? pusztítalta gyermekét. Csapó
halosag . kozsé~unk . szulottJét, az államriYolcvflnkat. -bold A vörösanarchistáknak nem JulialJna acseúdőrségen be
K a I m.a rArpad .. J?zsefet h~- területen egyenkint 600 no-öles tetsző politikusokat letarlózlat- vallotta, hogya keuyérsütésre
lyezte. ~t. az 'e~drodl harmadik parcelltlll 160 családot tele- lák és <.lgyonlőtték. Több fog- befütött kemencében elégette

. káplám allomasra. pit .le. A· parcella négyszög öle lyol benzinnel leöntötlek {>s a gyermekét: LclarlózlaltJ\k.

Váltoiás az endrődi tanári.;. minös'ég szednt20 - 32 fillér. meggyujtottuic Valóságos meg· AlJwholmérgczégbclI llIC~;-
karban. A debreceni' rk.egy- A vételi'll' 15 év . alaH törlesz~ váltás volt számukra, ha . köz- halt egy. l<isfiu. Dóczi Ferenc
házközségi képviselőtestületdr. tendő. A llázat minrlen parcel~ )Jen agyonlőtlék őket. - A csornai rokkant gazd~ilkodú hnt
Lindenbcrger Jánosaposloli 1ára a Földművelésügyi Minis7.- templomok és kolostorok nagy éves kisfia nagy hOl'osüveget
kormányzó elnöklele alall lar- terium épitteti meg l~BO P. ér- részét kirabollilk, mi'ljd felgyuj- talált a laMshan,' amelyböl
totfgyüléséll a debreceni róm. tékbell. Ebből 280 pengőt mill- tottúk. Igen sok szenetes és mintegy liternyit megivott. Ké
kaL polgári fiuskolában nl eg- den ki saját munkájávallledol- pap leHe a lángokban halálát. sőbb. rosszullett és görcsökr61
üresedett· állásra egyhangulag gQzhat, 1000 pengőt pedig 20 Malaga kormányzója szemé- panaszkodott. AzonrHil orvost
S t e fá II Bela endrődi polgári év alatt 4 százalékos kamattailyesen adott parancsára egy hivatlak, de már hiába, :l kis
iskolai tanárt válaszlotta. Sle~ törlesztenek le. Akinek lega- vasárnap reggefaz utcákon hjr~ fiu reggelre· heveny alk()hol~

fán tan~r szeptember l-én fog.:. lább öt kiskoru, élő gyermeke dclték ki, hogy reggel hét órá- mérgezésben meghalt. ~
lalja el ujallomáshelyéf. Iskd- van,' annak az 1000 P.. építési tól déli egy óráig lehet gyujto-
lánkat .~agy .veszteség' érte Ste~ kölcsönt ai· állam elengedi. gatni. - A gyujtogatásokkal Egysz.erre 102 szatmári ci* JI

fán távozásúval, aki nagy szor- Bócsán most nlitlden . asszony . egJidejiileg megindult az em- gánypár tart vasárnap . esld.i~
galommal és' kivételes szaldu-' 3Z ,ötödik gyermekért imádko- uervadászat. Aid Hem akart vöt. A szatmári cigányneg..vcd~ (
dással . föl!ölte he -----, ugy fcl- zik. Érdekes esetet beszélt el kommunista módon köszönni, nek vasárnap nevezetes napja

lesz. Százkél cigán \'lJár . eskü-
sőbb hatóságainak, mint a szü- . ezzel kapcsolatban;' a·tanyai azt egyszerüen az utcán dur- J

lőknek általános elismerésével jegyző. t:ppen' a jelenlkezők rantotlák le. Egy holland ke- szik egymásnak örök hüségct a
-állását. . Őszintén sajnálja iratait· akarta csomagolni és reskedö beszéli, hogy egyik városház disztermében, ahol az \
azonban. távozasát a fain népe feHerjeszteni, amikor lihegve spanyol barúljúf ~ vörö" hor- ünnepélyes aktuson a polgári
. S k l l' :1 J.' '{' k' !)/,! ""l 1"'!' 'b'j 'l" és katonai elökelŐSégek~'smeo-lS. l~J án tanár öz vet en 1ll0- leszalal uozz<~ eg)' a "HCS li I núk iD Ulrco taR )ilZa o. lZ- 'o

dorávál,· élénk társadalmi mú- nevü ember és szinte elfuladva éves ldsgyermeke sirva kapasz- jelennek.
.. ködésével ,osztatlan ·,népsierü- jelenti, hogy ,;Jegyző ur meg- kodott apja nyakába. A vörösök Megölte alégycsipés. Barla
ségre tett' szert. Az egyesületek van.· Mi van meg? ... kérdi a a gyermekel durván ellökték Teréz lizéves mesztegnyői kis
életében.. nagyszerü szavalata- .jegyző.. Az 'őlödik gyermek, és szemeláHára lőtték agyon lúnyt megcsipte egy légy. A
ival, .ügyes beszédeivel nagyon . mondja boldogan az apa. Köny- apját. Hasonló cselek napiren- . je.lentéktelennek látszó seb 'el
sok tapsot és elismerést aratott: nyű. neki, füzte ltozz4 a den vannak. Aki fl. vörösők fe- mérgesedetl és a kislány ször
Islen. ~ezérel~e~s segi.tse őt a né~r gy:rmekes :\'lacska Pál, I~",cte lislájára .~{~rül, azt elfog, nyű kinok'között vérmérgezés-
nkál VJlllsta Homaball a JS. "baza szuletett"., . Jl\k és agyonlovI k. ben meghalt.



Endrőd, '1936. <1ugusztus 15. ; 5 oldal.

\fÖ~ÖS rémuralorl}Spanyolországban :T'e te fe r e
Egy hónap Ól;} az egész világ Az apácákat és a kórház, papját

figyelme Spall}'ulofSliíg felé tere- kivitték az ulcára és ott az álla· Csejti: Dicséilessék az Urjézus Dejót is sokat lehet vele cslnál~i.
lüdik, ahol kegyetlen polgárhábo- luk gondozott gyermekek elölt atyafiak, m}re végzik?', Ldm csuk a főjegyző ur mennyi
1'111 I'ohdat efYY mflssil l az orsl.ilg M' hó' M' d kk'.( .( h't pénzt gJ1u"/'to"tt a nl lit 'vasár'nap'

J o> löllék agyon valamennyit: A gyer- tf t: m.. örö t:" tes.tvr::r, ~ l'
népe és a szovjelf61 pénzelt kOfll- l k b él t" l li I az árváknak. Ki hitte volna. hogy
n1l1l1ista csőcselék, __' Inekek siJWlllJva siratták O'ondo· cs.a. esz .ge un ( fgyru m sro.. .

• , ., , "". .. b, janos báCSI éppen most' beszélte Endrodön U}'en célra 400 pengő',
A lapok 3 párisi ~zociálisla~!' IOlkat; a c,,6c,,~I~k -- k.l.llönösen I el, hogyan járt az egyik végrehaj• tiszta ,haszon begyülik.

nngollapol{ból hátbór'lOllgilló l{/)z-' sokas!'lO!lY é!' .eany - ullollgott a I tóval a mult héten. ' Mirhói: Hallom, hogy· aza
leménye!<el irtak uról il minden vérescirku5z l;!tttára, - ,,' ! ' Csejti: Hdt', m.ég. kig.yelm.etek pesti jegyző olyalI csuda szépen
emberi érzést ki"lll1)'oIÓrellenete~.Ié VA; ""Id Á "'-ál da'olt hon)' megbolondi'lotta az
,h A papokal e:; apácákat i'elICne:e.\ li: , a nuflai./l fV 'J:n!S I"r,~ l', os

vadsflgról .és kegyetlen Vérel)g7.l~- . ' 'I az a csuda-bogár fafta "I egész társaságot. Még az embe-
sekről, melyel\C1 a ,Kommllni~:I<l sen klnoZ'lák rt vörlSsök. -- ,1I,'\eg- f p' • S .. d' cek is csókoJóztak!? '

'J' 'ák l' 1 'l'k "',. t'l eresI: zornyen raga os ven-
C50pOrt a 'szociáldelllokrélta~radj· ~wn (I~J .' m:~.)eCSfe enI l . I)~.e.' dég az.mindenfe/é, bolondulll'ol- Varjasi: Nem tudom, hogyami-
kfllis kormány segitségével hÓfJ3' cive lUí:.be doojak és ugy élvezIk, na meg, aki az első, vé.e.rehajtót kor haza mentek, nem ugy tettek-:e. '
}lok óta elkövet. ' röliögik azoknak bOlzaszló szel1- i kitaláIfa. , ' mint az egyszeri ténsasszony, aki

Most három rilagyarember él'- dé·t " I C T D t' d' á" nagy ILango/l vizet kért a cseléd-,
kezetl' csütörtök' esle .. <I vér és ve sel. - sej I: e az mon ja nl r jétől, hogy ,;siessfn a vizzel Mafl~
halál országából ~ . Morvai "Béla A nép ci siránkozásból és néma, kend, hogy mi baja volt vele? had őblitsem ki a számat, mert
mérnök, Tokos Imre butorkeres- megrettenéséböl csak akkor ocsu- Peresi: Hát csak óekövetkezetl megcsókoltam a Schwarcnél" l?
kedö és Hlabár 201lál1 utcai nyak- dolt fel, amikor a papok után 'az egyi!:.: :skiídt urral. oszt naer Zugí: Ennél már jobban még,
kendőárusBarce!onából, a vörösök sorba jöllek a polgárok százai is. ~angon klmond/~, ,hogy vag)' ki-, a kőrösi hajókázás sem sikerült,
fl'lhadiszállásáról mencküllek el_ Rablás, fosllogatás; , ocsmáo}' l fizelern. az adohatralékol" va~y pedig az sem utolsó.
tllbb napi fogság ulán, nagy élet· gyalázkodás még csak a "simább" I elveSZI a te.henemet - En Mirhói: Arról nem is hallottunk,
ve;-zedelem között. - ,eszközök a vöröseknél. _ Bár. csendesen megJegyeztem, hogy "kár mondja kend már, hogy törtent.·

Röviden I<özöljűk a mindenük-' ol '1 d é~ b é t . t Zugi: A gyomai vásáron' kér-
böl kifoszlott, ron,f!.Y,os, gyürölt ru- milyen alaptalan vád vagy gyélnu v na i yen er ( em er r. ,mUl" ' a véarehaitó ur Ugy vélem kap dezte tej/em egyik gyomai gazda-
Iláball, koldusszegényen érkezel! elég ahhoz, hogy pár perc alatt !'J J " •

1I1aQ,yal,'ok vallomáfiát: végezzenek bárkivel Valamennyi ilO maga még Endlődöll magához társam, hogy miféle idegell nya-
l' ' •. 'l···: iIlö hajadont is, mér vetné a ,>ze· ralók költik a pinzt Endrődön?
KörUIbeIül 3QO magyar élt Bar- börtöntöltelék, gYIlkos és CSllvar- mél az én Riskámra"? 'Erre az- Miféle idegenek, kérdem én? 'Azt·

celonában jó ,anyagi vi szonyok gó benn van a vörös hadsereg- táll nagy mérgesen tovább balla-: mondjdic, felelte ő, hogya nyégus :
között, mert a ma!!yar munkaerőt ben. Pár napig megtanitják őket guit.

C' komája ot! nyaral hálOm testőri- '
nagyon megbecsüllék otl. Ajulius a fegyverforgatásra és kiildil< csal Mirhói: Akkor kendmégisjob- vel, ozt csónakázni indultak a Kö- -
19-én Idl~rtkommunista forrada- ,patonkint a, polgársáeellen. Ren- I biln járt, hogy megugrasztottaaz rősön. Olyall fekete szakállas barI"
10111 után csaknem valamelwyit geteg fegyvert, muniCi6t és gép. atyafit, millt az egyszeri ügyvéd. na bórü férfiu. Kérdeztem aztLÍn '
kifos~tották. minden nélkül elto. puskát kaptak a franciáktól. ezért - Ezekben az aszályos időkbentovdbb. hogy/ni! tapasztalt kŐI:
IOllCOlták, VClgy fogságba vetették. birjáka harcoi. -:- orvost, patikát, ügyvédet csak ak:" rülöttilk? Szörnyen huztttk acsó
A magy'ar mllnka,nélktiliek a né.::. A .polgárság' a esel1dörséggel és kor szeretnek látni a~ emberek, ha nyakot a hidon tul. Egy vékony,magas négerhaju ember, meg egy -
met vendéglőben, vagy az olasz', a katon~ság egy részével ellenfor- ' már szörnycn nagy bajuk van. kopasz legényfajta, biztosan a
k0lónián kaptak egyegy kis élel-' Iadahni fámadást intéztek a vörös Panaszkodnak is ·,a2. ügyvédek,., nyégus iródedkja,előlhuzták, egy
mel _.,milicia ellen. Több napig· tartó hogy" sem addsvételiszerzödések,' 'alacsonyabb cigáriyképil meg hátul

A rombolás; pusztitás és öl- véres ktizdelem. után mA-már sem végrendeletek, sem cső(jök, tolla. Ugy hallám, füzte a, ,szf}t .
dt\klés itt is ugy kezdödöll', mint győztek, amikor megérkezett a "sem véletlen balesetek" és sulyos toviibb,hogy egész Ber'éiiyig,'egy
Oroszországb,an. vagy kisebb mér- vörösökhöz az uj francia munició tesüsértések nem igen fordulna~ csárdáig eljutottak, s ott a' nyégusr ,', komája kotyvasztott parázson val
tékben mint nálunk 1918·ban. és fegyvertömeg, s ezáltal több ~ o. !"emrégiben azegyik "vidéki" lamit, ezt néhány literrel le is őn-

A bareelónai kommunista köz, helyütt sikeriilt elfojtani 'az ellen- lrodabarz a.zonban szokatlanu.! nagy .tötték. A cigányképüember való- .
" - .. számban Jelentek meg a kliensek.

pontot Kun Béla szervezte meg, forradal~at. Az állatok. és eleset~ A külünben.is nagyhangu fiskd. szinüleg az udvarifőmuzsikus le-
aki 3hónapelötttitokhanolt tar- ,tek ezremek holttestei négy·öt lis rátarti önérzettel szólt oda a hetett, mert hegedüje is volt, Dzt
tózkodolt. A kommunista központ' napig tömegben rohadtak az ut- pasasokhoz, hogy »Uraim, nálam szép ruhában, de bizonyára afri-, , ' " , ~'kai szokás sZerint; meztéllább--
vezetöJ'évé egy '25 éves katalán ·eákon. Még pZ ablakokat sem le~az Q rend, hogy azjőn elóbb sor-, huztaagyassznótdkat., Kutya SZOl,
kereskedösegédet, Olmos-t, egy hetelt kinyitni a borzalmas büz ba, aki régebben várakozik. Re- .kdsuk lehet, hogy még parázson> '
Martinez .nevü iparost és· Pedro és az állandó J'övöldözések miatt. méleni, helyesnek tartják a beosz- is táncolt, ozt. még sem égette.
Olassi bérmunkást nevezte ki. Fő· Hogy a kommunisták ily .sokáig tást". . Igen. igen,' moro!5ták a pasik, meg a lábát?! . '" '

.. ' miközben az egyik gyorsan felállt '. ' ;
bizalmijuk egy Kun Bélától oda tudlá~ tar~am maguk~t, azt annak és nagy bátran azt mondta, hogy Mirhói: Hát· aztán lényleg . vol·
rendelt Dutto nevü Hollandiából köszönheltk, hogy borzalmas ke· lIno akkor én jövök először ügy* tak ill a nyégus országáb6l?' ' "
származott leány, aki egyuttal a 'gyeilenkedéseikkel a nyilt feJlépés- véd urhoz, mert én már, három ,Zuga: Voitak a csudát. ...-:.. Négv
vésztörvényszék "elnöke is. - Min N ,töl visszariasztják a polgárság és éve várakozom a ruhaszámldk ki- endrődi Ilr kirándult csolnakon és'
den halálos itéletet Pedr6val ö ir ,munkások józanabb elemeit, más· eg venlitésére". Az ügyvéd nagy-:- szörnyü viszontagságok közört el-' '
alá. _ E minden jóérzésböl ki-'" részt a szovjet reng~teg pénzt s hangja elapadt és dadogva' mondl jutottak a berényi csdrdáig. ,Olt

, ' , ; . " _'. 'ta szabójának, 'hogy .. kérem,' ha·
vetköiöHbestia, női és férfi mun- a franCIák sok és k/fOnö. lőszert, marosan kiegyenlitem a dolgot". eltöltötték qz időt, miközben qz'
kások élén portyázni indul és ott gép~uskát és ágyukat 'Iutl~tnak Varjasi: Hdl' bizony, szörnyű egyik, szokdsa szerint hegedtilt ' .a,
a helyszinen 'hozza meg a halálos nekik, Bár az ellenforradalmi csa· nagy ur az a kutya pénz. Még ha társaságnak. A cipőjét azonban'
itéletet, amelyet pribékjei röglön patok lassankint mindenfelé tért ruha számlát fizetünk, az még már előbb el/wgyta, igy esett meg
végrehajtanak. Titkára egy h6ditanak, mert, a jobbérzelmti hagyján, mert hordjuk a szövetet. vele, hogy véletlenül parázsrq }é; .':,
Károlyi nevüpécsikereskedÖ. aki munkásság is hozzájuk csallako- De amikor.perköllséget kell küz- peti és még az eget lsbógőnek"': '.
Magyarországból kommunista btin- zik, mégis hetek telhetnek el, amig zadni, pláne, m~g ;,~upla por~iót ..; "néile kinjában. - Igaz,hogy"
tettei miatt kiszökött. - I' 'ák' "ö" ök t é ' ' az már aztan igazan gulautésre kissé már kapatos is volt." Ami-"

e n.yom.l ,a v" ros e s m,eg- meoy.'
A

" é lő ö k' k ké Ih I k o kor pedig' itthon anyukája megN
spanyo n p e sz r csa Sl- ,szünteti .el pze etet en . egyet~, Ugari: Most már értem, ,hogy hallotta a dolgot és kérdőre vonta

ránkozva nézte, hogy a vandál JenkedéseJket. - AmennYI anyagi miért irta az egyszeri' jogász az a poharazásért, azzal védekezett
csőcselék egymásulán gyujtja fel kárt okozott az országnak és a ,apjának, hogy "ujra kérek, édes' szegény feje, hogy sok bort talál
templomait és öldösi rakásra a népnek a vörös ,rémuralom, azt apám pénzt, mert egy T. c. fiUé- tak rendelni és csak azért ivott,'
papokat és apácákat. Csak 8ar- Spanyolország talán száz évig rem ~inC!f' miután a Tekintetes tiz hogya társai be ne rugjanak. -
celona és környékén több mint sem hozza be. _ pe.,ngos ~s. a Nagysdgos. huszpen- A hiszékeny asszon."ka még bol-
száz templom és kápolna esett gos a foprncér zsebébe 'méllozta N dogan meo is simogatianz ő ön.,. ,
áldozatul a vörösök pusztitásainak. A három magyar kiüldözött tolt sétálni s becsilletbeli adóssá- feldldozó jérjének huncut fejét. -

B
-, áb I . t ekként számolt be a' barcelonai' gom halas~tást nem tűr". - }o"vo~re azonban, m,'nt'h,'rll'k az asz-- "

arce on an va amennYI papo
'Ik l k A I .vérrózsás forradálomról. - Zugi: Hát biiony, igaz is aszonyok készülnek kirándulni. -'

és apácát legYI o ta . -' eg·,
szörnyübb véren,Qzés a mu,nkások 'Ime mit milvel az 'istentelen 'régi közmondás, hogy pénz beszél, Mirhói: De azt hiszem, a jérl

~ .' " . .' (kutya ugat. Minden baj, viszály, J' k S k l qé . d't'ák ,-,'
kórházában történt, ahol tizenkét vallas_t.alan, erkö\cstele.n_, mlOde,n '!táboru, .forradalom ,titkos rugo''J'a: e, zarvasna) e,e tn l 'J:;'a:'" csónyakot, hogy egyhamar vissia""
apáca gondozta a; beteg munká- .e~ben érzésbölés ' ttsztességből' a pénz. Egyik irigyli a másiktól, ne jöjjenek. - Mert hát szábad-
sokat és élelmezte ingyen ebéddel klvelkőzött "állat.,ember':.! .ha kell erőszakkal is el akarja ság nélkül mit ér azé/et l? (El';'
a szegény munkások gyermekeit : Polgárok, munkások· okúljatok I venni, ozt kész az összeütközés. távoznak.)
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F iJkiJllbd: Gyülna_ 1"t/l,ftll1: E"dr['u 4.
FoJy,'>sil rö\'idlejáratu II1N6~;\·/c.lasági

kölcsönöket. Elfogad felnlol1da~llélküli

betéteket a legmagasabb kamat
mellett. Foglalkozika hill1klizlct ndnden .
ágával, szetvényueválfások, élrany- és
ezüstpénzek, vaJuntint ltiilföldi pénzne
Illek beváltásRval ól Illindenkori legma
gasabb árfolyalllön. Mil1dennclllfi fel
világosilással és utbaig<lli!ással di.il::lil
nul :lll rendelkezésre a7. Ig;l7.gat/'ság_

E n d r ö d ö n a Nagyperes
dülőben 8 kis hold, Décspás
kurnon1 1(. hold 266 ll. ()\ föld
I(edvező fjzetési fE~Jtétdekmel
lett olcsón eladó. ÉrdehWdni
lehet Bél(éscsabán, <I Bé"és
megyei Kerel'kedt'lllli Banknál.

Kalifnrniai pa.ir.Sleltil;il 11l<"lIles Gy(l-
mölcsfát, Magastörxsü és bokor
rózsát, diszfát, dIszcserjét, EI/elo
virágot, Gyökeres s:zölövessz6t stb.
bárlllllrcn Ille"llvi~égh('11 i~en oluDn
slál:il Unghváty József j"koi;ija Ce~

léd Uudapl'slj iroda VI /\lIdr,hsy ut ::>G.
Oklaló nagy árjegYlék ingyen..

SCHU5ZTER FERENC áll. vizsg.
10g&5% G Y o m á n, Mátyás király
u, (v?lt kis templom u.) 6 szám
alatt fogászati mUködését meg·
kezdte, foghu7.ás, fogtömés és
mindennemU fogp6t1ás.

"JÖVÖNK" a magyar föld
munkások népszerű heli lapjn
SzerkesLtöségés I\iadóhivatala
Budapest, József u. 61 szám.
, .

Az I::ndl,4.d ...G..,,·O,UHt j

Talüu'ékpénz'ár Rt.
Jnindenféle

b II iga onanen'lll.
Inaqas piaci' dlrOn
vástl rola

finom minőségben

nagy .választék ban

TAUBER
MEZÖTUR

Gimnáziummal szemben
(40 éve az egész környéken
elönyösen i 5 tn e r t li zle t.)

JEGYGYÜRÜK
ZSEBÓRÁK

A Katolikus Népszövet
ség Temetkezési
Segitöpénztára

utján ,11intlenki könnyíthet ;17. elhalúlo
lás miaU jelentkező gOlldol!, megnyug'
vásl szerezhet magának és családjána I,

Iratkozzék be tagul
iIlcrl ezáltal csekély havi tagsági tllj
ellenében oly összegű telllelési segély
ról gondoskodik, amelyből a gy<\gykc
zelés, lemelés minden kiatlása feúez
hetö. fl. temetési segélyakciót a nagy
váradi egyházmegyei Apostoli KOfllláriy-
zó ur 1933/1933 sz. alatt j6váhag}-ta és.
ajánlja. .

Tagfelvétel és a dijak befizc(é~e az
Endrőd-Gyolllai Takill'ekpénlár 1'1.-11:'1\
Endrödöll. .

Tag lellt:! I1lilll!E'1I 14-- l;~) ev l<ihiilli
egyén.

Orvosi viz.st(álat nincsen! I.l'ski:\cbb
~l~~'i_ ~D ~~) fil}ér: ._

nAz Egyházmegyei tialó:;á~ 123,'i/J!134
szál\lú engcclé Iyével. ,.

Szerkes7.tésérl és kiadásér! fcle.lős:

Stefán Béla.
Nyomtatla a "Hungária" kiillyvnyol1H1a

vállalat, Gyomán.
felelős üzemvezető: Tekel Sándor,

... .........-.

'lllj-~~~ D ~.lÉ.§-~ ~
Endrőd-Gyomai

Takaré~(pénztár R. T.
Endrőd

Allatárak.

Vetésjelentés
Endrődről

Elhn.llgatott :l csépJögépek l
hug:ísa, végetéri ll. legvidá· I
mabb paraszti munka: a csép
lés. A. harmincnégyes és ötös
szörnyűséges aszál~'os évek
után csillogó szemekkel néz
tük a szép asztagokat, hogy
dus kincsükkel segitsé.günkre
legyenek a7. adó,- a kamat fi
zet.ésére és kenyerünk hiztosi
tására.

Soknak teljesült 11 rcménye,
ue solutak némi csalódást ho
hozott. A lábon álló gabolia
ugyanis sokkal töbh magot sej
tetett, mint a cséplés titán k i
derült A rengeteg üszög, al

asztagok többszöri oeúzüsa h01
danldnt legalább 1 mH.zsával
csökkentettc a lcrmésel'ed
ményt.

A község ulillden IiJjá:.·ól
kaptunk jelentést a. velések ho
zamáróL A kOlldoro~tan'yaiak

vezetnek kisholdankint állag 9
mázsás búza termésükkel, őket

követik a berellyópal'li és var
jasi birtokosok átlag 8 mázsás
hozamrnal. A község töbhi ré
szén úllagbau 7 mázsás volt a
tel"lllés. Az arpa 8 -10, Q za h
ti -8 mázsa között. mozgott.

A búza árát "kielégitőnek

tartják a gazdálL" A kornulny

"minimális hnzaar" rendelete

llIegakadályozta azl. hogy a

WZ:idén leverjék 10- \2 pen

gőra a7. árut. Annálinkább meg

nyugtutó a legalsóbb ál'határ,

mel"l mint olvassuk, nbllí~mi

áhan csak 12 pengőben fIliapi·

toltH meg a korm:\llY n huza

minimális árút,

Keserves sóhaj és panasz

hagyjn el mostanában gazdú

ink ajkát. Az elmúlt kél aszá

lyos esztend6ben kénytelenek

voilai;: eladni jószágaiknt, s

.most. amikor ugy l\lezöturou,

mint a gyomai vásáron gyö

nyörü pénzeket fizetlek [lZ úl

atokert, nincs, vagy csak ke-

vés eladnivalójuk vall. A {ejős

tehenckérl Q.upla árat flzeHek

~ vevők, mint. a mult évben.
Még 400 pengőn felül is kelt

el s~el?h fej ős tehén. A johb

ilriikért GG-GO, l'iatalnbh anya

juhokért 50 rilJért adtak kiló

granulloukint. A It-.1 hónapos

malacok és, nagyobb süldők

ára igen magas voll, Kilónkint

l pengő körül :mozgoU. Még

legalacsonyabb áron a szopós

borjuk keltek. 60-SO filléres
ár alalmlt ki.

Az egyesületek. székházaiktól
testülelilegfelvollulva ilz Alap}':
féle gyógyszertár előtt találkoz
uakés onnan együtt indulnak
a tepmlomhoz: fél 9-kor..
. Szentmise után fél II órakor

nagygyülés a községhúza udva
rán, esős idő esetén a polgári
iskoláhan. .

Délben 1 órakor köze}Jed a
Népházban és Kisgazda-körben.

Délután fél 3 órakor jutal
mnzzák meg azon 3 munkás
édesanyát, aki a vilá~háboru
után a legtöbb gyermeket szül-
te és nevelle fel. .

Ezt kóvetőleg a megjelent
gazdasági szal,értök megvizs
gálják Endrőd lólenyésztését.

.Körülbelül 100 gazda vezetlet
fel nóniusz és félvér kancákat,
hogy igya törzskönyvezés biz-
tositható legyen. .

Délután 3 órakor a: község
!ásitását, zöldmező területét és
nz é~tizedek elött "digózoll"
földeket tekintik meg vendé
geink.

Kérjüle gazda és munkástest~

véreinkat, . hogy azüunepély
féöyét megjelenésükkel és az
ügyhöz méltó komoly 11l3g<ltar
lásukkal emeljék.

zat. Varju József kö"H-elnök
inditvlinyára a Kör választmá
nya 25 éves jubileuma alkal
mávaldiszes egyesületi zászlót
rendelt, amelyet augusztus 30
án áld meg a Kör egyházi el·
nölce: Csernus Mibályaplltple-

. bános.

Délben fél 1 órakor --'- a
Népház mozitennében disz
gyülés kerelében történik meg
a zászló-szög heverés. Ezl kü
vetőleg a Kör tagjai résztves?
nek a "Gazda- és Munkásnap"

'ünnepi ebédjén és este 8 óra
kor "gazdabálaf" rendeznek a
Népházban, Varju József elnök
felkéri a kör tagjait, hogy au
gusztus 30-án reggel 8 órakor
gyülekezzenek a NéplJázbnn az
ünnepélyes felvonulásra.

A földmivelésügyi minisztérimn

a Körös haj"ózhalóvátételének

munkálat.ait. megiodi tottn.A mtJlt·

évben megkezdték a S7.entes

alatti duzzasztó épitésél. most

pedig a földmivelésügyi minisz

térium elrenuelte a békésszent

andrási duzzasztógút megépíté·

sét; amely bizto~itéka lesz a

'. kőrösi hajózásnak és a szente

si határ öntözésének is. A duz

.zasztó megépitése nag'yszahá~m

földmunl\át jelent.

llékésvD.i·megye észnki részé
nek"gazda és muilkásrétege au
gusztus 30-án EndrődöJl ünne
\Jet: ül. Vitéz 'dr, R í c s ó y
U h l a·r i k Béla főispán véd
noksége alatt a magyar mező

gazdaság és' munkásosztály or~

szágos hirü vezetői jönnek
Endrödre, hogy elöadásaikkal
tájékoztatást nyujtsanak ésrneg
beszélés t á r g y á v á. te
gyék· mindama .I,érdéseket,
amelyet e két nagy társadalmi
réteget közelről érintik.

A rendező bizottság CSe1"l1l1S
Mih:Hy apátplebállos, dr. Tü
köry • József ,nagybirtoko~ és
Ha rsányi László főjegyző veze
tésével erőteljes munkát végez,
hogya gazdagyülés méltó le
gyen nemcsak a megjelenő elö
kelőségek, hanem a körösvi
d(\k fontos közgazdnsági érté
kéhez viszon vitva is.

Délelőtt 9' Órakor az összes
gazda ,és mp.Il.káskörök ünne
pélyes. felvonulást. rendeznek

. az ~fldrődiek régi,' hires temp
lomához;, bogy ott egy szívvel
lélekkel hálát a djanak a Gon el
viselő Istennek a kapott jó ler
mésért, és bőséges'áldásáért..

vános müködését, a létszámhan~. _

megcsappant tagok rilkábban.. Hajózható lesz a K~
jöttek össze, de a kör felsze-",---, _-~_.-~-

reléseit gondosan öriztél\.

Amikor Csernus Mihály fog
lalta el az endrődi plebániál,
Homok János elnök kérésére
összehi vta a tagokat és élénk
egyesületi élelet teremtell a
Népszövcts.égi Körben. Amikor
pedig a "Katholikus Népház"
felépült, szép helyiséghez jutoU
a létszámban évről-évre erősen

gyarapodó '-kisgazda intézmén~'.

A folyó évben 150 rendes
lapja van, s igy Endrődön a
legnépesebb kisgazda-kör. Pár
toló tagjai felülbaladják a szá-

GAZDA- ÉS MUNKAsNAP

ünúepU' augusztus. 30-áÍ1 az
endrődi ,;~ép...'>ZÖ-V{}t-

, ~gi.~G.s.M7~." 1911. év ta·
vaszán Domioyák ' István káp
lánvezetésével 'Hoi"nok János
gazdálkodó' elnöklete .alatt ala
kult. meg az uj kör. Ugyanezen
évőszéll.foglalta el uj helyisé
gél a most Pap János kereske
dő házában, melyet a kör: ak
kori vezetője, Csenllls Mihály
káplán szentelt tel.,

Huszonöt év telt el azóta.
Nehéz, vérzivataros, forradal-.
mi idők viharzó fergetegében .
is megállotta helyét az egye
sület.

A tagok tiszta valláserkölcsi
élete és erős, nemzeti érzül ete
általánosan közismert voll.

A kommunizmus idején rö
vid ideig·. megszakitotta Ilyil-

~~.............,-........".~~

.,- ~egyedszázados jubileumát
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Ol""d§óinkhoz!
Stefán Béla tanártársam .Itávo.

zásával az: Egyhá:lközség engem
bizott meg a "Hármas-Ktirös"szer
kesztésével.

Örömmel vállaltam akitüntEilö
megbízást, mert ugy vélem, peda
g6gal kuJturmunkámat folytatom
ítt e lap hasábjain is. amikor hit
erkölcsi és hazafias alapon a falu
népét közvetlenül érintő közgaz
dasági és szociális vonatkoz:ásu
témákat tárhatok fel az olvasó
közönség elött.

Irányelvem: az igazságot és köz
érdeket' szolgálni.

A toll hatalmas fegyverével tá
magatok minden törekvést, bár
honnan indulna is ki, amely a köz
ség fejlödését, a nép anyagi és
kulturális haladását szolgálja.

Szembefordulok és az Igazság
pártatlan eszközeivel felveszem
azonban a harcot minden olyan
terv, célkitUzés, avagy kisériettei,
ahol az önző egyéni, érdemtelen
családi vagy klikk-érdek el~segité

se volna a reHett cél.
A politikdb~~ is a közérdeket

tekintem. Ahol il nép érdekében·
'cselekvést és1ós%ándéku munkát
látok, 8zt- de feltétlenUI keresz
tény, hazafias Irányzatot, - támo
gatom. -

Szószátyárkodás, népámitás,
Ures politikai szólamok, személyt
gyalázkodások .félrevezethetnek
könnyen gondolkodó egyéneket
és hangzatos frázisaikkal olykor
tömegeket is, de mert kőzségUnk

fejlödését, népünk anyagi és er·
kölcsi haladását nem segitik e16,
e lap hasábjain napvilágot nem
látnak, síSt windenkor kellő meg
vIlágitásban és ha kell, támadás-
ban is Í'észesUlnek. . .
Endrőd népe két év alatt meg

szerette a "Hármas~Körös"-t, hisz
másfélezer példányban falusi havi
tudósító alig jelenik meg az or
szágban. - Kérem, tartsák meg
szeretetüket és bizalmukat e ·Iap
iránt továbbra is, igérem, hogy
minden igyekvésemmel iparkodom
azt kiérdemelni.
Endrőd. 1936. szept. l5-én.

Hazafias tisztelettel:

WALTHIER GYÖRGY
polg. isk. Igazgat6.

Gazdanap Endrődön
Verőfényes nyárvégi nap csa- Mindenhatónak a hala himnu:..

logatta ki Endrőd vasárnapi szál s az ölelő embergyürünek
ünneplőbe öltözött népét az áz izmokat feszitő tájszeretet
ulcára az elmult hó 30-án. A zsolozsmáját. \.

És megjelent a város a falu,
Népház előtt elhaladó idegen ar. ország a kÖzség elött. Nem
bámulva szemlélhelle, milyen korlesek jöttek a faIn lelkét,
hevülő izgalommal készül a megvásárolni.' de nagyludásu
falu apraja-nagyja. Az ifjuság szakemberek a· Jalu·le!két gaz
szivében olt (\g II hiiszkeség, dagilani. Óh Istenem, önként
mert alkalma van megmutatni, felsóhajtunk, ha ez 30 év előtt

hogy a magyar falu kultudja is igy lett volna,. hány millió
acélos lélek állott volna elébe

mil jelenI és mire képes, hú I :1 trianoni zivalarnak ! Ezt az
egy falu intelligenciája össze- acélt nem járta volna át sem
forr a néppel, Az éltesebbek, az ellenség ólomgolyója, sem a
akikre egy végigharcolt világ- vörös bőrbebujt lelki métely.
háboru és az állandóan tartó .. ...
gazdasági harc minden emlé- Egy napra politizált a falu,
kél rányomta, a magyar taj 'politikál csinál,tak itt az _ér~e
bátorsáaávaI és szembenézésé- z~tt vendége~ IS. N~.m utko.z-

~ ,.' . .- tunk meg rajtunk, sot tegyuk
vel telontenekvéglg rajtunk, szivünkre a kezünketés ismer-
minlha mondanálc a vérziva-1jük be, ezt vártuk mindnyájan.
tar, világnézeti és gazdasági, Hiszen azért jöllill/k össze ezren
harcok után és !,?zcpetLe ;5' és eZre1/, hogy nem az én, nem
azok vagyunk, aIuk voltunk: is a ·te hanem a mi ügyünkkel
erősek és büszkék, gerince' ..
nagymultu és nagyrahivatott fogl~lkolzuflk. Ha pedIg a ml~d-
nemzelünknek. De oU ég még nyájunk dolgával, azaz koz
valami az arcokon s kérdésre ügyekkel foglalkozunk, mi mást
meg is halljuk a várakozás csinálunk, ha nem politizálunk.
okál: ~it ..hoz a fa!nak fi vá- Bizonz politika volt ez az ösz
ros, mIt uzen .a mal n!lP~a ér- szejövetel, elejétől végig és pe-
kezelt urak utján a kozsegnek d' t t· 'k l t kO'az ország. .. 19 o }lllfl po III a, me ye a oz-

.Mi akik kivül álltunk az el- ség minden lakosa magtiéflak val/
mult' másfél évtized alaH nem- Iza! bármilyen politikai ptir;thoz
csak a község de az ország tarlo~zék is. Nem bál1tot~unk

. ' senlot, de vállvetve kerestuk a
életkeretén IS, csodálat~al néz- módozatokat, melyekkel mind-
tük a templombavonulo zász- nyájuak közös sorsán javitha
lókat és az alatla hullámzó tö- tnnk. Amig Endrödön ilyen
meget. Mert ez a tömeg nem a politil{át csinálnak, a köz és
rédi önludalhm csak jó ösztö- egyénileg is mindnyájan csak
nei állal vasár: és ünnepnap nyerhetü~k vele s ,nyugodtan
templomba vezéreit nép, hanem mo??hatJuk: bá~ mmden ~.un~
öntudatos emberek tömege,akik kaszunetes nap Ilyen pohtIzá

é 'k é t d"ák M' d h t' lással telne el.rZl s u J a In en a o .. ...
nagy jótéteményét a jó termés- •
ben és becsületbeli kötelessé- De Isten mentsen minket a
gükben tartják azért a hála- párlpolilikútól! Pedig, ugy lát
adást. Ezért nem kellett az end- szik, Endrődön ebből is van

elég. Ez az 01\3 annak, hogy. az
rődi gazdanapnak propaganda: igazi politika, az igaZi közér- ~--
elvitte az embereket vallásos dekű megbeszélés nagyon ritka;
lelkük a templomba s utána ülte diadalát.
elvitte őket becsületük és tu- mert a pártpolitikábóJ táplál- A község vendégeinek leg-
ct · • k ga daí1yülé e kozó személyi gyűlölet (vagy nagyobb része azonban- ml'-

asszomJu a z t' sr. . talán helyesebben: a személyi
.. .. ért ne állapithatnánk meg? -

.., gyütölelből táplálkozó pártpó- mégis csak pártpolitikus volL
Valami csodáJatos·ari szép, va- litika ?) minden termékeny ösz- De ezek az urak otthonhagytál{

lami elképzelhetetlenül gyönyö- szefogást elgáncsolni törekszik. a pártot, h o z z á n k csak a
rű kép tárult elénk a község- Pártpolitika azonban - hála politikát, a közérdek ön?ellf;?f1
háza ndvarán. A fekete ünnep- Istennek - ezen a f!yülésen nem szolgálatdt hozták. Nem zajos
I . b l If' r k volt. De csak a gyulésen nem
ó e ö tözött meg ett er la volt, mert a községben volt bő- belyeslést vártak és kaptak, de

hatalmas tömege mintegy óriási ven; hiszen ez akadályozott csendet és abszolnt figyelmet;
virág szirmai vették körül a meg több kisgazdát, hogy ott tanitoltak és mi tanultunk,
virág féltett bibéit és porzóit: legyen a községháza udvarán ezért kijár nekik az a tisztelet
a magyar szinpompába öltözött és a Népházban. Biz ez hiba és megbecsülés, mellyel őket a
ifjuságol és gyermekseregel. S volt, de senllui köze a gazda-l gazdatársadalom fogadta és ut~
megnyiltak az ajkak, küldték a : naphoz, ahol az igaú közérdek jl1kra ldsérte~ (H.B.)

VÉRTt\f\jUK
EZREIf\lEK

-y.

gőzölgő vére hirdeti gyászos
hizollyosággal a vörös kommu
nizmus ö r j Ö II g ő embertelen
rénluralmát.

iH ill i lill az e/só ::>?tiz'lI/ok .vÜr
ílJ'll vérelll;zése af/e ujra. Amit
az emberi elvelemedettség és
g()ll()~ZsÚg kitalúlhat, azl mind
\'l'gigpróh:íljilk :lrtatlall ezrek
és ezrek elplIsztitúsÍlra. IJja/( es
öregek, gyeflge IIcI!, és .[;]'e(fTlf'krk

/ÍI;/o2{ltai az embertelen fene
vadak vérengzésének csak azért,
mert nem lagadják meg IsLenü
ket, vallásukat, mert hüségeseu
szeretik hazájlll,aL

A napokban olyan esemény
törlént ismét Spanyolországban,
amely századokig magasztalója
lesz a hitvalló ember hősies

bátorságának és hazaszereteté
nek.

A toledói A!c!1'mr nevű erőd

katolilws védői hetek óta hő

siesen véd Lék a várat a vörös
csapatok ostroma ellen. - A
lőszer lassanl<int fogyni kezdett
és az élelmezés is válságha ju
tolt. - Az eród épületeit a vö
rösök ágyui részben .lerombol
ták, részben felgyujtoUák, ugy
hogy már napok óta máglya
módjára lángol Alcazar.

A vöröscsapatok vezére fel
szólította az erőd védőit, hogy
adják meg magukat A nemzeti
csapat válasza ez volt: "Tlldiuk,
!logy a helyze/fiflk remél/ylelen. A
/emész(Írlás hetreff azon!Jnl/ inkább
fegyverre! kezünkben /ialunk meR.
Csupán ánnyit kérünk, !zogy kél
papot küldjenek he hozzánk. Az
IISSZUllJ'ok és gyermekek veliink
I!l:]yiill akarnak meghalni"

E válasz után ismét eldör
dültek a vőrösök ágyui és grá
nát- eső hullotl a füstölgő Alca
zar romjaira, ahol 1000 férfi,
150· asszony és 250 gyermek hősi

hntdla hirde/i a világnak a kom
lllunista banditák örjöngő ke
gyetlenségét és a lumÍjuk sza
badságát-, ősi hitüket védő spa
nyolo.k csodála los bátorsúgát és
jIC)sies l'érlaTlll ho/úlút. -

Hisszük és tudjuk, hogy e
mártirok vére is termékeny
Illag lesz, amelyből lsten ál
dás! fakaszt az \lj vérkereszt
séget átélő szegény spanyol
}l.atoli kus tesI véreinkre.
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A~ BERÉNYI
I{Al'OLIKUSOK

ÜNNEPE

A Katolikus Akció országos
elnöksége október 3-4-5-6. nap
jaira hivla össJ;e Budapestre az
idei országos. "Katolikus Nagy
gyülést" .

'Az egész ország katolikus né
pe megmozdul, hogy' résztve
gyen az idei sereg-szemlén,
amely ~Krisztus és a falu" jel
mondattal a falvak és tanyák
népének legfontosabb kérdéseit
tárgyalja. - A Nagygyülés fény-

.pontja az október 4-én délelőtt

10 órakor kezdődő megnyitó
gyülés és a délután ezt követő

'Eucharisztikus Körmenet, me-'
lyen a falvak. népe szines nép
viseletben 'vonul fel. - Óriási
ar~nyun.ak igérkezik ~ falu k~-I'
lohkusalllakfelvonulasa_ Mar
eddig is -tiz kereszt~s-gyors vo
nat beállítását kérték a vidék
nagyobb helyeiről, - A békés
megyei katolikusok -október. 4
én a Bél<éscsabáról induló ke-

masirozott be e napokban az
Urislen szent' hajlékába és pap
jával, tanitóival egy ii II énekel
te imádságos lelkűlellei:

Jöjj" el Szentlélek lsten!...
Ereszd reánk kegyelmedet...

A vetés nagy munkájához
Isten áldását kérték, hogy az
aratás gazdag legyen, -

Vége a gondtalan pihenésnek,
ill a küzdés, a munka ideje:
megnyillak az iskoluic

A szülők bizLató reménység
gel, de gondos aggodalommal
bizzuk reá szivüll: magzatát a
magyar jövő apostolaira: a ma
gyar néptani tóra.

Az ifjúság oktatása és neve
lése rendkivüli felelősséget és
nagy munkál igényeL - A
szülői ház ezt elvégezni önma-I
gában nem tudja, A nagy értéJc
a magyar jövő igérete a tanHó, .
a tanár kezébe van letéve. Eh
hez azonban nem elég a tani
tói' vagy tanári oklevél, ide hi
valas, jóság, tűrelem és áldo
Zatos gyermek-szeretet kell!

- De a legkiválóbb lanÍtó sem
tudja .nemes hivatásUl kellő

eredménnyel betölteni, ha a
szülők rés7,eről túmogatást, se
gilséget nem kap.

A falvak népe
Budapesten

Gáspár istván plebános jubiIelllna

A katolikus magyar tanitó a
krisztusi szeretet melegével fo
gadja az Isten remekét: a gyer-I
meket. Plúlltidia szivebe a7. is
tenfélelem, szalői szeretet, en- i
gedelmesség; kötelességtudás és
rendszeres III unkaszcretet 'eré
nyeit, hogy az iskolából kike
rülve bálor és öntudatos har-I
cosai legyenek a keresztény,
Nagy-Magyarországnak l l

Bensőséges, felemelő szép I közletek Ö a legtisztább isteni
buc~;n-ünoepe volt a mezőbe- áldozat bemutatója, Ő a bün
rényi katolikus Egyházközség- bocsátó hatalom kezelője, az
nek u B. Sz. Mária nevenap- Oltáriszentségbeu lakó Megvál

resztes gyorssal indulnak Bu- ján. tó valóságos és titokzatos tes
da pestre. -- Az endrődiek Gyo- Ünnepelték templomuk meg- tének kiosztója, Ő közbenjáró
mán szállhatnak fel.. - "" , áldásának félszázados évfordu- Isten és lelketek között. A mai

Akik azonban több' napot !ló,Ját és hüséges szeretetlel öve- ünnep őszinte hálaadás:legyen
óhajtanak ott tölteni, uzol;: .a. zett papjuknak : Gáspár Islván Istennek a templomépitő Fe
rendes vonatokon 50 szúzalé-I szentszéki biró, plebúnosnak hérváry-család áldozatos jóléte
kos kedvezinényt kapnak. - 2S. é.v~s herényi lelkészi Olü-l' méllyeiérl, a lelkipásztor áldo-

A oagygyülés n 1nce pápa jel- ko<1eset. zatos lUunkásságáért, de legyen
vénye" jogosít .az . utazás ked- Nemcsak a kisebb Jétszámll l ujabb boldogitó kezdet és erős
vezményeínek igénybevételére, hivősereg töbhszáz lagja, de a ! igéret a berényi katolikusok
deegyutlal az összes ünnepsé- más\'aIlásnak közül is sokan i lelkiéletének erőteljes nekilen
geken és nyilvános üléseken velt<.:k részI az üUllepségen. A dü lésére, IstcDnel és papjával
való részvételre is. I környék papsága élén az Egy- való szélszakithatatlan össze-

Akik akár a vasuti kedvez-I házmegye főpásztora: dr. Lin- kapcsolódására, egy szebb jö
ményt, akár a keresztes:gyorson i cienberger János apo~;toli kor- vőt igérő, valláserkölcsi alapo
való utazást igénybe óbajtják I mányzó, a járás képviselete- kon. nyugvó családi és társa
venllÍ, ai.ok szeptember 23-ig II ben dr. Marschall Ferenc fő-
. l szo],Q.abi ró, Mezőberény és Kö- dalmi élet kialakitására és egy-
Je entkezzenek a Plebánia-hi- I '.J k
vatalokban. -- I röstarcsa eWljárósága, dr. Áll- oron Istennél valamennyiőtök-
. Béhésmegyel Katolikusok! gyán Béla v. államtitkár, kerü- nek boldog egymásratalálá-

Vegyetek részt ti is minél na- ! leti orsz. képviselő, a helybeli sára.
gyobb s7,ámban a falu demou- evangélikus egyház küldöttsége Az ünnepi szentmise után az
str.ativ. illCQill._ozdulásában és tö- l' és sokan mások emelték meg- b~ egy ázközségi képviselőtestület

mCQesen ntazzatok iel J~n.d....a-ll. jelenésükkel . az .ünnep~ég fé-. .
~ tartott disz-közgyűléstaz iskola

pestre l nyéL
. Előzőleg Kovács Sándor püs- udvarán, ahol a vendégek' és

pökilanácsos tartott háromna- hivek nagy törúege előtt Goz
napos lelkigyakorlatol a hivek mány József mezőberényi fő-

számára, akik közül töbh szá- jegyző, világi elnök ismertette

gyel-'melrsereg I zan járultak az Oltáriszentség- az egyházközség történetét és
\. ben lakó Ur Jézushoz., köszöntölle a jubiláló lelki-- . . I Az ünnepi nagymiset dl". pásztort, aki megható, a lélek

Lindcnher,qer János aposlili
s ,l I 'b' t· l" ,'~ mélv séL.léböl fakadó szavakkalu yos II a es mn aSZlaSl ; kormányzó végezte fényes se- .J "

követ el az a taniló, aki fele-' gé(lleHcl. A szenlueszédet Cser- köszönte meg az ünneplést.
lősségteljes nagy munkájliban ilUS Mihály endrődi úpúlplehá- A közgyülésl köveW 400 le
az állandó kapcsolatot nem ke- !lO~ mondotta. J::rdckes, hogy ritékii kózebéden Mezőberény
resi a szülőkkel, dc még sulyo- 1730 I b \ . I t' I.

- lall a erenYI HJ aruan község társadalmának minden
sabban vétkeznek azoJca szii- l levő ~Nemeskereki"-ből jótlek
1"1 l 'k ta't . f' ci á I rétege szép számban volt kéll-o e,a cl a Dl o ara s gos el az olt lakó katolikusok pap-
és áldozatos munkáját nem ér-l' jl:kknl; Pacsul< Imre PlebánOS-j viselve. A jelenlevők nagy fi
íékelik, sőt támadják, sértegelik, sr.] együtt, s ezek alapitották gyelcinmel hallgatták és lelkes

kifogásotják a tanHó működését l az endrődi egybázat. Mint a I éljenzéssel honorálták a szebb
_ gyakran gyermekeik előtt I kibocsátotl fnj jelenlegi plebá- nél-szebb pohárkőszöntőket,

is. _ i nosn h.ös7.öntötte Csernus apát amelyeket dl'. Linderberger Já-
l a jubiláló anyaegyház tagjait"LT"b' k a "luk h'b ., nos apostoli kormánvzó az ün~

nl azna szu o, l a lC-! akiknek templomát 50 év előtt! .J

het a tanitóban is. Tévedni neplő egyhúzközség plebáno-szintén eudn5di plebános. Schief-
emberi dolog. - A nagy cél ner Gde prépost áldoiía meg. l sára és jótevőjére : Fehérváry
azt kivánja és köveleli, hogy e Legyetek hűseges gyermekei eCelesztina urnőre, dr. :Ylarchall
hibákat kölcsönös megértéssej, I V dtemp om é asszonyának, a Ferenc főszolgabiró az ország
jóindulattal és szeretettel repe- B ld' S lo . ogsngos zentszüzne { és kormányzójára, dr. Angyán
rúljuk épen a gyermek körjétek öt, hogy továbbra is B I
l l bb v l' . -.... é a képviselő a berényi kato-
le yese ne e ese es JovoJc oitalmnzza, védje' a hilkö7,ség

érdekében. minden tagját s legyen veze- likusok példás társadalmi ösz-
tője és irányitója a berényi szetartására, Gozlllány József
egyház jubiláló. ielkipásztorú- az Apostoli Kormányzóra, töb
nak. Ő szentmiséjében nap-nap ben, köztük Barahás Györg);
után megemlékezik rólatok, illő pl'épost-plebanos és 3 mezőbe

és méHányos, hogy li is, ma rényi evangélikusok vezető-Iel
külöuösen imádkozzatok érle, késze ::lZ ünnepélyre mondot-
l:ogy lelketek javára Jolytassa
tovnblJra is nehéz pásztori lak. A szépen sikerült összejö·

munkáját. Tekintsetek reá min- 'letelt Gáspár István plebállos
dig bensőséges tiszteletlel és húIás köszöntő szavai zár-
gyermeki bizalommal, hisz' lák be.

,~: • "i
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Gaida- és munkásnap
Endrődön

Gazda- és munkásna pot ren
<ieztek angusztns hó 30-án az
endrődi kntolikus kisgazda és
III tlrlkúskörök. A rendező bi
zottság már eleve ugy határo
zolI, h<,)gy mindcn pArt-politi
kát kizúl' az ünnepst'gből. Há
lát ad a Tel'emtónek az idei
(~V bőséges áldásáért, majd pe
dig megbeszélés tárgyává teszi
mindazon kőzguzdasági, társa
dalmi és munkás-kérdéseket,
melyek fi falu népél közelről

érdeklik.
A nagygyiilés védnökei: vi

léz dr. Hicsóy-Uhlarik iléla fő

ispán és vitéz dr. Márky Bar
na alispán a H~ndezőség kéré
SI':l'e a lIagygyiiit·,s t~liiadójt IIgy
vúlasztotlák . meg, hogy uzak
nak közgazdasági tudása és
l(özéleti sulya biztosilsák a I
rendezőség elgondolását, da ki - j
vételes, reMis érléket is jel ent
senek agyülés sikerénel•. és
eredményének fokozására.

Nehogy eltogultsággal vádol
hassanak benniinket, agyülés
lctolyását nem a mi 5zemmér
tékünkkel ismerletjük; hanem
más helyek 'sajtóludósitóinuk
.jelentését közöljük olvasóillkkal
az alábbiakban:.

A gazdatársadalom országos
hetilapja : a n Vasárnap" irja a
kövctkezőket :

"Békésvármegye egyik leg-
szebben fejlődő községe, End

.rőd, .. augusztus 30-án· szépen
sikerült gazda- és munkásna
pot l'clluezctL Aratóünnep, gaz
t1aköri zászlószentelés, gazda
és munkásgyülés, a sokgyerme
kes anyák megjutalmazása és
mindennek bcvezeléséű1 hála
adó istentisztelet teUél{ gazdag
gá Endrőd szép agrárünnepéL "

Az agrárünnepen részt velt
dr' Hicsóy-Ublarik Béla főis

pán, dr. Márky Barna alispán,
dr. Schandi Károly v. államtit
kár, az Országos Központi Hi
telszövetkezet vezérigazgatója,
Mccsér András az Országos
Mezőgazdasági Kamara elnöke,
Beliczey Géza felsőházi tag, a
Békésmegyei Gazdasági Egye
sület elnöke, lVIárky Jenő Bé
késvármegye gazdasági fMcl
ügyelője, Kövy József gazda
sági főfelügyelő· a Főldműve

lésügyi 'Miniszlcrium, Tolvay
Géza gazdasági· felügyelö az
Alföldi Zöldmező Szövetség,
ur. Tölgyes István igazgató a
Faluszövetség képviseletében, a
Körösmenti képviselők közül
TClllesváry Imrc dr. szegllal:'
mi,' dr. Tóth Pál szarvasi, báró
Urbán Gáspár mezőturi és
Csizmadia András az orosházi
kerület képviselője, valamint a
helybeli gazdák és munkások

"többezer főnyi" tömegén ki
kül Gyoma-Orosháza-Kon
doros községek küldöttségei.

Nemzeti Ujság: "Megkllpó és
egyuttal nagyszabásu .ünnepség
szinhelye volt a mult .. héten
Endrőd, ahol gazda " és. mun~
kásnap rendezésével kapcsola
tosana 25 éves fennállásátün
nepJő ,Katolikus Népszövetségi
Kör diszes .zászlaját szentelte
meg az ünilepiszenlmisealatt
Csernus lVHhály apátpJebános.
A szentmise végeztével kezdő~

dőlt a. gazda- és munkásgyülés,
amelyen: mintegy 3000 ember
veli részt. cl

A gyülés megkezdése eJőlt a
Zc)ld"c("(~szt téli étkczlctéséuen
résztvett szegény munkásgyer
mekek nevében egyik kisleány
üdvözölte a főispán t, aki je
lentős adománnyal segitette elő

az éhező gyermekek kosztoIta
tását. Majd Németh János, az
endrődi Munkás-OUhon elnöke
tolmácsolta hálás köszönetétaz
endrődi munkástömegeknek.
"Meggyőződtünkróla Méltóságos
Főispán ur, mondotta Németh
János, hogya télen nem törő

dött velünk senki más. Sem a
politikusok, sem a szakszerve
zelek. Egyedül Méltóságod voll

,;az, aki akkor, amidőn az end
i'ődi munkásoknak. szazai ke
nyér nélkül voltak, lehajolt
hozzánk és mintegy 25.000
pengős közmunka elrendeJésé
vel megmentett az éhenpusztu
l~slól bennünket. Kérjük, se
gitse továbbra is atyai jósággal
az 1300 endrődi munkáscsalá
dol".

. A főispán látható megindult
sággal köszÖnte meg az üdvöz
lést és bizlósitoUa az endrődi
munkásságoíálJandó jóindula
táról 'és segiteni akaró készsé
gérőL

Ezután özv. Kocziha And
rásné' ovónő ···tanítványai bájos
aratójelehetet .adlak elő, amiért
lelkes ünneplésben volt részük.

A "Hékés"c·,lapból:
"A program'érdemi részét

VarjuImre gaida beszéde nyi
tolta meg, akt'helyi bajoluól
és kivállsigokról·-b'eszélt.

Nagy figyelem> fogadta Me·
cSÚ ·András OI"szággyülési kép
viselő,az Omge elnökének be
szédét/ A' gabonaértékesitésről
beszélt és nagy tetszé~kisérte,

amikor· azokról a rejtell 101
lisszaiilkokról beszélt,' amiket
a termelő és fogyasztó ·nem is-
mer. ..... '

Schaódl Károly, az OklI, el
nöke a szövetkezeti moz5alom
ról, annak eredetérőltarlolt

magaszinvonalu előadást, rá
mutatva· a földmunkás.;szövet-

kezetek, ,különösen az endrődi

sikeréről. Beszédéneknek az
volt a megállapilása, hogy a
karteleket a·· Szövetkezelekkel
kell letörni. Bizzunk a jövő

ben, mondta beszéde' végén,
Lengyellországnak is \'ot! Tri
anollja, inégis feltámadt.

Temesváry Imre a Kőrősha

jódsról és annak jelentőségé

ről beszéll az értékesités szem;'
pontjából. A három évre ter
vezett' mü sokszáz kéznek ad
va mUhkát, már megindult,
hogya gyürrröJcs- és vetemény
kertészet fényes jö\'őjéneknyis
sa'meg kapuját.

Csizmadia András Orosháza
orszgy. képviselője' kedvenc té
májáról beszélt nagy .tetszés
mellett. A család· .és gyermek·
védelem kérdéseit f~jtegette,

amelyet törvényhQzási, uton
kell megoldani. Kapjon családi
pótlékot a munkás és iparos
is. Biztositani kell olyan kere-
seti lehetőséget, hogy nyugdi
ját kiki megtere mthesse magá
liak. Nagy taps zugott fel, amiM,
kor megállapitalta, hogy a
munkás szeresse a munkát, a
munkaadó pedig szeresse a
munkást.

Kövy József gazdasági főfel

ügyelő kiváló gazdasagi szak-
e1öadást tartott aminőségi ter
melésrőlés az öllellátásról.
. Tolvay Géza gazdasági fel·

ügyelö az Alföldi Zöldmező

szövetség nevében' beszámolt a
szövetség endrődi munkájáról
a legelöápolás ésrétjavitás te·
rén. (Ezt a munkát avendé
gek· ebéd után meg .is nézték.)

Dr. TöJgyes István a Falu
szövetség igazgatója, aki Mayer
István ny. miniszter helyett
jöll, a mezőgazdasági munkás
kérdésről beszélt, hangsulyoz
va, hogyamunkásréteget gaz
dasági meJlékágakkal kelJ fog-
lalkoztatni. A munkásbelegse
gélyezés kérdésének megoldá
sát eddig a nehéz gazdasági
viszonyok akadályozták, de a
közeljövöbcn ez is elkészül. A
magyar munkások feladata lesz,
mondla lelkes fapstól kisérve,
hogyaKörösök forrásvidékét
megtisztitsák az ellenségtől.

Báró Urbán Gáspár, Mezőtur
orszgy. képviselője a közös
munkáról, gazda és munkás
összefogásának eredményéről

beszélt.. A magyar· gazdának
tanulnia kell, a kormáliynak·

•pedig kötelessége, hogy őt eb·
i ben támogassa.

Stefán Béla PQJgári iskolai
tanár felolvastaahatározato
kat, amelyekben anagygyülés
az endrődi gazda·, és munkás
társadalom kéréseit terjeszti a
kormány elé. (Lapunk máshe
lyén közöljiik:)

Végül Ugrin Vendel gazdál
kodó mondott hálás köszöne·
tet az illusztrise1öadóknak.
Boldog lehet Endrőd gazda és
munkásnépe - mondót'ta' Uhrin
- amikor azors~ág legldvá-
lóbb _közgazdasági szaktekin.;.

télyeit láthatja vendégül falu
jában. Önök eljöttek ide tani
tani~ fel világosi tan i, küzdésünk
beú, munkakészségünkben meg
erősiteni, anélkül, hogy akár
szavazatot, akár más támoga
tást kérnének tölünk. A körös
vidék népe nem felejti azt el,
hogy országos jelentőségü mű

ködésük és nagy elfoglaltságuk
mellett is gondolnak reánk és
a magyar fajszeretettöl vezé-

. reJ!etve törődnek velünk. Isten
áldása kisérje közéleti munkás
ságukat, hogy abból jobb idők

fakadjanak a falu népére is. A
mindvégig komoly· és feszült
figyelemmel kisért tanulságos
gyülés bezárása ulán a hatal
mas tömeg a himnusz elének
lése után távozott annak szin
helyéről.

Az ünnepség résztvevői ezu-
. tán a katolikus népszövetség
székhúzába vonultak, a szövet
ség huszonötéves jubileumi
diszközgyülésére.

Csernus Mihályapátplébános,
a szövetség elnökének imája
után Kovács Mátyás jegyző fel
olvasta a huszonöt év történe
tét· és az egybegyültek sokáig
Jelkesen ünnepelték a népsze
rü apát-plébánost, a népszövet
ség igazi megteremtőjét. Utána
megtörtént a zászlóavatás, ame-

·lyen a zászlóanyai tisztet dr.
Tiiköry Józsefné töltötte be.

Lelkes hang~latban vonult a
.vendégseregaz ünnepi. köz
ebédre, amelyen háromszázan
vettek részt, gazdák és munká
sok együtt, mind végig pompás
hangulatban. A közebéd, ame
lyen a vendégek mindenike fel
szólalt, a késő délutáni órákban
ért véget.

Közebéd után a községháza
nngytermében folyt le a vasál'
napi ünnepség harmadik része,
a sokgyermekes anyák ünnep
lése. Huszonegy - anya kapott
jutalmat' és kitüntetést.

A rendezőbizottság először

csak 3 olyan sokgyermekes sze·
gény anyát akart megjutalmaz
ni, akik a forradalom utánkö
töllek házasságot, legalább 7·8
gyermeket szüllek s legkisebb
gyermekük is mostanában szü- .
Jetett. - A Németh János altal
vezetett gyüj lés azonban olyan
szép eredménnyel zárult, .. hogy
Csernus Mihály apát ésHarsányi
László indilványára az intéző

bizottság 21 szegény anyát je
lölt ki. A kiosztás alkaJmával
azonban kedvet kaptak a bu
dapesli vendégek is és ők, is 5 ~

szegény mnnkásanyátjutalmaz.
tak. - Dr. SchandI Károly v.
államtitkár. 30-, Dr, Temesváry
Imre képviselő 10-, a' Faln
Szövetség 10-, dr. Tüköry Jó
zsef ujból 10' pengőt adomá
nyozott. A helyi gyüjtéscöl 3

-asszony iO-tO pengőt, 3 pedig
l-l mázsa buzát kapott. A



A csejtiek,

Unnepe

korlatúért . pedig egy díszes

ezüsl serleget. A. vezénylöi

egyéni versenyhen szintén Enu

rőd vitte el a babért, amely

egy ez üst cigaretta-tárca vol L

A másodile vándorY-ászlót Szent

andrás csupala Yilte és nagy·

szamu értékes dijal,al nyertek

a többi csapatok is. A versenyt

dr. Ugrin László s?avai zArlúk

be, aki elöLt - a millt - egy

száz főnyi füzoltócsapat dísz~

menelben vonult el.

Este 3Z ipal'leslületLen lánc~

mulalság fejezte be a tíh:oHó

napoL

Ez alkalommal nyujlolla ál kiiz."égi

főjegyző a levente csoport cziciei járá

si versenyen elnyert l<ét drb, kitüntető

diszokle.elet.

Az ünnepségeI este 100 lerilékes

Vélcsora és táncfllulatság fejezt~ be.

A regi irá50kIJóJ ol\·IH;~lIk. hog\' ú,

urada IoIII dohányl;erlé~zej lS:Hi-h<l1l

C~ejtell iskolát álliloll~k fel, ahol Bil

los .,Ióz;;ef t:ltíit6 ](j nÖl'clltlél<kél kcitl

,le I1lcg"rt tanítá!'!. Bár 017 i;:kola ké

. söhb Ulrg~zijlll, il 100 év clölli i~k(J!l1

nlapításallnk eilll<'l«~re é;; rt IiI év (,t:1

egl'f(llyl~han 1~ti";S70Igá!<, töll elk'~itli

, IX~Íli<;l<i l$Ly,áll; ki';'~~égi itlriítÍ> rí t'cgil') ,
lH.'plésére iisszegy,Ulfck n Köröslln·li.lli

lakosok, ,gyermekek, leventék f. !Jó g. áll.

Ezen a kjs lclllturl.iIlJlepségell IlIcgjelent

dr. Sorh~1I ]enö járás; fiís7.olgabirÓ.

dr. Sál'osi József közig_ gyal;Ol\loJ(, :l

köz!'ég l((>pviseletébrn l!arl'ál1\'í l.á;;7I,',

föjegvző, Pádár Miklós scgédjegpií I~S

Kovács Sándor gazda. Az l~k. bkpln·

széket Fötröldy Béla káplán é~ Fcher-

vári ferenc taniló képviselIék. --

Al. UlJllcpségct I\'anyi l!;tviÍn hilJi r!.

nők nyilntla meg közvc:len Illeleg ~la

vakkal. (\lcgentlél<ezell az. ió'!u)i<\r61 és

szereletl tanit()juk iránt a csej! i l;jk~)s

ság hiiséges r<lgagzkodá"al fejezte ki.

Az ifjus:ig kél dMah egyielvonásos ~'ig#

jálékkill' kl'dvesl<ctlelt w, üsSzcg-rlill

közönsrgflck. Awtán lliegindult il ki;·

szö"tök sora <lJ. apr(; gJcrnl('kckli;1 a

felnöllekig l1lil1lten réleg i<ö~zünll;ll(',

virágcsokt)rnll s eg)'éh érlékc~ ajándé

kokkal halmozlák el cscjlpus,la Inlli#

tÓjál: Lesniczki Istvánt. Hör,.:a"yí Lá'l/

ló főjegyzÍl toililáctiolLa a );,i)zség cg)'c

[emének üdvözjeIét és kiisztillclél s

felolvasta és allldl .. il ki)z$cr::i kép,·j"C'·

iölesWJclnck határozatáL /"1,1 Ita fl" a

c$citi iskola 100 éves ielláálJásáoak jc

lentöségét és fejlődését. Nagy Juz.sef

az ::1Ű év elólti csejli iskoláról ci!lléke

lett Illeg élveze(es éllllények fc1cll!litl:.

sé.el. Végezetül Lesniczki IsIvári talli-

. tő mondot! megh~loll Sl.:lV(lldml lfö

,szörJelef a nemvárt frapp:íns ünnepel.

telé,;érl.

endr45d, 1936. 3zéptember15.
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Tü~oltó·napEn~rödön

"""'". '"

Folyó évben immár negyedik_ te el a szoborra. A lélekemelő

alkalom és megmozdulás "volt . megemlékezés után a Himnusz
a folyó hó 13·~rlll lezajlott j u"': Jl~.lOgjaival záródott a szobor
biláris tüzoltó ünnepség, olyan, előtti ünnepség.

amely a község haláraill túl' Délelőtt 11 órakor a község
vidéki, sőt megyei vonatkozású háza lanácstermében Harsányi
volt. A helybeli Önkéntes Tüz,,:_ I;;ászló főjegyzö; lestüleli elnök
oltóteslület - ünnepelte fennállá.-" megnyitotta a diszközgyfilést,
sának lO-ik évfordulóját, mely- melynek során dr. Máray Ágos
be bajtársias,szeretettel, anyagi ton lelkes beszéd kiséretében
és erkölcsi áldozattal kapcso- nyujtotta át dr. Vgrín László,
lódolt bele a vármegyei Tüzoi- l szövctségi elnöknek az Orszá- i
ló S~övetsé~. A Y~rmegyei SZ?-l gos Szövetség szolgálati kitün
velseg képvIseleteben dr. OgrIn I tetö érmét, melyet a kitünte
László vm:, t~. fő.i~~Yző, a ~zö- l tett elnök meghat;ra. köszönt
vetség ug) vezeto elnoke, r meg. Azután Szabo Jozsef pa-

dl'. Máray Á?os~~n s~övetségí" ranc.~nok.ismeJ·t.elte részl~t~sen
pénztáros, VarkoI AlaJOS tüz- a szovetseg 10 evcs tCrIuullnsá
rendészeti teiügyelő és Kovács í nak történetél, melyet II köz-:
Lajos alparancsnok jelentek l gyüJés nagyszámú hallgatója 1i
meg, akiknek tiszteletére az I gyelemmel hallgatott meg.
O. T. választmánya az ipartes- .Majd felolvasta az O r sz á
tüleiben szúkebb körű' ismer- g o s S z ö vet 8 é g távirali;
kedő vacsorát rendezett. A tes- a derecskei és törökszentmik- l

. tület működö tagjai parancsno- lós! testvéregyesületek irásbeli
k.uk vezetése alall fáklyás IIIe- üdvözleteit. EGek utún szüvet
netben vonullakazipat·tes!ülel - ségielnök lelkes és buzdító
helyiségéhe, s ott a szövetség szavak kiséretében osztoll~ ki
képviselöillelkesen üd vözöHék., a 10 .és .5 év óta szólgáló tűz

Az üdvözlő beszédet Szabó Jó·' ollók részére az orsiági;>s szö
z8ef parancsnok mondotta. Az, velség által adományozott ki-'
ismerkedési vacsorán Harsányi tüntető szolgálati érmeket'

. László' főjegyző köszöntötte a 10 évi szolgálattlk~rt idtün-'
vendégekel, mtiyet dr. Ugrin letö érmet kaptak: Szabó Jó

,László szÓv. elriökvis~?l~iott' zse! paraucsnpk, ~:zil~kely, Ját'
, szivböljöv{),'illeleg" siayakkal~' nos alparancsnok" Kondor Jó
Azt a. hő kiváüságátfejezte ki, z8ef örs-parancsnok"KiszelySi
hogy ez, a szeretet és ragaszko- mon örs-parancsnok, Katona
dás, amely gyermekkorában az Sán:dor rajvezető, K~tona Béla
ő kortársaHkivételnélkűlÖ87.- őrvezető, Timafalvi Mátyás cső

szetűzte, átvihető lenne a rel~ vezető. 5 évi szolgálatukért ki
nöllek közötti életviszonylatok- tiintelő érmet kaptak: Sóczó
ha; l~ogy igy. a .béke és .. h~r- Vince rajvezető, Szonda István I
moma uraina ennek a kozseg- őrvezető,' Uhrin Sándor örve

nel~ az életét. .Az inti~ ?~ngu- zető; Timár Károly, Timár 101-
latu vacsora. vIIlanyoltasrg tal'- . I J) l •• JI Ir' l' Gé-
t lt l e ., OlJal anos, \JSZC} ,

o . é'b" za WlOJlt'Jk.
Kora reggel zen s e reszto D 'lb' .' t "'I lb. " e en az lpar>es II e en

IJIvta fel a lakosság hgyeimet 300 teritékes közebéd "'olt, me-
a Hizollóünnepre. Egymásután lyen; Harsányi föjegyző a kor
érkeztek az idegen csapatok, A mányzót és a versenyre érke
községház kapuja diszkapuvá zelt idegen csapatokat, dr. Li
változott s nIsten hozolt" fel- oényi Béla, Szabó Józse! lúz

írással várta a vendéoeket. A oltóparacsnokot, dr. Hunya
.h ., • Benő pedig a vúrmcgyei szö-

megérkezett vendégek, elolJá- " é' '··k·t d U . Lá. . . ve s g e.lIo e: r. gnn sz-
fok es a csapatok zeneszóval lót köszöntötte Ebéd után fél
von ultak fél 10 órakor a tabo- 3 órakor a piactéren nag)'szá-
ri istentiszteletre, ahol Fölfö}dy mu nézőközönség jelenlétében

Béla magasszárnyalású ésa I folyt Ic a járúsk.özi verseny, l
JlHp jelentösegét méltató be- me~y:t1 End~~ód, Ocsö~,.. Szent- I
SZt'UC után HDrsanyí F. Vince I 3.tlUras~ ..M~czoberény, KOl~oslar-1
minorita áldozá.r celebl'áJta az csa, Korosladány és G)'oma
ünnepélyes. mi~étas~zisztenci~- községek válogatott csapatai f'
val, melyne l negy iuzoHó, InI- vettek részt. A verseny ered·
II is ln:t1 t. A szentmise utRn a ményeképpen megállapítható,
hősi szoborlioz történt' fel vo~ hogy az endrőt!i csapat első·

Ilulás, aboldr. Ugrin László ranguan szerepelLA J('gnehe
szövetségi elnök gyöovörü, zebb kilences és ölős szerelési
könnyeket fakasztó.. b:szédet versenyben első helyre került
mondott a magyar foldrol és a . I t . ' ..

• S lay e nyer e a varmeg)'el szo-
magyar sorsrol, megkoszoruzta b .' • • • .".

a hősi emlékmüvet Petri Zol- vetség vándorzaszloJat elso dlJ
tán gYógys'zerész az öcsödi test, címén, második díjban 3 nad

\'éregyesület koszoruját helyez- > rág és 3 s3pkáf) támadási gya-

4 oId!t1

l
Stefánia-Szövetség adományát
Alapy Andor'elnök inditványá
ra Balogh Istvánné, Timár Vin
céné és KolohBálintné kapták
egyenkint 20-20 pengőt, s az
el~ő keltő érdemjelet. Csernu s
Mihály elnök a Vöröskereszt
20 pcngős adományát Dinya
Islvúlluénak, 1 mázsa buza ado
mányát Timár Vendernének, s
az Endrőd-GyomaiTakarék 10
pengős adományát Timár Bá
linlnénak javasolta kiosztani.
Dr. Tüköry József 1 q. buza
adományUl Drahó InH'ené kap
ta. Hnrsanyi László főjegyzö a
Zöldkereszl három 10-10 peu-

"gös adományát .Tóth Józsefné,
Harnos IStvánné és Vaszkó
Györgyné részére javasolta ki
osztani. A kiosztás után dr.
Schandi Károly v. államlitkúr
tartott kö!inyeket lakasztó szép
beszédet a megjutalmazott édes
anyákhoz, akik nyömorllságos
él etsorsban is teljesilik az 01
támál elhangzott eskü szent
kötelezetlségét és· utánpóLlást
adnak' a megcsonkított or~zág

létszámáball. csökkent magyar-
ságán~k.-' ,

.' ......
Endrödközség komoly gazda

és munkásközöilsége nagy ta
Hulságot vont le a , vasárnapi
gyönyörüen siker,Lill ün nepség
ből. ~ Nem volt pártpolitika,
nefu kisebbiteltek, 'nem gyaláz
tak senkit, nem rombolták a
tekintélyeket, nem lIszilötták a
föld népét. -' De megyilág!~

tolták ószinfemagyar nyills:ág~'

gal és tárgyilagos jgazságszere~

tellel mindama fontos és élet
bevágó kérdéseket, amelyeú 'a
falu népe évek óta rágódik, s
amelyeknekmegvalódlásálól
sorsának, családjának és falu
,júnak felvirágzását is remél-
heti. - ,

De a megjelent előkelősegek
is kedvező benyomásokkal tá
vozhatlak. Láthatlák azl, hogy
Endri)döu lehet tartani népes
llagygyűlést csendőrszuronyök

nélkül is. Ez a nép nem vad,
nem szélsőséges, legalább is
nagy többségben nem. -

III is van salak és söpredék,
mint minden más helyen. Ezek
nek talán nem kell a komoly
beszéd, ezek szivesebben ball·
gatják a handabandázást, nagy
képü hazudotását azoknak,
akiklöl soha egy falat kenye
rel, vagy egy fillér segitséget
nem kapnak, ezek feliilnek
üres szóla010knak és becsapás
ra épitell 'igéreteknek. De
Istennek hála -' ezek napról
napva fogynak, csökkennek.
A nép szeme nyilik. Neki múr
nem elég a Slószútyárlwdús. A
komoly jószándék mellett azt
is nézi, hogy mit tesznek 'az
érdekében. S ahol azt látja,
hogy csak a szavazatára van
szükség, vagy hogy vállán má-
sok a magasba jussanak, 'de
ugyanakkor a" vél'dijat", a tej:
felt ők szedik le, akkor feJnyi
lik a szeme és nem ugrik be
mindenféle zöld Ínaszlagolás
nak. -

Hisszíik; az endrődi gazda
és munká~l1ap tanulsága sok
embert a helyes lllra, a .józan
belárásra !érílett.
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HÁRMAS-KÖRÖ'S
'.

So/dal..

E§ztergon~i

enl.Jéksorok ...
( .. Kraswahorka oüszkc vira"

dnll't1nára... )

1'::'7terg0Illi Va,:;kilp;l1lál
l.eszill\r1l1 a T\lrU\llIil(lár,
N,'g Y-!\SS7.ÚIlYUl!l' s/o\)ra fölölt
Szárnya-s/,egve eltülIódött:
.. :\\ért l.l}' killa,l, 'l\erl oly árva '1"
.\ 11la~yarDk ~7.~p pr:;~·;'tga?

Nag>';\sswlIyunk l·igas~I:Jlla.

j l,l!k St.;l:al al ai.! Silg;tlJla:

Oltan áll J Hárlllashalolll,
Nincs a füj(JlilJ oly hatalom.
Ami J1ckel1 utaduilIl áll,
/i0g)' átrepillj Turul lllaliár!

Turul madár sZéirnya rébhen
S a váJlúorl6 fellegekbcn
E:izak fel~ elviharzott,
Meglátni a magyar sorsol
NC1:la künny~r, r,ll)bilif:cset,
I\Z elrabolt ősi kincscI

És ha mindent küriil nézte'l,
Tátra felell elrepültél.
Gyere vissza Vaskapuhoz,
Mondjad Illeg, a jövő mil hoz?
Magyar hit lel várnak-e -Inég?
Nelll hall-e ld a relllénység?

Turul llIauár Illeg is tette,
Kassa felől azt üzente:
Rákóczinak lobogÓja
I~ab magyarok SZÓszólója,

. Fennen villog, lobog szépen
Csillagtalan magyar éjben,
Eszlergoll1, 19JG, auguszlus hó 25,

Harsányi László
főjegyzö.

't

Nyári nap(jkEsiierg~mban.
Méltóságos és fótlsztelendö

CSERNUS MIHÁLY unwk
apétpléDtmos, L székváros A tatár pusztitás

lJ)inl,if,.Oillda- e;:; ITHllJid"nifp" relltlezö- . Valamikor 20':' évvel ezelőtt után Esztergom _ ezentul ér-
bizolls;;I~(~;:;I!; dniike _ mint. katona a világháhoruseki székváros - jelentőségé-

l II d r öd . vérzivataros napjaiban ,_ lor- ből mit sem veszitett Különö.
. .. ' duItam meg előszöi: Esztel:gom- sen a renesZiÍnsz kor nagy pri-

i{edves Munkatársam ! ban~Még háborus IdilSCJében! másai aiaU érle el virágzásá-
. Aonak a jólesŐ érzésnek is, mely akkor minden Yárosoll,nak letőpontját, melyne\;, ma- i

hatása alatt, inelyaz endrődi falun magán viselte a polgári .radandó ,emléke Bakócz Ta- I
t>(13Z~anap sikere fölött tőlt el, élet sokféle hiányait, megra- más 1507-ben épült márvány I

dt l lk el a város gyö kápolnája. A mohácsi vészt kö-k.edves kötelességemnek tal'- ga a e em .,-
, nyörü fekvése és akkOri futo- vető országbomlás i543,ban

tom, hogy az ünnepség gon- lagos, rövid ott tartózkodásom Esztergomot is török kézre jut-'
dos és alapos előkészitéséérl alall i.s éreztem, hogy ..sz~Yeme~,' lalla s a 140 éves török ura
ugy Neked, miri.t segítséged- betöllik a mult, a tortene1rl1l I lom alól csak rövid 10 évig
re volt munkatársainknak kú- idök Jieső és mélységes emlé- szabadult fel ideiglenesen (1595
lönös elismerésemct és l{ö- kei, tradiciói. Ezck olyan mé- -lnOS). A yáros, a primás és

l é "dlel ZI' enlbe aayam a káptalan távolléte miatt aszönetemet nyilvánitsam. yen v so {S v ., n -
ba, ho~y azóta is számtalan- felszabadítás után csak lassan

Amidőn arra ,kérlck, hogy szor meg és megujuIt az erős népesedett be. A fokozatos fej-
ezt tudomásul venni és érde- vágy, hogy még egyszer láthas- lődést Rudna)' Sándor primás
kelt munkatársainkkal plé- sam s benne nyugodtan meg- és a káptalan 1820-ban való
num el6tt közölni szivesked- pihenve, jól alaposan szemügy- visszatérése biztosit ja, Rudnay

. d I l ' I '1 le' primás kezdette nleg a maij"éJ,' is'rilételt örömömnek a ok re ve lessem lazan { egYI { g-
"'bb é é I . u' osát és JŐszékese!.!yház építését, melykifejezést, hogy fáradságos OSI ,sz ps ges {IS v r " .

J hogy Jllcgfüröszthessem az al- 1822-t61 rövidebb megszakIliI-
11111Olu\toknt ol)' SZÚI) sikcl' solrkál 1861\ ben IJyel't befeJ-eJöldi letargiáhan testvérharc- ,.r -
koronázta. - Kérlek, hogy ban beporosodó, lassankénl el. zésl.
lelkes munkátokkal továbbra fásuló lelkeinet a mag~'~r ka- A' város törlénelem előtti
is láradhatatlanlll szolgáljátok tolicizmus fellegvárána!;: : a Ma- szerepét a muzeumában őrzöt!
a falu népének, kulturális és ,gyar Sionnak felséges légköré- . leletek tanusitják. A történelmI

b idők bizonyitékaival is bősé-
méltányos anyagi érdekeit, s· en. .gesen . rendelkezik. Piu.'atlan
ezzel a Nemzeti Egység ma- Az Ur Isten megengetc, hogy .. k l - é k k l

récli tervszerű szándékomat az jelentoségüe s. {űz p or~ u ~
gasztos eszméit, melynek· idé~ megvalósithassani. Mind": turánk 'biiónyitékaként felbe-
eredménye hazflnkboldogabb '. az, amit apl~óiskolúskoromtól csülhetetlen értékűek: dr_ Le- erejével itt a határszélen is őrt
jövője kell, hogy legyen. - . kezdve Esztergorilróltanullam, 'opold Antal :prelállls'1l:anonok álljon és hivatását feljesitse. A

Nagyrabecsülésell1 . biztosi-·· ,olvastam,., JlaUottam, . amikor alapos történelmi ,'. tanulmánya párkányi járás és a környező
é k t Ito- pu"lt a va ,és meggyőző adatai alapján az 'dék l k'tá á l d á'tásával és ősziniebarátsággal meg r ez em, e r . '. - VI e sza l S va gaz as gl

k lósáo ~gyre jóbban Idbontako- 1934. évben ". megindult várhe-életerejében végzetesen meg-
kész;;>~ges n~ul}.katárs:ato ~. , .' ió ,~éretei; aráJ:lya'i :'ri1ellett.·, gyi ásatások. csogplatos Ieletei.,togyatkozott. Uj lIt<l kat kellett.

Gyula, 1936.steptenibe:t '3, . !''', ' Cé1dm; 'hogjr' a mig)';' Kórű;;· 'Az ezeréves 'magyai' . muH 'keresl1ie. Az Isten, áldotta. ter
vitéz Rícsóy Uhlarik Béla. IlIenti kat.' kÖiséggel;' ai' altöl~ 'nap/é'nyes 'és 'vi~arOs száza~ai mészeti szépsége, thermái vizű

di lelkekkel, szivekkel megis- az esztergomi várhegy falmbaforrásai és' kuItur-hislóriai jel-
: merles~em Esztergomot s áL- égetLéknyomnkat.-A szemlélő 'lege _ ~lÍntadoltságok _ a
éreztessem azt.a nllgy, hord~ csak'· ereszrÍ"liIagára'a kővek, fürdő, nyaraló és iskolaváros,
erejií' jelen'iŐséget,melyei ma,. a falak, 'a szinek hatását s lel-' gondolatának megvalósitására
csonkaság'Üríkban Esztergom a kében egy nagyra hivatott és késztette a város vezelőségét.

·magyar katolikusoknak jelent. 'hihetetlen eröfeszitésekelé. ál- A történelmi környezet és
(Minden tapasztalatomat, be~litoU neinzetéletét . fátja itt, mint a magyar katolicizmus
nyomásaimat a sik íónához Kelet és Nyugat vihar-sarká- .központja az ifjúság valláser
szokott, tágra nyitott szemmeL ban.',':' kölcsi nevelésére az ország leg-

· néztem ott s ugy is óhajtom A várhegyen 'a bazilikában a első iskolavárosává avatja. Az
festeni, leü·ni.) Mielött ezt te· magyar nemzeti riagyságnak" érseki leánynevelő intézet gim
szem, közlöm dr.' Kőhalmy, . ereje és a 900 éves keresztény- náziuma, tanilónőképző-inté
Esztergom város idcgenforgal- ség lehelete zsongja körül lel- zeLe poJgári és elemi iskolája,
mának il'ányilója . tollából ere~ künkel.· Maga a bazilika ujabb, modern internátussal a leány
dö általános irányu tanulságos de az' ezeréves emlékek kőr-gyermekek:a bencés gimnázi
leírását Esztergornról kivona- llyezete ékesszólásánál szebben um, a városi reáliskola, a fe-
tOS30. hirdetik nemzeti elhivatoltsá- rencesek reálgimnáziuma es az

.. .. « gunkat a népek nagy családjá- érseki tanítóképző,_ utóbbi
A természet pazar szépségeit, ban. . ,három korszel ü internátussal .

a szellemi alkotások gazdag A keresztény muzeum hazánk __ a fiugyermekek részére biz-
kincseit alig örzi még \'áros legértékesebb vidéki muzeuma. tositja a hazafias és a vallásos
szcrencsésebbcn és egyben mél- Kép/ára, iparmüvészeti és régé- nevelést..
.tóbban. mint Esztergom, szetigyüjteményébena középko- Esztergom, a magyar nemzeti
· Ez a város hazánk történel· l"i magyar festészet és faszobrá- mult őszinte feltárója és hűsé. _
mének vetülele, ' Nincs a ma- szai emlékeit, olasz képtárában ges őre, az idegen szemlélőnek-
gyal' sorsnak az a dicsőséges, inillden iskola és kor elsőran- még bőségesebben tárja' ki ....
vagy tragikus korszaka, mely- gil példányok kal való képvis~- szépségét, gazdagságát, törté
ben Esztergom nem ragyogott, lőil bámulhatja a szemlélő. FI- nelmi és szellemi kincseit. Ide
vagy nem vérzett volna, mely- , gyelcmremé\ló a német és né- kell jönnie annak, aki a város
ből büszke vagy figyelmeztető melfllfölqi reneszánsz és ba- multján keresztül hazánk mult
emléket nem őrizne falai kö- .rokk képsorozata, ötvösművé-' ját ezeréven ál ismerni akarja.
zött.. szeli 0'Üj'leménye is.' Ide kell jönnie, aki il magyar.

'- Keletl"ezéséuek ·története az nJ . ~ 'elenét e város ero"feszI'lé.... . A lőegyházmegyei .'könyví'ifr sors j -O"sk'orból l'ndul el. A római Ím- é keresztu-l látnI· akarJ·a hogy'140.000 kötetéből legértékesebb s n , _,'
perium .alatt jelentős táborhely a hires Jordánszky hódex, az a magyar erőt meritsen a jövő.
volt. A Krisztus utáni száza- nehéz feladataira és bízó re-
dokban is találkozunk Oste-· első magyar biblia-forditás. . ménységet az örök magyal" el::
ring - Osztrigom" - .. Strigo~ Amit Esztergom az évezrc- hivatásra; ha pedig idegen, Ins-
III"um n.evével.' melvbol a mal dcs magYRr multból kövekben, h é át -It e e l

J feslészethen, drágaságokban SR, ogy ezer ven' 1 II Il-Eszler,'.ol1l elne.v.ezés eredt. A zet mI·ndl·g telJ'esitetle ropp"nt
- r- elénk tál·.· .. az nemzeti kuItu- ~honl'ooolaló Árpád nemzetség ko" telesség'c' t Európa leouehe-ránk nliulat,ür tükre. b .. szállás birtokához tartozo Esi.- zebb őrheJyén, Nyugat és Ke-,

tcrgom Géza alatt fejedelmi. Az uj Esztergom,- mint a let kapujában.
székhely leU $ etlől az időtől . trianoni végvárak oSltályosa, 1936. szeptember hó 11.
kezdve IV. Béla koráig az 01'- erejének végsö megfeszitésével Harsányi László

szág f6városa, királyi és érseki küzd,bogy' a mult kötel~ő főjegyző.

.Mé/tóságos

CSERNUS MiHÁLY urnak
apátplébános

Endrőd.

Méltóságos Uram!
ILfen tisztelL Barátom lo . . ,

Engedd meg, hogy Őszinte

köszönetet mondjak hozzám
intézett szivcs meleghangule
veledérL Nem Te. tartozol
nekem kösz6neltel, hanem én
neked azért. hogy olyan szí
ves voltál engem is meghiv
ni és eziel módot adni ana,
hogy ezt a 'kiválóan sikerült,
szép gazdagyl1lést \'égigél vez
heltem; Hemélni szeretném,
hogy üdvös hatúsafolyt<;>n
mélyülni fog és a gazda tár
sadalom .egysége 'Endrődön

is megerősödik, Egyben en
gedd meg, bogy azért az iga
zán szép prédikációért, amit
hallani módomban volt,őszin

te háJámnakadjak kifejezést.
Nemcsakahailgatóságot erő
siti aillyen gazdagyülés, ha-'
nem az' előadókat is erősiti

a hallgatók sz~riH~hől tükrö-
ződö bizalom. '. "

Őszinte kÜ~ZÖl:lelem kifeje
zése mellett, melegen üdvö-
zöl tisztelő hived" .

Budapest, 1936. szeptember 7.
Mecsér András

az Orsz.. Mezőgazd. Kamara
elnöke.
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N A G Y 'V I: L A €J B O L.
lomrablók, gyujtogalók, gyilko
sok, hazi:lárulók" és. belefojtot
ták a szót Propperbe; A főis·

pán kemény szaval,kal oktatta
ki a vörös vezérharcost. Ez
azonban nem elég, A keresz
tény magyar társadnlo/ll é~ a
magyar munkásság nevében is
szigoru, pártatlan inlézkedésl
kérünk és követelünk a vörös
banditák kalózkodlÍsa cl(eu, Az
országot egy Trianonba. a ma
gyar népet egy szörnyü nyo
morba rántollák bele, ujabb
kisérletezést és erre vezeti>
töldnlatti tilkos aknmulInkúl
sem a szabadkőműves fell or
gatóknak, sem ikerlestvéreik 
nek, a vörös hóhéroknak nem
engeuhetünk meg, A kormállY
sürgös eljárását ki Yállj fl az
egész magyar nép!

Katolikus Nap. Az orosházi
esperesi kerület katolikus lá
bora szeptemher 20-lm na {;!)'

szabásu katolikus seregszemlét
lad Orosháziul. Mint értesü
lünk, félvúrmegye ImtoUkus
polgárs:íga vesz részt az impo
zánsnak ígérkező ünncpségen,
amelyet az eg.yházmegye fő

pásztora: dr. Lindcnberger Já
nos upostili. kormányzó vezet.
Kitüllően összeállilott prog
ranun - ol·s1.ágoshirií ~7.óno

kok beállilásával - nagy VOI1

zóelöt gyakorol a vidék' kato
lilms népére..

Gömbös Gyula miniszterel
nök utókUl'ún Münchenben pi
hen. Orvosai remélik, hogy a
súlyos \'csebánlalmak eoyJíül-
nek, s n miniszlerelnök pár
hónap alatt teljesen vis~úll1ycri

régi munkael'cjél.

Örömhírt kOld aZ Alispán
az endrődieknek. A vármegyei
ldsgyülés alk~lmaval Gyulán
járt Apúl urral azzt nzt HZ \ize
netet kiildte az endr6<fielwck,
hogy "az aszú)." elmutl:'l\'1I1 tcl~

jesilheti kérésüket, s a község
és öregszőlők közötlrégi kes
keny.utszalwszt hamarosan fel
szedeti ös szélesebb méretben
á. t r ,I k a lj ll." Az Apát
nak arra a kérdésére, hogy
mit kell érteni a "hamarosan «.

szó alaIt, azl felelle az Alispán
Ul', hogy mielőhb, dc legkésőb

ben a tavasszal. Az Apúl azt
jegyezte meg, hogy "ilyen hir
hordús "-ra ~]áskor is kapható.

Választás a vármegyéll.
Szeptember 30-áu tartja nj'ári
közgyülését BékésvürOlegyc
Törvériyhatósága, amikor be
töltés alá kcrül dr. Púlka Púl
nyugalmazolt régi főbiránk

öröke: a gyomai l"ősiolgabirói

állás is.. MinI halljuk két pá
lyázó indul: dr. Sorbán .Jení;
h. főszolgahiró és Bakoss .ló
zset tu. főszo!gabiró. Ill-ott
emlegetik, hogy dr. Heinrich
Dezső tb. vármegyei főjegyzőt

is kerték nagyszámn hivei a
.pályázat benyujtúsál'a, de ugy
tudjuk, hogy az egész vánne·
gyében úépszeriíHcinrich De
zső nem indul, s igy dr. Sor
bún Jenő mcg\'álasztása nagy
többséggel iörtén ik.

zös jó keresésére: imádkozni,
hogy visszatérjenek az Atyához,
ki vágyakozva várja öket és
nagy ünnepet fog ülni vissza
lérlükkor és imádkozni, hogy
legyenek velünk akkor, amikor
amikor nemsokám Spanyolor
sz:.'tg felett ismét a béke szivár
ványa fog feltünni, hogy ennek
a szép és nagy országnak bol
dog üzenetet hozzon.

Ilyenek is megtörténhelnek
a művelt XX. században

Kezünk ökölbeszornl, szívünk
a fájdalomtól reszket, arcllllkal
a szégyen pirja festi pirosra,
amikor a spanyol nemzetközi
banditók vadállatias őrjöngését

olvassuk. Hova sü["edhet az
istentllgadó, (ckintély"t nem is
merő, az ördögtől megszálll I
embcl'!? Milyen pokol/á tud
ják vúltoztalni a föld színét,
ha fclkol'bácsolják és. szabad
jára eresztik a búnös indula
lokat l? Az emberi eJvctemü1t
:>cgnek és kegyetlenségnek ri
kiló esetét hozza el hozzúuk
az alábbi bir:

Akasztott gyermekek
az "Uru9~ay hajón

A barcelonai . kikötőben, az
ellenlnrradalmúrok hörténévé

. berendeze ll, hirhedt "Urnguay"
nevü hajón a spanyol "nép
front" legborzalmasabb büntel
teit is tulhaladó szörnyü ese
méovek történtek. Az uszó
hörlÖn szerencséllell foglyait
embertelen testi és lelki kín-

. zásokkal gyilkolják halomra az
anarldsták. Szerdán 44 Joglyot
hurcoltak a partra és villoga
tott kinzásokkal ölték meg, ih
imui vereség miatt örjöngő

anarkista-kommunista banditák
két cserkészfiut a tengerbe dOh-I
tak és célba· löttek rájuk, 21
asszonyt és leányt a parton
kiszolgúllaU~lk a fékevesztett
csőcseléknek s aztán legyilkol
ták és máglyán elégetlék a sze
rencsél1enek megcsonldtoll holt
testét. Az árbocok között Idlc
szilell kötélen kilenc gyerme
ket akaszloltak fel és a szü
,lőknek végig kellett nézniök
.gyermekeik borzalmas halálát.

Több szülő beleőrült a fáj-
dalomba, nehányan kélségbe

.esésükben rátámadtak a gyil
kos()~ra. Ezeket agyonlőlték, a
többiekket a lábukra kötött ne·
héz sulyokkai 3 tengerbe JO:J-

. ták.
;, Hónapok óla tart az öldök-
lés· és mé~iúrlás a mílvelt Spa
nyol honban. Az egész világ
megdöbbenve uéz a kommu
nisták embertelenségeire és i,e
rcszli~s·háhoÚl j adil ását sürgeli
a :népek rendjét és berendez
kedését felforgató, gyilkos ban
diták ellen.

És ug'y~lnekkol' Peslvárme
gye közgyiilésén hihetetlen vak
nler,őséggel fel mert szólaIni a

. szociúl(iemo!u"ata párt egyik
vezére, s ti keresztén)' törvény
batóság előtt gonosz cinizmus
salkijelentett, hogy Ba magyar
szoCiálistúk rokonszenve a spa
nyol kommunisla-kormány mel·
lelt van."

A:szÖrnyü és az egész szo
ciálista gondolkodást ieleple ző
beszédre a törvényhatóság tag
ja~ ~zt kiálfották~ hogy "ternp- I

mélLósághoz, ·de magához a
legnyomoruságosabb és legmé
lyebbre süllyedt emberi termé
szethez sem.

A legszentebb testvériség

. HangoztaUa a pápa, hogy
ehhez még hozzájárul az, hogy
a mOstani borzalmas viszonyok
közölt a testvérek gyilkolják a
testvért. A háboru mindig, még
a kevésbbé szomorúbb fellevé
sekben is emberlelen és bor-
zalmas dolog: az ember, aki
halálra keresi az embert, hogy
minél nagyobb számban meg
gyilkolhassa,hogy. kárt tegyen
benne. es vagyonában, egyre
hatalmasabb ésgyilkosabb esz
közökkel. Mit szóljunk aldwr a
testvérek közötti húboruhoz '7

Ezután a pápa a következő

ket mondotla: Van azonban
még egy más testvériség is,
amely végül szentebb és érté
kesebb a hazafias és az embe
riség testvériségénél és ez az,
amely kereszlénységben egyesi
li az embereket a keresztény
egyház mis7.tikus testében. És
éppen ez a tiszta tesztvériség,
amely a keresztény Spanyolor-
szágot megteremtette, szenve
dell legjobban és szenved még
ma is a jelen legi szercncséllen
ség közepette. Mondhatnám sá
táni módon gynjtották fel a
szomszétlos Spanyolországban
annak agyülöletnek . és vad
üldözésnek Iá.ngját, amelyct ki
mondotlan a katolikus.egyház
nak ésvallásnaklartanak fenn,
mint egyetlen igazi akadálynak
ahhoz, hogy kitörhessenck min
den fennúl.ló rend megdölltésé-

. re azok az erők, amelyekből

. má.r izelilőt kaptunk Oroszor- I
szágtól Kináig, Mexikótói Dél
amerikáig, Ezaza kisérletezési
készülődés, amelyet megelőzés

szünteienűl kisér a l;:ílarló és
ügyes propaganda az. egész vi
lág meghóditására azoknak a
képteleu és romboló eszmék
nek, amelyek mintán félreve
zették és [elzavarlák a tűme-

get, célul lüzték ki azok fel·
fegyverzését és minden emberi
és isteni érzés eHeni jrányitá
sát, ami végzetszerü sziiks~;ges

ség alapján be is fog kövelkez
ni, még pedig a legrosszabb
körülmények között, ha· hamis
sZ:1mitások és érdekek, rombo
ló vetélkedések, az egyéni elő
nyök önző szerzésemiat1 mind·
azok, akiknek kötelességük vol
na védekezni, .. elmulasztják a
védekezést, amely talán mái'
ugyis nagyon elkésett.

A pápa végülköszönelet mon
dolt mindazoknak, akik igye
keztek Spanyolországban az
emberiség nevében közbelépni.
Azoknak pedig, akik ugyan gyü-
liiIetes és kegyetlen üldözések
kel még a pápa személye ellen
is fordullak - a pápa nem
mondhat mást. mint nzl, amit
a sokszor oly nehezen teljesit-

. hető isteni parancs mond:
- Szeretni őket, szeretni

őket kűlönös könyörületesség
gel és minthogy mást nem te
helünk, imádkozni érettük,
imádkozni, hogy visszatérjen
hozzájuk az igazság tiszta meg-
IfI/ása, megnyiljon szivük a kö-

XI. Pius pápa megrenditö
szózata a világbolseviz

mus veszedelméről

A világ legmagasabb erkölcsi
fórumáról lelkeket Illegrendi lő
szavak áradtak szél: márlirok-
hoz és sátáni gonoszságok büll
tetteihez, kőkemény szivü kö
zömbösökhöz és jövőjüket két
ségbeesetten. féltő milliói hoz a
pusztulás szörnyetegeitőlfenye-
getett embefiségnek XI. Pius
pápa beszélt - nemcsak az
ötszáz spanyol menekűllhöz,

akik odavitték fájdalmukal és
sebzett szivüket a pápai trónus
elé - hanem az egész világ-
hoz. .

A nagy kereszles luiboruk
pápáinak az egész akkori vilá
got megmozgató erkölcsi hatal
ma elevenedett meg az öI;öké
lelü Egyház fejének beszédében:
"vagy megtisztultok, aszerint
éllek és cselekesztek, vagy pusz
tulás vár reátok."

A megdönthetetlen igazság
árad a pápa szavaiból, amikor
a szkeptikusok meggondolatlan
kijelentései"re felel: »Tegyetek
lehetővö oly társadalmat, amely
minden tekilltetben teljes sza
badságot ad a katolikus vallits
nak és Egyháznak s megszünik
a veszedelem, amely titeket jö
vötökben, életetekben, múvelő
désetek és müvészetetekben
olyan gonosz elszántsággal fe
nyeget. "

A· félrevezetések és a lélek
mérgezések veszedeimén ál is
győznie kell a történelmi je
lentöségübeszédnek. Gyöznie
kell, ha a keresztény világ ke
resztény akar maradni s ha a
szenvedésektől gyötört spanyol
mártorik sorsából tan ulp.i akar.

A Szentatya megemlékezett
azokról a borzasztó üldözések-
ről, amelyeknek emlékeit a
spanyol menekültek még ma
is magukon viselik: kilosztot
lák ökel mindenükből,. hahUra
keresték öket városokban és
falvakban, az emberek lakásán
és az erdök magányában: amint
az apostollátla az első vérta
nukat, akikről a következő

büszke és nagy kijelentést tette:
"Ezekre a vilúg nem
vo It .mél tó."

Hangsúlyozta a pápa, hogy
a spanyolországi szenvedők az
Istennek olyan ellenszolgálta
tást nyujtollak azokért az is-

,tentkároinló cselekedetekért,
. amelyek' Spanyolországot ma

elboritjak, amely gondviselés
szerüen jölt a illai időben,

amikor hallanunk kell a bor
zaszló ki:iltás.t: Isten n élkü l,
Isten ellen! Erlékes emlékek,
szen t ereklyék, méltóság, szen t
ség. templomok, jótékonyság,
tudomány, szerelel; és ezenk;
"ül püspökök, papok l;S vilú
giak, tiszteletreméltó öregség,
az élet legelső virágjai, a sir
szentsége és ünnepélyes csend
je is áldozatul esett, valamint
elpusztult a legbarbárabb leg
kegyetlenebb módon ebben a
soha' nem látolt féktelen ára
dalban, amelyet szinle hihetet
lenül vad és kegyetlen erők

mozgatnak, .Nem méltóak ezek
az erók nemcsak az emberi
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nagy csomag-okban jölf End
rődre. Csak a feíüket csóvál.
ták az emberek és nevették a
jeles informátor!. - Ugy vó
IUllk vele, min! az C2gyszeri
emher él falubelijével. Távol.
ahol nem ismerjék, megvttlasz'
lallák képviselönek. Hamaro·
san hoza menl és olt az állo
másnál megkérdezle az öreg

böklerl: No Jóska bácsi, lud,
ják- e, hogy képviselő lellem?
-- Tudjuk hál, hogyne tudnánk I
- bólini uz öreg balder. -
No és mil szólnak hozzá az
emberek? kérdi az uj hOllatya.
- Nem szólnak azok semmi/.
csak ... röhögnek, mondoIta mély
meggyőződéssel az öreg. 

rjál mink is röhögtünk azon a
sok slilellen hazugságon és
inclokoláson, amil valamelyik
endrődi belürágó összefércelt.

Kondorosi: liál csak azt
mondom bályámur<lm, hogy
máskor is csináljanak . ilyen
szép gyűlési és kérjék a nagy
fejüekel, hogy gondoljanak cl

szej?éhy falusi emberek dolgá
val is. Vigyázzanak, hogy jó
árö legyen a buzá nak, kukori
cának, meg a jószágnak, ak·
kor rendben lesz minden. MerI
ez az igazi és zsehbevágó jó
kisgazda poli lika. -

Gyomai: Ho·hó Iwmám. Most
maid mink kövelkeziink. MaId
megmulaljuk, hogy Oyomase

. kulyabagos; - Nttlunk is fel·
nyill az emberek szeme. Már
is megindult a munka. Csinál
lunk olyan "Hombár! a a főis"

pán ur támogalásával. hogy az
epe rázza klgyelmeleket az
irigysegtől. Ozl olyanok is
vannak az élén, akik tavaly
még másnólál fülyüllek, Ta
nulunk konlám és jobban meg'
nézzül{ Oyomán is, hogy hol
laláliuk meg a boldogulás ul·
jál. Hál majd meghl'Jjuk kend,
tekel, reméljük, hogy nem ma
radnak el.
Endrődi-Kondorosi: Oli le·

szünl(, oszt meglátjuk, hogy
milyen a gyomai virtus I (Vo-
nalra ülnek). '
~~

Magyar diáksors
Erdélyben.

Az iskoloi beiratások előll a
hírhedt magyarfaló Chele'lan
feliigyelő értekezletre hívla ösz
sze az erdélyi állami és feleke
zeli iskolák faneróil. Az állami
lanilókal kioklalla ali'mfelügyeló,
mil kell lenniök és a felekezeti
lanilókaf, mil nem szabad lenni
ök. A fanfe!ügyelö közölte a
lanilósággal, hogyafelekezeli
iskolák f~lekezeli ünnepeken
nem lar/ilat szünnapol. Vala
mennyi növendékről "Ti/kos
személyHapot" kell feifekfetni.

l-la a tanuló felsőbb iskolába
lép. a lilkos'személyi lapol az
illető felsöbb iskolához keJlto
vábbitélni, ha pedig a lanuló ki
marad az iskolából, llR"Y li/kos
személyi lapja az állambizton·
sági hiva/alhoz kerül.

refe
ki~gi1Zda polilika, ilt él kisgaz·
da ludomány és az igazi nép,
s/crelef Pisi a mfi!?"

Endrődi: Ez mind igaz. Ha
n'21ll szég-yelnél\, be is valla'
nák. Azonban ludják élzt az
endrődi gazdák is, hogya jó
korlespiz sok embernek ui el,
vet ado!i már. Nem is sokat·
adnak rájuk. UI?Y vannak, mint
a szarvasi rendőr a Vaszkó
sógorréll. RiJripakodoll, hogy
Szarvélson este meg kell gyuj,
Jani él kocsi lámpáiál, nem lud
ja kend? - Tudom éll, feleli
a sógor. Hát al<!wr miért nem
gyujlja meg? Hál azér - mon
dA Ó, meri a ló mind a két
szemére vak, ozt ugy se ltllja
a világol. - Az már más ...
IlYll~odoll meg a rendör. igy
melr mehe!. - Hál ill is ugy
van. Akik vakok. azokat még
lclebeszélhzlik minden bolond
gombával, akik lálna\<, azok
Illeg csak nevelik az crólködé~

. süke!.

Gyomai: Ugylálszik, hogya
nllZgyei kisgazda ujság is End,
rödről kapla az adatokal. Oon
dolták, hogy Gyula elég mesz
sze van, lehet lódilani sokal,
ugy.sem ionnek rá. De a Var
ju;József kOl1láll1 nem hagyld
az igazságot, ozl amugy meg

adia. nekik.

reTe
Gyomai: Jó ref,w ell elyómfiai, l"

i]()vá kövelkeznek ?
Endrődi: Orosllá7ára men- l

nénk az ors:u'tgos vasárl"a. l
Gyomai: l'jé.l élzli'ln vasárnap, ll·

ra nem IllMad ot! cl Csizmadia
AnJrás beszámolójara? Ugy!
halloll1, bogy nágy felvonulás I
l<é'3ziill? l

Kondorosi: Hát iszen meg I
is érdemli András bályánk,

ilo s,; y . ~lJ('~ll~IJgélsSlll; .. ugyan-l'
csak 101 lonolie magol nem·
csak rangban és terl11eiben, de.
méR az ékesszólásban is. End·
rőJön is kiietl magáér!, elhall'
gatiam volna estig is.

Gyomai: Hdt ami igaz, csak
iga z. s.'.örn yen szép gy íj lé sük
voll lwmf.lméknak. l:gy Idesil
irigl'(:lliik is, llJCrl hCJílY hal il

ji.1rils kk mégis c~;i:1k Gyoma
voind. De hogy tudlák azl cl

sok hir2s emberl megszer('zni?

Endrődi? t-Iát bizony lwn

nüni<et él fóbiró ur is, no meR"
a főispán ur is kisef!ileit. S:<.C
gyen ide, szegyen oda, a mi
szép szemünl<ér! alig jöll vol·
na le Endrődi:!? az Orsl-ágos
MezógClzdasiJgi Kamara elllÖ-

. ke, no meg az Országos Hi·
f~ls7öve II; e!-elvú.érigdZ~F'llóia,

ha oem kJI voln6 ió párlfi)

gónk.

Kondorosi: Büszkék lehelnek
bályáil1Uramék. hogy Endrődre Kondorosi: Hát a füllentéshez
a ma~yar gdzdtli< olyan kivaló is éri,zni kell, nierl hamar ulol·
vezérei ieiötlek. Csak azl nem érik aL ilyen fickól, akár a
értem, hogy al<adhaloll megl:> sánlakulyál. Hogy lehet józan
maguk közöli olyall l,ófic, aki ésszel olya I irni,hogy a "ven
Ie akarja beszélni a gazdákat dégekel" éi plebánián3-4 kis
a részvélelről ? gazdCl fogadld, a templomban

Endrődi: Hál eesém, régi 84 feinőIt voll, a gyülésen alig
nóla az. tlOgy a lehl2rhordó 300 személy "ténfergelt" l ?
szamár nem áll ki futtalni an- Endrődi: Ebből megini ta-
R"ol ielivérrel. Aid illhon a nép· nullunk. Ha valaki egy dolog'
vezér szerepél szereli iálszélni, ban füllent, IliHudik az él mli-
nem szivesen veszi, ha nálánál si~ban is. Ha a megyei klsgaz-
s(,kkal okosabb és a népéri da lap ilyen, valóllanságot be'

évlizedek óla becsüleliel dol· V('S7 és· kinyomfal, nem bizha-
160ZÓ emberek világosilják fel iunk benne akkor sem, ha po-
a falu népé/. litil,ai dolgokról is ir. -l<ü'

Gyomai: Csak azl esodálol1l, lönben a helyi iudósiló ugy
hogy még akadnak olyanok, látszik nem végezle el a ll.
akik hallgaInak az ilyen szó' elemH, meri 011 meglanilanak
szályárokra. Mindig- i)Zt kiabfl!- 100 olvasni. Ö csak 84-i~ lu-
ják, hogy nekünk csizmás- doll.- Az O\lárköriíl és az
kövel kell, aki vér él mi vé- il1arossekreslyében löbben vúl
rűnkhől. Ez ismeri a pélrélszl. lak száznál. - Hogya lemp·
ember baját, ez nem vezeti fl?l- lom Ileg y lömegél hová IlZszi,
re, ez nem zsarolja ki, ez se' arra nem tud felelni a bölcs'

gil rajta. És mosl jobb nekik a Náthán.
lakcipös kisgazda politika, Gyomai: Én nem voltam a
mini Csizmadia András izig- lemplomban, de a Byülésl vé
verig magyar gondolkodtlsa? gighallgatlam. Nagyon szép lö'

Kondorosi: Pedig, ha csizmát meg voll. .....,. A piactéren lalán
akarlak, András bácsinál teldo- 20-30'an lehé~llek, akik nem,

tél yes nonál láll!(Illak volna l? menlek ile a községháza ud·
A CSiZJ11dSzárba beleférl volna varára, hanem ellóglak a Domb-
az István sógor Máféval, meg szög felé. - liát ez vol! az a
az öreg CseszIttkkai egyiill és hires lünlelés.
onnan kiabálhaiiák volnél, az I Endrődi: A körökben olvas

. uri kisBazdáknClk, hOBY ,.itl il ~ ták ét Magyétr Alföld~t. mert

Nyugalombavonult
az endrődi kiltolikllS egyházköz
ség két érdemes tanitónője : özv.
Vörös ferencné sz. SchcdeJ Ste,
fánia és vitéz Féllkas Lászlóné
Gyuricza Margil. Özv. Vörösné
32 évig tanítolt Endrödün. férje
is az egyházközség kiliillö rani·
t6ja voll, s 1918-b:in a "spanyol.
ragály" áldozata lett. Sciledel Ste·
fánia egy hossZll emberöltőn át
nagyszerüen belül1ött hivatás ér-
demeivel távozik al iskola katcd
rájáról. lslen óvja és minél hosz
szabbra nYlljlsa· ileld a pihenés
éveit. Vitéz fark3sné családi kö·
rillményei és kisebb foku gyen
géll<edése miatt kérle nyugdijaz
lalását. Mini ürömmel Ilalljuk, az
iskolai nevelés helvett él CSJládi
nevelés fontos ügyÍ<örét látja el,
egyenlöre még csak a nyáron szü·
letelt kis fia körül.

Hirek a megszálloU
területekről:

Az egt'sz Icgál és Be32,arábía
kulmricatcrlTIése elpusztult a szá
razság miatt.' ,,'

Az Adverul címíí oláh lap fel
háborodik azon, hogya magya
rok még Bukarestben is hango'
san mernek magyarul beszéllli.

A bukaresiÍ pályán a ftrenc
város Jabdarugóit az oláh csapat
nak Jru~koJó közönség megdo
bAlta.

A halármenli magyar pilspök
ségek lét,~zését államellenesnek
mondja egy oláh napilap, mert
csak a revizió céljait szolgálják
és megszünteiésüket követeli.

Prókai Rudolf magyar vasuti
tisitvisel6t, mert a budapesti rá
diót hallgatta és leányát magyar
iskolában tanittatja, az oláhok el
akarják bucsáitani hivatalából.

Vaszari Piri és Faragó Ödön
művészek munkácsi előadását az
ungvári országos hivatal,betiltotta.

Az eperjesi városi tanács elha
tehozta, hogya katolikus temp
lom elölli parkból eltávolítják a
48-as szabadsághösök emlék
művél.

Abból az alkalomból, hogyan
gol képvisel ök levelet tettek köz
zé a magyar revizió érdekében a
Timesben - irja a Narodni Lis/y,
hogy Csehországot senkisem kény
szeritheti a békés revizióra, de
az angol sajtó reményt és nyug
talanságot kel t él Fetvidéken.

A szeghegyi svábság most ün
nepelte oJalelepülésének 150 éves
jubileumát, melyen dr. Popp Fü
löp evangélikus ptispök tartott be
szédet és azt mondta többek kÖM

zött, hogya jugoszláv állam ke·
retében igazi hazát talált a né
metség, ahol szabadságban fej
lesztheti ki faji értékeit.

A PH5ztamonostoron
tartott iskolánkivüli népll1üvelési
tanfolyamon Bencze Józsefné kon
doroslélllyai LillililllÖ - mint" lllíí
mama" - vel.eté~.;ével üt fié:llal
cnuródi tClllitóoü vell r~s7t. Mint
örömmel halljuk, "llajadonaink"
példás szorgalommal és szép ered~

ménnyel végezték a tanfolyamot,
csak egyből hoztak szekundát. Az
Apát ur azon kérdésére ugyanis,
hogy a nyári kiránduláson melyik
szerzell völegény I, egy sem tu
dott "igen"-nel felelni.



E n d r ö d ö n a NagYPcJ'Cso,
dűlőben 8 kis hold, Oécspás
IUl1non 1 ko hold 266 n. öl föld
kedvező fizetési feltételek mel
lett olcsón ehidó. Érdeklődni

lehet Béltéscsabán, a Békés
megyei Kereskedelmi Ban!wál.

Kat. Népházban egy ihlet·
helyiség kiudó.

Használt tégiát, vályo~

gat vesz Csuvár Mihály
gondok.

SCHUSZTER FERENC áll. vizsg,
fogász G yo m á n, Mátyás király
u. (volt kis templom ll.) 6 szám
alatt fogászati mUködését meg,
kezdte. Foghuzás, fogtömés és
mindennemU fogpóUás.

ÁzEndl.·öd",G)'OlndA
Talíaréh.pénztár IH.
Ilnindcnféle

qdbonc."l:n(~n!lüt
Ilnc"ga~ piiu'i lll'<u-a
.....·d.Sá .'01 ..

-----------

A Katolikus Népszövet
ség Temetkezési
Segitöpénztára

utián ininticllki I<ÖI~nyilhe! az cil:al:iJo
zás [Illat! jelentkezi) 'goll(!l'\n, Illl:gnyug·
vást szerez,hel magának és csal<\djának

Iratkoz:zék .be tagul
Iilert ezáltal cseké,y ilavi wgsagi tlij
eIJell<:b..:n oly összcgíí teln-:tési st:gcly
ről gondoskodik, ilmelyb61 a gyc)gyke
zelés, temetés minden I<iaú;\sa ft:dcz
Iwtö. ;\ I.ell:etési segeiyakció{ a na~r

váraúi egyházmegy'?l Apo:,tol i l«()flll{llIY-

zó ur í933."9~(i sz. al;:!l jú\'áhagY(R es
ajánlja.

Togfclveki é:~ il diiak bc:lizet~se :lZ

Enurocl-Uyoll1ai TalzarN:pén(úr rt.-IIál
Endl ödi}:).

T:J.~ ielt~·! 'IlindtIl 14-V:; ~'\' !;ű7.!ilti

e~'Y{~n. .
Orvosi vilSt;alat nincsell1 ! .cgkisebb

havi díj 50 fillér.
~:--•. -- z:t ..·..:;..;,:",a;-.a" .........--.w.e.:::.. bl'_~
~Az Egyhilzrl!egyei ll:1tösjg 12:~8imj4.

SZálllÚ cJlf\edélyévcL"
S/.crl<cszté::hl és J(jad;\!:érl fel ci !);; :

",,' aHhier~~v<t;J:'gy
Nyol1ltalla a nI1:lIlg:\ria" kii llyvnY0n1da

vállalat, UYOllláJl.
felelös lizelllvezetö: Teke! ~áL\dor •.

A ló kivitel is megindult N(~-I

llIetországba. A 100 holdon
aluli kisgazdaságok Németor
szágba szóló lóexportjál a Han
gya Központ intézi. Augusztus
második felében aDunántul
több városában tartottak lóso
rozást. A némelek tiszta me
legvérü 164-172 cm. magas és
3-8 éves korban levő lovat
vesznek ál. A lovakért 425
560 pengőt tizettek minőség

szerint. Csak a jóhusban levő,

jóltartott lovakat vásároljúk.
, _.-...---------_.......

~abona-é~. ~J1atpj,Bc. A ~ó~ I 6SSZEL-TÉLEN I<ülönö
mal Nemzetkozl Mewgazdasagl sen nél!, ülözhetetlen lIlinden
Intézet arról számol be, hogy házlar/t)sban és gdZC!lJS<1g
az idén Európában' 20 millió ban egy III e g b i z !J () t Ó

málsáva.l kevesebb ~uza te~-I ÉBRESZTŐÚR:\.A I\leZÖ

meH, mmttavaly. A gabonapl- luri T A U B E R cég I<öz
a~o~1 a :forg~lom élénk, mert a I tudornásuan CSal( jóminö
kmalat . IS. n~veI~,edett, ez azon- ségeket hoz forgalomba,
ban nenu arcsokkenést ered- n d I' l I "I l

. It P t' Ot ét I 80 ~en e.jen leve ezo apon.menyze. es l a v e l'e a ° •• • •• 1

kilós lis%avidéki hll7.úl 15.(iÜ-- I ~otaUas~~I..es mersel~elt
15.75 [iJléres áron jegyzik, __ I aron sza.ltt
a lakarmányál'pát J2.50, a za· -r A u B E R
bot l3.GO filléres áron vásá- M E Z .O" T U R
rolták.

Gimnáziummai szemben
A sertésvásár az utolsó hé

ten lanyhaságol és némi ár
esést jelent. A 130-150 kilós
fiatal prima zsirsertést azonban
igy is 110 filléres áron vették.
--- A hiwtt marha ára a kör
nyékbeli vásárokon 55-60, a
szoposborjué 60-80 között moz- I
golt. .-

_ MunkásailIk figyelmébe. Az I'

egyházközség gazdasági bizott
sága 12-14 holdat feltörni akar i

a peresi legelőből, mert két év l
óla csak :)2-56 lehénjárúst köl I
le az e környéki lakosság. I

. Ugy t"7.l, mint amellette le- i
vő 20 kishold szántót3 évre I
dinnye- és' veteménylöldnek I
bérbeadja a sokgyermekes sze~ I
géoy mllnkáscsaládok részére.
Jelenlkezni lehel CSllvár Mi
hály gondnoknál, Mészáros Já
nos és Németh János egyház~

községi ta"okllál~

Kgrlátozni akarják

aszekérfuvarozást.

A budapesti száHitó-cégek
(speditőrök) kartelIje kialakn- I
lóban van és azon doigozik,
hogy az országutakrói a mező

gazdák és földmüvesek szekér
fnvnrozása tillassék el és jövő~

ben iparigazolvány alapján 
csak a hivatásos kereskedelmi
és ipari l11varozó vállalalok
végezhessék az áru-fuvarozúst.

Mecsár András képvisel<:>, al
Országos MezőgazdaságiKama
ra elnöke előterjeszlésselélt dr.
Darányi Kálmán földmíveles
ügyi miniszterhez és nyomaté
kosan felhivta figyelmét erre a
földmü velő nép nagy rétegének
sulyos anyagi kárt jelentő moz
galomra:
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A ~~r~:{,~id;é~:::~:kéS I Közgazdasági hj rek ItL~.JlLI..E~~
kivánsága és kérelmc a Kor~ aa-•..- rei<.r - ,;;;_·-. --..,;;.,..;,,;0,;;;;""'·· _ ..··· 00··__-· _· ; ;;.._.._- _ - .· ;,;i ;';'O; ..~.,;;·;~;-.'O ,;,'i'i- Endrőd - Gyomai

mánytól.. - G ö k" I' Ta!-<árékoénztár H. T.
Az endrődi 12 pont. Szállitás kOIföldre. ylim 'Ies JVlteli.in!{ jc enlős r

Az endrődi .Gazda- és Mun- ll~vcl:~.déséről sZám(~1 be. a nl. I E:nclród
kásnapon" elhangzoll köz~ és Németországba való szúllítús- kir. h.ulkcreskedelrm llivalal. FiókiiJ!ézet: Uyollla. Tl'!d,,::: i:lldri'(};~
mezőgazdasági szakelőadások ra különböző aszalt, szúritoU Folyó évben augusztu':; végéig j l'olY(lsil rövidlciáralu 1I!(~/ög:llda~:\.gi
nyomán ~ az összegylilt több gyümölcsöt' vegyes vaggonléte- kiszállitoUuk al: alábbi mcny-! külcsölliikl. Elfogad it'it>lOIHt:\snélkiili
ezer főböl álló gazda és mun· lekben keres bármilyen meny- I betéteket a legmag<lSClbb kamat
k Á t·· lább" l k Inyisébael: 299 vaggon nyári al- I II tt'«S omeg az a I .lavas ato . é b T" t l' G dák - me e .nYIS bG en a lszan u l az . t 6023 ú l .. tél hl'). felterJ'esztésél halározta el a m. ma, ill zsa WI' l, ,) O.J !

Értékesitó Szövetkezete Debre~ í. kir. Kormányhoz. ! vaggon szilvát (tavaly csak 290 i

.1. A 'jobb lermény-értéke- cellben (Kossuth u. 44.). '--1 vaggonl,) 21 Vf.lggoll korai sú>- ;
sités és munkaalkalom biztosi- Az árat, minőségetab Budapest lől, 7400 vaggoll öszibaraekol, i
tása céljából kérik a Körös ha- csepeli kikötő kéri megadni. - 9400 mázsa görög- és 4200 q. I

józhatóvá tételének sürgős meg- Ugyancsak ezen szövelkezel vá- sárga-dinnyél, 407 vaggon pa
valósitását.

2. Sürgelik a Tiszánllll zárt- sárol nagyobb féleiben ugorkát, radicsomot, 3000 mázsa fok-
buzatel'iileHé nyilvánitását és a zöldpaprikál, nyersfogyasztásra . hagymát, 1767 vaggon vörös
80 kg-on felüli prima minősé- alkalmas paradicsomot, borsót hagymáI és 20 vaggon zöldpap-
gü buza márkázásál. és bUl-gonyáL _ riküt. Kajszinbarackról nem·

. 3. Örönimellátja a falu né- tesz említést a jelentés, viszont I
pe az egészségvédelem széles- jelzi, hogy szilvából még 175

.körü' kiterjesztését, a faiusi Védett gazdák vaggont akarnak kiszállitani
"egészségvédő-házak" szapori- Németországba.
tását, kér~ azonban,. hogya figyelmébe!
kórházi költségek és gyógysze-
rek árát lényegesen csökkenlsék. A gazdatartozások rendezése

4. A mezőgazdasági terme- túrgyában ldadolt 10.000:1935.
lés fokozása és munkaalkalmak M.E. sz. rendelet 24. §. 7. pont
létesitése érdekében - a szi- ja értelmében, ha a "védett bir,
kes területek javitásál'a u. n. lok" törlését felfüggesztették a
"digózás" céljaira - hosszabb -védettség törlését ezen rendelet
lejáralu, olcsó kamalozásu' ál-
lamkölcsönt kérnelL hatálybalépése . előui időről

5, Sürgősen megoldani kér- iennálló hátralékos szolgáHatá
jük az "ármentesítő-lársulatok" sa elmulasztása . okából csak
állami kezelésbe vételél, a tár- akkor lehet elrendelni, ha a
sutatok . tisztviselóinek állami gazdaadós az elmaradt szolgál
státusba való beosztását, s igy tatásokat 1936. október 31. nap
az ártéri munkálatok intenzi-
vebb megindilását. jáig nem pólolja. Méltánylást

6. Mezőgazdasági szempont- érdemlő esetekben a biróság
ból okvetlenül szükségesnek és kivételesen megengedheti az
sürgősnek larlják a tüz- és adós l<érelmére, hogy az elma
jégkár-biztosilás áIlarnosilását, radt szolgáltatásokat legfeljebb
ennek folyamán a kötelező biz- Ob
tositás elrendelésél, s csökken- 1937. évi okto er 31. napjáig
tett biztositási dijaknak buza- - a biróság.által megállapitoll
adó formájában törlénendő be- időpontokban - részletekben
szedésél. fizesse meg az adós.

7. A közadóztatás mielőbbi A éd lt <1 d d' l h' t h'v e 5az aa os e a 1-egyszerüsilésével -.' kivánják a
buzaadó bevezetését és ará- vatalos községi bizonyítvánnyal
nyosan növekedő kedvezmény igazolja, hogy az 1934. és 1935.
biztositását a sok gyermekes években a naIDT' aszály miatt
családok részére. sulyos elemi kárt szenvedell

8. Ugyancsak különleges és tartozását emialt nem fizet-
kedvezmény nyujtását kérik a hette. Ennek birtokában és csa
telepités végrehajtása alkalmá
val' a sokgyermekes munkás- tolásával kérje a biróságtól a
családok javára is. tal'tozás részlelel,ben leendő

9. A munkátlanságot és he- törlesztését 1937. okt. 31-ig.
nyélést elősegitő téli u. n. "in
ség-munkák" helyett olyan köz
munkák (csatornázús, utépilés
stb.) megindiLását, illetve to
vábbi kiterjesztésél kérik, me
lyek a dolgozni akaró és jó
szándéku munkásságnak a meg
élhetésI bizlositják. Fontos,
hogy e közmullkákat a mun
kásság "vállalkozó-szövetkeze
tei" nyerjék el.

10. A jobb érlékesilést szol
gálná, Ita a "Nónius" fajta mel
lett a telivér és fél vé.. ló-faj
lák tenyésztése vezeltetnék be
Békésvármegyében is, s a na·
gyobb:községek külön törzs
könyveiéshez jussanak.

11. A vármegye északi kö
vesul-gócpontjában: End..ődön
rakodó-kikötőt és jelenlős ál
lamsegéllyel gabona-közraktár
épitését .kérik.

12. Avasuli szállilás és sze-
mély-forgalom növekedését lé

.nyegesen elősegitené a MAV
személy és áru-tari fájának csök
kentése.
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I~~IteIJl1\etté.k
GÖDlbi ~ Gyulát

AZ UTOLSÓ ÚT

Pannonia virágos kertjébcn I

ismét egy hatalmas tölgy-óriús
dölt ld. Az élet és halál Urn
kiadta a kommandót, s a ka[o
na engedelmeskedett a felsőbb

parancsnak s vigyázzba állt :lZ

Ürók Biró. :t Iegliihh J1;Hl!Il"
elött, Ilogy számot adjon súrúr
kodúsúról.

A magyarság milliói mélysé
ges gyásszal és részvétteljes
megilletődéssel őrzik emlék.ét a
kiváló állandérliunak és az lilla
közbenjáró fegyverével esdik
lelke számára a Mindenható
könyörülő irgalmát.

Hogy mil vesztett az ország
a tragikus véget ért Gömbös

· GyuláLan, azt mérlegelni az
utókor történetírója lesz hiva
totl. K o p o r s ó j á n á lot t
láttuk azonban Euró
pa mindazon nagy nem
zeteinek legkiválóbb
k é P v i s e I ő i t, akiknek ba
ráisága, közgazdasági és politi
kai kapcsolata mostoha sorsunk
szörnyű tragédiájáhan a ma-

· gyarság gazdasági fejlödését,
_erősödését, nemzeti vágyainak

biztató reménységét jelentik.
E megbecsülés és tiszteletadás
legtöbb bizonyosság arról, hogy
Ki volt nekünk Gömbös Gyula!

A király-kérdésben elfoglalt
álláspontját nem tudtuk magutl
kévá tenni és azt is valljuk,
hogy 1921-ben nagyon r~hibá:
zolt magatarlásával a tnanol1l
szerződést alá nem iró és azt
~oha el nem fogadó Károly
király tl'ónrajutásának megaka
dályozásában, de tárgyilagosan
cl kell ismernünk, hogy r e n d
kivüli emberi és ál-
lamtérfi ui képessége
i t mindig a ID a g y a r n e m-.
zet érdekében kivánta
h a s z II o s i t a n i, magyar faj
táját rajongásig szeretle, egész
közéleti müködésében annak
gazdasági és erkölcsi megujho-

·dását kivánta szolgálni, benn I
az országban példás rendet és
békés alhmoszférát teremtett, a
külsö országokban pedig nem
zetünknek becsülést, tiszteletet
és hüséges barálokat szerzett.

Különös elismeréssel adóz
hatunk valamennyien még an
nak a csodás kilartásnak, ál I·
hatatosságnak és rendkivüli
akaraterőnek, mely kiváló ké
pességeihez társult, samelv
cselekvő, aktiv emberré és po
litikussá lette Gömbös Gyulát.

Nemesak azt- jelentette ez,
hogy minden protekció nélkül,
saját tebetsége és rá.lermeltsé-

gével a murgai tanítói-lakból
az ország legmagasabb köz
tisztviselői állásába jlllotl, ba
nem azt is, hogy polilikájának
tengelye és célkitüzése a csc
leb'és, az alkotas voll.

Ne felejtsük cl, hogy cgy
IllcglépeU, koldus orsztl~ kor
mányzását kellctl Mvcnnie, ahol
csaknem a kétségbeesés uralta
a tömegek és vezetök lelkét. 
Az is valóság, hogy kormány
zása alatt szörnyü aszályos esz
tendők sivársága akadályozta
nemzetépitö munkásságában,
hogy talán századok óta olyan
szociális nyomor nem dühön
gött a magyar földön, mint az
elmult éveld>en, mégishihetel
len erőfeszitéssel átIáballuk a
nehéz időket és Gömbös Gyula
közgazdasági, szociális intézke
dései, a védetlség, ulépités, a
külföldi értél,csités megalapo
zásával és más közhasznu mun
kájával lélekzethez juttatta az
ország népét, fenntartotta és
megszilárditotta a társadalom
belső rendjét akkor, amidőn

Európa sok nagy államában a
felfordulás és vörös fon'adal
mak szörnyii pusztitásai ser
kentették propagandára a ti
tokban nálunk is gyujtogatni
vágyó kommunista banditllkat.

Nagy ér lék, magyar érték volt.
Igaz, nem pótolhatatlan senki
e földön. De az is való, hogy
ilyen válságos időkben gyakran
egy·egy rendkivüli ember aka
ralerejétől és cselekvőképessé

gétől függhet az ország talpra
állása vagy végpusztulása is.
- 1918-ban egyetlen magyar
ember nem akadt, aki meg-
akadályozni tudta és képes lett
yolna az orszúg összcomlását
jelentő forradalmárok kicsiny
csapatának vakmerő, de gyá
szos sikerre vezető felvonulását.

Most is hasonló időket élünk.
Most is aktiv, kemény, vil:\go
snn látó, kere~ztény világnéze
tü, fajszerető és erőskezi.í em
berekre van szükség. Ilyen
volt Gömbös Gyula és ezért is
sajnáljuk elmuHát j mert hasonló
kvalitásu vezérpolitikust keve- I
sct találunk a magyar parla
mentben.

A körösvidék magyar népe
kegyclellel gondol nagy halotl
jára és azt kéri az Uristclllöl, I
hogy engedjc valóraválni Göm
bös Gyula legszebb álmát és
programmjának végcelját: a
boldog, nagy Magyarországot I

Gömbös Gyula, Magyarország
miniszlerelnöke olí.lóber G-án a
München mc!letti Nenwittels
bach szanntórilllHhnn meghalt.

Hónapok óta sulyos vesebán
talmai voltak, s . a gyilkoskór
végüllegyőzlea sziklaembert. -:

Németország teljes katonai
pompával Hillel' veZér jelenlé
tébcn bucsuzotL a nagy magyar
halottól. Negyvenezer ember
velt részt a müncheni gyász
menetben.

A miniszterelnök temetése
október 1Q-én, szombaton déle
lőtt ment végbe óriási részvét
mellett. - Százezrek gyászoló
sorfala közölt kisérték útjára
Magyarország halott miniszter
elnökét. Négyszáz koszoru di
szitetle az Országház kupola
csarnokában felállitott ravatalt,
köztük Viktor Emáuel olasz
király ezerötszáz szál rózsából
összeállított koszoruja. Az olasz
királyrés Mussolinit gróf Ciano
külügyminiszter, Hitler vezért
Göring porosz miniszterelnök,
Boris bolgár cárl StoiIov bol-

. gál' követ, az osztrák államfőt

Schuschnigg szÖvetségi kancel
lár, a lengyel kormányt Liep
kowski Szaniszló lengyel kabi
netirodai főnök képviselte, Min
denik koszorut helyezett Göm
bös koporsójára. Feltünt a sok
sok koszoru között a felkelő

spanyol vezér~ek: Franco tá
borlloknak a . piros-arany-piros
spanyol nemzeti szinekkel ékes
koszoruja. Az ország előkelő

ségei,' töméltóságai, Horthy
Miklós kormányzóval az élén
kisérték sirjához a nemzet nagy
halotIját. .-

A koporsónál RaHay Sándor
evangélikus püspök gyászbeszé-.. .

de után dr. Darányi Kálmán
miniszterelnök, gróf Széchenyi
Bertalan a felsőház, dr. Sztra
nyavszky Sándor a képviselö
ház' és dr. I vády Béla a Nem
zeti Egység-pártja nevében bu
csuzlatlál< megrázó, fájdalmas
szavakkal az elhunyt minisz
terelnököt. -

"Nincs és nem lehet kor
mányférfiu - mondotta magas
szinvonalu, meggyőződésteljes

beszédében Darányi Kálmán
- aki nemzetét nagyobb od
adással és nagyobb munkabi
.rással szolgálta volna, mint
ahogy - Gömbös Gyula -

akarta és tette, egy pillanatra
sem uyngodvún, mikor az or
szág valamilyen belső vagy
külsö érdekeinek felkarolásárú1
volt szó. Gazdaságpolitikájának
vezérlő gondolatává a széles
néprétegek boldogulását tette...
Olyan szociálpolitikát akart,
melynek áldásai eljussanak a
legelrejtcltebb tanyák legkisebh
hajlékáig is .. "

A gyá:;zbeszédek elhangzása
után az Operabáz. énekkara
gyászdalt énekelI, majd a film-

. harmonikus zenekar gyászindu
lójának hangjai mellett megin
dult a gyászmenet. - Gömbös
Gyula koporsóját nemzetiszinü
gyászlepelboritotta be, amelyen
a világháboruban viselt roham
sisakja és kardja nyugodott. A
koporsó előtt egy közkatona
vilt~ a miniszterelnök sirke
resztjét,. mely~n ~gyszerü~n csak

, ennyi volt it;va:"Ht nyugszik
vitéz jákfai Gömbös Gyula. Élt
50 évet, meghalt ÜI36.. október
6-án. Béke hamvaira !"

Amerre a menet haladt, az
ultesteken százezernyi .. tömeg
levett kalappal, mély megillető

déssel bucsuzott a nagy halot
tól. A sirban . a koporsó alá
sziilőföldjének néhány fogét
helyezték. A murgaiak három
tagu gazdaküldöttsége egyszerü
faládában hozta el, hogy hazai
földön nyugodjék G öm b ö s
G yu l a.

.A himnu~z hangjai és ágyuk
dörgése mellett eresztették le
Gömbös Gyula kopot'sóját az
édesanya~töldbe, . melynek hü·
séges, melegszivü szerelmese
volt életében is. -

Békésvármegye
kisgyülése· .

erélyesen tiltakozott a vörös 'izgatas
ellen Napirend előtt Beliczay Miklós
földbirtokos itélle el kemény szavakban
a magyarországi szociáldemokrata párt
és vezéreinek .szimpátia-nyilatkozatát"
a vörös spanyol kormány mellett. "Un
dort és megvetést érezhet minden ke
resztény magyar ember, mondotta, a'mi
kor gyllkqs banditák örjöngö fenevadak
pusztitásail és kulturellenes magatartá
sát sÚl1lpalikusnak merik fellünletni
azok, akik egyszer már romlásba és
pll~ztulásba vitték országunkat. A köz
hatalom gyors és erélyes intézkedését
kivánja e felforgatók forradalmi izü
ma~atartásával szemben". - A kis
gyülés tagjai egyhanguan maguké\'á
telték Beliczay indilványát és megveté
süket fejezlék ki a nemzetköziek de
struáló viselkedése fölölt.'
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K t I
-k 1If6, l IIJtezkedések fogyallwzásai rna- I akkor nem volna nehéz' olya o I US nag.ygyuIes l gyar~zzák is, ka~asztrófális és ! intézkedéseket tenni s oly túr-

remenytelen mégIs csak a lelki d I . l d
e<1yen~nlv meginoá"<> nlI'att lett sa a ml lercn ezkedés.t meg~
~. .; • t> .q • tercmteni, amelyhen uundenkl
A legernhersegesf'l)b és leg- meglalál,ia a maga szerény bol-

melyen az élet felépül és renn" delllükratd\lls8!~b j.n~bked(oseh: JI dO!;súgúL
mmad. Országokat clfo"lalhatoU scm tudnak ~cgJtelll, /w nem úll , ,A.z ar~~J:is~or hitegetett és
hódító kard, de nem;etek. és ~elyr? a lcll<ekben nt. ()rök I jolllszemusegeben oly sokszor
államok akkor lettek, amikor 19azsag uralma, Az a nép, megsehzell falunak üzen tehát
a népet barátai és nevelői rög- amcly Istent nem ismer, lOr- nz Egyház: Mindenben csak
höz kötötték, ekét és kaszát vényt sem fog tiszlelni, A faIn, Krisztusnak bigvjetek és min
adlak .a kez~be, hogy ne no- ~f1.1cly az Ur napj?t :neg nem der!kilől Öt kérj(~tek számon
múdkent ha.ls.lOlja ri zsúkmányt UI,I,~. 1:)~gasT~a szállnI nem tud, I M~rt Kr~sztus akarata, hogy
és kockáztassa kergetése köz- e~ "eszt! <~:le'K'.,egyew;ulyt,.mely I rnmden,kmek meglegyen a mjn
ben állandóan a létét, hanem 3': CllJ./).CL ero/?Szltös slkel'i..\t I denn:1IH kenyere, uzérl aki va
e~~be,~:öjjön a földdel, amely ImIOS!l,la.'i ..Ha feledésb,e fo~na~{ I léjúban az Ő nevében közele
bOlcsojC és sIrja, mnnkával ?1e~lIlI,}ll~U?k szent...:gazsaga.l, I: dik hozzátok, oly törvényt hoz,
I?egszo.IWíH kenyere biztositója u:ladsnJal es az orokkévalo- mely ezt lehetővé is teszi s
es c.s,aladI boldogságának hor- I ~a~ra .. elJ~.Jékeztet? <.'ne l\l;;i , .a munkát, otthonI. egészséget és
dozoJa. I szantoveto mu~kaJa mellol IS I emberséges lélet biztosit. Krisz-

A kereszténység is lulnjdon- I ~~, fog n~~radnl nem~sak a.. tlal! t~IS akarata, hogy az erén)' és
kép akkor vert (J"ökeret \'(oc'lco II ~1"1\eI11 ",~ él tel'lllCszel/%!tI i lIsztesség uralkodiék lehá! ez
amikor az emb;;'t a föld t'>sz~~ l Jl:Icl, mcl}' az erői fokozza s a li legzen közéletin{érŐvesszö(ök.
retelére és miívelésére IIIco ta- tureh~1~t megsokszorozza, hogy Krisztus akarja, hogy ember és
nitotta. Akkor kezdelt a ~la- a ..v~.nte!d.!ez . al~á.s szegődjön. ember közt különlJséget ne te
gyal' is nemcsak a csillagos ~.oro.s az eg~l.la. vtlagsze~'te,.1l10rt gyellek, mert mindannyian
ég~e tekinteni s arról kalandos I j 11~. es vér:lelzl .. az .A!:tIknsztns ugyanazon l\lel1n~'ei Atyának
ulJa 1l1.eseszerü eshetőségei t le- i l~t.Jat, Jn.el j ~n ,tobbe til nem te-! ,:,~gyunk gyermekeI, s abol ezen
olvaSnI, hanem házal épifeni s II Icm. A~ ego templomokban laraooznak szereleltel és Hcm
a mindennapi munka lerhében nemcsak miíkincsck hall1vad- gytilöletteJ, olt szolgálatra jc
és örömében az emberhez mél- nak el s. nemcs3k kegytárgya- ~elltkczhetlek: S Krisztus akar
só müveHség és haladás fellé- I kal gyalaznak meg, hanem lúh- .la, hogy mHldannyian lsten
feleit biztositani. S ll'rvanakkol' I b~l lipoyi ák az cnü)(~ri méHó-' szerel.elében gyarapodjunk,mert
amikor a sátor heh·~lt az ái~; ~;:001. 0:ClIl kímelnek $cm ll1'a~, jJ (~S<1I~ ..I~y b<?ldogulh~,tunk itt s'
landó köház felépíÚI, emelke- I' S"lll pm a~ztot, mert az Antl- udyozu~lletunkoda/olln - épp
det~. a~. Ur ol.fára is, hogy egy- , Itriszlusnak egyik sem hU, ő l aZ~l'l.. Jllzalmat. csak annak köl
befuzzon _ jobban. mint bflr- I csak rabszoJgatarlúsra vall he- I CSOl1ozzctek, kInek ez nyiltan
lllinö hatalmi szó _ millió I l:clldc%ve, K.creszlény magym'! ?~vallo.ll programja s csak Öt
gondolatot és akaratot s nelll-! Ja ILI nc ved ,l bc a Jlwszla,lnl 5; i :wvesselck.
zetlé avassa a földjén urrá lett n~l:ig~.i. a vörös 7.sarn~;ság i ..l~risz~u~ igaza ..a ,népnek is
ember szétszórt tömegeit. Az nepamllo küldötteinek meri: Iga~a, hr!sztus torvcnye a faIn
Egyház, amely a népct c föl- ők Krisztllsoddnl és I;iteddel i ~reje. J(nsztl~s tanitása és szel
~-jön lelelcpitette és a polgári együtt házadat, földedet, sőt' 1~ll1e ~ ~{~.zllepllek, a paraszt
eleIbe hevezette, elsősorban I gyermekedet és hitvesedel i:; sag mIllIomak, nemeslevele és
hivatott t~hát ,rá~llltatni azok-/ kivánják s pogány török mód· t~laj<;lonképp legnagyohb ki
ra az eroforrasoKra, amelvck jára l'nhszijra lüz.'c janics:1l'ok. yaltsaga. B.~csülje is meg s él
emelkE'dést hizlositanak és' fe-JI k('nt ;)"Jr.iúk ellened felbasz- JC~ vele! () egykor ugy szó!ll:
llyege!ó veszedelmct eJháríla- ~Hllni,. S te fall.lsi )lap, taniló, ~~~\I~o~n ~ s~reg~t.' mert lúltam
nak. Ezért Kriszfus s:r.ava, hogv .Jegyzo, orvos cs 1öldes\lf', ne é~lsegcl C~ s~(~m.Jat,. melj'el fa
aki tanitvánvail !lalloatja' Ut', hn;Sli c,-cr\)cn c szün1.Yü \,(11- l'Izells,ok ~S Jrl.ISll~dok ncm tud·
magát hallga-tj a, llellle~<Ii{ 'jOl;- SÚ;j idc,ién véredet, mert !Ja lak cSI.lIaP.lla~us.Olllllagál nyuj
forrás, hanem a n(~p legjobb van, t,örténc!mi felelósség, a lied t?tl~ elell~l es lta!ul, hogy ,a
harúLai és segitötársnínalc he- a vd:I~~()k (' ll':lf;iku:, klrCúll:lll foldl n.~hczsé~ek es szenvede,
lllutafko7.ása. Ez a vilúao! út- a leg!1:lg'yobi>. :;('1:. ll\jtl11 Il1lnd('1\ sziib('gCll

l
(og? lall~itószervezetpedig lIles- Hillel Ieltet és kell n CS:l l:'lll i gyozcd,~~llllcskcdö r.rörOI'I:"ts le
ereve es urúval együll a7. örök- Ol/hO;1 J.)()ldogsúgúl is mel;vl'dc- gY~'I1; Orrrr!ag:"lL I, irrúlja 11I:l is

énényil népmenlő program ui, s ha ves%cJldő/w b ment i l
?U1Hl'lnI1 Yllll1knute, de liilcg az

ah!ptetcl,ét e s~?vak1>all vallja: visszava.r:ízsO!ni. OHár és liiz~ cJ,ctmoslo.ha gyermckeinek s
"h.eresseLek "eJobb az Islen or- he\v egvmús szomszéds,'l<1úban hl,:~~l szelIden. és l.)álorit~an:
szágát és az O igazsúgát s a töhbi úlJ -s e~iyik n másiktól kölcsön- n·!o,JJe,tek hozzam Jllll1dnyújan.
mind hozzáadafik nektek", zi melegél és fényét _ de úl- luk 1arndla k és l,crhelve. vagy-

Hogya falu népe ö\lma~ára lalldósügftl is. Hozb~tunka me- lok s én l~legenj'JlIlelek tIteket"
találjon és ősi hitéhen, liszles zögazJasúgos és úil<:ltvéde!met ~Ie~eJlyllll nemcsak szóval és
erkölcseiben. értékes hagyomá- biztositú példaszerü lörvénye- aldas~;~l, .~Ia~lem a kereszlény
nyaiban lássa meg azt a7. n!n- ket, !tn a legl:lell1ibb embervé- ellJ!Jen olIerzet fclkellésével,
pot, melyen mindent fel- vagy I deIem elmal'au. s a gyermek, <.! nl:!y ellenállhfltatlan cn'j, S
ujra lehel építeni, ez minden serdülő nemzedék otthonát tI 1l11g azok, akik egy örök isteni
időknek, J.e J,ü!OJltlSCJ1 il nlO:;- J pnsztiló árada/nak kiszolgúltal- lerv Iélét tagadják, gyiilölködve
laniaknak első követelménye. l jul<, Íliá~)a\'aló lesz minJell és rombolva igérnek uj világot,
~.izonyos~. ho~y az elégtelen J rendszabaly, - az erkölcsi 1'0- de csak romok mara.dnak utá
1~ld, az ures kamra, a Pénz-l mo1;on n~m élet virágzik majd, nuk s azok<?p könnyezö töme
hIány, népünk mindannyi su- hunel~ tel1l~tö ékle~.enedi[:;.Nép- gek" addig O az egyéni és kol
Iyos és orvoslást váró baja. De I ve7:etok, nepnevelok oU kinn lekIIv kötelességtudás szelle
nagyobb szerencsétlensé,r a7: I a lalun, ~za"alok &s példáto k mének ébreszlésével az igaz
ősi erények pusztulása, ~. az az életnek s ne a halúlnak áll- ságtalumágból kiutat mutal s
lsten !élelme állat fCl!niarloll .ion swlgúlatúb31l 1 Hillel kell az lslen gyermekeinek szent
és e,dzett önbizalom megrak- ~ f~Iut af ő )og~ v~delmére és testvé~!Sögét!ell biztosilja az
kanasa A kercszténv emlékei- ervenyesIlésere IS folfegyverez- energmkat es eszközöket, me-
ből kiforgatott fa fu könny ü J ni s szörnyü felelősséget vállal- iyekkel az emberhez méltó
prédája lesz jölt-ment néPámi-j1?-3k, akik? .népet jels~avakkal l?uh 1Ucg~légedést nYI~iló uj
lók csábitásának s tújékozaílan es mcgvaJosJthat::dlan Igérete\.::- tarsadnlml rendet lesz lchctsé
lömegként terelik arra, amerre kcl m.lile Krisztus nem sa.iúti- ges kialakítani.
kaluudorok érdelíe kivánja, So- loU kI pártol(al, lwrmányokat Ellllek az igazsá<ros és békés
hasem volt még az ember a és gazdasági rendsl-crckct, lla- országnak szolgálaGíra hivja a
természeti kincsek oly l!azdaa nem az ember szabadságára falut az UI'. Ennek a meaértés
birtokában, mint ma s bll1é0i~ hagy;;},. liogyan munkálja bOl-1 jegvébcn .való megs.zerve:'ésére
alig volt kor, amelyben a n;o- d?gs,lgat - cs.al~ ak,özben mill- áll készen a pápa s az egész
mor oly általúnos és n'yomHsz~ dIg Istcn Qrnagat Keresse. Ha anyaszenlegyház.

fontos kérdését megtárgyalni, a
falu népét boldogabb helyzet
ben l\:risztushoz visszavezetni
volt programmja a három na
pos Országos Katolikus Naerv
gyüJésnek, amelyre nemcsak'" a
f?v~ros katolikus lömege, de a
vIdek sok ezer hitvalló katoli
kusa is felsorakozott.

"Az istenellenes eszmei áram
latokkal és halaImi törek\'é
sekkel szemben - mondotta
megnyitó beszédében dr, Serédy
Jusztinián azorszag biboros
hercegprimása, - amelyek már
nemcsak az egyházai, az Isten
akarata szerint alakult áIlamo- I

kat és a keresztény kulturút,
hanem magát az ember méltó
ságát, szabadságát, sőt életét is
fenyegetik, az egész világon
egyre jobban kezdenek fel
ocsudni az Istenben hivő em
berek".

"Mi magyar katolikusok lud:'
juk jól, hogy· az emlitett
romboló törekvéseket azzal le
het legyőzni, hogya lakossáa
nJinden rétegében iparkodunk
e!ömozdítani a hit szerint való
élelet, az állambalalommal kar
öUve pedig igyekszünk meova
lósitani' a krisztusi lanok~lak
megfelelő szociális és <1azdasáoi
reformo/;:at«. b b

_"Ezért tűztük,~d llagygyűJé
sunk programmjaul a maeryal'
faluval kapcsolatos kérdéscl-:et,
hogy a falu testi, lelki, szellemi
és gazdasági bajaH őszinfén fel
tárjuk és orvosiásuk módozatait
megjelöljük, hogy Krisztus ál
tal megtartsuk, vagy megmcnt-
sük a magyal' ialul az egyház
és hazánk számára." "

Dr. Serédi Jusztinián her
cegprimás m e g n y i l ó j :1 után
dr. GlalUelder Gyula csanádi
püspök tartolta meg alábbiak
ban kivona(osanközöH na l1)'-

halásu beszédét: b
A falu könnyíteni akar a

sorsán - mondolIa a püspök
s ezért a városba kivánko

zik. Mint q valami ellenállhalat-
lan toborzó 7.ugoll véoil! a vi
lágon a hi vó szó: - Iu~'gyjátok
olt a falu szeréuységét és siet
ve jerlek az arallytermö és
könnyű szórakozást igérö góc
ponlol<ba: ne törődjetek a szá-

zados emlékekkel, - a VÚI'0S'/
a gyár, az áruház, ahivalali
el?szoba gazdagolI kárpótol
mllldenért. S a tal u llIe<iiud III tn

és e!veszlelte önmagát. A hivő

nép bucsul mondott lell1plo
mának és belekábult abba a
kegyellen örvénybe, amelyben
gépesitett erők zuzzúk és" ol-
vasztják egybe az emberanva
got s ebben a nagy tő IIIkelc 11

ben eltünt, némaságra lett ká~
hoztatvfl az emberméltósáa
hordozója, a maga egyéni ki~
uraságát élő és boldogságát
anyagi lehetőségektől füg<1etle
nül is megvalósitó szabad lélek.

Vissza a faluba! Mint való
ságos vészkiáltás, hangzik erre
most ~z emberi ség legjobbjai
nak D.jkán. A falu az az alap,
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A falusi ember lelke ter
mészetszerüleg három ősi erő

nek vonzása alaLL áll: a Te
rCI11!ö, a föld és a embertár
:;ak ; vagy amin L Goethe kife-
jezte: a liszlelelet azzal szem
hen, ami l"ölötlünk van, ami
alatlunk vall és ami hozzánk
hasonló, ami melleUünk van.
Ahol zavartalan a falu lelkének
V,111zóclúsa az Islenhez, ott rend
ben folyik az egyéni és csalá
di éleI. Olt fegyelmezett kere-
lek közL érik a gyermek ifjuvá
és megszentelt ősi hagyomá
nyok védelme alatt él a társa-
dalom sejLje, a család. Ilyen
Jégkörhen minden egyes család
önálló kis zárt egységel alkot,
szinLe ,azt mondanám: valami-
féle iinálló kis egyházat, saját
liLurgiájával, saját vallási szo
kásaival. Az egyes kis önálló
sejtekel azLán nagy szerves
e.--r\lséaue fo aJ' a össze a közös
bJ", o

mennyei Atyának gondolata. '
A falu fölött fényesebben süt

az Isten napja, de ez nem je
lenti ali, minlha nem szaka
dozna reájuk is csillagtalan ~ö

Lét éjszaka. K,öLelességteljesités
és erkölcsös élet, áldozatkész
ség és munkakedv, becsületes
és kevéssel- beérő életmód,
ezek azok az erények, amelye
ken, mint rendithetetlen oszlo
pokon, emelkedik a nemzet
élete s amely dolgokat csak a
vallásosság Lud szilárdan fönn
tartani a falu lelkében.

- A talu teste a magyar nép.
A falu lelke a nép vallásossá
ga. Ez a vallásosság az a mó
tor, mely egyedül képes népün
ket fölemelni az eszmények
magaslatába.

- Spanyolország. primása,
Goma kardinális, még a mos
tani polgárháboru előtt nagy
haLásu pász/orlevelet irt a spa
nyol papsághoz, amelyben föl
vetctte a kérdést, hogy volt az
lehelséges, ltogy egy teljes ka·
Lolikus országban, mint Spa.,
nyolorszngbau, ilyen forradal
mi dolgok megtörténhettelc És
megrendült lélekkel állapitja
meg: nNem vagyunk többé a
nép szellemi vezetői, a nép
nemcsak gyanakodva néz re
ánk, hanem egyenesen jólété
nek ellenségeit látja bennünk."
Ha nekünk, magyaroknak, még
lJilJcs is dkunk hasonló fájdal
mas fölldált:isra, nem árt azért
szélnézni a mi népünk közt is"
vajjon nincsenek-e köztük is
olyan jelenségek, amelyek ag-

. godalommal kell, hogy eltölt
senek nlinket.

- Ma ugyan ai idősebb nem
zedék még ugy ahogy megtölti
tt>mplomainkat, de nem ve
szünk-e észre a fiatalabb gene
rúcióban sok olyan aggasztó
szimpLómát, mely azt mutatja,
hogy', részben a szociális gon
dok és anyagi nélkülözés,rész
beir a Lervszerii. lélekrombolás

N Y i s l t II r Zoltán nagyha
tásn hes;..;edé (dun, melyet a kö
z0nst\g ta ps vilJal'3i szakitotta le
illeg, Czcttler Jenő m, kir
titkos tanácsos, egyelcmi tanúr
a b.llll vúlságárói tarlaLL rend
kivül érdekes és nagy figye
lemmel kisért előadást.

V é g Ci i cT;. 'j',i(iZ Tií/llrJzér
pl'e!á!Hs, egyetemi [Guár tarlot
ta meg a második nyitvános
gyiilés befejező előadását ,. A
falu lelke" eimmel,
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GlatHelder piispiil, lélckhe-! egészséges maradjon és lllCg- I kel, ','<'lg)' pedig llagyitv<i, lor-
markoló beszéde ,nUm A n g e - l ujuljolI a világ O!HW1I, a!JollllC!(! zilva (;s túiolva világgá kiált
j o no t l a pápai IlUllCius jflk-! a te iste/ii jcíillatod szálL" I juk. A íalu. c,:,ak egységesnek

zel..L buzdilÓ. heszédet il lla~íY-I., A l:agY,~Yiii~~,; .. !H:'IS()<iiJ~, l:rq>- i e!!,:'p!ellleLil, (:Llt: kelt'~szu!~adt, I
gYlllés Ií.<lLoIJl.;.us magyar sen~- I pn a klllOnboL:u hrsad;~"i1l es l me:yl)('u kujon medret asolt

g~\hc~. .Krisztusl a falva:'.il:l II h,ilbuzga~mi e~:y~~üle.lc:k. !<ll'lol· l ~1ag;:í,!l~1;: a lult;si inlcJJigcl~cia
Vllll1l - mondot la a nuncIus Lak orszago;; erle;:.eZiel('ikd. _ .. l es kulon medret a falu nepe.
- annyil jelcnt, 11Jilll a I,alo- i Dl·]eIúlt II ónlkor Lczdódöél fl! - A veszélyt nc szépitsülc
likus tanoknak ismerclét oll 1Il1ÚSOdil{ lJyl['/Úil(h Lyüt',;s, :Ulll:- r 0s lie LI!;:ldjuk 1 '
lökélelcst'hben c!Lerjeszl(;ni. ~é'- i lyel1 Ne)' Géza v{lí·mi'~~'.'\'l fó-! Lehdellen sz,2Jnel hunynunk
lenti 3 krisztusi Icll,ölcleL mind· i jc;'yzö a magy.u· Ldll l:rl('i'~:·-": s a tll::1';\,;I.l' i':dn dlsú0ának
johban kifejles/.[cni: bizlositani I i'(~ lartolt VO'III.Ó el('~Hh,,;ü ,\/ t (egi,i"st:tiil>b f,.'jl'zekról I1c~n be- !
ama gazdag jóleLlckel, amelyt'k I Alföld, a végeL'tthai,dbn ll1~lc'YHr ~ sdlnünk.

a I,:r~sz,tén,y élet gyako.~'lús,úbó,!'I r~>Ila. a ,fü,gge[j(;1is~g ..és. s;r,~lbad-I ~~Z~ ~ válság ~l~rom ÍI'''~
az Igazsages, s~el:cle.t lo.rVL'n~e-1 sag erzesd lel"lnell~ 10 n ma· i nyu: lelKI, szellc~~1 es anyagI.
nek megtartasabol ollkenL fOI)'- gyal' paras:demberlJcl1, hogy í A faIn vezetol akkor kezd
nal<. Alkalmazni és hőven el- lllern úlliL neii.: !;C>riú[ol vúgyni i iek cs(i(hl mond1111i, amikor a
lCI"jeszleni azol,al az üdvös ~p. I elérésében, Ezt n íüggdli.'lI m2.- i leiki múvelh(\gcl és erkölcsi I
gítö eszközökct, melyeket a mai I gyart nehéz koriú1nk l,ö/:é 520- j feklós,,(~gérzctel kihagyták kel-I
bnlndús rcndelkezésünkre ho- rilani vagy s%el"vczctckh~ gj'iJj- l Jékiúraikból.
csÚt. Igy lehetséges a ralu ];1- (eni. Ezek nenl la!;adjúk meg i - Annyi gyakorlati islenla
kóinak elmejél fényescbben I vallásukal, meri az hiel:! a I gadót, V,lgy a vailúsi közöm
mcgvilágil.ani" lel.két m.agasahh- , szabad é{; alall ~ne0~I'~zl~!c és I ilö.-;ség olyan l1l~slerpéldúllyail
nl cllIelnl, clt'llIk \'Iszonyall I 01llanllllak II\('i~ IIlla\illi. t~7.ck- i Illa :1 ll:l~yvúrosokball nem le
melli~l\'ilani és óket 1l1egl'rOSI- I nek nCIlI keli a komllllln iznms, I hel clkepzclni, mint amennyi
lcnl' hOllY Ilútran Illclí\,ü;>;dhe~;- llwrl;1 r/illi szenl, dr:íg:l Ill'kik, a talu vezelö rétegcibcn gyak- I

'I' a~llyi ten~'er:elŐen terJ'c- amelyért élnek, dc halni is !llcj- 1 cl T l l .sene ~ I I J b '. l " rak inkárnúló ik, a án a 111'-

dö tévcdéssel. Engedje Isten, na ~'.. -, ,;.' . c, i" . I lwul budapesti vörösöv nlin-
M ' f l 'b' Majd ,ir. N j ,-, I()I LI""1i -

hogy agyarorszaga val an L~ l a Ma"var. Kultura sz(~rkcsziöje I denre elszánt nihiJislája hama-
h O·'sJ.ges I'atollkus éleL uJ I ~- . . I '! b "hl." l I d'la ens e: \c ; tartoila meg nagyszubtü;ú he- ra) vagy to uszor opa w l ~

virúg __ úsra :Jusson, s a . mo.dern l szédél oA Falu vezelói" ci!llmel. I he az Islen házába egy-egy em
haladás mInd s~élesebb korb~~ l - A magyar élelnek van egy l berihb'pcrcérl, millt ahányszor
terjessze úldasaJt a 1aln ~~Iw:- I szörny ii álka: - rnondolla [Öb-I egyik-másik l'elllvezelő sajút
nak mind nagyobb l1aSZllal'a cs ! bek között - "agy CllU$solják, i lelke vagy népe érdekében azt
a hazának szilúrd biztositékúra." I elkenjük a magyar belegsége-! sziikségesnek tartja és érzi.

A pápai nuncius heszéde után i
cl r II ó m a 11 II á l i II t vallás- I

, I

és k'özoklatásüg,yi miniszter t:~r-l'
tott nagyvonaIn beszédet XI., - A másik baj a falu \'cze- i gyal' fnlvaka!, a magyar falu
Ince pápa halhatatlan. érdemei-I lőinél a szellcmi silwn leJ,sz'k, ! vezetői és azok csaiádjai adták I

l I t l J. l l - A falu sokaknak, ma sem j meh'"!. amikor versenyre kelve
ről, ame ye <.e, lali~n ma ~ rt I' ,

lörök járom al ol valo fels zaba- I mond többet, n':lint azt a hiva-1 a városiakkal, Púris vagy Lon-
ditása körül szerzett.' Az egész I tali szobát és néhúny a klút, i don utolsó divatút a knLyab!l-

l 'l á I amihez a kenyere köli s a hlLl i gosi scbciédliszt vag.y közsé$!i ir-felszabadiló 1a )orul a p'pa - ,-
l } b . iránti él'deklödése leói,tel.icLll J. nokok kedvéért meoO'llOnositot-

kezdeményezte, a egnagyo) l' - .

l ebay követválaszlásig t e r.i c d, !.• lák.pénzáldozalot az egy láz llozta, .-
I b d · . l d l amelyre magasabb összcköltc- I - Nálunk a tekintélyL in-a ncmzetközi fe. s~a a lio la - .

screa összehozasat 'XI. Ince llések vagy előrehaladás szem-! kúbb a szuronyok hegyén, minL
::> l)onL,iából Ő szállithat.l·a sokszor l a falllvezetők belső értékénpúpának köszönheti a magyer-

, korrn,ot eszközökkel, a szliksc- 'Ii kél)zelték el. Köt kakas tollas
ság, - '

. , t t l [les voksokaL Hogv a íalnh:lll ,i. csendörben több fall1védelmetA kultusZmllllSzter l1flgy c - ~ "J

széssel fogadott be:;zéde után a I közben mi törlént, azt h~gfei, ! lMIak, mint 20 arravaló pap-
Himnusz fcnséges akkordjai val jebb az anyakönyvböi, a vég- l ban, jegyzőkhen vagy lallitóban

I n>1'aj'tá:;bóI va li)' a csputlöri I; ~ e,~Y"C,!iV vúiasztúsi siker vab,"f\rért véget az első gyü és. - ' ..., " . ~ "- ,J .J

OJdóhcr 4-én délután kl~t óra- l1YOl1lozú50ól tuJja meg. ! kudarc alapján mérettek le,
IWl'indult el az Eucharisztikus - A n~pnek legfeljebb orö- ! vagy Illinösiltctlcl;, a hivatalos
Krisztusnak hódoló körmene!, mejbel~ vagy mll~ulságaih,nn j nlilgiisl:'tn.
amelyben közel kétszázezer vesz reszt egy·cgy lunlelo nep- i - Dc íegvégiil a Ialu veze-
ember vett részt. Nyolcas ; ül1nepl~lyell, Je .1 bánat, SZCll- i [öil anyagilag is megfelelő hely-

I l g .. o" ll' e clbcll II ved és, szei'enCSt~(fcns(;!! va~.v l zel be j{cll hozni, hogy a 1alu-soro, Jan, yon)' r r n, ~ "I
l l'! l ""'1 . [HIIl liÍvatúsuknak élhessenekhaladl a menet, amely mar Lel- ,I lU.a _(CSenl onu laLI mIlc·sen I

II t' I ~ ne IC:L.'\'cnek kénytelenek. ajesharomól'áig szalmdatlanul, me e le. uJ

A ' 'l1lcl!<';kfo.~lar:;:ozús V::l,av ,J'övede-mcnt az Orszúgllázúhoz, ami- i - magyar inlclJige:lcia[ i .. ..J

kor m,egindu~ll~I{)t1 a~. (~l:ári. 'I lel kell végre vjjúgositan:, hogy li !('ml1:l1mozás 'ulvcs%Löiben és
szen tseget VI vo gro I ZJchy fl kult lu'a és ci vilizúció Hem kisdul1i Lllatat!an esélyei uen fel-

i i)dődtli~Gyula kalocsai érsel\. Este G jelent okvelieuiil vúrOSf l~S vú- I

órakor érkezett az OlLúriszent- n,siasodúst. A JÖVÚl'osi divI\! l
ség a táhori ollárhoz, ahol esztelen és sóvár majmolása f

Lepold Anlal prelátuskanonok I ~pp olyan groteszk, mint a fÚ- l
tartoll megrázó erejü szenlbe-I mús csizma a perzsaszónycgcn !
szédet. Léle1;ben vele imád- l Az annyira és oly méiián IllCg- I
l;:ozta könyörgésél az egész álli- i siratolt népviselel, llöpdal és l
tatos tömeg: nMindenlwtó Ur i cgyáHalún népiw][ura nzörl ve-I'
Krisztus,. óvd meg.a f:llvakat ,I szell ki, mer{ elóször a falusi I

neked vIgasztalásul, a te sze- I intelligencia I~,;adta i!ll~fJ. r\l~7.;- i
gény magyar népednek erős-', Le le és lIevdt~ ki. :\./:1 ~ rosz- !
ségiiI, a városok orvosságálli, a ~zul sikerült na~yvilrnsíus jel- !
nemzeli szelIcm zÚszlótal'tóiul. Ile~el,ami :asárna!W).lkénl olyan 'I'

Add, hogy a falu lehellete f szegycllteljeSen onLI el a ma-



Uj hódoltság veszedelme
:"..

Endrőd, 1936. október t &.

hang és a béke. Ifa valamely
l:öl,ségben á demagóg eszmék
talajra tal álnak, legtöbbször a
falu vezetőjében kell az okol
keresnünk.

Soha ennyit nem beszéltünk
és irtunk a falUi ól, mint ma,
soha annyira nem volt divatos
a falnjárás, mint ma, soha nem
foglalkoztunk annyit a faluku
lalással mint ma, A baj olt van,
hogy az elhivatott faluvezetők

helyett ma legtöbbször minden
rátermettség nélkül olyanok
vállalkoznak erre,' ldk nem az
apostolok szerénységét, hitét,
acélos akaratát - mondjuk fa
nalizmusát -, hanem az egyéni
érdekeket hordják. Ezek a fa
Int rohamozó, talut járók ma
guk sem veszik észre, hogy aka
I atlauul is pusztítják népünk
!lítél, gondolkozását és ncmzeti _
érzi:iletéL

Kühúr Flóris egyetemi tanúr
a falu müvelődéséröl, Szondy

Károly Budapest polgármestere

a falu és város egymásra utalt

ságál'ól mondott értekcs beszé
det.

Végül Saédy hercegprímús

zártn be a nagygyülésl hatal

mas beszédeI, melyben a falu

népének szeretetét és általában

a katolikus összetartozandóság

nagy ~olld()latál l;,ötülle II hall

g~lúsúg lelk<\re,

Mcgindul tehát a Ilagy Ilelll

zelmcülö nwnka, amikal" n fa

lu népéllck Krisztushoz való

vezctésével -- az egész nem

zetet is hozzúterelhetjük -a né

pekel, országokat lelln tarló és

boldogítani tudó Krisztushoz!

A békésrnegyei búza veri a
vHághirű Manitoba-búzát. Vél
SdrllélP <kielölI lkkes~l\ ti iijld
mil!(2lésjj~yi 11linisLIl<f képvise
leIében Tomcsányi Gyula mi
nisLleri lanácsos I1lk'R'II\'i!olld a
be k ~ s II il rm,,~ ye i \lú le ld á II i Iti sI.

A l~rIll21(ik löbl>sZih I;ÚZélll1ili
!ill 611ifOllilK ki, me:y;zk mind
egyike rnclkl! 011 \'éln él bdu;s

C:3cbdi IIcí,1ykisér!cli ÓilOl1lDS

vil.sg-últ)!i ernlmélly'e. Ezd( sze
rilll él bák'slllCgyei blíu] sikér.
Idrlél!c)JII il; [cti::úly leldlllel~beCl

t'IiIÜ(ll1ll1jö él világllirli t\'ldllilobd

I. búzfIl. A ki~!JilássQ' kClj)C50

laib<1l1 él békési iparosolI is
l<iáJlilcísl rendez.Jek.

Amikor lIla az Egyház meg
érl1cme!len blis,'ke öl1tndallal /,
emlékezik meg arról, hogy mi
lyen halalmasnn kivetle annak
idejét! részét hazáIlk visszaálli
tásának murÍMjából,ne felejtsük
el, hogy egy< ujabb hódoltság
nehezedik ránk, a falu és ta
nyu nyomorának, az agrárpro
letárság lázadásának, a magyar
lélek keUészaka<iásának hódolt-
sága, amely ellen minden te
hetségünket,jóságunkat, elszánt
ságunkat mozgósítani kell.
Krisztus és a magyar falu egyel
len titokzatos valóság: Ő ezzel

, a mi szegény népünltkel telje
sen azollosította magát. Ő éhe-

~!k, Ő rongyos, Ő pannszkodik: j
O fárnd és O senyved tüdő-

.vésztöl, boldogtalan véreinkben, '
falun és a tanyán es a városon
egyaránt. Ez a tiszta, hamisi
tatlan evangéliumi igazság. Eb
ben pedig benJIe van az js,
hogy nemcsak olcsó s%á~:lhnat•
mükeavelői érdeklődését, ha
nein megváltó lelteket . vár tö
lunk. mert flZ igazság csak.. a
cselekvő szeretetben lesz Ud
vö:dtö valósúgg:í, A körüJötrünk
tomboló pogány forradalom La
gadja [l megvúltást és magúl
lolja föl egyellen messiásnak és
hogy ez az örülel ilyen szerep
hez jutott, azér! mi is felelő

sek vagYlll1k. mert fl megvúltú<;
Il1lív(~l1e" hefcjeZ(;sl:1 rúnk hizla
hrislllls. Lcgal:'tbLJ IIlOsl \'nlljld;,
mngYflr vi:izonylatban ezt az
isteni misszióI. Tapasz/n/at bi
zOllyilja, hogy gyakran sokkal
nche-:ebb a jogt'l'l és igazságért
ICVl'ken\en harcolni. mint érte
meghalni.

P. Vargha otÚl1 lHüyp.r lái/OS

nyugalmazott miniszter a Fall1-1
szövehég eluöke szólolt a faIn I
ellenségeiről:

- Ami a szorosabb értelem-I
hen veti család, ugyannz az
én:!ekközösseg alapján meg
szervezett f a J u -. mon
dotta. --- A jó csahidapa jól ne
veli a családot, a falu jó ve
zetői helyes irányha vezetik a
gondozásnkra és vezelésükre bi-I
zoU falu népét. A falu vezetöi I
alaH mindig a faluban élő io-I
tdligeDciát érljlik, foglalkozúsra
való tekintet nélkül. Amely fa
luban a falu vezetöi valláser
kölcsi és rendes társadalmi éle
[et élnek, a falu népével ko
molyan foglalkoznak, annak
őszinte és önzetlen tanácsadói,
ott a faluban megv~n az össz··

_4:~;~idri1

lllár .ki~ez-d-l-e-a-'-la-l-u-l-r~ ké~~k r"a Piac:n·~ - tekin~e:"pedig r~r~:k, bogy an:Yi ~:::-jU-t----n-a-g)-'o-n-a-l-n-p-o-sa-r-l-k-~I~I:=::
ellenálló erejél is. . l helyzete a lehelő legrosszabb, 'I tutunk nekik, ami részbcn biz- nyozoi azok bevonásával, akik

- Az intclligencia lellc.i vúl- I mivel neki nemcsak az ipari tosilja kenyerüket. Kétmillió a falu és tauya életét teljesen
ságát még csak val;)l1liképpcn I eikkck árát diktúljilk a kartel i dprék magyar ml1nkás várja! ismerik és aztán olyan javus
elképzelhetjük oly módon, hogy l és hasonló célu s~ervezetck i lila sorsán:!k .iavul:lsM lőiünk! latin I t'jóaUni, amely a felelős
clőbb . jön az észbeli kt~tely,! hanem még a sa.iúf termén)'ci- ! s, <l föladat em berfől.ö II i n~gy-'. tényezők fi,;yelméL is tneg(~rde-

, mcly aztán lilegrcndili nz cr-Inek árát is más szabja meg. i sagn egye.nescIl a !Til katohlws' melné és egyene~elt meg"á1l6
kölcsi életet is, Oe a faj llbanKelszcresen gyenge hatalmas I akcióIlI< dl1,ilüzésébez mélLó. lag hatna fi magyar föld pro
föltétlenül fordítva van: előbb ellenfeleivel szemben és telje· l Az egészet azonban előzőleg letár seregére,
jÖtt a szigoru erkölcsi clvek ki- sen ki van szolgáltatva az uzso-l
kezd.ése,' jött a nagyvárosi léha rának, a hiteluzsQI'áról nem is ,-

-élet lehellete és mikor mindez beszélve. l\oIivel pedig a falu a !

megvolt, akkor jött a hitetlen maga erejéből arra a hatékony I'
falu, mert akkor kellett az összefogásranem képes, amely-
egész lelki folyamatot atólago- re ma szüksége volna, ez a i
saJÍ . igazolni a hitetlen szóla- körülmény követeli az egész:'
mokkal. társadalmi szervezet olyan re-j

.- ~1indnyájan jól Ludjuk, formját, amely nehéz kérdés l
hogy az anyagi nyomor a lelki megoldását intézményesen hiz- l
e1csenevészesedésnek előidéző- tositani tudja. A justilin, az i
je és hogy senkinél a lélek igazságosság állandósitolI, sőt i
sorsa nem függ annyira a test törvényesen elismert mcg:iérLé-1
sorvadásálól, mint a falusi em· se 'nyomoritja meg elsősorban

bernél. Azt is valljuk és hir- a fnlu életét, mivel a maga mun-

. detj~,li:, hogy a mag):a~' falu le~-Il{ájáért nem kapja meg II ki
ke' tonkremegy a vllagboldogl- járó ellenszolgáltatást. Itt az i
tó felelőtlen szólamok csillogó l ideje, hogya kereszténység nem
lépvesszöiu. csak a hit védelméért szálljon

- Ezt mind. valljuk! Oe- sikra, hanem a szociális igaz
mégis'... 'a falu lelkét, Krisz- ságért is és -a piaci erkölcsért
tusnak :megőrizni és Krisztus- is, mert ennek hiányán talán
hoz visszavezetni sorsdöntőbb- több lélek törik össze, ; Illint a
nek tartjukmil1den más lépés- vallástalan propagandán.

nél. Ha az amerikai katQlikusok
- Krisztussal még meg le- bátran merték követelni a gazol

. het menteni a faju lelkét, s a dasági visszaélések megakadú- I
falu lelke ~iltal az egész fa!uL lyozása végett az alkotmállY I

...:..- A falu lelke - a ncmzet Illcgjavitását, nkkornekiink sem l
lelke, a falu teste .~ a nemzet kell haboznutlk, mert hiszen j

leste, a falti veszLe -, a nem·
ök is csak tisztelik allllyira n

zet veszte. Ha sikerül népün k-
nek biztositani azt a megelé- amerikai alkotmányt, mint mi

gedést. és lelki harmóniái azt az a magunkét.
ideális él,cttartalmat, amit a va· - .Még az eddigieklJél lS

sárnapi islen1isztelet szimboli- sulyosabh a falusi és tanyai
zál, Lalán nagyobb' gyözelmet Iproletárság kérdése, melyhez
ünnepeIiink, mint amilyen Bu- kéIJest a városi mllnk::bság VH

davár visszavélele volt: merl l lósággal Idváltsúgos helyzelben
akkor csak ;lZ ország fö\'úrosúl l van., Nem föladalom ill, hogy
lllenlelliik meg a nemzetnek, úllnpolukal dzolj;Hll. hogy ki
most azonban megmel1teltük lll11tussClm, mennyire h<'Jdil küz
magát 3Zt a Jorrást, amelynek tük a bolsevizmus, hanem e~:lk

erejéből a nemzellest éveZl'c- azt akarom kiemelni, bogy t'gy-
deken úl megujul, megmenlel- sz~rü föld:'efo~'ll1malllcll1 lehet I
tük azt a gyökeret, ahollnan a rajtuk segJlerll. Itl szerves l;S

nelUzettürzs évezredeken út eg§ultal gyökeres változü~!'a I

táplálkozik: <Ilalu lelkt>bcll v[ln sZlikség. Azt nem lelJet ke-I
megmenleltük a IlCl11lCt lelkét! resztény országban tovább Lür- '[

A Iwtalmas llivösereg lelke- ni, h:)gy tél közepén ezer és
sen _ünnepelte Tóth Tihamér ezer család legyen táplálék nél- I
lélekbemarkoló beszédét kül. Ha nálunk ma mindenki- I

Az október 6-im lartoll zúró- lIek összeszükül! az élellehetú- l
, gyülés első szónokai P. I/,Jr!!./Iii s~ge, akkor ~L1rva i~nzságt~(:.lI1~ II

László S.J. volt, aki a lalll\'é- sag, hogy elegsol\an k IllI vo
delemröl larlot! nagyszerü eló- jómódban éljenck. mig az Al- j
adást. földön akkora az inseg, hogy t

A fchére meszelt kis házak I [(lvaly pl. sok helyen ciroksznr-j
és akáckeriLések közölt gyilkos I ból főztek maguknak az elllhe
veszedelmek bujkálIlak, mclyek rek valami lebbeucsleves tél éL I
a közlllondásosan neil~zellönn- XI. Pius világosan kimondotta, l
tartó elemet fenyegelik pusztu- hogy a proletár sors csak ak
lássa!. Ma az egész magyarsúg kor szünik meg, ha a inunkús l

ostromzár alalt vall, minde- némi tulajdonhoz jut. Vidéken
nünk kockán forog és a föld ez a tulajdon csak Jöl d és ház
népe sok helyen már csak ri! lehet. TőkehiányullkmiaU arra
puszta létérl verekszik. komolyan most nem gondol ba-
• - Földmivelő uépünl< egész tunk,' hogy minden napszámost

sorsa attól függ, hogy milyen máról-holnapra kisgazdává lép
árakat tud· elérni tennényei~eJ I lessük elö, a.zt azonban elér-
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A vörös csemete.

AMIKOR
AZ ALOM TELJESÜL.
V. Károly német·római csá

szár egyszer vadászat közben
ellévedt és cgy erdei kunyhó
szerü házba ment be menedé
ket kérni. A ház korcsma volt,
ahol négy g)'an us alak ti vor
nyázott. - Az elfáradt uralko
dő hüsilő itaiL kért de még
meginni sem tudta, amikor ai:
egyik fickó odatordulva azt
mondotta neki: - Azt álmod
tam, hogy ez a kabát nekem
nagyon jól ali és minden szó
nélkül lehuzla azt a l:<sászárról:
- A másik csavargó sem volt
rest, s imigyen szólt: Én meg
azt álmodtam, hogy ez a szép
mellény nekem nagyon illik és
ő is eivelle azt a ,császártól. A
harmadik álmára hivatkozva az
uralkodó kalapját, a negyedik
pedig az aranylancon függő

vadászkürljét ki \'ánta.
Engedjék meg, mielőtt elven·

nék - szólt ekkor Károly, 
hogy ,megmutassam, miképen
kell használni, ezt a kürtöt.

Majd hirtelen a nyitott ablak
felé fordult és hivogató jelet
fujt. Pár pillanat mulva futva
szaladtak a császár vadászai,
akik már mindenfelé keresték.
Ám ugyancsak nagyol néztek,
amikor a császál l levetkőzve

találták.
Nézzétek - fordult hozzájuk

V. Károly -, ez a négy ember
kedve szerint álmodott,.·s ,azt
meg is valósilották. Most rajtam
a sor. Én is álmodtam, még
pedig azt, hogy ezt a négy fic
kót itt a korcsma elött fela
kasztották, Szeretném, ha az
én álmom' is teljesülne.

Persze, hogya császár álma
is peteljesedeU. -:- '

Egyik budapesti szoci vezér
levelet kapott kis fia' ,tanitójá
tól, hogya gyerek elkerüli az
iskolát. - Az apa bosszankod~

va korholja Jiát, hogy miért
oly lusta, mért nem megy pon
tosan az előadásokra. -

. Nem lustaság ez apus - fe
lelte a szép jövőjü csemete -,'
hanem »osztálygyülölet"'!?

ta pergő tüzévelostromoljuk a
Magyarok .Nagyasszonyát, a Ma
gyarok Istenét, hogy vegyék el
tőlünk a keserü poharat. - .

Erre a nagy nemzeti zarán
doklatra, Endrőd kat. népe már
most, te is készülj.

Budapest, 1936. október 10.
Harsányi László. '.

A ponto§ idő.

Miért kotorászott ennek az
llrnak a zsebében? ' kérdi

'a biró a tettenért zsebmetszőt.

- Csak a pontos időt ,'akar",
tam megállapitapi --:: felelte ra
vaszul a tolvaj." ;,,<

Vármegyei
állapotok.

A ,vármegye közegészség
iigyi viszonyait nem tartja ki
elégitőnek a harmadik évne
gyed alispáni jelentése. 674 fer
töző beteg közIIl 74 halt meg
Ikkésmegyében. A k!1lönféle
ferWzö betegségek kŐzüla has-
tifusz ll, a vérhas 51 . áldoza
(ot követeit. Örvendetes dolog,
hogya roncsoló toroklob csuk
két gyermeket ragedolt el az
élők sorából. E ked vezőered
mény annak kö~zÖnhető, hogy
az év első felében 7004 gyer
n~eket részesítettek védőollás

ban. - Aszületés~k száma 1696,
a halálozásoké 1357. Termé
szetes szapowdás 337 volt. Na
gyon csekély. Egy éven alul
404 gyermek halt el. Ez pedig
nagyon sok. --

A vármegyei mezőgazdaság

ked vezőbb helyzetél világítja
mega termésered,ményről ki_o
adott ali.spáni jel~nté$. Békés
vármegyében az 1936. évi át
lagtermés kal. holda,nkint:

Buzából 10 q.
Rozsból, " 8 q.
ÁrpálJól 10 q.
Zabból 9 q.
Szemestengeriből 15 q.
Burgonyából , • 60 q.
Cukorrépából 150 q.

A jó lei-ri:iés' eredményét növe~

li az, hogya termények' minő·
sége is elsőrangu. s az értéke
sités is türhelő árakor nyer le;.'
bonyolítás!. '

Ürömmel állapitja meg az
. alisp~ni jelentés, hogy a man

kások elIJelye2ése gazdaságokban
és ,közmunkáknál biztositást
nyert. Munkanélküli most nincs
a .vármegyében. Legfeljebp
azok, akik nem akania4: cs nem
szeretnek dolgozni. -,-- A szep
lember napszám megyei átlag
ban férliaknál 1.60,nöknél 1.20
pengő volt.

A szeghalmi legelletési társu
lat dr. Darányi Kálmán fÖld
müvelésügyi miniszter által
nyuj tolt kölcsön és segéllyel
14.000 pengőért il. legelőjén ár
lézikutat fllI·atoU. - Hasonló·
képen óhajtja megoldani a pe
resi legelő rendszeres öntözé
sét az endrődi rk. Egyházköz
ség is. Amennyiben a kért 10.000

. pengős segélyt a Földmüvelés
ügyi Miniszteriúmtól megkapja,
megkezdi az ártézikut furatá·
sát.

[\Jyári nappk Esztergomban"
(2-il, folytatás.)

Augusztus n~ÚIl, hágyaszló Esztergom valójában magyar
lllclegben érkeztiink Eszlergom- ." .
hu. A vasuttóJl lwfck halad va 11 amlságunk bölcsője.' a ma-
n városba,. feliini a nngy élén k- gyal', kereszténység, n magyar

ség. A házakal meszelték, fes- katolicizmus Belleheme. Több,
tellék, tiszlogallák. Kisér<ill1 mint 200 évig az ország rövá
megmagyaráz la, .hogy Nagyhol- rosa, fejedelmi és királyi szék
dogasszony nnpján tartja bn- kelye, ol'szagala'litó szent kini
csuját a prímási bazilika' lyunk szülőföldje. Az első ma-

Vallasi és nemzeti szempon(- gyal' püspökség s igya magyal'
bót ugyanis egyaránt szoros kö- k I ,<ll. teresztény kultul"a bősé-

tejesség és szent feladat volna, geseu hajtató melegágya Esz-
hogya primási bazilika bucsuja tergom voll. - Székhelye, góc
minden évben az uj élet, a feltil.· ponljp. volt serdülő államéle-
madás után vágyó, - bL1nLc t .. j . dlln ,;: mm azon intézményeinek,
roskadt, de bünbúnó maroknyi metyeket,mínt !drályi székhelv
mag)'arsá!!nak orsZá!,IOS zaráll-' ' .J'~ < nem nélkülözheteit.
doklatává nő ki. Az. esztergomi A bazilika dombja, az u. Il.

bucsunak országos, nemzeli Várhegy sejfClmesen zárja ma
bucsunak l,;:eH lennie, ahol a gába 1000 év emlékeit. Romok
magyarok - Szt. Istvan kirúl)' tól. régi idők, dicső és szomo-
NagyholdogasszolJ)'a kiiliinös I

párt logásállak csdeklésére s ru idők rOllljaitól terhes. A
Esztergom szen I lalai, ódon magyar sors. a magyar élet
\,(')vei köze lJelelepeuetl szell!, LuJja csnk megmagyarázni, hogy
vallási 'és nemzeti' tradició k e helyen mindig a romokra
évezredes I iszla és bő forrásá- épiletlek, mindig ujra épiteI-
nál, -- elfásult érzéldelen s a I r' I
testvérharcban jll1sztulásnak Le;:. \.lI'ti yi várat, primási szék-
induló lelküket megl'iiröszlhe- házat, templomot s mindezek
tik. re a Iilai bazilikát salalta, kö-

Amig nem láLtam az eszter- rülötte szunnyadtak a régi Cm
gomi bucsut s az esztergomi lékck,a nagy" idők maradvá
bazilikát, és nem méláztam el nyai. Első szent királyunk ha
köztük, az én lelkemben is l'lá I 900
szürke fátyol alatt aludlak azok a na t -ik évfordulója s az
a szent és ősi tradició k, me. annak kapcsán 1938 ban ren
lyekel Esztergom magába zár. dezendö nagy iinnepségek moz
NeméItek, nem cselekedIele gatták meg az ílletékes' hatalmi

Amikor láttam, hogy az 01'- tényezőket is s igy 'valósággá
szág első főpapja á llal vezetett vált az esztergomi ősi emlékek
körmenet csak Esztergom és napfényre hozása.
közvetlen vidékének hivő se- Az ásalás folytán felszínre
regéből.s néhány hiv.Italos kül- került kövekből összerakott ki
döllséghől adódott, (mondják, rályi kastély, kápolna beszédes
hogyamegszállás előtt nagy- bizonyítékai az Árpádház ko
ar-ányn és hatalmas ünnepség rabeli keI~esztény kullurának s
voll;' mert a Kisaltöld ös kör- annak a nagy munkának, amely
nyékének népe hagyománysze- a nomád magyart e röghöz kö
rüell megjelent ütt,) s amikor tölle. Ezek a kövek kilehelik
láttam a 107 m. hosszu, 48 m. magukból II keresztény magyar
szdes monumentúlis baziiikát erkölcsi őserőt sa magyar sors
72 Ol. magas ögbe nyuló kupo- utját, mártiriumát. Az 1000
lújával, gigantikus oszlopcsar- éves magyal' mult, magyar kul
nokával, a 400 évnél régibb tura ésállamelettelett ott őr
llakács kápolnát vörös múr
vány falaival, _ elgondolkoz.l ködik a Vúrhcgyen a ,Nagybol-
Iam és valahogyan ldcsiúek, dogasszony régi dicsőségünket
sulytalannak, méltatlannak tao, lllél'etező hutalmasbazilikúja a
lflltam ezt a bucsut az annyi- szabadulás percél. ,
szor hirdeteLl 1000 éves, dicső A trianoní., Esztengl)m sorsa
magyal' Illulthoz, ősi tradieió- jelképesen az egész nemzet
ihoz, Mária országához, . .

~orsa! Küzdés, szenvedés njabb
Eszembe jutott, amit Olasz

orszngban, Ausztriában és Né- áradata és feszes vigyázz-ba
metországban láltam. A talián állás a magyar S91'S' legköze
III u z e u m ol A, lálvúnyossággá lebbi jövője feletJ, mert ha a
a\'atja emlékeit s oda vonzza 'Nagyboldogasszony bazilikája
nemcsak a saját fajtáját, hanem - Isten ne adja soha - a ro
a megforduló idegeneket is. A ll10ktetején romba dől, a ma
németek a természet legkisebb gyal' mullat, .J·e, lent és J'övőt te
szépségeit, érdekességeil világ-
gá kürlölik. A vilúg első nem- meU maga alál· ~~~!"~-_!!':'!,_!?"'_~,-~,_!""_~-,"'!!"-~-!'!!_!!"!_~_'!!"_""'-"'"-~~!!!!!!!!!~~,!!!!!!,!~,!!!!!!,!~!!!",!,,,!!!!!!!!~~
zele ~ az angol _ reudkiviíli 1938 szent éve lesz a magyar
szent és kölelező ,kegyelettel katholicizmusnak, világra szóló szelll hagyományok minden
őrzi töriéneimi . és vallás ha- ünnepe az egész illagyars:ígnak. igaz magyar szivnek féltve ör~
gyományait. A magyar ember-·· Ez a nagyiinnepi eszlendő zött kincs'évé fognak válni s
és a katolikus magyer nem va- legyen kíindulőpontjajóvAtétel- Esztergom a magyar nemzet-
lódi értékében becsüli, ti~zteli' 'nek, a szent, vallúsi és nemzeli kiváUképpena. magyar. kafpli-
és, ?l'zi szent hagyományait. r k
PedIg amely nemzet nem tisz- Ira< Ició megbecsülését, kegye-! kusság - öfúkös zarándok
leli, becsiili ősei hagyományait,' ,~e,tes l~ultu.szállak telle~~itését ~elye legyen, honnanévrőt
erkölcseiben, létalapjában Lom- Jelento llJ magyar vIlagnak, evre a sebzett magyar, szivek·
lik meg, esik. szét. melyben ezek az emlékek és ből 1elLörö buzgó imádság lisz- .
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Isten keze.

után .. .

- A ncmzetikorrnóny az! vá·
laszollél, hogy senkil sem fOll'
nak.i.iIdüzni, aki tZne llem szol
gáll rá, élZ országpuszli!o gyil
kosok azonban n~m menekiil
neje Az offc:nziva llleR'inc\lIll.
Hogy mennyi jesl\'ér~vér/le kr
rülJ i:l7.1 elgondolni is hOr7.il37.tó.

. li. spanyolország-i Es/eni ne·
vű községben él vörös gonosz
tevők közül különösen kegyel
leni.il viselkedell . egy Balclino
nevü·fialaJember. tvlindössze 23
éves kólllűvesseg,,;d voll.

Ez i:l Baldino azza! dicseke
dell, hOIlY néki van Spanyol
orszilglHm a legriJl~iJbb bőre,

mert Ie.nyúz!él él község kivég r

zell öreg plébánosának háláról
a bór I.

Amikor. a vörös hordák az
Eslerri község templomáI 5zét
rombollák és kl~YlÍjlollák, Bi'll
díno voll a vezérük. r:gy ha·
talmas baIlávi1J felfegyverezve
összeverle a templom SZObl'(lij,

Feimászol! él. kereszl-oltMra ~s

az v:mbern<lgyságll keresztrefe'
szifefll-<riszfLJs-szobor fél/estébe
helevágta a baltájál. Ameliéi
érle a csapás és a fából l<é
szűli feszület/esI kellé hasadt.

A gonoszlett után L~élldino

egy vörös autón él szomszéd
községbe menl egy oéll"áliávai.
Visszajövet Baldino vezette a
kocsi/. Nekimenl egy úlrnenfi'
jelzőkólJek. Baráljánélk semllJi
baja sem lelI, ő azon ball kinz
püll és egy útszéli karóra esel!,
amely fdhasilotfél a metfét, ép'
pen úgy, minI ahog\' elől>!> Ó

hasitotla rel I<'riszlus fesz üle lé·
nek leslél.

Sor~jÚI1 1111lg o vörösók ls
megborZéldlé'!k. Islen kezét ltlt
!ilk benne.

Áldozás
Kis jézusom! Már régen beszéltem Veled.
Pedig Te Izivlál és vdrllfi engemet.
Mikor a templomban voltam, kis hdzikód
Ajtaja-szárnya sar/dg áh / hánJ'szor nyitva volt.
Lát/am. mircl nyul ki onnan kis fehér Kezed
És felém oly lágyan, szeliden inieget,
S ömlött. jolyt felém égő szerelmed!

Nem meritem. Gyarló, gyenge föld pora vagyok,
Aki könnyen és fzamat sdrba ragadok)
S ha a piszkot, mi utamban dll, fe/rugom,
Porával fehér kis Tested bemocskolonl.
Aztán gondp·ókok szövik át festem-lelkem
S a nyiigtöl megválni, nem megy oly hirtelen,
Hogy ki!" Kezed hamar elérhessem!

De most itt állok tisztán és vál;)!Va várlak,
Lesem az Agnusl s .aztán szívembe zárlak
Örökre -- fézusom, hogy csak Veled legyek
És Veled milldeflröl sokat beszélhessek.
Zárj - kérlek - szoríts Magadl1ozengemet,
Hvgy mocsok ne érje már fehér lelkemet.
Hallgasd meg - kis Jézus - kérésemet l

Budapest; 1936.' október ll, Harsányi László.

. Az .aradi vértanuI< emléké·
nek· hódolt az Endrődi Nyug
dijasok Egye~ülele az október
hó lO-én rQIH.lezefl ünn~pség·

ge!. ,amelyen az Iparos Dalkör
v~!éz BorsfélY Gézé\ karriagy
vezelészvel. UlJrin MarRiJ és
l'\oildor Viklória pol~álj iskolé:
lanulók szavalalol<l~al, dr. I-lu·
nya Sándor tanár ,,'mlél<beszéd,
oel szerepel/. Az egyesüIeIel
nöke, Orbók János felolvaslfl
annöK cl minorita a/yának él ki
végzésről készüll feliegyzéseil.
aki a vérlanu tábornokoknak
ulolsó IQlki vigaszl nyujloll. -
Október 6-án a polgári iskola
is szép ünnepéllyeJ áldozol l az
aradi 13 vérlanü emlékének.

Észretéritik a vörösöket Spa
nyolországban. Napról-naprfl
Jönnek" hírek. hogyanem..
zeli érzés ü katol.ikus spallyololt
városról· városra kiterjesztik
uralmukat. szétverik és vissza
szoritják a k o m m u n i s fa
anarchista csapatol<at, s már il

spanyol fóváros előlt állanak
hads2regeikkel. - A vörösöket
az orosz szovjet és a francia
szociáldemokrata ha/alom se·
giti pénzzel, fegyverrel, lőszer

rel, öz ország nJlZgmentéséér/
oroszlán - bátorsággal küzdő

spanyol nemzeti sereg azon·
ban mindjobban lérl !Jódi!. -

Mini él legu/abp íelentés hoz·
za; él madridi vörösök .mosl
meghi7.0flal küldlek Franco
nemz~ti vezérhez, hogy htirom
nap alatt átadják neki Ml1dridot,
ha mef:;kiméli a vörös hadsereg
katonáinak, még. inkább politiku
sainak életét és szörny ü véreng-·
zéseikér/. rablás,gyuitog-alás,
rombolásaikéri nem vonja fele
IŐ'3ségre őkef.tvlialafl azonban
tárgya/lak a nemzeJi. hadsereg
parancsnokságával, nyilvánva-
lóvá leff, hogy egy másik nagy
spac:yol városball 7000 nem·
zeli érzelmü férfit és női öl·
.dOslek le megdőblnnló ke·
gyetlenséggel a vörös bandilák.

.Az uj kormány. Horthy t-..Hk
Jós kormányzó szombaion esle
megbizla a kormány alakításá
val dr.. Darányi I(álmán föld·
müvelésügyi miniszierI. A
kormány megalakilása huszon
négy' órán belül sikerrel járl, s
a: kormány tagjai hétfőn a kor
mányzó keZélw letellék a hi·
valalos eskül. - A kormány
tagjai él következők: Miniszter·
elnök és földmüvelésügyi mi-
niszfer: dr. Darányi Kálmán.
külügyminiszter: Kánya Kálmán.
Belügyminiszter víléz dr. I{oz
ma Miklós. Pénzügyminiszter;
dr. Fabinyi Tihamér. Vallás- és
Közoktalásügyi .miniszter: dr.
Hóman Bólint. Igazságügymi·
niszlnr: dr. Lázár Andor. «e-
reskedelmi és iparügyi minisz
ter: Borner.nissza Géza. Honvé
delmi miniszfer: Róder Vilmos.
- A kormány listán csak annyi
vállozás történI. hogy Wickler
István ker'eskedelmi miniszlel'
kimaradt a kabinelllól és SOI11'
kulhy JÓ7sef honvédelmi mi,
niszler helyét R6der Vilmos
foglalia el. A falu népe öröm..
mel és megnyugvással fo ..
gadla' a kormányzó azon' üd·
vös inlézkedését, hogya kor-
mánv vezelésével a' magyar
gazdalársadalom vezéré! és
barálját bizla·meg.- DdI'ányi
Kálmán mini földmüvelésügyi
miniszler halalOlas lempóban
fel/eszlelle él· mezóga7ddság
élelfeHéleleit és érlékesilési le
helőségéLl'leményünk van rá,
hogy az agrárvédelem a jövő

ben meg erósbödni fog veze
tése alaH. -

Föispánunk marad. A kor
mányváltozással kapcsolaIban
a rőispáni kar is felaiánlolla ál
lását az Uj kormánynak. Mini
értesülünk, afőispáni karban
löbb vállozás lesz ugyan. de
vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla
fovábbra is megmarad főispáni

szél<ében. mert egyrészről lel ..
jes bizalmáI élvezi ugy Darányi
Kálmán miniszterelnöknek, minI
Kozma Miklós belügyminisz·
fernek. másrészt egy éves fő

ispánsága alaH a vármegye
közigazgatási, közgazdasági és
szociális vezetésében oly sj·
kereket ért el és oly kiváló
eredméll\'ekre tekinIhel vissza.
hogya vármegye Ilépe lelkes

. örömmel kivánjafovfJbbi ma
radását.

Papi-gyülés -Gyomán. A7.1
endrődi esperesi kerület oldó..
ber lő-án, Gyomán törlnlfa I
őszi kerÜleli.gyüléséJ. Csnna\'
Géza püspöki ga7dasági tanll·
csos szentmiséje ufán felzer
józsef esperes elnöklele alalf
lárgyaHa meg a lelkészikar él

lelkipásztorkodás akluális I<ér·
. déseil, majd Somogyi Ferenc
bucsatelepi lelkész fzutolf elő"

adást :.Kriszlus és a szegé
nyek" címen. Délben Cserna y
Géza plebános láfla szivesen
papfársaít. Ugyanazon napon
dé/ulán .3 órakor a Katolikus
Akció esperesi· lanács '. tMtolla
évi kÖ7gyülésél. Sorra beszil
mol/ak végzell mUllkásságuk.
ról él kerület egvkázhözsége..
inek hitbuzgalmi, kullurális és
szociális bizoltségai. 1\ kuflu
rálls blzoflság ellávozoll titká

.ra helyébe Magyari Anna end
rődi polgári . iskolai . lanárnől
válaszlol/a meg a gyülés. Fe.. '
hér Lajos pápai kamarás a he·

, lyi zárI-lelkigyakorlatok beve·
zelését ajánlolIa él kerület ri ..
g-Y!2lmébe. Csernus' Mihály
apálplebános évenkint. bucsu
járó zarándok· vonalok .indi/ó·
sál és él hivek buzditásél véli
lanácsosnak. Nag)' .dicsér.ell~1
emlékez/ek meg.· a tagok a
Népszövel.s.égl Temefkezési Se·
gélyegylet hasznos m~iködésé

ről. Már is sok fognak fizcJell
'jelenlós bizlo5ilási seg~iyl épen
oly~n helyzefhen. .amik.or .~Z
elhunyt hozzátarlozói . legjob,
ban . Tá vannak szoruiva az
anyagi segifségre. Halározalt€l
váll, hogy az egyházkö7.ségek
milldeniill erós propagandál
f~itenek ki a L e g én y e g y I e I
é r d e k é b e n; T ö II b e k
felszólalcísa úlánf e l z e r
józsef esperes intézert buzo
dUó beszédzt a kerületi tané
csosokhoz. ,;Szégyen, de való.
hogya városi nép .ma vallá·
sosabb és öniudalosabb. minI a ~~.--~.!!'_"'!_~!!!!""""'!!~!!'!!!~~""!!!!~"!""!'!~~!"""!""~~~!,!,!!!".,!,"-~_._~.,,,,!,!._~.'.'!'!._,!,,,!!-~-""'!...'!"'P.. ""

falusi. A városi nép már leve
tell e magáról a lib.erálisri!lIs és .
nemzetköziség ístenlelentógá~

iát. a falu népe most kacérko
dik benne. Ezerl üdvös az '01'-
szágos l<özponl célkítüzése,
hogy visszavigyiik ~<risztusl a
faluba, ahonnan demagóg nép
ámíJók, erkölcsIelen férc·sajló
lermékek átkos befolyása, a

Dalárda ünnepség. Az end- peslismódjára . terjedő btilJös
.rŐdi Iparos Dall<9r november népszokások és erkölcsi kilen-

gések már ki/aszilani akarjál<.
hó R'án len/ia 10 éves jubile- A leánykörök és legényegyé.
umi Ünr1epségél. 10 év óta áll siilelek intenziv feilesl!ése ad.
és működik ez a dalárda, amely llélt L1j liszlánláló nemLedékel
működés úgy az Iparosságnak. I(riszlusnak." Szorgalmas, oda-
min! az endródi közönségnek adó nJUnkára hivla fel az egy-

,ez alall sok dicsőségef hozotl. házközségi képviselőkslülelek
. '." ko"_ és szakosztályok múködésél, s

Fenyes es me/lo keretek a gyűlés az elnök éllelésével
zöll fogja megünnepeloi adar vé.g.e-j--é·r.

lár~a , a jubíl~u,mot, ide~~,...-/' Doktorráavatás. Varga fe
dalardak bevonasaval. Az /U'IJ' rene endrőd.décspaskllmi lani-
nepélyre, mely egész lJ~pOS fót október 17.én avallák ál-

. lesz, mindenldl szerr.~fellél( vár lamtudományi dokto! rá a sze' 1 /
il vezlZlőség. gedi 'l8yelemlZn. ~

\
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Ten1ploln-bucs U
AL endrődi élllpielllplolll \'é

d(-j~zcuijél1QIc; Szent Imre her'
c\?~l1c\{ ül1nej)l~1 ülj 110vl~mher

:,)·én..f!J..z iinni:'piIY<?5 szenillli
sél doihdőll 10 örakor él nag-y'
vfl radi csonk aeg"llil L IIH?g ye fl-)

pflsl.fora: dr. Lilld('l\h~rger ló
nos nposJoli konl161lYzó ii:Hlja.

A bucsu TCg'gC iC II él cseri(~

szek. 112\ 12nlék <.;5 k<5ny·ifiús<íg
járul él szenlgyónds és aldo·
záslloz. Igy hódolnak a nla
Byar ifjúság tündöklő phlróllu
sdllak: Szelll Ifllr~nel\. A vidi!<
~álolikllSdi löbb lH~lyról kör

menelb12rt jöniH~k a llleSSíe Ifi'
jon hires bllcsurd. Dé!uláll <:1

polgárí iskoldoan ifjúsági ·elő·

alias! IdrltHlak élL öre~ cs~rké·

szek.

Iskola-szentelés
Endrődön.

Sl(j)""llliJ .. r ~7-.í11 t'ildolLJ

nleg az uj e~drőd·polyáldldl'
mi iskolfl/ az endrődi kerüicl

-'"esperes-lnn[I.:>liigydÖie: Fl'tzl.:'r
Jó/sd pápi'li kainorá:;. ;J,·lanya
népe a sztkalló ,::só dacára
SZI!P s:úlmlJilll jül! össze l'é~i

vögYdinctk IIl~gvolóSliiá~i ün
nepélyén. A szenlel~s llláo
["'elier. tZsp"ú'es mondolt szent
miséi és tarjoli l11agas szár*
nYélléisu beszédet. A;: iinlwp~~ly

fényél nagybc'ln eme.lj~ dr.. Sor
bán Jenő jál'ási fÓ'3zolgabíro és
dr. I1ingbauer Károly Vrlfl1le*
gyei lanfeliigyelő mep'jelel1ése.
A szcntelés ulön a lankölele
sek szülei szerelel·lakomál ren
dezlek a ll1egjeJclll vendégek
liszleleiére, éHllelyen l::'elzer es
peres. dr. 50rbán föhiró. I<ing"-

. bauer lanfeliigyeló.· Endrőd

község nev,~[)en liorsányi Lász
.Ió főjegyző, I)llla Vince gaz*
dáll<üdó, Orbók József igazga~

ló*lflniló és Cserolls MiMly
apálplebiÍllos tarloJlak lelkesi
lő beszédeket. A lakosság mély
séges hálával adózoli a tvl. kir.
Vallás- és l(özoklaltlsiigyi l\1i
niszler urnak 12.000 pengós
államsegély nyujlásáért. vala
mint az Egyhááözség áldoza
tos gondoskodásáérJ a tanyai
lankölelesek könnyebb beis*
Iwláz/alása érdekében. Az uj
IslwlaiJan .szabó elek endrődi

származásu taníló 65 növen
dékei tanit.

Kozma Miklós
m. kir. belügyminiszter
ujabb jeiéi adla Endród iránti
jóindulatának. ÉrtesileIfe viléz
dr. Ricsőy·UhlarikBéla fóispán
urat. llogy l<özbenjárásárél az
endrődi"Munkás- és NélDközi
OliIlon" lélesiJéséllez 2000 pen
gó segéllyel járul hozzá. - Az
endrődi Egyházközség köszö*
nó iralol inlézeJl vflrmegyénk
fóispániálloz és megkérte, hogy
hé'ilájilt lolmácsolni kegyesl<cd
jék a Min·iszler Ur Önagymél
Jósága előll is. -

Választás a vármegyén

Min! előre jelezIük. Békés
vilrmegve Törvényllalósági Bi ..
zollsága szep/ember bO,án lal'·
101\ közgyülésén a gyomaI fő*

szolgdbirói állásra dr. 50rbán
Jenő főszolgobiról. szolgabirő

~á p.dig cll'. báró MasslJurg
.l\lfr.zd ln. szolga biróI válasz
IolIa meg.

Eskiiiélei után a megválasz
tOli löbbi liszlviselő nevében
is clr. 50rbtm Jenő főszolgabi

ránk - magas szárnyalásu,
lelkes éljenzéssel fogadolI be
szédben - mondolI köszöne
lel a várrnegye főispémiának

és Alispánjáoök, vaiominl a
Törvényhatóság lagjainak a ki
lihlleló bizélJomérl, mely az
egylJongu választásban nvilvá
null m~g. Komoly igérelel leU,
hogy él fllodern kÖligolj:lalás
sokoluC\lll If?rrénumán energi·
áj uk \?S Illllllkak~SzS~l?iik leljes
odi:wJásdvéil dolgoznak él já
réis IH;p~n~k Qrdeké!.>QIl. Isl~11

áldása kisérje működésüket.

.Or. Darányi Kálmán
IlL kir. fóldmiivelésügyi minisz·
ler - fóispanullk segilő Iamo
g"otástl,Jcll - 1000 penIlő se*
gélyl c.dományozofl az Öreg
kerlí Tei~zövelkezel lélcsíll?sé
re. - .4. löl~osság" hálás kö
szön21:el adózik az ér/ékes
ddolllilnyért. -

Kerületi
tanitó-gyülés.

Az endrődi esperesi kerület
/anifÓsága oklóber 13·iln Gyo*
mán Ié.lrfol/a f. évi kerülefi gyü·
lését Felzer József kerületi lan
feliigyelő és Orbók József I<e·
riileli elnök vezefése alalt. .
Endrődről Vörös Julia és Die·
nesné rlajdu Emma tanilónők.

Gyomáról Balassa Gizella és
Kauczil! Borbála mulallCIk be
érjékes elmél.:ti és Byakor!<lli
előéldásoköf. - A nivós vitáI
több közérdekii indítvány meg
vilalása kövel Ie. D.ilulán az
Aclió l<éI/olicéI kerüleli ülésen
vellelt részr lanitóink. -

POLGARI ISKOLAI
TANÁR-vALASZTAs.
Az egyházközségi képvise·

lőlesfülel szeptember 26·án lar
lolt közgyiilésén föllölJe be a
S/dán Béla lávozásával meg
iiresedelJ, államsegélyes polgári
iskolai tanári állás!. HélI pályá
zó közül az Egyházmegyei
rőha/óságsorrendben lvIagyari
Anna, Amirás Ilona és 5zekfjj
f:ndre pályázókéli jelölle. - A
képviselóleslülel Jilkos szav(J*
zással e~yhangulag Magyari
Anna jeles képesifésü tanárnóf
válaszioIle meg, - Az ürese*
dzsben levó, de még nem ál
lamsegélyes halodik tanini ál
lás beföllésének kérclésében
nem hél/árazott (l képviselőtes

liilef, hanem azt az egyházta-
náCsrél bizla, - .

Tanyai szentmisék
sorrendje

Október 18-án a poly~khal·

mi és varjasi iskolákban, okló'
ber 25-én az öregkerti kápol
nés- és a cseili iskolákban.
november 8,án él lanitóföldi és
öreRker!i kápolnás iskolákban,
november l5-én a polyák hal
mi I<ápolnás- és variasi isko
lákban mutalunl< be szentmisét
és mondunk szenlbeszédel.

A Jézus Szive Szövetség
csoportvezetöi

november l·én délelőtt 9 órd*
kor tarlják havi összejövefelü·
kel él polgári iskolában. Pon·
los megjelenési kér a vezető

ség.

Kevés a gyerek,
nincs államsegély.

A M. Kir. Vallás- és Közok·
talásügyi Miniszlerium érlesi!el
le az endródi egyházköL.s~gel,

hogy az özv. Vörös ferencné
és viféz farkas Lászlóné Gyu
ricza Margil nyugdíiazlalásával
megüresedell tanítői állomások
államsegélyél ezultal lovább a
nagy lélszámcsökkenésre le
kin/e/lel nem folyósilja. 1932,
ben kelt ugyanis egy miniszteri
rendelet, hogy löbblanerós is·
koláknál csak azon eselben
nyerhetnek államsegélyl a be·
löllés aká kerülő, állások, ha
állagosan l~1 lani/óra 70 lan·
köteles gyermek esik, - Tiz
évvel ezelőlf még 80-90. sőt

100 IéInköteles gyermek julol/
állag ban egy-egy endródi tani,
lőra. - Ma oZ iiJlagos szám
csak 53. - Ez a szülelések
számának Óriási c~ökkenésére

vezethelő vissza. .Tiz éveiólI
500, husz év elől/600, most
csak 300 az évi születések
száma. - Elfekinlvea lelki
szemponloldől. nem vizsgálva
azl, hogy (lZ élei eredete és
megszünése is a Mindenhafó
Islen kizárólagos joga, mellőz'
ve azl a fonlos erkölcsi kér
dési, hogy a szentségi házas·
ság álélése lfszla erkölcsöl és
lelkiismerefes kölelességfeljesi
lésl kiván a szülők/ól már csak
az oltárnál leli nagy eskü ere
jéllél fogva is. tisztán anyagi
szempon/ból nézve ez az első

lanulséÍg. amikor a gyermekál
dástől való irlózás sulyos anya·
gi kárl hoz a népre, meri éven·
kint tőbb ezer pengö államsegély!
veszit, két saját véréból való ál
lásnélküli tanerá nem jut álláshoz
és megélhetéshez, amellett /0-15
év mulva nagy hiányát fogja ére~

ni annak az értékes munkaerönek,
amelyet a születisében megakadá·
lyozott vérei jelentettek volna. 
lia a szülők lovább is bün()s
é3· l1legrögzöll szokásaikal kö
velik, odaiulunk, hogy megépi
lellük a sok szép iskolát és
nem lesz, aki bejárjon. 5zo*
moru jelenség.

Hitbuzgalmi egyesületek
havi ájtatossága

Október J8-án d. ll. fél 3
órakor S7.ent ferenc lll. rendje,
uklóber 25·én az Oltáregyle!.
okióber 31'én dululán 5 óra
kor az Euchariszlikus Férfi·
Liga, november 4-én délulán
fél 5 órakor a Leányclub és
Leányegyesiilet tarlji:1 hi:1vi áj
ta/osságát. Ugyanekkor délu
lán 4 órakor járulnak szent·
gyónáshoz élZ isméllő iskolás
fiuk és a szívgárdisták is.

Községi képviselő..
testületi közgyülés
Endrőd község képvíselótes

tülele október 2 án népes köz
gyűlésI larloll. Közel 50 tárgy
kerüli előadásra. Értékes fel
s1.ólalások tarkilotlák a mindI

végíg nivós vi/ál, s a lárgyila,

gos légkörben hozolJ haláro·

zatok a község jövő fejlődé

sél jelentősen elősegilik. Hely.

szüke mialJ· csak él legfonlo

sebb tárgyakal emlitheljük meg.

Elhatározta a képviselőtestület,

hogya község fontosabb ut

cáinak gyalogjárdáit betonnal
_ 'c ,.

burkollatja, s az igy relszaba'

·dull légla-mennyiséggel az uj· , .

lelepek utcáit kövezteli. Erre a

~élra 60 ezer pengős 25-30

év ,~lafl lörleszlendőkölcsönl·

vesf fel. KimondolIa képvise'

lóteslülel a kondorosi anyai köz

ségháza és jegyzőlakás felépí·

tésél. Sürgősen megindilia ~.

csorhe en és az öregkerfek

ben a koráb.ban elhalározolt

.m_úkutak furalásál. A Körösön·

tul fekvő lelekparion bika-is!ál·
<:

óL-és gazdasági épületeket lé·

lesi!. Elhafározla a község...l!í~

a.cler.é.n.~.lL-b..ó \f 'lés.éL és k ó vel

való burkolásál. A lemplom,

mellelli lelkel biriokba adla az

e n d r ő d i Egyhá~községnek.

hogy azon polgári iskoJai..!9 

nalermel és kél 1<U1.Le- -etépi!

bessen. Elhalározta, nogy a

körösöntuli lakosság közigaz

galási kivánságait a ~ehe'óség.

hez képesI leljesíti" Felkérle

Harsányi László fójegyzől,

hogy a vármegye főispánja tá

moga/ásának kieszközlésével a

lervezetl nEgészségház" meg·
c

valósilását sürgesse. jóváhagy·

la az ovóda és egyik jegyzői

lakás renoválási köllségvelé,

séf. A képviselőtestülel most

megmutat/a, hoB'Y közérdek ü,

községfejlesztő munkásságá

ban minden személyeskedés!

és kicsinyes magatartási keTűl~

ni k~lI és JUd is,
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E n d r ö ct ö n a Nagyperes
dU!c:"Íbel1 8 kis hold, Décspás
kumon t k. hold 266 ll. öl föld
kedvező fizetési feltételek mel
lett olcsón eladó. I~l'deklőuni

lehet Békéscsabán, a 'Békés~

megyei Keresl{edelmi Banknál.

Kflt. Népházban egy {izlet
helyiség kiadó.
~---~---,--------

SCHUSZTER FERENC áll. vizsg.
fogász G y o m án, Mátyás király
u. (voit kis templom u.) 6 szám
alatt fogászati mUködését meg·
kezdte. Foghuzás. fogtömés és
mindennemű fogp6tlás.

Az Endré~d""G}'oluai
Takarél,-pénd:u' Rt.

·luindenféJe
g d b 4) n c:"l. II C ln fi t

J"Ddga~ piö(:i ál'on.
vásá rot.

Használt téglát, vályo
got ~esz Csuvár Mihály
gondok.--------------

ÖSSZEL-TÉLEN hiilőnő
sen nélkülözhetetlelllJ1inden
háztartásban és gi"lzclélság
ban egy ITI e g- b i z II a t ó
ÉI3RE,5ZTÖÖR.A.A mező
turi T A U B E (~ cég köz
tudomflslIan eSélk jóminő

ségeket hoz fOI'l:!nlofllbd.
Rendeljen levelezőlapon!

Jótállással és mérsékelt
áron szállit

TAUBER
MEZÖTUR

Gimnáziummalszemben

.=.;q; -- - . o" ••• -. _.~-_... ez h ••••• _ ._•• - .....

nAz Egyházmegyei Ha16ság 1238/19:H.
számú engedélyével."

Szerkesztésert és kiadáEérl felelős:

WaHhiel' GYÖI'~JY
Nyomlatta a "JIungária" J<ö/!yvn)'l.llnUa

vállalat, Gyom<Ín.
felelős üzemvezető: Teket Sá~dor.

A Katolikus l'Jépszövet·
ség Temetkezési
Segitöpénztára

utjálJ (11jnucnki könnyithet az elhalálo- .
zá;; Illiatt jelentkezö gOIJt1on, ol cglJ)'!Ig
vást szerezhet 1I1agállak és családjának

Iratkozzék be tagul
mert ezáltal csekély havi t~gságj dij
ellenében oly összegű tellletési segély
röl gondoskodik, amclyb6! a gyógyke.
zelés, temetés minden kiadása fedez
hetö. A temetési segélyakciót a nagy
váradi egyházll1egyei Apostoli Kormány-
Z0 ur 1933i !D33 sz. alatt .icwáhagyla é6
ajánlja.

Taglc.:lvélc:j és a dijal< IJdizclése al
Endröd-'(Jyolllai Takarékpéntár rt.-Hál
Endrőctőn.

Tag lehel minden 14-G~) év Itüzötli
egyén.

Orvosi vizs~Alat ninescn! l.egJdscbu
havi clij 50 fillér.

Hirek agabonapiacról
Egy héttel előbb a magyar

Ili~cokon erős lendületet vell a
buza árernelkedés, de a hét
v'égén a külföldi vúsárlás el
laliyhlllúsával közel 40 fillért
eselt a buza úra. A nemzetkö
zi pénzpiacon történt vúltOZ:l
sok miatt még nem alakult ki
pontosan a buza-ár, s azért a
v:\s;ü'l<isok js erősen csökken
lek. A tiszavidési 80 kilós bu
zál 17.GO fillérért vúsúroHák a
hét v~gén. Az árpa 13·, a 7ab
lG-, a morzsoll átcngeri 12.50
cs {u'on kell Budapesten,

Az áflatvásárókró!
állalúban tartotl árakról inwlc
11 (J -130 l, i lós fia 131 scrtésej,l'rt
a l"eren c város i sertésvásúron
10:1--108 fillért fizettek. A sze
deU örrg serlések ára azonban
csak 88-92 fillér volt. A hol'
j ll-vúsúron prima borjukért
1O(j-1J2, másodrendű bor.iu
kért 100-·lOG, silányakért IJ;)
9S fill(~rt li zetlek.

Sző!ő eltartása télire
Al akasztásra szánt fürtöket

útvizsgáljuk, minden romlott,!
penészes s:r.emel kivágunk. A :
fürtöket külön-külön erős zsi
negre leötjük és mielőtt fclaknsz
tanánk, egy pilla natra lobogva
forró vizbe mártjuk. Ezulán a •
szöl61 tágasan felakaszjuk ugy,
hOf!Y egyik Ile éri n{se a mási
kal. A kamrát, ahová a gyü
mölcsöt akasztjuk, ld kell ké-l'
nezni, a helyiség mérete sze
rint néhány kénrudat égetünk I
el henne. A .kénezést kelheten
ként meg kell ismélelni. A I
kamrállak fagymentesnek kell
lennie és - hogy' a levegő I
elég nedves legyen - ajánJa- I
tos néhány \'izze! telt edényt
beliIlitaLJi, mert különben a
szó!ő könnyen összeszárad.

Alsó-tiszántuli körzeti! Termés-eredmény
me'.cgazdasági l~arMHát! Nyolcvannégy százalékkal na
kér a kormánytól Békés-· ! gyüLb a tengeri termés a ta-

. , valyillál, állapitja a Földmííve-
vármegye Törvényha- l lésüg)'i Miniszleriurn legujabh I

tósága. Ilcrmés jelentése. A tengerivel
bevetctt terület 1,991.826 ka'.

A szeptember 30-án t~rlott hold volt. Kat. holdankint ál
közgyülés" tárgyalia a várme- laglermés 13.1-4 mázsa összesen
gyénk gazdanépére lonlos in-, tehát 2() millió 162.800 mázsa.
dilvúnyt, amelyet a vármegyei Tehút közel 12 millió m3zsn~

Gazdasági Egyesülel illditYá- I val több, mint az elmult év-
P cl bCIl.nyozott. urgly Emil voll föl - I

l I ' Bllzából kal. holdankint 8.21
miive és.ügyi mil1is7.t~r ~'l ene I' (j., összesen tehúl 4:J millió
volt II Javaslatnak. Szennte él 701.G04 mázsa termett. A tava
Mezőgazdasági l,alllarúk mai IYi lerl11ésllél :~A százalékkal,
beosztása és 'mükiiuése első- lehúl közel öOO.OOO mázsával
rangu, azok tovüblJi tagozása több. A rozs termés eredmé
a7. eredményes müködést csök- !. nye viszont 1.83 szúzalékával'
keniené. Beliczay Géza felsó- I kisehb mint tavaly. A takar
házi tag és Cscrnus Mihály I mány árpa termése 7.7 száza-

lékával, él zabé csal, 1.26 száza
apátplebános világosan kifejtet- l lékával yoll nagyobb, nIÍnt ta-
ték, hogy a Debrecenben szé- I valy. A cukorrépából 3 millió
kelő körzeti l,amara nagyon mázsúval több termés várható, l
messze esik a közponitól, mely- mint tavaly. Burgonya pedig
nek elsöleges munkát a Hajdu- csaknem kéts7.erannyi termett,
Bihar és Szabolcs vármegyék mint az elmult évben.

gazda érdekeinek szolgálata
nyujt. Békés-Csanád és Csong
rád megyéknek teljesen más
érdekkörük és gazdasági célja·
ik vannak, tiszavidéki uwm
védelme és áremclése csak kü
Jön, s e vidék speciális érde
két s7.0lgáló kamara állal vol·
na biztosítható. A Lörvénvha.,
l óság egyhangulag elfog:ldta
Purgly ellen inditványa met
lözésével az életre\'aló indit
ványt.

Gyümölcs-kiálHtás
Gyomán

Békésvármeg)'e Kerlészeli
Egyesüleiének váodorldállilú
sát október 3-án nyitotta vitéz
dr. Márky Barna alispún, egye
sületi elnök felkérésre várme
gyénk főispánja: vitéz dr. Hi- l

csóy-Uhlarik Béla dr. Várllle,- I

gyénk ve7.etői és a kíséretük
ben levő előkelő közönség
élénk tetszéssel és megelége- l
déssel nyilatkozott il kiállHús J

anyagának pompás szépségéről. I
Sajnálatos körülmény. hogy
Endrődről egyetlen gyümölcs I

ki:UiLó sem akadt. A virágki- i
úlli~úsou Tüköry Jessi nyert el- l

ismerő oldevelet gyönyör ii ró- l
zsúivaI. j

A Duna-Tiszaközi .
I

Mezőgazdasági l{amara 1

felhivja a községek vezelőinek !
figyeImét a húziipnrok erő~el.!
jesebb felkarolására. A közsé- i
gek kérelmére a Kamara min- II

denütt kézsséggel szervezi meg I
a tanfolyamot és oktalót is.
küld a községbe. Kiilönösen!
ajánlja a háziipari szövés-fonás I
bevezetését és az állati bőrük i
készitésének elsajátitását. Ma I
ezek biztosítanak szép jövedel- I

met a komolyan dolgozó em-I'
bereknek a téli, munkanélküli
időkbeu. .

Közgazda§ági hírek I~,....._~......D E~T1 s E;:;iQiiiiiK
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Takarékpénztár R. T.
Endrőd

fiókintézet: Gyoma. Telefon: Elluröd 2.
FoJyósit rÖl'idlcjáratll mezlígazdasAgi
kölcsönöket. Elfogad fehnondáslléJknli
betétaket a legmagasllbb ksmat

mellett.

Gazdasági
reformo~\at

követelt

valósi tását.

Mayer János volt földműve

lésügyi miniszter, a Faluszövcl
ség elnöke az Drszágos Kalo
likus Nagygyülésen.

A magya.. törvényhozás [lZ

utóbbi időben - mondotta Ma·
yer János, ez' a kisgazda sor
ból felemelkedő agránezér
néhány törvényjav3slatot tör
vényerőre emelt ugyan, ame
lyeknek becsületes végrehajlá
sanagy mértékben szolgálja a
magyar nép gazdasági megerö~

södésél.

De ez nem elég! További
reformok kellenek! A magyar
nép a következőket kivánja: .

L A közterhek arányositása
és apasztása.

2. A családvédelem törvény
hozási úton való szabályozása.

.3. A többgyermekes család
apák kimélése.

4. Az anya- és csecsemővé

delem, a községi kü%egészség
ügyének a megszcrvezése.

5 A kÖ7.ségeknek jó ivóviz~

zel való ellátása. .

. 6 ~ falu szegényügyének, a
kolduskérdésnek rendezése. I

7. A falu kulturális szinvo
nalának az {'melése: népházak I
épitése, népköl1yvlárakkal való
ellátása stb.

8. A gazdasági szakoktatás,
az iskolánkivüli lIépmüvelés
intenzivebbé télele.

9. A falu földll1ü\'es iOllságá

Ilak az iSlUéllőiskoia u tán sza

Lad előadások utján való to

vábbképzése.

10. A bekölő-utak épitése.

11. A község bel!erülelén az

utak porlalani tása.

12. A tanynkérdés rendezése.

13. A mezőgazdasági mun kú

sok öregségi és rokkanlsúgi biz- .

tositása és munkával való ellá

tása.

14. A mezőgazdasági hiteI

kérdés további rendezése.

15. A háziipar felkarolása.

Ezek volnának - mondotta

Mayer - nagyjában azok a kér

dések, ameJycknek megoldása

nyugodtabbá Lenné a fulu éle

tét, megszüntelné a városba

való özönlést és helyn:~állitaná

~ nép lelki egyensulyál.

Heméljük, hogy Mayer János

az országygyülésell is erélyesen

köveleli eszméinek siiroös me rl -
". b



'!:I _
Endrőd, 1-956. november 15.ARA' 6, FiLLÉR.

t\ -L M l', ~(Ö Z G t~ Z D A S A G I É S S Z O CI A L P O L I T I K A I F O L Y Ó I RA T

Hirdetéseket
kCl\vezl11énycs feltételek mellett'

közlünk .

_________~~-----M-----.-.~--------__::__--------------
!,'elelós szerkeszti!:"'T~'lHh ier .György

Szerkes1.toség é::; kj~(k!lÍ\':ltal:'Elidröd, Széchenyi utca 2_

.:.Iiifizetésí {Irak;
.egyedév,re 20 fillér-:

,degjelcnik mindell IHülap 15- ~!l.
.....-..'._···-iiO--..·_--..-- ··WiJ; -- ,wó • .aa.."".u;;-_- "_-- -;;y;'.>ii- - --iii,·_--· ·.,;;;-.,;-_--iMó- -- ·~u:iír.:ao..,. - -...-;;.0 - ';;;'-;;;0'' -,;;,;,....;;-;,;;,-i-o.M - ·:.--,;,;.--- --';;;;·- ,..;;-~;... '*'*;O;;;-_-·_-;;,;·-_-__-_' 'iiii-iiö-·.'iiö- ---..-_.--;.;·" - ' -;,;;".,·;;;;;-·,;,;--Dö'--_-iiii -=-___

PIRKAD!
A !,öZC:pcurópai uji(~épi,

tés nagy fil uni, ájéÍ II él k lia-I
j(llmas I<:'111 pójéÍl jlZJerdi alOll
!\örüll1léllY, ho~y (lZ ófrikai I
háhorúl diad<lllal befejező

hal (lImeS Olélszorsz~g kUI-
U~Yllljniszlere: CialIo wöf
Ill\'éllalos Járog-dlásra és fon
tos lárgyaléÍsl'é1lJozzánk, el
jöll. 5zcr"leté:) rO~\Ollszem'

hOl,ta éll egész ország sze
rekk ,,(írl (I !

A viléÍg' egyil( legllélgyobb
polilil-iuséÍnuk lis legl<ivéllóbb
~'mberéne!<: Mussolininalí:

. 1<\?pviseletébeJl jött hozzftnlí:
a fiatal küIUg-ymil1iszíer,
hogy megtárgyalia mind
azo!wl- a I\érdésel-;et, ame w

lyd, az ország gazdasági.
kalouéli és lüi![)ojiliki1i sZ(>IlJ

pOlltjából fonlo::iak éS'll1eg
v<llósiléÍSré1 várnal<.

Pi:ír héttel elóbb él DiJce
MiI('HJóbéll1 mondöit nágy
reltlinést kellő· beszédet a
l1lag~'ar reviziÓ szükséges
ségéröl.

tv1os1 ország-világ' elötl
dokull1entálni óhajtja, hogy
Oli-lszorszáJ megbecsüli, tá
moga/ja és szereti a cson~

!wságáhéln Idcsiny, dc élel
revaló és becsü!ésreméltó
magyarságot. .

NYOll1oruságunkba l1,gyen
~eségün~(bel1 felemelő. és
bí.dótó l u d a t, hogy nem
vdgyunk elhagyal va. cl tria-
noni kelrecünkben. .

ReméljUl{ és szívszorong
va várju I, a Jl1é1gynr álmok
beteljesedését hatalmas ba
r~lul)k segilsé~;2\:cl és tá
III oqat (b~val.

Hisszük, l~si még idő,

amikor a baréíli Olaslor~

széÍg tanuja lehet a magyar
nemzel há lájc1lJal< és l1üsé·
ges, áldoza fos szeretetének,
Nem. felejtjük el, hogy le~
aléÍ zotrséÍgun ~(ba II ML15S0 l ini
Ilyult le hozzánk először

és szoritolta meg hecsiile
tes nyilfstlggé11 fegyvertelen
kezunl<el!

Magyarok I A reménysu
gár oszlajja mM a felhő

keL Bizzatok és testvéri
szereleiben egyesülve véÍrjéÍ
lok a hosszú éjszaka végét.

Hála Isl~nnel<,pirkad méÍr!

Hát ez is· lellei!?
lvIegdöbbenve uh'~sillk él fö- l iJL hál akkor miért lánwd

v<Íro si léljJokböi, il(}í-!Y dr. Sz/ra, j 'h'Liin!; kaloiil( IISO\< 1I<1k li}!\'lln
Tlyavsz/:;' SJndor a magyar or· azon lényl(clksckérl, lJlllelyc
szággyiifés elnöke lJZ t:vdngeli· I 1,021 él saját p<"pjainM nem ki
kus OrsLilgos ZSiliDIoli slliyo· i fO~!iÍ'iol!?

son sé rló, k inh~le !JQr. Iá 1113 eJti 'il I .6. K 111 oli ft II S .cA n \' él szenlegy hAz
InlJzeH d I,ölüllk ll'; [gyl:<3! l'lk:!. ugyallolvőll éuéssel táinl - él

Al:1 Illondolld löhbclz kéL' hU, J liirzseról leváli proh~sldns ke-
fiogi' "élZ eval1~élil\llsok c!l!wn resziéllY egyh~zak f:2lé, minI él

az országbéln él;;, reverzálisok csoJlkélOrszág magyarja az ósi
lerén lánl<ldásnkl1ökVtHll1éll, Id- Nilgi" tvlngyal'or'5zág l'zcrév('s
the, hOHY veliik szelllhen l !örzsú6! leszilki'l(jl l~rd~lyre

"sl.illle' él sölét ktizéplwrro ('nJ- vflgy a felvidél<re. - fájlaljél,
lékezleló illkvizició esz"özciveJ " saintllja, szereti, s az volnél az
dol~óznak"... öröme és boldogsiÍg'ö, hogy

Ak ár a tárgyi ígázs~gol, él!dlr idegen iél ríomán \' ba té vedt fiait
a mai viszonyoKéli lekinijük, visszonllásSél és hogy Krisztus·
Szlrflnyavszky kiroheJllási'l su~ l)ém völal1lennyien egyesülné-
Iyoscn megzavarllJ cl k.:zresz- 'nek. - D~ ezl erőszakkalmeg
1~I1Y voll(jsok kÖIÖll ma I\lilö~ l vil!ósilani soh<J nem akarta és
ll,):;en kivána/os bdeél es CR'yiili- 11CI11 óhlJllja!
mLiködésl, de sulyosall ilrlolt a Ezl a !örléllclelll léllyeiból
nemze! I\!kin/élyénck í"i, ami- .-- Idl'\,?yilagos kUlálással -:- lud
kor él katolikus Olaszország I\~:I- l. \lclnáll1ég ,SzlranyavsJ:ky is,
üt<yminisLlere Ciano gróf helső aid ölÍmag'o ádoll dÖlllóbizony~
vallási vilJongásokal lapaszlal, ságol CI Nemzeli Uiság korábbi
halnállInk. állJlásának, hogy barálaifól

Természeles dolog. hORY va, Il1cg-inclilolf miniszlere!nöki de-
Janlenllyi egyház védi hiveit és zignálása a 67 SZáZDléld)an ka-
crós munkál fejl Ida/ért, Ilogy lolikus országban az Ó egyol-
él zoknak gyUlll<:>!, eii Ic öl~>lék é - déllu k /fogása és kClfolil{\ls el-
b"ll megIM'sd, Ameddif? Cl kiiz- lenszenvc miatt képtelenség.
lÍ..:'lelll a megbánlAs ~s láilladás 1:' zI az 07lt'ogllilságol azonban
halárain belüi nlozog-, az el, nel1lcsak mosl, hanem Illár ko-
vele szabadsá~a alapjáll nem rábbal1 is !araszlalluk az Ő

kifogásolható. - M..ol?leszile ezl szi~kebb baráli köreib7n.
az evangélikus és r~formálus Evek előlt sulyos támadósl
lelkészek is egyarflnl. - A Zsi. irlléz.iek Szenll(ereszlhy Tiva-
naton jelenlevő Kovács Andor dor bJkésvármegj'ei lanklligye
evangéli'\us esperes Celvílágo. ló ellen is. Elhelyezését köve'
sÍlhaUa volnél Szlranyavszkyf, leliék azon a jogcimen, hogy
!Jogy amik,'r még·· a háboru "vármegyénkben csak evangé-
elóll le6nya fJríhez Ille II t 02. likus lellei cl IlJnfeliigyeló." Ami'
orosházi kalo!ikus cj./"yhilzl<hz- kor azonban VélSS József ak·
ség egyik vaeió Jagiának fid' kori helycli(~S miniszterelnök CI

1107, Ó is, még pedi\,! ercd~ hiva/alos slaliszlilcai adalok
ménnyeJ követelte javukra (J i'llapjiln ll1eg-éllJapilolta, hogy
reverzális!. t'lékésvármegyében él kalolilcus,

A nyáron lörlént Köröslar. reforll1álus és evangélikus val-
esán, hogy" egy oUani lanilönót lások hivei és népiskolai lan-
eliegyzell egy kalolil\lls gyó~y' kölelesei csaknem egyforn1él
szerész. akinek ösei százado.. számban élnek, a már aláirt
It on keresz/ül cl Ic éllolil: us val- ál hel yc zésl megselllmisilelle.
lásl kövellék, - A rcfOrllJálllS I\(lrossy főispán fávozásél
lelkész reverzális! kövelc!! Iltán GÖl1lbös Gyula miniszfer-
[)élllhélZár piispök azonban ez.' c!nöktól..eva!lg-~lil\Us f.~isp~n

. kInevezesel kerlek. - Gombos
zel sem elegedell meg, hClIlCIll azonban nelll voll elfogllll, s cl

a kéllolil\Us fijegyes vallásvál· kinevezésnél a rálerllletlségel.
lozlalásál kövelelje. a vál"nlsgye és a pári érdekei!

De száz .zs ezer 001dál h(JI" IMlolla szelll elóll, s ldnevez-
halnánk fel, C1mikor proles/án- lelic él kalolikllS Fáy IstvállI.
sok ja vá ra k öln cr k rcverzá Ij sI. rv1i néln cl< 12 i csak S zIran yél VS z-
~ Szlranyavszky is ismeri az ky Idrol1éll1ásának i1luszlrálásá,
élelet; bizonyára lud)a ó is ezt. ra emliljiile -

l":IIlÖI, llr! l~ddig jó llla~Yelr

ndk ismerllile tv1i111 egyik v~·

zcló po li lil(lJS il z I is j ud ia, IIOgy
a kOlllmllllízllJUS pusLlitó vörös
r...'rgelcge ai: egész keresténységet,
s az ennek erkölcsi ell'cin fenn
álló állélmok hellárail veszélyez
leli. - A 1!OI1loly protestáns
kÖl'öl< és vezetó<..?gyéniségek a

. PjPél klllÍl'ásdra a kereszlény
magyal' összefogást hirdetik és
kivániák. - Ha ígaz mag-Yelr,
akkor Cordilsél halalmas ener~

giáiéil a n(,lllzeJközi vörös fel
forgalók ellen ílldilandó cse
lekvésre és védelemre. Minde·
nile keresztény vallás élje és
védje hilelveil, de a gyülölkö
dést és háboruságol hag-yjuk
jobb és boldogabb időre.

Szfrélnyavszky Sándor iZ meg
gondolatlan fénykedéssel sulyos
helyzetbe hozta az ország köz
szereleiben álló minlszlerelnö
k~l: dr. Darányi l<álmánl is, -

A kCllolikus L:gyház liirelnlé
nek éselfogultságának . Ö a
legklasszikusabb tanuia-.Hosszu
ideíg fóispánja' voll a nagy
többségben kéilOliklls Győr vár
megyének. - A P1ispöklól
kezdve minden pap a legna·
gyobb liszlelclld és szere/eliel
emlékezik ma is közkedvell
személyére. - Soha nem ju
toll senidnek sem eszébe, hogy
ől r~fol'lúálus voila miall lá·
madják. -

A 75 szihal~kbéln kalolikus
Csanádmr~yében PlIrgly Emil
evangélikus és Fáy István re·
formálus fóispánl soha vallása
miall senki nem lámadta.

"A lelkek erószdkos befolyá
solásáról" lehál nem lehel szó
nálllnlc

Azt, hogy Excellenciád egy-'
[lázának hüséges és állhalalos
tagja, nem kifogásolhalia senki.
De ez még nem elégséges in
dok alaplalan és sulyosan sér
lő lámad-ásol<ra. - Az . ország
többségben levő 1<C1lolikusnépe
megbolránkozoll az elfogult és
minden tárgyi igazságol nélkü·
löző lámacliisán. ezen napirend
re nem lérhel, hanem csallako
zik aZOl1 állCllános l<övelelés·

hez, hogy ilyen felfogás mellell

a nemzel békéjének és megle

rel1l)endó egység-énnk . bizlosi·

lósa érdekében - mag-as pár

tallan lárg-yilag-osságol kivánó

közjogi állásál tovább nem tölt

heti be, - s azt hagyja el!! l

,
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Katolikus Ak«:ió Halottak estéjén·
Halálcsókos, hideg őszi szürkületben
Egyedül vagyok a néma esti csendben.
Senki nem ?uvnr. Két gyerh'át c1őveszek

S közéjük állitom a szent Feszületet.
Meggynjtom őket és velük szembe ülök
S a pislogó lángnal imába révülök.

Mikor már magasan, felhők közt szárnyalok,
~g'yik láng fényesen a7. égig lalragyog.
Osszefoly egy IAnggal, melyet nem gyujtaoak,
(Még is örökkön ég) Soha nem oltanak.
Ez a kis gyertyaláng Rád villan Istenem .
S igy ludom -- ha elég - nem leszek sötMben:

A másik gyertyaláng nem csapong, csendben ég,
Fényétől nem r8gyo~, csillog messze a lég.
Ámde 3 szivekben könnyen szárnyakat bont
S elröpít oda, hol végtelen sor sírdomh
AJkot egy hatalmas, hallgatag országot,
Mely magába zárja az egész világot.

Ebbe az országba csak bemenni lehet,
Aki már bejutott, vissza soh' sem térhet.
Itt -a lakók csak szaporodni tudnak,
~illCS helye halálnak, tova vándorlásnak.
Es hogyha percenként ezrével is jönnek,
Nj'ugalmas szállása biztos mindenIdnek.

Tengernyi lakója mind, de mind egyenlő,

Mert csak a tétlenség egyetlen teendő.

Mégis csak hóditás jellemzi az utját,
Nem ismer védelmat, csak lllindig támadást.
Határút épp ezért hiába keresed,
Benned van, mégis azt soha meg nem leled.
(Büszke vagy, soha meg nem halsz? Ugyeazl hiszed?)

Ide csak egy uton lehet érintkezés:
Kis gyertyám lángján át, ez az emléh:ezes.
Ilyenkor köréje összesereglenek,
Kedvesen, könnyesen körül-öleJgetnek
Gügyögő gyermekem, édes öregszülém,
Testvérek, rokonok röpködnek minu felém.

Mondják, hogy várnait, hogy mily sokan vannak
S hogy itt az emberek gögtól elvakulnak.
Azt hiszik, hogya föld a világ köze'pe
S hogya földi létben kimerül szerepe.
Pedig e sárcsomó a nagy mindenségben
Annyi, mint egy kis csepp a tenger vizében.

Hiúság, büszke, góg, gyülőlet, szélhúzás
Minden gyenge embert zsarnokká koronáz.
Tapossa testvér'-it, elveszi kenyerét
~ fontos az, hogy lássa telve kenyerét.
Ehség, nyomor, fertő komisz szive mélyén

.Gondokat nem okoz, hisz esze sincs a helyén!

GyertyaJángom körül röpdösö szellemek
Izenik: Tévedés! Tévedés l Emberek I
Földi orszuf!otok jaj, de nagyoll kicsi,
Gyenge. bizonytalan, egy szellő el viszi.
Es ha tetszik, ha nem, hCVOBUltok hozv.llnk,
Akkor láthatjátok, mily nagy a mi huzáot;:,

Ti csak futó-bolygó, vándoruépek vagytok ...
Aki még nincs, még jön, nagyobb tinálatok,
Mert mire megjönnek, jórészben titeket
Por, köd takar s éltel csak az emlékezet.
Az élet elsiet, mint ~ fák árnyéka,
Elvész, mint a gyertya hamu hulladéka.

Erre figyelmeszlet Ádám bűnös népe,
Halottak napján a gyertyalángok fénye.
Endröd, 1936. november 1. Harsányi László

P. L()v<l~s Pál szegt:di Jér.u:;társasági
Atya noyember 25-én Endröctre jőn,

hogy a férfiak részére három napos
zárt-lelkigyakorlato! tartson.

A lelkigyakorlaton az egyházk61.ségi
képviselőtestület tagjai, s a katolikus
körök megbi7.{)ttai vesznek részt, mint
egy 100-120 férfi.

A lelkigyakorlat kora reggeltől estig
tart, amely idő alatt a résztvevők nem
mehetnek haza, hanem pontos beosz
tás sz.erint - a Fötis7.telendő Páter
vezetése alatt - végzik ájtatossági
gyakorlalaikal.

Délben az egyházközség ingyen ebé
det ad a résztvevöknek, a reggelit és
vacsorát otlhon fogyaszt ják el.

BÚCSÚNAPOK

.......... t._.•. _.... _

A katolikus egyesületeket felhivja az
Egyházközség vezetősége, hogy 3-5
taggal képvisel/essék magukat a min
denhol nagyszerlíen bevalt kis •mis
sión."

Akik a Manrézában már voila k, nem
tudnak eléggé szépe't és jót nH)ndan~

az ott eltöltött három nap sok lelki
i)rö01eiröl és has7.llár61.

tv. egyltázkö2Ség 11\0:-; l nelll 10-15,
hanem legalább 100 férfinek nkar al
kalmat adlli, hogy minden költség nél·
kül részesülhessenek a zárt-lelkigya
korlat gazdag lelki hasznában.

Jelentkezések nlindell délelőtt a plc~

bánja-hivatalban is történhetnek.

ZART· LELKIGYAKORLAT

...'!!"

beszéd ntán Varju JÓ7:sef gaz
u:\lkodó az endrődi kisgazdák
és katolikus körök nevében üd·
vözölte keresetlen jóizü szavak
kal a Főpásztort, majd Csernus
Mihály apátplebanos a várme
gye népszerü alispánjál: vitéz
dr. Márky Barnát köszöntöUe

meleg haráti szavakkal az end

rődi katolikus hivek nevében.

Nagy letszést aratott dr. Hu·
nya Benő ügyvéd gondolatok- I
ban gazdag beszédével, mely
ben a járás uj föszolgabirájál:

dr. Sorbán Jenőt üdvözölte. -

A lelkes hangulatban eltöl

tött vidám órák után a cser

kész csapat ifjusági ünnepélyé~

nek meghallgatására vonult át

az ünneplö sereg. Az endrődi

Szent Alajos cserkészcsapat sze

replői dr. Csókási Déla tanilr

vezetésével - ügyesen előadott

számaival nagy tetszést és igen

sok lapsot araUak. - A tartal
mas és változatos miisort a kö
vetkezőkben adjuk:

1. Cserkészindu16: Énekli a cserkész
csapat.

2. Szenllmre látomása. (Melodráma.)
Előadja: SZIllola János cserkész. Hege
dU és zongora kísérettel: (Kisérők:föl.
földy Béla káplán és Fehérváry Ferenc
rk. tanHó.)

3. Ünnepi beszéd. Tartja Kiss lász
ló káplán.

4. Szent Imre Herceg. Irta: J<irtas R/í
za. Szavajják: hárOIll ré:;7ben lIanyec
Lajos, Homok András és Tilllár GYllía
cserkészek.

5. Énekszám. Előadja a nagy leányok
ból és a cserkészekböl alakult ve.gye,:;kar.

(~ ÖgÖk c;;iIJOlga. (lfjl'ls~}!i szinnnI 3
felvon~sball.) Ina: I:larah<\~ Shnd<ll".
Személyek: Beszteréd Alya: TMII .<\1
llert csuké" .. i(crcsdény WldIlIU\'cJök:
P<JP Ját1<'IS. Tintár Is.tván, Pi1.J' Imfe, ni·
ric Antal és llal1vec La jos c~erké'7ek.

Bonc, pogány paril ~'d: VJ~7.I<ó Li\jns
cserkész. Ennek IlarQm fia: Pelyva Eiel(,
Homok András és Horuok Lá:>z ló Ct'Cf

kés7.ck. Apród: liyurica H;ilint cS\'li,ésI.
VárisJlán: !{oös László \:~erké~l.. Két I
asszony: KoiolJ Kaló és Pinlér Hct'lJIi
Ilil. Vadászok: I-Ianyec Mihály és Csi
kós József cserkész.ek. Vászoly Herceg.
\léha Illés cserl,ész. KOllok jlOl;áll} lÍraI,.

SIcdiák i\1I1ir:>r "'S S7;\kálos B{'Ii] c~t'r·

kégzck. Csököny Gelléri Sa ri\! , 1I1:1jct

püspök, Uhrill Gyula cserkész. lmre
királyfi: Timár Gyula és SWlOla Vilice
cserl<észá. András Herceg: Hauyec l\lá
té cserkész. Orseoló Péter testőrkapi.

tány, Uhrin Imre cserkész. Angyalok:
Kulik Terézia, VarJu Joci, T6th fIlária,
ScIJramm Teri slb.

7. Magyar lánc. Előadják: Timár Ir
ma, Kalmár Eszter, Gellai Emília és
Szediák Kaló végzett leánynÖ'iendékeink
és Hallyec Jözsef, Tólh Albert, Koós
László és Lizicai Gyula cserkészek.

8. Könyörögj értünk... Itta: Dezsényi
BéJa. Szavalja: Duda Mihály cgerkész.

9. Dalok: Előadja a polgári iskola
énekl{ara (Karnagy: vitéz Borsfay Géza
tallár.) .

Régi jó időkre emlékeztető

fmnepséggel ülte meg Enurőd

katolikus népe védőszentjének:

Szent Imre hercegnek űnnepét.

A falu alapitó ősök jámbor~

ságával gyülekezett a község
népe fl szentmisékre, ho~y hó
doljon a legnemesebb királyi
sarj emlékéuek. Fölemelő lát
vány volt, allJikor300 magyar
levente öszbecsavarodott az
előljáróság hitbuzgó tagjainak
és öregek százainak társaságá
ban az Ur oltáránál velle ma
gához a Megválló szent testét és
tett lélekben fogadást arra, hogy
szüz Szent Imre herceg vonzó
példája nyomán hüséges fia
lesz Istenének és magyar hazá·
jának.

A zsufolásig megtelt templom
bucsui nagymiséjét az Egyház
megye Föpásztor.a: dr. Linden
berger János apostoli kormány-.
zó úr mondotla, aki szentbe
szédében magas szárnyalásu,
lélekmarkoló szavakl{al apo
szisofálta az Árpádházi szentek
és köztük szent Imre herceg lel
kiértékét és követendő élet
módját. -

Az endrődi hivek az elisme
rés hálájával adóznak a vár
megye közszeretetben ülló alis
pánjának, vitéz Márky Barná
nak és járásunk főbirájának;

dr. Sorbáll Jenőnek, akik fa
radságot nem sajnálva eljÖllek
a kqzség nagy ünnepségére.

Az egyházi ünnepség végez
tével az egyházközség tanácsa
ünnepi bankettet rendezett az
endrődi tizenötödik b II C S II i
szentmisét végző Apostoii Kor,
mnnyzó tiszteletére. - A köz
igazgatási hatóságok, katolikus
egyesületek, ipartestüJ et, kis
gazda és munkáskörök képvi
seletében megjelentek száma
243 volt. Az egyszerü, de kihi
nő izü ebéd végén dr. Linden
berger János apostoli kormány
zó a Pápa Őszentségére és Ma
gyarország Kormányzójára üri
telte poharát, majd Harsányi
László, az endrődiek köllői lel-l
kii főjegyzöje üdvözölte meg
kapó, közvetlen és a gyermek
kori emlékek hatása alatt mé
lyen megindító beszédben a
Főpásztort. "Endrőd népe há
lával és hódolattal gondol 
mondotta Harsányi főjegyző

Méltóságod fenkölt személyére,
büszke örömmel értékeli a ld
tüntető szeretetnek azt a meg
nyilatkozását, hogy Szent Lász
ló csollkaegyházmegyéjéllek Fő

pásztora évről-évre résztvesz a
politikai község és templom vé
dőszentjének nagy helyi ünne-
pén."

A lelkes éljenzéssel fogadott
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Hirek a spanyol-harctérről

a frontra kényszerítik, a vezető

fene\'adak pedig biztosabb helyre
vonulnak természetesen az ország
kincsiárá val együ It

A vörös' fenevadak borzalmas
szörnyüségeit legjobban megvifá
gitják az anarchislák fötitkárának
egyik rádi6sz6zata: "Minden lel
kiismerelfordalást mellőzni kell,
ami a művészeti, történelmi és
erkölcsi értékekkel függ össze.
Gyilka/játok meg apátokat, aflyá~

tokat, gyermekeiteket, abból a vér
böl, amil kioltunk, születik a sza
badság és a forradalom dicső

sége."
Persze a szabadság a szabad

rablást, a forradalom dicsősége

az ő uralmuk és hóhérmunkájuk
állandósítását jelentené.

A szociáldemokrata-kommunis
ta vörös rendszer népmentő és
boldogitó aranykorában hozzuk
tanulságuI e néhány szép virág.
szálat:

Arahaiban a bevonuló nemzeti
csapatok nemcsak a templomokat
és egész utcaSOr házat találtak
felgyujtva és lerombolvé1, hanem
33 elszenesedett holttest is tanuja
volt a vörösök vandalizmusának
Aznacollar nevU faluban 20, Ba·
ené'lb3n 91 embert végeztek ki ke~

gyetlen kinzással. CazalJában 60
papot és szerzetest irlotlak ki,
Constanlineban 250 embert élve
egy nagy kutba dobtak. majd di
namittal felrobbantottak. Az an
daluziai frontszakasz helyisége-

.iben niylt utcán verték agyon a
férfiiikal. asszonyokat, gyermeke
ket. Llora del Rioban 187 embert
élve égetlek eJ. Az asszonyokat
lovakhoz kötöJték és ugy hurcol.
ták halálra, a fiatalabbakat és le
ányokat a nyilt utcán meggyaláz
ták.

A vörös milicia (katonaság) 14
éves leányol,at fegyverzett fel,
akil,kcl San Sebastiánban ősz

férfiakat lövetlek le és baltával
verellék agyon. Az apácákat ru
hátlanul kergették ki az utcára.
A fiatalabbakat -megbecstelenitet
ték a nyilvánosság előtt. az idő'

sebbeket kigunyolták, benzinnel
leöntötték és felgyujtották. Papo.
kat szuronnyal a kapukhoz sze
gezték. s az állatias tömeg gya·
lázkodó szavakkal és vihogással
gyönyörködött halálkinjaikban. A
vörös hóhórok apácáknak, asszo
nyoknak levágták a mellét, kitép
ték aszivél, azoknal<, akik nem
akarlák az Istent káromolni, da
rabo~ban vágták le a nyelvét.

Csodálkozhatunk-e, ha a nem~

zet i csapatok katonái halálmeg.
vető lend(jleliel támadják a vö.
rös csapatokat. Szüleiket, testvé.
reiket, gyermekeiket. asszonyaikat
mészárollák le sokuknak, érthető

tehát, hogyelkeseredésükben nem
kegyelmeznek azoknak, akikről

kiderül, hogy::a szörnyU véreng
zésekben közreműködtek.

Boldogtalan ország, szerencsét
len nép. Vágóhidra vitte az isten
telen, vallástalan. erkölcstelen
irányzat, amelynek dőre ésszel
behódolt, s amelytől itt a földön
mennyországot várt, de amelytöl
a poklok ,. gyötrelmeit .kapta. 
Tanulhatunk l

Andaházi Kasnya Béla

országgyi.ilési képviselő

elővezetését rendeite ei

a törvényszék

A szegedi lOrvényszék szerLián
igen érdekes l1iltározatot hozol!
Andaházi I{asnya Béla országgyű

lési képviselö ügyében. A kisgaz
dák képviselőjének Ugye kapcso.'
latban van azokkal a választási
vállókkaJ, amelyek még 1932-ben
keleíi<eZteit'"azakkőiTv{llasztások

során. Andaházi ugyanis Ulain
Ferenc utján annakidejénJeljelen
tést tett Szeder Fer~nc János és
Bonczos Mi klós szentesi ügyvé
dek ellen. FeJjelenlésében előadta,

hogy 25 ezer pengös váltót irat
tak vele alá azzaJ,~hogy eJlenke.
ző esetben ajánlásait nem fog~

ják tudni a mindszenti kerület
ben megszerezni. A feljeléhtés
ügyében a nyomozás tiszlázta
Szedert és BonclOt. Ezek után
Kasnya és Ulain ellen hamis vád
bünlelte:ci mén indították meg az
eljárást.

Ulain Ferenc ellen időközben

közkegyelem miatt megszüntették
az eljárást. Andaházi Kasnya Béla
ellen azonb:m folytatták. A tör
vényszék több izben főtárgyalást

!tizölt ki az ügyben, Andaházi
a z o n b a n i g a z o I t a távol ma
radásait. Szerdán Kasnya ismét
nem jelent meg a tárgyaláson,
maga helyeit táviratot küldölt,
amelyben ez állt: A szerdai fő

tárgyaláson men(eJmi jogom sé
relme nélkül nem jelenhetek meg.

A tárgyalás megnyitása ulán
Vaday elnök ismertetle, hogya
képviselőház Andaházi menteImi
jogát még évekkel ezelőtt felflig
gesztetle, arról a képviselőt érte,
siteIle, igy tehát menteImi jogá
nak megsérléséröl nem lehet szó
Illyés Tivadar ügyész indi/ványoz
ta, hogy a törvényszék a 'követ·
kező tárgyalásra velellesse eJőa

képviselőt.

A törvényszék rövid tanácsko~

zás ulán az indilványnak helyt
adott s közölte, hogyalegköze,.
lebbi főtárgyaJásra Andaházi Kas
nyát a törvényszék megkeresése
ala pján budapesti detektivek fog
ják Szegedre eJÖvezetni.

Fontos, hogy akik tehetik, ne
maradjanak ej, hanem a köz~

ség jövője és jól felfogott ér-o
dekéhen vegyenek részt a sza
vazáshan. Harsányi föjegyző

mellé adjunk kitünő és min
den tekintetben alkalmas mnn
katársakal, hogy falun/;:· fej Iő
dése, anyagi és erkölcsi tejlö
dése biztositva legyen!

Szövetkezet - a Dalárda és a
kisgazdák Hunya Incét, Fülöp
Jánost és Véha Antalt jelölIék.

Az V. kerületben a Csejti
OlvasóI,őr Lesniczkv Istvánt, II

Varjasi Népház Varju Elckel,a :
Varjasi Olvasókör Czikkely lst
vúnt jelölte. A kocsol'hegyiek és
a kisrét Varga Imre volt esküdtet
emlegetik. ..

Hetek óta jönnek a hirek, hogy I
Spanyolország fővárosát a nem
zeti csapatok "pár nllp alaIl" el
foglalják A vöröscsapatok azon
ban nagy hJdiszer és katonai erő

sitést kaptak a szovjeltöl, ezért i
tudták ismélelten visszaszoritalli
az előIlyomuló nemzeli csapato
kat.

Vasárnap reggel is erős llizér·
ségi elökészités után rohamra in·
dultak a kommunisták csapatai.
Milgütllik szovjelorosz 1iszlek és
orosz katonaság vonult fel, amely
gépfegyverrel kergette maga előtt

támadásra a "népfront" oszta
gait. Aki megtántorodoll, vagy
visszafordult, azt hátulról érte az
oroszok halálos golyóia.

Még ez az embertelen, kétség
beeset/ eszköz sem használt. Fran·
có nemzeti vezér repülögépei és
nehéz tüzérsége e/némitotta a-vö·
rös üiegeket, s az eilentá madásra
vezényelt marokkói csapatok és
idegen legionisták . megi~rték a
vörösök ellenáJlcís4t. A halottak
és sebesültek száma igen nagy,
s a nemzetiek nagyon sok hadi
anyagot zsákmányollak. A mad
ridi hires vadaskert és egyetemi
városrész a nemzetiek kezében
van. A főváros utcáin elkesere
ciett kézílusában öldöklik egymást
a spanyol nép fiai.

Az oroszszovjet ujabb »szere
tetado:nányt (( szállító hiljÓin lIa
dianyagot és a l1adlJiseléshez
szükséges mérgesgáz elöállitá.sára
való gyárfelszerelést visz Barce
lonába. A kegyetlen öJdüldés és
mészárlás tehát folyik tovább.

A spanyol nép három év elÖli
került a marxizmus kezébe, s ez
éppen elég idő voJt ana, hogy a
fel fordulás, terror, vad kegyelien
ség pusztulásba vigye az olszá-

I goto 'A vörös uralom valamennyi
minisz.tere. a "llépfront" vaia
mennyi vezetője szabadkömúves.
Azok a gaztettek és borzalmas
szörnyüségek, amelyeket kérlel
hetelen vadsággal vittek véghez,
az orosz és mexikói borzalmak
mintájára esztendők óta tervsze
r!ien előkészített, valóságos po
koli elgondó!ás eredményei.
A munkások tekintelyes tömege
erőszak és kényszer alalt harcol
il vörös miliciában. Még azoknak
is kezLi feinyiIni a szemük, akik
ClZ első időben felültek a népámi
tás mindent igérő hazugságainak.
Most kezdik belátni, hogy na
gyon tévedtek, mert a "népfront"
csak annyit jelent, hogy a népet

KÖZSÉGI
KÉPVIS ELÖl ESTOLETI

VALASZTAs
A közigazgalási törvény sze

rinl a képviselőteslület válasz
to/l tagjainak felél nlinden há
rom évben ujra vúlaszlftk. Dr.
Sorbún Jenő, a gyomai járüs
föszolgahirúja november 23-ra
lüzte ki az endrőJ.i képviselő

testületi választást.
Endrőd most 10 rendes és 5

póllagolt választ a képviselő

testületbe. Megbizatásuk l~jár

1936. év végén az alábbi kép
viselőtestületi. tagok nak : I. ke
rületben: Hunya Máté, Varju
Mátyás és Balázs István, II. ke
rületben: Kalmár Vince és Ha
nyecz Pál, (Hanyecz Mihály az
elköltözöll Polányi István he
lyére került rendes tagnak,) a
III. kerületben Uhrin Á. Jó
zsef, Pap György, (Varju Sán
cior bekerült Szauó Bálint he
lyére,) l V. kerületben Véha
l\lúté és vitéz Hannnli (Hornol,)
István, tovább Fülöp János, V.
kerületben Lesniczky József, D.
Timár Mihály (Pintér Bálint
bekerült az eltávozott Rácz
Lajos helyére.)

A korteskedések és jelölések
megindulása előtt Harsányi
László főjegyzö felszólitotla a
pdrtok vezetőit, hogy Ile folytassa·
fiak politikai mérkőzést a l.!álasz
tásolI. Engedjék, hogy a h.iilön~

böző körzetek maguk jelöljék ki
a szerintük legalkalmasabb egyé
neket. A Nemzeli Egység párt~

ja eltekintett a jelölésektöl, s
kimondotla, hogy mint polili
kai párt nem áHit külön jelöl
teket. A Kasnya-párt és a de
mokraták azonban nem fogad
ták el a főjegyző helyes és II

község általános érdekét szol
gUló inditványát, hanem politi
kai alapon szervezik tagjaikat
és állitják be a választásokba.
Jól ismerve az endrődi nép
józan gondolkodását, hisszük,
hogy megbontó és egyenetlen
séget szító munkájuk nem jár
sikerrel.

A politikát intézzék fenn az
Országházban. Egyszer már
jöjjön el az az idő, amikor
Endrődön a községházán nem
politikai erőcsoportok mérkőz

nek, hanem a község fejlesz;
tése, a nép boldogulása érde
kében az odavaló és rátermett
emberek vigyék és vezessék a
község ügyeit.

Kik a jelöltek?
Az J. kerületben az Ipartes

tület Dinya Vilmost, a Föld·
müvelő Egylet Gyuricza Imrét,
az Egységes Munkásotthon Hor
nok Istvánt jelölte.

A II. kerületben: a kisgaz
dák Mészáros Jánost, az Öreg
kerli Kat. Olvasókör Salamon
Lajost, a Szent Imre-kör· Gi
ricz Mihályt jelölte.

A III. kerületben a peresi
Olvasókör: Fülöp Miklóst, a
polyákhalnliak Kiszely Vendell
vagy Bula Vincét, a décspas
lmmiak Kulik Imrét jelölik.
Az Ugari Kal. Körből Timár
Miklós, a décspaskumi Kal.
KörbŐl Varju Sándor már tagja
a képviselőtestületnek.

A IV. kerületben. a Hangya-.
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Szervezett védelmet n ma
gyal' földmuokásnuk! Asók <'s
lalicskfilc hősei, a magyar ku~

hjku~ol{, él Nemzeti t-..·llInLuköz
poniban lar/oil kOiJxr('~S7.IIS011

fellárták él föld Illl.l!lkttsailHlk
baiélii. El1lliZkiralban fordllHak él

földmivelé~üR'yi c,:s iparügvi mi
niszterhez, élkitől bérlllcgóHa-
piló halóságok kikülclésél, 48
órás munkahét megallapilásáJ,
közmunktlk szervezésél. él lllllll

kaközvelités államositásclt; 11

vállalk07ók iáncrendszeréuek
me!?sziiulefésél j<érik. Nincs
olYéln Illunka, ömeJycf ne iIlel·
ne megbecsülés. A lDélRYM föld
munkósoi nem al iga elicll zu
golúdf1é'1k, csak ki!l\éklcl és
védelmet keresnek.

Dr. Márk István orvosI, kil
él törvényszék l11i)~zéJte\hi)jlás

és emberölés biinlelle eimén
kél és félévi börlönrc iJéll él

Kir. Tábla fcllebbezése eldölléig
12.000 P. óVéld~k ellenében
sZ<1badlábra helyezeíl, -

Napszámos lakóházak részé·
re adott ítjabb kedvezmény.
A m. kir. Pénzügyminiszter
újabban ísmél rendeletei ado!t·
ki, l1Ielybell állanuó éHJÓl11en·

lességeI bizlosiloll (lZ olyan
lJélpsz<'llllOsok tulajdonát képe
ző lakólJéJzakra is, amely"k két,
egyenként egy slObilból é:-;
melIékhelyiségból álló lakást
foglalnak magukban. A rende
lel él7.onban határozOltan ki·
emeli élzl, hogy az egy szobá
ból s eRY Il1e1Jékhelyiségbő!

álló fökóltázzal egyenlő elbirá·
lás alá esik fl löbbek J<ö<'ö~

tulajdonában lévő lakóház is
abban az eseiben, ha 1. az
épülel legfeljebb kél, egyenkénl
egy szobából és rnelléklJelyi
ségbőJ állő lald,:,>! fogiéli ma·
~ában, 2. él lulaldonrész a lel

lcl<künyvbell fel vall kgycll'e,
Ö. fl rQsz/lllajdono~okInindcRyi
kt· fl nmcklclbcll elöirl ÜS~;T~

egyéb fell\~lel('kllek Illegfekl.
l:zek alélll érlendók, 1Jo~?y föld~

rmíves 11111nl<.ás vagy lJBPS7.ÓI1l0S

legyen és más illR'atJalllli1J llC'!l1
rendelkezik.

A juttatott földek 1936. évi
törlesztő rész!eteinek l1Iérsek~

lése. A 1[1. kir. tvli!lÍSzkriUlll él

rö\dbirlokrenc\r..·zés sorrin tiild·
höziuílatoUak részére 11\ ujloll
kedvezmény ügyélKl! 5200
1936. l'v!. C. S<:ó III ulu 1/ , fo I\·ó
hó ,3-áll kell relluelckvcl (lk·
kérd inl0zkcclell, IWil)' Mok i]

földbözilllla!oilil!<, (lxiI< a hrlsz
oRIali díj filefésénc!< 1< (:'d ','(' z
mél1\'él (él 3200/19;);?-. 11.1. L. ~/.

r"'i1cklc! I. §. ~s 11.070/ I 93 cl.
t\.1. i:. Sl.lÍi111l rl?l1c!cI,,1 J. ~'s

2. §.) nem veszi k i\:<011Y be. ll""
nem !örJcszlési részlelel fizet·
nek B me.zóRazc1élsi1gi fhlel és
a iutlé!fOff épifménycl{, más i11·
kofórészck. Vi'lRV 1..~rtoz<;I<ok

megvállási óra után fize!endő évi
lörleszlörészlet egvharmadré·
szének a fizelése alul menle~'

sil(efnek.

i\liiyen vaHásuak a képvise
lök? A Nern7.~jj Uiság keddi
számában névszerilli klsorolia
dz 01Sz['fmvijiési képviseltík
vallási hovatariozandóscJ~dl.
c: slatiszlika sZICrint j.clenkg él

lllagYc!r I.Mrlarnl2l1lben 150 k~ ..
foliklls, 5Y rdürmálus, ~5 evan
gélikus, l unitárius, 1 görö!?k~

leli. 5 izraelila és kél Uekezet
nélküli (buchillQ'er Manó és l'
Propper Sándor). - 44 kaloli
kus többségü kerüleiben vcJn;
proleslóns képviselő, i~y él In'O' l
mai kerüle.tben is, ahol az 56!
százalékos katolikus löbhség I
me!Je!t él reforrncJfus AndaházYh i
l-(asnya Bélát válasziotlák meg.
- E stafiszIikM Sztral1yavszky
Sándor legufóbbi féÍJnéldásában
fc:lhozf)t! kaloiikus eröszak és I
elóretörés illusztrálására emli- l
li fel a Nemzeti Ujság. - A!
lakosság országos számaró·
nyának megfelelően 15 -el több
kalolikllS és 17-vel kevesebb
protes1áns képviselőnc!< kelle
ne lennie. Panaszra lehál nincs
okuk és jOl;luk t

DALOSONNEP.

Halálozás. Oróf Bolza Oézel !
llaRybirlok09,Volf f6rendillázi lag
élelének 80. évében elhunyt.
Nov. 17~én lem(:fJék S7arvason a
község népének nagy részvéJe
IlleHeit. - [(offán Béta szarvasi
r. k. kánfor·filniló életének 57,
lélnilói működésének 35. évé·
ben r. hó tI-én elhunyL liél
gyermeke és özvegye gyászolia.

Békésvármegye kisgyülése
nov. lO-én lMlol1 gyi.ilésén jó·
váhagyla Endrőd község azon
kérell11ét, hogy hélfői napokon
második helipfacof ,larfhasSOl1,
A hélfől napokon cSilk kira!w·
cló és baromfi vásár lesz, állat
felhajlás nem. -

Eljegyzés. Viléz dl'. !<icsóy·
lj hlarik Béla vármegyénk í1 w

]usztris fóispánja eljegyezle In
key Gabriellill, Inkey ZsiglJlon-J
nagybiriokos és Almássy t--.la·
riel/a grófnő leányM [~nJrőd

!Jálás népe lsten boldogiló ál·
c!6sáérl imádkozik. -

Kitüntetés, Horlby Míklós
Magyarország l<ormányzóía a
Magyar Érdemkereszt közép
kereszfjével /Untelle ki a Vallás·
és Közoktatásügyi Miniszlérium
nevelésüg\iÍ szakoszlályainök
kiváló vezetőjéf: viléz cll'. Tár·
czay-Felicides Román rninisz·
Ieri tanácsost. Tiszle/ellel grc;
Julálunk.

FőIspánunk a szikeslerülelek
iavilásáérf. - Dr.Rícsóy·UlJlarik
Béla !őispán összeiralia a gyo-
mai, szeghalmi és szarvasi já- Az Endrődi Iparos Dalkör
rásban mindazon gazdákat, fennállásának /íz éves íubileu-
akik szikeslerüleleik iavilására mára f. hó 8-án zászlószenle·
tO éves, kamall1lenles' állam. léssel egybekölöJl nagyszabású
kölcsönl kivánnak igénybeven- dalosünnepef rendezelf.
ni. Mini érlesiilünl<, a szüksé. A rendező endrődi dalköröl1
ges összeg már főispánllnk kivül résztvet! az ünnepségen

rendelkezésére áll, s a régóla a Békéscsabai MÁV. Dal· és Havi·lstentiszteleti l
kérI Jalajj<1vilás az őszi lllun· Zene Egylet, él Gyomai Dalár· sorrend.
kélalok befejezése után <1zon· da, a Mezőfur- Uivárosi Refor- November 22 én öz öregker-,
nal megindul. - máfus Énekkar, a Mezóturi (pa- ti kápolnás és él cseili Iskoláw

• lOS Daloskör. él Kondoros/a bélo, d~cember 13 án az ören- 1Nyugalombavonul a szarvasI ~
nyai Szent László Dalkör. kerli kápolnás iskolában és a

fÖslolgabiró. t-..ilinl érlesülünk, D I l O lanilóröldi iskolában, december
dr. Sch<1uer Gábor él sZ<1l'vasi é e őll 1 órakor ünnepé·

Iyes szentmisére vonullak él 20'6n a varjasi és a polyákhal·
járás főszolgabirája a köze]jé)- mi iskolákban muliJIunk be l
vőben nyugalomba vonul. dalárdák ahol a szines látványt szen/misél.

nyuilotlak a 'lászló aléllt felvQ'UlóJánl községünk kiváló nill: November 22-én, délután fél
nuló dalárdaeayséaek. Minden 4 o' rakor az Olla' enyes"l l dedr. Ugrin László vármegyei Ih. ~ o r ~ II e , •
dalárda zászlója mellell 2-2 cember 3-án d. u. fél 5 ór<lkor

fójegyzőt óhajlja megválaszlani endrődi iparos leány haladt él Leánye~yesíilej és Leállyklub.
él Törvényhatóság llélgy (öbb· december 5 én fél 5 órakor él

mint koszorusleány. Nagymise
sé ge. - férfi· Liga lartja havi ájiéliossá .

alélll szentelte meg C s e r n u s gól. _ .
Dr. Heinrich Dezső várme- M i h á ! y apál, a dalárda disz- I

b f e' - d B d k A Jézlls Szive Szövetség cso-
gyei I . O]cgyzo r. o o y elno"ke "'z endro-dl'ek z"szI0·1·,.,. I 1- b 29

'-' u '-' pOr veze oi novem er -én
Lajos vármegyei szá:l1Vevő ld- _ A zászlóanYéli tisztséget délelőil 9 órakor jöonek össze
séretébell november 6·án át· Alapy Andorné láBa el. havi értekelleire a polgári is·
vizsgálla az endrőJi egyház- l t órakor a ~lősök ellllék- kolábé1Il, (lhol P. LOVélSS Jhu~'
ko"zs"'n ]'o"vo- "v\· ko"'lsc'cJv'elc'sét társ<lsáq-i .Alya ís !lleolá/oN

• alJ'él
"'e- '" ('o • . l1lüvénél Jélllkel1leló iilll1ccl 1Sé. " K

I " )'1 őke!. -és azt fellC uQllla a la. - (fet rendezlek az oda vonult
----------- ~ Adventben élZ elsö hain<1li

~J<.toT:raavatás.Csókási f)'é él ddlárdálc szenlmiséi november 30·(Ín I
/1':1<. polgári iskolai lanár! f. hó Délután fil 3 órakor népes mondjuk.-
7-én avafták állal1lludofl1éÍl1yi J disáözgyülés kereIében verlék --- I
d k · ,I' Enyházközségi hir.o torra (1_.s.ze.g-e'O:l\--e.!?~gt~mcll./ he a száziószeR'ekeL Alal-lY ;:;

~ .. / Az endrődi enyhi:Ízközsé C1 j
......H zasság. Dr. Timár SánClQr Andorné zászlóavaló és Pöl- o IS

./ ... képviselólQs!ülel - él szabál\!-
a-Sterö!Íia-cgylef vezclő fóor- földy Béla káplán íJi\'ós iinne- J

vos a és feinul l<lára úrleán'1 ini beszéde nagy balást vál.. zi:1lok ,'rfelrnébel1 (l folyó év
október 25'én tiHloflák eskii- iloll' ld az ünneplő közönség. végén ujjáalélklll. - Az Egy·
vőjiil<et a Blldapesl-Erzsébel- Iból. hállllegye Föpászlora dec<'lll-

I ber 7-re fÜl te ld az egyházköz-városi plehánia-Ietllplornbön. - ,i Délután 4 órakor (1 NépIJáz
ség i képviselótC?sliile/i válasz·Szabó Elek Lk. laniló és 1\0' I moziJenllébcn 'Jiszl1(JI1~VeI5(?I1Y
t(Ísl. --- i:z aikitlornllwl 30 renvács Elelka úrleánv f. hó <,l·én/ \'011, amelyen az összes dalár-

I "1"11 k I ' 'I j .. f" des és 10 T)ól!anoJ válaszlanélkwo e lazassa~o az ell l rol;! dd szerepelL l'vii II (k [1 ua!ördél ."
lelllplomball. - tvlcl.zgell gj;iÍ' luuásállak javál ad/a, különö. él hiveI<. - Az cgYl1ázközséRi
lulálullk.-.~ tanács elkészi!clle él hivatalos

=--Vitez-Borsfa-y- Géza polgári S<Zll kiemelkedő lc/jcsi1111énvl iisfál, mell' v(lsárnaptól azaz
nyujlotr a Békéscsab,li tvl ÁV

ískolllj lanár november lu) l én novemiJer 22·lól kezdve 15
Dal és Zelle egyle!. ,A han;? ili1p i l-<" él icrnplol1li f2h:k-li1bl(~li

a csornai áll. polgári fiuiskolcÍ- versenyen szép sikerrel szere. I lesz ldfüggeszlve. - Joguk V<11l
hoz /ávozoll. ILleigknes helvel- It E ,I -d' If·) Jk" Iil hívekllek ö szabái"'zalokban
leséül a Főhatóság dr. liullya pe az !luro I piHOS il 'I)r . '
Sándor okI. giillnáziumi lemár! VI.:gyeskarCl is. - előirt időben mis lislát is be-
nevezte ki. _ l:sfe 8 órakor 300 leriíékes nyujtani él7. egyházközség e!-

nökségénél. - A lényeg az.
Iskolalátogatás. Lovas JÓlSef közös vacsora fejezte be a ril- hogy becsüleles, istenfélő. jó

kel'. iskoléllanrelDgyeló f. hó 13 ka szép ünnepségei m'2ly élénk kafoliktls magyar embereke!
és 14·én meglájla a bejjerüleii bizonysága volt az endrődi válasszunk. - ;.\ közeiebbi hir-
elemi iskolákal, a lC5nonc w és iparoslársadaloOlkullura-szere· detések él templomi szószéken
ismétlőislwlákaL - telének ~s áldozatkészségének. történnek,
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VASUTI MENETREND

Hirdetmény
Kiilhirré teszi a7. előljáróság, hogy

fl M.Kir. BclügYlllilli:;7ter Ur 172000/193G

sz. rendeletb-cJ i. évi novem her hó I

ével a koldulást és kéregetést az...
ország egész termetén megszün-

tette ás betíltotta. KiilJyöradulllállY

gyüjt~;;i engedélyek :l iö\,c:,bcn csak c,

lcgkil'é\illCScbb cséldht'u és fökl'lll'

közcC!okra fognal< Cf.a], Idatlatni.

Ebböl kifolyólag felilivia a lakosság

fi!0'clulét il kövelkczökre:

l. Novelllber l-től a kolJusokat el

kell utasitani nzal, hog)' segélyt csak
is a községháza I. számu szobájában
kérhetnek. Az isméteJlen Illegjelenö, !(t)
nDk kéregct6kel ugyanoda jelenlcui kell.

2. Ha valaki engede ly t mutat fel, azt
csak akkor érvényes. ha a föszolgabiró
és községi főjegyző áJlallállamozva van.

3. A szegények gonJozását, ellátását.
segílését november l-töl a községi sze-

. gényligyi bizottság teljesiti. Ennek a
feladatnak csak ugy tud ll1e~felelni a
bizotts;\~, lia a társadalom adományai
\'<11 tálllogatja. El: a l<llllugalás :;ikcn:s
ak!cor les'l, ha mlm1cI\ adakozó az
~gy~llkcllt 1\Olu\lsoknal, C~ s7.~g~nycl'

I\ek szánt adományait a jövőben kizá
rólag a bizoltsághoz jUltatja. Tehát a
koidu60k kérésének megtagadása és i1Z

éll adományokIlak bi7.ottsághoz· való
juttatása fogja eredményezni a koldus
kérdés megnyugtato rendezését, mert
az adományok csak a tényleg rászoru
lóknak fognak jutni a bizottság utján
s mert csak igy slünik meg a koldu
lással és a gyakori gyüjtésekkel járó
zaklatás.

4. A szegényügyi bizottság összeirja
az összes segélyreszorulókat, de egy·
ben nyilvántartja az összes adakozásra
képes egyéneket és könyveli pontosan
az adományokat ugy, hogy minden pil
lanatban nyitva áll az adÓzók és a lIem
adakozók névs·ora.

5. A bizottság f. hó 28-án tarlott
köygytilésében megállapította az ada-.
kozás lehető legkisebb és megkivánha
tó mértékét, melyet minden egyes ada
kozónál előir éa meg is kiván.

Az adakozás legkisebb mértéke a
következő:

fix fizetéses alkalmazottak: havi
törzsfizelésUknek 50-100 pengöig 0.5
százalékával, 100 pengő n felüli fizeté
sUek havi l százalékával, nyugdijasok
törzs nyugdijuk 0.5 százalékával meri
tik ki kötelezettségüket a szegényügyi
segélyezés terén.

Iparosok és kereskedők az ált.
kereti adó alap l százalékával, szövet
kezetek, bankok és egyéb társaságok a
társulati adóalap 2 százalékával járul
hatnak a szegényügyi kiadásokhoz leg
kisebb mérvben. 300 pengő adóalap
határáig mentesség igényelhetö.

földbirtok tulajdonosai, vagy
haszonélvezői 10 holdig mentesek,
de önként vállalhatnak hozzájárulást,
10-50 kat. holdig kat. holdanként l
kg., 50-100 kat. holdig 2 kg. s azon
fel UI 3 kg. buzával, vagy annak érté
kével tartoznak hozzájárulni.

Mindenféle adomány a kö~ségházhoz

(l szAmu iroda) szállilandó.

A bizottság november hóban nJinden
adakozóval közli a tőle megkivánt ado
mányt s a gyűjtés csalc ezután iog
me2:indulni. Mindenki saját érdekében

. cselekszik, ha a gyüjtést be nem várva,
önként lerója adományát.

A szegény és inséges ügyekben ezen
tul az I. számu szobában kell jelent
kezni.

Endrőd, 1936. október hó 31.

Elöljáróság.

Tere
Gyomavégi : Pillillkás jóreg-

gel! kiváuok alyafiak.
Mirhói: lI~y It~lSzik neked

v(lll, ölér! OlYiliI lh'rü:-j aZ ctb
Úllölod.

Gyomavégi : Einre be il bö
gy(imlw iélj h'nd. 11<-1: U~V is I
\lí111. .A. Pisla sÓí~or al'(i!ölfi :')rö·1
il I\ábe.n. 11:;i?Y vz).{re silll."rlill le- !
c.,;,lil11a él hélsllyal prugraliln10'l- ,
ni. néh611\,linkol rneghjvü!1 egy

. l, i éi ui Jö:l<ö Iy kósto lórcl.
Varjasi: fiát aztán Illeg véln

ekgedve a dil,ciókleéll cl só~or(?

Oyomavégi: De Illl;g- meny
nyire. h.íilöllösen .n Ictslell
ll~ki•. lH?IH l-<aslIya, de [J.lé~ a I
piHlJaboi .se senki n,zrn va!lalla
a miniszlers~Rel.

Csejti: Há! iszeo, I.~n is e!
vál/(]inám a? inlézői állásl él

Tüt<öry nag'iSd~()S urnal. csak·
l10gy egy a baj.

Mirhói: No és mi az?
Csejti: Hé11 az, 110g-y nem

rogód fcl. t\(\tt~l\lilöllben menne,
lllini ö kMikdcsapás. Hál ilyell
f\:Hlnön áll az csel él I<:ösnyá
él\ké11 is. A közmondás szerini
savönyu a szöllő \?

Ugari: r:n sajná!íam a Jova
kal !)efogni, pedi~ nögyon ki·
váncsi \ellem voln él, l10gy mil
mond. Az ujságok az! ir/ák,
hog-y a kisgazda vezér [ck·
lHlrdl Tfbor kijelenlette, hogy
minden szavát aláírja Dar6nyi
nal<, annyira iónak és twlyes·
nek lar/ia a progrömmiál. Már
pedig Darányi avval köszön
IölI be, hogy ő meg Gömbös
Gynla programmját kivánia
megvalósi!clOi. Furcsa eset. (-löl
ha Darányi és Oömbös elve
ugyanaz, akkor miérl szidtök él

Gömbösf és miért dicsérik él

Darányit.
Zugi: Ugy van az szép

öcsém. mint a szalonJlaevés.
Ha kést adnak, nem iz.lik, él
bicskával már inkább. Az egy
szeri ember is, élmikor klszó·
Iii ó módban olvasta a diákfia
siirgönyét, Ilogy ".L\pall1 pénzt
kérek l ," szörnyii haragTél lob
bant a gyerek kövelelése mi
ali. Amikor pedig az asszony
szép kéró hangon olvasta.
IlOBY "Apám, pénzt kérek f '1"
mindjárl elIéÍgyuli él magYM,
hORY a fia szép illedelmes han·
gon kérI. Ez él mi bajunk. A
lényeg nem fonlos, hanem a
llIód és .a hdng.

Peresi : Én már csak. azl I
szerelném luuni, hogy voIlilké
pen mi is élZ él beszámoló.

l{özségházi ember: De cl·
mcnadoll vagy öcsém. Hál el,
mondják a képbiseJő urak,
hogy mil beszéllek, mit csele
kedtekoda fenn az Ország
házban, aztán meg e1mondiák,
hogy mit lellek i'l kerüle(, a köz
ségek érdekében, meg hogy
mikénl segilellék a népet. Ez a
munkakörüle, hál errőlleell el·
számolni.

Peresi : t-Iál oz/án, hog\, val
laI/ a Kasnya?

Községházi : t-Iál biz az ezek·
ről él dolgokról Mm sokal bc,
széll. Mindíg csak tlzl haitogat
la, hogya Gömbös kormány
igy, a kormány ugy, majdcsak

fere
akkor lesz jó világ, lHl ók iil·
llek a bársonyszékbe és álve
szilc i'l vczén\l$zót.

Ugari: ih llÍságokból lalán
három, va~y neu y heszédjét
oi vc::li'Wl. fgV S7.C r v il iö nl i Zö - l

Vdr()S ügyben inlerpellt11l, kél-
SZ'.::, él rnúvés!\?k érd·zkében
szöiöll fel, hogy él kormány az
adó hól őkel is lámogassa, ('gy. I
szer meg valami nagyságál
védet/o ahit kiutasilollc:K. tBI
Ozl llcm v.zdlc megál, hogy
SOh3C hélllolllik a szavát sem
a kis~'(lzdák, scm a llJunkAsok
érdckében? Ha mán a faltl~i

népeI képviseli, akkor ne esnI\.
a városi 111űvészbarálail dédel
gesse, hanem azokra is gon
dolion és azok kivánságait is
követel ic. akile hekiilctlék ~ par·
larnenlbe I ?

Községházi ember: l':rról
hallgatoIl, mint a CSUkEl. Talán
azl gondolla. hogyelegel be
sz~1 ódel<iileben a Tibor. mi
nek lJandabiJndáuon Ő. Váro
si ember Ó.

Mirhói: Én ielen \'ollam él

gyiilésen és azl hallollam, hogy
amí jól a kormilny csinált a
gazdák és a munkások érde·
I<ében, az! mind ók harco/lál< ki.

Zugi: Hál az igaz édes
öcsém. hogV amikor a bögöly
megcsipi a loval,. az ellől job
béln fnt. De az~rt él bögöly t
senki sem lélrlja jó Iwcsisnélk.
Gömbösl mindig támadlál< Kas
nyá ék, hogyan hiszed lehál el,
hogya védeltségról szóló tör·
véllY! a gabona áremelését,
amely a kisgazdákat védi, a
sok közmunkát a munkások
!lil\< pont ~(asny6ék ld vánságá.
ra incliloll6k volna meg. Mesz
sziról jöll ember sokal mond
hal, de élzérl mi sem eSIünk a
fejünk lágyára.

Peresi : l-lát Emól mit regél/,
hOH másfél évig felénk se né
zelll?

Ugari: Erre megfelelt. Azl
mondla, hogy q maga ügyei
ugy elfoglCllfák, özlán meg
annyira üldözték, hogy még az
éleiéi is majdnem védeni kel
lelt, iRY aztán csak mosl jöhe
lelt. De ezulán sokszor leiön.

Mirhói: Ö is ugy van, mini
az egyszeri özvegyasszony a
libáiával. Elment a biróhoz és
sirán!wzva panaszolta, hogy
az éjszaka ellopták mine! a hal
libáiát. A biró! bosszanlolla a
nagy jajveszékelés, ozt naRY
f1egl1láVéll azt velelte oda: Te
is olyankor tudsz jönni lányom,
amikor már megeseti abai.

Gyomára érkezéS vonatok

Budapestről 2.21
Békéscsabáról 5.38
Budapestről 6.34
Dévaványáról 6.55
Békéscsabáról gyors 10.06
Budapestről 10.27
Dévaványáról 11.47
Budapestról gyors 11.57
Békéscsabáról gyors 14.20
Dévaványáról 16.51
Békéscsabáról gyors 16.58
Budapestről gyors 17.36
Budapestről 20.39
Dévaványáról 22.00
BékésC(iabáról 23.56

HeL de nagyon vártlIk a kép
viselö ural a mull télen, i'lml·
kor kétségbeesve vergődlünk

nap-nap lIliÍn, mert sohse lud·
tuk, IIOgy lesz-e kenyér hol·
II él l) ? De jóleselt volna, ha el
jön, meri iszen a leHlláslrnég
il IllU!t esztendő nyáron visz
~zavoniiÍk ellene és bálorifolt,
vigasztalt volna, hennünket.
Vllgy jl/-Oit eJj<'Írl volna az
ii~yeil1kben.

Öregkerti: \-)ersze,mosll,öny
I1vebb a sor. Jó termés votl. a
nép léle!e zel hez juloll, most nem
s:wrongatják annyi kéréssel,
mini tavaly történt volml. - De
legéllább pár száz pengől kiil·
elölt volné'! (1 szegényiskolások
koszljál'él, hogy megmutassa,
hogy veliillk érez. - Kt'lr az
ilyel elfeledni, lnerl mink jól az
eszünkbe félrijuk, hogyan agy
nyomoruság idején kik jártak
munkélall< (llmak után, kik adtak
ruhái didergő gyermekeinknek.
kik gonc!oskodlak róluk, l1ol:l'Y
ne éhezzenek. - A szóból már
elege I hallollunk az élei ben,
mint már csak azl nézzük, ki
mil csinál, mil végez az érde
kiinkben. Meri csak erről lehet
Iga7i beszámolót larlani.

Zugi: Mái iszen nem diese·
keclhelik. hORY valami nagy lel·
kesedés lell volna ahallgaló·
ságban.Kiváncsiságból meghall.
gaUuk, ozl végeztünk, ment
mindenki az uljára. A válasz
tási kortesek próbállak volna
egy' kis élienzésl kiprovokálni
de ugy voltak, mini az egyszeri
főispán a rossz lovaival. Meg
bizla cl kocsisi, hogy lovait ad
ja el, ha valaki nézné. tvlikor
az/án megkérdezte akocsist.
hogy nézte·12 valaki a lovakat.
- Pisla kocsis nagy jámborI
sággal azl felelte, hogy igenis
a Palay nagyságos úr agarai
igön nézlék. - Az élienzésre
se igen akaell pasas. Nem volt
miér' lüzeskedni.

Peresi: Hát én cSélk azt mon
dom, hogy most nincs helye
veszekedésnek, ellenségeske
désnek sem a faluban, sem az
ország házában. -'- Nagyon
fmcsa hireket pengetnek az uj.
ságok, össze kell most fogni
minden jó magyar embernek,
legyen az parasz!, munkás vagy
képviseló. Bizzuk a verekedést
a vörösökre, meg a szomszé-
dos "ióbarálainkra", mink meg
huzzuk össze magunkat és
egyesült erővel készüljünk a
iobb idókre. - lsten velünk
alyafiak, menjünk az lslenhá·
zába, kérjük a mennyei AtyáI,
adjon a vetésre alkalmas időt

és jövőre is jó termést. - Ez
lesz az ígazi kisgazda politika l
(Ellávoznak).

Gyomáról induló vonatok

Budapestre 0.05
Békéscsabára 2.31
Dévaványára 3.43
Budapestre 5.45
Békéscsabára 6.35
Budapestre gyors 10.07
Békéscsabára 10.35
Békéscsabára gyors 11.58
Dévaványára 12.45
Budapestre 14.30
Budapestre gyors 16.59
Békéscsabára gyors 17.37
Dévaványára 17.41
Békéscsabára . 20.49
Dévaványári\ 20.5Q



Endrődőn a Kossuth u. 21, sz.
alatti 32" öles tenten levő, még
15 '5vig adómentes ujonnan épUlt
modern beosztf!su lakóház eladó.
Értel(ezf)j lehet a háztulajdonos,
nál. Ugyanott lakás is kiadó.

Kedvező fizetési feltételek mel
lett e:! a d:ó:~:a.Nagyperes dűlő·

ben 8 kishold;főld, Décspáskumon
2000 négyszögöl, Dávid .-dűlőben

2340 négyszögöl szántó. Érdek
lődni lehet Békéscsabán, a. Bé
/(ésmegyei I{ereskedelmi Banknál.
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l-AUBER
M E Z Ö T U R

GimniJziumma' szemben

6SSZEL-TÉLEN kiilönö
sen nélkül.öz\:etetlen minden
háztartásban és g()zdaság
ban eg-y m e g b i z h a. t ó
ÉI:')RESZTŐOP-\. A mező
turi T /\ UB E II cég köz
judOITl(lSUaO csak jóminö
ségeket llOL rargQlomoa,
Rendeljen levelezőlaponl

JótáHássaJ és mérsél-<elt
áron száHit

lj., !'\aiolikus Népszövet
ség Y0rl'1etkezés~

Sei1itőpénztára
lJ !!;'I II n,tPdetiJ.;j kÜllllyilhet az elhal:1ltl
·~~'l:s. il':i;~l~ it'ICl1t~~~i'l'l g(llldnJl,ll1cgnyug

v;\:::;~ :S;\:(('.'.!1~t itl;lf~.~.lIak {'s c:=-al;ídjtil1ílk

Irzlkozzék be tagul.

~i':tgklvéIC! r.s a dijal< hefizetése al.
'::Il I .'I(,d--·(j\Olll;,j Tal<ar':-kpéntar rL-nái
i~n:jr{idöl.t. -

T:li: );;hd Illilltlcn q.- (?i év közötti
egy f.; fl.

Or\'(lsi VilS!?:{rlat I!incsen' l.cgkisclJb
ilal'j dij :ill filléL '

,1\1. Egylt~zlllr.gyci Hatóság 1238/1934,
~i'lállJú engedélyéveL"

S'l.er!;e':'l.lésért és kiac1:ísért fclclös:

",,'«'lithier G1'örQY
NyollJlalta rt nHungária" kőnyvnyolllda

vállalat, Uyomán.
felelős üzemvezető: Teket Sál.lctor.

lJir,,:) ll)ái volt 2. gn/ri:1,<:: (;j ':\i\S~:I:!,

f....·.:)(ti·~ ~q~~' ,jt:!t (f !ll{.'i:.}1l ,1;: (J.-j!

;'\,)1;; lett a re~; r~al~:~~/I.<d,

U:"tll1l. !!!t~t;,is l!!l'S;~~ .. ;dttllil( rt!~'C'~.

CiYj.U·:f~::;ag e~·. s tl~!lH.:j i h~:)b: ll':

;''':~'. :'~ti1Jh:~;s i\ie.s Krl~l.it:soJl:, I;T{~.

F7tt';1 i!~il~tlld( 1.ql~t\~lii í ~o.l' .:f::~

T,..'. ":;'I~!Y p?\<tluk ~ l~~~í~('!

;\:~(J::.:el.: hul1t2.r1 __o !lii ;)::;~ i c~r!ldt! cl
F,~:.;tl!ji~k l<l :':;ztnkb{Jl a rn~~~;:.'.aIT

egye, llr;!!!l, hogy :;/ép % b~';n;d.

Anlii <} btl~. lliC?OBl"i';\, l1C'7,i!;lJ~ '!
JÖ'd~ql\ ! .;! Jr-1jS7:'Ú~ ~·/en\·('i;!\$(·i.;

~</Jh(.1 djjhentk ~'~gl'~\'l~'ge

Tn)~H f"!'>2.Un!L ölc·q OH"g ll!ipf,:,:! r __ o

í)i~;{!n .i"> l:lost ;t t~~ke ...

Jaj, bell szép a tisztító !);iniit,
Selfeledlli illind. mind il lill'!!;; l ,
Elllillllo!ni il vétkeinket
:'\\(lsl. lllil,Of a virágnk hlliln::J.l;.
Advent tb.e lángo! a szívben,
S !I;:!l' kiül a szellleJ<oe fénye,
Karttc':'0i1\",k "árnak I11ÜgÖttC.
Ura!ll, íöiJ már ~. béke.:.

Bartha András.

Tavaszi búza és sörárpavetömagct I
kérnek a gazdáink

Az elmult napokban a Nép.
házi Kisgazda-körben ~minlegyI
15-20 kisgazda tartott össze-I
jövef.elt vetőmag biztositása- ér-

Dr.

6 oldnl HA.RMAS·,KÖI1Ő5 i!ndród, 1936. november t5.
• tnerW _o ~~ _ l ~:.'IC;~~ _,., .. «I_l~ ....:c:

t -. I
c' ol lA' ~ I 8 ! <',lek!\hen, Kép·l,j~cJ:,e .. YoJ~a~ az I H l H D E T É S E KDarilrl y I r"a maII II (:d·rllckezjleten a kloro~,ol~IU~1 1..:1:\9.Z- ll' ;;;:; ......~;,:<i;.;;;-"'-.;;;:u;,;=ji;;;••;:-.=-.:·· "';;x;'.;

,u:örö c, a pas ;.null es 13zel\a-

. k" ., '! l si gnzdálc Az jdei 1,cdnczöt!en I Endrőd--Gyű:'naiaz Uj onnany agrar-programmjarc) I ídöJ'árás miaU beveiésre nem l l"! >,,~.,. 6." "",~,~ , t'l -ra,ca, chp~~rL.._.!i.(A ~,. •
all;:aJmas területek hasznositása l

Milliszlerelnökünk - kor-l ben birtokpolitikai célokra ki- képeszte a megbeszélés túrgyút. Endrőd
mánynyilatkozatúnak fi'. t fl l'l~- ván felhasználni. . l Tiibbek hozzászólása ntrm ah-', Fióldll[ézc[: GY<'lIla. T<'!d,)I1: Enort,(j '!.
szét, melybeu a .aoulo /s r;;/Ifl· A mezőgazdasági munkunél- ban egyeztek meg a jelenlevdk, ; foly6sit rii'.·iJlrj:hatll 11OC:Jlg~idas;Ígi

kás kűZiil/s(J!.t'f ki.ilönösen érdek- küliség~~sökkellté~e érdf.:lcdJcn I hogya Földmüveléstigyi i.Y.li- j klii·:f'.ijl1i'li(t't; Elfogad ff,lOlond:1,:nl'lkUli
lö kérdésekkel foglalkozott, ki- az erdosltés és vlzgazd.á,kodás nisztcl'iu11l1ól tavfl!'.zi !H1ZfI és l bet.Mel<:el· a lesmagas<lbb kamüt

vonatosull az alábhiakban kö- körén kivül a termelési politi- i sörárpa velőmagot kérnek, Illfrt I ~~_~::;~~_~,...W~_
zöljűk: kában meg al{al:iuk ragadni a a Tiszántul e részén e gabona- Egy j6!<f)rbsn léve; ebédI5 olcsó

nA közmankák és beruiJázá- kinálkozó lehetőségeket. To- nemüek elégséges mennyiség- áron eladó, Éndr~d. Király u, 11.
sok folytatását ugya gazdasá.gi vÚbb akarjuk tejlesztení a me- ben nem kaphatók. A vetőmag • , __ ~_ _ .~_
élet vérkeringésének frissesége, zőgaz,~~S~gi sza,lwkt.atús c.éJjút I vissza!izetését a tennésból ké
mint a munkanélküliek foglal- szolgalo mtézmenyemlIcI. rij;: engedelyczni. KiildöUscgct i
kozlatása szemponljúból szük- Akiéleződő viJágverscnyben mencsz!eltek Csernus Mihály l
ségesnek tartjuk. Különösell gazdaközönségünk elsősorhan l apúlpld,nínoshoz, bogy a vúr- i
nokra a munkálalokra helye- uz agrúrtel'mél<ck minőségi SZili- n,legye ;F(!jspállj~n~.d~ h~lhrlt~s i
zünk sulyt, amelyek a vidéki vonalának emelésével ig)'eke-I tmnogalasat eszkozolJe lu fl Ml- i
széles népretegeknek vannak zett fokozni \'ersenyk<'pességét. I nisr;!er Urhoz. i
l · t l t t b' t 'I ' L~O nek a tO-I'ek, vc'snel: halllulo'S 1'1nva va Ierese e lZ 051 aOl, l:' ~ Dr. Hicsóy-Oblarik BöJa főís- i
mint a bekötőutak épitése, a lós támogatása a jövőben ís pún úr a napokban al.! az üze- :
Kőrös hajózhalóvá tétele, az fontos feladatunk. Fokozotfab- llelet küldle -- apúlplcbúno- I
Alföld öntözése és fásitása. ban fel fogjuk karolni azokat sunk utján az endrődi kisgaz- t

A falusi kislakás épilési, ugy- a termelési ágakat, amelyek a dúknak, hogy amennyiben az !
nevezett FAKSz-kölcsönök ed- mezőgazdaság számára több .. 'd"" . II ". j'

d · h é ., I t" '.f "t munkaalkalmat ereumén.vez- esos 1 cJaras mUl nz OSZI-ve-
19 usz ves tor esz eSI luO ar- tést nem tudnák befejezni,. a l

tamát harminc évre emeljük I nek. legnagyohb készséggd illlerve-!
fel, ami a különösen támoga- Atenllelés bizlosabbá és ioten- nini a Földművelésügyi Minisz- i
tásra szoruló agrár kisegzisz- zivebbé tétele érdekében az ÖI!- I tcriUlllhaIl, hogya kisgazdáli: l
tenciák tizezreinek terhét lé- /özéses gazdáLkodás mínél széle ° I tavaszi búza és sÖl'ál'pa vet ö- l

nyegesen csökkenti. ,sebbkörü elterjesztésére nagy magot !\apjanak. l
Az adó- és ilIetékrelldszerben is gondot kivánok f o r d i t a II i. !

érvényesíteni kivánjuk a szociális Ugyanez az álláspontom az Al-I '( l
tartalmu népi politika szempont- föld tásitásállak kérdésében is. I G~bona- és magárakro
jaiC:kiilönősell~az ardf/)'ossá.gra, A búzaértékesilés terén a I A buzaárak az eJl1lultl1él('E <Il ell- l'
igazságossá!Zra és az e!ZyszNüsi- termelők érdekeit meg fogjuk r6p<li és amerikai tózsdé!<EIl kissé l
tésre helyezvt!1l slfly! A Idegyen- védení a rendélkezésre álló csükl<cnlek. Tiszavidéld uuzat 17.60--
litő igazságosság szellemében eszközök keretein helül, nlPg 1820 közölt vásároltak. Chicag('ball a
utol akarjuk érni az adózók lÍ{dozatokkai is biz/asi/juk (l bilzaár decemberi buza 1450 pengő körEI. Will

jövedelmét olt, ahol a bevallfl- s7f'1l'ofwldt. Ugyanez a törekvés l1i,l'",g 01tlóber.i j~g:':és 14 p l~lt('IlOS l
sok a valóságtól kiriváan el- vezetál/atértékesífésüilknét,nemkü- /1.lresbcn oldoben nlvalal,;s Mll)IYillll I
maradnak, enyhiteni igyek- Wnben más fontosabb lCl'llJ é- 1í P. Sörárpát belfölLli gyárak cilici
szünk viszont olt, ahol az adó nyeink kiviteli khelő::,égeinek kedü árak llIelletl !;ere~i1(. - Jó á,u

mérve lulhaladja a leherbiró- bizlosilásánúl is. Köbánya paritás 20 pengö k'irül. -
képesség határát. [b,i)oszt:ilyu zab Bud?pe;;t p<lriUlS

A családvédelmi szempon- Darányi a kOf~ l 165?: ..- Tengeri Clticogóball szilár-

tokból a többgyermekes csalá- .m,á,ny jparpolitik~-I dult, áf57-rtmifve 12.50 P. - Csöves
dol{at külőnleges elbánásban tengeri Budapest ralÍ(ás 650 P,' i:,öriil.

1
kivánjuk részesíteni. Olyan Jarol. 1- Bab Sli!árcL --, Viktóri bors6 Sl,i-

alap létesítésére gondolunk, A kormány iparpolitlkújáll iárd, ab í2lad6 áiJollla:; 16-11; f'. -- I
anlel}'bo"l o-Itállo' eIJ.zI·szlellcia'k l Express borsó 1450-15.50 P. I{örü!. l

v - szintén áthatja a szociális gon-
alapitását támaszthaljuk alá. -. 1\ lóhere és lucernamag ,11'a 51.i- I

d · dolaI. A munkaidőnek és leg- büdu!~. _ Nye!'s i('heré~rt "iJ fe!dd"j- "
Nemzetközi gaz aságl vonat- ldsebb l1lunkabéreknek a mult.! all()lll!lS lW-110 pcn.;;vt, lur:e111 '1<': 1'1 ,

kozások között első belyen kell f i 14- 124 pellgíit ,ellel eltl'!:i. 'l
emlitenem kiviteli cikkeink, évben megindult szabalyo7.ása ,,__~~~"""

b "d' , I hozzáJ'árul a. szociális helyzet 'I'elsösor an mezogaz asagl er- j',d·~/c.n{ cHHi
mékeink szúmára k e cl ve z ö j3vilúsához és a túrs!1dall1li cl-
piacok és érlékesitésitcllélelek lentétek kiegyenJiI0st'-hez. Ezért i UgYl', Ur;lIl1, 11I)§'l' s7e'cle,; T,,' l,

állandósítását. a kormány ezen az uton {o- l S n!t;ggyó~vitod a SlClIV(:,),j!«'t': !

f " 'Lb (: cr l I d . l Nd\;1S'~7i'i\'ei, kik lag:HHilk h,A Kormán)' gazdasiÍf!fJo itúw- valJ, lOb Hl a m.} i
~ l' ,. " ,. , 1\1' cl l t" k " Az ibl vjsszalis~-Íi!ja ö!(el. i

J'ában erote 'jesen ,W'c1fi./1l I((PI'!' -; III en o YUll ore \'eSl I

I t I Fch~r kiiilllyek I'Cfl'gnck hiilk:ll! !setni az aQflÍlJ2,ond%tot. ::Imely támo!!atni kívánun I, ame y a I !.
~ - v S ilil szidiill< is s ha sl.ivei.\ :(~i··kk,felfol!ásom szerin!. ~Jngyaror- kisiJlaros~ág lúrsadalmi hely- I l'

v l . l l~é!2;. gyl:;-I:lei(·i\ikt viszl1l~k Illil,
szágon töbhet je en! egy ler-, zelének és képzettségéne:: eme- I S l,é'rik Ti:!ed ,\ hl'ké:! !
melési ág érdekeinek gOildoz;Í.- Jését, hilelv!swnyainak ja vitA- l
sánál, mert egösz közguzdasági 'súl, valaminI 1111H1kalehct6sé-1
megerősöd6sÜllk alaplcllötde n I geit eJómozJilja. Ez megnyíl- \
magyar földdel összcliiggö pro!), dllul a Illár meghozott lör\'{~- i
lémák helyes Jl)cgold::isa. Ezl ll}ck ro.kozalus végrelwjlúsú- í
az álláspontol képviselve, to- ban, a mesiervizs~ú!ó bizoltság I
vább fOQ,J'ul< fejlesz!clli az uló!l- l I b ... r l - l--leálJitúsú un, /;,JSlpan i:w,(J<ya- I
bi évek agrúrpolilikújill, rölrg . ,

, b 'l lIlük l\ilerjeszt.l;~d)cn, ulahb:abban az irany an, ,~lOg)' a
_ s7.,al".köny.vf.ái'ak .Jelúlljl;,·[:o,.",úJJlllJ,!!termelés e{iÍhbrevit('le és CI /11('20- l '

ycgul a klslparossagllak it Im'<;8?1!,- I
gazdasági értékpsílés jUl'ed('llllc- I

lillisokbafl menlii{ /!l7l? j'oúb fil ér . I'
zöbbététele me!fett lj szodcilis l

tP/(ÚCfl való részesedési!úcn, I
szempontok is millél sz8esebb kör
beTl érvéTl)'esiil/zessl:'flck ............,.~~~ I

A birtokpolilikai célokn.l fel- FÖ!5P,A,N l
ajáalott birtokok megvásárlása A KISG.~ZDAKt:RT
és annak a telepitési törvény-
nyel lámogatni ldvánt mező-

gazdasági lakosság részére va
tó juttatása iránt a szükséges
intézkedéseket megleHen!. A
törvény által biztosi tott össze
gekből huszonötmillió pengól I
a Kormány már az első őt év-
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Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellelt

közlünk.

Sőlét, vészteljes, komor idő

ket élünk. Lázas tempóhan fo
lyik a fegyverkezés, elképzel
hetetlen mennyiségben gyárI
ják, gyüjtik a hadianyagokaI,
forradalmi összeesküvések, nép
ámiló uszíl<\sok vcszölyeztclik
úllnmok alnppillt\reil, II spanyol
véres testvérháborut felidéző

vörös szovjet lűzcsóvál készül
velni az egesz Európára. Min
denki borzalommal, retlegve
gondol [1 holnap szörnYüSége-1
ire, szúzmilliókat pnsztllJásba,
szenvedéshe vinni készülő rém
segeire.

E gyászos időkben érezheti
és él'tékelheti legjobban a vi
lág-háboru vérzi valaros iszo
nyus:ígaílól megcsömörlött em
her, hogy az ujabb megpróbál
lalús még l!:imélellcnebb, még
Eordonabb borzalmailól meue
];.illésre nincs mús ut, minI a
napkeleti bölcsek zarándokllLja l
a betlehemi Kisdedhez, ahol
a népek tüzhelyéhől száműzött I
k r i s z t u s i· b é It e é s s z e
l' e t e tlecsendesili, elsimitja a I
telforgatás és gyülölet hömpöly
gő hullámait.

Jól mondotta Goelhe, a né
metek nagy költője, hogy na
l\ullura haladjon csak oelútha
lntlan ösv.;nyein, hivja létre
nagy nnlveit az emheriség bol
dogulása érdekélJen, dc ne gon
dolja, hogya kereszténységet,
a karácson)'éjlélkor vililgl'a jött
:Megváltó tanait lIIIszárnyal
hatja. «

A tudomáuy, művészei, tech
nika felhőkarcolókat, csodás
palotákat emel, hcrendezi és
1elékesiti azokat a pompa és
fényüzés minden kigondolható
remelteivel, dc hogy e királyi,
hindérpalotákhan a drága sző

nyegen boldog emberek, meg
elégedett lelkek lépkedjenek,
azt más, mint a hellchemi Kis
ded megcsinálni nem tudja.

Öntudatos elmék, nemesen
dobogó szivek érzik a legnyo
masztóbban, hogy a saját izlé
sük és igényük szeri nt beren
dezelt vílágnlindell kényel mé
vel, ragyogásával és kincseivel
gyakran sivár, üres, örömtelen,
a végesség, elmulá3 bizonyos-

A Szeretet I
... .d I
unnepelll

I
sága lidércként üli meg a vég-
telenség felé vágyó lelküket, s
ezt nem elégili ki sem rang,
sem pénz, sem gyönyör, c:iak
a Megváltó Jézus.

Mint lángoló lüzoszlop a pIlSZ
tnha II vándorló z"idósúgnuk,
jelenti nekünk a szahadulús, az
isteni közelség érzetét a Meg
vúlló születésének napja: a Ka
rácsony.

Az Islen kiúradó szereteté
nek nagy jóságál, a lelkeknek
ebből fakadó édes békéjél és
bensőséges nyugalmat érezteti,
sejteti velünk a beLlehemi tör
ténet.

Az élet küzdelmes ösvényein

bandukoló emberiségeu önzet

lenül könyörülö isleni szeretet

és irgalomban a hozzánk való

leereszkcJésben megnyilatkozó

végtelen alázatosságban-tenné

szelfölöUí felszólítást kapolI az

ember, hogy szeretetet, békét,

megértésI, küzdelmeiben erőt

és bátorilásf, tehát az emLeri

élet legnagyobb értéké t, a já

szolyban fekvő isleni Gyermek-I
lől nyerhet

Ezért ünnepelnek palotákban!

és kunyhókban egyaránt, ezért

oly kedves, hangulalos és f('l

emelő ünnep az egész világon

a Kar:\csoDY.

Az idő elfed, elpusztít, elfe

lejtet, eltemet, rombadönt min- I

delll. Eggyel nem tudolt mér

közni és legyőzni, a betlehemi

Kisded isteni valóságát, áldoza-

,_ tos szeretetéI, tanitásának íe

lülmulhatallan erejél, szépségét

és boldogilásál. - Tizenkilenc

század tanusitja ezL!

Az öröm és szabadulás di

adaiénekét zengtek az Angya

lok az első l,arácsony éjje

lén, a hála, viszontszerelet, re

ménység és öntudatos hüség I

fohászát küldjük mi évről-évre l
az istcni Megváltóhoz, hogy ál

dásaival, kegyelmével védje,

óvja és boldogítsa-békét és jobb

élelet sóvárgó népét. -y.- I

Nenlzetünk
megbecsülése

Világraszóló ünnepélyes fo
gadtatásban részesitették nó
mában és Bécshen cson ka or
szágunk kormúnyzójúl: vitéz
nagybányai H o r t h Y MildÓsl.

A kitüntelő figyelem és lü
neményes ceremónia termé
szetesen elsősorban Kormány
zónk illusztris, történclmi je
lentőségü egyéniségének és kor
mányzati bölcseségének szólott,
de szétáradI a tüntető jeUegii
megbecsülés sllgárkévéje nz
egész országra. a nemzet min
den fiára is.

Az ötvenmilliós olasz nem
zet nagy királya ölelte keblére
a kis csonka-ország vezérét,
uki diadalmas tengeri ütköze
tekben félelmetes ellenfélnck
mutatkozott be, de mint ba
rát - a magyar őszinteség,

hüség és áldozatos szeretet ltép
viselőjeként - méltónak labU
talolt Európa egyik jelentős

nagyhalalmának baráti szere
tetére és kivéleles megbecsülé
sére.

Olaszorszúg nem ieledte el,
hogy amikor a félvilág megtá

madta az ahesszin-háboru mi

alt, Magyarország cIsőnek áll!

meHé és erkölcsi erejé l lá

masztotta alá baráli hüségéveL

Azt is tudja Olaszország, leg

nagyobb lia: Mussolini nemrég

jelentelte ki, hogy Mal {aror

ság csonlm-rabságába, kitosz

toltságába belenyugodni soha

nem fog, a magyar népnek jo

ga van biztos életfeltételeihez.

Örült a I1lngyar nép, amikor

el n)'o11.10 lIságában, koldus sze

genységében haráti kéz nyult

feléje és t:ipot adotl álmainak

- az elrabloLt országrészek és

elszakitoll tesIvérek közeledő

visszajulásának.

Várjuk az Időt, amikor a

genfi zöldasztalnál is kellő suly

lyal és eredménnyel felhangza.

nak a baráti szavak a magyar

revizió érdekében.

Adja Isten, hogy az uj esz

tendő valóra váltsa reménye

inket és vissza-adja régi bol

dogságát a sokat küzködő, szen

vedö magyarságnak.

A TÖRVÉNYEK
1'QZVÜNALÁBAN

Az clmull héten megülközve
hallottuk a hirt, hogy Angol
ország királya: VIII. Edward
lemondott trónjáról, mert az
angol kormány - az ország
gyülés óriási többségének tá-,
mogatásával, továbbá az angol
melléklartományok vezető ál
lamlérfiai - a régi angol al
kotmány értelmében meglagad
lák hozzájárulásokat ahhoz,
hogy a ldrály. egy l,etszer el
vált asszonyt vegyen feleségül.

Érdekes tünet, hogya régi
hagyomány és törvény s a ki
rályi tekintély védelmében az
angol munkáspárt harcol L első

sorban. Eltekintellek a király
személyes népszerüségétől, a
megkötni készülő házasság de
mokralikns jellegétől, szilárdan
idltakarégi . törvény és ősi ha""
gyomány érvénye mellett.

Csak egyet nem értünk.

Angolországban is, akár csak
nái unk és más európai orszá
gokban a szabadkömüves, libe
rális és szociálista irányzatok
iktatták törvénykönyvükbc a
polgári házasságot és ezzcl
cgyün a polgári elválásl Ís.

Azl is tudjuk, hogy mindezt
a katolikus egyház krisztusi ta
nai, s a házasság szenlségének
felbonthatatlanságának. meg
dönt<tse céljáhól.

E lörvényeket mindenütt, te~
hál Angliában is szentesitetlék_
az áralkodók.

Ha tehát törvényes intéz
mény az eljárás, miért kifogá
solták azt a királynál? I Vagy
csak az egyszerii embereket
kötclezi az? Azolmak hiler
kölcsi felfogása másként irá- .
nyitható, minI a királyoké l ?

. A király lemond olt a világ
legha talmasabb IrólJjáról. Nem
követle elődje: VIII. Henrik
angol király példáját, aId .
mert a pápa nem oldolla fel
Isten előtt kötött felbonthatat
lan házasságát, szakitott ősei

vallásával és' egész népét az
anglikán uj egyházba kénysze
riletle. Most ugyanez az angli
kán egyház vezetősége kiáltott
vetót az utódnak: a trónjáról
lemondott Edward királynak.
Ilyen fonákságokat produkál
az emberi élet l



Szívgárda-avatás

"Ja.vi istenti~zteleti

sorrend:

December 8-án,· a Szeplőte

len Fogantatás ünnepén az end
r6di elcmi iskolák »Szellt Imre
Szivgárdúja" ünnepélyes gár
daavatást tartoH a templom
ban. 245 kisfiu és kislány so
rakozott fel a jelvény kitüzé-,
sére, hogy felajánlja magát az

. isteni Sziv tiszteletének buzgó.
gyakorlására és terjesztésére.

Avatás ulán a polgári iskola
előadó termében avatási ünne
pélyt rendeztek a cTárdistákh ,

melyen ügyes szereplésükkel s
a gárdaélet kedves intimitása
inak bemutafásával szép er
kölcsi sikert arattak az össze
gyúlt szülők és vendégek előlt

Tanyai hiveink részére szent
miséket mondunk: december
20-án a polyákhalmi és varjasi,
december 26-án a csejli, 27·én
az öregkerti, január tŰ-én a ta
nitóföldi és öregkerti iskolák
ban.

December 31-én este 5 óra·
kor hálaadó istentiszteletet tlir
tunk..

Január 3-án és nyolcada alaH
d_ u. 3 órakor Iitáuiát mon
dunk Jézus SZCllt nevének tisz~

teletére.
Az adventi gyóntatások min

den reggel 6 órakor kezdőd

nek.
~e 1etcjtsék a hivek, hogy

llll\'el tarlmmak Megváltójuk
nak és halhatatlan lelkük meg
mentésének l - Karácsonyi
öröm és béke csak abban a
családban lesz, ahol a tiszta
szivekben olt vall és olt él a
Kri3ztus is I

~ oIdl'l1_",-"",~ ~:".__-""."",_.........-L_-..- H~~=~f?~~:.:.~Q~~~~:.__~.~~-.....,..-.........--......-:~_nd_r_6_d_, _I9_3_6_"_d..;,ec.:.;e~m:::b:.:e;;:.r ..:1,:,8:.."'
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A
· Da'p' ~ -' C~'illagyaro-.k·'e'r·t!'-ll nagykilencedet szentJéről. Lelkes szavaitakö-u. La ~ zönség érdeklödéssel hallgalta

A

a al~AO"nle·keke'rt I mindvégig, kedves előadását
tör~én~ler.? i~~lét,löd':ik. - I ről; népének. sajátosságairól, l ö.,3 ,....! ,'. 1\ • zugó taps jutalmazta.

~emzetunk boJcso]énel a kato- I lJ:l)~toha sorsaról, inlézkellést! .., ,I
I~k~s Anyaszen tegyház feie, I ~"ro. uyomoruságos hel yzeté- i .:'. bd lehenu JásZOlyból ki_Egy háromszó!amn éuek nlán
h.nsz(us földi hclytarlója: a I 10" lrnak!? I ~lál~JO orom évezredek mulva. nA büvös persely" címú ko
rÓ~lai Pápa 611ott, s [;mikor II E!tekintv,c at~óL hogy anyagi IlS ,dJ~l.~t:lmaskol.1ik UZ lllel sok-l moly darabban ~ leállyklub
K,nsztus aldúba terelte a po- ?~~'lPOl~ll.IOI.Ol~l'heteLlell,elönrtI S~:!( n~.Jnalma és szenvedése tö~ l egész gárdája vonult tel a szín
guny magyarsúgot, HO'yunakkor I J népn~á~dorollássz~g~nkba . 1~.(ltélJO I lr)!t. Szüksége van reá felnöU-! padra, ahol mind:lllnyian ked·
. l b " . , a reVIZI') r- neJ- T ' l vesen fi t l l ' bl.
a, szent l(orona ad~mányozá- dekében is hihetetlen előrelJa-! .'~' l .Jun~lt, gyermelmek, csu- l ozog a t s egjO JJ te-
sava! független, szabad kir61y-! ladást nyujthat. l la(~n.ak, nepeknek egyaránt. Dc l hetségüket adták szerepiikbe.
sággá avntta országunkat. I. Legyünk okosak, basZllúljuk i! ~lCg~s a gyermekek azok, akik! u Jőn a kérő" vígjáték min-

Púr hónap előtt az orsz:1c~ /lu...a. ked-:e~ö- al1wlmat és le- I h,.~lI:UCSOllY üunepél legjobban! den mondatát nagy deriiltség
fővárosában úJlitofták tel szob~ m·~[.~:l~ halasak ncmzetiillk jl)- I val"j:!k, mert a kicsio}' gyerme- j gel hallgatta a közönség.
't XI I I le\'olelJez: a PlaUvaro!-at Ilr! ' h sziv l -, "bb "t " : A ~ra ,Il C e !) á P a II a k al-i ovo· . t" S' 't'>~ ~< • - I • eg10 ej eto eleme: a l musor megrendezésén sok

t" , ~ l' b. n szelC o zenlsécres AL}'á-' t' . ,'. ,a protestáns Thaiy Kálmán főr- hoz! o' j ~7.~rete es ennek virága: az munkaval és szeretettel lárado-
léne!iró szerinI is _ a török- i - i or~m. ! zolt ÓZV. dr. Maácz Jánosné
~egszállás idejében ~ a leg- I Z.-:'\rt-!eHf. t9Y.rn ke:>r~~'1.t [ :~v~k óta ~evese~b ~nek kő- I pol?, is~. tan árTIo, kmek nagy--
l?,bbel tell hazánkért és annak I lEn1:.cl~'<L~iU1l'i1l. ! SZ~~ll ~ karac.sO!J~1 lus ,/ézust, I segllsége:e.volt M~gyary Anna,
.fovárosánuk: Budavárának fel-l. j ke, tSd lJ) az orom -a kará- II a polgán Iskola uJ tanárnöje.
szabaditása érdekében. I " A mUl anyagias, hitetlen vi- i csonyJa alait, hiányoznak nem- Az énekszámokat Fölföld'

Most i~m~t ,örömhirrel jött I :ag~an no~eil1~e.r Ulols~ Jlnpju- i c~~k t..~, anya~~ lc~}{'.iós(:gek Jé-I Béla káplán tanította he. J
hazu Romnhol az Ol'sznN l-o" ' III '11eghalo, el.>!.Jlctes ]f'ier·" ... ·)! 7.ü~ llC\ctJe!l D!aJldekozIl1, <.le hi- A kedve<'c ' . l . l. . _ "'b" 1- ! . _., t: h ! . o . ,~.11 szora <OZO <ö-
manyzója: Horth'.' Miklós Az' vonta lHagüra Endrőd közsé;;! <\l1yo;mak a gyermekek sere<'ei I 7önséO' a rNJ)'pl' 't é
.. _" • . I 1- 1 "1" ,. •_ "'.; rI-' l- J. l I .... '" l ~. to t,; laz mOZI erm t
ot vIlugresz több országa ver- i "';h~U ,Us üepenek Ilgyelmd, ! JS, .. <1 ,l., . )0 (,o? orommel kö- zsuiolúsicT megtöltölte
senyzett azér( hog')'" lealla-! -Nyolcvan !11í?oieU koru ér- i :'70ntenek a vIl4g .l\IelfvúllóJ·áll l o •

,. e::.t h ' n' ( -o" ~
gyobb kitüntelést _ az Eu~íw- J d:n~es férfi váUailw7.ott D lel-I .Sok cJcdúdLwn szúmüzlék a i
risztikl1S Világkrongresszust 8 I kli,)asztor felhivasúra, hogy bá- i Jt~;"l13!)ail való hitet, il! nem
Szenls,éges, ~lyától megnyeljék, l ~'Ol:\, l~apig, e.1V,Ol,Hllva. az. elet ; :ll~!j:ik" nC,I:1, é,~'Zíl{ a ki~s~nyek
s a Papa Jcságos atyai szeme! :~oL(lJ[1Jlol, .D8Jultol, v;g~nglól,: ,17.1 a lCUQIZ!vul boldogIto ér
"Mária országa" felé tc1;:intclt. I !,öznapi munkától- lo,glalkoz-l ze~:, HIJJ,eiyet a Szent Sziv ki
s l3iboros-HercegprimúsuDk ké~ ! zék ~Z élet .legfonlosabb kE"r-: :\r<~:;d m:lgúlJól.
relmére 1938-lJalJ, szent István l ~lé.'mJ)ck t[(gl:llásá\'a! és V·,;gCI! ; _ ~ok c~.alád, még magukat jó ,
apostoli királyunk hahUálluk i(~. l ,t\risz\üssal ldJ.;üi,ben, il kegyc- • ~,rdolikl1soknak tarló házHslár- j
lenszáz éves furdulójún Bnda- l iem erejél~l íelvertczve, bút-: sak IS l1(';i"1 akarják, ]10gy a
pe~tet jelölte ki II kon.gpesszus Il'an, Ö~:lldatos.au· idljanak ujra ! c~nI~ll ,fejlődjék, s a házassági l'
szel,helyéül. . l he az elet lla,gy n?psz;\múua, i esim SUlyOS sértésével, a szent-

Hogy mit jdent a pápai ktgy, I; ,l~úler Lo:'ass Pá! Jézus!áj'sa~ I ségi, ~~et s~~'batiprásával meg
azt csak ak!wl' lud)a értékelni S~lgl Ai~~'."al!alta.a leJ~i~yakor- : aJ.;:~~a(~o.~zal~ a gyermek fogam
a mag'l.'arsu N an1Jkor ve'oll

P
- l Lt bcn.)o~égcs, atflla!oto mii-! znsclt, szulclesét, s azt hooy a

#J tV h ...~ ) , ... ' b

megy a világra szóló ün;lep- li vés:~~ mu.~kújM, Milldel~ldtöl! g~7ennd< Jé7.US S:dvén boldog
ség, : ,mer;ertheto, fordulatos beszé- i gu legyen. Majd későn fájlalják

Az Olláriszentségben ielen-l dekbel1 intuyit0tla lwllgr..tóinak i Krisztus szavának mel1özését:
levő Iüiszlus imádására· II vi-I figy.elJnét ai emher végcéJjMa, I "~ki egyet befogad az én leg
lág minden részéről száz és a vdág legnagyobb értékénelc l hsehh testvéreim közül, engem

százezrek jönne];: lwzánkhn, az e~beri életnek megbecsiilé- i fognd be." l
ViIágnemzelek eJökelösé c1ci és sére es helyes álélé~ére, az élet: Jonk:lratu hiveimtöl kérem,
vezető egyéniségei vezetikl'Omajd nagy kincsének: a IwJhalatlun i hogy t,!I'f.'wr/llk lIo.!tyldll'flccrlel jt/
hozzánk népük, hitvalló töme- 1_ lel~k --: Istenhez való szeretet- l fll/rir els() pCflfekjelr!! ldlelle hÚfltl·
geit. . I teljes viszonyának elmélyHésé- 1 pOi/ ál G. modem hiiT:őkberl sin;:-

A magyarságra-felekezeff-.' ku- re, s végeredményben a jobu,: /(:dö ko!orikus f//agvar Iulzasfár
lönobség nélkül-óriúsi feladaL nemesebh, töJcéleteselJb ember l sak fslf.!lht.!:z térl!s éc'rt, az lsten dl·
nagy munka vúr."- Be kelÍ kialakHÚsára. Na!Z)' figyelmet! diísiÍnak fJll'.!{.oecsiitésfért, s azokért

bizonyilanl1l1 iz az egész v;!ág. ~eHetlek azon előadásai, ami- l a sZ(',f;'(:'-.IY gl'i!Tfllekr'kérf, aldk hi
szine előlt, hogy itt a DUlW,- ! Kcr az embcrnek Istenhez, a ! tellen; Islentelen környezetben

'~'is~a llÍj~Jl öntudatos, egylilt- l! c~al,ád!.lOZ és. a t~rsaJalornhoz I ?,~m ~~{.l?erik, ~nert távoltartják
erzo, élmJndó é:, akaró egysé- :valo VISZOil}a!, koteleze/tséf1eil; Ol~et l\IISzlüstol és Szent Szi-
ges nemzet él. Meg kell 'nm-I Jsmerlelte. Krisztusi fény:, l vének.. nngy i~ér~l~itőL
jatnunk és meg ke!! szeret;-! homlokon, úldozalos munka,) Az OSS21!S cudrodl fzilbllz.f1.0lmi
nünk jóindulatútn hozzánk ér- i szerele! a szivben, a kegyelem l e;':'Vi'siildek. togjlli - férfiak és
l,ező orszúgok fi,}Í1Wk, hog}' ér. 1 ereje ,a lélck mélyén, öntnda-I ~~l~ egyaránl vegyenek I'észt a
demesck vogyunk tiullocratúslik-! los lIllvalló elet a tárSH(i:l!OJll- ! l\lsckd ,h'z\lsnak bizonyára let·
ra és lJnúnk n"'i Ha"v~:'(f:lnal- i ban ad.ia fl kris7.1usi embp.[:! .sző "szeretct-újtatossú"hnn "

. .", "'; , CIn' lj < .~ I' . . - j ,.., -

visszflúllitúsúru. Soha ilyen al- i Igni ~ajsuiY~1 és érlókéL! Plebános.
kalom nern \;il1;{,111l)70!'l ll~o-" II A zurt-lel!,I~\'akorJat Vi.J,fezl('- ! - . -.-. ~ .\... , ....;) ,~.. -':') -'

fellárjuk hitcrkölc:i, h\li (~S 1;,171- i vel a résztvevők l~álúsa!l kö- SZT. ERZ5ÉBET
lmérlékein!,el az egész vitán l szönték !!leg a FL Pelle r sok -. -
l
" '" l UNNEPELy

e olt, . . fúradságát, de elismeréssel aJóz-
. Mit j~l~n.lhet ah politikni éS.' l' lak az eg'yh~z~;:ö;ségnekis, mel-y ft. KATH. NLPHÁZBAN

dlplomacHu szempontból is. lHlgy nnyagl aluozallai lellet(i·

l l
l l I "l 'l ' . Az endrődi nLcúnyldllh. HOV.

lOgy:' le.e"en út il yi!flg összes l' \'0 Cl e ti Julünően megren· , -Lb d ' - l 29-cn tar!oH~oSSzt.
n~g'yo -- ujsiigjal:l m~gY:lr föl-II czc~t e·.~ ~)jwn:\~~'~.t're~lll('!l'yé- il '
dOll, D u d a p e s l e II tartandó llen IS end~('s JeJ:ngyaKol'latot. I hnsébet ÜllIlepségét.

l
~ l . A N' l . b' 3 I Húrolllszólamu női kar élJe- I

~uc wnsztjl\l!s KOrJcTresszus - .. 'C? lUZ· ali ~'!vezett na-
nagyszerü Jelolyásáró/' _. l I P1(~S kOlOS ebé~l. lutüllő étlapja l kelle Hannal Artur kedves szt.
. "<' . ~ .' " , s Cl.7.e, l Nadhera LaszlOné fáradsáoos Erzsébet énekét Ezután Fő-
kapc..oL.!.lbdh az Or&dlg helyzeté- _I g.'.ondosság,ál dicsér.í. o l_ ~ tiszt. Páter Lovass Jézusllirsa-



ipartesltilet szünt tlieg a szegedi ipar~

kamara terliletén. Az uj i partörvény
novella felhatalmazta aziparligyi mi
nisztert, hogy az ipartesllileli éleI szin~

vonal'ának fejlesztése érdekében egyes
ipartestületeket összevonjon, illetve
megszUntethessen. Az iparügyi minisz
tériun~most a?: érdekeltség meghallga
tása után a. Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara terliletén 33 ipartestUJetet
szUnt~tetl meg, illetve olvasztott be a
nagyobb, járási ipartestületekbe. Békés
megy ében II békési, békéscsabai, end
rödi, gyulai, orosházi gyomai, snrvasi,
szeghalmi és tótkomlósi ipartestülete~

maradnak Illeg.

Doldal.: Endród;"f936. december' tB. . ,_ _ _ ... JiAJ~MA~-K{).gO~:t,_, ... __~,~~~_~_, __~_.,._. __ ,
.... '..-..-~<~.-. ...-........;;.;;r•...;;;--.,......__ ~~.--;;,_.;;;;;;;;;;O";;~~I

:A légoltal'omról l
': Eg'yházkÖ'zségi ,~Nagyon is ismerlek

Téged 1.
11

képvfSél ő1e'stü'1et Az indiáno1cnál történt. A
sok szó cselt a közclillapok- légvédelemneIc Tehát a Iégvé- .' választás:kicsiriyek elsőáldózásra készül-
hull a községbe!l. Látni lehc· delem szó katonfliténykedést 'tek. Egyszercsak "egy kis'idián
tell, hogy II ttözs("gházúll kiiiöu- jelenI.' Ai:~gyhái'köiségVsiabályzat 'odaáll a"misszionáriuselé és
höző és gyakori érlL'kezlelck -. A másik a polgári lakösságsZeririta-hat"ev"éIŐlt"irliliisztott azt mondja:
{,olylal<. Hullani iehet(~tl kiilöll- védekezése fi légi veszedele:m.rendes és'" három! év'eIőtCvá- '-:Aty'ám, nagyon kérlek, ell-
1 l

'· . ,..... -'. .',' : gedj' engem' is a szentáldozás-
)ÖZŐ hil'l;kCI, sőt [(,]üUitlc le- mel szcmben neni harci tevé- asztolt pótlagok-'kérullelC"de- "hoz I

jél imili-ulllotl :1 1<'mllirlcl'- kcnységgel,' hanem·' megelóz6, cembel; 7~én' vahlsztásalá. --"' Kedves gyermekem, ...:-' fc
jcszté~; is, mert ), iis7.ü!JöJlallú l óvó rendszahályokkalvédekezik Mivel az . egyházközségi ta- lelte a misszionári us - te még
háborus veszeüc1emJól is be- s igy főcélja a légi veszedelem nácstól összeállitott . hivatalos nagyqnkicsi vagy! Tillán még
széllel;:. l\1illdczckl't~ való tekin~ káros halásainak . célszerű be- ·listán' >kivür'''más'· tistát' nem az' . Ur Jézust .sem ismered. " .. eléggé l
tellel s7.iiks(~gesn(;k 1ll11lalkozík, l'cndczkedésekkel való elbári_'nYlljtottak':'be, a választásfve-. '. . " . :·M.. it telt a b0'l.'ermek?' EZek a
hogya valósúwól a lakosság .Ia'sa, de legal'~hb:'J's,hsök'l:en'té- 'zeiő Kalm·árVfnce"'·égyház. J

" II '" -'szavakriagyon szíVén találták.
helyesen tújéi_ozlill\'a legyeh s se és az' okozolt 'károkiheiyre községi világi'elnök a hivata- Fogta 'rhagát, bement akápol-
e ,célt van hi \':ll va szolgállúln i állitása . Ezt il kiiárólag polgári los-lista jelöltjeil,megválasztott ·tiáb~ és elpanaszolla fájd~lmál

azaláhhi közlclllc'ny. !tevékenYSégel hivjuk' légoIla- .' egyháiközségi'képviselÓfestületi .. az Ur Jézusnak:
Közismeri dolog, bögy II mo- 10mnak. lagoknak jelentelte,iki. -, Drága JézuskámI t\.misz-

d t l .k J.... "l" I . '. sziós bácsi azt mondja," hogyern cc III l il cso( iAJ3, repu 0- ~IIost tehÁt 'miro"l"j's'.\'an"szo' Az uj"tagok névsora: .., .
Ll « . én 'neni ismerlek Téged; ~edig

gép és légiJiljó, mtlr ü világhú- .Endr6dön s általában :. az 'or- Rendes-tagok: .. én nagyon is ismerlek Téged
boru alatt hevonul! il harei lszágban, ' Alap'y', Andor :2'<iy'ÓCJY'sl'ei-ész . Te' vagy az élö Isten Fia..~· Bet-
eszközök közé s il vil:.i.ghúboru . I:> D. , 'lehemben sZüleUél, NázánÚben
befejezte óta lefolyl harci te- Nem másról, mint a polgári . dr~ Cseh J6'zsef; orvos, \'Diriya lliktál,aztán,' amikor a temp-
véke'll)'ségek (abesszin és spa- légollalomnak sürgős megszer- Islván esküdt; G~Uai I. Mihály lompanmaradtál, akkor a SZŰl
nyol húborllh) pedig (llibbcnc- ve7.l~séröl azért, hogy készület- gazdálkodó' (Bitndás-sor), ' Ha- .anya, és Szent József megtalál-

len sé,!2iin le oka ne leg)'en heln - 11)'eCZ FI"j'lfY'es (IT on-'d'oros la ..tak Téged. Tlzénkét 'apostolt
!cscn hcbizollyilollák azl, hogy" _T l:> ~. -

l'elJozlJalullan o káfoknnk, me- nya) gazdállwdó; Hunya'Déncs választottál és sok csodát is
a harci repülö-júrnnlvek a leg- . ·műveltél. A kereszten. 'meghal-

.. "bb l . l' "l Jvek emberi életben és vag'\Ton' gazdálkodó, H. un.·y·il Anta.l.·g'á.z- . k h dszornyu JarCl enyezo {csa- J ..." _ J. ,'l~l érlün ,azt.án anna napra
porLjában is első hel}'re kerül. baln ti .lovoben bekovetkezhet- . dálkodó, IVányi Tslvá.n· gáZdál- feltámadtál. Látod, Jézuskám,
lek. Ez a mcgúllapilás Ilzt je-I ne~, kodó, ~tj. Iványi 'Inlregazdál- . ménnyire ismerlek Téged!
lenti hogyaháborus tényke- Sürgősnek inondóm, nem kodó, Kalmár Károly gázdál-'Légy oly jÓ és mondd '''meg a
dések a világhúboru kitörése l azért inintha a háhoru ., vesze- kodó, 'KuriHa 'Mihály gúzd;tl- missziós bácsinak. hogy én na
ótu C!.!)7 uJ' és fi':ldmetes ve-I delme állana köszöhön, hanem köd:l, Mészál'OS János ,,:,gaidál- gY°rl is ismerlek Téged 1

" . k d' P' é' Bál" t" dálk d' Ily bizalmasan beszélgetett aszc'Ilyel gynr"l)od{'~'I{ az Cn'f)'c'b ! azért, mert a· vIlag ., nlinden .' o Oj ml r· 10 gaz (l' o ," " " kicsi a Jézo.skával,· Közben
es elég l\Cgycllen háborus ve- nemzete ezeket az 'óvóintéike- (Varjas);·'Sia:bó Fl'igyer<Wizdál~ .. észre"sem vette,'hogy a mísszi-
szélyeken (puska és ágyutüz, déseket már 8-10' éV\'el' eze- I kodó, Kovács' Vince "'gilzd'álko- . onárius is ott volt és 'niiolient
láng és Jnl11havevö, éhség, be- lőlt megteHe s igy nekünkrnin- I: dó;Szosznyák'::Ru'd'oIf"gé,pész,végighallgatott"Még' aznap iheg
legség, sth.) kivüL Ez az uj ve- den okunk megvan arra, 'hogy . SiulyÓMiklós'gai'dálkJdó;Siu- ·két'deztea·kicsiLől:
zélya légi veszély, amely min- sje~sünk é~ pótoljuk ;<mindazl, rovecZ'Gy.:Pál.:gazdá.ikodó..... D. ':kiuiitk~os,niit tnóridlál Jéius-

del) (1),:lS, l'sI11ert, j)10.~t ]'" eml·j·. amil'szomszédos :oellenségCiilk Timár János gatdálkdi'M"'Ti- .."".. ,':-., "',~-.AtYám,:'éJl nagyon' tosz-
telt háborus veszeddmeknél magalartása" mhitt 'clőbbnieg mÚI'·MenYhél"szabó;'D,· Timár szat monatam .ám l~ólad I ...

.sokkalta sulyosabb és borzal- nem."hetlünl" miuLán a Kis- -József gazdálkOdó,Tiinál"Elek . A 'lní,~siioliárius jóizüen ne-
p1asabb, ,mert mig a régi há- ántánt edJig még ezt sem en- . csizmadia,' .Tóth 'G. János vététt s aztán azt o10ndta:
))orns veszélyek csak a li:özvet- gerlle meg. kertész, Ugrin'Sándor 'gaz· . - Nos jól van, 'most már tu~
len hRl'cbaáUó katonai csopor- A légvédelem ine('iszetvezése-dálkodó,'Ugrin . Á.·JÓzsef dom, hogy ismered a Jézuskát,
tokat fenyegelte elsösorlJan és tehfit elk( ""!hetelle~ül.és pa- gazdálkodó, Uhrin GMpár·gaz.ezért . te is a szentáldozáshoz
ezektől a mögÖltes ofszágré- rancsolólag szükségestéendö, dúlk?dó,?hrin MátYás.ga~dál- járulhatsz,

l d V U J 'l e g dalk A kicsi a boldogságtól /fem
szek, hol a hurcol, nem foly- .mcly nemcsak a közönség egye-. w. .o'r .arJ. .. .. " mr.... ..a.z. 0.-i '\ sá d dálk d.hIdra, ;mit'tegyen. Örömében
lak, viszonylagos nyugalomban temének, de minden egyes em- {O,' arJu· n or· ,·gaz o 0, . fölkiáltott :
mentesek voltak, addig a légi ber,asszony, ·gyerek' Iélérde- 'Véha V;e~del'köváCs. , ':.-"Ugy'érzem-magam, hogy
-veszély nemc~ak a hadrakcH keil szolgálja az életés::\'a- -'PoUa'gök,: "fuár"az éghenvagyok I. " .'
seregeket, hanem a hadszintér- gyonbiztonság szeinp'dntjáhól ·ThllárG. ;;Imre.Jgaidálkodó, Fiuk I Mennyire "megszégye.
lől távol fekvö békés lalwss:í- egyaránt. S hogy 'ezt sikerescnVar]·u·J.Elek'g·atdálkod·ó.,:Csu. riit ..titeket~eza kis indián l

'Nektek ··meCfvan ·.a lehetőség a
!tot, elsönm!!u sziil.séQlcleillkel, megtehessük, nem Ténihirter- "ár'Mihály 'csizm.adia, G.íiicz h~ ~ ~ havi, 'sőt a na'piszenláldozás-
clöáII itó gyMalwt, telepekel, jesztésre, hanem öutndntos' fc-! János csizllIadia, TimÚMiklós hoz is· és ti· 't'alán még .hav'on-
vasulakat, hidakat, stb. sulyo- gydemre, összetartásra és ál-I gazdálkodó,· Farkas-Józs'ef"gaz-ként 'sein veszitek magatokhoz
'San fenyegeti,vcszélyeztetik. dozatkészségre vansziikség. I dállwdó, Varju; Imre 'munkás az Úr Jézust. Pedig Ö kflárja
Sőt a légi veszély búrhol clőbb ~Iindezt minden egyes cnd- 1 (Koc.'iorheWi), Varga Mályás karját és vár titeket. Menje'tek
b l .. I I t'l . t l . d' l k -l' 1'1 I I {> Hozzá 8"yalu;a.·n, különös.en mOstc wvel ,ez le l" mm a jarco- ró l a oslo Jogl-,.lae .is vúrja 19azdálko.d.ó, ~in).'a . Máté ( as-, a .fejlö ö években, hógy sike-
ló seregeknél, már c5ak azért nemcsak a h~tóság, hanem a I kum), Jfj. GyurIcza Imre gaz- l"esenker'üsz~ül esseték az úgy-
is, hogy a katonai készillődé- közérdek is, Epenezértelől-, doil/;:odó (Csejt), Varju Ferenc I1eveielt "ka.rriasz" évéken I,~z

seket késielLesse, alwdalyozza. járóbancsakannyi al~él'ésem gazdálkodó (CsejÍ), Gubucz 1. Ur Jézus mégsegit titeket, csak
Annak oka, hogy a légi ve- mindenkihez, hogy 3 légolLa- Imre gázdálkodó (Barjas), Sza- bizzátok BeOQe l.

szély kiszámíthatatlan és bir- . lom ügyében kiadotl felhívá- j !Jó Mátyás ,gazdálkodó (Poly.
telen előállhal, kézenfckvöen a soknak mindenki engedelmes~ ll.), HornokIstván munkAs
modern légi járlllÍlvek IwlIat- kedjen s hogy a január hóban (Zrinyi-u.), Bula Gábor .gazdál
lan gyorsaságáhan rejlik (400--I II legoltalomról tarlaridó nép- Iwdó (Pas~urri), Fék'écs Sándor
500 km. óránkénti sebesség.) müvelésí előadásokat min<1enld mUllkás (Öreglú~l:t),Fág'yas lm-

A most emlitell rüvid t~IlY- l swrgallllasan látogassa, ahol a re .' munkás. (Forgiícs"\}')IKu:lik
állásból az is következik, hogy le'Jszüksé<1esebh tudnivalókat l Imre gazdállwdó(Paskum), Ti-

éd k
. i ~. . 1:>. .;'. _, . • már Máté gazdálkodó (Poly. h..),

il V e ezés IS kél éle, Az cl- elsaJátllhatJu. Ezek az előad<\- Kiúellár Vince iparos (Pas-
·sö a katonai védekezés,' ami- sok II kijelölt körökben egész kum.)
kor a haderő ugyan olyan esz- január hóban folyni fögna\L A megválásztottrendestii
közökke\ és módszerek kel "é- Segits magadon, az lsten is gokj~nuár 3-án~s~Ütételre l~O:-'
dekezik a légi Lúmadásokl,ul rueosegit [ n~k ossze ~ tlzoral nagyll!lsé-

b
l:> . re. Figyelmeztetnek . a tagok,

szem en, aminőkel azol( hasz- 1936. december hó 12. hogy aid kellő igaioJás nelkül
nálriak, vagyis harcot - légi HarsánylLászl6 l az eskütételről elmarad', az el-
harcol - vivnalL Ezl hivjuk főjegyző. . vesziti tagsági jogát



14,6 miHió pengő kiviteli
többl~tief zárult a mult

hónapban kíviteli
forga!munk.

Hé!!ön jelen! meg II Slatisz
tikni HivatnI kimutatfisa kül
kereskcóelmi iorgalnHmk no
yember havi nJakulúsúról. E
szerint a mnlt hónapban a be-
hozatal érteke 30.0 millió pen
gő volt (az előző év november
hónapban 43,2 millió pengö), n
kivitel értéke pedig GO.G (53.7)
millió pengő, az e havi külke
reskedelmi mérleg tehát 14.6
(10,5) millió pengő kiviteli
többlettel zárult. Az 1936. é\'

első tizenegy hónapjában l>e~

hozafaluIlk értéke :394.4 (349.5)
millió pengöl, kivilcliiuk érté
ke pedig 457,2 (-105.G) millió
pengő! tell. A külkereskcdelmi
mérleg nz 1!);~5, év január
november hónapjainak 51.1
millió pengös aktivumáva!szf'm
ben a 101)'ó év megfelelő idő

szakában 628 millió pengő!> ki
viteli töbhletet mutat.

A janUál'-IlOVemhcr havi be
hoznla1ban az elöző év megfe,
lelő időszakához l;:épest nagy
mértékben emelkedett a nyers,
valamint a búrdolt és ftirészell
fa, a nyers ásvúnyolaj, a nycrs
pamut, apapirosanyag, tovabbü
a gépek és kés1.üléhk forgal
ma, viszont nagyobb csökke
nést mutat a nyers- és fésült
gyapju és gyapjufonál behoza
tala. Kiviteli cildwink közül
nagymértékben emelkedett a
búzn,a friss gyümölcs, a szarvas
marha, 3 Jóhrre- és lucerna
mag, a friss vaj, 11 kikészített
préillbl'ír és II v(lsúti kocsik for
galJn:l, vbzollt nagyohh 11 ll; 1'

ll:khen csökkeni a diswóz$ir
és szalonna, a leölt baromfi és
a villamosgépeí<. és készülékek
kivitele,'

Főispánunkaz endrődi l Dr. Temesváry Imrét a szeg- ! Bé!iésvármegye Törvényha~I
karácsonyfa-ünnepéJyen halmi kerület képviselőjél a l t6sági JskolánkivUH Népművc- l

Vitéz dr. Hicsóy-Uhlarik Béla gyöngyösi kerület egyhangulag llléSi Bizottsága f. évi novem· j
Békésvárlllegyc l'őispánja ismét képviselőjévé választolta. Te-. ber hó 25-én tartotta őszi köz
fényes tauujelét adta szociális mesváry képviselt) szeghalmi I gyü!ését (;yuláu, a \'úrmegj'c- I
gondolko<.lásának és a szegény mandátumáról mondott Ic, s i hÚ?:8 kis laoncslerrnéhclJ, vitéz l
munkúsnép iránt gyakran meg- igy ott december 27-én vál?sz-! dr. Márky Huma alispán, elnök, I
mutatotl szeretetének. - lanak uj képviselőt. - Gl'3tu-1 elnöklE'le fllaH~ a bjzottsúgi la- i

Nincs egyetlen alkalom, hogy lálunk és irígykedünk a gyöu- l gok szép érdeldődése mcHcl!. i

a főispán ne érdeklödne az gyösiekre, mert Temesvúryhan l A közgyülésen megjelellt vitéz I
endrődi mUllkásnép élet- és a vármegye egyik legkiválóbb! Wcsúy· Ublaril{ Béla töispán is. 'l
munka viszonyairól és közben- képviselöjét vesztettük, aki ke-I '!~antó ,!ózsef til.kár részletesen l
járásával ne iparkodna kenyér- fliletében rendkivül értékes in- ismel'telle elsősorbalJ az 1935/;36 l
hez juttatni szegényeinket. De tézményt és alkotások::!t létesi- Ifanévi l\luukalervet. Számolíbfl :
azokról ís atyai jósággal gon- tett, s a népuek is mindig se- l összesüritve :ol \'nrmcgye 2 lll.

doskodik, akik nem tudják gitö, jólelkü barátja voll. _ I vúrosánú! 281,özr>égéuél és cea
megkeresni a mindennapi ke- Reméljiik, hogy mielőbb köz- i 390 egységnél eddig bejelentet-
llyerüket. - tünk látjuk! I tek ü(),!\) néplllüv. és közműv,

. Az elmult aszálS'os esztcn- ! előadást, 208 miisoros előadást,
dőkben sok száz endrődi csa- Kigyulladt l 233 O1ü:,edvelöi elő~dást, 102.
Jád áldotta főispánunk jóságút, a cse:ti iskola l közmüvc!ödt.si rádió elöadást.;
mert közmunkák beállitásával, • j . • '):1') II ! '.. "-94 ~

Sulyos, emberéletet . követelő! .... i.J,_ a U~. illI ullneps<:>ge" ~)-. i
a szegény gyermekek élelme- szerencsétlenség történt a llluH II mesedéluiállt, ~1Ó tanulmányi j

zéséuek elösegiLésével az éhe- l' , d l' t '~4 . - 'e'"
~ bélen a eseJ'ti iskolában. j "nm II [IS, " nepmuve.. SA ;zéstól mentette meg őke!. - . l [J t 300 " d l ','

E [ .e·snl·czlry l<tvpu lanl'tó az l{ l~ll1;Verseny, UJSUoO vasa- .'zuttal 300 endrődi szegény . -,,,,, ~i órát, 10 analfabéta tanfolya- l

iskolás gyermek kap ruhát és esti órúkbari tanHol!a a pász- l Illot/W óruszámmaJ, 13 ala['-!
. cipőt főispáunnktól a karácsonyi I torjáték előadásárakészülő sze- /1 ismereHerjesztő tantolyamo! !

ünnepek elött. replőket. Az elmul.t. csütörtö· 804 óra-;záillll1al, ll) néPl1lüv.;A kiosztást' véglő községi . (> l
köu' még csak egy szereplő le- l és közmliv. IRnto!valllol 804:

szegényügyi bizottság a sok áIl)'I<a volt J'eleu, amikor fel- .)r:lsz:i.mUlal, 9 mllvészeti és l
gyermekes családok szegény ke<.ldyképző taJlfoly~mot 578 l
gyermekeit választotta ki, hogy robbant a láinpa és meggyul- óraszámmal, 1 lérfi jellemkép- !
az értékes segélyhez jussanak, ladt· az iskola' belső herende- ző lantol.yamot 14 óraszámmal, I
December 17-én d. u. fél 3 óra-I' D - f lzese. -. e tuzet ogott a ta- l ;39 nőneveiési és n6i jcllem-
kor karácsonyfa ünnepély ke- nHó, majd a menekülő leúny- képző tUnfotvamot 1922 óra-/
retében történt a ruhák és ci- I l h'" L' l I -,a ru aja IS. - eSnICZ <y 1a- l számmal, 3 egészségüg'yi tan-
pök kiosztása, - Inltó megőrizve lélekjelenlétét, I, folyamot 112 óraszúmmai, 25!

Az ünnepségen megjelent I
Ricsóy·Uhlarik főispnn is,' akit künn nar;y nehezen elollolla I gazda.~úgi tanfolyamot 1080 '-'ra-
Harsányi főjegyző üdvözőlt ke- meggyuloadt ruháját, majd a számmnl, 5 házjipari ta:lfolya- !
gyes jóságáért. -Majd az egyik leányka mentésére sietett, akit mol 28"1 óraszámmai. 2 idegen- I
apróság kért Jézuskától. aldúsl sajút élete kocká-italásáva! hur- nyelvi tnnfolyamot 140 úra-;

. és boldogságot a jó Főispán colt ki az islwla lángba borult úámmnl, 4 ügyességi tan (olya- i
b " A I ! ·elo"szobá,J·ából. /1 mol 23G óraszámmai. A bizolt-IaCSlnl. gyerme {sereg ,ara-

" l Á A l - é It l I t ság kös;::önetet szavazott a tj t··esonYl ene ,e UhlI1 a gyerme- su yosan ossze ge e,wy: l kárnak elismerést érdemW mun-
leek szeretetcsomaggal kezük- Föl" ,ári Rózát még azon énel I kájáérl.
ben a templomba mentek, ahol a szolnoki kórházba szállitoUa l'
imá.dkoztak jótevőjültérl. A ka· Az endrődi Egységes Mun
rácsonylát Tüköry Jessy dísZÍ- Lesniczky, ahol őt is bekötöz- l(ás-üt~hon mirhói s;>;ekházát a
tette. De vezetése alalt szép ték. A leánykán azonban már l,' gyomai OKH-fióktól megvásá':
munkát végzett a Női Liga és segíteni nem lehetett. Hozzá· ro11a az endrödi róm. kath.!
a Leányegyesiilel is a l'l1lu\k I tartozóinak és a csejti lakos- Egyhilzközség, Az épület a lw- t

. varrásával. ság nagy szomoruságára . nagy ra tavas:'lzal nagy taturozáson I
Csernus Mihúly apúlplebános sZt~nvedések közölt meghalt. és álaJakitúson ll;Cgy keresztül. !

a hála és hüségcs szeretet vi- -,-. Kap egy njnbb nagytermet,
szonzására buzdílotta a segély- Még inkábl> sulyosbiLjll a szc- I ahol n l-<íldkcl't'szl l~bédcllcVsi l
ben részesült gyermekeket és rencséllenségct azouO küriil-

j
a((\.'.ió[ helyezik eL .- Ugyanez i

azokszüteil. - mény, hogy Lesniczky Istvánl népmüvelési ciőaóások turtásá-l
. is, akiről eleinte ai.: voll a hü', I~ ra is allwllll<:ls le~z, __

Halálozás. Endrőd plebáno- hogy égési sebei nem veszélye-
sát sulyos csapás érle. -- Kis- sek, be kellett szMJitnni a gyu- Megje!~l1ik ~l áf'.'.il~ ellenőr-
öccse és kereszlfia: ifj, Csernus ! há közkórházba, Álla/lOla SIl- I zéséröl s,úló rr:nöelet BM
G , . I"· " '1\' . Cigányasszonyolr va/ímerőaspar ogIlllnaZllIllll . osz- Ilyos. Az egész község nagy l 1!1~mí,sco G,,'z/,kereskcdelmí és
lályu tanuló, Csernus Gáspár részvéttel érdekWdik a nuoy-! iparügyi miniszter a napokbtlll ! rabiMámadása. Vakmer<:j ral~
debreceni tanár és kántor leg- beteg tanító állapota iránt.:::' leszi közze rendeleté/' me!y. lótámadús történt Keresztes..
idősebb fia, két hónapi bete- szigorunll eílenőrzi az ipari és ! puszta közeléhen. Kolompúl'
geskedés után december 5·én Békés\'ármegye kisgyülése kel'esk~delmi cilúek nrail, s I Julia és Ko!ompárMária ci~
szentségekkcl megerösitett lel- december 15·éu tartott [!.•vülé· l' két !:ón[lpíg terjedő elzárással ! ' l ll· I
l 't' i' l' l"·' l .. <o' (. I ganyasszonyo c megú Jlotlú.;: n
1\8 Vlsszaa( la crcm oJcne.;:. fl sén tár!1y"II," a \'::l,rllJeQ~'e ko" 7.,- " és :) )(jl) pengő nw:i..imális bÜll- f
... . g- J "0 I' él 1 ' ~ <l II "J l' I l szekerén hazafelé tarló Szondi.onzo me Je eneSll, 'IV e es tetésse .o~lljíJ3 az, ,3. l'( ráh.'!lók.al,,'
tehetséggel megáldott jelcs diá- ségeinek folyó ügyeit. Nyolc __ Az llnncpcJ; c~ort étclbelepo ! Sándor gndúl és cigarctl:'tt kél'~
1.;:ot közsegünkiJen is sokan jól: endrödi túrg.r is előad~sra kc- remleicl szeh's ha!úskörrcl fcl- I tek tőle. A gazda lcszállt, hogy
ismerték, merI milldell nyári I rült, s valamcnn.vi .;jóvilh3_.'.'.Vllst " l'llll:i:Wt! nÚf"le.lllző hjzotls~~!1I·c"''' 1"1 .1 l' '( .

, , '.' .... -\" cl e o .;:crcsse uO lany;, , JI1Il'e <.lz.
szünidőt ilt 10ltölle az endrődi' n,vert. - A lcis~,yüiés lao;aJ, söl j' b!ZZt~ [lZ tirak e iten6 rzt":: ét. _

l I' ., T I' ti l ~ t:>J egyik cigányasszon)' lelwptn ap C JunJUu. - .eme cse ~<:.em- a7. Alispún ur is csodú.íkozúsuk- l
ber fi·ún men! végbe igen nagy I "Nem J6 2]; ernbernel< egye I kocsi ol<.lnláll lógó lejsz{~l és
részvét mellett. A gyászszertul'- I nak adtak kiféjezést, hogy czul- Idül lenni" 1\:íS$ László 70 éves I aZlnl feJl}'egetve fl gazdát péll
tást dr. LiLHte IIberger János tal egyeHcn lárgy sem voll fel- II romonyai gnoa, aki csalúdjá-I zét követelte. Szondi szornIt
apostoli kormányzó v c g e z t c lehhezve!. Ezutáu .múr igv tól különváltan, a szőlőjéhen

\'1 tt l A S t I d l C - Ilokott, ole'g csu·'to-l'lo··ki.'ll Jeas.p!! helyzetéhen odaadta mindennagy segea e e. _. zen' esz, mon la moso yogva ,SCf- u" " o ~-

Sziv boldogitsa ! nus apálplebános. a pince léI:,cs0jéu. Kilörte fl pénzd, mire a cigúnyasszon)'ok
Karácsonvi pásztorJátékot Uj szépirodalmi folyói.rat in- jobb lábát és búnuenllyire er<íl- felugrottak a kocsira és a lovak

adnak elő Karácsony hármas I dult meg Kllnszeutmúrtonball !;:ödött, nem tudotl felkapasz- közé csapva elrobogtak. A gllz~'
t-InIlepéJI a S7.1'''g,i1I·dJ'sta'lr e's "I ~,f l . I' I . .l.l. koc!ni a pincéből. Ego'y,ik g.,'er- 'I~ (~.~," Ir o'I·;'lr JUIlltán tIldt,"

•• , _. cl lho nar stvun szer ~e$'llest'lJelJ. _o' ~ ,\ _."., U. II

Levente-t'~gyesület mükedvelö Illek<;° vasarnap 1ulúl! ren, de a
gárdája. - Az előbbi az ünnep Előti~etési ~li~ .egy. évre 3:20 i három nup alatt az ehségtől, megtalál ni kocsiját. A csendör-
l\~t első ~~apjún fél ~-lwr a fel- j p~ngo, -~Eloftzetese~el tovab- s7.omj.usú[;t.:,I, lájdalopttol telj.e-jr ség elfogta a két cigányasszollj'l,!
JlOltek eJondtlsa pedig dec, 26-

j
/JJt Bartba András, (Öregkerl), S~ll l{llllenlll és balal~san al-. akiket a pécsi törvényszék vizs~

án és' 27-én este 7 ól'alwl' kez- {azott. A7. orvosok mal' 118m} "'b'" 1" 1 t' ,
dődik. -:- Az e!öadá.sok II Nép- . A :.Kat~olíkus Nép~7:ban' egy tudt~!C l~egÍteni rajta, kedden ga o U'aJa e ozeles etar oztatas-
'.I~ m.ozltermélJen JeszaeK, ~ / ;;;'!.:.~!eIY{Sé9;,,:::.nnaJ :;'~~dÓ. -.... te.fUe:tél~. ba helyezett,
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erfe
.Z~lgi: Én nem Illdolll, hogy

nl! Igaz a dologból, de mintha
ugy iárf~k volna, mini az egy
szeri háziüznéző ifjuelllbcr. 
l-\össtJra ulazol!. hogy 011 felc·
ségiii kérje aSIern Sárll. Ami
Iwr llleglárgyalld. az an~'agi

körülményeke I, s a hozoméÍny
~l_agyság~1 is, 'eiefonáll az élP
lahoz, hogy Illilévő legyen Ci 
tvlenll \'i I adn a!< vele. kérdez le
az ara? - ül\'enezrel - f~·

lelle a fiu. - ~\.éslpénz vagy
Ingallan? fuddkozódoll az ~pél.

- Vá.ll? és i,ngósBg, adla nJe\;(
a felvJiagosllélsl a nu. - Vissz~

azonl1al, aptli tlldásl nem adok,
ennél többel kapsz az illeni
Swarcz Rébivel is. -:. Hál ill is'
visszakozlak a bankelIel. Kél
hirmondó nem érdemelte meg.
Kasnya a válaszlás végéli mind
járt szép cs~ndben el is lá
vozol!.

Páskllmi: Én ugy IlCllloltam,
hogy az öregkerlekben. a Han·
gyában egy kis 61doméÍs mégis
voll.

Községházi: No akkor .,ugy
tellek, minI az egyszeri . skót
'2m~.er_ lialdoldoll szegény, s
az osszegyüll rokonságnak azt
hagyta, hogy emlékére a te
melés e I 6 j t és II l á n is
igyanak meg egy-egy kupica
pálinkát. Nem kell magy~ráz'

nom, lJogy a skólok olyan fös·
fények, hogya lencsét három
szor is megfőznék. - A ro
konság nem voll elragadlalva
a bá haloHi·lorIÓI, de ~zérl azt
mondlák, hogy "meg/esszük".
A haldokló skól akkor felült az'
ágyában és elhaló hangon azl
mondla; Helyes. De mivel én
már akkor aligh~ leszek abban
a helyzetben, hogy a reám esó
kél pohár pálinl<Elt megihassall1,
ne tlOgy összevesszelek rajla,
h~t már most megiszom. Igy tör
lenhelell al<ósnya·párJiak ál
domás·ívása is. -

Varjasi: Pedig de sok f(~

ményr füzötl néhány n~gyratö·

ró alyafi II választás sikeréhez
Hál nem is leli volna rossz
egy kis előljtJrósági liszteleldíj.
A képviselőlesliilet azonban
egyiknek az ajánlásál sem fo
gadla el.

Zugi: Ugy vollun!<, mint az
egyszeri ember a fiával. Hara
gOS~l\ végignézell rajta. s igy
szóll: Fiam, le megin! vállól
hamisiloll~1.- Én apám? hon
nan veszesz il\'el, mondla mél·
tallankodva a fiu. Onnan 
hogy tinlás ClZ ujjad. - A köz~
ség házán vég-re val~hára bé
kés, eredményes munkára, s
nem veszel<edő, korlespénzérl
fronlot vállozlató legényekre
van szükség. - Komoly ió
szándéku emberek kerülI~k be.
Reméljük, hogy nem lesz ve·
lük .baj.

Peresi: Adja lsten, hogy ugy
legyen. Egyszer már ill az ide
je, hogyelmaradjanak az örö·
kös marakodások. Ugy hiszem,
Ita él vezelők békében élnek, a
nép is iobb~n megbecsüli és
köveli őkel. - czt kérjük fa
lunk érdekében a karácsonyi

l~?-llst\i1IÓl. (Ellávoznak). .

erA Nemzeti Előljárók

Egység-pártjának választása
gyözelme Mirhói: Dicsl?rlessék az Ur

Mint llJull SZálllllllkbiill iduk, Endrődön. szent neve.
november 23 ára iiizle ld dr. Sor- Többiek: Mindörökké.

A községi képviselő/es/liM - Gyomavégi: Későn kellel' [nj

bán jenö föszolgJbirÓ az endrődi ..I'é dr-:- Sorbán Jenő főszolgabiró el. öcsém, már éppen indulni aka-
" pviselótcsiület i lag· v;i1asztásl. - nöldésével december hó 12·én . rullk a lemplomba. Talán na-
A község 5 körzeie 10 rendes és5 pótlilgol vMasJ.lcdL _ tarlol! közgyülésén (a november Igyon kifáradlál a korlesl,edés-

hó 23·án választott tagokkal,) uI' b-:, oz! el aludllÍl1?
l\ váliIszlásol< elölI Surbán dr. jáalakult, majd tiszluj'itó-székké Mirhói: Hátha nem is alucl-

föbiró és Harsállyi Ub:.dó fő-_ változva megejtette a jelölést az lalll el. de merI biztosan lud-
legyző iSlIléte!ten megldsérellék. Ielöljárói tisztségekre. A választó. Iam, hogy birlzC'<linak kendtek,
hogya párl-pülilif<a kizárásávíll a I l>. közönség közf.elk.iált.áss.al válasz- azért jöJIC'm lassan fölfelé.
hazariasalI gOl1doikodó polgárí ésmunkáselemek közö:; lislán indul. tolt. A községi birói tisztségre a Varjasi: [)iri;:~gál a nyavalyi.'J,

. főszolgabiró Timár Imre jelenlegi 5ániuk is mink, hogy hollarlod
janak a választáson - A felaján- biróI, Varju József és Kalmár öZ eszed és mil csinElls'Z ? l
Jait egyezmény 50-·50 szá7alé- Imre gazdálkodókat jelölte. A vá- Mirhói: Hól SZó, ami szó,
kos voll. -- lasztők nögy lelkesedéssel Kal- nekem mlls7.ály voll odalartani. I

A . független kisgazdapárt és már Imrét, a Nemzeti Egység I. A képviseló válaszláskor együ!l
szocíáldemokraiapárllJoz tartozóegyesületek vezt::lői kOJlokul elut3' kerületi elnökét választottak meg. vollunk Málé sógorr~l, most
't tl"k b Szótöbbséggel meoválaszlott azt mondiák, hogy lejön a kép-

SI o rt a arátságos megegyezést, lD

k
. elölJ'árósági tagok lettek: viselő és minclen körzetben mi

i]elenteltélc. hogy külön listáva!
indulnak. sőt a vfllilszlás0kra le- Albiró: Hunya A, István, gaz. győzünk. Nem szerellem volna
llivlák a Iwdilel képvi:;elűjél: Kas. ga: Kovács Sándor, pénztárOs: d bllkópárltal tartani. megaztán
nyü B~lál is. _ farkas Mihaly, közgyám: Uhrin egy kis n~pídiird is számol

Kas~ya három napot töltö Ii a I Lajos, l. eskJdt: Farkasinszki La- larlollam, igy hlll velük dol-

községben, mely id!) alatt cSek- jos, ll. esküdt: Szurovecz György, gozfam.
O lll. esküdt: GeHai Imre, IV. es- Peresi: Hallol/uk, hogy ke-

nem az $Szes egyesületeket be· vese t élllldl~tok ClZ lllólsó .na-
járta. _ Partja nagy JelJengere- I ködt: faogyas Imre, V. esküdt: pokbao, szörnyen járiálok a
lésre készült, az endrődi nép óri- fülöp JáilOS, VI. esküdt: Dinya falut benn is, meg künn a la·

ási löbbsége awnball nem álloll István. nyákon is.
kötélnek és bálat fúnijloll !/_.,_ I A választás megejlése után el· Mirhói: rlál bizony bejár/uk
nyáél<oak. _ Neki a képvi.;elö I nöktO föszolgahiró üdvözölle az a falu minden ItJjál. Az embe-
nemcsak akkor kelj, amikor vá- l uj ,elöljáróságot lsten áldását kér· rek azonban nagyon furcsán
Ja\izt~s van, hanem akkor is, ami· i te müködéslikre és komoly ínte- viselkedlek. Amikor ml2güzen'
kor űgyeshJJos dolgaiban a kép- lemben hivta fel l'íket fontos meg· tük, hog\' eQben, vagy abban
viselö segitségére van szüksége. .,.- bizatásuk lelkiismeretes betölté· a körben programmol a kép-

A legeröst:bb mérkŐzés az elsö sére. Majd H"rsányi László fó· viselő, nagy számban össze-
kerüleIben volt. '-o Itt a Kisgaz- jegyző és Csernus Mihály apát. jÖllel" meg is hallg~lták, de
da. Kör, a Kasnya. féle KisgilLda- plebános lelkesitette harmonikus, bizony nem igen szóllak sem
Kör, a gyoméJvégi Polgári.Társu- összefogó munkára az clöljárÓsá- jól, scm rosszal: A képviselő
Jat és Demokrata.MulIkáskör ál. got, akiknek nevében Kalmár Imre urazl hitle. hogy meggyúrla a

loltak. szeluben az JParleSlülttból,\' l<özségi biró köszönte meg a fő- magyarokal mindenüll, de aldk
Katoltkus Klsgazdd.KOrbÓI és Egy- szolgabiró kitüntelő figyelmét. s a ismerik öz endrődi észjárás!,
~éges j\'lunkas-Ollhon tagiaihÓJ l választók bizalmát, . amit lelkiis· azok kezdfek félni. tvlerIha az
alakult egységes.blokkaJ. _ mereles müküdésükkel fognak I endródi nér hallgat és nem

Az el:>ö kerület lakosainak zö. meghálálni. Az uj el6ljóróság l1el\'esel. az azl ielenti, hogy
rnét iparosok és munkások alkot 1937. január hó I·én foglalja el megliszleli él szónokol, de nem
jál<. _ I(asoya. pArtja itt összesen hivatalát. megy utánGI. rIál igy jártunk.

96 szavazatot, mig az egysége~~ Zugi: Bizony . ugy voll az
frOllt közel 300 szavazatot kapotl. endródi nép a képviselő ur

Végeredményben az egységes CSONKA, MAGYARORSZÁG szavalatával és igéreleive\, mlllt

lisla jelöHjei kÖlll\ .. 8 rendes és 4 ANYAKÖNYVI ADATAI az egyszeri gyerek az apjával,

póIlag, I\asnyáék láborából 2 ren- A fÜLYÓ ÉV ll. NEGYEDÉRŐl aId Clzl igérte neki, hogy ha
des és l póttag került be a kép- jól sikerül a vizsga, vesz neki
viselöleslületbe, Élveszületés volt 44.792 (Majdnem egy bicikli!. - A gyerek azon-

A megválasztott képviselöleslli- ugyanannyit megakadályoztak a szülés- ban igy vágolI vissza, bogy

I I
· l I bell l). Halálozás 31.988.' - A tenné-e lago < nevei: ,J ismerem él] már GlZ ilyen ioé-

szetes szaporodás öss'tesen 12804 - <>
l. kerület: Ditlya Vilmos iparos- (Még soha 3 hónap alatt ilyen kevés relekel. Tavaly azt igérled

Hornok István IllulIká:;, pótlag: nem volt t) Házasságot kötött IS.624 A pám, hogy h~ jól vizsgázom,
Gyuricza Imre lllunkás. pár. - Ebböl egyvalIásu volt 14.690-, uj ruhát veszel, ozt még máig

II. kerülel: Mészáros jános ki~- vegyes vallásu 3934. - Rever7álissaJ sem kaptam meg", A képviseló

d G
,' M' esküdölI 1799-, anélkül 2135 pár. - .gaz a, _ 11ICz Ihály munkás, ur IS sok szépel igérJ a kép-

ótt
' S I L . Az egyes vallások vesztesége és nye- . l - 'IP ag: a amon aJos munkás. vise o-.va asztiís Idején, de mértresé~e -: róm. kath. egyhaz vesztett <>

III. kerülel; Vaszkó Júzsef és nem lallunk semmi! beléM. Hcil22·t, nyert 244 párt. gör. kath. 27 párt, .
Homok Ja'nos kl·sf?az""', póllag'. f á ml sem hiszünk." Uu re onn tus vesztell148-at és nyert 62-I,
Timár lstváll munkás. (Kasnya. evangélikus vesztett 58·at, nyert l7-et, Varjasí: Hál ClZ igBz-e, hogy
pártiak).j gör. kel. vesztett 33·at, unitárius vesz- a nagy körben a válasz/ás győ-

IV. kerülel; Fülöp jános 'és Ti- tett I·et, izraelita vesztett 85 párI. - zelmére már lalwmára is ké-
már A. Imre kisgazdák, póttag; A két nagyobb protestáns egyház sziiltek a három lárs-kaszinó

közötti reverzális mérleg a reformátu- b,'vona' a- al U h II l
Flilüp József kisgazda. ... s v. gy a a szoli,sOK javára hajlik, 42 reverzálisból 23 a h

V. kerülel.' Le~lll·c"l.. y 1"-lvÁII f át 19 ogy millden ellenzéki kisoélZ'" Lll v rt re onn us, az evangélikus egyház <>
taliHÓ és Varju flek kisgazdil, javára köttetett. da· jelölJ egy-egy birkál ad, ozl
póttag: Kulik Vendel kisgazda . ...:- A hivatalos adatok szomoruan tárják mihelyl klhirdeJlk, a győzelmei

Az uj képviselötestülel 53 tag'l'a fel a család válságát a gyermekek szÚ· Kasnya liszleleiére bankeliel
letési számának óriási csökkenésével rellde nek A d' . k h

l;özüJ 38 a NEP.hez tartozik. _ . z ,- z mon ld , ogynemcsak a városokban,de a falvakban is. Péll meSIi?f maiacol isérl.



Endrőd-Gyomai

Tat<arékpénztár R. T.
Endrőd

Fiókinlé7.c[: Uyoma. Tt'iefclJl: Endrőd 2.
folyósít rövjd!ej~.rat\l 11Iezögazdasár-i
kOlcsönöket. Elfogad felrnoIHHc;nÓlkilli
betéteket a legmagOlsabb !tsmal

mellett.

Egy j6kal'ban lévő ebédlő olcsó
áron eladó. Endrőd, Királ}' u. 11.

Kedvező fizetési feltételek mel
lett e:1 a d:ó::a~~Nagyperes dlWS·
ben 8 kishotdjföld, Décspáskumon
2000 négyszögöl, Dávfd:dU/őben

2340 négyszögö/s:zántó.. Érdek
tődni lehet Békéscsabén, a Bé
késmegyei Kereskedelmi Banknát.

A Katolikus Népszövet·
ség Temeth:ezési
Segitőpénztára

ll/ján mim1euki kiirll1yilhct az elhalálo
zás miatt jelentkező gOfldoD, megnyug
vást szerezhet magának és cs:tlálJj:iJlAk

Iratko:zzék be tagul.

Ó.·«i.stól
McdHu.r.... .Endr.'d

Otthonána.k
Családjának

I Mag/Anak

O I
rát E

kszert
tabb é.,.·j felelősséggel

Ue.mck Karácsonyi
é~ Ujé't·j

AJANDÉl{TARGYAK

TAUBER
MEZÖTUR

Gimnázíummal szemben
Alapilvé:1 -1897- évben.

--~

Az End.·öd",G",·o.nai
Ta.karékpélu~AI·Ui.
.mindenféle

9 a bonanCIulit
Dl .."lgas piaci .\I·on

, vásárol.

GRUBER

Tagfelvétel és rt dijnk bcfi7Clé:>c Wt
Endröd-O}'olllai TAkrtrÓkpénlár rt.-nál
Endrádön.

Tag lehet minden 14-65 év kiizötli
egyén.

Orvosi vizs~áJat nincscn l Legkisebb
havi djj 50 fillér.

"Az Egyházmegyei Hatóság 1238il~,34.

8zálllú engedélyével."
Szerkcsztésért és kiadásérI felejÖl>;

Walthier Gyürq-,'
Nyomtatta a "Hungária" kÖllyYJlycTI1da

vállalat, OyollJán.
Felelős üzemvezető: Te.ket Sándor.

~ndr6d, 1936. december 15.

!HIRDETÉSEK"És ld hozta
létre ezeket? .. '~

Amikor a nalTY Napoleon a
hires egyiptomi hadjáraIra menl
cgy este vezérkarávnl egyiitt
llajójl1knak fedélzetén ült. Fe
lettük a csillagos ég mgyogott.

A lisztek beszélgetlek és tré
tilltale Töhbek között a vallást
is gunyoltak. Napoleon egy
ideig csak hallgaHa őkef, de
aztán igy szólo II hozzájuk:

.....:.. Uraim, tőlem hcsz..élhet
nel" amil akarunk. De mond
júk meg nekem, - és ekkor
kezével fel, a csillagos égre
mutatolt - ki alkolta ezeket
olt fent 'l

A tiszlek szégyenkezve hall
galtak el. Könnyü dolog Istent
és a vallást gunj'oIui, de Isten
és a vallás szava nélkül nem
tud az ember az élet és világ
nagy kérdéseire ltiOlcrithető

választ adni.

fJiirl!J(! fü/em Mit cL?
- tn is ember-fáeg w)!fam,
Dl! el/elleo', Is!en
f)il1rajkctf~'a nem dafr'f.lofil.

!ma!l(izad hllSéll
!IZM tilkeit feiff'/?flfem.
Nm! volt, aki Tr',[!('d.
Umm, - milli én ugy keressen.

Láttam, hogy előttem

Tiindöklik el véres arcod.
Záporozó csókod, _
Uram, nem lzullf, - másnak tartod?

Kis cse!éded mégis
O/táraid körül strázsál, 
Aiddsoddal, !stellem
Már ne lIárjJI, jaj, Ile várjál... !

Bartba András.

Ura Abrahámnak...
{.Ira AtJrahámflo/(,

Jaj. de megkirwz((íf engem.
Pedig s,efgn· kézzel
Mindig Z'sof{lírnid vertem.

A. vallásgunyoló
hóhér ",-éqe. I

New Orleans nevü amerikai
úl1amnak közismert embere
volt a hóhéra. 73 éves volt ez az
állami itéletvégrehajtó és több
mint 40 éven kereszlül végezte
sz0rnyü kötelességét. Ez alatt
az idő alalt 33 férfit és egy
nőt végzett ki. Arról is hires
volt, hogy kevés nálánál nya:
kasabb gúnyolója volt arratele
a vallásnak.

"Nézem, szokta mondani,
hogy miként száll el az állító
lagos lélek a gonosztevőből, de
még egyszer sem láttam. Való·
szinüleg csak mesebeszéd ez a
lélekről szóló tanit ás. "

Most azonban súlyos beteg
lelt az öreg hóhér. Nem l.·éfált
többé és nem gunyolódott, ha
nem mereven nézett muga elé.
Végül aztán megszólalt és papot
kért 1

- Hívj310k gyorsan a papot,
- mondotta - méds csak né- .
kik van igazuk! Gyónní aka~
rok!

Az Islen azonbun nnnalr, aki
egy életen keresztüt gúllyolta
őt, nem adta meg a megtérés
kegyelmét. Az öreg hóher el
vesztette eszméletét, még mi
előtt a pap megérkezett volna
és az m:~r csak holtan talnlt~t

Állatárak.

Tatarozási
kedvezmények.
Az épilőipar és a vele össze

függő iparágak nagy izgalom
mal várták az uj épitkezések
ideiglenes házadómentességé
nek meghosszabbitását. A most
érvényben levő rendelet neve
zetesen ugy intézkedik, hogy
csak azok az uj házak kaphat-
nak ideiglenes házadómenles-j
séget, amelyek az idén decem
ber 31-ig tető alá kerülnek és I
legkésőbb jövö év julius 31-ig l
beköltözhető állapotba helyez
telnek.

Az idén, az év végén a la
tarozási adókedvezmények ér
vényessége ís lejár, err61 azon
ban Darányi milliszlerelnök
programbeszédéhen máI' meg
emlékezett és kilátásba helyez
te a tatarozási adókedvezmé
nyek meghosszabbítását. Miutún
azonban az ideiglenes házadó-
mentesség kedvezményének
meghosszabbilásáról a minisz
terelnök nem nyilatkozott, az
épitőiparban nagy lett az izga
lom és a pénzügyminisztériu
mol állandóan ujabb és ujabb
beadványókkal ostromolták.

.Ennek az izgalomnak velelt
véget az a szakértekezlet, ame·
lyet Jakab Oszkár pénzügyi ál
lamtitkár elnöklésével tartottak
a pénzügyminisztériumban az
Malakilási és tatarozási adó·
ked vezmények meghosszahbí
tása ügyében. Jakab államtit
kár közölte, hogy a tatarozási
adókedvezményt a jövő évre is
fenntartják, de. csak az eddigi
keretek között. Bejelentette,
hogy az uj tatarozási rendelet,
amely a mostaninál jóval álle
kinthetöbb lesz, már a napok
ban kiadásra kerül és közölte
azt is, hogy az uj építkezések
uél biztositott ideiglenes ház
adómenlességről szóló rende
letet a pénzügyminisztérium
még a tél folyamán mcghosz-
szabbitja. '"

Az államtilkártiak ez a be
jelentése, amelyet az érdekel
tck igen nagy tetszéssel fogad·
tak, megszüntette az izgalmat,
mert az adókedvezmény hi7-
tosHja a munkaalkalmak tolya
matosságát.

Németországba tO\'Mb InrI a I
"hasitott sertésekc száUitó.sa, l
amely körül mény a sertésárak I
emelkedését eredméllyezték. Az
elmult napokbHl1 szedell sedé- I
sekért - páronkint 250 - 260
kg. - 103-105 fillért fizettek::l
ferencvárosi sertés..-ás8l"Oll.
AKülkcrcskcdelmi Hivatal most
közli, hogy Némelországgal
ujabb 10.000' dri>. hasított ser-
lésre jött létre mcg:)llapodÍl~. I
- November 25·töl december
5·ig 130 yaggon hasitott sertésl
szállitottak ki Németországba.
- A helyi árak minöség sze
rinl 90-100 fillér között mo
zognak.-

A mult heli borjuvásáron h;
2-3 fillérrel emelkedtek az
:'trak. Prima borju 106 - 112,
másodrendű 100 -105, silány
92 - 98 filléres áron kelt. -.

Baronlfi.

Hírek
agabonapiacról.

A töldnlunkavállaló
szövetkezete~\

erőteljes kiépilésél sürgeti a
Mezőgazdasági Kamara. - Le·
hetetlen állapot az, mondja az.
indokolús, hogy a kubikllsok~ I

nak gyakran többszáz kilómé
tert kell m~gtenniök gyalog·
szerrel, bogy lllunkúhoz jussa
nak. Az is előfordul, hogy
hiábavaló a nagy fúradság, mert
amig a munkahelyhez érnek,
addigra mások foglalják el a
munkahelyet. -.A szövetkeze
tek támogatásával és - kÖZlllUJl

kák vállvlatbaadásánál előllY

ben vala részesitéssel érhető el
az, hogy munkásokat csak oda
hivnak, ahol . tényleg munka
van, s ahol tisztességes munka
bért lizetnek.

A mult hét utolsó napján a
gabonapiac forgalma megcsap
pant. A szállítók inkább a ha
tárállomásokon vásároltak el~

sőrcndü minőségü buzitL
Budapesten a 80 kilós tiszavi·
déki buzáért 18.~O-19 pengő/o

fizettek. Gyomára szállitva 17
17.20 fillért kináltak a Iteres
kedök métermázsánkiul prima
buzáért. -

A tengeri piacon erős javu
lást remélnek annak hirére,
hogy Németország nagy meny"
llyiségii tengeri vásárlásra kö
telezte magát a jövő év felJru
árj úban.

Csökkentették
a gyapju alapárát.

A Gyapjllbecslő Bizottság a
középminöségii mel'inógyapjll
árát 2.14 filléiTől 2.10 pcngöre
szállitotta le. -.,.

hevilelünk Angliába október
hóban 64 százalékkal csökkent.
Ugyanakkor Lengyelországé 88
százalékával emelkedett.

Az Országos
Mezőgazdasági Kamara

régóta sürgette az OFE földek
és. FAKSZ-házak ügyeinek vég_o
ső rendezését is. - A kormány
elé teijesztett tervezet a katasz~

teri tisz[ajövedelem kulcsának
és en!lek alapUlvételével a föld-

. reformföldek árának méltányos
-)es:Zállitását és a F AKSZ-köl
. csőnök 25 százalékos csökken-

tését sürgeti. Mint olvassuk, a
Kamara előterjesztését a kor
mány megérlésse~ togadta, s
a kivánatos intézkedés hama
rOSfin megtörténik.
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