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Magyarország belügyminisztere :

Kozma Miklós bélljegezte meg e
keserü szavakkal az egykét: a magyar
pusztulás és megsemmisülés legfőbb

okát. Út ti maRyar sirnlomház feJé ...
Háborút elveszteni lehet, de min-

"den hdborus veszteséget pótolhat az
a nemzet, amelynek anydi tudják
kötelességüket" /

E klasszikus szavak ott dübörög
nel{ fi magyar anuák elaltatott, bű

IlÖS ·Ielkiismeretén, de sürgős cselek
vésre hivják fel magát az államot,
az önkormányzati testületeket és
az egész társadalmat l

1\ nemzet életébe vágó fontosabb
l kérdés nincs. 1\ család, a társada-.

lom. a nemzet jővője és boldogulásai fiaiban gyökerezik. Ezt alamizsnál
kodássai, aprÓcseprő segélyekkel,
kizárólag az 1\nyaszentegyház val

É lásel"kölcsi 'szigorával és lelki ha-
.tásaiválm~gö.ld~n(n~!fI lehet: ,_. __..f 1\ g!-jermekvédelem, mondhatnánk

l anelllzetvédelem kettős.

l Minden lehető eszközzel elősegi

I teni a születéseket, másodsorban
~ pedig megfelelő szociális intézkedé
l s~kkel odahatni, hogy a gyermekek
i.t felnevelése a kellő anyagi segitség
~ gel biztositva legyen.

1\z eredmény elérése gyors· és
~.~. gyökeres ténykedést kiván az állam-
~ tól, közületektöl· és tc.irsada!omtól
i egyaránt

11: Ml 1\2 ALL1\M KOTELESStGE?

t 1\költségvelesben olyan hatalmasr fedezetet biztositani, hogy abból azi intenzívebb anya- és cs~c~e.mőv~- I
~~. delem, . él gyermekeit ~rosltese es I
~,; okszerü· nev~lése érdeké?e~ ~z~k
~. séges anyagi és egészsegugYI· 10-

~ tézmények, a sokg!:)ermek~s csalá-
~ dok részére folyósítandó családi
:- pótlékok folyósitást nyerjenek.
~?; Nem lehet egyszerüen tudomásul
. venni a pinzügyi kormányzat évről

l évre elhangzó mentségét, hogy "az
t állam· mai nehéz helyzetében fede
..~ zet nincs".

"1 Erre fedezetet kell bizlositani.
': Inkább más költségvetési tételeknél
.~_ kell lefaragcsáini, ha pedig nem
i- volna lehetséges, akkor olyan spe
~~ ciális adónemet bevezetni, amelyik
:t~ a nag!:)obb jövedelmü gyermektelen,
.~,1-2 g!:)ermekes családokat terhelné.

:.~ Vegyük például a tisztviselők hel!:),
>~. zelét - Már évek előtt megírta

=~~s,.i1Ietéke~ hel!:)re j.uttatta e cikk I
:_~~. IroJa alábbi tervezetet :
~'" ~

Uj alapon rendezzék a tisztvise
lők fizetését.·1\ jelenhen· fol yósitott
fizetésekből ujabb levonást eszkö
zöljenek. Még pedig a IX, fizetési
osztRlytól kezdődően ettől 6-, a
VIII-tól 8-, VII-től 10--, a VI-tól
12~, a V-től 14, s ezenfelül 16%-01.
1\z igy megtakaritott összeg tekin
télyes hányadában fedezné a felemelt
családi pótlékokat, amelyekilek meg
oldását ekként vélem:

Csak az a nő kapna saj;' , sze
mélyére pótlékot és lakbért, aki
nincs fizetéses állásban. 1\ feleség
hav( díja 20 pengő volna. 1\ gyer
mekek után fizetendő családi pótlék
növekedő lenne azért, hogy él szü
letések szaporodását elősegitse.Egy
gyermek után 10, a másik után 15,
a harmadik után 20, a negyedik és
az ezt követő gyermekek után 25

.pengő volna a havi családi pótlék.
1\dókedvezménllt és' tanittatás

'esetén 'külöri'ked~ézl~ién!Ú'ny~rné
nek a háromnál több gyermeket
nevelő szülők. 1\zon szegény iparos
és földmunltás szőlők pedig, akik
háromnál több gyermeket :levelnel<,
a negyedik gyermektől felfelé 5-5
pengő havi segélyt kapnának a 12.
élet év betöltéséig, tehát a kereső

képesség líezdetéig.
1\ teldntélyes kiadást terhelő

alapnak jelentős bevételt nyujtana
a bevezetendő uj "gyermekneveltetésí
járulék" •. Fizetnék a házasságban
nem élők, s az egy-két gyerrliekes
házastársak. Még pedig ft há7.asság
ban nem élők és gyermektelenek
összes adójuk 10, az eqy gyermekes
házastársak fizetésük 8, a két gyer
mekesek fizetésük 6 %-ál

Ugyancsak erre használható volna
fel a fog!:)asztási és fényiizési adó
20-300/0-a.

1\ pénzügyminisztéri.um illetékes
szakemberei· meggyőződhetilének,

hogy a bevétel és kiadá'iok tételei
és összege )~özel állanak egymás
hoz. De nemcs8k a pénzügyi kor
mányzattól. hanem más Miniszteri
umoktól is alapos és sürgős intéz
kedést vár e fontos kérdés.

1\ régi szabadkömüves-!iberális
felfogásnak és törvényalkotásnak
reviziót kivánó gyer-ge aJiwtása az
a törvény és képtelen jogalkalmazás
hogy magzat-gyilkosságokért· jelen
téktelen büntetést szabnak ki.

fgazságügymíníszter Úr! Na~nl

méttóságod l<iváló jogérzél<e bizo
nyára megtaláJja a módot és alkal
mat, hog!:! uj törvényjavaslat sürgős CSERNUS MIHÁLY.

Most mpg veszedelmesehb il hely...
zet. 1\ szuronyok ereje nem .elég
biztositék. 1918. ban több katonátik
és hatalmasabb felszereJésünk volt.
Es nem volt köze!ün!<ben Moszkva
és a pn'lgai propaganda-fiók I ?

Emberséges életet, a megélhetés
lehetőségét, ~ mag!:)ar jövő ujoncai
nak világrajöttét kell biztositani
minden erővel és igyekezettel!

Sürgős kormány intézkedést •kér
és vár él magyarság, Iwmoly segi
teniakarást követel egyaránt közü';:
Jetektől, társadalomtól, egyénektól
él magyar jövő!

MIT VÁRUNK A

KÖZŰLETEKTŐL ?

előterjesztésével az élé. védtelen (9 gyermeke volt 0, hogy··a tMsá-·
magzatok gyilkosai. 50k hivatalos dalom nem igazságos. Bezárja' az
esküjéről és hivatásáról megfeled- ajtaját él sikkasztók, csalók,' "nyil- .".
kezett orvos, bába, még több lel- vános-nők"· előtt, s ugyanakko~ be~

l{etien apa és an!:)a sulyosabb bün- fogadja azokat, akik elsikkaiitják·az >
tetést kapjanak, mint más szándé- Isten legnagyobb ajándékát, ai en1~ .. <',
kos emberölést elkövetők, kik fel- Iberi élelet. dédelgeti azokat, akik· "
nóft, tehát önmagukat védenitudó minden szégyenérzet nélkül bevall-o
emberek életét pusztitják el ják, hogy ők megelózö intézkedéssel -"

Belügyminiszter Úr! Excelenciád védekeznek attól, s igy tulajdon-·
általánosan nagyra értékelt fajszere- képen a házasság szentségét a prog,. .,
tetétől várjuk, hogy koraszüléseknél titució mocsaráig alacsony itják. :le.·, -..
kivánCltos orvosi ~mübeavatl{Qzások« 1\z anyát, a nőt magas piedesztálra' <'::
csak szülóotlhonokban, klinikákon,· emelte a kereszténység, de csak az . '
vagy legalábbis tisztiorvosok jelen- Isten törvényei szerint éló; becsüle- • ... :
létében történhessék. Intézkedést ké- tes hitveseket és anyákat I .' .'.

rünk, hogy a szömyü erkölcsi rom- Emberek! Körülöttünk·' miridén .
Dolás!. előidéző u. n. orvosi tanács- irányban a pusztulást . és nyom~rl>::
adó es nemi felvilágositó könyvek jelentő szovjet krater dübörög. lia ::
csak előzetes cenzura engedélye kitör, vége a n!:)ugodt életnek, v~g~' ~:..; 
után nyerjenek terjesztési jogot. fl nagyszerőjövedelemnek.vég~,;á:<,.:

Szigoru rendelkezést kérünk arra, fén!:)üzésnek, a muJatozásnak,'. talán':- .~

h~gy . a gyerm~k~ldást me~.a~adály~- vége a főldi életnek. is.· Legaíábbis··. '.
za "ovszerek es koraszuJest elo- a kereszténység.lrgalmat,nem "talál- :,:,"

I ~déZÖ ~o:~~ss~gok"} ~ó;;.s:~rtá-.:._~ál~~ !J:':~i_~~~.lll:e~~.~2ikll,.}~.O~~J!-Y,ÚJ ~(.~
•8-kM~r ',--:-" ~ws .helt)ek d1,:, .~ s<:öba-- es madrüft' eseménye~ból neITU ta- .
don ne arusltassanak. .' nu), az meg is érdemli .gyász~s ~

végzetét. '. .; .....'

De nemcsak rólunk, hanem cson
ka .hazánkról van szó 1 Ezt a kicsiny
darabkát, amelyet él Gondviselés
a mi minden tunyaságunk, könnyel
műségünk . és patópáloskodásunk
mellett is meghagyott nekünk, még
sem volna szabad eltékozolni? I

Ebben az országban nem szabad .'. '
engedni kitenyészni a vörös rém- -,
uralom fellobbanását sóvárgó sze
génylegényeket :

1918-ban azért veszítettünk, mert
az ország vezetői között eg!:)etlen
világosanlátó és tettrekész ember
nem volt, aki élreállva elfojtotta
volna kellő idében a kezdődő' for
radalmi tüzet!

Ez örök szégyen lesz az ország ~

nak l

. Szoci~lis munkát és gondoskodást.
Foglalkoztatását, elhelyezését, támo
gatását a sok gyermekes családapák
nnk. Erőteljesebb felkarolását az
egészségvédelemnek, Ellenőrzést

I arra, hogy az épülő házak ne a régi
szük. '2gészségtelen és sokszor nagy
lelki rombolást előidéző lakások
mintájára készüljenek. Iskola, für
dők létesitését, rendszeres orvosi
vizsgálat és ellenőrzés biztOsitását.
A végzet! ifjuság elhelye~edésének

erőteljes támogatását. Fontos~k az
utak, fontos a villanyvilágitás, de
legfontosabb az emberi élet és a
nemzet gerincének, az ifjuságnak a
megmentése.

ÉS MIT VÁRUNK 1\

TÁRS1\D1\LOMT6L?

Krisztus parancsának teljesitését:

I
"Szeresd felebarátodat. mint ten·
magadat". - Ha az az összeg,

I
amelyet Szilveszter napján az or
szágban dáridókra, italra, ruhára el

Iköltöttek, bejolyna a gyermekvédel-

)
mi alapba, felcsillogna a Pénzügy
miniszter ur arca. mert volna fede

! zele a magyar gyermekvédelemnek !
i Nagyszerü eredményt várhatnók a
I táisadalom egyöntetü fellépésétől a

I
gyermekáldástól szándékosan irtózók

. és menekülőkkel szemben. Egyik
i békési mágnás mondotta évek elót!

e e •siralomház feléaUt
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hiveink tekintélyes része a
Zöldkereszt vezetőségéhezés

cl községi szegényügyi bizott
sághoz juttatta el segélyadoM
mányát. . .'

'A. ,tavaszi lelkigyakorlaton
a Manrézában 12, az őszi

helyi zárt-lelkigyakorlaton
80 fédi katholikus vett részt

A. polyákhalmi kápolnás
iskola létesitése régi vágyát
valósította meg fl szarvasi
határmentén templomunkhoz
messze lakó katholikus .hit
testvéreinknek.

Adja lsten, hogy az 1937.
évről örömteljesehb beszámo·
lót irhassunk!

Sirni, sem sírt, de ha arcán,
Peregtek is cseppek talán,
Nem könnycseppek voltak ezek,
Hunem drága kincs s győngyszcmek .
S összefogta kis markába,
Széjjel szórta a világba,
Kunyhóba és palotába.

Szórta-szórta mindenkinek két kezével
Nem nézte azt csodás fényü kis sze·

[mével,
Hogy ki milyen ruhát: selymet, ron

[g-yot visel.
Azon éjjel! Csillagfényes csendes

[@el!

Ugy-e sirt, hogy szegénységet
Talált bibor-bársony helyett,
Mi öt bizony megillette
S hogy hódolni Ő előtte

Nem jelentkeztek királyok,
Bölcsek, nagyok, hatalmasok,
Csak a szegény jó pásztorok?

Édes fiam I A jézusk a,
• Mindnyájunknak- Megváltója.
Gazdag, király, hatalmasok,
Hej, kevés van, számuk nem sok.
Földhöz ragadt szegényember
Száma oly nagy, mint a tensrer
Világnézete; mérhetetlen.., ,'.:-,:'~,,-i".;

14 fiunadrágol, 14 fiualsónadrágol,
77 fiuinget, 15 pár harisnyát, 3sap
kát, 22 zsebkendöt, l l kalapol, 22
párnacihát, 12 törOlközöt, l pokró
cot és 2 férfiruhát oszlollak ki.

A nílgyarányu segélyezést főkénl

dr. vitéz Ricsóy- Uhlarik Béla főis·

pán áldozatkészsége, valaminI a
községi szegényilgyi bizottság,
a Női Liga és Endrőd község
társadalmának megértő támogalása
tellék lehetövé.

'. ~ . • . .~ t

: ,""'f ;\~:~ ~ j ~~r:~ .'1~~.~~q( ~'.~ ~:.1.~~;~ n":"~_:_;~!~"lirv~ ...'i
Ha jézusunk e világra •. '
Tükrös, fényes palotába
Jött volna el, a szegények
Rongyos ruhás bűnös lények
Bö!csőjéhez el nem jutnak,
Mtrt azok ám a kapusnak,
Kapupénzt adni nem tudnak.

Karácsonp~or

Karácsonyi segélyezés

Édesapám, azt tanu!tam,
Hittan órán azt hallottam:
Hogy az édes kis Jézuska,
A világnak Megváltója,
Isten, király hatalmas volt,
Előtte rr.indenki hódolt,
Ember, állat, c~ilJag és hold!

Tanitó Ur azt is mondta,
Hogyha Jézus úgy akarta,
Az angyalok egés7. kara
Szárnyra hpott s röpült arra,
Ahol Istensége mellett
Bizony~ágot tenni kellett
S győzni akart sátán feiett.·

A kis Jézus - ugye apám 
Könnyekre is fakadt talán,
Mikor ott, az istállóban
Kicsi szive elsőt dobbant
S ragyogó két kis szeméve!
Nézegetett szerte-széjjel,
Csillagfényes csendes éjjel

Endrőd, 1936. december 26.
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Nem értem hát, édesapám,
Mért született hideg szalmán
Elhagyalattistállóban,
Barmok mellett a jászolban?
Mikor angyali seregek
Körülötte ott repdestek
És glóriát zengedeztek.

Mért nem vitték fehér ágyba,
Meleg, fütött palotába?
Patyolat tiszta párnácskát,
Pihe-tollas kis dunnácskát
Az angyalkák mért nem hoztak?
Hogy erre nem is gondoltak,
Talán bizony restek voltak?

A "községi segélyUgyf bizottság"
az ünnep el<'5tt )31 családnak osz
tott ki 827 kg. lisztet, 1301 kg.
burgonyát, 274 kg. borsót, 113 kg.
köles!, 15 kg. .sertéshust, 52 kg.
szalonnát, és 304 kg. kenyeret.

Békésvármegye föispánjának és
Endrőd társadalmának adományaiból
348 szegény gyermeket láttak el ru
hanemilvel : 170 leányruhát, 27 le
ilnykakabátol, 15 kötényI, 136 láb~

beJil, 26 fiuölfönyt, 14 fiukilbáfot,

Mérleg 1936·ról

'2. oldal
'': \ . \. ....,,- ...
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dorostanyán 911, összesen I
60\ l hivő.

Az egész évi szentáldozá·
sok száma az anyatemplom
ban 45.050, a külterületi is
kolakban és betegek áldoz
tatásával 1200, Kondorosta·
nyán tO.376, összesen 56.626.

Egyházunk tagjai sorába
lép(:·.tt az elmult évben három
egyén, hütlenné vált Krisztus
Egyházához 1.

A. szegények javán) a Szent
A.ntal-perselyből, gyüjtések
ből, adományok ból közel 1000
pengő értéket osztottu nk ki. I

Ez csökkent azért, mert a I
segélyezés egységeliitése miatt I

,

KATOLIKUS AKCIO

_. A' mult évi bőséqes .termés parancsa és az anyaszent
nagy 'áldása nyomán azt vár- egyház törvénye szerint élik
hattuk volna, hogy a leJ!.ü- a szent házasságot, eltemet
ekben, erkö1csiel{ben is erő· ve van. A. régi család a tár
teljes lendületet vesz a há- sadalom alappillére, a nem-

. látér-ző J-Jivek Istenhez térése zet bástyája, az anyaszent-
ésmegujhodása. egyház szent otthona, az

c A. statisztikai adatok ta- Isten termő kertje volt. Most
nulságátólnem lehetünk el- sok helyütt a kéj olcsó öröm
ragadtatva. 1\ háború és for- tanyája, ahonnan kiveszett
radalmak okozta erkölcs- az Isten félelme, a lel kiisme
bomlasztó folyamat nem állt ret parancsszava, él legszen,
meg, hanem szörnyüségesen tebb szülői hivatas meg be
pusztít különösen éi fiatalabb csülése, a házasélet tisztasá
nemzedékben. Legjobban rá- gának és nemes kötelékének
világit erre a születések szá hűséges és felelősségteljes

mának állandó és nagyará- megőrzése.

nyú ..csökkenése. Endrődön 1914 előtt szü-
'Az' elmult napokban dr. letések száma 600-on felül,

Kovács Alajos, a magyar s az évi szaporulat 320-350
statisztika atyamestere sz0- között mozgott, Az elmult
morú~m állapitotta meg, hogy évben 218 születéssej szem
az 'ország egyik legszebb' ben az elhunytak száma 210
'népfajtáját, a tolnamegyei voJt. S ha szárr:itjuk, hogy
sárköz népét az egyke tel- 10 gyermek halvaszületett,
jes kipu3ztulással fenyegeti. akkor kettővel több h<lIt ej,
"1-\ legszomorúbb - irjél a mint amennyi megkeresztel
tudós' - hogyasárközbe tetett.
bevándorló katolikus elem, Pedig kár ezért a népért.
amel!J 'a pusztuló református-Munkaszeret(>te, világos, jó
ság helyét elfoglalja, fOKoza zan észjárása. istenfélelme
t!!.s,a~ ...m.~jl~ :.Í.s .~~}~~sP5 5Jbba hit~.rJs"ége~,W~Qlc;;,!.,::-é.lete". t~:
·:<('-.b.íihbe:" a'rne,ly: á" 'reformá'- karékossága, szorgahna mesz~
'tiisságná~ népszokássá~' vált, sze földön hires volt.
eltanulja az egykézést és ha· A.mióta azonban fiai a négy
marosan arra a sorsra fog éves háború sok-sol{ bűné
jutni, mint a törzslakosság ." vel megismerkedtek, amióta

Hasonló helyzetet látunk a a leányai ~ városok divatját
Körös vidékén is. Tiz-husz és rossz erkölcseit majmol
év előtt· még a protestáns ják, amióta a ruházkodás
községek és városok lakos- minden keresetet felemészt,
sainál jelentkezett az egyke. azóta teher a gyermek, azóta
Endrőd katolikusai bevándo- kényelmetlen a szülés. azóta
roltak Gyomára, Mezőturra, nem kell () bölcső Endrődól1

Szarvasra, Békésre, Kondo- sem.
rosra és szorgalmukkal, t8- .Azt vetik, ha "az urnak
karékos életmódjukkal, 6· 8- szabad, akkor nekik is lehet"
10 gy~rmekük munkáskezé- Ime~' a középosztály ször
vel sok ezer holdat megsze· nyű bűne nemzeti veszede
reztek maguknak. lemmé válik az egész or·

Most már más és szomorú szágban!
a helyzet. Földet vásárló A.d· l t h 'k
endrődi. ember ritka holló. Ja s en, ogy az anya

méhe ne temető, hanem a
Nem, hogy pénze volna, de magyar faj áldott életfája le-
adóssággal küzködik nagy I
, M t h 'b ' t" gye n

resz~. os a ~. oru u anI! Házasságot kötött 105 je-
csa]adokb~n legtobb helyen gyespár. Itt is csökkenés mu
l-2, leg!elJebb 3 gyerm('ket I tatkozik. Tiszta katolikus volt
~á~unk::·' d: a megr.öv,ek:d~tt' 94 jegyespár, vegyes házas.
Igenyek .. ~Iatt" a sz~muz~tt! ságot kötött 9 akadály miatt
egysz~r,useg es takar,ekossag nem köthetett egyházi házas
elvesztevel az .~g~.ket g~er- ságot 2 jegyespár. - 1\z ösz
me~et sem t~dJak .oly. ele~' szes veg!-jes.házasságok él
feltetelekhez JuttatnI, mInt re- katholikus vallás javára köt.
gen a 8-10 gyermeket. tettek.

. "Kényelmes az emher, ur- Elhunyt 210. - 109 férfi
hatná.m az asszony u -: m~nd- és 101 nő. A. felnőtt elhuny
ta bolcsen az egYIk oreg tak közül az utolsó szentsé
endrődi gaz~a a mostani fia- gel{ben részesült 129, anélkül
talabb gazdakra. halt el 6.

·.Az az eskü,' am'2Jyet az A husvéti szentgyón<Íshoz
oltárnál tettek, hogy Isten járult Endrődön 5100, Kon-
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Több ausztráliai szenátor javasla
tot nyujtott be a szenátusban, -mely-"
ben az angol király által összehi~ .
yandó nemzetközi kormánykonferen-'
cia egybehivását ajánljak, hogy' a'
különböző nemzetközi egyezmények
mintájára egyezményben IogaQjanak
el egy nemzetközi nyelvet, melyet.. .
kizárólag' külföldiekkel való haszna-'
latra minden iskolában tanitsanak. A "
szenátus 19 szavazattal 5 ellenében c:.
elfogadta a javaslatot, melyet,. a;
Népszövetség elé akarnak terjeSz-,'~

teni. A Népszövetség már ,egyszer. :.
elfogadott egy javaslatot, mely. sze
rint a nt:mzetközi távirdaforgalom-'
ban az eszperantó minden mas.
nyelvvel egyenranguan használható,','.

"Szentmiséket t"

alapján, nem pedig teljes évi kereset
alapján !történi!.

Acselédvaltozás ihaladektaIamil
bejdentendö es az 'összeirt,"ValaJtiint
pótló!:J.g bejelentett cselédek után 'Il

baleset biztositási dij befizetendö.
Az 1936. ev v,égéighátralékban

maradt, valamint az 1937. év I. ne-,
gyedére esedékes adótartozások
végrehajtás terhe alatt február lS.ig •
befizetendők.

Endrőd, 1937. január 11.
Községi Elöljáróság.

Tiszteletreméltó Avilai János
tól, amidőn már halálához 'k(}ze1'
volt, megkérdezték hozzátartb~

zói, hogy mitkivánna,' hogy.:"
tegyeLek emlékére a h!flála'~

után. A nagy Jélekgondolko-':
dás nélkOI váJaszolta: ' ..

- Szentmiséket szeretfiékt
Sok-sok szentmisét monda~a .. ·,
tok érettem I

Bizony, az Istenhez költÖzött
lelkeknek óriási segitségaszenf~

mise. Ebben a fenséges áldo~ .
zatban Jézusnak ujra \légbe
menő keresztáldozatát tartjuk:'
oda az irgalmas Isten trónusa
elé és erre a keresztáldozatra'

.kérjü'k az Atyát, hogy :irgalmaz-"
zon a szenvedő lelkeknek., ., l

Ha mi emberek, a keresztre·"
lekintonk, lehetetlen, hogy ,meg
ne hatódjon a~zivUnk. A'bn~

nösökért ártatJanuls'zeaivedi)"
Jézus fájd:llma tekint 'Ie reánk,
onnan. Lehetetlen dolog laz is,
hogy az irgalmas isteni Sziv
ne hajoljon. arra -él Kér!sr~,:

amelyet Jézus kereszÜUdooatá-,
nak bemutatásával bocsátunk'
eléje. ~

Szomoru dolog, hogy ··sok ~

katolikus nem érti meg ezt. A':
szentmise mondatása, :a szetlt-,
mise· hallgatásnak· a megholta
kért való fetajánJása.' ,múld
inkább kezd ritkább és ritkább
lenni. Bizonyitéka az, hogy hi
tÜ:lk fönséges eszközeit és nagy·
léleksegitö tényeit nem '" hasz
náljuk ki eléggé.

•

--

Állhatatosan és könyörögve ismé
teljük atyai aggodaJommal elteltszi·
vünkmélyéböl azt a nyomatékos és
bensőséges kérést, amelyet többször
intéztünk az egész világ hivőihez,

az isteni Sziv és az Egyház érdekei
iránt odaadó lelkekhez, valamennyi
egyházmegyéhez és a szerzetekben
élő papsághoz, valamint az egész
világi hivő sereghez: dolgozzanak
a keresztény hit iránti megértéssel
és szeretettel teljes buzgalommal
Krisztus érdekeiért a Katolikus Akció
különféle szakosztályaiban az apos
toli hierarchia szellemében!

(Részletek a Pápa kará
csonyi rádió-szózatábóI.)

rettegétt baj ellen és igy - ha
nem is tudatosan - kezére jár
azoknak, akik ellen küzdeni vél,
vagy azzal hivalkodik, hogy küzd
ellenük l .

né, titkár: Hunya Irma, gondnok:
vitéz Baranyai Istvánné, jegyző: Ma
gyari Anna, pénztáros: vitéz Bara
nyai István, ellenőr: Walthier
György, orvos l dr. Cseh József, 
választmányi tagok: özv. Vörös Fe
rencné, Alapy Andorné, dr. Cseh
Józsefné, Nádhera Lászlóné, Palotai
Ferencné, Hunya Béláné, Vörös Ju
lia, dr. Uhrin Nándorné, Klingham
mer Lászlóné, Walthier Györgyné,
Lesniczky Józsefné, Kovács Mátyás
né, dr. Csókási Béláné, Fehérváry
Ferencné, Tóth Józsefné, Hunya La
josné, Dienes Izráné, dr. Hanyecz
Vinczéné, dr. Varga Ferencné, Vö
rös Klára, Timár Menyhértné, Ko
vács Ferencné, Knap Endréné, 
számvizsgáló bizottsági tagok: Ben
cz~ Sándor, dr. Uhrin Nándor, -'
vármegyei kiküldötlek: Csernus :
Mihály és dr. Cseh József.

FEBRUÁR HÓRA:

Mindazok, akik ipari, kereskedői,

földbér!ői foglalkozásuk at az 1936.
évben kezdték meg, kötelesek birság
terhe alatt február hó végéig áll.
kereseti, jövedelem-vagyonadó' be
vallást adni.

Ugyancsak kötelesek február hó
végéig uj bevallást adni azon adó
zók is, akik bármiféle kereseti fog
lalkozásukat az 1935. év valamelyik
hónapjában kezdték meg és annak
alapján adóztatásuk a foglalkozás
megkezdésének hónapjától kezdve
az 1935. év végéig elért kereset

szünt, saját érdekükben jelentsék be:
január hó 25-ig, mert ellenkező

esetben továbbra is megadóztatnak.
Az ebtulajdonosok ebeiket január

végéig kötelesek bejelenteni.
A gazdasági cselédváltozások ja

nuárban ugyanc~ak bejelentendők és
a baleset biztositási dijak haladék
talanui be is fizetendök.

endrődi fiókegyesülete január hó
8-án tartotta rendes közgyülését,
amelyen felolvasták a központ kö
szönő levelét a mult évi eredményes
müködésért. A fiókegyesület kétirá
nyu karitativ munkán fejtett ki. Egy
részt a Zöldkereszt akcióval kapcso
latban, másrészt pedig t;időbetegek

segélyezésével. A tüdőbetegeknek

620 l. tejet, a sokgyermekes anyák
jutalmazására 20 P-őt juttattak. A
pénztáros jelentéséből kitünik, hogy
az egyesület tiszta vagyona 1'295'49
pengő.

Az uj tisztikar: Elnök:. 'Csernus
Mihály, női társe1nök: özv. dr.
Maácz Jánosné, alelnök: Harsányi l
László, női alelnök: Orbók józsef-

... rr:mn

Aki megkisérli, hogy a keresz
ténysés.rbe és az isteni kinyilatkoz
tatásba vetett hitet az emberek szi
vében és mindenekfölött az ifjuságé
ban csorbitsa és kioltsa, aki olyan
vakmerő, hogy Krisztus Egyházát,
az isteni kinyilatkoztatások őrzőjét,

a népek isteni rendelés folytán hiva
tott nevelőjét, ouaállitsa, mint a
nemzetek virágzásának és haladá
sának nyilvánvaló ellenségét: az
nemcsak nem teremt jobb jövőt ilZ

emberiségnek és a maga országának,
hanem szétrombolja a leghatásosabb
és legdöntőbb védelmi eszközöket a

Éberen dolgozzatok és egyesüljön
minden jóakaratú ember azokkal a
törekvésekkel és ellenséges hatal
makkal szemben, ame1yekuiból és
ujbót felűtik a fejüket az emberi
társadalom, a család és 'az egyes
ember legfontosabb javainak ká
rára ...

.R Vöröskere~~t
I

.É-g.ylet__

Az adózók kötelezettségei
1936. év január és február havában

••

A SZE'NT ATYA "UZENETE

JANUÁR HÓBAN:

Mindazok, kiknek keresete, love
del me, vagyona az 1936. évben szá
mohevő mértékben csökkent, álta
lános kereseti-, jövedelem- és va
gyonadójuknak ujbóli kivetését kér
hetik, felmondás folytán, kcvaHás
utján legkésőbb január hó végéig.

Akiknek 20 katasztrális holdat
meghaladó feles. harmados, negye
des, haszonbéres földbérletükben
változás állott bt", szaporodott vagy
fogyott az ingatlan, kötelesek azt
január 25-ig bejelenteni.

Akik az 1936: év Dszén történt
adóösszeirás után vállaltak feles, v.
haszonhéres földet, avagy azóta szűnt

meg, illetve változott a bérelt ingat
lanuk területe, a tetület bármilyen
nagyságu volt, vagy lett, szintén
kötelesek azt legkésőbb január 25-ig
bejelenteni.

.Akinek bármilyen természetű ke
reseti foglalkozása, (iparos, keres
kedő, földbérlő) véglegesen meg-

A Jézus Szive Szövetség csoport
vezetöi havi összejővetelüket január
31-én, d. e. 8/4 9 órakor tartják a
polgári iskolában.

*

r--
1937. évi január hó 6-án tartoUa
tisdujitó .. közgyülését, amelyen a
következő tisztikart választották:

Elnök: ,Hornok István, ü. v. al
elnök: Salamon Mihály, pénztáros:
Lipták Lajos, ellenőrők: Gyuricza
Imre, Huszár János, Puskás jános,
jegyző: dr. Csókási Béla, helyettese:
Szalókai Antal, könyvtáros: Nagy
Imre, gazda : Tóth András. Szám
vizsgáló bizottsági tagok: Homok
Lajos Bukva Pál, ifj. Gonda Pál,
Vig Sándor, Csik Mihály. Választ
mányi tagok: Orbók József, Németh
jános, Faggas Imre, Gonda István,
Timár Vince, Kardos Elek, Kovács
Mihály, Gonda Gergely, Sóczó Sán
dor. Uhriri Vince, Kiszely Imre, ifj.

.Németh jános, T9th István. Vigaimi
bizottság: Elnök: Vig Sándor, tagjai:
Szalóki Antal, Puskás jánQS, Bukva
Pál, . Timár Vince, Timár Mátyás,
Gonda Elek, Gyuricza Má~é, Gonda
Gergely; Gonda Pál, Tóth István,
Kovács Mihály, ifj. Uhrin Vine.

Pigyelem / A gyermekekért meg
kezdett nagykilenced januártól októ
berig tart. Akik január hónapban

k elfoglaltságuk miatt nem kezdhették
f meg, azok kezdjék most február
~ 5-én, az első pénteken. - Szándék:

"a modern bűnökben sinylőd6 kato
likus .magyar családoknak Istenhez
térését, az Isten áldásának megbe
csülését és örömmel fogadását, to
vábbá azoknak a szegény gyerme
keknek a Szent Sziv kegyelmét és
oltalmát kieszközölni, akik hitetlen
környezetben ne~ ismerik, mert táv()l
tartják őket·· Krisztustól és a Szent
Sziv ..nagy igéreteitőI"..

Istenünk' dicsőségére, a Szent
Sziv vigasztalására, a magyar .csalá
dok boldogságára és a jövő nem-'
zedék áldásos életére ajánljuk fel il

nagykilenced ájtatosságát I

Január l.7-én a polyákhalmi kápolInás iskolában és a varjasi iskolában,
124-én a· csejti és azöregkerti kápol-

I
I nás iskolában mutatunk be szent
miséket. '

j
Egyesületi értesi/és.

Szent . Fer~nc III. rendje januárI24-én, az Oltáregyesület január hóI31-én d. u.· fél 4 órakor, a Leány
I egyesület és, Le~ny-klub fe~ru.ár. hó

I4-én d. u. fel 5 orakor, a FerfI-L'~a

február ó-álld. u. 5 órakor tartja
I havi ájtatosságát.

I
1

" .
- ---- ---- .... -.-
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II M.ETILHLKOHOL
Szilveszter estéjén egy teli üveget találf a fővárosban két

munkanélküli. Megszagoliák és megkóstolták : olyan jó volt,
mint a pálinka. Rumot öntöttek hozzá egy pálinkamérésben
és hazavitték a Hajléktalanok Menhelyére, ahol laktak. Ott
aztán 14 munkanélküli társukkai szilveszterestét csaptak a
talált "itókából". Másnap kórházba kellett szállítani mind a
tizennégyet. Kettő közülök még ujév napján meghalt: tizen
kettő pedig szörnyü kínok között viaskodik a halállal a kór
házi ágyon.

Amit ittak, metilalkohol, vagyis faszesz volt. Ez színre és
szagra olyan, mint a pálinka, izre is hasonló az erős sze
szes italhoz, mert epugy kaparja a torkot és első érzésre
épugy melegW a gyomrot. Amikor aztán felszivódik a szer·
vezetbe és belekerül a belekbe, megkezdi szörnyü romboló
hatását: összemarja a belső részeket, tönkrett:szi az embert.

A metilalko/lOlnak a hatása az emberi testre nagyon Iza·
sonlit ahhoz a munkához, amit a szociáldemokrácia végez a
társadalom szervezetében. A metilalkoholon nem venni észre,
hogy méreg, épigy a szociáldemokrácia is a dolgozó és sze
[fény emberek segitőjének, akizsákmányoltak pártfogójának
láiszik. Amikor aztán a szociáldemokrácia tanai belehatoinak a
lelkekbe és emberei urrá lesznek a hatalmat jelentő poziciók
ban, megkezdődik pusztitó hatása. Legelőször kiöii az embe
rekből a hitet, lealjasitja az erkölcsökell fölszabaditja a gyü
löletet, tönkreteszi a tulajdont és mindezek tetejt:be összezi
lálja a gazdasági életet is. jólétet igpr a szegényeknek, uri
életet a munkásnak és ahol csak uralomra jutott a vorös
ember, a dolgozók nyomora még nagyobb lett, mint azelőtt

volt Egyes munkásvezerek dúskálkodó urakká lettek, de a
milliók élete még keservesebbé vált,

Ez nem szóbeszéd csak! A tények mutatják, hogy amint
a mentilalkohol az emberi test mérge, éppugy méreg a' szo
ciáldemokrácia az emberi' boldogság számára.

A tanácskérő.

A p a II a s z o s: Tanácsot kérek
biró úr, hogy' mit tegyek? Egy eme
leltel lejjebb egy fialal ember lakik,
aki nap-nap ulán azl énekli: "Kali
gyere ki I" Az idegeim már nem bir
ják I Mit legyek?

B i r ó: Önl Kalinak hivjálc?
P a n a s z o s: Nem,
B i r ó: HáJakk-er---nelllenjen ki!...------ --/ - ~

/' A viziló. .
.~

A kocavadász Afrikából hazaérkez-
ve, oltani vadászkal:lndjaival dícsek-

\szik a baráti lársafiágban.
\ - K~pzeljétek - mondja, - egy
alk-alommal egyetlen lövessel Jeleri·
telle'in",egy viziIoval. .

- Te---s-t.~'-!.r g y i I k o s, - je.
gyezte meg az egyik__ I}É!!!:.____

Utolsó utasitás.

Az asszonyka zöldbe megy. MéR
a kupéból .odakiállja a férjének: '

l -Minden nap szidd ám össze a
, cselédeket, -- különben e I I ~ sz·
! nek kényeztetve mire ha·
: zajovOJr.

Jézus Szive vár ...
Vall Indiában egy nibus nevű

madár, amelyről azt mondják, hogy
szép időben, amikor a nap süt, el
bújik. Viszont, ha vihar van, akkor
repül a sötét felhők között, több
nyire tönkre is megy.
Ez a szegény madár nem oka a
szerencsétlenségnek, merthiszen va
lószinüleg a szemében van valami
hiba, amely nem tűri a napfényt,
mely minden élő fényre vár, azért,
hogy életet adjon.

Mennyivel szomorúbb az, hogy
vannak emberek, akik ugyanígy
cselekszenek ok nélkül. jézus szive
az éltető napsugár, mely szeretetet
és kegyelmet áraszt. Jézus Szive
mindenkit vár és mégis vannak
olyan nibus madárlelkü emberek,
akik elbújnak előle. Inkább keresik
a s5tétséget, mint a világosságot,
pedig náluk nincs a lélek szemében
hiba, hanem csupán saját akaratuk
van. A hit igazságait megláthatja
mindenki, aki szántszándékkal nem
húnyja le szemeit, mert hisz az
Egyház feltárja, tanit ja és magya
rázza az igazságokat. Igy megadja
nekünk a Szent Sziv tisztelet ta
nitását, kinyilatkoztatásait is és csak
rajtunk ~II, hogy befogadjuk azok
éltető erejét.

Ne legyünk nibus - madarak,
akik elzárkóznak a jézus Szivétől

áradó kegyelemsugár elől és azért
azután el is vesznek az életnek és
léleknek viharaiban.

Hirek SpanyolországbóI. A
leirhatatlanul borzalmas spanyo~ vér- ,
fürdőből a következőket közöljük:
Passionaria, a nőstény farkas. Passi- I
onaria asszony, aki vezető szerepet I

játszott a női kommunista szerve
zetben, összegyüjtölte és hadbaszó
!itotta az asszonyokat: - "Nők,

ragadjatok fegyvert, ölni ti is tudtokl"
Passionaria asszony "amazonjai" fel
dulták a Szaléziánus-rendház kriptáit,
a koporsókat, porladó csontokat ki
szórták, mondván: Hadd szel!őzze

nek az öreg csontok, nem árt nekik
a napfény." Egy alkalommal a San
Francisco el Orande templomba te
relték a tuszul ejtett papok egy
csoportját, több napig éheztették
őket, majd a legnagyobb szörnyü
ségekre szólitották fel. A papok
hangosan imádkozva hátat fordítot
tak a női pribékeknek. A papok
magatartása annyira felbőszitette

Passionara asszonyt, hogy őrjöngve

rávetette magát egy imádkozó gör
nyedthátu, őszhaju szerzetesre és
átharapla torkát. Majd feiszólitották
a papokat parancsuk teljesitésére, de
a papok nem mozdultak, annál buz
góbban imádkoztak. ,Ropogtak a
fegyverek, az összes tuszul ejtett
papokat kivégezték. Hihetetlen szá
mok: Hogy mennyi emberéletet 01
tottak ki a spanyol frontokon, azt
nem lehet tudni. Egy azonban bi
zonyos, hogy a polgárháború belső

frontján, a tuszok frontjálJ, többen
véreztek el, mint a harcokban. Mad
ridban júliusban és augusztusban kö
zel 50.000 embert végeztek ki, Bar
celonában ennek hatszorosát. De
cember végén a spanyol polgárhá
ború haloItainak száma, a belső fron
tokon kivégzettek tömegét is bele
értve, 400.000 körtil mozog.

Főispánunk esklivöje. Vitéz dr. I
Ricsóy- Uhlarik Béla vármegyénk köz
szeretetben álló, ~épszeril .főispánja j
január 21-én tartja e5kilvöJét Inkey I
Oabriellával a királyi palota var ká· ,
potnájában. A törvé'1yhalóság na·
gyobb: küldöttséggel vesz rtszl a
nászilnnepen. Endrőd népe hálatelt
szivvel gondol nemesle!kil jótevöjére
és Istentől sok.sok kegyelmet, boldo- i
giló áldást kér az ifju párra, , II

Váltoiások a vármegyén. Dr.
Sch~uer Fábor nyugalomba vonuló I
szaOlasi föszolgabiró helyeit a föis- il

pán dr. Ugrin László vármegyei tb
főjegyzőt helyettesitette be. A vár· I
megyei, törvényhatósági közgyUlése i
febrUíirban ~álasztja mega szarvasi I
föszolgabirót. Hir szerint dr. Ugrin
László megválasztása bizonyos dr.
Uhrin László helyére, amelyre löbb
pályázó:,van, dr. Heinrich Dezső

vm.., lb~ főjegr~ő megválasztása va-
lószinU~.' .

lma '8 pápi\ért. Serédi jusztinián
biboros hercegprimás elrendelte,
hogy:~->": egyházl!legyéjében minden
szentmisébenkönyOrgést mondjanak
a.betegPápáért, a szentmise utáni
ugyneveiett " Leó·ima . 'ulán pedig 3
Mialyánkot és Üdvözlégyet végezze
nekugyanezen ,szándél(ra.

- , ::.-~~:, ~r~lkod'6t~~s~lád ~··~Yás~a.
Mint"cí:i napilapokból ismeretes,
Frigyes:' . főherceg, a világháboru
egyik~ :fővezére Magyaróvaron, az
ot/ani birtokán meghalt. Élete e~y
lelkileg is 'nemes embernek élete
voll,' aki mindenkor vallásosságával
és az Egyház figyeinek felkarolásá
val-tUnt ki.

Eljegyzés. SchUssler Irénke okl.
tanilÓnöl· (Eger) eljegyezte Kalmár
Ákos r. k. tanitó (Endrőd) 1936.
december hó 26-án (Minden külön
érlesit~s helyeit.)

Endrődi vadásztársaság. Meg
alalfull .az endrödivadásztársaság,
i1meJynek elnöke dr. TUköry józsef,
üv. alelnöke Kovács Mátyás.

S~örnyn gyermekszerencsét-
lenség törlént Debrecenben. A Pá
zsit-lltca 9. számu házban Temesvári
Irén' 4 esztendős kisleányt egyedill
hagyták a szUlei a konyhában. A
A gyermek jálszadozni kezdell a·
lilzzelJ. a ruhája meggyulladt és ami
kor ~ikoltozására édesapja és édes-

,anyja berohantak, minI lobogó fák
lya szaladgált a szerencsétlen kis·
leányka. Az égő ruhát elo/lolták, de
addigra' a kisgyermek már olyan
sulyos égési sebeket szenvedett,
hogy meghalt. Édesanyja a szörnyU
jelenet óla ideggörcsökben fekszik.·

Még 12.400 darab sertés
szállitható ez évben Német·
országba. A Németországgal kap
csolatos sertésexporl száIlitások a
legnagyobb megelégedéssel bonyo
lódnak le. A 25.000 k()ntingensből

10.000 drb. ment ki és most folya- I
matban van 26.000 drb. majd a hát
ralevő]2.400 drb. kiszállitása. január
hó lS-éig pedig ujabb 15.000 dara
bos télellesz kiszállitható a már meg
kötött szállitási és értékesitési fel
tételek mellett.
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Királyi diszt mi nem vihetünk,
De várja Ö a könnyet is,
Hozzánk borul, ha sajog a sziv,
S velünk sir, velünk könnyezik ..•
S király-dijjal lesznek megáldva
A g-yógyuló, .bús kék szemek,
Mert a Jézus örül a könnynek,
Vigyük hát Hozzá, emberek I ....

BARTHAANDMS

Messzi-útú napkelet csöndjén
Végiglebeg egy fénysirály;
S kincs-málhákkal keresni indul
Istenét három vén király.
Csillagmécsek festik az éjt be,
S városok csöndje hív, remeg,
Szedjük össze bűneink szenny~t,

S induljunk mi is emberek I

Fontos közgazdasági érdek, hogy az
e környéken lakó többszáz kisgazda
és földműves család tehene megfe
lelő legelőhöz jusson. Ha az egy
házközség a peresi legelőt szánta
ná és vetné, évenkint 80-100 q.
buza többlet- bevételt nyerne- Kizá
rólag közgazdasági és szociális
szempontból hozta meg 30 év óta. az
igen tekintélyes áldoL:atot. A legelő

minosége elsőrangu. Érdemes arra,
hogy az 'ártézikut vizével öntözhető
legyen, s igye környék jószágte
nyésztése feHendűljön. Képviselő

testület az elmult évben 10.000 P
á\lamsegél!jt kér e célra a Földmü
velésűg~iMinisztéríumtól.Főispánunk

közbenjárására hivatalos szemle
után a Földmivelésügyi Miniszter ur
a költségek részbeni fedezésére
5000 P 4010-os, 20 év alatt törlesz- .
tendő kölcsönt engedélyezett. Vasz
kó Pál, Dinya Vilmos, Varju J. Imre,
Dienes Izra és Hunya Lajos felszó
lalása nyomán képviselőtestületak
ként határozott, hogy hálás köszö
netét nyilvánitja dr. Darányi Kálmán
földmüvelésügyi miniszter urnak, . a
község á\latten!Jé~ztését·erőteljes

feJlenditését célzó és elősegitőálla
mi-kölcsönének kilátásba - helyezé
séért, mély tisztelettel kéri azonban
a rendelet felülvizsgálatát és módo
sítását akként, hogy a szakértői

vizsgálat szerint közel 15000 pengő

kiadást jelentő Iwtfurás és öntözés i
felszerelés munkálatainak kö�tségei

hez legalább 12000 pengős 20 év
alatt törlesztendő kamatmentes

. államkölcsönt nyerjen az Egyház':
község. /......,~. -- ....

/'
Örömmel vette tudomásul Egy-

házközség képviselőtestület~ az
Oregkerti Hangya-szövetkezet temp
lomépitési akciójának meginditását.
Kimondotta, kogy amennyiben ugy
az itteni, mint a csejti lakosok lát
ható elégsé~es anyagi jeiét adják
tervüJr..{omolyságának és. éJetreva- .'
Jóságának- nem zlÍrkózik el az elől,

hog4 évenkin't---az-_egyImzi költseg
vetésben némi hozzáj<1rulást bizto
sítson a terv megvalósitására.,

Végül öntudatos munkára, hitvalló
és példaadó katolikus életre hivta
fel képviselőtestülettagjait az elnÖk
s a ~yülést berekesztetle.

VIII{ERESZT

megelégedésre helyettesit és látja
el az eltávozott BOíSffl!:J tnnár tnni
tási-körét. .- - i(épi,riselöte'stűlet egy
hanguan dr. Hunya Sándort válasz
tolta m~g a fol!:jó tanévre óraadó
tanárnak, s Idmondotta. hogy a tan
év végén uj pál'yázatot hirdet a
meg üresedett állásra.

Majd elnök e'6terjesztette a mir
hói " i't\.unkás-ház " kérdését. Az
Egyházközség 1750 P~ért vásárolta
meg "Munkás-ház" és a Zöldkereszt
ebédeltetési céljaira az Eg'ységes
Munkás-Ollhon jelenleg bérelt há
zát. A fontos kettős cél eqy nag!:Jobb
terem és munkaelheJ!:Jezóiroda épí
tését teszi szükségessé. E mintegy
3600 pengő kiadást jelentő épitke
zéshez - fóispánunk lJártoló köz
benjárására - Kozma Miklós bel~

ügy miniszter 2000 P építkezési-se
gélyt adományozott az Eg!Jházköz
ségnek. Ujabb felterjesztésében a
segély felemelését kérelmezte.

Ft tervet - Főispán ur intézke
désére - az Áilamépitészeti Hiva
tal vizsgálja felül s ennek lörténté
vel rnegtörténik a pályázat kiírása.
Egyházközség képviselőtestülete a
szükséges eJőmunkálatok végzésé
vel az Egyháztanácsot hizta meg.

A Szent Imre-iskola mellett.L.NéJ>..:..
ház" é pités.év..e I is foglalkozott a'
képviselőtestület Készséggel vállalja
azt a nemes szociális-charitativ fel
adalot, hog!J az Öregkerti munkás
tömegek hazafias és valláserkölcsi
gondozása érdekében az iskola
mellettí nag!:J tel kén gazdasági-Néf}-o
háZ-at;-s-e-bben--:a-.2öldkereszt ebé-. . -7"___ _ _
-d_~tési akciójának m~gfeletőJ!.elyi:

s~get~on; váiiaija"a Földmivelés
ügyi Minisztériumtól kivánt feltéte
leket, hogy az épitendő N~pházat

más célra nem használja, azt el nem
idegeniti, kéri azonban a kilfltásba
helyezett 1000 P épilési segélyt
legalább 3000 pengűre jelemelni.Az
épitési költség a legegyszerühb fel
szereléssel felülhaladja a 4000 pen
gőt. Az egyházl{Özség a mirhói ré
szen épitendő ." 1\1 unkásház" költ
ségeire 3500 pengől már áldoz.
Anyagi helyzete nem "ngedi meg,
hogy itt is hasonló kiadást vállal~

jon.
Élénk nivós vitát keltett a peresi

legelőn tervezett ártézikut furása.

Fehér szellők söpri k az égről 
A szivárványos lágy havat,
S béke hull a langyos havak közé:
Égi jóság és akarat ...
AngyalsZÍvek ülnek a fényben,
Bennük ezer könny szendereg,
Dús hitüknél a fázó télben
Melegedjünk meg emberek l

Nagy hivást küld a csillagoktól,
Jászolábol kis Betlehem,
És szent titkú bús indulások
Égnek töle a ielkeken.
Melegség-én halkan mozognak
A csokros-szárnyú fellegek,
Térdeljünk -le mi is előtte

És tisztulj unk meg emberek I

né, Ugrin Benőné, Timárné Din!Jü
Veronika.

Szociálls-charitativ szakosztály
tagjai: A18PY Andor, Kalmár Imre,
dr. Cse:, József, Ugrin Sándor, Kovács
Vincl', V(J(ju József, Kovács Ferenc,
~émeth János, Walthier GyörgYIIé,
Palotai Ferencné, Kovács Mátyásné,
Timárné Dinya Veronika, Timárné
Kllgler Mária, Kovács ferencné, dr.
Cseh Józsefné, Timár J'V!enyhértné.

Kulturális~sQjtó szakosztály tagjai:
Harsányi László, Walthier György,
Lesniczky József, Bencze Sándor,
Bencze József, Dinya Vilmos, KIi -g
hammer László, dr. Varga Ferenc,
dr. Maácz Jánosné, Tóth Józsefné,
Dienes lzráné, Hnnya Irma, Magllary
Anna, Lesniczky Józsefné dr. Varga
Ferencné és Vörös Klára.

Elnök a hitbuzgalmi szakosztály
titkárául Szuromi András k~plánt'

a szociális-charitativ szakosztály tit
kárául Kalmár Józsefet, a Kulturális
sajtó szakosztál!J titlíárául pedig
FÖlfÖJd.ll Béla káplánt nevezte ki.

A képviselótesWlet ezután több
iskolai és egyházi ügyet tárgyalt.
Elnök felhivására Walthier György
polgári iskolai igazgató ismertette a
vitéz Borsfay Géza távozásával meg
üresedett és törvényes formák között
meghirdetett polgári iskolai állásra
beadott pályázatokat. Tekintettel
arra, llog!-j egyházközségi képviselő

test~let határozata szerint a meg
i~r.~$~delt fér'fi-táriiír! :'..állásra csal{ >

férfi pályázót fogad el, eg'y' nő

pályázó iratait kénytelen volt vissza
küldeni l:lnnálinkább, mert ennek
melIéktárgyai nem feleltek meg a
pályázat feltételeinek. Három férfi
pályázó akadt: Szegfű Endre és
Takács Antal okI. polgári íslw!ai taná
rok és dr. Hunya Sándor okI. közép
iskolai tanár. Ismert"ttea pályázók
iratait, szaktárgyaikat s abeszerzett
információkat, Ezek szerint egy ik
pályázó végleges megválasziását
sem javasolja a képviselőtestületnek.

A két polgári iskolai tánár szak
tárgyai, különösen pedig a nálunk
feltétlenül fontos és kivánatos mel
léktárgyai nem felelnek meg a pá

lyázati feltételelmek. De a beszer-I
zett információk sem oly an meg - l!l!M2óEII!!Zl__IiliW'-_=lIilOiOll llIIllllIlIIl5iiilil_öIlI2!2......=:>~l:ll:I:iSi'iii5-.:aI:::illl IlillllIliDIDI••

nyugtatól{, hogy válasziásukat java~

solhatná. Dr. Hunya Sándor meg·
választatásának egyetlen akadálya
az, hogy nem polgári iskolai, hanem
középiskolai okJevele van. 1\ fenn
álló rendelet s~erint pedig polgári
iskolához véglegesell középiskolai
tanár nem választható meg és állam
segél!:.lt nem nyer Azt indiiványozza
tehát, hom} a folyó tanévre átme
netileg a helybeli dr. HUI1!Ja Sán-:
dor bizassék meg mint úréladó tanár, I
részer~ méliányossági alapon I{ép
viselótestűlet kérje az ötödik állás
ul<1n esec1ékes és elvben engedélye
zett ál!amsegéI8t, a tariév végén pe- i
dig az állás végleges betöltésére i
hird ~ssen uj pályázato!. !

Elnök javasolja a kérdés ílyeti?o I'

mesoldását, annálinkábl>, mert no
vember 1. óta dr. Hunya Sandor:

EGYHÁZKÖZSÉGI ALAKUlÓ 6YÜlÉSÉT
tartotta január 8-án az endrődi'
egyházl[özségi képviselőtestület.Az
uj rendes tagok január 3-án, a
nagymisén tették le az előirt hiva
talos esküt, amikor is Csernus Mi
hály apát-plebános meggyőző erejü

be3zédben fejteite ki az eskü jelen
tőségét, s a képviselőtestületi tagok
.fontos hivatását.

A többmint 100 tagból álló ha
talmas testület egyhanguan Kalmár
Vince gazdálkodót választolla világi
elnökéűl immár hatodizben. Benső

séges valláserkölcsi életét, . közvet

len, barátságos magatartását, az
egyház . ügyeinek lelkes szolgálatát
kivánta megbecsülni a képviseIőtes- I
tület. Meghatott szavl'lkkal köszönte
meg Kalmár Vince a képviselőtes

tület kitüntető bizalmáI. Amikor az
egyházat szolgálja, akkor Krisztus
nak dolgozik, ez~rt értékeli nagyra
megválasztatásat. De az egyházköz
ség kiváló egyházi elnöl\e mellett
I<Öl111YÜ és örömteljes is ez (J mun
ka, melyet az alkotások és a hit
község gyönyörii fejlődése dicsér
legjobban.

A I<épviselótestület két I'Ilelnököt
is választott Varju József és Uhrin
Sándor gazdálkodók személyében.
Egyházközségi gondnok-tilkárrá Or
bók József elemi iskolai igazgatót
választotta meg a képviselőtestület

al: . elhunyt, régi érdemes titkár;
Kre~znerics Ferenc helyére. A jeg!).

;gq!;i\~~!.~:4gfe ~!5J~~i§ll~\.átyii~·!·J~fÍl-;
tót,igz:Jötóhelyetest, kisegitő j~gy

zőül dr. Varga' Ferenc tanitól;:mig
az egyházközség pénztárosául Giricz
János érdemes iparost választották.

Majd az egyházközségi tanács,
m;nt isko,'aszék 20 tagját választot
ták meg fl következőkszemélyében:
Dr. Cseh József, Csuvár Mihály,
Dinya Vilmos, Duda Lajos, Hun!J3
Antal, Kalmár Imre, Kalmá~ Károly,
Kovitcs Ferenc, Mészáros János, D.
Timár Mihály, D. Timár János,
Timár Menyhért Uhrin Á. József,
Uhrin Gáspár; Uhrin Mályás, Uhrin
Sándor, Uhrin M. Vendel, Varju J.
Imre, Varju JÓ.lsef és Vaszkó Pál.

A "Gazdasági Bizottság" tagjai
lettek: Kalmár Vince, dr. Cseh Jó
zsef, Dinya Vilmos, Kalmár Imre,
Kovács Ferenc, Mészáros János,
Uhrin M. Vendel, Varju József,

I

Vaszkó Pál és Csurár Mihály.

Számvizsgáló-bizottság tagjl'li:
Hunya Á. István, Kalmár Imre és
Szabó Frigyes.

Igazoló-Bizottság: Wallhier
Györyg, Hunya E .. Mátyás és Uhrin

Benő

Felszólalási-választmdny tagjai:
Kalmár Vince világi elnök. Szuro
vecz Györ9!}. Kurilla Mihál!I, Gellai
István és Hunya A. István.

Hitbuzgalmi szakosztály tagjai:
Kalmár Vince, Varju J. Imre, Balázs
István, Uhrin Mátyás, Tóth G János, I
Klinghammer Ferenc, D. fjmár Mi
hály, Varga Imre, Orbók Józsefné,

• vitéz BBranyai Istvánné, Uhrin I.
Sándorné, Özv. Zlehovszky Pálné,
KurilIa Mihályné, Özv. Hun!Ja Bélá-



---------~~------------,--_._---

6 oldal HÁRMAS-KÖRÖS Endrőd, 1937. január 15.

lesz:

veszl

BER
MEZÖTUR-ENDRÓO

gabonanemű!

magas piaci áron

VÁSÁRÚL.

Katolikus Népszövet...
ség Temetkezési
Segitöpénztára
U1já~ mindenki könnyílhet
az elhalálozás miat/jelenl
kezőgondon,megnyugvást
szerezhef magának és csa~

ládjának

Endrőd··6uomai

TakarékPénztár R.' T" Endrőd
fi6kinlézet: Gyoma. Tel.: Endrőd 2.

Folyósi! rövid lejáratu mezőgazdasági

kölcsönöket. Elfogad fel mondásnéJ
kUli betéteket a legmagasabb kamat

mellett.

~~fih~~~$;;Jh.$:~~~~~

ti

EI~do' kedvező fizetési fellé
LI telek mellett 8 kishold

f{)id, & Nagyperes dillőben; Décs~

p3skumon 2000 négyszögöl, Dávid
dülőben 2.340 négyszögöl szántó.-
Érdeklődni tehet: Békéscsabán, a
Békésmegyei Keresk. Banknál.

I-Iázőssága

Boldog
Ha jegygyürűt

Nálam
Orák, ékszerek, szem
Hvegcl< nagy raldára !

órás

I<ongor~á János könyvnyomdája
t'Or{\kszenlmíkrós, Telefonszám: 21.

Iratkozzék be t a g II 1
Tagfelvétel és a dijak be
fizetése azEndröd-Gyomai
Ta karékpénztár R.t.-nál
Endrődön. Tag lehel min- .
den 14-'65 év közötti egyén
Orvosi vizsgálat nincsen I

L e g k i s e b b ti a v i d i j 5 O fillér.

"Az EgyMzmegyei Hatóság
1238/1934. s"/:. engedélyével. II

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

Valthier György
--:,.--------,-----

...................................................

roson 30-35 pengő körül I
mozgott páronkint. A szopós-!
borju ára is felOlhaladja az 1 i
pengő! kil6grammonkint. Aki- I
nek eladó jószága van, nern
panaszkodhalik.

'I'örök
, / borszag an ~ ,.. ".ol!' ~

.- ,·.~.~:~ ..~I ••.K.·_~".:~· :CI:!~·.~:.,.~~ ..\'-:'.,
/}r~e~kos,. • •...••... ~. -'0· '.. • ••• '.. •••• '.0 .

borbélyt, akinek a kivégzéS ......' Az Endrőd-Gyomai Takarék-
pénztár Rt. mindenféle

előtt uto/só kivánsága az
volt, hogy megborotválhassa
az ügyészt, akinek vádbe
széde alapján itéletet mon·
'd-Q...ttak fölötte. Az ilgyész há-
I

' '" <lIl.t0• ~. •••• .-. •••• .-. ••• .-. •••• •• ~.. •• • ••

asoq megköszönte a fel· ~/~:!~··:~::tr.-·.~~n:!.:.:~h!:·..:~HJ!'''::'I)\!':
aján/olt ingyen-szolgálatot s ...........•..............................•........
a próféta. szakállára meg- II
esküdött, hogy egy órával
előbb tet! fogadalma értel
mében többé az-- Netben nem
borotválkozik.

MENETRENDVASUTI

megállapítani, hogya kiállítás
álJattenyészféstink örvendetes
továbhfejlődéséről fog számot
adni, a· gondosar. kiválogatott
és felOlvi7.sgált tenyészanyag
kivétel nélkiil igen magas szin
tájat képvisel és egészen rend·
kivüli telje::itményü állatok is
fognak srerepeini a kiállításon.

A !<iállitás bejelentési határ
idejét a rendezöbizottság (ci- l
me: Budapest, IX., Köztelek ,
utca 8. SZ., telefon: 18-79-':;4) I
a többi csoportokb2n február I
l-ében állapította meg. i

___IR.,ii1II·IlI!'i*4__HCii'lli!l!__T!CII:IIII DllS':!__""~~~~~

A március 17-·-22. napjain
rendezendő országos mezőgaz

dasági kialJitás és tenyészállat
vásár iránt az azon részt venni
kivánó gazdák körében máris
az elöző évek szép sikerii ki
állításai előtt tapasztaltat meg
haladó nagyfoku érdeklődés

mutatkozik, A bejelen!ések szá
ma már a határidők lejárta
előtt az összes tenyészálla fcso
portokban meghaladta a terve
zett kereteket,

Az eddig átvizsgáJt bejelen~

tésekből is már örömmel lehet

!l!\lEAlJIR&'JIJi&\SlJldCla~S>!UGt~1l!'I_ - S*~&c;BS~~~ I
;, EiWi MHi7J :mr iNS •

Allatárak
Az elmult napokban a 120

kilón felOl i fiatal zsirsertésekért
l pengőt, a 70-80 kilós angol
hussertésekért 105-110 fillért
fizettek a vidéki piacokon. A II

választási malacok ára Kondo~

Gyomára érkező vonatok: Gyomáról induló von~tok:

Budapestről 2.21 Budapestre 0.05
Békéscsabáról 0.38 Békéscsabára 2.31
Budapeströl 6.34 Dévaványára 3.43
Dévéwányáról 6.55 Budapesire 545
Békéscsabár6! gyors - 10.06 Békéscsabára 6.35
Budapestrő! 10.27 Budapestre gyors 1007
Dévaványáról 11.47 Békéscsabára 10.35
Budapeströi gyors i !.57 Békéscsabára gyors - II 58
Békéscsabáról gyors - 14.20 Dévaványára 12.45
Dévaványáról i6.51 Budilpeslre 1430
BékéEcsabáról gyors - 16.58 Budapestre gyors 16.59
Budapeslröl 20,39 Dévaványára 17.41
Dévaványáról 22.00 Békéscsabára 20,49
Békéscsabáról 23.56 Dévaványára 20.50

iXiiiliiE'iiJUliiJiiJ m;GJ!W~MQ!iiil\!9ilfJl f.~'1r.~~~~~~bii\:t.&SQ I

Hirek'
a gabona~piacról

Ami után a magyar gazda
hosszu évek óta vágyott, végre
eljött: 20 pengő! ér vidéken a
prima tiszavidéki buza. Boldog
valóság papiron. A gazdák
80-90 úfo-a ugyanis még a
14-15 pengős árakon kény- I

szerültek termésOk eladására, s
most láthatják, hogy mennyit ke
resnek buzájukon a kereskedők.

Ezért fontos a közraktár in
tézménye, s lombard-kölcsön a
beraktározott gabonára.

A takarmány árpa ára a
gyomai piacon 13-, a zaq
17-, a morzsolt tengeri 11\

.pengő körül mozog.

Mentsükm~g al

munkásságot 5 ~ •

irja vasárnapi cikkében a nagy szo
ciális apostol: Bangha Béla ]ézus~

társasági atya.

"Verjük vissza a világgyujtogatók
támadását, a bolsevizmus és a szö
vetségében dolgozó szociáldemokrá
cia emberpusztitó merényleteit : de
magának a. munkásságnak az érde
kében és védelmében is. It

A munkásság - állapitja meg a
kiváló tudós - bizonyos szempont-

. ból lIlég· többet veszithet a bolse
vizmus terjedése, tehát a szociálde
mokrácia révén, mint a polgárság. I

Mert a polgárság csak az életét s a
vagyonát veszti el vele, a munkás
ság' ezenkivül még egyebet is: az
ec;zét, az erkölcsi értékét, az emberi
becsületét'"

A szovjet nem tekinti az egyént,
az egyes ember va$!'y család értékét
és boldogulását. Szerinte "az em
bertárs nem arra való, hogy meg
becsüljük és támogassuk, hanem
megcsaljuk, kifosszuk, ha kell, meg
nyuzzuk, esetleg tömegesen agyon is
lőjjük" .

A munkásság szánandó sorsa int
és figyelmeztet minden vezető té
nyezőt. A munkásság hihetetlen
szellemi és erkölcsi veszedelemben
forog". Hát szabad ezt il . szegény,
nagyrészt kisebb müveltségü, .de
alapjában jólelkü és becsületes "em
beranyagot" átengedni a tudatos
félreve~etöknek? Meg szabad en
gedni, hogy szegény munkásaink,
ha már az élet s a magasabb kul
tura javaiból nagyrészt ki vannak
zárva, ha mií.r kemény testi-lelki
vergődésben kell küzdeniök a min
dennapi kenyérért (ha ugyan mun
kát egyáltalán találnak !); még: mind
ezen felül a népfélrevezetés rekorde
reinek, a barcelonai tömeggyilkosok l
cinkosainak, a szovjet lelkiismeret- j
len ügynökeinek jóvoltából a józan
eszük és becsületük utolsó foszlá
nyaiból is kifosztassanak ? Hogy a
saját romlásuk előmozditóiban, mint
valami prófétákban higyjenek, min~

den gonoszságért lelkesedni tanul
janak s lassankint maguk is hozzá
juk aljasuljanak le r

És felveti a kérdést P. Bangha,
hogy mit tesz az állam és a társa
dalom a munkásság védelméért, mit
tesz a munkást józan itélőképessé

gétől, becsületéből, hitéből, lelkiis
meretéből, erkö!cséb51, hazafias ér
zéséből kiforgató elemek megféke- I
zeséért l? I

Sürgős védelmet kér nagys7,erü
cikke végén P. Bangha a magyar
munkásságnak. I

"Adják vissza mun!cásteslvéreinket i
az önálló, becsületes, magyar gon- i
dozásnak l Szabaditsák ki a tömeg- i
fertőzések karmaiból l Ne engedjék, !
hogy a magyar munkás egy része a I
száraz kenyér, a munkátlanság réme,

I
a hajléktalanság és tüdővész vesze- I
delme mellett még azt a szörnyü I
jelzőt is megkapja, hogy g-yilkosok
anarchisták szövetségese!" i
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tHltBUZGllLMI,

Nemcsak a tul{ljdonjog tagadásrl
val teszi azt, hanem következetesen
az összes erkölcsi parancsok fordi
tottjának hirdetésével. Mi azt mond
juk: tiszteld I1tyádat és anyádat'
És ö azt mondja (hallottuk mi is,
mikor nálunk is tanitotta): hagyt!
gyermek szüleit tisztelni nem tarto
zik, hálára velük szemben nincs
kötelezve, mert hisz őt nem szere
tetből, hanem testi gyönyör gyümöl·
cseként hozták a világra. Mi hirdet
jük: hamis tanuságot ne szólj fele
barátod ellen! Ó ázt vallja (ezt is
hallottuk vezérférfiai ajkáról): hogy
szabad a hazugsrlg, szahad a ha
mis vád a polgfiri rend hivei ellen.
Mi azt tanitjuk: szeresd felebaráto
dat, sőt szeresd ellenségeidet is É:»
a kommunizmus jele, az ökölbe szo
ritott felemelt kéz azt hirdeti: gyű

lölj! Gyűlöld, öld, irtsd nemcsllk
ellenségedet, de mindenkit, aki nincs
veled, aki valamikép utadban áll,
aki keresztet vet, l'Ikinek házában
szentkép van, akiben tehát te nem
bizhatsz. ''';. .' -.' -:. ."'.' --

- És II gyt1mö!csei ennek a bor
zalmas tannak?

]\z istentelenek gonoszságot ter
melnek. (1. Reg. 24, 14.) Százezrek
re megy az áltatlanul kivégzettek

.száma, ujabb százezrek sinvlödnek
fogságban; es Oroszországban mil
liók haltak éhen, kü/önösen a föld
népéböl, mert kárpótlás nélkül el
vették utolsó szem gabonájukat. És
aklwr még nem számoltuk a kommu
nizmus okozta polgárháboruk vesz
teségeit emberéletben, anyagaikblUl
és mükincsekben. A lwmmunizmus
ban nincsen kegyelet'

Azt a gyermQket, aki szüleit be
árulja, kitüntetik I Nincsen bi~ftlom:

az egymásra f~ltékeny vllzet61{ egll
más életére törnek. Nincsen sr:emé
rem, ezt polgári előitéletnek tartják.
}\ női tisztességnek elmulalt II becse.
Nincsen az a szüló, aid fiu- vagy
leánygyermekét a romlástól megóvni
tudná, mert a kommunista iskola
maga vált a7. erkölcsi szabadosság
hirdetőjévé és e!őmozditójává. 1\
házasság szentsége sárpa tiporva:
a férfiak a kommunista törvény sze
rint sürübben váltogathalják felesé
güket mint ruhájukflt és az asszo
nyok hasonlókép járhatnak el fér
jeikkel. Egy uj rém ütötte jel jejét
a kommunizmus nyomán: a keresz
teletlen, elh{lgyott, züllésnek és nyo
mornak kitett gyermekek csavargó
tömegei. Ezek hirdetik a hitetlensé!')
~erkölcsi rendjének" gjJümölcseit.

- A kommunizmust ugy szokták
feltüntetni, mint a sztgényeknek, az

Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett közlünk.•.'

Ahol rend VIm, ott bölcs rende
zőnek is kell lennie. A házi rend is
felborul, még inkább a közlekedés
vag!-j állam rendje, ha nincs eróske
zü rendező. Csak a világrend jött
volna Iéire és állna fent magától,
puszta véletlenségből?

Sokszor hasonlitolták ZI nagy ter
mészetet egy nyilott könyvhöz, mely
ből még az irástudatlan is kiolvas
hatja, hogy van Isten és hogy ez
az lsten végtelen, hatalmas, bölcs
és jóságos. Szent Pál apostol szin
te kézzelfoghatónak, szinte látható
nak mondja Istent 21 természetben
és hangoztatja, hogy akik mégis ta
gadják azok számára nincs mentség!
(Rom 20.)

A magyar ember a hitetlenséget
nemcsak esztelensége miatt vetette
meg mindig, hanem főleg azért mert
mögötte gonoszságot sejt.

• Istentelen" a mi nyelvünkön any
n!-jit jelent, mint gonosz. Istentelenre
nem bizzuk pénzünket, annál ke
vésbbé életünket, jövőnket,qyerme
keinket. Az istentelenség ugyanakkor,
mikor növeli az emberi gőgöt, kiöli
a felelősség tudatát; azt a tudatot,
hogy egykor minden tettünkért szá
mot kell adnunk az Örök Birónak,
ki a jókat jutalmazza é5 II gonoszo
kat bünteti; és igy fék nélkül hagy
ja, szabadjára ereszti a szenvedé
lyeket és aljas ösztönöket. Minden
nép mindenkor ragaszkodott Isten
eszmejéhez, mert ösztönösen érezte,
hogy Isten nélkül a gonoszság ten
gere fogja e!önteni a világot és ke
gyetlen zsarnok gyanánt fognak
nyakán ülni azok, kik öt önzetlenül
és lelkiismeretesen kormányozni t2lr
toznának. Miként egy bölcs mon
dotta: aid kiüresiti Istent61 az eget,
ördögökkel tölti meg ti földet. Isten
nelkUl nem lehet fenntllrtani az er
kölcsi törvényeket, erl{ölcsi törvények
nélkül nem lehetséges a szociális
élet. Azért van a?, hogy még a régi
pogÁnyok, görögök és rómaiak is
halállal büntették az istentelenséget
és 'lzoknál nem fordult elő, hogy
egy templomot büntetlenül lehetett
volna bemocskolni vagy felégetni.

És fi kommunizmus mégis azt a
feladatot tüzte ki maga elé, hogy ő

lsten nélkiil, sót Isten ellenére fog
berendezni egy jobb és tökzletesebb
társadalmi rendet l Hogy a létező

bajokat orvosoini fogja: de nem a
tízparancsolat és evangélium alap- [
ján, me ly minden egészséges alkot
mánynak és társadalmi berendezke
désnek mindenkor alapját képezte,
hanem annak éppen elIenkezőjével,

Belzebubbal akarja az ördögöt kiüzni.

kommunista sajtóban megnyilatkozó
istenkáromlások, az Egyház ellen
folyó rágalmazások szennyes árja,
a hivőket kisérő állandó guny és
gyanakvás hangosan hirdetik. hogy
a kommunizmusban a vallás nem bé
kében türt magánügy, hanem sátáni
gyülölet célpontja és hogy abb,\n az
istentelenség soha nem látott türel
metlenséggel érvényesített közügy.

- Kedves Hiveim l Hl'l a kommu
nizmus ellen felszólalok, azt nem
politikából teszem, sem azért, mint
ha a kommimizmus közvetlen veS7.e
delme fenyegetne bennün:<et.Népünk
józan felfogása, vallásos lelkülete és
a közelmultban tett szomoru tapasz
talata lsten kegyelmével megóv
ezen c:;apástól. Azonban fel kell vér
tezniink magunkat a kOr:lmunizmus
által terj'.?sztett !zitetlensr'g és r.rkólcs
telenség n:ételyével szemben és lelki
leg állást kell foglalnunk a határa
inkon.hviit dutó azon nyilt harcban,
mely 11 hit és hitetlenség között
folyik, h~JgiJ igy 11 mi állásfoglalii
sunk is bátoritsa és erősitse létük
ben fel1~egetett lIatolikus testvére
inket

.- A kommunizmusról meg kell
állapitanunk, hog !-j a legjobb esetben
lelki vaKságot tanusit, mel t a terem
tett világot látva, nem akarja a Te
remtőt hinni, ki nélkül il világ rendje
és szépsége, a természet bölcs és
gondos berendezése fei nem ~rlhető

és meg nem magyarázható.
- Mi azt mondjuk: "Hiszel{ egy

Istenben, a mindenható Atyában,
menn!Jnek é5 földnek teremtőjébenl"

- A kommunizmus ftzt hirdeti:
~Nincs Isten, nincs teremtő; a világ
magától lett, a véletlen müve''' ...

Egy IWSZ8, kapa nem lesz magá-\
tól, hanem édelmes alkotot ~iván, I
pedig csak két darabból áll. Es ak
kor például a szem, mely tökélete
sebb müszer minden fényképező

gépnél, a fül, mel4 bámulatosan bo
nyolult szerkezet utján alakit ja át a
levegőhullámokat hanggá, a töhbi
szervek és az egész élő emberi test,
mely nem két darabból áll, ham~m

millió és millió sejtből, melyek mind
egyik csoportjának megvan a maga
sajátos célja, a céljának megfe\eló
összetétele és alakja és amelyek bá
mulatos összhangban épülnek fel
em~ magasabb egységbe, hogy igy
szolg"Ílják az értelemmel és szabad
akarattl'll felruházott lelket, - értel
mes alkotó nélkül, csak ugy vélet-
len müve I~tt volna? I

Előfizetési ár: negyedévre 20fiI;;~~' FBLEL68 SZEHKESZÖTÓ: -
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I MAOYARORSZ46 FOPAPJANAK ÜZENETE
:,l Régi szokás, hogy az Egy
:j h6z főpapjai időnkint "pász
4 torlevél " alakjában szólnak
Jl hivéikhez. A nagy bőjt elején
;1 csaknem valamennyi egyház
:~ megye főpásztora körlevélben
""'~1 inti és tanitja hivő-nyáját,

hogy a nehéz idők legfonto-
sabb kérdéseiről Krisztus t8

~~ nitása szellemében milyen fel
~ fogást alakitson ki önmagában
~ és környezetében. Nem lesz I
1 érdektelen, ha kivonatban
:t DR. SERÉDI JUSZTINlAN
~ biboros,Magyarország herceg,

·1 primása bÖJ'ti kőrlevelét is
_...~. mertetjük, aki a mai idők leg
-J nagyobb veszedelméről : a
~t kommunizmusról ad igen tar
i talmas, 8 világhirü tudó::ihoz

.V méltó tanitást.

~ Most, hogyanagybőjtelénk állit ja
-t Krisztus kinszenvedését, lehetetlen'
~ nem gondolnunk az Egyház szen-
~ vedéseire, ma is vérző sebeire és

-t; azon emberekre, kik az Egyházat
. ép oly engesztelhetetlen gyülölettel

;~ üldözik, miként Krisztust az ő ellen'
'~. segei annak idején fildözték. De mig
:'~ Krisztus ellenségei és az Egyház
.~ régebbi üldözői hittek Istenben, sőt

-, szolgálatot véltek teljesiteni Isten
1 nek azzal, hogy megölték Krisztust
1 és tenitványait (Jn. 16, 2), addig a
] mostani krisztusüldözők tulnyomó

része már Istenben sem hisz.
~ És itt elsősorban a kommuniz
'i RlUsra gondolok, melynek követői a
111yilt istentagadást tették hitvallá
:1 sukká. }\ kommunizmus elméleti
;' JiI~galapitója tanításának alaptételé
; vé avatta az Ú. n. történelmi mate
.~

:jrializmust, magyarul anyagelvüséget,
;' melynek számára nincs isten, nincs:
~% lélek, csak anyag, és anyagi erők

;1 léteznek. Hivei azonban nem marad
:<f tak a puszta elméletnél, hanem gya
,~ korlatban is az istenhit és mindent val/ás kiirtására törekszenek. }\ kom
- • munizmus apostolai ezt ugyan II

." multban taglldták, hogy igy az egy
.~ szerü, hivő tömegek gyanakvását
:; legyőzzék. Ámitásul azt hirdették,
1 hogy a vallás magánügy, ők azt nem
;1 bántják. }\zóta azonban a bezárt
: vag~ felégetett templomok ezrei, a
~ kegyetlenül legyilkolt vagy fogság
:. ban tartott egyházi férfiak és szer

,1 zetesnők tömegei, a kommunista ál-
:;".i

~é' I~mok iskoláiban folyó vaJlásellenec.
'1 okta'lls, II hivatalos tilmogatással
t .a~ödö istutein propagzmdll, a

-~.



HARMAS- KOROS Endrőd, 1937. február-15.,~:
~~---------------------------_'_----~---""",,--

,,' ;-2. 'oldal
, .

Bérmálás. A nagyváradi csonka
egyházmegye aposfoll kormányzója:
dr. Lindenberger János prelátus-ka~

nonok, apostoli kormányzó ur elren
delIe, hogy az endrődi esperesi ke
rtilet plebániáin május közepén a
bérmálás szentségében részesülnek
mindazon ifjak, akik ,legalább az el
ső szentgyónást elvégezlék és, az
Ur Jézus szent testéhez járultak.
Mint értesílWnk, dr. Zadravetz Islván
felszentelt pilspöl< ur jön le a bér
málás szentségének kiszolgálléltására
EI6re figyelmeztetjük a bérmálandók
hoz7átarlozóil, hogy bérmaszlllőkill

csak egyházilag érvényes házasság
ban élő, tisztességes, vallásos életU
katolikusokat válasszanak és kérjenek
fel.

A husvéti szentgyónás és szent
áldozás k!}telező para ncsa és ideje
nagyböjt első vasárnaplatól - Szent
háromság vasárnapig tart." Vegyé
tek és egyétek, mert ez az Én tes
tem" - niondotta az isteni Üdvö
zitó. - "Jöjjetek hozzám mindnyá
jan" - buzdit mindnyájunkat. Test·
vérek I Hallgassunk a jó Pászlor
hivő szaván!, nyissuk .meg bűntől

letarol!, terméketle," IeikUnkel az is-

(lÓ

jét az Egyház, amikor na@bőjt ele~

jén önmegtagadásra figyelmeztet és
lzaiás IJróféfa szavaival (58, 6) hoz
záteszi: Ez az igazi bőjt: oldd meg
(IZ istentelenség köteleit, old ie a I
szorongató kötelet, bocsásd szaba- I
don az eln40mottat és t~rj ö3sze
minden igát Szegd meg kenyeredet
az éhezőknek és fl szegényeket
és bujdosókat fogadd házadba; mi
dön mezítelent látsz, född be őt és
ne nézd te él testedet. - Amen.

feni kegyelem csodás hatása. elöli.
Ne felejtsfik Krisztus, szavát: "aki
nem eszi ai Ó szent testét, nem lesz
élet abban l"

Lelkigyakorlat Kondorostanyán
A Szalézi Atyák március ll·én ,3
napos lelkigyakorlatot ',: tartanak a
kondorosIanyai hiveknek. Az. első

szentbeszéd március ll-én d. u.
fél 5 ·kor lesz. A lelkigyakorlatot
március 14-én reggel szentbeszéd
és közös szentáldozás zárja be,

___ ~~_.......",.,.mo::!I'D_aJ:!ll_~.__~'J::Jlm!ifiIIli:Ilm!P.I'lII5l'I>iiImIl·~lIllllIll~,aaz1l!l2lEl!ill!lllP!:l!l....._'<Bt>Ol5ZJ<~~="1I> • Asszonyok I Leányok I A Szalézi
Alyák március 14-én ' délután fél 6..
kor kezdik két napos lelkigyakorla._
lukat az endrődi n6k részéreo Na
ponkint 2 beszéd lesz, amelyen fér•
fiak nem, csak nők vehetnek részi I
Március 17 é~ reggel tarlják az
utolsó szentbeszédeI, amikor meg.
gyónfatJák azokat a férfiakat is, akik
idegen' gyóntatóI várnak,' ,

" '

Nagyböjti elöadások. A nagy·
böjt minden szerdáján d. u. fél 6.
kor az Egységes Munkás', Olihon-,
~an Szuromy András káplán, az
Oregkerli Kal Körben Fölföldy Béla,
káplán tart nagyböjti előadásoka r. A
Munkás Olthonban ugyanekkor' ve-
fített elöadások is lesznek. ' '

, Az anyalempiomban minden pen.
teken d, u. 3 órakor és vasárnap
d. e. 10 6r'1lwr Csernus, Mihály
apá/plébános mond szenlbeszéd~t.

Tanyai szentmisék, ,soúendje: .
Február 21-én a varjasi és ,polyák.
halmi iokolákban; február 28;án a
varjasi és öregkerli kápolnásisko
Jákban, március 14·éna tilllitófOldi
és öregkerli kápolnás iskolákban
mulatunk be szenlmisékel.Akik az
anyatemplomban nem tudnak beJön
ni, szentmisék elöli a kUlterUieli is~

kolákban is elvégezhetik él husvéti
szentgyónást és áldozást.
, Egyesületi-hirek A ,Jézus ,Szive'

,Szövetség,: c50portv~z~löi":.~bruár
,,28-án fél 9 érakor tartják, havi .gyU. ,

lésükel a poigári iskoI4ban.. Szenl
Ferenc Illo rendje febhiár 21;,én do 
u. fél 3, az OlfáregyesUfelfebrilár '-~

, 28... án d. u. 4, a Leányegyesutet és,
Leány~c1ub "március, 4-én d, 'Ui, 5, .:~
az Euchariszlíkus Férfi, Liga március:'
6:-án d, uo 5 órakor végzik havi'~
ájtalosságukat a templomban. ,'"

. Ujraéled az endrödl KatoJJkus ;
Legéliyegylet. OJvasóinkemlékez-:
nek még arra, hogy 1922 Ős'ién, al: \;~
akkor Endrődre jlHl CsernusMlhály _~

plebá nos 120 taggal mega lapiloll&'
az endrödi katolikus Legényegyle- .•
tet. Oiricz Vendel elnöklele alall _;,'
közel négy évig szép sikerrel és';"
nagy Imllurális eredménnyel' mllkö.. ,J

dOtt is az Egylet, de az uj, s az',
egész ifjuságctmagábafoglaló, Le-,' ,,'
vente-egyesl.llel megalapilásával nem .:,1
akarta az eröket szétforgácsolni, II
illetékes helyen bejelentette, hogy ;.
egyesU/eli működését' szUneteltelí. ~

Két év előtt Kiss László káplán a .
Népszövetségi Kisgazda l{ör' Hju8á.. •
gi csoporlja eim alatt kezdték ujra
szervezkedésllket ifjahlk, mig " aztán
a mult év december végén' Uhrin
József föJdink és Fölföldy 'Béla ~'

káplán irányításával nagy' lelkese-"
déssel hozzáfogtak a régíKafolikus
Legényegylet feltámaszlásához."

Ma negyven legényt számlál az
egyesüle!, s 12 már is résztvett a
szegedi "legény·tanfolyamon.- A
lelkesen vállalkozó ifjak nevét ko·
zöljUk; Oubucz István, Kalmár Elek
Ugri n Dezsö, Timár Vince, Jánosik
Vince, Pap Jstván, Tímár Imre,
Varju Vendel, Plnlér József, Farkas
Imre, Harnos Lajos, Ugrin Mihály."

Legényeink erősen fogadkoznak,'
hogy hamarosan IOO-ari lesznek!!s
husvét másnapján nagy Unnepséggel ,c

tartják meg ai alakuló 2ylJlé~l.. o' '-. ~.;

.sót fanatikusan hivő tömegekre ta-I
lálniott;ahol a hItnek világossága
csak gyéren pislog és ahol bajokról I
vagy szenvedett igazságtalanságok- i
tól elkeseredett emberek 1I1inden uj i- l'

tástól valami jobbat várnak.
Tehát több hit, több igazság, több

szeretet a legjobb ellenszere a kom
munizmusnak.

Rámutatok minden szociális baj- I

nak gyökerére: fl nagy emberi ön- I
zésreo Erre az önzésre teszi fejsz é- i

I<ATOlIKUS A

élet számkivetettjeinek és a munká
-soknak ' barátját. 'És, valóbim ugy
látszik, mintha a szegényeknek, a
nincsteleneknek a kommunizmusban
.legalább is nem volna vesziteni va
lójuk, a munkások pedig ennek a
társadalmi rendnek kiváltságosai len-

. . nének. 1\ valóságban azonban a
, szegények vesztesége II legnagyobb

'a kommu,1izmus Mtal sokat igért
_ . paradicsomban. Kenyeret aligha fog

nak többet és jobbat kapi, - a ta
pasztalat legalább ezt bizonyitja. És

, azért ,8' kevesebbért, amit kapnak,
'cserébe kell adniok üdvösségüket.
1\ kommunizmusban nem szabad ég

'felé emelni a szemeket a, szenve-.:'..
", dések idején és a, betegnek nem

',szabad a vallás vigaszat kérni ha-
'Iálos ág!:ján. Ott' ninc'senek ünnepek. FllULHABER bíboros pi1sztorlevelét aBiboros, - hORY
legfeljebb jelentőség nélkül való gyermekeitckt/íi lstent el ne rabolják.
szürke nyugalmi napok. A családi az ifjúság neveléséről. Mert aki a fiatalságot elidegeniti az
fészek melegét nem biztositja semmi, islenhiUől, aki vis,';zatartja az isten-
Iévén a kommunizmus a családnak Bajorország főpapja oöjU pásztor- I tiszteletttil, aki megnehezíti agyómist
és házastársi hüségnek ellensége. levelét a német kaloiicizmus iskola- I és az áldozást, az magát az Istent

'Nincs szólásszabadság: néma gép kérdéseinek szenteli. Meggyőző,' rabolja el öZ ifjuságtól.
, gyanánt kell dolgozni, mert minden világos tanifást ad a szülők jogairól ~---

munkahelyen ott áll, a hatalom és kötelesséqeiről a gyerrnekneve- Dr. Glattfelder Gyula csanádi
egyenruhás 'őre vagy fizetett kémeo léssel kapcsolatban. Tudvalevő do- püspök
Az a lelkiismereti szabadság, melyet log, hogy anémet nemzeti szoci-

k t · . . t t tt dO d I aOll'sta I'ra"nllzat oOrl'aosl' an, I' taO CI'O'val, nagyböjti szózalábatJ az istente!en-a eresz enyseg Jut a o la a nl a ~ "
, . o k .. k o o I g"u"leosekkel, szervezkede'ssel, hl'va- s<!g nagy és kiméletlen harcánl hivjapogany cezaro on enyeve szem- ~ ' f h

b o I . t . t k' Ort taJos nllomaossal ke'nllszerl'll' a szu"-" el ive;nek fig~!elmét "Lázadéis törten es ame yer , mm nagy mcse , ;, ~ u o I
t - t o I f I o I k lo-ket "fra, hogll ne a katoll'l'us, hQ - ju az sten ellen és az ő országá-a or ene em o yaman o y so ne- ";, 'u k '

mes lélek feláldozta életét, vag!-)o- nem az egyházellenes állami és köz- na meguöntésére, inditjfl eJ kesere-
nát, a kommunizmusban üldözendő ,ségi iskolába irassák be és járassák deLl támadásai l az ördög által sugall
ellenség. Csak egy szabadság van: gyermekeiket. Ugyanel{kor a kato- istenlelenség.

, a testnek szabadsága, az ösztönök likus vezetőket és papságot eltilljilk ' Az Ur ternplomaínal{ felégetését
f 'kt I' l b t I J a veodekezeos eOs ellellpr.opaClanda és lerombolását, szent oltárainal{ fel-e e ensege, me !J az em er ea a- ~ d l o , .

't' 011 t' b 't o mlonden eszko'Oze'to-I, Sem saJ'to'b"n, u asat, paPJainak, apácáinak leölé-csonYI Ja, a a I em erre eszI. " o
K sem a szószéken, sem egllesűleteik- set sem társ(]dalmi haj. sem a n!:JG-

A legnagyobb érték, mel!Jet risz- ~" . l l' E I tben, vagy gyülése!{en nem szabad mOI:~sag ne ll,' IiJGO \~)ao ~ .{\'~9!1~-
,tus nekünk adott, az emberi méltó- iskoláil~ s az ifJ'uság vaIlásos neve- lens~g~ko a nepel, sorsat .nem, jllvltl8,k
, ság tudata I Az a tudat, hogy hal- A l h t k t .lése érdekében dolaozniok, Faulha- ,va osag az, ogy ami ,e szaz ev

.' hatatlan lelkünk van és hogy Isten, '" ola elmélefb hO d tl k t o dl'
,,' ,gyermekei vagyunk l Ene a tudatra ber sem beszelhet nyiltan, mert I{ör- . ( o, :_ eno Ir e e. ~ arsa a ml
:.:;'t,ám,a,s"z,k",od,ya, szüntett~. m.eg )lzEgy- levelét elkoboznál\, öt pedig a börtön es ~z?clall~ta Iste~tagado({, az~ most
,je, ,'- ' . várná, azért pásztorlevelében "az valosagra valtoztatJa a kommUnizmus.
iJ~8M!!Ej,r~b~ií9!9..SlJ~;á9,ob~0)J.,~~~9, ~J~d~- orosz és spanyol kt>l'firffHtlizd1l.~tfdil ~;,~ ~A.~' i9teffl;aga~ás a bolsevizmus
,JQ",."4.J~Hs,?:!k:~~.',gm,e~,Jogahszles- " . 'l 'Ol' . Et d

~::,s,eges"lJariásínódfá;' niéItómunkabér- szerét támad;a, de a német 'katoli- 'sza, aSCSlfla oja: _; s: m:9 min enl~i,
:<r~,szelIemiemelkedésre, .igazságra, kusok tudják és értik, hogy sul!:Jos h:>g!J az Ist~n,hlv?K es I~teíltagad~k

, könyörületre, szeretetre. Es ezt az érvei a keresztényellenes nemzeti feleimetes vllagkuzdelmeben senkl-
, emberi' méltóságot se,mm,isiti meg szociáJista diktátura kulturirányzatát nek se~ .. szahac1 S-1!:Jáván félreállania.

is érintik. mert kulonben nemcsak a keresz-a kommunizmus, mikor tagadja a t . , h '
halhatatlan lélket és ezzel az em~ ,A nemzeti szociálistákkal ellentét-, enyseg, aflema haza, a család, az
bert az állatok sorába lealjasitjao ben kifejti Faulhaber, hogya gyer- otth?n és minden tiszte,i;ség össze-'
Az a tanitás, melycsak testet ismer, mekek nevelése nem kizárólag állami omlik" " , '

'de lelket nem, ellensége Istennek, feladat, hanem közösségi munka, A programni ez: Vissza az, Is
aminek egész természetes követ- amely az Egyház, a család és az tenhQz és az ő evangéliumánoz,
kezmlhiye., hogy ellensége az em- állam között oszlik meg. aKkor~z a szörriyü idő,o ~int egy
bernek is, legfőképpen az ellIagya- ,,1\ Természetjogi ,rendnek meg- rossz .alo~' fog o ~lmu/tll ,es Isten
toHságában és jogtalanságában sok- forditása volna' ha nem a szülőket gyermel<Ql testven szeretetben, Z8-

., szor, egyedül Istenre utalt szegény emlitenénk az 'első hel!Jen a 9yer- vart~lan .;bé~t~ben boldogabb jövőt
,embernek. mekek nevelésével kapcsolatbano Az fognak lotIll.
, 0;,1\ kommunizmus harca elsősorban egészséges emberi értelem borzadva

_ nem gazdasági, hanem világnézeti szemléli a kommunisták tébolvodott
." harc, az' 1\ntikrisztus egy ujabb és J' családerkölcsi felfogását, hisz ákom
" m~reteiben at eddiginél hatalmasabb munisták ki akarják ragadni a gyer
,támadása Krisztus országa ellen. 1\ meket a családból, hogy az ál/am
',pokol fejedelmének gyülöJetét lát~ kommunizmus gyermekmenhelyein
"juk lángolni ,ebben a harcban és az (lelencházakban) közösen neveljél<

ó hazug lelkét ismerjük a fel kom- fel őket."
munista propagandában, mely gaz- "Az államnak el kell ismerni a

'dágságot,kincset igér e földön mond- családnak a gyermek feletti jogát,
ván: "Mindezeket neked adom, ha hisz a gyermek legelőször is a csa

, ,ertgemleborulva imád(]ndasz. u (Bőjt. ládba születik beieo A nevelési kér
, J. vaso ev.) désben a szüiJk akaratát nem hagy

A. pokOl kapui azonban nem fog- halja meghallgatás nélkül és nem
nak erőt venni az Egyház sziklá- bizhatja a gyermekek neveltetését

" ján, aminl nem vettek rajta erőt az - a szülők akarata elknére - az
eddigi viharok sem De mérhetetlen állami iskolai hatóságokra.

" szenvedés és veszteségeket okozhat- 1\z állam szabályozhatja a család
nakJ ha nem vigyázunk és imádko- nevelő munkáját a kőz érdekében,
zunk, miként Krisztus kinszenvedé- az Egyháznak lsten/ól adott és biz
se előtt apostolait figyelmeztette, tosifolt német jogait azonban nem
Imádkozzunk tehát l Ne feledkezzünl{ rabolhatja el.

, meg imáinkban a külföldőn sok or- Minél jobban kikapcsolja a jeJen-
szágban hitükért szoronga~ott kato- legi állami iskola él hitvalió keresz
Iikus testvéreinkről sem' Es vigyá- ténységet tananyagából, annál su
zunk I Legyünk résen, nehogy a hi- lyosabb kötelesség hárul minden ka-

- tetlenség és a velejáró erkö!cste- tolikus családra és szülőre, mert a
. lenség nálunk is megfertőzze a lel- vallástanitástés nevelést a csaláci

keket ! Sajnos, a tapasztalat mutat- nak magának' kEll helyetlesiteníeo"
ja, hogy ügyes propagandával a leg- Álljatok résen keresztény sziilcJk
durvább tévelyek i~ tudnak hivő, - f~jezi be rövidesen kivonatoJt
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Egymást fuJják ~

a fenev3,d ak
Hónapok óta ismerteti a világsajtó

az orosz-szovjet nagy válságát:
Sztalin és ellenségeinek véres vias
kodását. Sztalin t, a szovjet vezérét
uj cárnak, keleti zsarnoknak, "kato
na-barom"-nak, "paraszt-hóhér"·nak
nevezték el Trockij. a számüzött
bolsevista vezértárs hivei, mig Szta
lin emberei "fascista brigantik"-nak
titulálják Trockijt és a vele szövet
kező forradalmi népbiztosokat.

A moszkvai nagy perben, amely
ből csak két népbiztos-vádlott men
tette meg életét csekély 10 eszten
dős Szibériai fogházzal, a vádlottak
"kényszervallomásaiból" megtudtunk
valamit.

Azt nevezetesen, hogy Sztalin a
"a müveletlen, iZük látókörü nacio
náJista" orosz bolsevizmust, orosz
zsarnokságot csinál az oroszok számá
ra fegyverrel, erőszakkal,mindent le
tipró elnyomással. Amint a cárok
idejében a pánszlávizmus egysége
sitő eszméje körül csoportositották
az összes szláv államokat és népe
ket, most a vérgözős forradalom
gázm~morába akariák folytani Eurá
pát, Azsiát egyaránt. jóipénzeIt agi
tátorai, kémei, ügynökei, gazdagon
megv<l.sárolt ujságjai, irói, rádiói, a
bőven csörgedező rubelt szóró dip
lomatái és emigráosai tiz és tizezer
számban ezt a célt szolgálják és
terjesztik.

Az egyik fővádlott, Radek azon
ban T rockijt is leleplezte. Kitárta a
világ elé, hogy e számüzött nép
biztos, aki egykoron százezreket
milliókat küldött vesztőhelyre az
orosz mágnásokbóJ, tisztviselőkből,

parasztokból, papokból, s akit hide
gen hagyott a spanyol- kommunista
forradalom szörnyü vérengzése, most
felhördül és megfenyegeti Sztalint,
amikor az Ő nép9iztos-fajtestvéreit
vitte vágóhidra. Örült és árulónak
bélyegezték Trockijt, aki pár év
előtt még a szociálísta-kommunista
eszméket az egész világra ki akarta
terjeszteni, hogy igazi és életképes
legyen, most pedig szövetkezett a
liberális-radikális: kapitalista és sZO·
ciálista sajtóval egyaránt, s ezek tá
mogatásával akarja lerombolni a
kommunizmust magában Oroszor~

szágban is, hogy helyette bevezesse
a szociáldemokrata uraimat.

Nem is rossz cselfogás. A kom
munizmust a legtöbb ország- kor
mányzata üldözi, agitációját nem tü~

ri meg. Erőszakkal és fegyverrel
ma még nem boldogulhatnak a pol
gári társadalom és ilyen berendez
kedésü államok ellen. A szociálde
mokraták azonban Olasz és Német:- .
ország kivételével laindenütt szaba
Q~.l mozoghatnak és terjeszkedhet
nek. Az "ikertestvérek" ruháiba·
kell tehát átöltözni, s amikor az
agitáció - a liberális nagytőke és
munkástömegek megszervezésével
mindenfelé politikai erőre és hata
lomra tesznek szert, akkor változnak
át ujra szélsőséges, forradalmi vörö
sökké, mint nálunk 1919 márciusá" ..
ban.

Sztalin és Blum már is készitik
elö a szociálderilOkralák és kommun
isták egy~sülését, s közös front ját
kialakitó "internacionalé"-t. Vigyá
zat I Csak a nyakravaló más, de az
eb veszett I

aj:zz:z1

Nemzeti Egység Párt ja titkos vá
lasztásra késziil, - irja Ivády Béla
többek között a körlevelében 
erőt és értéket a párt számára csak
azok a tagok jelentenek, akik a párt
programmját meggyóződéssel teszik
magukévá. Függőségi viszony, vagy
kén!-jszerhelyzet soha sem lehet a
párI unkba való belépésnek indoka. (I

Felhívja a szervezetek figyeimét
az ország különböző részeiben ész
lelt nemzetietlen irányu titkos pro
pagandára.

"A szélső politikai kilengések 
irja Ivády Béla - fi tekintélyrom
bolás, fi nélkülözhetetlen fegyelem
és rend megbontására irányulnak és
ezzel az ország nyugalmát, békés
munkáját veszélyeztetik, amelyeknek
megóvását és biztositását fi N~mzell

Egység Pártja legelsőrendü köteles·
ségéilek tartja.

Nemcsak lj párttal, de a nemzet
tel szemben is kötelességet teljesi
tenek tehát szervezeteink akkor,
amikor az ország lakosságát ettől

a szélsőséges propagandától meg
óvni iparkodnak.

Végül annak a biztos reményének
ad kifejezést. hogy a Nemzeti Egy
ség párt ja szervezetei é~ hivei, akik
önzetlenségüknek, áldozat- és mun
kakészségüknek négy éven át olyan
tiszteletreméltó módon ad ták tal1u
jeIét, a keresztény és nemzeti irányu
politika érdekében kötelességeiket
ezentul is maradéktalanul teljesíteni
fogják.

I~yalO-g.iL.közlekedh-etünk.

De ha valamikor ugy épen korunk
ban áll a közmondás, hogy az idő

pénz. Emellett a gyalogközj.-\edés
sel elpazarolt energia is soL.al job
ban és előnyösebben volna értéke
sithető a rendes munkakörben.

ANemzeti Egység Pártja szervezeteihez
Darányi Kl1lmán a Nemzeti Egy

. ség Pártjának vezére felhivást in
tézett, amelyben rámutat a pártszer
vezetekre váró feladatokra.

oA nemzet korszerü pozitiv és
épitő csdekedeteket vár tőlünk, 
mondia többek között felhivásában
Darányi Kálmán. _.- Ehhez szüksé
ges a nemzeti erőknek belső egy
séghe foglalása. - A feladatok,
amelyeknek megoldása a nemzetre
hárul, olyan sulyosak, hogy a tőr

vényhozás alkotmányos tényezői és
a kormány nem nélkülözhetik a
nemzeti társadalom támogató eg~ü!l.

müködését. Nem elkülönitő mozga
lom tehát a Nemzeti Egység moz
gahna. hanem összefogó és éppen
ezért nem tartalmaz ellenséges szán
dékot azok ellen, akik ma még e
szervezet keretein kivül, de tiszta
szándékkal igyekeznek a nemzetet
szolgálni. A becsületes meggyőzés

eszközeivel kell szervezeteinknek a
mozgalmunk!ól ma még távolálló
tömegeket munkatársainkul meg
nyerniök"

Ivády Béla elnöki körJeveJében
felhívja a párt vidék i tisztviselőit,

hogy változatlan beosztásukban és
hatáskörükben továbbra i5 lelkesen
folytassák eddig is önzetlenül vég
zett munkájukat.

Figyelmezteti a pártszervezeteket,
hogya párt szigoruan ragaszkodik
ahhoz, hogy kizárólag csak ol!Jan
tagjai legyenek, akiket tiszta meg
győződésük hozott a pártba. )JA

./Olcs-ű osszekoltetést
. ~

Gyomával! -,\
)

olcsón megközclithetők v<~lnának.

De a munkakörüket községünk
ben rnegtaIáfó gazdák, iparosok,
kereskedők és szellemi foglalkozá
suaknak is fontos érdeke a jó és
olcsó összeköttetés, hisz~n közsé
günk gazdasági élete össze van
forrva a szomszéd községek és az or
szág gazdasági életével. Ma már a gaz
dák sem tartanak és nem is tarthat
nak annyi igavonót, hogyaközsé·
gen kivüli hatóságokkal való érint
kezés, a termény árak és egyéb
fontos gazdasági események iránti
érdeklődés, efönyösebb, kisebb be
vásárlás stb. okából a fontos gaz
dasági munkálatúktól i2'áikat elvon.
hassák.

Harc él

templomokért

A Katolikus Népszövetség
Orsz. Temetkezési Pénztáregye
501ete elhalárazta, hogy az 1937.
évben azoknak a sztilöknek, kik
legalább egy éve mindkellen tagjai
az Egyesutetnek, minden ujszUJött
li:yermek után 30 P. jutalomsegélyt
ad. Az ikrek duplAn kapnak I Rajta
mlJeYarok I

A mexikói katolikusok csak most
ébrednek keserü öntudatra, amikor
saját bőrükön tapasztalják a szociál
demokrata-kommunista irányzat val
lástalan és istentelen vol.tát, amelyet
az ő támogatásuk és szavazatuk jut- I
tatott uralomra Mexikóban.

Amig csak a papokat vetették
börtönre és gyilkolták le, addig 
a jobb érzésüek tiltakozásától elte
kintve - élvezettel nézték ,,8 fel
világosult közszellem II szokatlanul
radikálisakcióit.

Amikor azonban reájuk került a
sor, .mert a legcsekélyebb vallásos
vagy hazafias érzés megnyilatkozá
'sáért üldözés, börtön, sőt halál volt
21 vörös uralom jutalmazása, amikor
azt látták, hogy az előkelő és zsiros
állások, kinevezések csak a szélső

séges, gyakran semmirekellő vörös
agitátoroknak jutnak osztályrészül, az
ő teherviselésük, adójuk nemhogy
csökkent volna, de még több, viszont
egyéni, gyülekezési és vélemény sza
badságuk erősen megnyirbáltatott,
akkor eszméltek a vörös diktatura
kellemetlen voltára és hzdték saj
nálni "a régi maradi idők" jóságát
és kellemességét.

Ma már olyasmit olvasunk a mexikói
katolikusokról, hogy bátor öntudat
tal kezdenek szembeszállni a vörös
istentagadókka1. Cordobában 5000
katolikus elkergette a tüzoltókat,
akik a lourdesi Szüzről elnevezett i

székesegyházat - a kormány ren-··
delet ére elfoglalták és laktanyává
alakitották át. Erős kormánycsapatok Régi igazság az, hogy egy község J

fejlődése szoros összefüggésben van
vonultak ellenük és szoritották ki a azzal, hogy miként közelithető meg.
hiveket a templomból, de másnap, A régmult időkben a vizi ut volt a
harmadnap mindig nagyobb s na- legolcsóbb és legkönnyebb, ép ez
gyobb tömeg kisérelte meg a temp- okból alakult ugyszólván minden
lomba való behatolást. nagyobb város folyók mellett, vagy

Orizabában mind a tiz templomot tengerparton.
~.drQd_a-vas·'tvonal· --lefektetése

megszállotta a vörös katonaság.
15.000 katolikus rendezett menetben kor kimaradt a fejlődés vonalából s

ezzel fejlődési lehétősegei sulyos
von~lt fel a kormányzósági palota ·k~rtszenvedtek. Amig lakosai;ak
elé és követelte a templomok vissza- -száma a mait el nem érte, és szük
adás,át. Négyet sikerült visszakapniok,

reszabott határaink a kisebb lakos
de ezzel nem elégedtek meg, hanem ság megélhetését biztositani tudta,
valamennyi templomuk visszaadását
követelik. addig a szomszédos községekkel s

Máshol éjjel vonulnak nagy töme- rajtuk keresztül az ország távolabbi
srekJ;>en a bezárt templomok elé. vidékeivel az összeköttetés hiányát
Elü~ik az őröket, kitakaritják a temp- nem éreztük annyira, mint ma, ami·
lomot, virágokkal diszitik, gyertyát kor a lakosság igen nagy hányadá
gyujtanak és ugy végzik ájtatossá.
2ukat. nak másutt kell megkeresnie a min-

Magyar katolikusok I A ti temp- dennapi kenyerét. Vegyük csak a
Iomaitok várnak és hivnak benne- nagyszámu munkásságnak a helyze
teket. Nyitva áll jó és bünös előtt tét, akik a községen kivül találják
egyaránt. Miért kerülitek? Isten ne meg megélhetésüket, hányan és há
adja, de a ti könnyelmü és meggon-
dolatlan politikai viselkedéstek még nyan költöznek el végleg közülünk
bezárhatja a templomok ajtaját. csak azért, mert megfelelő olcsó
Akkor majd megtanuljátok a saját közlekedési eszköz hiányában kény- Lapunk, mely évek óta harcol
bőrötökön, hogy mit jeleat a temp- telenek a könnyebben megközelithető Endrőd község gazda5ági és sze/
lom az élet nagy rabságában siny- községekben megtelepedni, pedig terni fellendüJéseért, ezennel megin
lődő, szerencsétlen embernek? szivük, nevelésük és családi össze- dit ja az akciót egyenlőre a Gyomá-

köttetésük minden szála ide huzza val való_ jó,_ biztos, gyors és olcsó
őket. G~ndoljuk meg, hány ezer~s köZlek~dés megoldásáért~ -Mielőtt
ezer PE!iő kereset gazdagit ennek terveinkkel is a nagy nyilvánosság
folytán más -községeket, mely pedig elé lépnénk, a kérdést nyilvános
igazságszerint minket illetne és a vita alá bocsátjuk és (elkér-li-nk-min
mienk is maradna, ha községünkből I--denkit, -akinek a cél elérésére .kiyi~
a szomszéd községek területén levő I hetö gondolatai vannak, közölje
munkahelyek jól kÖRnyen és főleg I sz<trke~z!.ő~égünkkeI. H. .B.
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A N A G Y V I LÁG B Ó L

MENTSÉG
Az tirnö éjjel If óra után jön

haza a szinházból s meglepetve
látja, hogy. a cseléd még akkor ilJ
fenn. van és olvas, mégpedig két
gyertya mellett.

.. ~. Ejnye-ejnye, Anna,.hát maga
még most' is fenn van és regényt
olvas és hozzá még két 2"yertya
mellett I·. ..., . ..

-; Nem kettő ez, . nagysága ké"
rem.- Egy volt ez, - c s a k k e l·
t é t ö r t em.

ért. Ebben a munkában segitségére
van elsősorban a; légoltalmi pa
rancsnok, aki magát a tényleges
légvédelmet és az e célból szerve,..
zeIt osztagok :felett parancsnokol,
illetve azokat irányitja. Másod sor
ban segitségére van az ugyneve
zett légoltalmi bizatlság, melybe
a parancsnokon kivül bele tartozik
a vitézi hadnagy, községi orvosok,
tüzoltóság, V öröskereszt, összes
jegyzék és egyes meghivott tagok,
társadalmi egyesületek. A bizotls~g

tanácsadó szerva légoltalmi veze
tő mellett s igy a szervezési mun,:"
kálatokban hathatós::.Inközremüköd.~

nek. Ez a bizottság Endrőd köz,:,
ségben már megalakult.

Sáros az utcátok, a roszseb
járjon hozzátok a sötétben ...
Nem dur..aj jókedvünkben idézzük
a népdal szövegét, söt! Az ŐSZi es
téli esőzések folytán todul ajkunk
ra a nóta, de bizony csak fogunk
közt morzsolva, amint nekiindulunk
a betonnéJküli utcák egyikén. Jó
jó, beton nem jut 'mindenhová, de
- ugy látszik - nem is jár min.
denkinek, de azok a téglák - ugy
hisszük - azért vannak a ft jiirdás"
oldalon szétszorva, hogy a község
nemes vezetői szorgalmas munkás·
kezekkel összeIllesztessék, hogy 8Z

il "járdás" oldaf tényleg járdásle~

gyen, Mert most csak az· járazün
az oldalon, aki egy kis lábficamot;
avagy - kinek-kinek gusztusa sze;'
rint - némi nyaktörést megkoc
káztat. Milyen másképen volna, hÍJ
a községi képviselők a nóta első

sorából nem a második sorbelikö
vetkeztetést vonnák ' le I (f-!/B)

. Érdek~s kisregények. Boris
ieányzó, - az endf()(ij sfljtófönök 
az elmult hetekben ügyes Jtiállitásu
re!=]ényfüzetekkel .kedveskedeit az
olvasóknak. Az. Uj Éjet regény tár
IQ 'Jilléres füzeteit .ai~nlolta ~z

Ifjúságnak. Megk"érdeztrJkaz Apál~
urat; hogy mi a véleménye a re
gény kiadásról. Néhányat magam
is átolvastam - felelte lelkípász"
torunk - melegen ajánlhafom min
denkinek.

JÓSZIVÜ VENDÉG..

Ven d é g I ö s: Miért t~tte le a
kávét a székre?

Ven d é g: Mert olyan gy~nge a
kávé, hogy - ki kell pihennie. ma
gát.

Megalakult a Gyümölcster
melők Egyesülete. Január 3-án
hosszas előkészülel ulán véglegesen
tömörültek az endrődi gyümölcster
melők és megalakitották a Békés
vármegyei GyümölcstermelőkEgyC?
sületének helybeli tiigegyesü letét.
Az ideiqlenes vezetősegbe elnöküJ
Harsányi László főjegyzőt, ügyve
zető elnöl{ül pedig Hunya Lajos ta
nilót választották meg. Az alapsza
bályokat egyhangulag elfogadták,
melynek fő lényege az, hogy min
den gyümö!cstermelő, vagy gyümöl
csöst !étesiteni szándékozó lakos
évi 1. pengő tagdij mellett rendes
fag lehet. Eddig több mint 100-an
iratkoztak be. Beiratkozni lehet Hu
nys Lajos és P<J1otö!J Ferenc tanitó
uraknál. A tagdijakat ? községház
tanácstermében Hunya A. István tör
vénybiró ur nap)l1ta beszedi. I Hiva
talos IIelyisége egyel fre a község
háza 4-es számu szobájában van,
ahol minden hónap első vasárnap
ján a publikáció után a vezetöség
és a tagok az idószerü munkálatok
megbeszéléserC? egybegyülnek..
Ugyanit! háromféle szaklap áll a ta
gok rendelkezes<2re. - Február 24
töl 28-ig gyümölcsfa-termesztési és
védelmi tanfolyamot tart az egye
sület, mely 8 tagol{ részére teljesen
dijtalan. Az elöad<isokat Gally János
VlTl. gyümölcslerlllelési intéző fogja
tartani. Felkéri az egyesület azokat
a tagokat, akik a tanfúlyamon részt
óhajtanak venni, hogy f.. hó 20-ig
Hunya Lajos és Palotay ferenc ta
nító uraknál részvételi szándékukat
feltétlenül jelentsék be, de egyben
kötele3ek igazolni, hom.J· tagsftgi
dHukat lefizették

II polgári légoltalom. Magyar
ország honi légvédelmét a Honvé
deimi Miniszter vezeti és irányitja.
Legfőbb szerve a m. kir. országos
légvédelmi parancsnok. A légvéde
lem szempontjából az ország terü
lete a szerint biráltatik el, amint
az, vagy annak egyes részei, terü
letei ki'ltonai, gazdasági. l<özJeke
dési és eg!-jeb szempontokból fon
tossággal birnak. Tehát a légvéde-"
lern hatályosabb ott, ahol érzékel1y
és fontos menteni· valők vi'lnnah'. I
Pid. katonai székheJye'k, raktárak,
gyárak. hidak, vasutak, stb Egyes'
helyeken tehát il megszervezés kü
lönös fontossággal bir. A lég(jlta~

lom megszervezésére az u. n fég~

oltalmi közületek . szolgálnak, azaz
a városok, a községek. ipartelepek,
stb, Ezek az elóbb emlitett szem
pontok ból osztályoztatnak és szer
vezés és irányitás szempontjából
be vannak be vannak osztva a lég
védelmi kerületel{be. Endrőd köz
ség szintén légoltaJmi közületnek
van minősitve és i:l szegedi légvé
delmi kerülethez tartozik.

Minden légoltalmi közület, tehát
jelen esetben Endrőd község lég
oltalmának előkészítése a légoltal
mi vezető kötelessége, aki a köz
ségi főjegyző. Ö vezeti és irányit
ja a szervezést, . fejlesztést a lég
védelmi kerület utasitiJsai alapján
és sulyos felelősséggel tartozik a
község lég0ltalmi berendezkedésé
nek helyességQérf és célszerüsége-

Kozma M.iklós belfigyminisz",: /' II mezőgazdasági tovább:"
terlem!Jndott. ~ebr~.r 3-~~ Ma- 'képző fiuiskolába a községi is
gyarorszag Kormanyzo)a vltez le- kolas7.ék f. hó tI-én' megtartott
veldi Kozma Miklós magyar ki- gyűlésében Hunya Lajos tanité..t az
rályi titkos tanácsost belügyminisz- ismétlő iskola igazgatójává válasz
teri állásától saját kérelmére felmen- totta me~.

ti, s második kéziratában szokatla- Községi főjegyző! és Szabó
nul meleg hangon "a belügyminisz- József tüzoltó parancsnokot a lég
térium élén fáradhatatlan buzgalom- védelmi teendők pontos és részletes
mal, önzetlen odaadással és körül- elsajátitása céljából a felettes hatóság
tekintél energiával kifejtett igen ,ér- a f. hó 16-án Budapesten tartandó,
tékes, és kiváló szolgálatai ujabb el- illetve kezdődő három napos tan
is,meréséül a magyar országgyülés folyamra kirendelte.
f~lsöhiÍzának tagjává élethossziglan"
kinevezte. Kozma Miklós belügymi- Dr. Sorbán Jenő járási főszol- ,
nis~ternek nemcsak a társadi\lmi rend gabiró ur első évnegyedi hivatal
és közbiztonság megszilárditását és vizsgálatait f. hó 8-10 napjain il

a népegészségügy felkarolálását ered- községházán lefolytatta. A vizsgálat
ményező belügyi munkásságát figyel- eredménye felett a legteljesebb
te élénk érdeklödésse1 a falu népe megelégedését nyilvánította.
de Endrőd lakossága nagy hálával, II kisál1ási haszonbérlők a
és szeretettel gondol mélységes faj- községi elöljáróság közbenjöttével
és emberbaráti szeretetről tanusko- szerves mozgalmat inditottak, hogy
dó magatartására az endrődi gyászos a már 20 év· óta évenként bérelt
sortűz idején. Hogya szerencsétle- lovag Wacht!er Lothár féle birt{Jkot I
nül jár.tak hozzátartozói és árvái te- hosszabb - 15-20 évi - haszon- l'
kintélyes anyagi kárpótlást és nehéz bérletre nyerhessék el. A tárgyalá-
óráikban emberileg vigasztalást nyer- sok folyamatban vannak. . I
tek, .abban Kozma Miklós jószivének I
volt oroszlán része. Sajnáljuk lávo- ,Méhészeti tanfolyamot far-
zását, de reméljük az ország és a tottunk az elmult napokban három
magyar nép érdekében, hogy még napon keresztül a méhészeti felÜ-'

l 2'yelőséo-o által.viszont átjuk öt a kormányzati ~
fórumon. II spanyol harcterekről az

utóbbi napokban nag-v gyözelmeket I
. jelentettek a nemzeti csapatok. A'

mabgai tartomány dfoglaiásával vég- I

leg javukra döntötlék el a forrad a- i
lom sorsát. Legutóbb a madridi
frontszakaszon a nemzetközi vörös
dandár egy zászlóalját :semmisitették
meg. '- A nagy számban elfogott
foglyok között 40 angol alatvaló is
volt.

Hailé Szelasszié, Abr.sszinia,
lrónjavesztett négusa állitólag Nóg
rádmegye megszállott részén akar I
nagyobb birtokot vásárolni. Ezzel
az eseménnyel kapcsolat irta meg
vidám stófáit a nagyszerü krokiiró:
dr. Liszt Nándor Utólagos engedé- .
lyével közöljük is:
Szánt az ökör, recece, Ihaj, csuhaj, recece,
Csörög-csattog a járom. Bebuvik a zekébe.
Birtokot vesz Szelass7.ié Daruszőru tevét Jog
A nyáron. Az ekébe.
Ha Nógrádban a legelőt Puli helyellmajom őrzi

Kaszálja, A nyáját ...
Minden lánynak, recece, Ráncba szedi, rec<ce,
Tátva marad a szája... Szép fekete gatyáját.

Ha megveti, recece,
Fődbirtoka alapját,
Félrecsapja abébai
Kalapját ...
Kipederi a szakállát
Hegyesnek ...
Akik látják, recece,
Ijedtükben elesnek ...

Pick lldolf dollárhamisitót há
romévi fegyházra itélte a budapesti
büntetőtörvényszék. Az itélet nem
jogerős.

Domonyi M.iksa szeszgyárost
és két alkalmazoltját szeszjövedéki
kihágás miatt 240.000 pengő pénz
büntetésre ítélte abalasagyarmati
törvényszék.

Ökőllel verte agyon feleségét
Somogyi József sárkezi gazda, mert
a házuk eladásából kapott 1600
pengőt nem akarta engedni, hogy
elmulassa. A csendőrség letartóztatta.

Tntott -mütét miatt 8 havi
börtönre: i télte a kalocsailörvényszék
dr. Schwer~r Tibor kalocsai orvost,
aki két fiatalkoru leányt bünös mó
don szabaditott meg terhétől. A két
leány csak 3-3 havi fogházbünte
tést kapot t. Szomoru jelenség, cse
kély büntetés.

Főispánunk hazaérkezett. 
Vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla vár
megyénk főispánja olaszországi nász
utjáról ifju hitvesével ~zerdán, feb
ruár17-én '~"isszaérkezett Gyulára.
- A- fiatal pár utközben Nápolyt,
Rómát "ésNelencétis érintette;- majd
San Remoban - töltöttek hosszabb
időt. Rómában felkeresték az apos
tol-fejedelem: szent Péter sirját és
buzgó imában kérték közbenjárását
Krisztusnál szegény magyar hazánk
érdekében. - A gyomai állom<Íson
a járás vezető emberei élén báró
Maasburg Kornél tb. főszolgabiró

üdvözölte a dr. Sorbán Jenő főbiró

kiséretében utazó és az otthonába
térőfőispánunkat,:s gyönyörű virág
csokorral kedveskedett a "Méltósá
gos és Nemzetes Főispánné Asszony
nak."-

Dr. Vajag Károlyt, a belügymi
niszter személyi titkárát, Horthy Mik
lós kormányzó miniszteri tanácsossá
nevezte ki. Kiváló szakembert, rend
kivülszeretetr<:méltó egy.éniséget ért
a magas kitüntetés. Vajay l:anácsos
- Kozma belügyminiszte;- kiséreté
ben ismételten megfordult Endrődön,

s -nagy megértéssel volt' falunk és
népünlc iránt. Meleg szivvel köszönt
jükl

- Julianna -holland trónörökösnő

és férje, Bernhard herceg két napot
Budapesten töltöttek. A királyi me
nyecske nagyon kiváncsi volt a kecs
keméti "barack-pálinkára". Megkós
tolta, s bár alaposan megköhögtette
az _erős ital, de azért megdicsérte.

II képviselőház megkezdte az
ajánlási rendszer reformjának a tár
gyalását. Darányi Kálmán dr. mi

-nisztere1nök nagy beszédben indo
kolta meg a képviselőjelölés gyakor
latban fiaskót vallott régi rendelke
zéseinek -megváltoztatását célzó uj
törvényjavaslatöt. Soltész János kis
gazda a javaslat ellen, Antal István
v. államtitkár a javaslat mellett tar
tott nagy figyelmet keltő beszédet.
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Aközségi
képviselőtesliilet

, f. évi január 29-én rendkivüli köz
gyülést tartott, melyen a tagok csak
nem kivétel nélkül megjelentek. A
nagy érdeklődés nem volt indoko
latlan, mert komoly és nagy hord
erejü kérdések foglalkoztatták a köz
gyűlést.

Elsősorban is meleg szeretettel és
lelkesedéssel üdvözölte il közg-yüiés
vármegyénk Főispánjit h~zasságkö

tése alkalmából. A nyugalomba ké
szülö Kiss Nagy Siindor irodaliszt
részére április 30-ig ujabb sZab:ld
ságot engedélyezdt azzal, hogy ezen
idő alatt kötelef; nyugdijaztatását
kérelmezni.

A' községi igazgatás terén az
utóbbi évtizedben keletkezett terhes
és nagy munkatöbblet zavartalan el
látása, az adóügyek könnyebb és
gördülékenyebb biztositása, a köz
ségi. háztartás ckszerü vitele és köz
sé~i főjegyzőnek a vezetési teendők

intenzivebb ellátása érdekében lehető

teiJcnncnlcsitésc cdjnból il ki>zgyii
léselhalározta az öp.álló tözségi
adóhivatal létesítését, továbbá a
szárriügyi jegyzői állást átszervezte
közigazgatási jegyzői állássá és a
közigazgatási ügyeket, melyek ez
~deig:' csaknem teljes egészében fő

jegyző iigykörébe tartoztak, átutalta
közigazgatási' jegyző hatáskörébe. I
Viszont a számügyi teendők és a
háztartási ügyek főjegyző ügykörébe
kerülnek, melynek sikeres megoldása
céljából főjegyzőből, javadaimi ellen
őrbőI, községi gazdából és fogyasz
tásiadókezeIőböl megalakitotta a
javadaJmi hivatalt. Végül az ujjá
szervezett bel- és külterület i rendőr

ség- szolgálati. és fegyelmi ügyeinek
a község érdekeit kielégitő ellátá
sával. egy rendőrbiztosi állást szer
vezet!. Az előbb emlitett átszerve
zések szükségessé tették a munka
erő létszámának két fővel való sza
poritását,. ami azonban' feltétlenül
maga után vonja az iclei~lenes

munkaefők beszüntetését.
M~gáIlapitotta a községi rendör

ség szolgálati :;zabályzatát és ezzel
a községi rendőröknél az államrend
örséggel azonos ranglétrát honosi-

~ tolta: Az ezbzs.é.g:védő ház céljára
l a föjegyzői lakást véglege:>cn ki

jelölte.' Ezen épületnek megfelelő

berendezésére és . átalakitására ug'y
a vármegyétől, mint az államtól se
gély: kére!mezését határozt3. el. V ár
megyénk alispánja a Csern1l5 Mihály
apát 'urból és Ljegyzőből álló s
ezen' segély kérelmezése céljából
előtte megjelent küldöttségnek f. hó
5-én ezt a segélyt meg is igérte.
Az e.gbzség:-védő.Jl.á7~uz~énysorsu

nép egész~égvédelmét és a tllberkU:
lózis;' gyermekhalandóság, véloajok,
trachoma s egyéb népbeteg-ségck
elleni intenziv védekezést fog-ja szol
gálnL Ezen intézmény szükségessé
tette a főjegyzői lakás kúdésének
megoldását s e célra a közgyülés a
törzsvagyon alapot rendelte fdhnsz
nálni azzal, hogy a volt csendőrlak

tanya helyén uj' föjegyzői lak épit
'tessék.

Elfogadta a közgyiilés a módo~

sitott husviszgálati és hirdetési sza
bályrencleletet. Lényegesen mérsé
kelte a hatósági husszék köitségeit
és vendéglősök kocsmárosok részére
a helyszinén való vágást a husvizs
gálati kötelezettség- fenntartásával
megengedte. A HONSz helyi cso
portja részére a Kenyeres-féle ház
megvételét elhatároz.ta. A nagylaposi I
iskolát megszervezés és felépités I
céljából a Róm. Kath. E2'Yháznak

átengedte, miután a község ismételt
kérelmére az állam ~zen iskolához
segitséget nem adott.

A községi területek vadászati jo
gát <.:z Endrődi Vadásztársaságnak
szabadkézből 12 évre bérhe adt",
évi 650 pengő h,.szonbérért, szoros
és szigoru olyan irányu fe-Itételek
mellett, meiy(;k a vadá domány sza
porodását lehetövé teszik. A kon
dorostanyai székház és piactér me~
vételére, valamint fásítási lHWlkáLi

tokra 5000 pengő fiiggö~ölcsön fel
vételét határo;'ta el. Ozv. Szeles
Istvánné, Németh János, Fiilöp A:ld
rás, Alt Imre, Szujó Elek volt köz
ségi alkalmazottak ré5zére rokkant
sági, illetve öregségi nyugdijat folyó
sitott. Homok János földbér/őnek

hátralékos haszon bérének megfizeté
sére komoly indokokból halasztást
engedélyezett. Kuiik György kár
talanitási kéreimét, mint alaptalant
e1utasitotla. Megállapitotta a gyám
pénz.tári kösös kamatkulcsot f. év
első felére. - Négy dc:rab bika és
5 dru. tenyészkan beszerzésére állam
kölcsön felvételét mondotta ki. Sza
kállos Lajos Apponyi-uccai italmé
rőnek a sz:Ii..láiyozási vonal által
telke elöli eitcrülő 8 Cj-üJn}'i terü
letet eladt<t.

Végül a néhai Nagy József-féle
Király-ucca; házat szabadké7-bő! 
Hangya Pál és nejének 865 pengő.

'ért eladta s elfogadta ózv. Nagy
Istvánné kocsorhegyi lakos ajánlatát,
aki ingatlanát Vidaházba való helye
zése ellenében a községndt aján
dékozta.

1\z endrődi Honsz
fiók közgyülése

Az endrődi hadirokkanlak, özve
gyek és árvák. január hó 31-én évi
rendes közgyfilésél Tóth István ei
nök nyiiolla meg, amelyen résztlJeli
daráspol páci Darás Sándor dr.
oyug. kultuszminiszteri főtanácsos,

aHonsz orsz. központjának kikűldölte,

Csernus Mihály apát-plebllnos, Har
sányi László közs. főjegyző, dr.
Hanyecz Vince közs. jegyző, az
elöljáróság és képviselőle-s:üiet Wbb
tagja. Dr. Darás Sándor közp. ki
ktildöt! felszólalásban külön is meg~

köszönte a helyi ha tóságr.ak azl a
jóindul"lu atyai gondoskodás!,
amelyet Harsányi László főjegyzb

kezdeményezésére cl hadígondozoliak
érdel{ében ~ifejt. Harsányi László
föjegyzö meleg szavakkal köszöni
meg a közgyülésnek ld:ünlelö bi7.al·
máI. hogy diszelnöknek v;ílas7.10U~k.

Végül Csernus Miháiy ap~i- plebéinos
kilar!ásra, egymás szereietére és
meRbecsOlésére buzdilolta B :agcka!.
A Himnusz ha'lgjaiv31 ért vége! ;:;z
impozáns lefolyású kÜ7gyülés, amely I
után a Hősölc emlékművéhcl. vonul
tak: dr. DJrás központi. kiy:tild9t~ i
megkoszoruzla a viiághaboíU hOSI J
haiotiainak eml~két hirdelŐ szobrot:

1\z Endrődi Vörös-
kereszt-Fiókegylet

február hó 8-áll a katolikus Nép.
házban rendezte szokásos műsoros

t~nces(éjét. 19~n nagyszámu közön
ség !öltölle meg a Népház nagyter
mét, közöllűk dr. Sorbán Jenő járási
föszolgabiró és neje, valamint az
endrődi intelligencia. csaknem Osz
szes tagja és a helyi iparos- és
gazdatársadalom számoitellő tagjai.

A müsort Farkasinszki Imre zene
karának nyitánya vezetle be. Az
endrödi ifjusági Vöröskereszt ének
karti Benke Lajos vezetésével nagy si~

kerrel adia elő Benke: Cicikom cickom
c. dalát. Duda Klára hatásoi szavalLita

után Magyari Anna lanárnő a Vö
röskereszt békebeli feladatairól be
szélt. Az Endrödi Ip:Jros Dalkör
Benke Lajos vezetésével Mozart:
Szövetségi dalát énekelie disztingvált
finomsággal. Dr. Hunya Sándor ta~

nér a Vöröskereszt háborus felada
lait mél/alta, majd FöJfö/dy Béla
igen nagy hatással énekelt Apáczai
István dalokal zenekari kiséretieJ.
Harsányi László főjegyző humoros
rádiós hirei igen sok kacajt váltotlak
ki a közönségböl, amely után az
endrődi ifjusági Vöröskereszt ének
kara Benke: Hej. görbénye, gÖrbé
nye c. dalál adta elő, majd "A se~

Iyempincsi" c. tréfával mulatialták a
nagyszámu elökeJő kOzönsége'. Az
Iparos Dalkör vegyeskarának preci
zen előadott Tánckanonja és Far·
kasimzki Imre zenes7.áma zárta be
a niv6s műsort, amelyet tánc köve·
tetl - virágo:> jó hangulatban - a
hajnali órákig.

~~=~~~

.az Alföldi Zöidmező
Szövetség...be

tömörült endrődi gazdatársadalom
január hó 30~lÍn délután 4 órakor a
i(özseglláz tanácstermében népes év~

záró értekezletet tartott. A várme@e
képviseletében megjelent Dr. Sorbán
Jenő főszolgabiró úr, a szövetséget
pedig Tolvay Z. Géza igazgató kép
viselte. Ott volt a községi előljáró

ság teljes számban és a Zöldmező

gazdák, mintegy 200~an. Kalmár
Imre biró megnyitó üdvözlése után
Kovács S~ndor zöldmező titkár ol
vasta fei a tevékenységi jelentést,
meiyben kézzelfogható módon vá
zolta II szövetség áldásos tevékeny~

ségél. Utána Tolvay Z. Géza igaz
gató nyujtolla át Kovács Sándor
titkarnak törzslitkárrá történt kine~

vezéséről szóló diszes oklevelet, és
meleg szavaJ(kal méltatta Kovács
Sándor zőJdmező tevékenységét,
mely ritka eredmén':{eket mutat aZOn
rövid pár év alatt, mnióta a szövet
~ég müködését ElIdrődön me~l(e2dte.
Udvözölle a törzstitlH'Irt Dr Sorbán
Jenő főszolgabiró is .és községi fő~

jeg~ző. Járási főszolgabiróugyanek~
kor osztolia ki az O.M.G.E. dijait a
megyei buzakiállitás endrődi nyer
teseinelc. Dr. Tükör!:! lózsef bronz
érmet, Fülöp József )dsgazda pedig
öiszo!{ieve!et !<apott. Föjegyző záró
szavni és a himnusz eléneldésével
éri véget a lélekemelő évzáró ün~

nep:;ég. melyet este a Kisg3zdal{ör~

ben 150 teritékes tácsf:s vaCSora [{ö
velett. ahol kitünő és meleg e~;yet~

értésbell találkoztak nem csak a
zöldmezőgazdák, hanem a falu ve~

.zetői is.
Szarvasmarha törzsköngvezés
iránt már régóta folt]il{ a tevékeny
ség és él küzdelem községünkben.
A zöldmező mozg?lom me9(>rősödé~

vel itt is célhoz jutott a I(özség gaz
c.lit!,özönsége. Hosszas és többszöri
utánjáré1s által és járúsi 4l'lZdasági
felii9~elő Ilr hathatós közreműkö

désével fO!9ó hó 5- én és 6-án meg
türiént II törzskönyvezés. A ~zar

vasmarhil tenyésztők országos és
mcgyei egyesületéneil, a mezőgaz

dasági kamara kiküJdötleinek és
gazdasági relügye!ó részvételével fl

felhajtott 140 drb. rnarhából 68 drb-ot
soroztak törzs!{önyvezésre alkalmas
nak s igy ezeket törzskönyvezték is.
A kiküldötlek meg voltak plégedve
8Z endrődi jószágállümány viszony
lagos minőségével és ha a törzs~

k6nyvezett állatok (j me~adott u!a
sitásoJ< szerint fognak megfelelő bá
.1ásmódhan és tal(armám.jozásban ré
szesilietni, minden rem~ny meg van i
iH ra , hogy a l,özség szarvasmarha I
t~nyésztés~ a kÖ2e.~i ~vekben jelen-

. tosen fel tog lenduint.

Hz állati vér okszerü
felhasználása

a néptáplálhozásban egyre nagyobb
tért hódit és különösen l~ivánatos,

hogya szegényebb néprétegelc az
állati vérben rejlő nagy tápértéket
minél jobban igénybe vegyék. Az
állati vérnek nagy része értéknélkül
elpocsékolódik, tehát felhasználása
nagyon indokolt, mert ingyen vagy
csel(ély árért beszerezhető. Felhivjuk
a lakosság figyeImét az áll[)li vér
lehető kihasználására azz~l, hogya
vágással foglalkozó baromfi szálli~

tókat és a községi vágóhidat vér
szerzés céljából keressék fel. Köz':' .
(ünk néhány receptet, melyek a vér
izletes elkészilését lehetövé teszik. .

RECEPTEK.
1. Libaaprólék vérrel: Megölt liba

vérét felfogjuk egy edénybe és ke~

vés ecetet meg sót vegyitve hozzá,
addig kevergetjük, mig kihül. 1\ li-:
ba aprólékot zöldséges és sós viz~

ben puhára főzzük. Ha ez megtör~

tént 2 kanál lisztből és l kanál li~

baz,irból rántást keverünk, felereszt· .
jük pár kanállal abból a-léből, ami:
ben a liba fólt 1/4 óráig főzzük. Ek~

kor beleszüljük a vért, kevés cit~

romlével izesitjük, belehelyezzük az
aprólékot és pár percig együtt főz':'

zük. A levét, ha l{ell, tetszés szerint
. szaporithatjuk azzal a lével, amiben.
az aprólék főtt.

2. Marha hus vérrel bevonva: Vágd
ki egy darab husból a csontot és
mócsingot. sulykold meg keményen,
végy borsot, szegfüvet, apróra vag~

dalt citrom héjat, majorannát, zuzd
össze, keverd egy marék só \{özé,
a hust dörgöld be vele és engedd
egy éjjel igy állni, másnap mosd le
róla a felesleges sót, tégy egy ser
penyőbe nagy kockára vágott sza':'
loonát a hus fölé, tedd kemencébe
és süsd 1/4 óráig, azután kend be
csibe, vagy galamb vérrel, süsd to
vább, de a vérrel kenést tovább kell
ismételni. Ha már kérget kapott a
hus, önts rá 4 del. bort, ugy ennyi
ecetet és 1 meszely (l{b. II del.) vi
zet, fedd be nedves papirossal és
párold 3 óráig, ezután készits hoz
zá olyanmártá~t, aminőt a rosté~

Iyoshoz szokás, szürd keresztül szi~

tán, il hust alkalmazd táira és a már~

Uist öntsd rá.
3. Csirke vérmartalékban : Ha meg

ölöd il csirkét, végy egy kis fazék
ba egy kis e~etet eresz bele a vért
és !(everd meg jól az ecettel, hogy
meg ne aludjék, azután tisztogasd
meg és készitsd el a csirkét, sózd
meg. tedd pároló edénybe néhány
szelet szalonnával, kettéhasogatott
és szegfiivel megtüzdel! vöröshagy;'
mával és néhány szem borssal és
szegfliborssal és párold ugy, hog!,
meg ne barnuljon, azután vedd ki
és hinls egy kis lisztet a lt're, bar- .
nitsd meg, ereszd fel hig lével, adj
hozzá egy kis citrom levet és fózd
1'1 jól együtt, akkor szürd át szitán;
add tele a csirkét és süsrt benne
addig, mig eléggé meg nem puhul.
Azután keverd a vért a Jé I{özé és
főzd el együtt néhány minutumig.

4. Libavér : l libavér, 6 kanál tej,
1 áztatott zsemle, 1 tojás, bors, ma;.
joranna 2S izlés szerint vöröshagy~

más zsirban meqsütni.
5. Vérleves: Hagyma, vérlepény

lepiritvél, vizzel fele esztve, tetszés
szerint izesitve (piro) paprika, egész
bors, ecet, babérlevéi) lehet habarni
tejfellel vagy kevés rántással elké
sziteni.

6 Vérvagdalt : Adagonként 10-15
dkg. vérlepény ledará:va, zsemlye
morzsával, áztatott zsemlyével, to';;
jással összeállitva, ugyanugy izesit
ve, mint a vagdalt hus.
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Oyomára érkező vonatok: Oyomáról induló vonatok:

Budapestről 2.21 Budapestre 0.05
Békéscsabáról 5.38 Békéscsabára 2.31
Budapeströl 6.34 Dél'aványára 3.43
Dévaványáról 6.55 Budapestre 545
Békéscsabáról gyors - 10.06 Békéscsabára 6.35
Budapestről ]0.27 Budapestre gyors 10.07
Dévaványáról 11.47 Békéscsabára 10.35
Budapestről gyors 11.57 Békéscsabára gyors - 11.5B
Békéscsabáról gyors- 14.20 Dévaványára 12.45
Dévaványáról 16.51 Budapestre 14.30
BékéscsabáróI gyors - 16.58 Budapestre gyors 16.59
Budapestről 20.39 Dévaványára 17.41
Dévaványár61 22.00 Békéscsabára 20,49
Békéscsabárói 23.56 Dévaványára 20.50

2 ~'(g as I

MENETREND

Parcellázás

Az Endrőd-Gyomai Takarék

pénztár Rt. mindenféle

gabonaneműt
magas piaci áron

VÁSÁROL.

Mezóturon és

ELADÓ HÁZ. Özv Timár Péterné
II., 549. szám alalt levő háza eladó.

Elado' kedvező fizetési felté
telek mellett B kishold

föld, aNagyperes dillőben; Décs
páskumon 2000 négyszögöl, Dávid
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ÉrdeRlödni lehet: Békéscsabán, a
Békésmegyei Keresk. Bsnknál.
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Endrődön

6ru'ber ád.

Szép ékszert

Jó órát

EndrŐd--6yomai

TaMarOMoenztar R. -l, EndrŐd
Fiókintézel: Gyoma. Tet.: Enc.;(6d 2.

Folyósít rövidlejáratu mezögazdasá~i

kölcsönöket. Elfogad felmondásnél
kUli betéteket a legmagasabb kamat.

mellett.
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Órdk, ékszerek, szem
Uvegek nagy ra klára,
dísztárgyak. Óra- ék
szer javilás pon loS
alkatrészekl<el, jótál
lás melleit, saját
mUhelyemben. -

.a Katolikus Népszövet...
ség TemetkezésI
Segitópénztártl
utján mindenki könnyilhet
az elhalálozás miattlelent
kezögondon, megnyugvást
szerezhel magána k éS csa-

ládjának

Iratkozzék be t a g u l
Tagfelvélel és a díjak be
fizetése azEndröd-Gyomai
Takarékpénztár R.l.-nál
Endr6dön. Ta fl lehet min
den 14-65 év közölti egyén
Orvosi vizsgála I nincsen I
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"Az Egyházmegyei HatósáR
1238/1934. Sl. énged~lyével.·

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

Walthier György
Főmunkalárs :

Csernus Mihály

...................................................

H8zadómentesS9g eS tltaro
zasi keduezm8nu 1937. éure

bánia hivatalhoz kériink minden
címzést, hol az ügyet lIzonl1al elin
tézik s felvilágosítást nyujtanak.

Gabonapiac. Az elmult hetek
ben nagy áre5ésekről számolhatunk
be. l\ buza (80-as) 20'-, az árpa
16'-, a zab 18'-, a tengeri 12
pengő körül mozog budapesti pari
tásban.

Hz állatpiacon a l~D kilós zsÍJ
sertés 120, a könnyü zsirsertés 110
- 116-, az angol hussertés 120
124 filléres áron kelt. l\ szoposbor
juért 96-112 fillért I'Idtak minőség

szerint.
Tavaszi buzát eladásra kinál II

Tiszántuli Gazdák ÁI'attényészfö és
Értékesitö Rt. Budapest, V.• Nádor
u. 3B. Tavaszi huza vetömagot el
adásra kinál Nagy Sándor gazdasá
ga Kemenespálfa, up. Jánoshát:a,
Vasmegye.

Akik olcsó és kitűnő minőségü

takarmányrépamag és takarmánycu
korrépama!-jot akarnak beszerezni
olcsó áron, azok e hónapban szük
ségleteiket jegyeztessék elő :'1 Nép
házi ~.zövetkezetben

Nehány nap mulva !t':jár a jelen·
leg évényben lévő házadómentességi

·rendelet és ugy azepitök, . mint az
épiltelők sUrgették a házadómentes
ség meghosszabbítását.

Az uj rendelellervezel már elké
stUlt. Az uj épílési házadókedvez
mény elsősorban területi vonatko
zásban tér el az eddigitőJ. Az adó·
mentességet csak egyp- utvonalakra,
egyes házlömbökre, ih, .ve házakra
fogják engedélyezni, mig az általá
nos adókedvezmény szilkebb térre
szorilkozik, Az uj rendelet elsősor·

ban a városrendezési érdekeket tart
ja szemt'lőll.

Ugymint a multban, ezévben is
ki fogják adni a latarozási rendeleteI.

Az uj házadómenlességi rendelet
a legrövidebb időn belűl nyilvános
ságra kerU!. (14.566-13.)

wel

nl w
z.

VASUTI

március ]7-22. napjain IIH!alld6 {)f

szágos mezőgazdasági kiálJitás meg
tekintésére a felurazó közönség ré
szére 50 %-03 kedvezményt biztosí
tott a M. Kir. Allamvasutakon és a
kezelésében lévő helyiérdekil vasu
takon. A kedvezményes utazásra jo
gositö igazolvány ára a .MÁV és az
összes többi közlekedési társulatok
vonalaira szólóan egységesen 1.30
pengő. Az igazolványt ennek az
összegnek postabélyegben való be
küldése ellenében, az igénybevevő

nevének és a kiinduló állomásnak a
közlése mellett, az országos mező

gazdasági kiállitás rendezöbizolfsá
gálól (Budapest, IK, Közlelek ulca
B. szám) kell igényelni, de besze
rezhetők az igazolványok az utazá
si irodák, gazdastigi egyesUIetek,
gazdakörök és szövetkezelek utján
is.

A kedvezményes utazásra jogo
sító igazolvány a Budapestre uta
zásra március 11-töl-22-ig, a visz
szautazásra március 17-tőJ-március

31-ig bezáróan érvényes és hasz
nálhafó; bármelyik kocsiosztályban
feljogosit az 50 %-os kedvezményre.
Az 50 %·os kedvezményes utazás
lehetöségét tehát a husvétot Buda
pesten tölteni kivánók is élvezhetik,
mert az ünnep ulán az igazolvány
és az ideutazási . jegy birtokában
dijmentesen ulazhatnak haza.

Nagyszénás község határában 
gróf Festetics Sándorné szül. gróf
Károlyi Julia 4900 kat. holdas nagy
birtoka eJadóvá tétetett, s azt .az
Olasz-Magy~r Bank felparcellázás
céljából megvette. A megkötött szer
ződést a m. kir. Földmivelésügyi
Mini3ztérium jóvá is hagyta.

Értesülésünk szerint az Olasz
Magyar Bank a parcellázást oly mó
don hajtaná végre, hogy a lejegy
zett ingatlan rész flO százalékát a
szerződés aláirásakor, 60 százalékát
pedig tiz év alatt - 5 ~zázalékos

kamat meHett - kellene kifizetni.
A nagyszénási (Békés m.) rk. plé-

FöldmunM8su8l1alMOló
szöuetkezet

alakul' E.~drődön~ Régi vágya az
endrődi kubikusmunkásoknak, hogy
munkaváJlalkozó szövetkezetet ala
ki/sanak, s ekként nagyobb munka
alkalmak megszerzését biztosi/hassák
az endrődi 1300 kubikus munkás
családnak. Tiz év elött Csernus
Mihály apát-plebános már érintke
:t:ésbe lépett a tiszántuli fÖldmunkás
vállalkozó s2:Jvetkezelek vezetöségé
vel és az országos elnökséggel, ak
kor azonban elmaradI a szövetkezés.
Most Sorbán Jenő . föszolgabiró és
Harsányi László főjegyző kezdemé
nyezésére a szövetkezetek országos
vezére: dr. S!euer György ny. ál
lamtitkár érkezeIt február IB-ári
Endrödre,· hogya munkások veze·
töivel megtár~yalja a szövetkezet ala
kilásána k lehetőF<égét és feltételeit.
Nem kell mondanunk, hogy mily
rendkivUli fontosságu munkásaink
elhelyezését tekintve a vállalkozó
szövetkezet alakítása, hisszUk, hogy
munkásaink kellően megfontolják és
értékelik· az Ugy fontosságát és nem
Ulnek fel demagóg félrevezetésnek.

Rendkiuiili tenueSZ8natbe·
szerzesi .. keduezmenuek a

.meZÖgazdaS8gi ki811it8son
. . .' . , . ,":

. A március 17-én megnyiló orszá-
gos mezőgazdasági kiállitáson a le
nyészállatbeszerzést ebbell az évben
a következő nagyértékU rendkivUli
kedvezmények szolgálják:

A k i á I I i I á s o n vásárolt te
nyészállatok hazaszállitásának vasuti
fuvardiját teljes egészében a rende
zöség fogja viselni és csak a fuvar
dijon kivül felmerUlő kisebb költ
ségek (állatorvosi dij, eselJeg 8 ki
sérő dija) f·fizetendők. E rendkivüli
szálJitási kedvezm~ny révén a leg~

távolabb eső vidékek is vásárolhat
nak a kiálJilás gazdag és értékes
anyagábóJ, mert a vételárat nem ter
helik a szállilás egyébként jelentős

köllségei.
A kiállitás vásári forgalmának to

vábbi értékes támogatását jelenti,
. hogy a földmivelésilgyi minisztérium
a magántenyésztők számára ked
vezményes tenyészállat beszerzési hi
telt engedélyezett. Aki ezt a ~;'hitelt

igénybe óhajtja venni, igén'ylését
legkésőbb február 25-ig jelentse be
a rendezöbizottságnál (Budapest, IX
Köztelek utca B.)

VégOl rendkivüli kedvezményben
fognak részesülni a községek és
közbirtokosságok vásárlásai ls, a
mennyiben a földmivelésügyi mi
nisztérium a gazdasági felügyelősé

gek közbejöllével történő vásárlása
iknál 8Z apaállatok vételárából20 Ofo
ig terjedhető, átlagban 15 % rend
kivüli árvisszatérilést engedélyezett.

A m. kir. kereskedelemügyi mi_o
niszférium az OMGE kérésére a



I-IITBUZGllLMI, KÖZGl\ZDllSAGI ÉS SZOCIALPOLITIKl\I FOLYÚIR.AT
. ~ ...- -...:': .<:

Bartha Andrál

S Igéd árnyán kellett .. '
Csúfos halált halni. .'

Nagycsütörtök eatén:····
Kék ibolyák terhén .r

Bolyhoz a fény gyás:r.f .és .
Csodasiró fodrot,.
S Veronikás-kend5t~'···:·
Nyujt minden, leo~i'&Ú--." ..
Ha megia t8g~dtúnic;· .'
E~y volt, ~ess~i nyárba',
M" elmegyünk Honád
A Kálváriára! , .•

Szidnak, megkötöznek;
Bibor-rongyot löknek
Felsebzett váliadra
És kezedhe nádat,
S röhögő bitangok
Köpik le orcádat,
Mert sok ós:li szennyet
Meg tudtál tagadni,

'. Ijedt, levert néped ...
Mind, mind megtagadnak 
Halk szenvedésedben
Csak gúny nyög előtted,

És te, Uram, mégis
Megcaókolod őket l .

Ir:a: HUSZÁR KÁROLY nyug m. kir. miniszterelnök,

Nagycsütörtök estén
Kék ibolysk terhén .
Bolyhoz a fény gyászt és·
Csodasiró fodrot:
Óh, te lsten-Ember, 
Szegény, fájó, boldog:
Harminc ezüst pénz csak
Emberséged ára,
S csak anyád kisér el
A Kálváriára ••.

Bánatok csorognak;
Durván arculcsapuak,
É. magad maradsz meg
Bús tűrő magadnak,

-
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iNagYPén~t~l~k~sJ!es!!~~s~ó_utja aI Magyarságkettös Szentéve
r' megfeszitett Jézushoz vezeti a hívő embert.,
i f\ keresztény lélek előtt e vekből tanitását és élje a maga
~~ napon megismétlődik'az Ud- öntudatlan, álJatias,embertelen, XI. Pius pápa kegyességéből és hető azaz erkölcsi, anyagi és min~:
, vözitő szenvedl2sének történe- vértől gőzölgő vandál életét. a római Egyház erre illetékes vi- den irányu haszon, amely: ebből..

te. Mintha előtte roskadozna N p9ypéntek sötétségét akar- lágszervezetének egyhanguhatáro~ hazánkra fog származni.;.
sulyos keresztje alatt a meg- ják ráboritani a katolikus hitre zata folytán két éven át mind az Azok a százezrek, akik idegenboi

~ korbácsalt,elerőtlenedett]ézus, és meggyöződésre. hogy az őt földrésznek kőzfigyeime Magyar- ide sereglenek, megismerik orszá~'~
, akit sokan nem értettek, elá- levegőt ne ~apjon, a katolikus országra és fóképen Budapestre gunkat és nemzetünket, csak'termé;

rultak és meggyaláztak, Látja tiszta családi életre, hogy azt irán!Jul. 1938. május 25~30-ig '..·Ieszszetes, hogy mind barátainkká: vál;:
megcsufoltan, de fönséges meg~ beszennyezzék, az egész ke- az Eucharisztikus Világkongresszus nak. Felbecsülhetetlen szolgálatot.
nyugvással, csodás odaadással resztény társadalomra, hogy Budapesten, Négyszázmillió katoH- tesz ezzel a katolicizmus a hazának.-
függni a keresztfán, mintha azt megfojtsák .. ' kus hivó és az egész müvelt világ N~m fögunk gyüléseinken politizálni, .
most is azt suttogná & látod De minden romlottság és mármo~t lázasan· készülődik az de az a felemelkedett magasztos.
bünös, a te és embertársaid hanyatlás, minden anyagias- isteni és emberi szeretet nagy nem- érzület, amely az ilyeneucharisz~

tengersok vétkéért mily iszo- ság és eszeveszettség között zetkőzi ünnepségére, amelyre vala- tikus kongresszUsok eredménye'szo:"
nyuszenvedést és gyötrelmes sem vesz erőt rtijtunk a ke- mennyi keresztény nemzet elküldi a kolt lenni, jótékonyan fogja éreztet-:-·.
halált kell vállalnom l? serü csüggedés, a gyáva le- . maga szellemi kiválóságait és buz~ ni a maga hatását nemzetközLvo:,'-

És csak annak tudata enyhiti mondás és meghunnyászko- gó zarándokait. Százezernyi külföldi natkozásokban is. A lángralobban9;
részvevő .fájdalmunkat, hogy dás érzete, mert érezzük és vendég érkezik· gyönyörü főváro- katolikus szo!idaritás' lesz~llz ,.~g(:
Krisztus győzött, s a kínhalált biztosan tudjuk, hogy e sivár sunitba,' hogy itt tt;nubizonyságot jutalma imádságos fáradozásainknak.':
boldog föltámadás követt~, kor f~kete éjszakáján áttör a tegyen redithetetlen isténhitérŐI. Az Csucspontja az ünnepségé~n~k'

~:,-. _.";'JólesŐ érzés:-ballanLiLllusc . rusvéti föltámadás diadalmas Oltáriszentség maqasztos gondolata 1938 máj~sutolsó:.hetéb~Í1 cl~sz; •
. vétiha..angok zenga szavát, fénysugara és a· keresztény- 'eln'éitittja':a ~nágg'i"iMS'ád'aimh?s'i~i" amikor·,ca-··Szent:-Iml'e;_2vet-:.messzécc

amikor a világ minden taja és ség megdöbbenthetetlen bás- ellentéteket és CI -hivŐk· milliói a' fölülmúlÓ unneps~gek éS:- 4itafps~á; •
minden népe felé hirdetik, tyája mindvégig menhelye és szeretet jegyében bizonyságot tesz~ goklesznek, nevezetesen ~a~Sié~t
hogy az emberiség Megváltója I védője lesz azol<nak, akiknek nek Krisztus mellett. _ l\ kor égető Korona közszemlére-,' való:,:ltéíele, .
föltámadt és él I lelkében él és tettekben meg- nagy problémái fl világ legtudósabb egy félmillió hivő közösáldozás8·'

Örömünkbe azonban mégis nyilatkozik. a f~ltá~adt Krisz- és le~ragyogóbbb szónokai állal egy misén, hajóskörmenet azOltári~
keserü üröm vegyül, mert az tu"sban v,a!o er03 hIt! 1\ zen- nyernek rnegviláf;Jositást Budapesten szentséggel a Dunán, a Szent·Jobb.
emberiség hétkőznapjai inkább g~ husyetl harangok,- mo~t és az alheisÜI és világforradalmi hódoló körmenete az Rndrássy':utort
a nagypénteki szenvedést ujit-· mInt v~szhara~lgok ebr~s~,t~k bor-lalmak sötét éjszakájába bele- és a külföldi és· hazai'kőzönség .
ják és nem a föltámadás örö- az alvo kato!l~uso~ milllOl,t, ragyogtatjult a Krisztus evangéliu- külön és közös diszgyülései. Ezen...·
méből táplálkoznak, hogy s~ent h!tunk e~ egyha- mának fényességét. kivül nagy míivészi esemény'.?k, ki~

1\ föltámadt Krisztusban való zunk vedel mere, lelkunk men- Szent István királyunk megdicső- állítások, hangversenyek, n~pünne~·
h i t az üdvősség hajnala és t,ésére csataso~ba állj~nak ~s ülésének és a Palrona Hungariae pélyek. Csodás Játványokat igér az
feltétele, s népek, ors~ágok ontu,d~tos, tevek~ny, bat~r.hlt- tiszteleténel{ kilenczázados jubileu- ősi történelmi disz, az egyház' ra~
félrevezetett tömege~ a ke- vallu,elettel em~IJene~ ga,~aka,! ma alkalmából !{apla meg Magyar- gyogó pompája és valamennyi nép ':
resztre feszítik ilzf! az Istentagadas hompolygo ország gyön!:Jörü fővarosunkal a nemzeti viselete. Öt világrész mit?

K
. t ,". ,.:. k· t' hullámainö k. Nemzetközi· Euchar sztikus Kong- den szépsége fog felvonulni Buda-

rlSZ US~e>ro anal az em- K' t 'kl' "t ss st 'kh I '''1 A 'I' t t " '...... 'b~ri ~L,-( I .' bb ki cse' r1SZ us SZl ara epl ette re zu . sze e yeu , nagy VI ag-pes u calO. ' . ·.C.._......--i·"'l~ t egn~gy,ü ,n t I) anyaszenteg!lházát, melyet a városok és a nagy birodalmak után Magyar Testvérek, érezzétek át·

.~~: ;~h: k~mn e~1 t~?.rlt ":ol;~ pot~1 ;é~~~~~~td~~t~~~~ ~".3' ::~~tki~~~ia~:~~e,~~~~~:z~eJ:~;':s h:~ ::iV~~~~~:~.~~;:ö, az~;:~~~?;:,:~~
s gyarló, hitetlen analfabéták -. .' , zánkra~s népiinkre, l\ hit és sze- k' 'J • hf'l "k k'f tJ' 'k mint a gyava apostolok, hanem Ira !:l meg aláa után :kilenc~záz
,e remafiyar,aft~~k' I orgi':! a lássunk munk,ához. s' ö~ma- relet eszméje fog ragyogni minde- évvel is igy segiti.-és -áldja az', 6 ,
es meg, aml~ Ja ~ , . gunkban, csaladunkban, tarsa nekben, de szavakka! ki sem fejez- I nemzetét. ." ,~.;. .

. ; !l. krJsztu~l, erkolcs es er~ny dalmi körzeteinkben dolgoz
~tel~~e. a VIlag l,egragyogobb zunk Krisztusért, ~aját és fe
IdealjaIt produkaltJ, s most az lebarátaink erkölcsi és lelki

. erköl~~i,igazs~gok~thazugsá,g- , értékeinek megmentéseért !
ba fOJtjak, B tiszta Jellemet sar- Krisztus kétezeréves örök
ral p!szkitják, a~ eré,nY,t, a tis,z- sége: az evangélium,·, Szent
tesseget gunytargyava teszIk. István szelleme,. az évezredes

Ami szép, jó és nemes ki- magyarság régi nagysága es
··árad az evangéliumból, azt dicsősége kötelez bennünket
.homálybá boritják a tagadás arra. h09!l a trianoni rab ma-
és testiség búnös apostolai. gyar-ifjuság ne őrökös nagy-

Az istentagadás és hitkö- pénteki keserüségben és szen ..
zöny minden nap keresztet vedésben sinylödjön, hanem
ácsol, hogy ujra megfeszitse Szüz Mária boldog országá
Krisztust, letörölje a földszi - ban diadalmas husvéti ünnt?pet
néről Egyházát, kiirtsa a szí-I is megéljenl



Endrőd, 1937. március 15.

Istentiszteleti sorrend:
Virdgvasárnapján d. e. 10 órakor,

barka-szentelés. Nagyszerdán d. u:
'3 órakor Jeremiás siralmait énekel- '
jük. Nagycsütörtökön d. e. 9:órakor
nagymise. Az összes hitbuzgalmi
egyesületek közös szentáldozásra
járulnak. D. u. 3 órakor Jeremiás
siralmait énekeljük. Nagypénteken
reggel 9 órakor csonka-mise. - D.
u. 3 órakor - Jeremiás siralmai után

.az utolsó nagyböjti szenlbeszédet
mondja Csernus Mihály apátplebá..,
nos. D. u. 5 órakor szent kereszt
uti ájtfltosság. Este 6 órakor sient-
ségbetétel, amikor is az énekkar a
"Popule meus" -t énekli. Nagyszom
baton reggel 6 órakor szentségkité-
tel. 1/2 8 .órakor tüz- és husvéti
gyertya, majd keresztkut szentelés,
Délután 6 órakor feltámadás körme
net.

Husvét ünnepein a szokásos idö~

ben, végezzük a szentmiséket és
predikációkat.

Az első szentáldozók khérvasár
napon járulnak a szentségekhez;

Bérmálás,
Husvét után megkezdjük a bér.

málkozók összeirását. - A tankö
telesek és ismétlösók az illetékes
taneróknil iratkoznak. - A bérmá
landók tanítását április ll-én, va
sárnap délután 2 órakor kezdjük <I

templomban. - A külterületiek kü
lön oktatást kapnak az iskolákban.
- Akik nem vesznek részt a tani
tásban, azokat, nem bocsájtjuk ' bér
málásra. Figyelmeztetjük' a szülőket,

hOQ!-1 csak egyházilag érvényes h~~

zasságban élő katolikus egyéneket
kérjenek fel, bérmaszü]őkül. Akik
szegénységük miatt nem tudnak
bérrt1aszülőket szerezni, azok részé
re a hitbuzgalmi egyesületek' tagjai
közül kérünk fel bérmaszülőket. 
A bérmálás Endrődön május 14~én,

Kondorostanyán május l5"~n déle
lőtt lesz.

Tanyai istentiszteletek sorri.'ndje.
Március 21-én a \o-arjasi, március 29
én a csejti és öregkerti ' ' kápolnás
iskolákban, április 1t ~én a tanÍló
földi és öregirrrti, április 18-án a
polyákhalmi és viris,'!!.) április 25-é.,
csejti és öregkerti iskolákbtm m:::8
tunk be szentmiséket. - A husv 2ti
szentgyónásokat ez alkalommfll is
végezhetik a hivek.

Gyümölcsoltó boldogasszony ün
neJJét mivel Nagycsütörtökre
esik, - nem március 25-én, hanem
április 5-én ünnepli az' anyaszént
egyház. Nem kötelező ünnep.

Figyelem! Husvét a feltl1madás
ünnepe. A győzelmes Krisztus el·
várja tőlünk, hogy büneinktöl meg
tisztulva, lélekben feltámadva öl
tözzünk ünnepi ruhába és ünnepel
jük bensökben is az élet diadalma~
ünnepét. Szakilsunk tehát bűn-ron

gyainkkal, végezzük el bünbánó
szivvel husvéti szentgyónásunkat,
hogy Jézus költözzön oda és ke
gyelmével, örömeivel boldoggá tegye
ÜnnepJésÜnket. - Szegén!], koldus
mag!:Jiuok, nincs más menelwésüúk,
pártfogónk, segitőnk, csak az Ur
Jézus, miért nem ,közeledtek hát
hozzá?

Lelkigyakorlatok. Az endrődi női

és leány hitbuzgalmi egyesületek

tagjai részére tartott szépen sikerült

triduumot Balázskovics József igaz

gató, szaléziánus atya. - A beszé~

deken igen szép számu hallgatóság

vett részt és nagy tömegben járul

tak a közös szentáldozáshoz. - A

fiatalabb asszonyok és leányok kö

zül azonban még sokat nem láttunk

az áldoztató oltárnál I ? - Jézus

őket is hivja'

Kondorostanyai templomunkban
március t t -14 napjain tartottak fi

lelkigyakorlatokMarton Béla szalézi
atyát a hivek szép száma hallgatott
állandóan nagy figyelemmel és áhi
tattal. A lelkigyakorlat igen szép
eredményeket könyvelhet el, mert a
gyermekeket nem számítva, csak
felnőttek több mint 700-an végezték
el a szentgyónásukat, s a felnöttek
szentáldozásainak a száma a lelki
gyakorlatok alatt kb.lOoo volt. Márc.
l4-én vasárnap közös szentáldozás
sal fejeződött be a lelkigyakorlat.
Lélekemelő látvány volt, amint szent
áldozáskor a templomban lévő hi~

veknek tömege megmozdult, s talán
senki sem volt a templomban, aki
az áldoztatóasztalhoz ne térdelt vol
na. A nagymise után Marton Béla
szalézi atya szeretettel bucsuzott el
a kondorostanyai hivektöl, akiket
kért, hogyalelkigyakorlatban ka
pott' nagy kegyelmeket őrizzék meg
és gyümö!csöztessék lelld.ikben.

HÁRMAS- KOROS

2. A kulturdlis és .~ajtó szakosz
tály feladata leend ismertetni a
néppel a nagy király törvényhozói
müködését, kimutatni amlak benső

séges kapcsolatát a katolikus anya
szentegyház erkölcsi törvényeivel, I
ismeretterjesztő előadásokon bemu
tatni és magyarázni Szent Istvánnak
fiához: szent Imréhez intézett örök
becsü intelmeit, első szent királyunk-

, nak az ~gyház Fejével való benső

séges viszonyát.
Sürgeti a Központot, hogy pályá"

zatok kiirásával megfelelő szindara
bokat irasson a katolikus irógárdá
val, mert mükedvelő ifjuságunk
nagy hiányát érzi a nivós, valláser
kölcsi tékintetben is kifogástalan,
falun is előadható szinmüveknek.

Nagy örömmel üdvözli és széles j
körben terjesztésre ajánlja az Uj
Élet kiadásában megjelenő olcsó
regényeket. A Palládis kiadásai igen
népszerüek lettek mindenfelé, kivá
natos, hogya 10 filléres uj regény
sorozat is hasonló théma-körben
mozogjon.

Ezzel kapcsolatban míndenütt
megvalósitandónak tartja a "Katoli
kus Népkönyvtárak" létesítését. A
Szent István-társulat kiadványaiból
50%-os kedvezményének biztositá
sát kéri kieszközölni a KözponttóI.

3. A szociális-c!zaritatív osztály
,sürgősen tegye" vizsgálaUárgyáváa
nép valláserkölcsi és szociális hely
zetét. Mig egyrészről minden alkal
mat és módot meg kell ragadni a
nép anyagi hely~etének segitésén,
másrészt komoly erkölcsi életfelfo
gásra, a vállalt munka pontos és
helyes teljesitésére kell ránevelni a
katolikus munkástömegeket. Az ál
lam telepitési akciójában alig vehet
nek részt a katolikus munkástöme
gek, mert hiányzik náluk az a cse
kély tőke is, ~melytől a telepités- I
ben való részvétel függ. A megsza
porodott munkástömegek tekinté
lyes hányadának elhelycúsét a ka
tolikus nagybirtokosok és egyházi
javadalmak kezelőinek figyelmébe
ajánlja a tanács., Viszont elvárja,
!zogy szégyent ne' hozzanak jalujok
ra és egyházukra, mint legutóbb az
ujirázi káptalani birtokon történt.

Ajánlja a sok, kiskoru gyermekes
anyák jutalmazását és egyházi segé
lyezését. Amikor a vagyonos és te
hetős asszonyok megfeledke?'nek
szülői hivatásuk. esküjük és hazafias,
nemzetfenntartó , kötelességükről,

méltán tarthatnak számot kivételes
tiszteletre és jutalomra a szegény,
nélkülöző munkásasszonyok, akik az
lsten életfakasztását - a régi ma
gyar anyák példájára - most is ki
tüntetésnek és Isten áldásának tart
ják.

Mivel pedig a különféle "normák"
bevezetésével a felnőltek segélyezé
se többé-kevésbbé biztositva van,
az ,egyházközségek segélyakcióját a
szegény iskolásgyermekek istápolásá- I
ra óhajtja irányitani az egyházme- i

• • I
gyel tanacs. ;

Eggházm'e:gyei
,.;,~_' tanácsülést

IL,;,~f_~}"",.',_,~T.:."',,- ,1':'\,.:''L:"I K,US'AK''CIO'. "I há~ü~:~:::~:~::n:::::::~~:~~Zá:
I'.~:1- \i,i;7 gyakorlati megszerzését, különös fi-,

,gyelemmel a polgári és vadházassá
gokban élő párok megmentésére, s
mindkét 'lembeli ifjuság helyes ne
velésére.

Elsőrangu feladatnak irja elő a
"Katolikus Légényegyletek" megala
kítását. Kerkai István jézustársasági
atya nagyvonalu és meggyőző is
mertetése alapján a legény-tanfolya
mok végzését sürgeti elsősorban

megindulási alapul.

Életrevaló eszmének tartja azt az

eljárást is, hogy az iparostanoncokat

kiemelve a levente-tömegből cser-I

készcsapatokba sorozzák be.

A nagyszerü munkaprogramm meg
valósitását csak ugy tartja keresztül
vihetőnek, ha az egyes szakosztályok
öntudatos irányitásával a családmeg
bizottak lelkes odaadás~al munkába
állanak lsten dicsőségéreés a lelkek
javára.

Gyülés előtt megalakult az egy
házmegyei papság "missziós egye
sülete". Főpásztorunk az egyesület
vezetőjéül Fetzer József szarvasi es
peres-plebános, pápai kamarást ne
vezte ki. A tisztikar és választmány
megalakulásával megkezdi munkáját
az uj egyesület, hogy az egyházköz
ségek hiveinek missiókat és lelki-I
gyakorlatokat tartson mindazon he
lyen, ahová szerzetes atyák nagy el
foglaltságuk miatt eljutni nem tudnak.

~ ~ '.s. '~'. .

tartott Békéscsabán, március 16-án
a ~.KatoJikus Kulturház nagytermében
a . nagyváradi csonkaegyházmegye
A. 'C~' tanácsa dr. Lindenberger lá
nos o apostoli kormányzó elnöklete
alatt. "

A o tanács, szép számban meg
jeJe~t- papi 'és világi tagjai nagy éI
jerizéS~ei . fngadták a gyülésen meg
jelent vitéz dr., Ricsóy-Uhlarik Béla
főispánt, o ,aki 'nagy érdeklődéssel

hallgatta a ~tanácsülés gazdag és
, , tarttUmas~ progr~mmjának nivós vi
tál-eredményező tárgyalását.
: Mellau Márton pápai prelátus, a

Katolikus Akcó egyházmegyej igaz~

gatójá nagyvonalu előadói beszédé
beri~körvonalazta az , Eucharisztikus
Világkongresszus és Szent István ju
bileumi 'ünnepséggel kapcsolatos
egyhéizmegyei -és egyházközségi te
endöket. Nemcsak tömegfelvonulá-'

, sokat, ,hanem Krisztus szeretetétől

lánghaborult lelkek tudatos valJás
erkölcsi meguihodását, a lelkiélet el
mélyülését; a katolikus magyar csa
ládok levegőjének teljes megtisztu
lását sÜrgeti a világraszóló, legfel
jebb' egy-egy században előforduló

kettős:ünneplés.
A cselekvésrekész katolikus tábor

,ni'unka~irányitásátaz egész országban
egységesen ,az Országos Központ
végzi. Az Egyházmegyei tanácsnak

'az-a feladata, hogy felkészitse, talp
raállás'ra ösztönözze az egyházközsé
gek különféle szakosztályait.

, Majd a szakosztályok legközelebbi
-teendőit vázolta. Beható tárgyalás
után Egyházmegyénk főpásztora az
alábbi tanácsi határozatokat hirdet-

'temeg: ,
_,"l. A hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi
szakosztály misSziót rendez minda
zon egyházközségekben, ahol 3 év-

"nél régebben volt ilyen. - Ahol
'mostanában tatottak missziót, oti
\"agyazév őszén, vagy a jövő év

'tavaszán az Oltáriszentségben élő

, Krisztus imádására rendeznek 3 na-
o pos lelkigyakorlatokat.
,,' J, Általánosítani kivánja a több he
lyenszépen bevált "arató-ünnepek"

...' rendezését ~Veni Sancte" vagy há
·la~dó 'istentiszteletek keretében. El

'Jogadható dátumok szent László ki-
rály vagy Szent Péter apostol, eset

'leg Sarlós Boldogasszony ünnepe az
'. aratás előtt, vagy a cséplés befeje
, zéseután szent István király ünnepe~

, ,,' Ké"réssel fordul a Központhoz,
o hogy az Eucharisztikus ünnepség-ek

szentmiséjének magyar szövegét és
'az énekeket kellő idöben - költség
,nélkül- - küldjék szét betanulás és

',egyöntetü' közös éneklés céljábóL"
,';-'"fe.lhivja,az egyházmegyei tanács
az~egyházközségeket,hogy a szent-o

,évh~n : külön', ünnepség keretében
állitsanak emléket akár templomban,
akár középületekben, vagy iskolák
ban az országalapitó Szent István
királynak.



TEMPLOMOT ÉPITENEK a deb
receni munkások. A debreceni nyi
lasteIepi katolikusok, legnagyobb
részt a Máv. mühely munkásai eJha
tározták, hogy telepükön templomot
épitenek. Kamarás Gyula máv. főta

nácsos felterjesztésére a Máv. in
gyen telket adományozott a nemes
célra. A Nyilaslelepi Templomépitő

Bizottság Kiss László káplán veze
tésével lelkes munkával inditotta
meg a gyüjtést a ,,~unkás templom"
építésére. Rövid idő allatt 6000
pengőt adtak össze a derék mun
kások. Gyönyörü példájukon épül
helnek a falu munkásai és hivei is. "

II 1\z egyházközségi képviselőtestü
let január hó 8-án megválasztotta
az egyháztanácsi tagokat.

. 1\z eg!:Jháztanács, mint iskolaszék
, február hó H-én alakuló giJülést
~I· tartott, amelyen az Egyházközségi
".' Szabályzat azon pontjait ismertették,
~. amelyek az eg!:Jháztanáes müködé
i sél határozzák meg. jogait és köte
~ Jességeit irják elő. 1\7. egyháztanács
~ megválasztotta Német János és Ba
~ lázs István tagokat a I., illetve ll.'i ellenőri állásokra. Az iskolagondno
i ki teendők ellátásával továbbra is

Csuvár Mihályt bizta meg, 1;l9yszintén
meghagyta állásában id. Arvai Imre

~'Iemető-gondnokot is. - 1\z eddigi
l templom-gondnokot, O. Timár Jánost
~aját kérelmére, előrehaladottkorára
való tekintettel, felmentette tisztsé
gétől s jegyzőkönyvi kivonatban
mondott köszönetet évtizedeken ke
resztül végzett becsületes, hüséges
munkájáért. A megüresedett tiszt
ségre egyhangulag Uhrin Mátyás ta
got választotta meg.

1\z egyházközségi képviselóteslű

. let február hó 20-án tartott gyülé-
sén egyhanguIng elfogadta az 1936.

l évi zárszámadást Elnök ismertette
il a polgári község határozatát, amelyI kimondja, hogy a nagylapos-ujtelepi
i iskolaépitést és a tanítói állás meg
~ szervezését az egyházközségnek ad-

I,ja át, emellett 2000 pengővel járul
hozzá az iskola épitési költségeihez
és a tanitói kezdőfizetés 100f0-át

~ mindenkor fizeti. Egyházközség kép
~ viselőiestülete az iskola átvételét el
i határozta, az állás megszervezését
l kimondta és épitési államsegély t kér.
! Mivel. az O. F. B. utján kijelölt te··
i lek a kövesulfól távol van, képviselő';

i testület az iskolát a kövesut men
I tén óhajtja felépittetni és erre a cél
r ra dr. Tükőry József földbirtokos
i tól kér meg fejelő telket.
I 1\ mirhói Munkás Otthon felépi
:1· tésére a m. kir. belügyminisztérium

2000 pengő államsegély t adott, vár·
I meg!Jénk főispán ja pedig az épitke.
i zés munkabértöbbletének kiadásait
ivállalla. 1\z államsegéllyel, a fóis
: pán ur hozzájárulásával és az egy
i házközség áldozatkészségével fel
~ épülhet a munkások állandó otthona.

1\z egyházközségi képvisi jtestü
let rT'árcius hó 8-án is h·;,;tt gyű

lést, amelyen a polgár. : .olai tor
naterem építésére b,,1; 'ut! zárt aján
latokat bontották f,": .. djnálattal álla
pitottameqa kép"!:::~:'Lltestület, hogy
a h~ll1hQIi v .. l1dJkozÓk cca 1000
1-'-\ ~l Úii.~::'J ajánlatot adtak be,
mint Lipták János törökszentmiklósi
épitési vállalkozó. Ha az államépi
tészeti Hivatal az eredeti terven
eszközölt- költségmegtakaritást cél
zó-módosilásokat jóváhagyja, lehe
tőséget ad még az épitészeknek ki
egészitő ajánlatok benyujtására, s
gazdasági bizottságot dizza meg a
vállalatbaadássaJ.

--------~'..------------------HARMAS-KöROS 3. oldal

M.árcius 15-ike
Endrődön '" ~~'-,;,

Szép ünnepség' keretében adói6tt
Endrőd társadalma a márciusi ifjak
emlékének. Délelőtt fél 10 órakor
az ünnepélyes szentmisén testületi
leg vettek részt a hatóságok, egye-
sületek, körök. ~ ,

Az ünnepélyes szentmise után az
iskoJánkivüJi népművelési bizottság
rendezett lélekemelő ünnepséget: a
Hősök emlékmüvénél a következő

műsorra I : 1. Talpra magyar.. Éne~
kelte az Iparos Dalkör. 2. Harangi
László: Márciusi kis vitézek." Sza
valta Kurilla László IV. elemista.
3. A polgári iskolai ifjusági ének
kar kuruc dalokat énekelt. 4. Fodor
Ödön: Márciusi nemzedék. Szaval
ta Hanyecz Irén III. polg. Isk. ta ~

nuló. 5. Hunya Benedek dr. ünnepi
beszédet mondott. 6. Sprenger:
Március tizenötödikén. Szavalta Né
meth levente s. oktató. 7. Rákóczi
induló. Énekelte az Iparos·· Dalkör,
vegyeskara. 8. Radványi Sándor:
Március. Szavalta Timár Lajos polg.
i!,k. lY. o. t. 9. Nemzeti Hiszekegy
Enekelte az Iparos Dalkör vegyes
kara.

Este 8 órakor az Ipartestületben
a szokásos március lS-i ünnepi köz
vacsorát rendezték, amelyen igen
szép számmal ielentek meg Endyőd

összes társadalmi rétegeinek tagjai.
Beszédeket mondtak: Csernus Mi
hály apát-plébános, Harsányi László
főjegyző, dr. Hunya Benő és dr.
Libényi' Béla ügyvédek, Kovács·
Ferenc ip. testületi elnök, Kovács
Libor és Vaszkó Pál gazdálkodók.-
Adóügyi tudnivalók

március-április hónapra..

. Az adófőkönyvek mindenhol' le
zárattak s igy jól teszi minden adó
zó, ha a saját adókönyvecskéjét zá
radékolás céljából az adóügyi jegy
zőnél bemutatja, mert ezzel meg
győződik arról, hogy mult évi be
fizetései, esetleges törlései helyesen
vannak az adófőkönyvbe bevezetve
és pontos tudomást szerez arról,
hogy mennyi il. hátraléka, vagy tul
fizetése.

Az elsőnegyedévi adófizetés· ked
vezményes határideje február 15~'én

lejárt s igya nemfizetők ellen a
végrehajtás megindul. Nagyobb hát-,
ralékosok, ha fizetés képtelenek, ké
relmezzenek halasztást. A kérelem
r.e2 P. okmánybélyeg' szükséges.
Aprilis l-én esedékessé válik a n.
negyedévi adófizetés.

Ezekben a hónapokban vannak
közszemlére kitéve nagyobbrészt az
adólajstromok. Sok keIlemetlenséget
lehet mellőzni, ha a lajstromokat
meg is tekintjük és a téves,' vagy
helytelen kivetések ellen felszólalunk,
mert igy nem le~zünk kitéve meg
lepetéseknek. Aprilis második felé
ben kezdik kiadni a kereseti, jöve- /
delmi és vagyonadókra vonatkozó
fizetési meghagyásokat, amelyek .el
len, ha sérelmesek, 15 nap alatt kell
fel!ebbezni az adófelszólamlási bi-
zot!sághoz. "

Aprilis 30-ig lehet jeÍentkezni
mindazoknak, akik eddig bármilyen
okból a hadi és gyermekkedvezményt
nem nyerték el. Hadikedvezményt
nyerhetnek, akiknek Károlycsapat
kereszt, vitézségi érem, kitüntetésük
van és adóalapju'k (ház föld és ke
reseti) nem haladja meg az 50 pen
g·őt. Gyermekkedvezményben része
sül az a családapa, akinek kettőnél

több gyermeke van a részére kiosz-
. tott OFB. föld után fizetendő hasz-
nálati' dijból. '

ÉS KATOLICIZMUS !
I

, - . I
A Kalocsai Katolikus Körben Gom- '[

bos Károly érseki titkár tartotl magas
szinvonalu, nagy érdeklodéssel kisért
előadási "Fassizmus és katolicizmus" I
címmel. Musoiíni az olasz jövendőt

az "Uoita Italia" egységének szim- I
bólumára és a hadsereg mély vallá· I
sos szellemére épiteIle fel - mon· I
dolla az előadó. A hfiboruban megta
nuIla, hogya katonák és az olasz nép
mélységesen hazafias és nagyon val
lásos. Mikor a kormányt átvette, el
határozta, hogya legszorosabban
egytitlmilködik az Egyházzal s ennek
a pozitiv erőnek segitségével meg
erősíti müvél és OJas20rszág hatalmát
is. Tisztában voU veie, hogy az Egy
házat nem lehet a politikába befogni
és a fasizmus diadalszekere elé álli
taní. De ludla azt is, hogy az Egy
ház tOrténere és a pápaság szerepe
korszakol jelentő részei vollak min
dig az olasz történelemben. Tudta,
hogya pápai Rómának világraszóló
jelentősége a mai Olaszországnak is
büszkesége. És tudta azt is, hogy a
pápaság nemzeti és világ fölölti jel
lege melleIt sokat jelent az, hogy
központi szerveit olasz földön élő

olasz emberek igazgatják. Mussolini
mégsem opportunista és visel kedése
nem alakoskodás, merI katolikusa n
gondolkozik és szinte a kegyellen~

ségig öszinle ember. Ami Mussolini
katolikus kölelességének teljesilesét
illeti, arra nézve idézi P. Tacehi
Venluri jezsuita atya, a Duce benső

lJarálja moodását: "Mussolini soha
sem mulasz'ia el a vasarnapi miséi".
Mu!>soJíoi hísz Istenben, a teremtö,

. gOlldviselő, rnindenlHló Urban. 
Mussoiini hisz a tizparancsolatban,
imddkozik és ha barátait elparentálja
a parlamentben, megemlékezikarróf,
hogy katolikus módon haltak meg.
Sirjuknál letéldel. Mu'Ssolini nem
opportunista, meri az életet sub specie
aefernilalis néLi. Mussolini szerint a
boldogság nem il! keresendő, ahol a
kötelesség pontos és vállásos telje
sitésében a sulyos szolgálatban ke
resztet hordozunk a váJIuf1Í<on, ha
nem o d a á t, hiszen az élet halha-
tatlan. ..

Akiben ekkora il Demesebbre, a
jobbra való törekvés, aki az irtóza
los felelösség sulyát hordozza a Jcl,
kében, akii élelsorsa egyre magasabb,
zordabb régiók ba kényszeril, arról
méHán tehető fel, hogy egyre jobban
rá fog szcrulni az Istenre és az
Anvaszentegyházra.

Ifjú gazdák I FASIZ~1US
tömörülése

. A gazdalegények és fiatal gazdák
világnézeti és gazdasági összefogá
sát célzó gyülést hivott össze 1937
március 14-én S o r b á n J e n ő dr.
járásunk főszolgabirá.ia az endrődi

községháza tanácstermébe. Az Oros
házi Gazdaifjak Egyesületének ki
küldöUei egyesületi eszméiknek óhajt
ják megnyerni Békés vármegye gaz
daifjúságát. E célból vezetőségük

propaganda utra indult. Nálunk az
emlitett értekezleten értékes beszé-'
deket mondottak és ismertették cél-
jaikat: ,

Sorbán Jenő dr. föszolgabiránk
nyitotta meg az értekezletet s kije
lenti, hogyagazdaifjuság összefo
gása nem egyesületieskedés, nem is
politika, hanem a magyar jövő biz
tositása.

Majd az Orosházi Gazdaifjak El
nöke mondja el tizéves egyesületi
életük lefolyását, célkitűzéseits hang
sulyozza, hogyamegye ifjú gazdá
inak meg kell ismerniök egymást.
Az egyesületek közös munkájáoan
egymásra talált a magyar gazdaifjú
ság, s néhány év mulva az élet küz
dőterén is mint jóbarát fog egy
másra találni.

Utána az Orosházi Egyesület szim
patikus fiatal pénztárosa tartott be
számolót az Orosházi Egyesület
anyagi ügyeiről. Békés vármegye
Gazdasági Egyesületének titkára volt
a következő szónok aki iOQ'ikus előa

dásban beszélt a magyar föld és a
magyar nép helyes viszonyáról.

Község-ünk főjegyzője Harsányi
László kijelenti, hogy mint a község
társadalmi és adminisztratív vezetője

kiván részt venni a gazda egyesü
letek munkájában. FölföJdy Béla rk.
káplán az Endrődi Rk. Legényegye
sűlet vezetője a vallásos és hazafias
"magyar" világ nézd fontosságáról
beszélt és az egyesületek barátsá~os

együttmüködését igéri.
Az értekezletet Sorbán Jenő dr.

főszolgabiró rekesztette be. Kijelen-\
tette, hogyagazdaifjúság törekvé
seit saját személyes ügyének tekinti,
s azokat nemes célkitüzéseik miart
szivvel-lélekkel támogatja. Reméli,
hogy Endrőd fiatal gazdái ráeszmél
nek az eszme fontosságára és fel
karolják azt.

Jelen voltak a körök kiküldöttei,
Kalmár Vince rk. egyházközségi vi
lági elnök, Varju József, Kovács
Libor az rk. ta:ltestület kiküldöttei,
és az endrődi Legé;yegyesület kép
viselői.

M.IT KELL TUDNI HZ IPllROSNllK
a betegsegélyzőről, tanllnciskoláról, szerződtetésről, szahdltásról és egyebekről

A Társadalombiztos.itóba bejei en- I szükséges. Csak az szerződtethető,

tendő minden tanonc és segéd. 1\ aki legalább 6 elemit végzett.
bejelentés nem a szer.tődés megkö- A szabaduLás, illetve segédvizs
tésekor, hailem a tényleges munká- gára való bocsátást, legkésőbb min
baálIás alkalmával eszkőzlendó, be- den hó lO-ig be kell jelenteni az J

jelentendő a /ánytanonc is, továbbá Ipartestület ben, hol a további teen
bejelenteni tartozik a szűlő saját dák szóbelileg megmagyaráztatnak.
gyermekét is, ha nála tanonc vagy A segéd mwikábalépése az Ipartes-
segéd. tületben,a belépéstől számitott 14na-

Tanonciskoiába minden szerződ- pon belül bejelentendá. Későbbi beje
tetett tanoncnak, akár fiu vagy leány, lentésekre az alábbi rendelet irány
be kell iratkoznia, külőnben fel nem adó:" Valamely segéd be- vaf.1Y ki
szabadítható. Iskolából való felmen - jelentésének elmulasztása vagy an~

tést csakis érettségizettek, vagy nak nem kelló idóben teljesitése ki
nagykorúak és férjes nők kaphatnak. hágás s ha erről az iparhatóság akár

A tanonc feivétilét a próbaidó kez- saját tapasztalata, akár az ipetrtes
detén, (amely 4 hétig tart), az ipar- tület jelenlésl:: alapján (1884: XVII.
testület j2Qyzői irodájában kell be- tc. 127. §-ának második bekezdése)
jelenteni, ezen próbaidö utolsó heté- tudomást szerez, az 1884:XVII. tc. 175 I
ben a szerződés megkötenciő, ami- §-ának a) pontja alapján a munkaadó
hez szükséges a tanonc szüldési. ellen a kihágási eljárás folyamán ho
iskolai és tisztiorvosi bizonyitványa ; zot! itéletet a munkaadó telephelye
amennyiben a tanonc a 18 évét Qe· szerinti illetékes ipartestülettel is
töltötte, az orvosi bizonyítvány nem l{özö!ni kell.

Egyházközségi
hirek

Endrőd, 1937. március 15.
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'.alleluja!,~:OR.,,-SCHUSCHNIGG.KURT I ,DOKTORRÁAVATÁS. ·"Zeöke A C~EHEK dr; Rédeky István

o~itr~k ~i~.i~~t:relnök, csütörtö~ö~ '. Pál: székesfövárositisztviselőt;:márc. '; ügyészt elbocsátották .. szolgálatából,
~.d~utan(epulogepen ---.,.. Dr. DaranYI 6~án.- a budapesti ,egyetemen',~ogtu- .,mert az állami. ünnepen nem tüzte Mit jelent, az a szó, amelyik meg- ;
-;;Kálmán miniszterelnök 'látogatására dományi' doktorrá avatták. &atulá- ki a<, cseh: zászlót. '. csendül a fö1támadási körmenetet ve- ,1

,Bu~a~stre, érkezett. Vitéznagybá- lunk I A'VALENCIAI TARTOMÁNY zető pap 'ajkán és onnét elkapva a ~:
.. ya'l' Horthy'MI'klo's korma'nyzo' kl" husvét ünnepi örömével énekli' ezt a'.'
'.)hD.1I; tas'on 'foO'adta a duname'nt-I' 'AZ UNIVERZUL"nevü oláhJap 'vörös kézen levő részeinsulyos za-hívősereO'? Mit, J'elent ez a szó: '.'
--, ~ 6

a . ' 6 .;,dühöng, hogy az, ~g:yik külföldi. rá- vargások törtek ki az éhség miatt. & ,

i~estv.ér-országkancelIárját,aki ké-',dió. az oIahokról . csak mint cigá- A vörösök a zavargásokai .irgaimat- .AllellJJÓ·~7" i
.,söbb Darányi miniszterelnökkel foly- "Az. szövetség rövid, de kifejező ,1nyokro'l emle'kezett m' eO' Azt veolju"k lanul e.Jfoj·tották, s az eg'y'ik község- h'l h I'
,4atotLnagyjelentőségű ,tá1:gyalást a ' . 6', . , , ;, a asó aja ez és a magyar je entése: ,1
két ' t· o . tO' kt T I"t"k' hogy magyar cigányok tiltakoznak ben nyolcvan ernbertvégeztek ki. .,.Hála .legyen,az Istennek I" ]
.~;ors:z;agQ . enn o~a ua IS po I I al az ,ó.'ket me.'I.yen..sértő'; összehasonli- . A madridi vörös v~delmi . bizottság
es gaidasági kérdésekről '"Hála legyen az Istennek - mert '~

'~, '.1 . ',' • tás ellen. 'kétségbeesett lépésre;' határozta el ,megváltoU bennünket I Hála legyen :'
.- ':Z"k l' D' R k 'AP GYILKOscoAoGE'RT 'magát. Afővárósban12.000 tizenöt- I k k
" ~HONY ALA A ir,--.J·árás- ..... A "" 'tartóz- . k az, stenne ; mert megszerezte nekün '

, tizenhat- éves'ifjut besorozta, ~ b
!."bir,ó~ágLelnököte dr. Lázár Andor !atta le a,csendőrség Pásztor József ezeket küldték harcba a nemzeliek ünösöknek ameglisztulás lehetősé- ':
t ig.y;ságijgyminiszter Komáromba he- és' Mihály .,kece~i gazdákat. Tiz6nki- 'ellen az északkeleti arcvonalon .. A " gét l Hála legyen, az Istennek, mert
~Jy'ezte;',át..·,':A."O'yomai J'árás lakossága lenc előttmegfolytotiák·.atyjukat: föltámadásával. elvetette a halál ször-

6. ,szere~csétlen gyermektk ezrei estek ' k
;~{)sz.in~~ s,ajnáI.attal bucsuzik a .kiváló PáSztor Jánost;, s.mosLegyinévtelen 'áldozaiul a k'ommunista ar.archíának, .ny.űs~gét azo számára, akik paran- ,:'
~,sza,k.tlJdással,., nagy~ munkaenergiával ;levéliró, felhivta reájuk a ,hatóság csát nüen követik I -
, é~~,lll-~!eg;,emberL érzésse!- megáldott ,figyelmét. Az ügyészségfogházába " KÉZIMUNKA ALKALOM: Gyo- ' Az 'Ujszövetség hivei ebben az '
Jér#u~ól, ,akit ,mindenki ~'tisztelt 'és száUitottákőket;mánAttila' utca 19 szám alatt (un. ér.telemben z~ngik az "Allelujá"-t. :.

., n,~gyraber.sült, S: kinek táv()zásával giféle ház) . könnyü kézimunkához' Ha ez· az Alleluja értelme, ,akkor
,sz~gényel:>b ,lett a járás vezető tár- ENDRŐDI 'gyakorlott kézimunkázó leányok és ,.vajjon,ráiJlik-el mindenkinek az aj-"
sadalma. Uj állomáshelyén is a jó 'unatkozó 'asszonyok kerestetnek. kára? Hálát adhat-e a megváltásért,

t,Isten~,áldásafkisérje. népesedés'i adatok Munkadij darabonként 2.50 fillér, Je- "aki a megváltásban részesülni . nem ~
-";-'DR~ ,O,GRIN LÁSZLÓ, a szarvasi ' , ..' lentkezőket díjmentesen betanitják.. "akflr, mert lelkét a büntöl nem tisz· .:
"H' ,. , Jelentkezni lehet nz.ponta délután .A~tjameg;7 IHálát adhat-e Istennek "
;Ja,~á~:uj föszolgábiráját 350 teritékes . Az;,i.elmult február 15 - március 2~6 Óra között. ahalál·legyőzéseért,az, aki bünben
. banketten ,köszöntötte a járás népe. 15-ig a,. keresztség;szentségében meghalt lelkét töredelmes gyónással
'~lttiaröd ~község kiváló szülöttjének : részesUJtek: ,Babarik János fOldmun- MINDENKIT -ÉRDEKEL, hogy .föltámaszlani nem akarja? Nemde "
::, Üi!ri~plésér~ ~: község vezető embe- kás Jeanya Ilona Ele:ka, TÓth Lajos egy pénzügyminis7teri rendelet le- ,-szomorú dlenlmondás ilyenek ajkán
,rer!<?,zül. b.uszan .' jelentek· meg, s . leánya: Elelka Piroska,Sóczó Elekhetővé teszi az árverés alá· kerülő a har~ogó ;;Alleluja" 7

".HarS,4nyi' László :~ főjegyző 'hatásos JöldmUves fia, Imre, . Kurilla Vince in!!atlannak ,birói uton ;;magánkézből,.Szivleljük meg,az igazságot: Alle
)~e,~~~dbenköször,tötte szülőfaluja ,BZUCS leánya Mária Terézia, 'SzujÓ va'ió, eladását. A rendelet szerint, ha, lujá~,'csak,az énekelhet , igazán, aki- "
:nevében az ünnepeltet. " Istvánföldmives leánya Irén Cecilia, mező, erdő, szőlő, "vagy kertgazda- nek ~ bűnös lelke a bünbocsánat szenf.'
,"-"'-Yc~...... ,,- - , " •• , 'I Melis György földmives leánya Pi· sági )ngatlanra,. ugyszintén kis- és . ségében föltámadott I

.;)vRTUZ PARI~ KU~VAROS~- roska Zsuzsánna, Balogh Lajos föld- . nagyközségben fekvő házas. belte-
;,~,N. ,.A n~osz~val szovJe.t receptje mives leánya Esz~er Veronika, Sócz6 ,lekre vonatkozóan árverés van ki- ,MEGFOJTOTTA aJ;lyját egy cse-
;,s~~r.ipha;' 1z;~n,c~iii.:kom?l\1nisták, "pró- György; föld míves le~nya Ma rgil, tüzve, a jelzálogos hitelező, vagy r,epesmester., Megdöbbentőanyagyil- .'

ba-forradalmat rendeznek a le?,na- .Szilágyi Lajos,földmíves leánya Irma ,azadós.legkésőbb3Ű :nappal az ár- 'kosság történt Marcaliban. Pandur,
gy'óbbrésit'marxista lakosságu Clichy l Magdolna Bula, l mr e., fö/dmi ves fia veréshatárnapja . előtt azt a kérel- István .. cserepesmester megfojtotta ~

·:"(KIjE~i),;~~v.ü ,;y'~~osrészben. Kom- Lajos Lás~ló, Gyur,iczalmre fOld mi- met terjesztheti elő, hogya, birqság a~yját, özv, Pandur Ferencnét. Le-
.,.\w.}l~~)\a, ,es "szoqaldemo~rata ..nlUn- ,ves leánya Ilonka Irma, Lazur János ,árverés helyett, az ingatlannak'lég" ,iartóztatásakor beismerte, hogya .
.. ~ ~~~9.,~<eg.,,I;D;eg·.I.a~art ~a~~dnIep gazdasági cseléd leánya Irén Eszler, ,rehajtási árverés, hatályával,' birói ,gyilkosliágra .vadházastársa, Orosz
_'lrpJ~zllt,l~l~'Hol~ a, Jr~ncla szorlahsta~part Szabó Sándor,' földmíves .,fia L.ajcs uton, magánkézből . eladását ren- Istvánné bujtatta fel., Orosznét. is ~
-R~gJ ~~~_2;eb lra~yuo ,~ar.~bot~ akart János, Timár János ,., földmunkás,. fia .idelje, el. ,őrizetbe vették.
,~W~~.c;1n~. A ~endotseg utja! allta a Béla Zoltán. Homok ·Imre földmives
".~o#:~a'I'Yal~'betörésn:k, ,Ó1iközb.~n .leánya Ilon~ Szeréna, Német GyÖrgy !; HÁROMSZÁZ FRANCIA, HÁ.

,;,.a" 1p.l~.dlDkabb',IIiegnovekedett es földmivesJia Béla György.' Stólnokra"vittékROMSZÁZ. AN~OL DIÁK 'MEG.
;;A~hö~g()Ji?mege1öbb kövekkel do- ; ," . " ' . h l • 1· szemlére 'HIVAsos';' NYARALÁSA 'MA·
~)?ftltl!-"a rc;mdörséget, majd revolver- ~ázasságot kötöttek az Ur, 01- e YSZln' , GYARORSzAGON. A MAgyar
'lövéssel és' kézigránáttal akarta' visz- tára elölt: Moln~r. István ~öldmtves , a; lázálmában ,önmagára

. . V· -l d" o . helv vall és GlrlCZ M-rglt rk "E.R'yetemi és,FőiskolaiHallgatókOr.:,sz!lszpr1t~m! . egu a ren orseg IS .. , a • -valló ,hatszoros gyilkost
:J~yverhaSinálathoz folyamodott. A Lazur János gazdaságI cseléd rk. és I 5r:.ii.gosSzövetsége Idegenforgalmi és
:reiidőrség részéről halállal vivódnak Urbán Eszter rk. A csendőrök Szolnokraszállitot- 'SUt~::~sj~lrodája ez év nyarán három.

..~ P~~~t;,~eg~besültek 242-en, a kom- Elhunytak az Úrban: Kurilla Ilo- 'ták Szunyogh .István 23 \éves fiatal- ,szár h.ncia és háromszáz angol diák
,< munisták',közül nyolcvamiégy a su- na 10 hónapos tUdölob, özv. Tóth.embert,i 'aki a váci "fegyház kórhá-,magyaror~úgíutazását rendezi meg.
)ypsan sebesült éss2ázra tehető a Istvánné Farkas. Anna 61 ,éves elme- za'ban',' la'za·l .....ában ~orozatos gyilkos- E 'lt l l l. ro, t . . d k
,k~n,~yen sebesültek száma. Azostro-zavar, VargGl józgef 78 éves szivizom UI;'. za a ,er;0tosege . nyuJt mm azo
;,mot iJhorez, a kommunistapárt fő- elfajulás Roncsek Mihály 12 éves 'ságokat vallott be. '. számára,; 'aldk E fennálló valuláris
';titk~ra irányito~ta.. Vér é-: ',:é~, mi?- I(jdötág~lás; Juhász László 2 és.fél ' A.székesfehérvári csendörök aZireudelkezések ~,0veikeztében nem
, den~tt• . lhr latszIk a ,.voros szm éves,'DávidMikJós ,22:,éves tOdőgil- . utóbbi napokban Szunyog beis.merö 'utazhatnakkülf(;:lri,·,,,, hogy'vil.~jéJ!1 is

,., ezt JelkepezI. inökór, Czikkely Imre 33 óra{vele" v'alloinása alapján -';végigjárták 'azo~ ,.tökéletesitsék ,nyelvl~dásukat ,egy.
•szUletell ;gyengeség; Uhrin·,·· Mihály kat 'a helyeket, ahol" ai J( áHítólagos !,egy:általuk meghivott francia, vagy
63 éves tüdőlob, liatvani Lajos 13
éves' agyhártya lob, Uhriri' Mária 12 gyilkosságok,történtek..E1őször ma- 'angol diák társaságában. A külföldi
éves tOdölob, . Papp Imre 71 éves guk a hatóságok is azt hitték; hogy diákok'igénylését már most előjegy.

szerviz szivbaj, Barják Benöné Rácz a lázálomban. tett ~ei:merö':",allo-/. zi, igénylési lapot készséggel küld a
Etei 25 éves hashártyaiob, Tóth más nem fedi a valosagot, de az MEFHOSZ Idegenforgalmi és Uta-
l á é C á II 40 é IUdö zási Irodája, Budapest, IX., Ferenc

. gn czn suv r ona ves • érdi és csákberényi helyszini. szem- 38 f T l f 72 74
gUmökó S uJ'ó Etei 23 éves sziv krt. . 6Z. 2. e e on: 7 -- .

r, z -lén meggyőződtek róla, ihogy ,Szu-
bénulás, Koloch Jánosné Hornok NINCS EGYKE a halasi cigá-
Erzsébel 83 éves szivizom elfajulás, I nyog igazat mondott. lázas állapotá-nyok között. A~belügyminiszterren
Frolyó István 56 éves májdaganat, ban. 1931 augusztus 22-én ·kétség· delete értelméhen a halasi csendőr.
Timár Vince 6 hónapos táplálkozási telenü! ő ölte meg és rabolta ki ség most fejezte be a cigányok ösz
zavar, Hunya Dezsö 34 éves szivbé- . Köles Ferenc napszámost; 1933 ja- szeirását. Az érdekes adatokból ki
nulás, Szujó István 65 éves villám· nuár 6-án pedig Csákberényben derült, hogya kiskunhalasi .Cse
csapás, Rácz Lajos 39 éves liidö- repesben" 38 cigánycsaládnak sa
gUmökór, HegedUs Vincéné Timár megölt egy; ismeretlen" csavargót. ját háza van. Az összeirt 355 ci-
Terézia 44 éves vesegyulladá~.mert - jobb cipöjevoltf mint néki. gány közül csak 8 tudja leirni a
"i,Eljegyzések: Sz6keLajos ,föld- 'Szolnok' környékén négy 'gyilkos- nevét, a többi irástudatla(' A ci
mives .oonda Erzsébettel,. Ambrus ságot követett el. gányok közül csak to-nek van meg-

',lillvánfOldmives Kopcsek Annával, "Mindegyik"áldozatával';állatike- állapitható foglalkozása. A csercpe·
Sánta. jános ,földmives Paróczai Esz- 'gyetlenséggeL végzett. si cigánytelep lakói kivétel nélkül
terreI Jnhász Imre Ira'olorkezelö Csiga ,i, döghussal táplálkoznak. Az egyke

, :\' A szolnoki; hatóság'ok'helyszini': Erzsébettel, jantyik J&!10S földmives ' ismeretlen közöttük. Két családban
. Korcsok Máriával, Timár György szemlére viszik ki Szunyog Istvánt, 18, négy családban 16-16 gyerm

földmives Vaszkó Máriával..ki most. ,már semmit sem ta2'ad .. '. ket szá~oltak össze a csendörök

- tAZ' ADEVERUL c. oláh Ujsag
'cáfolnipróbálja egy F. Chaster nevü
, angol politikus' cikkét, aki Romániá
:;ban'-hosszabb ideig köruton .volt és
lLmegállapitotta, hogy Bukarestben a
.' közlekedés :' 'lebonyolitása nagyon
~;primitiv,az oláhok a városokban
,duslakodnak, s ug-yanakkor a fal·
'~.va:kban ~~. nagy a nyomoruság, a nép
), disznókkal és tyukokkal együtt lakik,

lovaik .dülöngenek az éhségtől és
rühesek.

T'LELŐTTE TÁMADÓJÁT EGY
!'RENDOR. Turkevén Zsadányi Imre
'~és. Katona István részeg földmivesek
, -megtámadták és földreteperték Elek
: Imre rendőrtörzsőrmestert. Nehéz

, 'helyzetében Elek kénytelen volt elő
,venni revolverét, mely" dulakodás
'közben· elsült és a golyó Zsadányi t
. nyomban megölte. A hivatalos vizs
,'gálat megállapitotta, hogya törzs
"őrmester jogos önvédelemből hasz-

nálta fegyverét.
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folyó hó 2-án tartott rendkivüli köi: ;.
gyalésén ujjólag fontos és a község'. ~
haladását célzó határozatokat hozott.

A HONSZ helyi csoportjának .és
egyébb községi szociális intézmények
mint munkásifjak otthona, gyümö!cs- , .
ter.nelők és méhészek egyesülete el: ..
helyezésére megvásárolta 4.500 pen- -;
gőért a Kenyeres-féle Széchenyi ut~- ..
cai házat.

A főjegyzőí lakást a régi csendőr
laktanya helyé~ még ez évben fel
akarja építeni s erre nézve döntését
meghozta azzal a feltétellel, hogy az
egészségvédö ház átalakitását és be
rendezését a vármegye segélykép'':
pen elvégezteti. , ..

A tanitóföldi és kántortelepi ujte
lepek, valamint a gyomavégi lakos,.
ság egészséges ivóvizzel való ellátá-.~.. '
sa céljából egy northon kut furatá~':

sát határozta d a jövő évben. .':;,) ,
A csudaballai legelő feliavitásá~a~,

fásitására és szinlétesitésére;~1500}

pengő államkölcsönt vett föl a föld" ...
mivelésügyi miniszter Ur által ,nyuj-'
tott 380 P segély elfogadása mellétt/:

A kondorostanyaiak kérelmét·a; ..~
. III-ik orvosi állás megszervezése~'és;·

akisutca megváltása tárgYáb~~·nerIí-j

teljesitetteaképviselőtestület.Ugyan".
is az orvosi állást az összestanyaf·.·
lakosság érdekében óhajtja egy 'ké- ~..
sőbbi időpontban megoldani, mig,~'
kisutcaterülete törvényszerint ugyis· :.
a községé s Így azért kártérités nem ~- _
jár. A község hajlandó' átvenni· a
kisutcát, ha érdekelt felek a terüle,.
tet ingyen adják. Egyébként ez a kis
ut darab nem olyanelsörendü"köz
érdekü kö,l1ekedési vonal, mely. a
község egész közönségét érdekelné
s igy kisajátitásnak helye nincs: ... '

Drezzmann József és Dinya·)rrire ~'

tévesen kivetett közmunkéÍtartözá:'
sait törölte és jóváhagyta a, ·Szabó
Imrével az ujtelepi körgáttal kapcso,.
atban megkötött csereszerzödést.·

Állást foglalt ujjólag amellett, hogy .
Endrőd község Nagylapos állomás
sal kapcsolatban vasutálJomás ~ elne-.·
vezést nyerjen.; .'

Bóné Sándor, Puj Gyula, és -Ot- •
vös Mihály cigányok illetőségei el-"
ismerése iránti kéreImét e1utasitotta.
Egy drb. törzskönyvezett bikának az
Országos tenyészállat vásáron való
beszerzését kimondotta .. s . egyben
megállapitotta, hogy ezen törzsbika .
után a fedezletési dij 10 pengő lesz;
Azok a gazdák akik teheneiket törzs
könyveztették, származási igazolványt
kapnak. . ..... ... ' .' '

A községi földeknek kishas~on
bérJetbe . való adása iránt Szabó·
Péter és társai által benyujtott ké
relmetelutasitotta, miután il községi
földek a mult évben lettek 6 ... évre
ujból bérbeadva, egy kisebb része
pedig gaLdálkodásra befogv~i;.·A
kérelem· miután a szerződése!c inár
jóvá is vannak hagyva, eIkésett.·?A .,
kocsorhegyiek legelőbérIet iránti -ké
relmét teljesitette és az eddigi terü" ..
letnél 5 holddal többet adott ki·· il .'
közgyülés. " 4 • ~ • -. .: _

Végül· a közgyülés - ·egyharigúl~g'~·
megválasztotta véglegesen irodatiszt- .
végrehajtóvá : az eddig helyettesként ;
müködö Szabó Istvánt.

,I II községi ........•...
képviselőtestület.>:

enne,W,

. .

fojtogató rémuralom ijesztő jeleit. A
nemzetközi kummunizmus előhar

cosai mindenütt ti gyü!ölet magvat
vetették .el a j udatlanság, nyomor
és rossz kormányzás által előké·. .

szitett talajban. Mindenütt a sarló-
kalélpács, jelvény volt látható, min
denütt felemelt ököllel, az osztály
gyülölet jelével üdvözölték az uta
sokat. Ji. civilizáció alapjai 'minde
nütt omladoztak, a vérzivatar kö~

nyörtelenül közeledett
ilyesmik történhetnek meg {J mü-

. veU XX. században azok részéről,

a!dkelve!ík az Istent, vallást, faj
és emberbaráti f>zeretetet, becsületet,
emberiES érzést, a családi tüzhely
szentségét, az anya és a nő tisztes
ségét. - Magyar nők, magyar leá
nyok okulhaltok !

HARMAS-KOROS

.,Mi.8 valóság·.Spanyolországban?
- iingol hi·vatalos adatok . '. .

A Népszava és más liberális uj
ságok szépitő és ellentmondó tudó
sitilsa ugy megzavarta az olvasó
munl<ásréteg felfogását, ho!::!!::! sol<an
csak mosolyogtak és ferdilésnek
vették a külföldi és belföldi lapok
tuclositását cl spanyol vörösök rém
tetteiröl.

Több h4ÍJ!/tel ezelőtt Angliából
részben a kormány, részben az an
gol munkáspárt meghizásából egy
nyamozó bizottság járta be a spl;lnyol
vidékeket és közokiratokkal, haló~

sá9i nyilatkozatokkal, s tanuk eskü
vel megerösitett val/omdsaival álla
pította meg hitelesen a valóságot.

A nyomozó bizottság hiteles je
lentése a természetellenes .. kegyet
lenség olyeseteiről tesz tanuságot,
aminölue még az emberevö vadak
között sem akadhalott példa.

A kommunisták mészárlását gyak
ran a legborzalmasabb kínzások,
megcsorikitás vagy meggyalázás
előzl~ meg~ Az áldozatokat néha
elevenen megégették vagy szétda':'
raholták, CI csecsemöket II házak H polgári
falához paskolták. És nemcsak a

.papok, hivatalnokok vagy tehetősebb .légoltalom
polgárok ezreit koncolták fel, (ie
pártállásra tekintet nélkül nem ír.- l(ét fáirányban nyilvánul meg. Az
galmaztak az orvosoknak, erJ1ber~ egyik a hatósági légoltalom, a má
barátoknak, sőt koldusoknak . sem sik a lalíO~ság önvédelmi szervez~

és áldozé)taik névsorában néhány kedésl?, melyet teljesen kialakítva
hónapos csecsemötöl l{ezdve kilenc- légoltalmi !igának hivunk. A polgá~
venkét éves aggastyánig minden
korosztály képvi~e!ve van., ri légoltalom - s ezt jól meJ kell

A borzalrnakra a jelenté'sből vett érteni - hatósági része csak a kö~
következő idézetek .vetnek világot: zépiiletekre, közterületekre s álta
, Azuaga-ban fl sirásók kijel~ntet- lában a közérdek megóvására vo

ték, hogy ök csak holtakat temetnek, natkozik. Ez azt jelenti, hogy a
eleveneket nem. Megtöttént ugyanis, megszervezendó hatósági légoltalmi
hogy csoportos kivégzések során a
vörös hóhérkü[önitmények a sebesült, szervektől serikiliemvárhatja .egyé-
még élő dldozatoi<ai is eltemettetuk nil eg a" saját életének, vagy vagyo-

Oranja de Toriehermosabán le· minak külön-külön való megvédé~

gyilkolták Don Pedro Ru bio Lieba- I sét; mert ez a feiadat már az egye
riat, II helység lelkészét., A hal-, sék önvédelmi kötelezetlségét ké
doklót kirabolták és· miután nem pezi. Ugyis ki lehet.· fejezni. ezt a
tudták letépni karkötőóráját, levág- I
tdk jobbkezét. Ug!::!anott a temetőben szábályt, hogy a hatósági légolta-
halomba rakva találtak borzalmasan , lom az utca ajtóig terjed. tehát a
szélroncsolt, félmeztelen nőihulJá- i.eritésen és az ajtón belül a véde'
kat, köztük 9-10 éves leánYm~er- kezési kötelezettség Q. háztulajdo-I
mekeket. Az orvosi vizsgálat vala- nost terheli. A hatósági lé~oltalom
mennyin megállapitotta a megGyil- I
kolás előtti meggyalázás kétségtelen gond0skodik arról,hoglj DZ okozott
nyomait. . tüzvész, . gázferlózés, közlekedési

Manuel Cubilo ]imeneznek, Baena akad ~J1yok rnielóbb l1Jegszünttettes~

város polgármesterének feleségét és senek. Gondoskodil, arról is, hogy
öt gyermekét, Hkik közül a legidő- I középületek, templom, iskola, kóz
sebb nljoJcéves, a legfiatalabb hét-
hónapos volt, börtönbe· vetették A I ség háza. Iwrház stb lehetöleg ide-
bevonuló csapatok ott ·találták meg jében értesitve legyenek a iégi ve~ I
valamennyiök fejszével szétroncsolt szélwől, esetleg kiüritessenek s ál~
holttestét. A holttestek helyzete mu- laláhan a gyülekeZések, tömegek
lattil, hogy ai anya testével védte eg!:jütt tartózkodása gyorsan meg
gyermekeit ...

, Calera Chozasban vörös banda ~zünjék, mert annál ld ebb a kár l
tört be Bonifacio Resino Avila jó- eletben "';:; vagyonban, minél szét- I

tékonyságáról hires hatv<mnyolcéves szorlabban vannak az . egyének és i'

polgár és hatvannégyéves felesége vagyontárgyak.
lakásábfl, Az aggaslyán kezét-lábát I A lakóház .és cs~lád JJégoltalmái II

levaglák, majd felesége szerneláilára i
t · k . k' I tehát függe_.tlenül a hatósá9.i in,t.éZ-,

ag~ons2Ur a ,1'I?utan myomtfJI, ~z I
öreg. nő szemeit, levágták végtagjait l kedésektől, de a hatósági ufasitáso
és, felvágták hasát kat pontosan betartvaésa hatósá-

San Martin· de Valdeiglesiashail i gil'éfJoltalommal szoros összhang- I
elő!<elő náket halálra ítéltek és a i ban, a családfőnek és háztulajdo
kivégzés elót' mindegyil{üket egyen- .1

1
no_ nak kell alaposan sajátérdeké-

ként huszonöt qonosztevő;becstele- .
. IbenmegSzervezni.

!li~ette meg a~ ~ldo7.éJtol{ cs.'aládtag- ..
Jainak szemelattara. A szerencsétlen Rátérünl\ annak ismertetésére,
nők jajveszékeltek,hogyinkább ezer i hogy eiőször isa· hatóságílégol
kinhalált viselnek el. . Italom :milyen szervek és osztagok

. . Arthur Bryant,· ismert angol I igén!::!be vétel ével történik és érte
köziró a jelentéshez irt előszavában! kez.·ésünk későbbi folllamán Ilrra. i:', I

elbeszéli, hogy mult tavasszal, a I ::J

néparcél- uralmánakk~zdetén,be- hog~.~:csaliJdi és lakóház léQoltal-
utazta Spanyolországot és m nde- I mát miképpen ken a leghelyeseb
nütt látta a közelgő tragédia és l ben és legolcsóbban megszervezni.

Husvéti szózat
alegériyekhez!

Endrőd, 1937. március t5....
.~~;IOO.""'.~.-"''''~---''''' _,

J
l

j
)
J! Hiába mondják, hogy mi vagyunk
ia .világ legszerencsétlenebb népe,

;11hiába mondják hogyturani átok ül
; rajtunk, hiába nyirbálták meg or~

[szágunkat - aki ismeri a magyar
ir. falusi fiatalságot, mind a két sze
I~ mével látja a magyar rögön fejlődni,
~,nem csak az acélos huzát, hanem,az acélos izmu és lelkü magyar

I~ fiatalságot is.
19' Ennek a fiatalságnak ügyéről van
Ir most szó ! .. Ennek fl fiiltalságnak
f- összefogásáról, fejlődéséről boldo""
W·~ gulásáról - jövőjéről.
~ . Ne mondja azt senki, . ho9!l' pró
~. báltak már ilyet máskor is, hogy azris ki fogRludni mint a hulló csillag l
~ Ha magyar versenyzóink az Olimrpiász· előtt mondják, hogynem ér-·
t demes elmenni és versenyezni,
j vajjon ünnepelte volna őket a világ?!
í A falusi magyar dolgozó fiatalság
J is versenyképes és elég erős ahhoz,
{ hogy· boldogabb . jövőt teremtsen
}' magának.
~.

" A magYl3r Katolikus Legény~

~, egyletek agrárifjuságának célkitüzé
f seit lehetetlenség egy ujságcikk ke
~. ietén relül megjelölni. De' minden
f endrődi legény és ifju gazda érezze
l kötelességének, felve.lni fi kapcso-

latot az 50-60 főnyi kis csapattal,
amely elindult a szebb magyar jövő
felé. (

Husvét vasírrnapján és hétfőjén

mutatkozik be az egymásra talált
falusi dolgozó ifjuság az Endrődi

Kat. Legényegyletben.
Vasárnap d. e. a templomban

zászlószentelés, d. u. II órakor a
Kat. Népház mozitermében, melyre
minden endrődi legényt és gazdát
szeretettel meghiv a Legényegylet.
Este 7 órakor müsoros vidám estét
rendeznek a legények ugyanott. 
HusvCt hétfőn d. u. 5 órakor vidám
müsoros előadás lesz, este 7 óra
kor pedig a legénybál kezdődik a
Népház nagytermében.

És ?-kik elj5ttök ezekre fiZ előa

dásokra és bálra, ne csak t::gy mu
latság muló emlékét vir·'2tek haza
- hanem az Egylet ,ir-!{it való sze
retette! köszönjetek el il viszontlá
Mlira.

Viszontlátásra <li Egyesületünkben,
a Kaf·'NépMzban, ahol minden jó
érzésú dolgozó magyar legényt tárt
karokl~al várnak a fIUk!

Minden vasárnap d. u. 6- 9-ig
az Egyesületben, ilje0'~széljük a
nBpiprob!éiJ1á\lat, gazdasegi sL.ak~

kérd'eseket, szó van a nagy világ
mozgató eszmékről - ott ismerjük
és ott szeretjük meg ~gymást.

Ha a kismadár énekkel l'udju kö
szönteni a tavaszt, ha az ibolya rá
mosolyog· a természet ébredésekor
anagyvilágra - ti legények, ti
öregek, akikben emberszív van,

. t1idjatok ti is örülni a magyar ta
vasznak; . a magyar fiatafsflgnak.
Tanuljaloh meg szeletni és támo
gatni egymást s a magyar tavaszra
a Kal. l\gtárifjusági Legényegyletre
ugy néZzetek mint a jövő zálogára.
. " . E 6.'

-. ,
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HÁRMAS- KOROS

.',

EnDRőD
. Andrássy- ut

A legszebb
HUSVÉTI
AJÁNDÉK

órás, ékszerész

VÁSÁROL.

gabonanenlűt!
magas piaci áron

Az Endrőd-Gyomai T akarék
pénztár' Rt. mindenféle

•
ÓRli

ÉKSZEll
D I.S Z T 1\ R G Y

MEIOTUR
Bazár-épület

. " . -,. " - ,

HIRDETE8EK

6'R UBER

Endröd··6uonlBi
Tahar8MpenZl8r ft.· T., EndrŐ~ i'
fiókintézet: Gyoma. Tel.: En~{edi. '.

Folyósit rövidlejárafu mezőgazdasá~i,:
kölcsönöket. Elfogad felmondásnél-'
kUli betéteket a legmagasabb kamat

meJJell

ELADÓ HÁZ. ÖlV Timár Pélerné'
ll., 549 szám alalt levő háza eladó.

Özv. Kreznetics Ferencné Sugár
utcai há7a eladó. - Értekezni lehet
vitéz Baranyai István bankigazgalónál.' -

EJado' kedvező fizetési fe\lé.···~

telek mellett 8 kishold
föld, ,8 Nagyperes dOlőben; Décs-
páskumon 2000 négyszöRöi, Dávid~.

dUlőben 2340 négyszögöl szánló. ~ .
Érdeklődni lehet: Békéscsabán, a ~
Békésmegyei Keresk. Bankn.ál. ;.

• ••••••~ ...... t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II Kt~toHkus Népszövet...
,s€"~ Temetkezési
Se-g'H,őpénztára
utján mí:'rJenki könnyithet
az eJha!~!!.IláSÍlliatl jelent- "./. .
kező gondon, ';·('gnyugvás.t/
szerezhet mag:i ~j" l' OS!'; .(~sa- .

Jádif;""Jk

Iratkozz{;~ be;t a g u!
TagkI'!~:d és a dijéÍk be
fi7~ fo!};: aL~:'c;-:"id-:Oyomai
TiJ;.Jfékpénztár Rt.-ná!
En~rődön. Tag lehel min-
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OyomáróJ induló vonatok:

BudapesIre
Békéscsabára
Dévaványára
Budapesire
Békéscsabára
Budapestre gyors
Békéscsabára
Békéscsabára gyors 

.Dévaványái'a

Budapestre,
Budapestre gyors
Dévaványára
Békéscsabára
Dévaványára

MENETREND
2.21
5.38 .
6.34
6.55

10.06
10.21
11.47
11.51
14.20
16.51
16.58
20.39
22.00
23.56

VASUTI
Gyomára érkező vonatok:

Budap~stről

Békéscsa bárói
Budapeströl
Dévaványáról
Békéscsabáról gyors 
Budapestről

Dévaványár61
Budapestről.gyors
Békéscsabár61gyors -.
Dévaványáról
BékéscsabárÓl gyors 
Budapestről

Dévaványáról.
Békéscsabár61

Mezőgazdasági ~ire.k
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Legkisebb napszám
:~. bérek megállapitása

a lromlása követte a buzaárak lrány~ II

zatát .. és \:!Ilnek megfelelően ugy a
külföldi, mint a belföldi árak szi- I
lárdulása <illapitható meg. Arpa és

álló .eszközzel biztositani .kívánom'j zab: Olasz viszonylatban árpakon
A napszámbérek folyamatos és kel-, tingens ]{imerÜJt. Belgium részéről i

.: -:' AK(jJkereskede/mí Hivatal - a lő időben való megállapitá<;ának a érdeklődés mutatkozott közepes mi-
kormány felhivására megkezdie a tár- multban gyakran egyik akadálya az nőségű magyar sörárpa iránt és si
gyálásokat az ujbuza kiszállifási uj volt, hogy arrlUnkabér megállapiló került már eddig is igen jelentékeny
módozatárÓJ.. Eddig .a' kereskedök bizottsáQok egyes járá~ok, városok mennyiséget Belgiumba eladni. Zab,
közOlt~9sztO"lIá:. ki a kiviteli kontin· területére megs<:ervezve nem vol- kivitel szünetel - belföldi árak meg~

, . genseket, ezeniul. a kiviteli engedé~ tak, illetőleg a kies~tt tagok pótlá- szilárdu ltak. Tengel'i: A tengeri
Iye-ket'.csak.,·azok . kapják, akik pon- sárói nem történt idejében gondos- árak megszilárdultak, a májusi ha-
tos::-bejeJenlést. adnak a' KUlkereske- kodás. .' táridős teng.es:i~G-f.i+I-é~elkedett.
delmiiHivatalnak-meglévö buza kész- A legkisebb napszámbérek gyo~s ~. . . ~ .,.~

letokröbiAz,: ujinlézkedés azt szol- és a gazdasági viszonyok alakulá- ~EndrPdiníunkás.1.ö~ki'~e-
· gáljá.~hogy. a:gazda magasabb bu- sával párhuzamosan történő meg~. genben. A' költöző madarak ,sor

zaára t·,:-, kapjon .. A '. gabonaszállilók állapitáshoz fúzöd6 rendkivül fo~/ sát élik ~öldmunkások js/Késő
ugyanis nem: fogják megvárni azt az tos szociális, de termelési sze!D~ ősszel haza j ónneL.piheiiÍli, tavasz
időt;;ainikor',Olaszorszá~.vagy Svájc pontokra is való figyelemmel fel-:- elején összepakolnak . és messze
feléimegindula kivitel, hanem már kérem a .T. Mezőgazdasági Kama~ messze idegenbe vándorolnak küz-

· előiöleg ,:~ megkezdik: a buza készlet rát, hogy tegye sürgősen vizsgálat deni a testért, a ruháért, a gyomor

összevárárlását és.ebből csak haszna tárgyává, hor'J mükö;dése te~ü1et.é~ ért, a kenyérért. Verejték:~ rab- I
· . tehet .8! gazda közönségnek. '., . a legkisebb munkaber OIegallaplto szolgasorsukat csak az enyhIh, hogy I

-~A~Wöldmivelésügyi Minisztérium bizottságok mindenütt meg vannak- ilyenkor a húsvéti szentidőbenoszinte I ~ I ~'"

S5.000/i93VV.- 1.·sz. alaII. kiadta e szervezve, illetőleg, ho94 az el- bünhánattal és bünvallomással meg··
'. ai·j(9371évi~gyapiutermésálvélelé- .nök, (helyettes elnök) és igazgató- tisztult szivvel lsten oltárához járul-
. f(!ívonatkozó; rehdelelét.· 750.000 kg. sági tagok némelyikének kiesése nak és segitséget, erőt, egészséget
· belfÓidonfeL-Jlem dolgozhaló gyapju kÖv.etkeztében pótlás nem mutatko- kérnek attól, aki előtt nincs mun-
· kerOr·;kivilelre;· Az átvételi, árak ma· zík-e szükségesnek? kás és munkaadó, hanem csak te-

gasabb~ 'Iesznek, mint ..a lOuII .. évb,en. :. . A~ennYiben pedig áz, idevonat- remtmény, gyermek, irgalmat, áldást
- . Afulura:. kapoufelhatalmazásl, hogy kozó intézkedéssL.ük,ségessé~efenn esdö bünbánó. Az elmult hetekben

a ·Gyápjub~cslö:. BitolIság .által ki· forogna,' felkérem a T. Kamarát, munkásrajok lepték el a községhá-
·bocsátandó- es a mindenkori ,átvéleli hogya mezőgazdasági munkások zát, hogy "toegcsinálják a s7.erző~
átállakt~lt(1ritetö gyapju-árlapokat a munkaereje jogosulatlan kihaszná~ dést" azokkal az uradiiimakkal, ahol

· iegszélesebb:rkörben közzélegye. '.) lásának meggátlásáról szóló 1923: már évek óta becsületesen dolgoz-
· /-AKUlkereskedelmi Hiyala.1 uj rend- XXV. tc.-ben körülirt módon a bi- I nak, s ahol értékelik a szorgalmas

szerLvezelell.ibe a lókivitelnél is, zottságok megszervezésétilletőlegl' munkát. Március lS-ig az alábbi
meiynék~_al~pelve,az, .hogy:a .' .kivitel a sZf'kséQ~sne~' mulatkozópótlások szerződtetések·.. történtek: Far:kas

· álial;-elért kedvezményekben elsősor~ iránt sürgosen.megfelelően intéz- I Gyula macskási uradaimába : O női
bá'n~ az "állallenyészlő gazdák: része- kedjék. A netaláni mini~zteriális in- munkás. Léderer-gazdaság pusztaö-

· sUJjenek;·'Jovőbena cseh és némel- tézkedést igénylő esetekben pedig zönhalmi uradaImába 40 öthónaposés
országi . lókiv:lelt a Hangya szövet- előterjesztését a r. Kamara soron- 20 kéthórtapos nö-idénymunkás. Mun-
kezeti ;közpóntésa . magyar mező· kivül tegye meg.. Budapest, 1937. l kavezető: Vaszkó Mária. A puszta-

·gazdák. 'szövetkezele által' 50-50% február 19-én dr. Darányi .Kálmán I t~?rŐ~ gazdas~gba: 35 öth.?nap~s
· résiesedéssel .. aJnpilandó magyar s. k. m. kir. miniszterelnök, föld- I nO-ldeny~unkas. Munka-:ezeto: !?l-
-Iókiviteliiroda fogja lebonyolitani. . I'" . ., t " nya Mara'lt. Vastaghalmi gazdasag-

. . mive esugyt mlnJsz er., i ba: 12 ~ői munkás. Gróf Wenck-
Aki"lltelre kerUlő lóanyag felvásár- Kamftránk a Vc.!tt rendelet ertel- ! heim József ókigyósi uradaImába 81
lása:a.körzeli mezőgazd.kamarák állal mébenazonnal. megtelte a szüksé- ! munkás Majoros Imre vezetésével.
rendezendő'16exporlvásárokon törté- ges intézkedéseket. l Mezőhegyesi állami gazdaságba 75
nik,' A' magyar.lókiviteliiroda a föld· i munkás hat hónapra. Munkavezető:

mivelésOgvi· miniszterium, a kOlkeres- H II t· l t ' I Rácz LajQs. Purgly Emil gazdasá-e yze Je en es 8 II gába 38 arató és 80 idénymunkás.
, -kedelmi' hivatal és egy a hivatalos . Az állami utmunkálatokhoz eddig
· gazdaérdekellségböl alakuló szakbi· gabonapiacról I 200 munkás nyert felvételt.
~zottság ellenőrzése alalt fog mUködni, . h

Buza: .A megelőző hét lanyha II lb Egységes Munkás-Ott onfelszámithatóköltségeit ez a bizotl- I "k ' d I kh . k'
. irányzatával szemben az elmult hét i e no sege ura a ma oz meg esz-

· ság állapilja meg, melyek - míl"lden séggel közvetít minden tekintetben
. haszono,·kizárásával - nem . halad- folyamán a bU.laárak ugy az ame- megfelelő, kifogástalan magaviseletü
hatják meg a. tényleges önköltséget. rikai, mint az európai tőzsdéken és szorgalmas férfi és nOi munká-

.C'-' Min/halljuk, e nagyszerU ujitást megszilárdultak. Rozs: A rozsárak I sokat.

'. az·Országos Mezögatdasági Kamara
·,elnöke:. Mecsér András kezdemé
"nyezte,'

(:~.:"s.Dr; ,Darányi Kálmlin m. kir. föld~

:::-miv~lésügyi miniszter 51.llOO/1937.
'::VllI. á'. 1. sz. alatt február t9-én ren

~:d.eletet . adott .ki az összes mező
.-,gazdasági. kamarákhoz a legkisebb l
-~'riapszámbérek megállapitása ügyé~

ben~ :A .rendelet igy "szól:
....-"l\mezógazdaságban alkalmazott
,-mezógazda:;9gi munkások (napszá

. ~~~;n:osok). részére készpénzben vagy
.. terménybell .• fizetett . napszámbérek

meglillapitasa körüli eljárás zavar-
talanságát minden rendelkezésre
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Atyánk mexikói gyermekeit.
Szent Pál is ezt követelte aZ~'"

öskeresztényektőJ. Tehát, eiL
kivánja a magyar katoliktisok~

tól is. A jó katolikus nemcsak
hisz, hanem tesz is!

get, hogy az ország rendje., és:.
békéje minden időben, minden,: .
eszközzel fenttartassék és ,bii
tosittassék. Szociálpolitikai te· "
kintetben a városok jogos ér- ;':,
dekeinek felkarolása mellett· a-'
falu sorsa fekszik' kOIönösen ".; ,
szivén ugy közegészségüg'yi,'
mint népjóléti vonatkozásbari~;

Majd a közigazgatás vezetésé-' '.
nek irányelveit, s részbeni re
formjának szükségességét vá-'
zaJta. Széll József vérbeli szak· .
ember, aki többmint 30 éves,'
nagyvonalu közfgazgatási mü..;'
ködése alatt arról lett ismertté,'
hogy' páratlanul" szigoru;; ke':":; ~

ménykezü, de melegszivn· fér·:'
fiu és kiváló alkotó erő, Me·
ködését nagy érdeklődéssel fi·
gyeljük.

pengőt. Ebbőt, 8-10 millió pengót
rendszeres munkaalkalmak biztosi-:
tására, 5 millió pen!lőt alföldi ön- ,
tözésre, mely azonban csak rész-·
lete a 12-14 éves óntözési ,prog
rammnak, 10 mjlliót utak épitésére, ..
3 milliót bekötőutak épitési segé-.
lyére. " ,.

A csaltidvédelem nagy eszményét
óhajtja a kormány szolgálni azzal,
hogy közel 300,OOOnapszám,ból,
valamint a rokkant és kózs.eg(dygk.,;. , '
ből élő kisadózót mentesjt tö~bIJl~nL

3 millió pengőt kitevő lJáza,dÓ,és,
járulékai alul, külön kedvezmény;e""
ket ád a többgyermekes családok:
nak az egyenesadók és illetéke\{,
terén s a tényleges ésny,ugQija~

közalkalmazottak harmadik ,és :!;Iár.
monfelűli g4ermekek családi pótl.é.
kát SO%-kaJ felemeli. Ez utób>bii
évenkint 2.5 millió többlelkiadást
jelent.

A családvédelem gondolatát ..
óhajtja elóbbrevinni a kormány az,. .
zal L, hogy két millió pengő év
ról-évre való felvevésével évenkint
2-3000 végzett, diplomás i/jut ön-,
álló életpálya megalapitásához segit.

Egyéb fontos beruházíisokrB szm-

Az uj belügyminiszter

tetére és Krisztus vérével meg·
váltott lelke nagy 'értékének
megbecsülésére tanitsák.

Egyetértés, szeretei és ösz·
sze/ar/ásra buzditotta levelenek
befeiező soraiban Szentséges
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,II i, M e g j e J e n i k minden hónap J5·én. kedvezményes feltételek mellett köziUnk.
, Szerke9Ztöség és kiadóhivatal: Endrőd, Széchenyi-utca 2, szAm
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I S'It XI. Pius pápa intelmei
I:~ Krisztus földi helytartója Szent Pál apostolra is hivat
I :i.husvétkor apostoli levelet kül- kozik a Szentatya, hogy mert
I'i,dött a szabadkőmüv~sek-szoci- "Krisztusban egy test vagyunk", I
I

léllisták és kommunisták rém- a test minden tagjának kÖZre!
-1 uralma alatt hosszu évek óta kell müködnie, hogya test fen-

I" .~ szenvedő mexikói katolikusok- maradjon és éljen!
~~ , '

. j: hoz. A pápai körlevél. nem az Krisztus országának terjesz-
J istentelen, I\ri=ztus hitét él mexi- tésében, a hit megvédésében, Magyarország kormányzója
> kói nép lelkéből kiirtani akaró a lelkek boldogulásának nagy Széll józsef titlms tanácsost, a

.;: államhatalom kegyetlenségeivel munkájáf:>an tehát a világiak-
.t és az üldözések sorozatának nak is segiteniök kell! Jézus közigazgatási biróság másod
:i felsorolásával foglalkozik, ha- nem tanitotta azt, hogy a vi- elnökét m. kir. belügyminisz
]. nem utasitásokat ad arra néz- lágiaknak csak hinniök kell, terré nevezte ki.
:t ve, hogya különleges helyzet- de tenniök nem szükséges! A Az uj belUgyminiszter régi

',~', ben milyen magatartást tanu- papságnak segéd kezet nyujtani hirneves katolikus családból
~: si/sanak a papok és világi és helytállni ott, ahová a pap származik. Unokaöccse néhai
"'~ hivek, , , képtelen eljutni, az Ő dolguk. Széll Kálmánnak, a régi lJéke-
'1 Nagy örömének ad kifejezést A papok legfontosabb köte- idők nagy miniszterelnökének.
,~ a Pápa, hogy Mexikó papjai lességévé teszi a Szentatya a Eskütétele után a sajtó előtt
~:. és hivei közül ezren és ezren világi apostolok nevelését. A ismertette munkaprogrammját.
,~nyiltan kiálltak hitük vedelmé- Világi apostolok ismerjék a, hi- Hangsulyozta, hogy Darányi
~. re, bámulatos hősiességgel vi· tet, lelkesedjenek érte, mint Kálmán miniszterelnök irányki-

j seltéka szenvedéseket, sőt lsten szent ajándékáért, tevé- tűzése alapján nemzeti és ke
i számosan még a mártirha'áltól kenykedjenek,dolgozzanak em- resztenv alapon' haladó" ~ kon
i sem rettentek vissza. Ezek té- bertársaik lelki megmentéséért, zervativ irányban szociális far
j nyes' példát adtak a világ ka- legyenek feddhetetlenek, példa- tartalommal telitetl népies po
i tolikusainak, hogy legnagyobb adók magán és csaladi élet tik- litikát kiván folytatni. Vállalja
,i értéküket: az lsten és lélek I ben. a legmesszebbmenő felelőssé-
.' kapcsolatát jelentő vallást és A papság és világiak mun- NiIi.r __

~ hitet hogyan kell és illik meg- kája a hitélet terén kivül a -----;--------------------
..; becsQlni és védelmezni. szociális, gazdasági és kultu· A ' k ··1t' te' e'
,~ Dc fájdalomra is van elég rális életre is terjedjen ki. zorszag O segve S,~
f ok. Az egyik főok az, hogy az A gazdasági kérdések, a
~i istentelen államhatalomnak még földbirtok helyes eloszlása, a Egy év rengeteg politikai beSZé-I
1 tűrhetöbb egyénei sem veszik munkások és családjaik élet- r de után az egész ország népe fe-
" maguknak azt a hivataluknál viszonyainak megjavitása, a; szült érdeklódéssel várta és figye{fe
.; fogva kötelező fáradságot, ho~y rengeteg szociális igazságtalAn- a kormány uj költségvet2sét.

Krisztust, vallását és egyházát ság és baj gyógyitása csak az A képviseJóház április 8-iki gyü-
i ne csak a rágalmakon keresztül igazságosság és szeretet krisz- lésén mutatta be Fabinyi Tihamér
~ ismerjék meg, hanem annak fusi erényeitől várhat gyógyu- pénzügyrnjníszter az uj költségve
'~ íg:lzságai.törvényei és tanainak lást és pártatlan, helyes meg- tési tervezetet, mely az általános
) alapos áttanulmányozásavaI az oldást. helyzet javutásának megfelelően_
:'j őt megillető méltányos bánás- I Vallásilag, de anyagi/ag is örvendetes tempóban áll szolgáJatá-
~ módban és megbecsülésben I segiteni kell a Ipggyengébb I ba azoknak a l<özgazdasági és szo-
~ részesítsék" I társadalmi osztjlyon : a mu(}-I citilis terveknek, amelyet a Darányi
~ De méginkább fájdalmas az, káso~on: Mi~denkinek, aki ké- kOTlTlány megvalósitalldó célul tüzött
i hogy Mexikóban is oly sok a pessegeI szerznt szorgalommal ki.
~ lagymatag és fi:lénk hivő. Ezek és lelkiismeretesen dolgozik, jo- Nincs helyünk rá, hogy a nagy
I szivük mélyén hisznek az Is- ga van a megélhetéshez, ezt a gonddal, lelkii:>rneretes hozzáértés
~ tenben, de emberi tekintetek- megélhttést a közhatalomnak I sel megalkotott költségvetést részt. ből, és a kel~emet~enség~.ktől és' társadalomnak biztositania leteiben is tárgyaljuk, de vázlaiosan
~ való félelem miatt közl)mbosen kell. is megállapíthatjuk, hogy bennfog
if viselkednek, sőt a vallástalan EgYik legfontosabb kérdés· laltatnak azok a kiadási többletek,
i irányzat erkölcsi és anyagi se- nek jelöli meg a Szentatya az amelyek a kormány szociáHs, nép~
~' gitégével résztvesznek az Egy- ifjuság nevelésének nagy prob- egészségügyi, gazdasági, kulturális,

ház üldözésében. lémáját.· Vallásellenes és va/~ I családvédelmi, általában népi irányu
f Legfontosabb dolog - mondja lásnélküli iskolákra, tanerőkre programmjának megvalósitásához
i a pápai intelem , hogy a n~ biz~ák a szülők legJ~~gyobb 'I feltétlenü! szükségesek.
~ papság hivatásának magaslatán kzncseIket: gyermekeiket. A A kormány a nyomor enyhitését
~ álljon. Okosan és bátran, a katolikus nevelőknek pedig j célzó mUflkaalknllllak teremtésére
[haláltól sem félve, hirdesse legfontosabb kötelessége az I ]2'.3 millió pengőnyi többletkiadást
~ Krisztus tanítását és szolgálja legyen, hogya jövő nemzedék I irányzott elö. Azaz él mult évi 32
~. a lelkeket. lell-\ét Isten ismeretére, szere- millió pengövet szem/) .. "5,6 millió I
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KATOLIKUS AKCiÓ

AKatolikusLegényegylet, >

,Ünnepségei ",

Sportrepülők

és gépmadarak a Budapesti'
Nemzetközi VÁsáron. Sorsjáték pá
risi repülóutazás :- fönyereménnyel.
Kedvezményes repüiójegY12k n re
piilőkiállitás látogatóinak. 1\ Buda
pesti Sportegyesület repűlószak.

osztálya a Budapesti Nemzetközi
Vásáron rendkivül érdekes és nagy
arányu repülögép-kiállitáss'al'vesz
részt E kiállilás keretéb~nbemu'

tatja a két uj műegyetemi nagy
teljesitményü sportrepülógépet, a lég,;,
ujabb magyar mürepüló vitorlázó,
gépet és a világ leggyorsabb repülő

gépét, a Schneider - kupagyőztes

olasz gépmadaraI. 1\ sorsjáték fö
nyereménye : repülöutazás a párisi
világkiállitásra és vlsszll, többnapi
párisi tmtózkodással.· Kisebb l1ye
remények zürichi és bécsi repülő

utazás és Budapest feletti körre
pülések a Budapesti Sportegyesület
kétszemélyes nyitott sportgépein, 1\
kiállítást repülóműszerek,kicsinyit~tt

tep'Ülóg~pmodellek, fényképek, stb.
fogják disziteni.

zése után engedjék el a sok erköl
c3i veszéllyel járó távoli munkákra.
Ugyancsak felhívja a férfi-munkáso
kat, hogy Isten áldásánaK és segit
ségének biztositása érdekében mi·

Husvétvasárnap és hétfőn az
előtt elhagynák a falut, hogy mesz-

d "Endrődi Kat. Legényegylet" zászló·sze idegenben keressék a min en-
avai'ást;-<i'i'~z-gyüté1;r,---etőaaasokat és, napi kenyeret, végezzék el pontosan

a husvéti szentgyónásukat. Saját táncmulatságqt rendezett.
lelkük helyes értékelése és gyerme- ,Az endrődi róm, kat. plébánia.
keik részére a jó példaadás köte- templomban 72 agrárifjú sorakozott

a zászló alá, melyet Csernu5 Mihálylessége is kivánja ezt. Felszólitja a
cseléd tartó gazdákat, hOkY c5eléd~ apátplébános szentelt meg. A zászló·
jeik lelki gondozását se hanpgol- al'Jyai ti~ztet dr. Cseh Józsefné vállal·

ta, tanu bizonyságát adva a nemes céljAk el. Megbizhé\tó munkás és cse·
léd csak az lehet, aki Isten iránt iránt való áldozatkészségének. Szent-

I mise alatt az Egylet vezetője Fölföldysem hanyagolja el lelkiismeretbe i
Béla káplán intézett beszédet a lekötelességét. Elhatározta, hogy az

endrődi esperesi kerület többi egy. gényekhez, akik valamennyien szent
házközségeinek felkérésével és be- áldozáshoz járultak.
vonásáva! az év folyamán bucsu- Délután 4 órakor a Kat. Népház
zarándoklatot rendez, Az Ellcharisz- mozitermében diszgyülést tartottak,
tilms viltigkongreszszlls rendezését amelyet járásunk főszolgabirájaSor.
nagy örömmel fogadja és a köz- bán Jenő dr. is megtisztelt jelenlé
pont felhivásának teljes odaadással
kész eleget tenni. tével. Agyülést az Egyesület egy-

házi elnöke Csernus Mihály apát
A küfterülefi iskolákban az a!ábbi

plébános nyitotta meg mélyen szántóidö!<ben lesznek szentmisék: Apri-
lis IS-án d. e. 10 órakor a polyák- beszédével. Utána Hegedüs Imre és
halmi és varjasi iskolákban, április Timár Gergely'legények beszéltek
25-én d. e. 10 órakor a csejti és az egyesület céljáról és eszközei ről. '
öregkerti kápolnás iskolákban, má. Ugrin József a Kat. Legényegyletek
jus 9-én d. e. 9 órakor a tanitóföl- országos titkára nemesen izzó leke
di és öregi<erti, május 16·án d. e.
lO-kor a polyákhalmi, május 17-én sedéssel ismertette a megmozdulás!
d. e. 10 órakor a varjasi iskolában. s összetartó munkára buzditotta az'

E!!l'esiilefi hirek. Április IS-án d. ifjakat. Sorbán Jenő dr. főszolg-abiró
'.. ' . k F III örömmel látta az aIYrári,fJ' usálY meIT•u. fél 4 ora or szent erenc . <> b ó

rendje, április '2S-én d. u. fél 4 mozdulását s a valláserkölcsi alapo
órakor az Oltáregyesület, május l-én kon' nyugvó hazafias egyesületnek
d. u. fél 6 órakor a Férfi-Liga, támogatását igérte. Végül dr. ,Cseh
május 2-án d. e. 9 órakor a Jézus , józ,sefné kedves, szaVilkk5l1Üdvöz,~j.>lte

: Szive, Szövetség csoportvezetői,má-"
jus 6·án d. u. fél 6 órakor a Leány_.a fiatalságot s mint zás~lóanya.meg-
egyesület és Leányclub tartja havi kezdte a zászl6szögek beve~és~r
ájtatosságát a szokott helyen. Az.. éS( folya,mán.' a, :., Jegényekből

A májtisi litániák nl~jus l-től 'al~kult mükedvelő, g~rda egyfelvo
kezdődőleg minden nap este fél 'l násos' vigjátékokkál mulattattaa
órakor kezdŐdnek. Csütörtökön és Kat. Népház mQzitermét betöltő
vasárnapon ki nt szentbeszéd is l~sz. közönséget.
Endrőd népe - 1914· ben, a világ- Husvéthétfőn az Egylet ,merrismé- •
háboru kitörése után - a B. Szent- ó

szüz oltalmának clnyeréseért foga- telte szinielőadását,és jólsikerült
dalommal kötelezte magát a májusi bállal fejezte be zászlóavatási jin
litániák meg-ülésére. Veg-yünk részt nepét.
tehát --mindnyájan a red kivül szép ~=~==~~==~~~=~~
<ljtalosságokon.

Kilenced II Szentlélek Istm tiszte
letére. A régi endrődi hivek Áldo
zócsütörtöktől Pünkösdig kilenc na
pon át ájtatoságot tartottak a Szent
lélek Isten kegyelmeinek megnyeré
seérl és Punkösd ünnepén közös
szentáldozáshoz járultak. Ez idén
is fclujitjuk a régi szép szokást és
a második harangszós szentmise
után vége:z7.ük naponkint az ájtiltos
ság-ot.

EGY POGÁNY GYEREK. meg
keresztelte haldokló apját. Az ichan
gi (Kin<l) ferences Mária iskolát lá
togatja néhány pogány gyermek. Ök
jelen voltak, amikor más gyermeke
ket katekizmus ismereteire oktattak.
Amidőn nemsokára ezen pogány
leánykák egyike Gangcse Kangból
hajóval hazautazott, apját haldokol·
va találta. A kislány letérdepelt hoz
zája, kezdett apjának Istenről, Jézus
Krisztusról, a bünről, a menyország
ról és a pokolról beszélni és ,em
lékezvén a keresztelési fonnára,
amire az iskolában tanitották, meg
keresztelte atyját, ki még azon a
napon meghajt.

OQA&WkJY&& iM

teszi annek a reális épitőmunkának

eredményes folytatását. amelyet az
ország boldogulása és a nép, hely
zetének javitása céljából a Darányi
kormány maga elé füzött

Kritizálni, gáncsot vetni lehet, de
jobbat a mai helyzetben 'készíteni
alig tudna valaki 1\ józan magyar
nép hálával és bizalommal nézi
Darányi Kálmán komoly, becsületes
törekvését és népmentő munkáját.

Egyházi !l_~~~~
Üzenet a család
megbjzottakl1ak

Bermáfás. Dr. Lindenberger János
apostoli kormányzó ur P. Zadravecz
István felszentelt püspök urat kérte
fel, hogy a bérmálás szentségét az
egyházmegye ifjuságának kiszolgál
tassa. A két főpásztor május 12-én
délután érkezik Endrödre, s 13-án
az anyatemplomban, 14-én a tanyai
templomban bérmáln~k. ...

A bérmálási oktatások a templo
mokban minden vasárnap d. u. 2-,
a körösöntuliak részére a régi var
jasi iskolában minden kedden 11
és az inneniek részére az öregkerti
kápolnás 'iskolában minden csütör
tökön d, u, fél 3 órakot: JÖrténik.
AtarikÖtel~sek t'anitóiknál,' mások a
plebániahi~atalban iratkozhatnak. Aki
az oktatásokon nem vesz részt, vagy
a bérmálást megelőző két' napon
szentgyónáSát Ílem végzi el, az nem
járulhat a bérmálás szentségéhez.
Bémiaszülökül csak egyházi törvé
nyek szerint kifogástalan életü kato
likus egyének kérhetők fel.

Az ünnepélyes fogadtatást az elő

készitő bizottság rendezi: Harsányi
László főjegyző elnöklete alatt. A
bizottság tagjaiul az elöljáróságot, az
egyházközsp.g gazdasági bizottságát
és a kat. egyesületek elnökségét
kéri fel az egyházközség elnöksége.

A hitbuzgalmi szakosztály április
havi gyülésében részletesen letár
gyalta a tavaszi munkateendőket.

Felhivja a családme,g'bizottakat, hogy
a májusi ájtatosság0k és keresztjáró
napok népesebb látogatottsága ér
dekében sürgősen járják be és hiv
ják fel a körzetükbe beosztott csalá·
dokat. A májusi litániák vonzóLbá
tételé~e naponkint külön énekkari
és magánének számokat iktat be,
melynek be03ztását Fölföldy Béla
káplánra bizta. Rendezte és a hit
buzgalmi egyesületek között fel
osztotta az oltárok diszitését. Az
Oltáregyesületnek és Női-ligának

köszönetét nyilvánitotta az első

szentáldo7.ók gazdag megvendége
léséért. A szegény bérmálandók ré
szére bérmaszülök felkérését vállal
ta. Felhivást intézett a templomban,
de e7.uton is a "summás-Ieányok"
szüleihez" hogy' gyermekeiket a
szentgyónás és szentáldozás elvég-

tén nagyQpb több~··..!p"'~st !rányó7:
elő, a költségvetés.

Egy, millió pengőt fordít ,a kor
mány az Alföld jásifására, félmil
Iiót a mezőgazdasági szakoktatásra,
egy milliót a mezőgazdasági ter
me)és fejlesztésére és öt millió pen
gőt amezögazdasági termenyek er
tekesitésének elömozditására.

Valóban a trianoni ország anya
gi és" adózási gyengeségét figye
lembevéve·-a költségvetés lehetővé

;.J:; • '. ;.. • .~ 0.

Áz 'Eucharisztikus Világkongresz- '

szust ,megelöző szentév ünnepélyes

meghirdetését május 23-fm a legfé

nyesebb ünnepi keretek között dr.

Serédi Jusztinián biborcshercegpri

más végzi a budapesti Szent István

bazilikában.

li vidéki plebániákon, tehát End
rödön is május 23-án, a nagymise
alatt felolvassuk ,a Nagyméltóságu
Püspökikar közös pásztorJevelét,
majd,. délután ,vecsernye' után kato
liku'sJárslÍct'aImi gytilés lesz a pol

géri. i.~,kolában.
Mint. örömmel ért,esülünk, a ma

gyar falvak ifjusága is erösen szer
vezkedik, hogy az 1935-ban tartan
dó fóünnepségeken méltóan részt
vegyen. Tizezer falusi' legény és,
ugyanennyi falusi eladó/ány vonul
fel c,a,..ó~bud,ape,stj--kongresszusra....-,-'
Reméljük; hogy az endrődi fiatal
ság. 'sem marad el, hanem példát ad
az öreg,elmek az: Eucharisztikus Jé
zus áldozatos szeretet~ben.

Ha elolvassuk dr. Madarász Ist
ván min. osztályfőnők, , prelátuska
nonok hiteles ismertetését az idei
'manillai eucharisztikus kongresszus
tüneményes lefolyásáról, félve gon
dolunk ""rra, hogy vajjon a magyar
katolikusokblln lesz-e oly "ószinte
és megragadó vallásosság, oly pél
daadóan bensőséges hitélet és pá
ratlan fegyelmezettség, mint aminőt

a keleti Népek Manillában mutattak.
Sehol Európában oly mélyséf.jes áhi
tatot nem látott, vallja be Madarász
prelátus. f\' nök közös szentáldozá
sán SOOOO-en, a férfiak szentáldo
zásán 100.000-en, a gyermekekén
SO.OOO-en, a záró ünnepélyen 5oo.DOO
hivő vett részt, s bár az áldoztatás
II óra hosszáig tartott, sehol zavar
gás, vagy tolongás nem volt. örök-/
kéfeledheletlen élményt jelent a
manillai katolikusok impozáns df:
monstrációja Krisztus király mellett.

Szeretnök hinni, hogy a katolikus
magyarság, százezrei nem szórako
zásból, nem "cirkuszt látni" mennek
majd Pestre, hanem a világ minden
országának katolikus küldöttspgei
előtt· példaadóan 'mutatják meg
Szent István ivadékainak évezre
des hitét :és őszinte ragaszkodó
szeretét ai' Euchariszti~us Jézus
iránt. '
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népesedési "a'[latok
Március 15-tól-áprili~ 15-ig a

keresztség szentségében részesül
tek: Piszár András földmives fia
Sándor, Timár Győ: gy kertész le-
ánya Irén Ilona. Gráfik János kovács d
leánlIa Anna, Gellai imre nyUg.
csendőr fia Zollán Imre, Papp /'c/i
IstvAn földmives leánya Magdolna
Terézia, Elek Elek géplakatos le- L
ánya Klára Monika, Dala György
földmives fia György, Varju Elek
földmives leánya Franciska, Oláh,
János földmives fia János Lajos
Pálinkás József munkás fia' hnre,
Nagy Imre földm. leánya Magdolna,
Kuril/a Etei leánya Mária Magdolna'
Dinya Miklós földmunkás fia Béla,
dr. Tóth István ügyvéd' fia I:o:tván
Vincl?-Mátyás, Varga László: csiz-.
madia fia Gyula Málé.

Házasságot kötöttek az Ur oltára.
elölt: Juhász Imre traktorkezeló
helv. vall. és Csiga Erzsébet-:-:
Szőke Lajos földmives rk.és· Gonda
Eszter rk. - Ambrus István· föld
mives rk. és Kopcsek Anna rk. 
Jantyik János földmives rk.: és· .'
Korcsok Mária rk. - Szakálos
Miklós földmíves rk. és Gellai
Jolán rk.

E/hunytak az Urban: Llzlczai
[stván 75 éves állkapocsdaganat :
Valuska Mátyásné Dudik Viktória
66 éves szivizom elfajulás;. Papp
László 10 éves gümős agyhártya
Job; Varju Lajosné Bela' Terézia
71 éves szerviszivbaj ; LiziczBi
Vince 11 éves bélgyulladás; Pelyva
Györgyné Miskolczy Viktória'· 64
éves gyomorrák; Tóth János. 80
éves véres agygutB; Kiszely Antal
69 éves szervi szivbaj ; Smiri Imréné
Stancsik Eszter 42 éves veselob :
Homok' Pálné Homok Mária 69
éves szervi szivbaj ; Iványi. Margit
9 hónapos tfidőlob ; Paróczai Vendel
nyakcsigolya-törés: Varju Franciska
3 perc koraszülés; Iványi Andrásné
Mészáros Borbála 79 éves nyirok
mirigy daganat; Giricz· Mihályné
Kardos Borbála 80 éves aggkori
gyengeség; GráfikAnna 6 napos
veleszületett gyengeség; Dinya
Mihály 5 hónapos tüdögyullldás;
Kővágó Mihályné Kiss Ilona; 20
éves tüdő gümőkór; Uhrin Imréné
SÓc.zó Ilona 74 éves véres' Bgyguta; .
Tarr Géza 13 éves eslwr; dr; Uhrin
Endre 77 éves szervi szivbaj ;
Timár Mihály 12 éves mellhártya
gyulladás ; Timár István 71 éves
gyomorrák. Juhász Lajosné Tóth
Margit 37 éves szervi siivbaj;
Vászkó Imre 17 éves gümös .'agy
hártyalob; Timár Gergely 87 éves
aggkori gyengeség.

Eljegyzések: Fülöp Mátif földmí
ves HegedüsEtelkával"~Tóth
Imre napszámos Iványi .. Eris~b~ttel
-c- Rafael József zen~sz. H9rv"áth
Klárával - Onáka Péter ,munkás
Vaszkó Veronikával:-. Farkas
Lajos földmíves Dávid Eszterrel
Timár Gergely csendőrönnester

Sóczó Erzsébettel,

bizto!>itani tudnók felhasználásával.
Örömmel üdvözöljük tehát főis

pánunk gondosságát, hogy, a Föld
tani Intézett~1 hitelesen is' megvizs
gáltatta a békésmegyei vizek tartaI
mát és minden lehetőt megtesz a
Földmivelésügyi Miniszter támoga
támogatásának kieszközlésére. Ha
terve valóra válik, s bőséges föld
gázon kivül petróleum is taláiható
lesz a mélyebb rétegekben, ez a
vármegye óriási gazdasiigi fellen
dülését eredményezné~

adóssár,ok rendezésével kapcsolatban
v~detté nyilvánított birtokok kiter
jedése 1,71U!46 katasztrális hold,
mig az összes számbavett földbirtok
meghaladja a 16 millió kat. holdat.

A jelentés részletesen foglalkozik t

a ga!.>onapiac áralakulásával és is
merteti a mult év második felében
megindult áremelkedést. Hangsu
Iyozza a jelentés, hogy az egyes
termelési ágak közül tavaly a leg
nagyobb mértékben az ipari terme
lés emelkedett. Valamennyi iparág
ban emelkedett a foglalkoztatottság,
aminek következtében a nyerS'lnya-

. gok behozatala is erősen növekedett.
A kereskedelem heJyzde is javult
és aL üzleti forgalom kereteinek
kiszélesedését mutatja, hogy a for
galmiadó bevétel 20 százalékkal
emelkedett.

A jelentés végül fog-Ialkozik a
megélhetési viszonyokkal és kimu
tatja, hogya megélhetési költségek
jelzőszáma a múlt év második felé~ l
ben lassan emelkedett.

nyiség 30 év óta hajtja az apácai
mahnot. Mqst ugyana', kutak javi
tásra. szorúlnak, esetleg niélyebb
fur~s volna kivánatos, hogy a csÖk.
kenő gázinennyiség többlete vi".ssza
szálljon, de tény az, hogy hatalmas
vagyont tesz ki .azon megtakaritás,
amelyet s~én m~liőzésévcl nyert~k a
tulajdonosok.

Hasonló i)sszetétele van a ~7" e,~,

széd községek lÍizeinek is. Va103ú
.' ~ü, ezek.ben is annyi. földgáz '. van,
hogya vármegye villaoyvílágitását

Magyarország földbirtokánalí
csak.. egytizel ~része védettbirtok

1\ Pénzintézeti Központ gazdasági
jelentésének, érdekes adatai

_.

_ ... 1 1 , _

Endrőd község képviselőtestülete.
április hó 7-én tartotta ez évi. ren- gőért eladta Hangya Pálné Szujó
des tavaszi közgyülését. A tárgy- EteI endrődi lakosnak azzal, hogya
sorozaton szerepelt dr. Ugrin László befolyó vételár örökhagyó kivánsá
szarvasi föszolgabiró köszönte üd- ga szerint a Vida házi alaphoz csa
vözléséért. Makai József irodatiszt, toltassék és utasitotta az előljárósá-I

aki egyuttal nyugdijazását is kérel- got, hogyaVidaházi tőkepénzért

mezte, 3 hónapi betegszabadságot földet vásároljon.
kap~tt. Jóváhagyta a képviselőtes- Megállapitotta a folyó évi tehén
tület a Róm. Kath. Egyházzal meg- járást is és gulyalegeltetési dijjakat
kötölt ajándékozási szerződést a a következőleg: egy drb. számos
poigáiiskola céljára átengedel t te- jószág után a zugi legelőkre 18 P,
lekre nézve, Dógi József hadiárva ugyanyennyi a baJJai legelőre kihaj
részére egy trafik elárusitó hely fel- tandó számos jószág legeltetési
épitését engedélyezte. dijja, fél jószág után 12 P, lovak után
. Behatóan tárgyalt arról, hog-y a azonban 20 pengő, csikók után pedig

Király.' atthányi '-kat egy 12 P. Kimondotta azt is, hogy a
ujj.onnan,-,nyitaruió is..~.d'@ ö.§.~~e- legeltetési dijjak az esetleges hátra
kÓ$se és. a tárgyalásokra az előljá- lékokkal együtt egy összeben előre

róságot utasitotta. Bizottságot kül- fizetendők le, mert aki ennek eleget
. dö . ki, hogy' a körősöntuli lakosok nem tesz, jogosultságot nem nyerhet.
,._jd szükségletit a helyszínén meg- A csordás béreket abelterületi csor
vizsgálja és a képviselőtestüJetnek dán egy-egy csordára járó tehén
javaslatot tegyen. Duda János hadi- után 1-1 pengő készpénzben fél
rokkantnak megengedte,. hogy az kig. szalonnában, 20 kig. buzában,
Endrőd-gyomai takarék melletti üres 10 kig. árpában állapitotta meg. A
telke trafk. elárusitó helyet épitsen. ballai csordás bére a régi maradt.
. Tudomásul vette a közgyülés, hogy . Végezetül jóváhagyta és elfogadfa
a Belügyminiszter Ur a ~g.j' az összes mult évi községi száma-

·:J~~2rthon. kutat államsegéllyel már a dásokat és a számadóknak a fel-
kQzeli időben m~gfuratja, valamint mentvényt a törvényszerü óvások

. azt is, hogy.a főjegyzői választás a '. mellett megadta.
.Kö~igazgatási. Biróság döntése alap- A közgyülés a legnagyobb rendben
jan jogerőssé vált. A néhai Nagy és magas szinvona!u tárgyalások kö-

;Jói-sef Király utcai házát 860 pen- zött folyt le.

MI.

.. Keresztyének -""
af k~reszt· ellen /'..

.~:i-~': .'... . '.' ....: ". -...;,.; .. ~ .

.:' : ~~::

. : .~,~~ ~ ,) -- ·;.r:

. Immár tizenharmadik éve jelenik
meg negyedévenként a Pénzintézeti
Központ gazdasági jelentése.

A legfontosabb. része a jelentés
nek a mezőgazdaságról szóló fejezet,

'~;V~f"fuegyénk agilis-fŐispánja : vitéz amely kimutatja. hogya mult évi
dr.'R1~k~y-UhlalÍk Béla rövid főis- jó· termés és a külfölddel kötött
p~ij~~g~~alaH is nagy. figyelemmel kedvező értékesitési megáilapitások

.. ,:~\~~!t~,:~~vármegye .gazdasági viszo· idézték elő a mezőgazdaság helyze
:'nYait;:térmészetí~dottságait és amit . tének javulását. Az idei kilátásokról
évtiiedek óta mások nem vettek :eddig megjelent hivatalos vetésje-
~~it~;c.'~agy ha igen, de könnyen el~ lentések nem kedvezőek.

inf~t~~~ő alapos vizsgálat tárgyá- .. Ismerteti . a jelent~s a telepitési
:yá":i~~(k, . akciónak eddigi eredményeit. A
.:~; j,C:sariád- és Békésvármegye egyik földmivelésü~yi. minisztérium l l. 734
~~gn-Íl'gyobb természeti kincse az, k~lt.'holdnyi ~ezőgazdasági ingatlant

. h'öjfr''ár'leii . kutjaiban bőséges föld;". szerzett 5 millió pengőért. amelyből

"~M::1y!o~~~: Az első ilyen kuhlt ..' Csa- . hat hór:ap alaH 2230 családnak jut
.~M~B~f!áo, majd később . Ger~ndá· tatn(ik földet. A földreform pénzügyi
.so.n~Qro.sbázán és Pusztaföldv~ron lebonyolitásardekében a földhöz-
\·fu·.. ··.. t 'k/' : c· J·\,Ittato~tak. terheit oly módon mér-r a ..",i;.;:" ')'"

Náá~cai kutat az évszázad első . sékelték, hogy az több mint 120
6\i'éihbir.funitta Faludy Károly fő- míllió pengő tőketartozás clengedé-

:~~~~it~:~9~~:f:le~~zt~1s:Ü~ék~:~~f:;~I ~~teiez:rg~::~~d~5"zér~nt~e~e;:~~
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AZ ÉDESANYA KARJA
III. Richárd angol király, aki ré

gen, még a kényuralom idejében ült
az angol trónon, egyik vetélytársát,
Edward herceget szerette volna el
tenni útjából. Poroszlókat küldött
Edwardnak kastélyába hogy végez
zenek vele. Edward szolgái nem v.ol
tak épp otthon és az édesanyja a
kastélynak ablakából észrevette a
király kiküldötteit.

Anyai szive megsejtette a veszélyt
és lerohant, hogy bezárja a kastély
kapuját. Sikerült is neki becsuknia
a hatalmas tölgykaput és bele akarta
épen dugni azt a nagy gerendát,
amelyik a kapu két szárnyához erő

sitett gyürübe volt szánva és ame
lyik aztán lehetetlenné tette, hogya
kaput kivülről kinyissák. Megdöb
benve vette észre, hogy ez a ge
renda hiányzik. Valahova távolabbra
tették a szolgák. .

Nem volt már ideje kutatni, hogy
" merre van, mert a kapu előtt már

fegyvercsörgés halJattszott. Mit tett
hát erre az édesanya?

'Jobb karját dugta be agyürükbe
a gerenda helyett. Taszitották is
már a király poroszlói a kaput, de
nem tudták kinyitni, mert az édes
anyának karja feltartotta azt. Csont
jai darabokra törtek és ájultan füg
gött a két gyűrűn.

Közben megérkeztek a szolgák és r
elverték a kastély elől a király po- .
rőszl,óit. Alármái".a.J.~tt Edward I,

\ "'~: . '-...... -.

Dr. DJ\RÁNYI KÁLMAN mi
niszterelnök- Bornemissza Géza
kereskedelmi 'miniszter és számos

,politikai előkelőség társaságában
,április 18-án Szegeden tartott nagy

politikai beszédet.~melyet az egész
ország nagy érdeklödéssel várt.
Szegedi tartózkodása alatt dr.
Glattfelder Gyula csanádi püspök
látta ,vendégül a miniszterelnököt
és a minisztereket.

MIKLJ\S, ,az osztrák szövetségi
állam elnöke május 3--án Budapest
re érkezik, hogziviszonozza Horthy
Miklós kormányzó mult évi láto
gatását. Elkisérik őt Pestre Schusch
nig kancellár és S~hmidt külügy.j
államtitkár. ,~,'

Hl\LÁLOZÁSOK. Özv. 'Uhrin
, Imréné sZ."Sóczó, II <Tna április, 6

án ,elhunyt. Temetésén,' '" melyet
Csernús Mihály 'apátlJlébános,. fé
nyés segédlettel vég::,~tt, nemes'ak
a község szine-java, -.lanem a kor~

/nyék több kiválósága,~''.:köztük<k
/ SorMn Jenő és Laczay Péter fó
i birák is részt vettek. Nemes lell{ü
I lelü, igaz magyar asszonyt veszi-

tett benne Endrőd községe, aki 18
\ gyermeket szült és 9-et nevelt
'\b,enSŐSéges hitben, hazafias érzés

ben és a mLlnkaszeretet odaadó
~Iésében. Emléke áldott / legyen'

El!emetfük Uhrin Endre ügyvé
det' iS;-'-köz~égünk szÜl§Jt1éf. 78 évet
élt az öreg 'agglegény; akiben ér
dekes egy~!lis,ég,eí_vesztetta köz-

Ség.~_ " .'
_,A',.POLVÁKH8LMI" katol~kusok

szép áldozatkészségéből máju~ ele
,'Jén uj ,haranggal szerejjük jfel a

polyákhalmi káp Jlnás isko!Jlt. A
, "Szent .István" névre ~e1'esztelt

h{lrang fel::,zenteiésére ~oIYákh81~

mi'~vek dr. Y,!1denberger János
apostolF1förmanyzót kérik fel.

J\Z OROSZ szovjetet kezdte·· di
csérni politizálás közben Guttmann
Sándor békésc~abai kereskedő.Köz
ben sértő kijelentést \tett a kor
máilyzóra. Kormányzósértés és a
állami reildfelforgatására irányuló
bfincselekmény miatt a gyulai tör
vényszék egy hónapra itélte.

VILAGCSODJ\ A DUNÁNTU
LON.l\z egész világ' hangos volt
pár év előtt a kanadai ötös ikrek
születési rekordjától. J\ külföldi
lapok most a dunántuli füzesl~c

falut emlegetik, ahol csufosan
megdöntötték a kanadai ered
ményt. Egy ottani hentesmester
csabai származásu Tóth Lajos
23 éves felesége a mult hónap
ban nyolcas ikreket hozott a vi
lágra. Az ikrek valamennyien egész
ségesek és az orvosi· vélemény
szerint életképesek Rengeteg lá
togató, sok orvos látogatja most
Füzeslécet, hogy tanuja leg!Jen a
páratlanul álló látványnak. AZOk-I
nak aL. önmagukról, hitvesi és anyai
köteleSSégeikrói megfeledkező asz
s-zonyoknak kivállunk hasonló jókat
akik egy vagy két gyermeknél nem
akarnak többeL

TIZÉVl FEGYHAzRJ\ itélte a
balassagyarmati törvényszék Do
monkos Ferenc gazdalegényt, aki
több revolverlövéssel agyonlőtte

szeretőjét, a22 éves Babingáli
Terézt. Domcnlws azért haragudott
meg a leányra, mert ez nem tudta.
"mütéti uton" eltávolitani bünös
viszonyuk következményét. J\z
ügyész is, 8 vádlott is fellebbezett.

\/ ,l \

HUSZONHARMADIK GYERMEK
G91óvics\ Arpá~~magyarsz~~ti.véni
ngug. Mav,yegedttszl fejesegenek
most szüLetétt meg a ~,uszonharma

dik gyéfmek'e~ A kel'esztanyai Iisz-
/Horth~-lmfué vállalta el.
l\GVONSUJTOITJ\ él kalapács

Kónya Béla kissiKátori kovácsmes
tert. Megkérte a müheJyében tar
tózkodó legényt, hoqy segitsen ne
ki kettévágni egy hatalmas vasru
dat. A legény meglenditette feje
fölótt a kezébe adott öt kilós ka
lapácsot, de a kalapács nyele eltö
rött és a letört rész agyonsujtotta
a szerencsétlen kovácsot.

AGYONÜTÖTTE részeg fiát.
Tóth Mihály 75 éves, szilvásvára
di gazda a reá durván támadó it
tas fiát egy doronggal ugy találta
fejbesujtalli, hogy az rögtön meg-
halt. Letartóztatták. .

ÖSSZERONCSOLTA FELESEGE
FEJÉT. Német József jánosházai
40 éves munkás felkereste kfilön~

élő feleségét és kérte, hogy térjen
vissza hozzá. Az asszony gorom
bán elutasitotta, mire Német fej
szét ragadott és több fejszecsapást
mért felesége fejére. J\z asszony
haldoklik, az embert letartóztatták,

MEGVETTE SAJÁT TEHENET.
J\ rajnavidéki \tVolfsweilerbeIi a
hetivásáron egy környékbeli gazda
eladta tehenét, hogy szebbet 2S
jobbat vásároljon helyette. Hosszas
nézgelődés után végre megalkudott
egy szép kíállitásu tellénre. amelyért
100 márkával többet fizetett, mint
eladott tehenéért kapott. J\mikor
hazavezette, családja feltünően is
merősnek találta az ui tehenet. A
nevére is hallgatot!. Utánajárták és
kiderült, hogy a gazda ft régi te
henét vásárolta vissza 5záz már/Hl
ráfizetéssel. Gúdatársai szörnyen
mulatnak a jóizü eseten.

is a kapuhoz éc; megborzadva látta,
hogy édesanyja ájultan, törött karral
függ a kapu zárógyürüjn és. látta,
hogya saját testrészének feláldozá
sával akadályozta meg a kir~ly po-
roszlóinak betörését. .

Gyöngéden karjaiba emelte ~nyiát,
kivette tört kezét a gyürükböl és
felvitte a szobájába. Nemrokára ma
gához tért és fiát kereste. Örömtől
csillant fel szeme, amidőn IRtta, hogy
mellette áll és semmi baja.

- Mit tettél, anyám? Karod ösz
sze van roncsolva borzasztóan! 
szólt hozzá Edwl!rd.

- Mi ez. fiam, és mily, csekélység
az, ha elvesztem karomat, de meg
mentem a te életedet I - r~begte

szörnyű fájdalmai között Edwardnak
édesanyja. •

Borzasztó kínokat állt ki aztán a
hőslelkű édesanya és bele is halt
sebesülésébe. De váltigé~ utolsó
pillanatáig csak azt hajtogatta, hogy
örömmel szenvedte mindezt és öröm
mel áldozta fel karját, sőt életét is
gyermekéért. .

Ilyen az igazi édesanyai sziv.
Mindent megtesz, még életét is oda
adja gyermekéért. De mé~ szebb az.
az anyai sziv, amelyik nemcsak gyer
meke testi épségét és testi életét
védi, hanem annak lelkére is gon
dol. Ha kell, áldozatokat is boz
azért, hogy gyermeke lelkét tönkre
ne tegye és lelkének boldogságát ki
ne ölje a bűn.

FELVÉTEL A KÖSZEGIMISSZI·
ÖS SZEMINÁRIUMBA. Az Isteni
Ige T ársasága missziós szer%etes

. rend, (a Szent Miháiy Missziós Nap
tár, Világposta és Kis Hitterjesztö
kiadója), kőszegi missziós szeminá·
riumba növendékei közé' felvesz a
gimnázium mind a nyolc osztályára
olyan jó, jól tanuló és egészséges
fiukat, akik missziós papok akarnak
lenni. Érettségivel jelentkezőketazon
nal a noviciátusba vesz fel. A fel·
vétel feltételeiről bö~ebb felyilágo
sitást nyujt a Szent Imre Missziós
Szeminárium rektora, Kőszeg.

BÉKÉSVÁRMEGYE T0rvényha
tósági IskolánkivüIi Népmüvelési
Bizottsága felkéri a vármegye terü
letén (m. városokban, községekben,
tanyakörzetekben) müködő müked
velő csoportokat, tegyenek 5 'napon
belül jelentést a vármegyei népmü
velési Bizottság (Gyula Vármegye
háza) eimére arról, hogy a müködő

csoport alapszabállyal biró önálló
egyesület-e vagy egyesület keretén
belül mülcödő szakosztály, avagy
csak alkalmi alakulat-e, 1936. évi
szeptember ota hány előadást tar
tott. Jelentsék továbbá a mükedvelő

egyesület pontos megnevezését és
müködésének szinhelyét.

MAZOK a katonaviselt 22-50
éves magyar állampolgár férfiak,
akik a teljesített katonai szolgálattal
összefüggő magáncélu igazolásokra
szolgáló keménykötésü Igololványi
lappal még nem rendelkeznek, azok
átvétele céljából a gyomai iárási nép~

gondozó kirendeltségnél (Gyoma~ III.
Rákóczi u. 3. sz.) jelentkezzenek.
Jelentkezni lehet legkésőbb' 1937.
május hó JS-ig vasárnap és ünnep
nap kivételével bármely napon a
délelőtti órákban.

Dr.' HÓMAN 'BÁLINt:<;~~1rusz
minIszter az uj költségvé;t~'k:gieté
ben 200 uj tantermet kiv~~I~t~~ite.
ni. - Dicsérendő terv, ~e a~'a ,kér
dés,., bogy ha ily roham~!~~:>:ffök.
ken a születesek száma, les'*~e~Jl:lek?

- A tantermenkinti 70~~~ köt~iező
tétszam mellett kevésre l~~r~tikség.

". ~.,~;. ':"~". ,t:;::,

AKAPOLNASNYEKI-MBLMúT
adócsftlós 1IÜ8tt bezárták.;.~~.~\lller
Igná~ maJomtulajdonos~g~;~uda

pesti llsztblzományossal o~~zel~tsz

va 1931-ben 20000 pengovel" ká
rositotta meg a kincstárt~ pr: Pénz
ügyminiszter elrendelle 8:';mfilom
bezárását mindaddig, mi~·'Mi,iJlel" 8

kárt meg nem tériti. AZc!,n;~i'!~L <>1
járás Indult <>lIene.,,(,

,:;t:,;;,,;')I.r:

TITKON SZERVEZKEDNEK A
NYILASOK. Vasvármegy~ :aHspáni
je~e?tése szerint a várme~yéq,~;~em
mlfelF. horogkeresztes ,motg~lom
külső jelei nem észlelhetők;' aionban
terjeszkedésük 'mégis látható'.' A
földalatti szervezkedésben .',;álliistalan
főiskolát végzett fiatal~,mb~t~ és
suhancok vesznek részt\,~.,Q>~R,ko
molyabb tömegeire azonl:>~~'(~s~htmi
batásuk nincs. ,t,." -

.... :' ': ..", ;11~};.;.~)::.:t.

AZ IPARI TERM,ELÉSl:!b n~pszö-
. yetségi statis~Hkai adatok.; ~z~rinl
M~gyarorl:zAgo~,emelke4~t('I,~!~rö.
teljesebben, ahol' a:zem.emedes 18
százalék. Az . Egye'sült-J\llairi'okban
16.5, Németországban és Esztotszág
ban 13, Csehors~gban15J~!;Angli
ában toy Leng'yelorszáipa,Q,;.:d~o~.

Ia;ndiában, SVéa.ors~ágbaf;~f,s;.,BeI
glUmban 8.5 szazalekkal eIile'}{~dett
a% ipari· termelés. Sok o~dg:ban az
ipari termelés nem~.k '~l'édelt:' de
fölülmuIta az 1929.• évi teJc.odl~zin

tet•. Japá~ Firinor~zág.l~Ch.Hr ...:..'Pánia,
Svédorszag, Angha, Nory~g,I~,.Ma.
gyarország, Románia. E:~itöf'kzág,
és Németország tartozna!l: !e't~Ié'!kö'

zé. "'.'\<:':~~':

J

NövekediklJ:'; li, ":'!
'.J ~/\,~

tojáskivitelürik..,;g
'i "'<1${':

A tavaszi hónalJokba~;:,.áQ~r-dóan
hirtelen növekedik a tojásterm'elé's és
ennek követkedében m~gti(f~ed·

nek a tojásér:té~esit~s "gwt;IjW is.
Az elmult hónapIg altatiHánU csak
Németországba szállitoltunk tojást,
ahol ugyan kedvező a tojásértéke
sités lehetősége, azonba'1,:,?~~,k kor-'
látozott mennyiség helye~.h(llö ,rI.

A tavaszi' nagyobbto)~skí~,álat
következtében a kereskedÓ~' 'Jlgyel
me Németországon kivül mindlnl<ább
Olaszország, Ausztria és,;SvájG' felé .
fordul, amely államok :;;uy,yal1csak '.
állandó piacai a magya~ toj~nak.

Az sem lehetetlen, hogy le~ek~n az
államokon kivül még iXriglrába is
szállitunk tojást annak elleri~re,'hogy
évek óta tőlünk nem kerillt: tojás
az anrol piacra; A gazdáf~.h~9:mfi. ,
állománya azonb~n, annY~fa,~crgnö

v~kede~ a mult evoenr ~<J~y, ~gyre
novekvo felbozatallal es annaK ,1tül·
földí értéke-sitésé\'t'!I kelpr'!tilirolni.
Német()rsrig' valószinülef!fet. fogja
emelni Magyarország tojáSbcwiteli
kontingensét. Errevona,tko~an a ....
kezdeményező. lépéseketn~~r: ,,,D)eg· :.D';
tettük és remélhető, .hogy ~§yJg~en . ~"
Németország ujabb pót.kö~tintents~i;;
biztosit a magyar tojás· ~"e'\it~1ére.\,·3'.z

... ~<~~:[:
~~/i.
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TERE~FERE
vagy a nagylaposi állomást eltolat
ják vele Hunyafaluba.
VARJ~SI: 'Most m~r mink.va

gylirik soron koma. Eleget vártunk.
VARJASI: Dicsér;tessék az egyek . Mink cnyolc ezer, hold után. fizetjük

Ura atyafiak. az adót, ozt eddig csak ti arattatok
VALAMENNYIEN: Mindörökké, mindig. Hát csak hátrább az aga-

amen. rak kal néhány esztendeig.
VARJASI: Mi ujság- a faliJban ZUGI: Csak türelem testvérek.

testvérek? Mindennek eljön az ideje. A község-
MIRH61: Mi ujság? Hát ott a nek nincs pénzverdéje, az adót sem

Háqnas-Körös" elbeszél az mindent, emelheti, azzal is számitani kell,
ami,a községben, történik., , hogy miből futja a sok beruházás?

. GYOMAVÉGI:. Hát iszen,· nem KONDOROSTANYAI: Hát egész-
mondom, amióta megszületett"a nép ségházra, meg jegyzői lakásra jut
jobban értesül mind.enrőlés tájékoz- pénz?
t~tá~t k~p me~őgazdaságról, orszá- 'ZUGI: Te is olyan vagy, mint·az
gos eseményekről, politikai hirekről, egyszeri elefánt, amely gondozójának
sőt még a nagy világ dolg-ait is szel- parancsára szépen elvette a pénzt a
lőzteti annyira-amennyire, de mégis nézők kezéből és beletette az állat
a legjobb volt benne a terefere, mert kertőr zsebébe. Mikor pedig az egyik
ott jól megmondta: vicc-forinájában néző azt mondta az őrnek, hogy
az igazságot és még se haragudha- nyuljon a zs~bbe az elefánt és adja
tott, senki érte. Most pedig, amióta vissza a pengőt, az őr azt felelte,
a Tefán tanár e1pályázott, berekedt hogy azt még nem tanulta meg. ~
a terefere hangjais. Ha nektek kell valami, akkor fi 'les-

UGARI: Igazad van öcsém, na- sen a község. De ha arról van szó,
gyon hiányzik a lapból. Amikor meg- hogy egy 15.000 lakosu község egy

. jelent, mindig azt olvastam ki legelő- Icisebbszerü kórházhoz jusson, ahol
ször. a lakos$ág egészségét és életét védik,

ZUGI: Akkor 'most ugy vagytok vagy hogy a düledező régi laktanya
az ujsággal" mint két urikisasszo!1Y a helyén a község főterét méltó épü
MargitszigetteJ. - Egy májusi délu- let diszitse, s a község el nem költ
tán kimentek gyöny5rködni benne, hető törzsvagyona ingatlanban biz
s a: nagy .~sodálkozástól imigyen tositva 'egy~n, a~kor ~~rogtok.
szólt az egyik: tündéri szép, aki.r- CSEJTl: Én is azt: tanácsolom
csak' a paradicsomban volnánk. - nektek, mint az egyszeri orvos a
Csak Ádám hiányzik-sóhajtotta nagy nagyhangu asszonyságnak, hogy bel
báriatos~n a m,ásik. ~ Hát igy v~l- sőszervei jók és más bajt, nem talál,
:látok ti'is ;a'terMérév~t; , ;;'.- . csak absolut .pihenésre v~n s;?üksége,

KOt'H)6:~o~~ANY;A!: Mi~kpedig J ~ Honnan gondolja doktor ur, hisz
. . . méO' meg sem vizsO'álta a nyelvemet,

elhaiározt~k;;h'óg:Vtöbb~zái aláirást b , ó
, . :~álaszolta Éva leánya. Épen" it nyel-

csináiu~k, "i:>tt'~:'b'eni~gy'ü~k a Valtir '
" , ". . 'vére gondoltam, válaszolta az orvos,

igazg'ató urho~,hog'y ha felveszi a .
. annak kell leginkább pihennie.

a jófizetést az, ujs~g ,csiQálásért, úk- VARJASI: No ezt jól ietárgyal-
kor dolgozzon is meg érte és ne

tuk. Beszéljünk másról. Igaz, hogy
hagyja ki atereferét. - eltemették az öreg Uhrin ügyvédet?

PERESI : Kérjék féláron töle az ZUGI,: El azt i\nnak rendje és
ujságot, mint az egyszeri gyen:k. módja szerint. _ Összefogtak a sze
Bement a népházi szövetkezetbe ké- gényebb rokonai és szépen eltemet-
peskönyvet venni. Amikor a pénzt iett6k. .

kéi-t~k tőle, akkor elŐállt nagy bát- CSEJTI: Igaz, hogy az egyik na-
ran a fiu, hogy ö a· felét. fizeti, mert· gyon gazdag, "uriembera unoka
olvasni még nem tu'd, s' csak a ké- testvére egy fillért sem adott, sőt

pcket nézegeti ,benne. - Hát kend- azt mondta, hogy temessék el Isten
tek is igy csinálják.· nevében?

CSEJTI: Van ő nekik most más ZUGI: Ugy hallatszik. De mit cs0-

bajuk, azzal vesződnek minduntalan. dálkozol rajta! Mikor lett a kutyá
Miért nem szervezik meg a községi ból szalonna?
~rv~si állást nekik, s miért nem épi- UGARI: A szegény FroJyó István
tik tel az örménykuti tanitói lakást? is elköltözött. Hallom, hogy szép

:' 'KuNDOROSTANYAI: No és temetése volt. Az öreg pap ment·
nem jogos a' kivánságunk ? ki. Hát a képviselő itt volt-e?

VARJASI: Nem. Nektek már any- ZUGI: Nem vettem észre. De mi-
nyit csinált a. község, meg az egy- nek is jött volna, ugy sem tud sze
ház, ne~ is szólva az Alispán urról, gény Frolyó továbbra is korteskedni
hogy még a szátokat sem volna sza- az érdekében. - Ugy látszik, a kép
bad kinyitni vagy husz esztendeig. viselőtestületi választás sikertelen
.-,- Van négy iskolátok, papotok, sége elvette a kedvét, hogy End
kántorotok, jegyzőtök, kereskedés, rődre jöjjön.
malom, kocsma, kövesut a templo- CSEJTI: Ki 'il fene várja? Tőlem
mig, hát. mi kéne még? .

CSEJT!: No egy még nincs. Azt maradhat ott Pesten, ahol. van, ugy-
jogosan követelhetik. - Az apátur se sok hasznát látjuk.
felépitette a tornyot, d,e elfelejtett VARjASI: No az sem volt min
órát t~tetni rá. Hát ez még hiány- dennapi, amikor a lord mellett agyon-
& , .' S I

SIMAI: Legközelebb már azt esze- sujtotta a villám zujó stván test-
lik ki nagy unalmukban, hogy lehiv- vérünket. Derék, jó ember volt. Há~
jákPestr.őla mestert, aki eltolta a rom nap előtt még fáklyát tartott a
templomot, ozt méi' a Népházat . szentmisén.

ZUGI: Mond, ha gyümölcsöt
akarsz enni, a fáról a rohadt gyü
mölcsöt szeded le, vagy ai egészsé
gesen érettet ?

VARJASI: Hát már csak a jó
gyümölcsöt választanám.

ZUGI: Az Uristen is a jókat so
rozza előbb, nekünk, gyarlóknak
meg időt ad, hogy észretérjünk és
megjavuljunk. Ezeka. hirtelen halá
lozások csak sulyos intések, hogy
ránk is sor kerülhet, hát gondoljunk
lelkünkre és utolsó óránkra is.

MIRHÓl : Hát a külpolitikában
mi ujság? Igaz, hogy a szovjet na
gyon segiti a spanyol vörös-munká
sokat? Mégis csak jó dolguk lehet
azoknak a muszka testvéreknek I ?

ZUGI: Jó-e? Nem olvasta kend,
hogy az elmult hetekben a falvak
küldöttsége kereste fel a fődiktátort,

aStalint, ozt szemrehányást tettek
neki. hogy éheznek és annyira le-.
rongyolódtak, hogy még csizmájuk
sincs, pedig paradicsomot igértek
nekik. - Hogy lehettek ilyen osto
bák - válaszolta gunyos mosollyal
a vörös cár, hol hallottátok azt, hogy
a paradicsomban csizmában jártak
volna?

GYOMAVÉGI: No és a nácik
hogy viszik a bótot?

ZUGI: Ha huszonegyezel, nem
mindegy az, hogy vörösből, vagy
tökből van neked huszonegyed ? Hát
ez is igy van. Szélsőség az egyik,
ahol nyomor, üldözés és halál a fi
zettség, de szélsőség a másik is, ahol
az üldözésen kivül legfeljebb nem
halál, hanem" börtön:a tied;o"ha ellen-
kezni ,mersz. .

. DÉCSPASKUMI: Már pedig, mink
inkább ide huzunk. A Gellért már
meg is rendelte a barna ingeket. A
tanitó ur javalja az eszmét.

ZUGI: Hát azért volt itt a szol
noki zsidó, attól. veszitek? l Pedig
kár volt pénzt kiadni. Három~négy

hétig nem vesztek tisztát, . mindjárt
meg lesz a célnak megfelelő, elül
hátul barna-ing.

PERESI: A mll.gyar emberhez ugy
passzol ez a sok, olondéria, mint az
egyszeri parasztembernek a frakk.
Maskarának nézték, csak komoly
embernek nem. A mai fiatalok össze
olvasnak mindent, tanulnak is vala
mit, azt azt hiszik, ők tanálták ki a
spanyolviaszkot. Országmentők,nép-

Madridban 52.000,
Ualenci8ban 12.000 emberi
vonultoM ki il uörösöM

A salamancai főhadiszállás

hiteltérdemlő jelentések alapján
közli, hogy Madridban a pol
gárháboru .megkezdése ota a
vOrösök 52.000 polgárembert
- köztük sok asszonyt éf gyer..
meket - végeztek ki. A nem·
zeti kormánynak sikerült 32.000
kivégzett fényképét megszerezni.

Valenciában a' kivégzettek
száma meghaladja a 12.000-et.

Legutóbb egyszerre 350 po
litikai foglyot tereltek össze egy
udvarra és gépfegyverek kel Je..
kaszálták gket.

boldogitók kivánnak lenni. Bántja
öket a hiuság, tulokosnak ' tartják'
magukat. Pedig a komoly emberek
megmosolyogják a zöld éretlensé
geket, s végül iis haszontalanul 'el
fecsérelt idejük és munkájukon kivül
"az üzletre" még rá is fjzethetnek,
mint az egyszeri skót a kalapvasár
lásra.

CSEJTI: Hát az meg micsoda
fajzat?

ZUGI: Nem láttad még őket, em...
ber létükre szoknyában járnak a
bolondok. Egyszer az egyik ilyen
fösvény skót bement a kalapos üi
letbe és kiválasztotta a legnagyobb
kalapot, ugy hogy még az orrát. is
befedte. Azt akarta, hogy mert leg
nagyobb kalapja van, öt. tartsák a
legokosabb embernek· is falujában:
Otthon azonban előkapta az asszony••
hogy, hol hagyta a szemét és az
eszét, nem tudotf a fejéhez alkalmas
kalapot vásárolni? Vehetterri volna,
mondá az okos skót, de a kisebbek
sem voltak olcsóbbak; A pénzemért
már csak több anyagot veszek l ?
Azt, hogy nem neki való, elfeledte'
a bivaly. Hát ilyenek ezek a zsenge
ifjaink is, akik fajcseretettőJ vezet-'
tetve náciznak, pedig ugyanakkor
előkészitik a németterjeszkedést ná
lunk és gyengitik a magyarság magá
baolvasztó erejét és önállóságát. Min
dez azonban semmi nekik, azt hiszik,
ami Berlinben jó és hasznos, az
megfelel. a puszta népének is. De
hát érvényesülni kellene valahogy.

VARJASI: Nem komoly az 'egész
'dolog. A magyar nép gyomra nem
veszi be azidegen kotyvalék ot, neki,
magyar asszony izes főztje kell.
Neki a politikában is magyar érdek
és az ősi nemzeti nagy mult tanitása
az irányadó. Marx is, Hitler is német.
Az egyiket megkóstoltuk, a másik
ból nem kérünk, mert csömört kap-.
tunk. Szent István katolikus magyar-
ja Istent-királyát-hazáját szereti, ~

védi, érte él és hal. Jézusát semmi
földi érdekért, ideálért, még a hazá
jáért sem tagadta vagy mellőzte soha.
Vallásos erényei tartották fenn a
hazát ezer éven át, ezek átélésétől

és terjesztésétől várja' és várhatja
szebb jövőjét, amire a magyarok
Istene juttassl)n el mindnyájunkat.
(A harang megszólalt, avitázók el
indultak a templomba.)

megtörtBm abelga m8rkól8s
Bőven irtak· a lapok arról, hogy'

a belgiumi antiszemita szélsőséges

jobboldali csoport vezére választási
párbajra hivta ki a kormányon levő'

középpártok jelöltjét. Maga a.7. ország
miniszterelnöke, a katolikus család
ból származó Van Zeeland vette fel
a keztyüt a belga nemzeti szociálista .
vezérrel szemben. A vasárnapi vá
lasztás csufos kudarcot hozott a
felforgató irányzat képviselőjének.~.

Degrelle 68.242 szavazatával 'szem
ben Van Zeeland négyszer, annyit:
275.840 szavazatot kapott. Azóri
ási gyözelmet Belgium főpapjának

állásf0R'lalása . eredményezte Van.
Zeeland javára.
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MENETREND

A .gabonapiac pár heli erös len
dillet után ismét ellanyhult. A p~slj

lőzsdén a 80 kilós tiszavidék i bu:tál
20.65-20.90, az árpát 15.50-16.25,
azabot 11-17.20, a mon:solt t~n

gerit I 1.60-as áron jegyezték.

A sertésvitsáron is lanyhasá~ot

ész!eltUnk az ünnepek óta. A ser
I lésárak 5·8 fíllérl estek. .

KongorAczJános könyvnyomdája.·
rOrökszenlmiklós, Telefonszám:- 2L '

Órák, ékszerek, szem
üvegek nagy raktára,
disztárgyak. Óra-; ék
szerjavilás, ponto9
aIkatrészek kel, jót~

állás mellett, sajá'
míihelyemben. .'

. "Az Egyházmegyei Hatóság..:
1238/1934. Sl. engedelyéveJ.-.:,

Szerkeszlésérr'és kiadásért felelős: .
Walthier Györgg ..

F<'5munkalárs :
Csernus Mihály.

Az Endrőd-Gyomai Takarék- •
pénztár Rt. mindenféle

gabonaneműt
magas piaci áron

VÁSÁROL.

II Katolikus Népszövet- .
ség Temetkezési
Segitöpénztára
utján mindenki kOnnyithet
az elhalálozás miatt jelent-

. kezö gondon, megnyugvást
szerezhet magának és csa.

ládjának

Iratkozzék be t a g u l .
Tagfelvétel és a díjak be
fizetése az Endröd-Gyomai<
Takarékpénztár R.t.-nál
Endrődön, Tag lehel min·
den 14-65 év közölli egyén
Orvosi vizsgálal nincsen I .

Le g k i s e b b II a v i d i j 5 O fillér..............~ .

Szépékszer,t
JÓ órát

Mezőturonés

··Endrődön

6ruberád!

c_

....................................................

ELADÓ HÁZ. Özv Timár Péterné·
II., 549. szilm alatt teVÖ háza eladó.

Özv. Krez"etics Ferencné Sugár
utcai há7a eladó. - Értekezni lehet
vitéz Baranyai István bankigazgalónál.

Elado" kedvező fizetési fellé·
telek mellett 8 kishold

föld, aNagyperes dül5ben; Décs-
. páskumon 2000 négyszö~OI, Dávid-

dUlöben 2340 négyszögöl s2:ántó. - ,
Érdeklődni lehet: Békéscsabán, a'
Békésmegyei Keresk. Banknál.

I HIRDETÉSEK

J ElUlrOd··6uomai
TaMarOhpenztar R.· l, EndrŐd ~
fiókinlé1.et: Gyoma. Tel.: EnC(öd 2. "

Folyósil rövidlejáralu mez<'5gazdasá~i

kölcsönöket. Elfogad felmondásnél
kOIi beléteket a legmagasabb kamat

mellett.

=

23'
3.43
5.45
6.35

10.07
10.35
11.58
12.45
14.30
16.59
17.37
17.41
19.29
20.49
20.50

0.05

mariánuM nanaszModunM
Irta: BARTHA ANDRÁS.

Gyomáról induló vonatok:

Békéscsabára
Dévaványára
Budapestre
Gyulára·
Budapesl re, gyors
Békéscsabára
Békéscsabára, gyors
Dévaványára
Budapestre
Budapestre, gyors
Békéscsabára gyors 
Dévaványára

. Szarvasra
Békéscsabára
Dévaványára
Budapestre

Puha kelyhű virágszivekböl .
Indulnak meg az illatok,
Ezersziníí fénybokrétákat
Szirmoznak le a csillagok.
Bizakodások lobognak fel,
Jövőt keresnek a szemek,
Lusta remények simogatnak
Ezernyi égő szivsebet.

Suta k.edvek szomjaznak füHyöt,
Erő fakad a rög alatt,
Vándor békék sikkasztanak el
Igy tavaszkor sok jajszavat.
Vadul nyargal át életünkön
Az ósdi bűnök Bábele,
Ös-kacagányunk olyan fontos,
Hogy már a lelkünk fáj bele..

Beh sok bánatot sziv mag-ába
Ez a. most megjött kikelet,
Szomoruságok hervasztják el
A Kék, csókzenés sziveket.
(; md-málháktól hajlik meg' vállunk
S gonddal küzködik homlokunk,
Tulsúlyú már e7. a' szegénység, 
Mária, ami.t hordozunk.

Kenyerünk nincsen, ruhánk szakadt;
Tavaszunk, álmunk, bús anyánk 
Sir döbbent, közÖs egyveleg~t,·

Bitang tehertől nyög hazánk "
Zsiványoké leU Árpád hona,
Asikon gyíilölet ragyog,
Néma zokkal nyilnak az égre
A méla lelkiablakok.

Szemün ket bánat csapoJja meg,
Ledéren pangnak .a szivek, .
Hideg nászágyak melegágya
Lett ez a csonka hon-sziget.
Megunt, vitás fogalom a frigy,
A csók, a jóság, az ima,
Szeresd, óvjad ezt a kába fajt
S csókold meg szivét, Mária .. .I

.........

h'· . k'lre' i
. ~

VASUTI

.. Pécs -városa elhatá'roz!a; hogy a
harom évnél :tovább szolgáló,több
gyermekes városi munkások család..,
tagjai részére fejenkini heti 50 fil.
lér családbért állllpit meg.· Szép l'

és kOvelésremeltó példa.
, ;. - - -. - I

Állatpiacok hely~ I

zete a mult héten I
A.mult :heti milánói; vásáron elért

liráá'rak' alapjan' a magyar'gazda a
a kövelkez<'5 istálló árakat érte el :
la. ökörért 85-91 pengőfiIIéri, lia.
ökörért 73-76 pengöfillért, la. le
hénért 78-81 pengöfillért, lia. le
hénért 69 penRőfillér/, Ja. bikáért
78 pengöfillért, lIa. bikáért 69-7L!
pengöfillért, vásári marháért 72-85
oengöfiJlért élösúly kg.-ként

A fiumei madlaárak a milánói
áraktól lényeges differenciát nem mu
tatnak. - Drezdában a magyar
gazdaság istállójáig visszaszámitva
90-92 pengőfilléresárakat lehet el
érni. - Bécsben a magyar gazda
ság istállójáig visszaszámitva exlrem
uradalmi ökörért 108 fillérI, la. ura
dalmi ökörért 100-104, lia. urad.
marháéri 67-84 fillér a vásári
marháért 52-65 filléri adtak élő

suly kg.-Jtént (251)

Gyomára érkező vonatok:

Budapestr<'51 2.21
Békéscsabáról 5.38
SzanasrÓl 6.34
DévaványáróJ 6.55
Békéscsabáról gyors - 10.06

1 Budapeslrö! 10.27
Dévaványáról . I 1,47
Budapestről gyors l! .57
Békéscsabáról ]4.20
Dévaváoyáról' 16.51
Békéscsabáról gyors -16.58
Budapestről, gyors . 17.36
Gyuláról 19.26
Budapestről 20.39
Dévaványáról . 22.00
Békéscsabár61 23.56

I randósága 8 mázsa hUZil, 8 mázsa
i rozs, 8 köbméter (150 mázsa) W- I

zifa, egy' tehén, egy sertés tartása 6 I

növendék malaccal, egy magyar hold I
megszántotl föld, félhold rél, 300 D· l'

öl kert és 50 pengö készpéni,
Ehhez járul kell<'5nél föbbgyerme- I

kes családoknál a következö póllék: !
10 P készpénz és a harmadik gyer- I
mekt<'51 kezdve fejen kint 1 mázsa J

rozs a 12 éven aluli gyermekek I
után. Sokgyermekes családoknak I
még egy tehén tartását engedélyezik.
Az elöregedett,' munkaképtc!en és
hűséges cselédek kegydijat kapnak.

Ilyen cselédbért kevés uradalom
ban filetnek. VaJódiságáról meggyő

ződés!' szerezhet magától a cseléd·
ségt<'5!· mindenki. Ime, az egyház
nemcsak .hirdeti, hanem. valóban
gyakorolja is li' szociális . igazságot,
s il :csaJádvédelnie't.· -

. -' --'~". -. . "'.,. ." .;;:'," .

;;;' -mil. jŐuedelmezne"
>,.o.;:'·í~rmenueinM? .
,Az érszágos Meiögazdasági Üze

mi.lntézet pontos számadások után
hitelesen:' kimutatja, hogy ötéves
átlagtermés mellell a tengeri szem
h~rm-ésének értéke kat. holdankint
152.48ptmgÖ; a' buzáé 151.65, az
árpa és zab 120, a rozs 100, s a
lucermlt17pengő-értékel hoz.' 'c,

Azlis 'kisláriliiolla 'aiIntézet, hogy
holdanként 6 mázsa íermés mellell
egy mázsa lengeri Összes - .termelési
kpllsége".20 peng<'5n feliiI • ,van, -- tiz
m'ázsásáliaglermésnéf a köllségmé.
lermáísáiÍkint" ; 12.50, 16 mázsás ál
laglermés inéllt~1I esetében 1-1 má
zsa tengerire .' 8 peng<'5 'termelési
köllség esik. . "',-

, . ~ ... ,' : . .- ~..

: AZ ÁRiV\ENTESITÖ TÁRSULA
TOK áJJamositását követelik -a haj~

dumegyeigazdák is, hogy igy nagyobb
rend legyen·, az .ármentesilés -terén.
Békésvármegyegazdaközönsége már:
tiz. éve· sUrgeti ezt I ..".;. ---

.Mit fizet az eszteromni
SZ8KeSh8ptalim cselOdeineh?

Annyi összevissza beszédeI és rá
galmakat szórnak az egyházi birlo
kokr61 nemcsak a munkások, hanem
"nadrágos" emberek közölI is, hogy
az: igazság',megvilágitása céljából
mutatóul '.közöljut< '. ai~' esztergomi '.
fökáptalan· egyOnlelU eljárásál és
gondoskodásál cselédeirő/.

. A somogy· zalai Káptalani urada!
makban minden teljes munkabirásu
konvenciós, házas cselédnek alapjá-

- Azt hi\lűk, hogy, a jobb ter
méi után' meginduló közmunkák '. ki.
elégitik munkásaink - elhelyezkedési
lörekv.és~I,. s I)ehéz, kinos .eszlendők

ut~~ 1l~~.}~~2;};~!l~~l~~~."h~lyi ~öz:;.
munkákra. Azonban -' csafalkozfunk.
A:i'av~sii)d~járás 'ml'an_ 'több he~
lyUt! későn kezdik az utépilésekel
és"más kOimu'nkákat, ennélfogva dr._
Sorbán Jel1~' ,járási -főszolgabiró a
községi Mjégyző . jelentése, s az
Egységes Munk~s·Ollhon ' vezetösé
gének ismétell . kérésére személyes
kérelemmel.' fordult' a vármegye f<'>-

.,. ispánjához,' hogy az elhelyezkedni
még nem tudó munkásság foglal·
koztalására .segélyt kérjen.,' Ricsóy-,
Uhlarik f<'>ispán ur ez alkalommal is
nagy niegértéssel fogadta . föbiránk
előterjesztését, . s fónlos községi
munkák végzésének el<'5segilésére két
izben2000 pengől utalt kL A piac
tér rendezését, a fásitás folytatását
ebMI . a ,segély ből, valamint vitéz
dr. Márky Barna alispán 700 pen
gösvármegyei segélyéböl fedezte a
községi előjáróság.

Ezulon is til>ztelelleJjes hálával
adózunk,';:vármegyénk két· vezelö
líszlviselőjének, hogy jószivvel segi
lik elő az endrődi munkásnép ke
nyérkereseti lehet5ségél.
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Hirdetéseket
kedvezményes feJIételek mellett közlünk.
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Krisztusfront az ujpogány-fronttal szenlben

Az olasz királyi-pár Pesten

manna helyére nektek adok, I tért, irgalomért, miért nem hisz
olyan. hogy aki abból eszi~, tek tehát isteni szavának, ami
meg nern hal." kor Ö kivánja és parancsolja,

Ezerkilencszáz esztendő ta- hogy "vegyét~k és egyétek mert
nuskodik Krisztus istenségéről, j ez az én testem!"
az Olláriszentség csudálatos erő· I Gyenge vagy, jöjj Hozzá és
hatásáról, egyházfenntarló és erőt találsz benne.
lelkeket mentő erejéről. Beteg a lelked? más orvos

Miért nem jöttök hát hozzá nem gyógyit ja meg, csak Ö.
valamennyien? Bántanak a szenvedélyek, bO-

Hódoltak a feltámadt Isten- nös hajlamok? A szent kenyér
embernek, kövefÖínek: keresz- a küzdők és harcosok eledelt'
tényeknek valljátok magatokat, is.
nagy nyomoruság és elhagya- Jöjj, kóstold Krisztus "fehér
tottság idején imárakulcsolt kéz- kenyerét" és lelked nem fog
zel esengtek Hozzá, könyörüle- megéhezni soha többé.

Ez a hármas anyai szeretet
játszik most hymnuszt szivünk .

[hurjain
S hozsannát és alleluját penget,
Hogy eljöttetek az Ur utjain.

És hogy nem jöttetek üres kézzel.
Tarsolyotokban sok szent kegyelmet
Hordtatok. Szórjátok szerte-széjjel
S töltsétek meg hittel a sziveket I

Ez volt, és ez az én édesanyám I

A paraj, a gyom itt is sarjadzik,
Lelkek serege hinárba ~ázolt.

Erősen hisszük: Mind ez kialszik,
Ha Krisztustól kap fényt az égbolt.

Egyházfők üdvöz/eiére.

Az én anyám...
Az én anyám, az édes jó anyám,
Ezüst fejü, öreg matróna volt.
Remegő kezét homlokom ráncán
t00st is érzem s mikor odahajolt,
Orőkké égő csókot lehelt rám.

Áldott képét a szivembe zártam,
Vigasz-szavát soha nem feledtem
Az élet utján, bármerre jártam.
Emléke szent, csodaforrás nekem,
Harcba, kűzdésbe csak vele szálltam.

Koronás fejét, ragyogó arcát
Az édesanyám lelkembe irta,
Bogy azzal vivj~m a bűnök harcát.
Eletem hajój~t O reá bizta .
S követtem Ot, a Remény Csillagát I

A Szent-Egyház, az én lelki anyám l

Ő az én égi Anyám I Pátronám I

Van még egy anyám a lelkem anyja,
Minden üdvösség, áldás forrása,
Az örökélet, igazság utja:
Az Ur jézus római Sziklája,
Holmegtörik a pokol kapuja.

Milliók lelke csüng a kebelén,
Belőle kristály-tiszta viz csobog
S ha elpusztul minden földi remény.
Róma szive az, ahonnan lobog
Felénk az életadó örök fény I

Az én anyám, az égi Szüzanyám,
Május szeplőtelen Királynője,

Akiért május minden hajnalán
Bimbónyitó harmat hull a földre,
Hogy a virágnak ne legyen hiján I

Apostoli uton, amelyet járnak,
Kisérje jézus bő s szent kegyelme I
l):eljen ránk a nap, mit annyin várnak,
Eljen köztünk az Isten Országa I

Endrőd, 1937. máius hó 12.

HARSÁNYI LÁSZLÓ.

Szeretett Püspök Ur I ----, Főpász-
[torunk I

Ujjongva s tiszta gyermeki szivvel
Fennen "Isten HozoU"-at kiáltunk I
Osszanak áldást mindkét kezükkel I

r.,.,

kaságában lerongyolódott, megtépá
zott és rabságra itélt magyar nép
nek.

Négy napig köszöntjük szivesen
látott vendégül az olasz királyi párt.
Ha tehetnők, a magyar szivekbőlfon
nánk koszorut és kötnénk bokrétát,
hogy méltóan juttassuk kifejezésre a
nemzet mélységes háláját és őszinte

szeretetét.
Hisszük, hogya magyar főváros

lakossága méltóan képviseli az egész
magyarságot és a királyi vendégek
olyan érzelmekkel távoznak tőlünk,

hogyeszétdarabolt ország szenve
dő népe érdemes a nagy nemzetek
barátságára és támogatására.

Adja Isten, hogy az olasz királyi
pár fogadtatása ne csak kül~ő pom
pa és ünneplés, hanem egy jobb
magyar jövő kiinduló pontja legyen.

a legfontosabb és legszentebb, az t.
i., hogy Jézus Krisztus Isten fia voJt,
isieni kinyilatkoztatáson alapszik l Es
ezen merészel ez az ember (a mi-
niszter) nevetni I . .. De csak ne
vessen a miniszter I A mi számunkra
az ügynek ez a tisztázása a legko
molyabb.

Ezzel a Krisztus-ellenes fronttal
szemben meg kell alkotn unk Krisz
tus front ját, hű testvériségben német
'evangélikus testvéreinkke!. Katoliku
sok és protestánsok együttesen áll
nak ebben a :frontban és ha az
evangélikus püspökök -olyan kijelen
tést tesznek, ami megfelel a mi leg
szentebb meggyöződésünknek, ott
állnnk mögöttük. Dibelius, 0jiemö!Ier
éc; Zö!Iner igy nyilatkoztak."

A westfaliai egyházfő állásfogla
lása nagy feltűnést keltett.

me1Q:l-ez'.

P. némel kullurharcban katolikusok
és protestánsok mind közelebb ke
rülnek egymáshoz. Legutóbb gróf
Galen münsteri püspök tartott egy
olyan beszédet, amely igen nagy fel
tünést keltett protestáns körökben
is. Galen volt az egyébként, aki még
1935-ben azt kivánta a kormánytól,
hogy Alfred Rosénbergnek tiltsa meg
Münsterben, ebben az ősi katolikus
városban való beszédet, mert sérti
a hivek meggyőzödését. Legutóbbi
beszédében, amelyet kézírással és
gépirással sokszorositva terjesztenek,
szembeszállt a püspök Kerrl minisz
ternek azokkal akijelentéseivel, ho.f>y
az Isten akarata a vér!.>en nyilatko
zik meg s hogy nevetni kell azon az
állitáson, mintha a kereszténység lé
nyege abban állna, hogy Krisztus
Isten fia volt: "Ami a mi számunkra

A budai királyi vár fényben uszik.
Husz eS7t~ndő után királyi vendé
gek lakják Ferenc József és Erzsé
bet királyné tüneményes palotáját.

-~Sie-Í'(1án délelőtt megérkezett hoz
zánk a hatalmas olasz nemzet ural
kodója: JlL Viktor Emáuel király és
császár feleségével Eleana királyné
val és leány:ival Mária főhercegnővel.

Százezrek ujjongó lelkesedése és
mámoros üdvrivalgása között érke
zett hozzánk a királyi csatád.

A kele~i pálfaudvar ragyogó pom
pájában Horthy Miklós kormányzó
val az élén Magyarország- előkelő

ségei fogadták őket.

Mesebcii parádét fejtet t ki a fő

város, hogy az egész ország népé
nek hódolatát és háláját tolmácsalja
annak az államfőnek, aki legelőször

nyujtott baráti segitő jobbot a cson-

URNAP
Az anyaszentegyház ünnepé

lyes körmenetben mulatj~ meg
Urnapján a világnak a diadal
mas Krisztust.

Akinek sivár "jászolybölcsője"

előtt fejedelmek és pásztorok
hódoltak, - aki tizenkét éves
korában' bölcsességével meg
szégyenitette a z:iidóság tudós
föpapjait és írástudóit, - aki
harminc éves korában uj és rend
kivüli tanitásával lenyügözte és
meghóáitotta a világot, aki isteni
erőt és hatalmat sugárzó cso~

dás cselekedeteivel bebizonyi
totta, hogy Ö valóban az élő
Istennel, Fia, s mint ilyen a ter- I
mészetfölötti erők örök és ki
fogyhatatlan forrása, az földi
életének utolsó estéjéll, abu·
csuzás nehéz perceiben az isteni
hatalom és bölcsesség, az irga
lom és szeretet legnagyobb re
mekét alkotta: önmagát adta
örök ~Iedelül az élet szörnyü
küzdelmeiben viaskodó gyenge
embernek.

"Vegyétek és egyétek - ez
az én testem, amely érettetek

. adatik",
"Igyatok ebből mindnyájan.

mert ez az én vérem, az uj
szövetségé, mely értetek és so
kakért kiontatik a bűnök bocsá
natára. Ezt c:ielekedjétek az én
emlé~ezetemre. "

A végtelen szerelet gyözel··
mes cselekvése az Oltí:'lriszent
ség: .az E4charistia.

Krisztus látta az emberi sziv
gyöngeségét és segíteni akart
rajta. Hogy küzdelmeinknek ta
nuja, gyarlóságunk istápolója,
gyengeségünk erősítője legyen,
köztünk, sőt bennünk kivánt la
kozni, hogy édes jelenlétével
bátoritson, lelkesitsen és gyöz~·

lemhez segitsen.
Testvéri Ha az élet keresztje

~. földre sujt, ha a gondok mély
barázdát vonnak nehéz homlo
kodra, ha a szeretetlenség kor
bácsa paskolja hátadat, ne ag
gódj és ne ess kétségbe, mert
nem magad harcolsz, nem egye
düI küzdesz, isteni erőt sziv
hatsz magadba, ha bünbánó
lélekkel az eucharis~tikus Krisz
tust veszed táplálékul.

Figyelj szavára! "Atyáitok
mannát ettek a pu&ztában, s
meghaltak. Ez a mennyből alá
szállott kenyér pedig, melyet a
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Egyesületi birek:

Az endrőd-polyákhalmi katoliku
sok ismét tanujeIét adták vallásos
gondolkodásuknak és hitvalló éle
tüknek. A Szent István jubileumi év
közeledtével elhatározták, hogy első

apostoli szent királyunk emlékére
harangot állitanak az uj iskolához.
A körzetben csaknem minden csa.
lád hozzájárult kisebb-nagyobb ado
mányával a szép emlékhez, amelyet
május 13-án szentelt meg az egyház
megye főpásztora: dr. Lindenberger
János apostoli kormányzó ur.

Szem nem maradt szárazon, ami
kor lelketrázó beszédében a harang
hivatását és rendeltetését ismertette
a nagyszámban összegyült hivek
előtt főpásztorunk. "Értsétek meg a
harang beszédét: csengő hangja fi.
gyelmeztessen arra, hogy lelketek
hurján is ima szárnyaljon az Ég fejé.
Figyeljetek hivó szavára és vasárna
ponkint, az Ur napján jöjjetek az Úr
oltárához kérni, imádni, engesztelni
a minden áldás Urát. Kövessétek a
harang védőszentjének: szent István
kinilyunkn~k dicsö példáját, ki hú
séges gyermeke volt mindvégig,
Krisztus igaz egyházának és ugyan.
akkor megalkotója, gyökereztetője ,"
ezeréves hazánknak

A. lélekemelő szertartás után sze.
retet-lakomát rendeztek apolyákhalini
hivek, amelyen Lindenberger kor
mányzon kivül dr. Sorbán jenő főszol.
gabiró, dr. Tüköry józsef és családja, a
környékbeli papság, a község elől.

iárósága és helybeli egye!'iületek
számos vezetője jelen volt. Az esti
órákban visszainduló főpásztort a
Katolikus Legény polyákhalmi cso- j
partja lovasbandériummal kisérté ,~

vissza Endrődre.

Május 23-án ilZ öregkerti kápol- ,~

nás iskolában, május 30-án a csejti ~
~~

iskolában, junius l2-én az öregkerti ,.
kápolnás iskolában és a varjasi is· .'.;;i
kolában mutatunk be- szentmisét. ~;

,A
?:~

."":~

~-J

Május 23-án az összes hitbuzgalmi,,~
egyesületek közös szentáldozáshoz A
jámlnak'j

Május 30-án d. e. fél 9-kor ,é-'~~
zus zlve Szövetség csoportvezetöi, ~

d. u. fél 4 órakor az OJtáregyesület';",0J
tartja havi ájtatosságát. Junius 3-án, "SJ
d. u. fél 6 órakor a Leány-club és. .~~

Leány-egyesület, valamint a szivgár- ·~'.~..·~.:.:.,.,.i...
dák, junius 4-én d. u. fél 6 órakor ·;1

az Eucharisztikus Férfi·liga tartja ,<:

havi összejövetelét, végzi havi szent- .,~

gyónását. . .,j
A belterületi betegek szentségi .:~ =~

ellátását május 31-én, a kerületi be- •:;j
tegekét pedig junius l-én végezzük. >

LÉPJEN BE TAGUL
a katolikus Népsz<Jvetség Teme/~

kezési Pénztáregyesületébe !

Jézus Szivének
töviskoszoruja

E.,te 9 órakor Harsá" i László I Harangszentelés
főjegyző vezetésével mintegy 30uO I '
ember hivő fáklyásmenetben vonult Polgakhalmon
szépen rendezett oszlopokban a ple
bánia elé, ahol az iparosvegyeskar
éneke, s a bérmálandók kis cso
portjám,k köszöntése után Endrőd

község főjegyzője üdvözölte alkil!mi
költeményével a főpásztorokat.

Zadravecz püspök meghatottan
- ékes nyelven- köszönte meg
az impozáns üdvözlést. A krisztusi
hit-hüség és az egyházhoz való tán
torithatatlan ragaszkod<is nagyszerü
megnyilatkozását látta az endrődi

hivek szereteHeIjes köszöntésében.
Viszonzásul azt igérte, hogy bérmá-I
lási szentmiséjében él falu összes
családjait imájába foglalja és jézus
boldogitó szeretetébe ajánlja. A
püspök áldása után szép rendben
vonult el a hatalmas tömeg.

Május l3·án 745 ífjulelkébe esdte
le él Szentlélek kegyelmeit Zadra
vecz püspök, 14-én pedig a kondo
rostanyai gyermeksereg között osz
totta ki a bérmálás szentségét. A
püspök ünneplésében a kondoros
tanyaiak sem maradtak hátul. Szép
bandérium, hosszu kocsisorban ki
sérték be a tanyai központba a fő

pásztorokat, miután dr. Gaál József
jegyző és Timár Gyula helyi-lelkész
lendületes beszédében üdvözölték .
őket.

A püspökjárás a hivek lelkét is
hatékonyan érintette. Mintha meg
ujhodott volna lelkükben a régi bér
málási kegyelem, a szorgos munka-
idő' dacára is nagy tömegekben vet
tek részt a szentmiséken és ünnep
ségeken. Látszott rajtuk, hogy az
élet sok gondja, baja és megpróbál
tatása között jólesik levetniök lel
kük hétköznapi, megtépett gunyáját
és megujhodott szivük ünnepi kön
tösében szivesen egyesítik imádsá
gukat - az érettük imádkozó fő

pásztor könyörgésével. Ünneplésük
- hitvallás volt a Krisztus és hü-
ség-nyilalkozat az egyház képvisele- Szentmisék a tanyákon: ".1:
tében járó apostolutódok iránt.

Andersen egy meséje mondja el,
hogya gyermeke jövője felé haladó
édesanya utját tövisek zárták el.
Két kezével tépte ki éj tövist - ön
magát sebesre vérezve, - hogy az
utat járhatóvá tegye. Az anyai sziv
áldczatosságára példa ez a mese.

Jézus, hogy járhatóvá teg-ye ne
künk az égbe vezető utat, tövis k0

szorut viselt a kereszten és a misz
tikus lelki szenvedések töviseivel I
öveztette Szivét. Ime, az Isteni Sziv I
milyen áldozatos szeretetéről beszél
nek e tövisek!

Ahányszor a töviskoszorut látjuk
a Jézus Szive képeken Urunk leg
szentebb Szive körül, jusson eszünk
be, hogy minden szivtövise áldoza
tos szeretetből értünk viselt szenve
déseinek tengeréről beszél. És ezért
viseljük el mi is türelemmel az élet
töviseit.
"Ő értem, én Érte I" - ez le

gyen a szenvedésben jeligénk. jézus
értünk szenvedett, mi meg Érte,
Őneki felajánlva viseljük türelemmel
az élet szenvedéseit.

Püspökjárás
Endrődön

Majus 13-áll és l4-én nag-y ünne
pe. volt Endrőd katolikus magyar
népének. Krisztus apostolainak fel
szentelt utóda: P. Zadravecz István
püspök és dr. Lindenberger János
apostoli k<.'rmányzó, a csonka nagy
váradi egyházmegye főpásztora lá
togatták meg hivatalos bérmálási
Békésvár:negye legnépesebb katoli
kus egyházközségét: Endrődöt, hogy
a bérmálás szentségét elnyerő lel
kekben: szétárpdjon "·,0. a,~ Szentlélek
Uris ten felvilágositó és erősitő ke
gyelme, s a "pünkösdi tüz" fellob
banásával átalakuljon, megtisztuljon
és harcképessé edződjön a Krisztus
országáért és az evangélium terjesz
téséért tudatosan dolgozó katolihis
ifjuság megszentelt lelke.

Közel 900 ifju sorakozott Krisúus
keresztzászlaja alá és véste lelkébe
a szent és komoly küldetése: a krisz
tusi apostolkodás nagyszerü hivatá
sát az emberi gonoszság és bün<j
zés ellen a lelkek védelmére.

Főpásztoraink május 12-én, d. u.
5 órakor indultak· hozzánk Körös
ladánybóI. A gyomai hidnál dr. Sor
bán Jenő főszolgabiró a gyomai já
rás és Kalmár Vince egyházközségi
világi elnök az egyháztanács élén
üdvözölték a főpásztorokat, akiket
a katolikus legényegylet magyar ru
hás, diszes lovasbanclériuma, s a
cserkésztábor kerékpárosztaga kisért
a község pompás négyesf~gatán

Endrődre. A gyomai határon· felálli
totl diadalkapunál a községi elöljá
róság és tisztikar dén Kalmár Inire
biró fogadta tisztelgő beszéddel II

főpapokat, akik innen a hivek ezre
inek sorfala között vonultak az
endrődi lelkész!ak elé, hol a társa'
dalmi egyesületek küldötlségei élén
Czernus Mihály apátplebános üdvö
zölte őket.

Innen a templomba vonultak az
iskolásgyermekek sorfala között a
főpásztorok, ahol a templomi ének
karnagy ügyes vezetésével Apáczay
István: "Ecce Sacerdos" kez
detű üdvözlő énekét énekelte nagy
precizitással.

értést, jobb életet a gyü!ölködő,

ellenséges nemzetek kesergő fiai
nak.

Majus 23-án a Magyar Püspöki
kar közös pásztorlevelének felolva
sásával nyitjuk meg a szentévet.
Délétán 1/2 II órakor pedig a pol
gári iskola kulturtermében diszgyü
lést tartunl" ahol a szentév jelen
tőségének ismertetése után megbe
széljük azol1 terveket és elgondolá
sokat, amelyek a szentév folyamán
megvalósitásra várnak és általános
lelki-megujhodás eszközlésén kivül
maradandó emlékül szolgálnak a
későbbi időkre.

Testvérek! Jöjjetek el a diszgyü
lésre valamennyien I

KATOLIKUS AKCiÓ
l\z Eucharisztikus
S zen t é v megnyitása

Nincs a világnak egyetlen helye
sem, ahol Krisztus anyaszentegyhá
zának fiai az elmult hónapokban ne
emlegették volna a Duna-Tisza tá
ján meghuzódó, kiesin!:J, csonkaor
s7.ágot: a mi édes hazánkat.

Mint a fergetegektől kergp.tett
íüzhullám szállt a hir mindenfelé,
hOQ!:J Krisztus helytartója, dicsősége

sen uralkodó Szentséges Atyánk
fővárosunkat': Budapestet jelölte ki
a jövő évi Nemzetközi Eucharisz
tikus 'Kongresszus szinheliJéül.

Ma még nem is tudjuk felérté
kelni a Pápa rendkivüli ajándéká
nak valódi becset.

1\z, hogy négyszázmillió katoli
kus testvér figyelme felénk fordul
és tudomást vesz létezésünkről,su
Iyos nemzetközi helyzetünket tekint
ve, nem kis jelentóségü dolog.

Bizonyára száz és százezrek
jönnek el országunkba, meQismer
npk bennünket. mostoha, panaszos
viszonyainkat mérlegelni tudják, s
bizongára széthordják jogos kiván
ságát, iga2.ságos követelését egy
ezeréves nemzetnek.

Szegények vagyunk. Nyomorusá
gas ppnzügyi és gazd~s:Jgi helyze

. tünkb"en nem jelentéktel<?t;l~,~gits~g

az, hogy milliókat költenek el ide
qen valutában közottünk.

De a Pápa Ószentsége ajándéká
naklegszebb értéke az, hogy atyai
szeretettel nézett felénk. . Megjutal
mazni akart egy országot, egy né
pet, amely immár ezer esztendő

óta hűséges gyermeki szeretettel
tekintett a katolikus világ közép
pontjára: Rómán!. Támadták pogány
tatárok, félhítú mohamedán ok, szét
tépték a tizenhatodik század uj fe
leketetei, de nagy többségben meg
maradt a kereszt tövében, örömé
ben bujában kitartott a Máriás-lo
bogó mellett: az Arpádok vallásá~

nak: a katolikus vallásnak hüséges
védelmében és követésében.

Ami fényt és pompát kifejthet az
ember, azt mind kimutatjuk most,
amikor II legméltóságosabb Oltári
szentségben élő és jelenlevő Krisz
tust, az "Eucharisztikus Királyt"
ünnepeljük.

De a legszebb disz meqls az
lesz, hogy a krisztusi hittől Jángra
gyujtott szivek, mint égő fáklyák

· lobognak a magyar templomok oltá
rai körül, hogy hódoljanak az örök
világosság napjánok : Jézusnak.

Egy teljes évig készülünk elő az
Eucharisztikus napokra. Addig imád
ságainklHII, könyörgéseinl<kel, áldo
zatainkkal engeszteljük a hitetlenek,
istentagadók, vallásqyaJázók, egy-

· házűldözók által megbántott, me~v

· gyalázott Kriszfus Királyt, hogy
nyissa megáléo\l s;i;entséges Szivét
bűnbánó népe előIt, fogadja el hó
dolatunkatés l\egyelmének áldásai
val hozzon békét, szeretetet, meg-
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MUssolini: EIObb,. a.keraSll"
azraff a: 'a~iszra 'je'w~nOr

. J:. "''''"!' : .. ' ..

A~ ij8D1~..,,', IDB{UWItO ,dlsZIW~
. le~J8M ,~I,gu,rOZ"

1. Eneli2La.templorni,~\(Qgyeskat;;

2. Megnyitó beszédet mond Cser
nus Millal!jiápátJjl(!!iáil·O'S::.'" -..; .....~

3. Szavan'Gábriely frma:ltanitónM·
4.- Be'szédeket· tartanak 'a; . katht;~'

likus-; férfi':'egyesület: és"a.legéng~

egyesüJetek.megbizottah.. '..
5: Karvers.. Előadják a. ppJgP.-i,

iskola és elemi iskolák' növen'déket:
'6. Záróbeszéd. . '.'l· :;::(::;;,.'1

7. Énekel"aVegyeskar::'

Sta~in angj ~r 'vi~~?at~rt
, az o EgyházhOZ';('

Mo~zkvából je~entik, ~og.r." ro.~~'.

'mos iY?r&a~á~g;é!1 terjed' ~h~r~:;"~
szovkt(Úklátorra' 91y .kinos es~'~~gy~
'nek, hogy imyj~,ak-i Tiflisben ~ l~~~k.

é~ el!i9 f~rién.ek D~s~gé!~Y.m-né!~l'trie'~
vét vis~li, . husvétk~~-'~~ijeí~itt"a

tempI911l~an.,·Sta~~,' a~yjé\' :~8 eves
~ - . .. . . . . .. , t ....

és 20 éve nem yolt te!llplomban. A
lakosság: :köi~tf.: óriásF;páni~óbkel-

.tett megjelr.~~~~' W~ft ~. qpú ügy
nökének taTto1ták-~· Amikor az öreg-
as~ZOpy m~gj~hm!:',a ;.; t~~H~IQJ!l~~nt
mip.dep~i' elhagy.J~r l,lZ'<. ist~~I!~~.c

Ugylátszik.~a?:Qpp.~n; hqgy IMog~~éÍ~·

kQmoly, "ojt, ~erl·~~~r:,ru~~I~·;~q~~~

a ,t~mpIQqH~éljqir~. S~Hn.-~nyj~~~,

~iss?atérése ig~!1';~, ~~ly.,' b~IlY.9J!1~~~o
keltett és;~ ,GP.U· é!,.iesi~H~.~ eJH~", .'
tát9rt. St~lin~zlll..in eJrel;\(leJ~, bQi'~'
anyjM m~s ~k.~J:"9yé~re l<t?lJ.. elyh:mi~
olyan helyre;!lhol.*empI91DIMogq.~~,..g

~ai \lem oko~nak olynagy felt~n~~

Qszt.r4k - magyar
diákRCSere/

",:," l, Y:;:..

mozgalom,"
A Verband, der' Unga.rhfreunde

(Wien 1., Kar.ritnerrlng 3.) megkéri
mindazokat a szülőket, akik ebben
az' akciÓban a nyári szünioőrenn
déggyermeket kivannak,: hogy ebbeli:
kérésükkel· mennél ,előbb forduljanak,
a Verband,der Ungarnfreunde-hoz,
hogy, tor/ódás .elő, ne forduljonés.a
beosztási mimkálatok, amely~k már;
kezddühit vették, az eddigi szokás
hoz hiven simán legyenek lebonyo-
lithatók. " .

Kérjük olvasóinkat, hogy érdek
lődés esetén közveiJ~nüLa Verband,
der Ungarnfreunde-hoz (Wien L,.
Kartnerring 3.),. ahol m~nden felvi
lágositást megadnak és a szükséges
nyomtatványokat megküldik, " .

Molta .SUajei ' elnÖk'; kal0likus~
cserM9szek naOUDUÜle~dlJ,~

J::.gy belga misszionárius,' ao , my:lt1

hN~n. besz~,Ig;~tést f~ytat~!t~u~.s!l
linivel. és megmutattá ·"il· 'Dü~e~a'k
azokat' a' lapok'~t, ~~elyek s:z~r~nt.
Mussolini kijelentett~, hogy, az'OF
te,s~a'm~nlum a vil~g)eg~ls~ kÖ~Y~e.
"fú mondta exceJleóciád' ~." -.:2.." kér~
d'ezte a misszionárius.' ~ ~Ig~~"".:-~·':

·fel~lt~.~u~~plini k6slek~~és:.' ~~~~.liíf·
A mjsszionáriiís.;az~~án;. 'föyipA~~ér~'

dezeU: "A fasizmust,~ vallásnaht.e"f'
·kinti ?*.' Mussolini, i a követk~Zök-et'

válaszolta: Nem 1· Eredetj;érfelrtreMm:
sem:mi es.etre' sém. 'Csak' úgJ~.l1~'g}1:

_. , .",. ~ j f , _ . 't

teljes odaadással hiszünk 'benne"éi~

magunkat odaadjuk neki. u A miss'~i~!
ná~ius tov~bbi' kér,dés~:lgXhk~~~~~t:.
"Ig,!z az, hogy exelli:!ncia~ afaMszt~·

sirpbolu~ot ~ ~eres~t. föJthé~Ye'rl?(;;
Mussolini határozottan a 'k5v'elke'z6:t

• - .' .:: " ~ \ ,;'c." • ,~, '1 ': í '~. ' 'f,J.'·

ket .mondotta : "Ném, - aláJa rende~
~,,:. :~-: - :'. ".--:. 'P~:)l'-':"

lern I Hogy az olasz nép' vezére'
milyen fontosnak tartj~ az' Evang:é1i~
umot és hogy me~~yire< :kiv~.nlá~s'
nak tartja annak" elterjesztését," mu-:
taiJa a fasjz~us tizéves ;f~iinálJ~sit

kor> annakidején: l kibocsátoW~egfik

·bélyeg.· is., A .yesszönyalábo~ -4Dellett'

•ott' van '.' egy' oltár~, rajtavegy:'lOagy.l
~=~=~~~~==~~=~=~ .kinyitott Biblia,.:felirata: Evallgéliul1Y'."

,Mög<if;teegy' egyszerü'i,kereszb:és:a:
biblia; elött~ meghajoln~a ~nemzetí::

·zá5Z1ób, A -kép: alatt . ped,i.g,<u~bbI

maga~ztos . fölitá's.,: "C.redete~'-'

Higyjetek I

Elfogulatlan', német';,
tudósok~_ • .

n~r' germán vallásról"
• ~ .",. ..:. oc' .' " ..

A Schildgenossen, a hires Romano
Guardini ,berlini egy,etewi~ill);}r' \u
dományo.s folyóirata szenzációs .meg7_
állapitásokat köz;91 '~lfogl,l~atlall' ~ut~

tók ..eredménye,iröl ,,~,g~r~~n, \IlH~'
ho.·s" vizsgálata .köz!;>en.;-A leg1,l;tó\:>b\.
tudo~ánYQ~ munkál~~~, '.' aQlt<Lye~et
Carl; Cl~me,nt és, JÍl!l' id~ Vri~.~:l v:é,-.
gezték e~' bebizonyi~ották,,,'h~gy':

Gdm",.' és. Uhl~nd,.éig~r~an -~qqtai..
ne.m. ~ety\állók. több~. Bernd~ard.

Kummer,.. Georg ,Miller;, ésMarti~
Niock-. egy~~emi.tanárgk . p~,qig ,~~gy~

mással ellentétes ~redményr~ .jutottak"
de mindnyájan el\lta:;;itiá~(a 1Íl~.

haszDálatosintell~ktuálisés. természet
mit hologié!i - k~entés~~c:;t~, Mip<!-. q
~~tten"Ill~gé\IJapitják,~ hqgy, .. Wqdan ..
iel~nt~~~.;,r.~mbq14 ~er~g:(~~g~l, ~g};~n:,'
!ő., Ninck i!:>~biz~~y,itjíl",hQgy,~~ gC1r~
rná!lpkll<iI.,sok~al"iQkábl;> ..'nilgx, fon.,.
tosságot játszott a romboló extáiís
élménye, amely különösen a lege~
rösebb· emhereket :kérifette'~liilta1TÍ\~
ba.!, Nincs· csodálnivaló',rajta,hogy"
ily~rr élmény~kkel hitteL a d~mo~

erejében. Az ujabb. meg;illapHá~qk.

egészep uj fél1yb~n álliljak .~ rég!
germá'nok vaUá'sát és pszychólogiii:-'
ját, de nyilvárivaló;' .hogya' 'mai
idők'számáraebböl.semmit:fölhasz..
nálni a modern embemek ,negll~het.

Svájc ma legnépszerűbb'emberemég'
mindig;Ciuseppe Motta, a szövetségi·',

. tanács elnöke. MoUa hivő katolikus,

. a katolikus politikának, a konzerva
tiv, de., ~~Iaqó katqliklls.d á!!llmlle1e-
tésnek-e~xik ragyqgp p#daképe~A
cserkészmo2galom S'vájcbanis' igen
erős és 'Motta az egész szövetségr.
tanáccsaJ.·együtt tiS2tában.:;van· vele, .'
hogy az.állampolg.ári ne.velésneklll.i..
lyen naRyszerü eszköze,a cS,erkészet.
Móst Lüganoban- alapitásuk;'J 5. 'év
fordulóját· ülték megasvájd,kato-'
likuscserkészek~'Több; iDint' 3.000'
fiu vett· az ünnepségen 'ré'sZt,' a mi'
sét jelmirii Luganoi püspökmondotta~
Az ünnepségel,- megjelent Motta 'szö~'

vetségi' elnökcís; 'aki iiagy beszédet
mondott. "Ha minden polgártársUok
- jelen~ette ki az elnöff"~' oJYfln
kOlJlolyan, venné fogadalm.~t, ,mint"a
cserkészek, a világon n~mvplpa,más,

n:'-i!lt rend, igpzság,. jólét. ésfeleba~
rátiszer,elet. "Az elnök. megjd~q~se
éS".beszéde,jg'TP nagy, ö(ö.met keltett
egész, Sváj<;pan.." .

KÖzUuüléseM

értő szervezkedés szükségessége
mellett ~szálló,1t si (g:aj[ Ková~sFeren'{,

. az ipé}~?,sok n;evéb~l)'köszö~iöttte";~',
mozgalmat. Tólh Zsigmond, Turuckai
Lajos füzesgyarma'i és egyik gyomai'

: bajtárs válaszolt, a, bes?:édekre" és,
megköszönték az endrődiek' 's~ives'
vendéglátását, Felszólaltmég Szabó
Gyula a HONSZ. nevében és meleg
szeretet/el igérte a testvér egyesület
megalakitásához az. általa képviselt
csoport minden támogatását;

A szervezők ez uton is hálás kö
szönetet mondanak mindazoknak,
akik közremük-ödtek. a nagygyülés
sikeres, megrendezésében. Közöljük.
itt,.. hogy, a szervezkedési munka. ál
lílJldóan folyik. Jelentkezni leheLna"
ponta a BékésmegyeL Általános.
Takarékpénztár irodájában, vasár~ és:
ünnepnapokon pedig délelőtt,ll-től.

1 .óráig a községháza. 2-es számu.
szobájában. Az első beszerzési költ~

ség (tagqij, igazolvány és: jelvény
ára), 2.50 P, melyet a személyi lap
kitöltése alkalmával azonnal le kell
fizetni.

Békésvá,megY!2 KisgyQl~se. máj4s
24-én, a Törvényható~ági ·Bizottsá9.
pedig májL1s 25-én, tartja. tavaszi
közgYűlését. A 109 pontból álló kis
gyülési tárgysorozaton EndrŐd köz
ség 9; a megyegyüles pfogramján
községünk 3 tárggyal sz~repeJ.

Gyéren látogatott gyűlést tartott
május. )9.én Endrőd,' község, kép~

viselőtestillete· is. Nam.! tetszést
váltott: ki, .a .főjegyzőnék ' azon.·' be...
jelentése, hogy május 22~t.ö1 kez.
dődőleg a "Mávaut" autóbuszjára
tot indit El1dröd-Hajduszoboszió és·
Det.recer. között. A· .nenetrendet
másh.elyW közöljük. A képviselö~

testület a FőldmiveJésügyL Minisz...
térium, fel11ivására ismételten foglal~

Iwzott II hétfői.· napokon tartandó
második kirakodó. hetivásár.. kérdé~

sével s az elöljáróság. javEjslalával
szemben a hetivásár beál1itását ha~

tároztIl el népélelmezésiés a mind'..
jObban fejlődő baromfi tenyésztés,.
illetve könnyebb értékesités . szem.,
pontjábéL Koridor Gyula hadiáivá.~

nak és özv, TiinárMaté hcidiöi
vegynek Irafik elárusitó' hóM céL..
jára ) -1 telket jelölt ki képvise.
lőtestület atrafikjog . elnyerésének
fellételével. .Megbízta elöljáróságot,
ho/y a tavaszi negy\?dik vásá.. be
állilása és a két napos vásár en
gedélyezése céljából a szűkséges

elómunká1alokat' kezdje meg. Az
Actió Catholica Országos Vezető~

ségénele felhívására kimondotta kép
viseleteslület, hogy az Etich(lrisztj~

kus Szentév és II Szent István jll.,
bileumí év szervézö és 2lökészitő

:nunkálatait erkölcsi támogatásbim
részesíti, :) a nagy napok. emlékéül
a jövő jubiláris évben a Selyem;.ut~

cá! Szent István kirá!y. utnal" fl

Sugár-utcát pedig Sze!']! László ut-·
nak nevezi el. Töhb kisebb. jelen,.
tőségü ügy tárgy(}lásavalérl véget
~ gyülés.

FRANCÖ NÖVÉRE .IGY HOZ
ÁLDOZATOT: Dona Pi~kr Franco,
Friinco;tábornok nŐ'lét:e.áll az élén.
~katolikusspanyol a;;szony,o!<· aZOll.'
egyesületén~k, akikrendsz~resen .vé- .
rük~t adják átömlesztési ééiokra . a
ii nemzeti hadseregnek. Az ujságok
névsort közölnek, ameliben közlik
az önfeláldozó hős ass:wnyok neveib

A Zm1mezö szövetség Igazga
tÓja,' T olvay Z. Géza május hó 8-án
é~, .9-:-én. lllf:gvizsg~ltai a ,hely~zinpn a
m.ulté~.+lucerna .és bükköny vetése
k«;~ I S a. vizsgálat eredményével na~

gy.on.' meK voit elég,edve. A zöldm,e
ző lucernák.a~ okszedi ... etésiés ke
zelési;munkálatQk, valamint a mü
trágya' mi.attkirivóan jobb minösé
güek a régi lucerna vetések néL A
tl':rmelők,.~el azt az '. örvendetes: hirt
is"köúHte" hogy szénájl;lkat a zöld,
mező: szövetség igen előnyös áron
értékesiteni- tudja a. székesfővárosi

állatkert részér~, Megtekintette a
községi fümag telepet is, melynek,
állapQ-tát, az c::löl1tés. dacára kitünő~

nek. találta, és· hogy. az első évi ter
més jó reményekkel' kecsegtet.

Az Országos frontharcos, SZÖ~
vets~g folyó hó 9-én szervező,nagy
gyijlést. tartotta községháza .. udva
rán. A több ezer főnyi gyülést Szabó
József nyitolta meg. Üdvözölte', e
közponÜiküldöltj~t: Tóth Zsigqlond
földbirto~os, füzesgyarmati" lakost,
váTmegyei szervező tisztet.' és a.vele.
jött 23 Wzesgyarm:iti' front harcos
bajtársat és. a gyomai 5 tagu front
hélfcOS i küldöUsége~.TóthZsigmond

mag.~sa,n szárnyaló, hazafias és .val-.
lási érzelmektőLdag~dó lelkes'. be
szédben ·ismertette a szövetség cél
kitüzéseit. és bontotta ki az eszmé
nyi front harcos zászlót azzal a fel
hiVá.~al,:,hogy' az enprödi fronthar.,,;
c9~ok'~ haké~pn"is ~ minél n,,"
gyobb:- számban. és minéL : sürgöseb~
bell«. sor.ak.ozzanak a f..o:ltharcos·
zá!!zló;,alá..•. szcrvezkedjenek, . med. a
fronthaFcoS'. törv.ényjav.aslat; mi; hamar.
tető ,alá"kerüL és az: abban biztosi
tot~,.kedvezményektőLel ;ésneka20k..
afronthal'.cosok, .. akik,; csak később

adják" t:~.;: magukat. a szövetségbe.
való. ,bdépésre.. A ·lelkes. éljenzéssel :
fogadott" beszéd; után', a gyomaíak·
ne.vében!Fokiszövelkezeti igazgató
inté~ett rövid, de hazaszereteUöL
izzó,-'beszédet a, közgyülésbez. A
kö~yülést l Lesniczky, József katonás
és Jelrázá;hatásu sza\üii zárták •be..

A . közg,yülés után a résztvevők.

nagy tömege ki~érte a koszoru for~

mában virágokból ,alkotott hatalmas
frontharcos .jelvényt - melynek el
készitéséért hála és elismerés illeti
meg.:AI-t.-Vince bajtársat - a Hő

sökszobrához, ahol az iparos dalkör
megnyitó" "Magyar Hiszekegy"\-e
után Harsányi főjegyző mondott fo
hászszerü 'elmélkedést és helyezte el
a koszorut a szobor talpazatára. Ko
szoruthoztak a gyomai bajtársak is.
Végül' Tóth Zsigmond szervező iiszt
tisztelgett a szobor előtt a várme
gyei frontharcos csoportok nevében,
majd a füzesgyarmati öreg fronthar
cos~k I~ptek .el diszmenetben a ;szo
bqf.-~Iőtt..
A;~nllep~@get a dalárdaHirnnl.lsza

Z4r~il"p~, és. követte 100 terilék~s

közebéd~ö.!ll'; Szabó Gusz\á'fpé ven~

dég l ~: Lep. A'I- ebéden. SZ41bÓ Jó.,
zsef q ~()rm~lly~óril, HarsjÍnyi, ):...á$zló
a" ,V~Hq~g~~re .mondott köszöntőt,
Dr. Hunya Benó a lelkes ~s .egyet-
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ILÁ.GBÓlAGYA
Egy istentagadó vége AboJsevista világveszély

A szovietoroszországi átalakulás,
a rengeteg politikai per egy perCre
sem homályositotta el a Szovjet igazi
célját és arculatát. A kommunista
világpropaganda és az atheista moz
galom változatlan erővel folyik
tovább.

A harcos istentelenek egyesülete
hatalmas propaganda hajó épitését
h.atározta el, amely elsősorban a
külföldi propaganda szolgálatában
fog állani. A gőzös az "Istentelen"
nevet viseli és természetesen szov~

jet ]obógó alatt fut. A legénység
kizárólag istentelenekből fog állani,
akiket feladatukra külön kiképeznek.
A fedélzeten állandó kiállítás lesz
az istentelen irodalomból. A hajó
épitési költsége közel 2 millió rubélt
tesz ki. Hirek szerint a szovjetkor
mány még nem engedélyezte a hajó
épités elkezdését, mert attól tart,
hogya külföldi kikötők hatóságai
nehézségeket támasztanak.

Oroszországi városokban az állami
péküzemekben már most kíadtak az
utasitást, hogy a jövő évben husvét-,
kor a "kulics" és "pasa" név alatt
ismert kalácsokat nem szabad sütni.
Ezzel a tilalom mal a vallási tradici

,ónak utolsó emlékeit is ki akarják
irtani, mert - ugymond - ezek a
kalácsok a régi husvéti ünnepekre
emlékeztetik a lakosságot. A tilalom
átlépését hat hónapi börtönne!, vagy
ezer rubel pénzbirsággal büntetik.

A központi végrehajtó bizottság
titkárságáho7. Ukrajná ból állandóan
veszedelmesen növekvő számban ér- "
keznek levelek, amelyekben azt kö
vetelik, hogya bezárt templomokat
ismét nyissák ki, sőt a "Krilsznaja
Salja" (Vörös Hajnal) nevü kolhoz
paraszljai azzal áJ/tak elö, hogy a
Sz.entatyához akarnak utazni; vagy
legalább a külföldről kélJeket akar
nak hozatni. Szomoru - irja a tit
kári jelentés -, hogyaszovjetunio
fennállásának huszadik évében még
akadnak emberek, nkik a pápn nre- '
képéről álmodoznak.

Hivatalos kimutatás szerint 1937,
első három hónapjában másfél millió
rubel értékü alheista propagCinda
iratot szállitottak ki Szovjetorosz
országból. Ez az irodalom összesen
51 európai és tengerentuIi államba
került. Nem kevesebb mint 200 mil
lió brosüra ment Spanyolországba,
és 80 millió az Amerikai Egye~ült

Államokba.

Összebombázták a saragossai
katedtálist. A vörös rombolási dOh
egymásután pusztitja el Spanyolor
szág legszebb épitményeit. Legutóbb,
a saragossai haledrálist érle öl qom
ba, amely a gyönyörU mUemléket
teljesen romba döntötte.

EZREDESBŐl PAP. Nagy egy
házi ünnepségek közben szentelte
pappá Verdier biboros párisi érsek
Garelli volt ezredest, a világháboru '
egyik vitéz katonáját Garelli ezre
des majndem minden nagyobb ka
tonai kitüntetést megkapta'és pap·
sága egyi;, legs7.ebb példája a késői

hivatásnak.

Ugy végezte, mint Judás.

Még az idei nagyböjtben az egyik
ilyen gyülésen azt mondotta, hogy
ha az lsten és a sátán között kelle
ne választania, teljes erejével és nagy
örömmel adná oda mindenét a sá·
tánnak.

Engels, mint ahogya belga uJsa
gok most közlik, nagypénteken meg
halt. Nagyon csunyán végeztp. be
életét. Nagypént~k reggel részegen
látták az egyik mozi körül. Valami
módon bekerült e mozi helyiségébe

,és részegségéb~n tűzet csinált. Az
igaz, hogy Ö. a mozi ból még élve
kikerült, de a lángbaboritott ház több
halálos áldozatot követelt. Engels
kijózanodott később és amikor látta,
hogy mit csinált felakasztotta magát,

Hány koncentrációs tábor
van Németországban? A
Deutsc:he ]ustiz híradása sze'rint a
birodalmi igazságügyminiszter az
osnabrücki kerületben egy uj kon
centrációs tábor felállitását rendelte
el. A koncentrációs táborok száma
22~t tesz ki.

• - Ujabb templomrombolás
Oroszországban. Moszkvából je
lentik, hogy május elején az ismert
tulai orthodoxkathedrálist a vörös
héldsereg utászai felrobbantották. A
robbantásnál három vörö~ katona
halálosan megsebesült. A robban
tást lj tulai istentelen szövetség ké
résére rendeltél< el, mégpedig azért,
mert a városban a hadianyag gyá
rak munkásai között a vallásos ér
zés növekedóben volt.

II pap államellenes, A szovjet
legutóbbi botránypöreiből hírhedt
államügyész Kirilenko az orosz
ügyészek legutóbbi kOllferenciájúlI
kijp.lentette, hegy a papság a szov
jetunio területén millt ellenforradal
már kezelendő. Az üg).lészeknek,
mint az uj alkotmány őrzóinek kö
telességük, hogy a p(lpságot figye
lemmel kisérjék és ugy kezeljék
mint parazitát. Létezésüket csak
addig türheti az állam csendben is,
ameddig nyugodtan vannak. Kezd
jenek el azonban bármilyen mun
kát, az ügyésznek kötelessége,
hogy könyörtelen ül közbelépjen.
Ezzel szemben a harcos istentelent
ugy kell tekinteni, mint idealistát és
őket különös védel{om alá kell he
lyezni.

AZ IR SZABADÁLLAM VÉDE
KEZIK. Naas ir városban törvény
szék a mult héten elitélt két könyv
kereskedőt, akik Angliából behozott
katolikusellenes könyveket árusítot
taÍ<; Ezeknek' a könyveknek a meg
jelenését katolikus körökben a békét
zavaró jelenségeknek mondották és
igen sok helységben kényszeritették
a kereskedőket, hogy semmisitsék
meg e müveket. A tárgy,dásnál fel
olvasták az inkrimitált részeket s az
ügyész megállapította, hogy ezek a
konyvek "botrányos módon" sértik
a katolikus vallást. Az elnök kije
lentette, hogy örül a közhangu!at
n<:k, amely a könyvek betiltását' ki
kényszeritette.

Antwerpen városában nagy szere- I

pet játszott egy Engels Ferenc ne
vezetű hitehagyott katolikus. Ez az
úr vezetője volt az ottani szabadgon
dolkodóknak, legutóbb pedig az at-

:heista mozgalmakat szervezte. Nem-
o régiben egy istentagadó folyóiratot
inditott meg, amely maró gunnyal
támadta a vallást. Eng-els arról volt
hires, hogy Judásmódra harcolt
Krisztus Egyháza ellen. Vallásos em

;bereket szedett össze és eltitkolva
\istentagadását, rábirta őket, hogy
jvalami vallásos gyülést hívjanak össze.
1Maga is seg-itett, hogy a vallásos
icimen összehivott gyülés minél több
:hallgatót vonjon magához. Amikor
iaztán egyhtt voltak és a beszéd sora
ireá került, gunyosan támadni kezdte
la vallást és tagadni kezdte az Istent.
i

!"'!..~=-~_~_=-=~=-~~=-~=,,~_=~2~~~~~==========

A Katolikus Népszövelségi Te
metkezési Pénztárégyesület DinY3 ,
JÓ7,,~.c....endrődi munkásnak Elek nevU
ujszülött gyermeke után 30 pengő

születési segélyt adományozoH.

Az endrődi vásár rendkivUI ,lé
pes és forgalmas voll. A szokottnál
nagyobb feihajtás sem eredményezte
az ,árak csökken,éséf. A vásárlerek
majdnem kicsinynek bizonyul!ak. Va
lóban ill az ideje, hogy a község a
két napos vásár engedélyezését sür.
gesse.

Jól megfelelt. Két angol London
ban laláll;ozott egy írrel, ki ismeri
jó katolikus voll. A kél angol bosz
szantani akarván az irt, ilZ egyik
megs7.ólilolla: "Jó oópot I Hal/otta
mar, hogy az ördög megllalt?" Az
ír n~m válaszolt, hanem belenyult a
zsebébe és él kérdezőnú egy pénz
darabot nyujtolI át. Bámulva kérdez
ték az angolok: "Mire a pénz?" Az
fr mosolyogva válaszolI : "Nálunk
frországbBn régóta szokásos, hogy
az alya eJhaiálozása eset én a sze
gény árváknak alamizsnát adunk.
Megérlelte ?"

VAKOK megrázó istentisztelete.
Az elmult héten a párisi Mont Martre
gyönyörü templomában. a Sacré
Coeur fogadalmi baziljkában meg
ható jeleneteknek voltak tanui'a hi·
vek. Franciaország minden részéből

körülbelül 3000 vak ember jött
össze, hogy a közös imában egye
süljenek. Három évvel ezelőtt ve
zeUék be a vakoknak ezt a zarán
doklatát s most minden évben meg
tartják. Délelőtt 11 órakor egy vak
pap mondotta az ünnepélyes nagy
misét. Délután 2 órakor vecsernye
volt, amelyen Panici jezsuita páter
predikált. Utána megbeszélést tar
tottak Verdier biboros vezetésével.
A ceremoníákat vakok énekkara ki
sérte lithurgikus énekekkel és az
orgonán is egy vak orgonista ját
szott.

Felfüggesztett pap. faulhaber
biboros felfUggeszletle Kober kaloli
kus hitlanárt·, és mindeo egyházi
funkciót, eHiltoll tőle. A sUlyos intéz
kedés oka az volt, hogy Kober a,
püspökök rendelkezéseivel ellentét· I
ben' óriási propagandát fejl ki a nem- I
zeli szociálizmus mellell. I

Ji Kereszt vissza
,hel!J.ezése Spanyol

, or~zágban

Főispánunk·Endrődön. Vitéz dr.
Ricsóy-Uhlarik Béla főispán a bér~

málás szentségét kiszolgáltató főpász

torok' lálogatására május 13-án End.
rődre érkezelt, ahol résztvelI a főpa

pok' tiszteletére adotl ünnepi ebéden.
Később megvizsgálta azokat a köz
érdekn kőzségimunkálatokat, amelyek
végzését tekintélyes segélyösszegek.
kel segítette elő, A láloltak nagyon
megnyerték tetszését, és megelégedé
sét fejezte ki· dr. Sorbán Jenö fö
szolgabirónak és Harsányi László
föjegyzönek.

, Iskolalátogatás. Dr. RÉFFI ERNÖ
tanUgyi 's. lilkár április hó 23-24.
napjain látogalla meg az endrődi

róm. kat. SzentImre polgári fiúisko
lát. Az iskolalátoga!ó legnagyobb
me2e1égedését fejez k ki a tanárkar

'nevelési és tanulmányi eredményéért.
Április hó 23-án viléz ELEK JÓZSEF
lertrievelési szakfejügyelő látogalla
meg az iskolál, aki a tesinevelés
munkájával, és annak eredményével
teljesen meg volt elégedve és örö
mének adQtt kifejezésI, hogy a pol
gari iskola tornaterme rövidesen fel
épül.

Vizsgillatok az endrődi iskolák·
ban. Dr. Hóman Báiint vallÁs- és
kö~oktalásiigyi miniszter rendelke·
zése értelmében a népiskoléli vizsgá
Jatok junius első hetében, a polgári
iskolá~an pedig junius második he"
tében tartatnak. Az egyes iskolák
vizsga napját a 'sz0kásos hirdelés ut
ján kQzlik az iskolák igazgafói. A
szülÖk megjelenésél ezuton is kérik.

Szeghalmon május 23-án nagy
szabásu vármegyei állatkiáflilást ren
dez Rékésvármegye Gazdasági Egye
siilete.' AkiálJiloll áll::ttok értékes
dijakat nyerheInek. MinI halljuk a
gyomai ,lárásból is sokan hajtanak
fel iQs7.ágol. A nagysikerUnek igér
kezőkiállilást a vármegye föispánja
nyitja meg.

Halálozás. Iványi Imre tekinlélyes
g'azdálkodó polgárlársunkat az egész
~özségrészvéie mellelt temelle Cser.
nus Mihály, apá1plebános. Az el
hunyt hosszu évtizedeken át értékes
tagja voli Endrőd' község képviselő

tes!Uleléoek, az egyházközségi la
nácsnak' saz Eucharisztikus férfi

'igának.

o A: vöi-ösöktől visszafoglalt terüle
tekeken, ahol· a Frente Popular uta
sitására az összes iskolákból és hi
v'át~l(jkbólleszedték a keresztet, a
nemzéti kormány ,parancsára' most
mindenültvisszahelyezik. A hatósá
gók, tanárok; taniióké~diákok"min
denütt misériveszfJek részt" amely
aJatt a kereszteket megáldják. 'Né-

m~ly:~id~k~ri a. keres~t~kct.körme- j
netben Vittek vissza az Iskolakba;
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ENDRŐDI

népesedési adatok
P"prilis 15 - május i 5-ig a ké~

rr.sztség szentségében részesültek:
Timár Vendel földmüves leánya Mária
Mal'gil, Dógi Zoltán zenész leánya
K,t\<l!ill, Szabó Jstván községi iroda
tiszt fia István Dániel, Pelok Elek
földműves leánya Etelka, Nyilas An
tal földmüves fia Gyula, Timár Ger
gely asztnio!:> leánya Erzs~bet, Fekécs
Ambrus földmüvc:s fia Arpád Béla,
Vaszkó Imre földmüves leánya Irén,
Varju Cecilia háztartásbeli fia Imre
Tivadar, Tóth Bálint földmüves fia
Tivadar, Bela József földműves fia
Alajos, Galambos Boldizsár géplaka
tos fia Béla, Heg-edüs György föld
müves leánya Zita Mária, Soczó
Gergely földmüves fia Endre János,
Cserenyecz Mátyás munkás leánya
Mária Magdolna, Dinya József mun
kás fia Elek, Dávid Sebestyén mun
kás leánya Mária'Magdolnö, Forgács
Vendel munkás leánya Irén, Korbel
Anna haztartásbeii leánya Ilona Ro
zália, Varju Imre cipész leánya Ella
Klára, SZl/jó Lajos főldmüves fia
Lajos, PintérSándor földmüves leánya
Etelka Margit, Gonda Lajos föld
müves leánya Mária Veronika, Far
kas István földmüves fia István,
Jakus Mihály földmüves leánya Juli
anna Franciska, T urcsányi Bálint
földmüves leánya Margit Irén.

Házasságot kötöttek az Úr oltála
előlt: Timár György földmüves rk.
és Vaszkó Mária rk. - Timár Ger
gely csendőrőrmester rk. és Soczó
Erzsébet rk. - Fülöp Máté földmü
ves rk. és Heg-edüs Etelka rk.
Vaszkó Miklós földmüves rk. és
Giric:l -Mária Magdolna rk. - Onáka
Péter munkás rk. és Vaszkó Vero
nika rk. - Homok György aslta
los rk. és Hegedüs Cecilia rk.
Tóth Imre munkás rk. és Iványi
Erzsébet rk. - Rafael József zenész
rk és Horváth Klára rk. - Katona
Gergely csizmadia rk és Dinya
!Vlária rk. - Dinya Vilmos földmű

ves rk és Hirnok Margit rk. -

Elhunytak az Úrban: Árvai Má
tyás 85 éves, szerviszivbaj, Fekécs
Imre 9 éves veselob, Timár Gizella
2 hónapos táplálkozási zavar, Iványi
Imre 75 éves véres agyguta, Gu
bucz István 80 éves szivbillentyü
elégtelenség, özv. Kicska Pálné
Sztanc:sik Mária 88 éves aggkori
gyengeség, Giricz Zoltán Jű hóna
jJos tüdőJcib, Sztancsik István 71
~ves tüdőlob, Dinya Elek 4 napos
veieszületett gyengeség, Horesnyi
Jánosné Tököly Rozália 67 éves
gyomorrák, Nyilas Gyula 20 napos
tűdőlob, Magyar Anna 58 éves tü
dő gümőkór, özv. Uhrin Györgyné
Szabó Veronika 76 éves aggkori
gyengeség, Kiss Péter 4 éves gii
mős agyhártya/ob, Rostás Ilona 1 5
napos vdcszületell gyengeség. Lát
kóczki Antal 4 hónapos tődő/ob,

Soczó Elek 3 hónapos sorvadás.

Eljegyzések: Fülöp István föld
ml1ves Pelyva Ilonával, Bordács Mi
hily földműves Pálinkás Etelkával,
Hegedüs József Fülöp Etelkával,
Szurovecz Dániej Ribárszki Máriá
val, Szabó Viktor Lajos okI. tanitó
Timár Monikával, Varju Péter cipész
Gellai Máriával, Gyuricza János
szücs m, Mikó Jlonával, Barjak József
Ber;ecek Porupcsánszki Annával,
TÓlhJános Szurovecs Jolántával,Tóth
Lajos Timár Rqi"iv.1l; Dinya Imre
Szabó Honával, David Imre Timár
Máriával, Hunya Imre Szurovecz
Margittal, Homok János Uhrin Má
riával.

Jézus Szive és
az Oltáriszentség

szeretetének áidásait bőségesen

árasztja mindazokra, kik neki ezt a
tiszteletet meg-adják és azon vannak,
hogy mások is ilYOlódon tiszteljék".

Várjuk, honnan, melyik községből,

ki f9g jelentkezni, hogy megkezdje
az Ur jézus Szive kivánságának tö
kéletes teljesiiését l

n *SSri'~ :zw:r:r H geg

Jézus Szívének tisztelete és a
Legméltóságosahb Oltáriszentség
iránti áhitat a legszorosabban össze
függ. Hármas köteléJ< füzi össze él

kettőt.

Először it; lén!:Jegi összefüggés.
Mert mi a Jézus Szive tisztelet.
Jézus isten..emberi Szivénel< imáda
ta. Ez az isten-emberi Sziv pedig
jelen van az Oltbriszentségben.
Azonkivül a szeretetnel<, amit a
sziv jelképez. áhilatil. N\árped ig I
JéZllS isten-emberi szereteténel< je
le az, bogy látható, érzékelhető

módon is köztünk maradt az Oltá
riszentségben, a mi Jézus iránti
szeretetünket pedig semmi sem fo
kozza jobban, mint a szentáldozás,
amikor legbensőbben egyesülünk Jé
zussaL Ezért Jézus Szive tisztelet
nem is képzelhelő el ggakori szent
áldozás nélkül.

Másodszor körülményeiben is
összefügg a kettő. Az Üdvözitő az
oltárnál jelent meg Alacopue szent
Margitnak és sajálkivánsága sze
rint Szent Sziveünnepél -az -Úrnap
utáni nyolcad befejezqsére tette.
Ezzel kifejeL.te isteni szándékát
arra nézve, bl)gy szent Szive tisz
teletét szons uszefüggésbe hozzuk
az Oltáriszentségben való jelenlété
nek áhitatával.

Végül barmadszor a Jézus Szive
tisztelete épp az Oitáriszentségre
is vonatkozik, A Jézus Szive tisz
telet sürgeti a gyakori és engesz
telő szentaldozást, engesztelő szent
misehallgatást, a gyakori és en
gesztelő szentségimádásokat. Az
engesztelő órát kitett Oltáriszentség
előtt tartjuk meg. A. csütörtökről

péntekre virradó éjjeli szentségimá
dás ugyancsak az Oltáriszentség
előtt tÖiténik. A jó balál nagy ígé
rete első pénteki szentáldozáshoz
füződik. Jézus Szivének ünnepén
oltáriszentséges ~ örmeneteket tar
tunk. Mindezekből világosan lát
haló, hogy a Jézus Szive tisztele-·
tének egyik főcélja épp az, hogy a
legmeltóságosabb Oltáriszentség I

lőtti ábitatnak, az eucharisztikus
szelll:mnek, a gyakori szentáldozást
igénylö lelkületnek felbuzdulására
szolgáljon.

Azért a Jézus Szive tisztelő ne
csall maga legyen gyakori -áldozó,
hanem legyen az Oltáriszentségnek,
a gyakori áldozásnak apostola is
ugy a saját családj,íban, mint isme
rősei között. Aki nagyon szereti I

az Oltáriszentséget, az I{önnyen érti
meg' ti Jézus Szive tiszt~leJetet és
megfordítva, az igazi Jézus Szive I

tisztelő az Oltáriszentségnel< bUZo,
gó imádója és gyakori áldo.t:ó.

HARMAS-KORCS
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vasarnapJa

sokasága jelenlétében történjék az
engesztelés. Az Egyháznak tehát az
a kivánsága, hogy jézus Szivének
óhaját teljes mértékben betöltse és_
a Szent Sziv-ünnepét nyilvános köte
lező ünnepé tegye, de az idők viszon
tagsága, az ellenség acsal-kcdása, a
hivek lanyhasága miatt még mindig
kénytelen vele várni.

A buzgó hivek, akik ismerik Jé
zus Szive kiváns;';gát, főképpen a
Jézus Szivt: Szövetség, Jézus Szive
Társulat tagjai iparkodnak Jézus SZi-,
ve-ünnepét úgy megülni, mint paran
csolt ünnepet, mint a vasárnapot. És
ezt nem parancsból, hanem pusztán
szeretetből teszik.

Amint jézus Szive országa terjed,
annál többen akadnak kik az Üdvö
zítőnek ezt a kedvességet tökéletesen
megszerzik; de, hogy ez szervezetlen
történjék, arra kérjük a hiveket, je
lentsék be (Jézus Szive Szövetség
központja: Budapest, VItl., Mária-utca
23., I. 12), kik vál!alkr,znak arra, hogy
önként, szabadon: szentmise-haJ/ga
tással, szentáldo;;:ássaJ. munkaszünet
ttl megünneplik az Urnap nyolcadát
követő pénteket, Jézus Szive-ünnepét.
Akik tehát ezt nem egyszer, hanem
minden évben állandóan meg akar
ják tenni, küldjék be nevüket, a csa
ládtagok számát, helységet, hogy az
adatokat összegyüj tve, ha eljön
az ideje, felmutathassuk, hogy Jézus
Szive iránt való szeretetből ennyi csa
lád minden parancs nélkül, parancsolt
ünnepként üli meg Jézus Szive
ünnepét.

jézus azt mondja ezeknek: "Meg
igérem, hogy Szivem kitágul és Isten I

fogantatott istenemberi élete és sze
retete, melyet központilag Szivével
jelölünk - az Atya győzelmének

kivivása a Sátán fölött.

Ime tehát Jézlls Szivén át is a tel
jes Szentháromság fényének megcsil
lanása l

2. Minden vasárnap a teljes Szent
háromságnak van amugy is rendelve.
Ezt ne feledjük el! Ha az egyes
személyeknek hódoló ünnepeket ösz
szetesszük a teljes Szentháromság
imádására, ebből megértjük, hogy
voltáképpen milyen nagy ünnep is
a vasárnap. - Azért is rendeíte az
Egyház, hogy ha egy szc:nt ünnepe
esik vasárnapra, a vasárnapi szent
misét kell akkor elmondani és az
aznapi szeninekünnepét csak csak
egy könyörgéssel ünneplik. Hány
ember gondolja: Karácsonykor, hús
vétkor ünnepkor nem végeznék szol
gai munkát; akkor már m<>.gls el

- akarok menni misére - de egy egy
szerü vasárnapon nem kell a nap
megszentelését oly szig-oruan venni.
- Kárhozatos tévedés! A vasárnap
a legszentebb nap, a teljes Szent
háromság dicsőségére üljük meg be
csületesen legalábh szentmise hall
gatással és a szolgai munkák szü
neteltetéséveJ.
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Szentháromság
a három Isteni személyt egységében

mutatja be nekünk. Talán felmerül
lelkünkben a kérdés: hát akkor miért
nem ünnepeljük meg nagyobb pom
pával, mint akármelyik má!> ünnepet,

például a karácsonyt, husvétot, pün

kösdöt?

Kettő rá a válasz:

1. A Szentháromság egy Isten.
Tehát ha az egyik személynek dia
dalát üljűk, akkor úgyis hódolunk
az egész Szentháromság előtt.

Karácsonykor az Atya adja a Fiut,
ki a Szentlélek ereje által megtes~e

sült. - Husvétkor a Fiu elégtételé
re az Atya megnyitja az üdvöt és a
megszentelő malaszt lesug-árzásával
a Szentlélek átveszi birodalmát. 
Pünkösdkör a Fiu küldi el a Szent
lelket, ki megalapitja a mennyei Atya
birodalmát, az üdvösségre méltó Jel
kekl>őJ. Tehát mintegy győzelmi ün
nep, melyet a Fiu arat a Szentlélek

által a mennyei Atya számára.

A Szentháromság imádását meg
találjuk tehát az egyes személyek
különös tiszteletében. Épp igy - a

Szent Sziv-kultuszban is. jézus a
Szentlélek ereje által fogantatva 
a mennyei Atya dicsőségére és en
gesztelésére jött. A Szentlélektől

Alacoque Szent Ivlargitirja: "Egyszer,
mikor Urnap nyolcada alatt (való
szinüleg 1675 junius 16) a legméltó
ságosabb Oltáriszentség előtt térdel
tem, jézus azt mondta nekem: Azt

kivánom tőled,

hogy az Úrnapja nyalcadát kö
vető pél/teket Szivem tiszteletére
külön ünnepp} avassák, melyen
a hivek áldozzanak és Szivem
ünnepélyes megkövetése által
elégtételt szerezzenek minden
méltatlanságért, melyet a leg
méltóságosabb Oltáriszentség-

ben el kell szenvednem.

És én megigéremneked, hogy Szi
vem !<itágul és isteni szeretetének
áldásait bőségesen árasztja minazok
ra, kik neki ezt a tiszteletet megad
ják és azon vannak, hogy mások is
ilymódon tiszteljék. "

Üdvözitőnk megjelöli Szive ünne
pének a napját és azt kivánja, hogy
ez az engesztelés napja legyen. Az
Üdvözitő kivánságát az Egyház ed
dig annyiban teljesitette, hogy az
Úrnap nyolcadát követő pénteket el
sőrangu, nyolcaddal biró ünneppé
tette az egész világon és a hiveket
buzditja, hogy ezen a napon sz~nt

áldozáshoz járuljanak és az Üdv'özi
tő kivánsága szerint Szivének engesz
telést nyujtsanak.

Hogy maga az Egyház mennyire
érzi az Üdvözitő kivánsának tökéle
tesebb teljesitését, kitünik abból,
hogy a Jézus Szive-ünnepet követő

vasárnapra XI. Pius pápa e1őirta az
engesztelő imát, hogy a hivek nagy

Hogyan üljük meg
jéz-usSzive ünnepét?



RUTÓBUSZ-JARRT
Endrőd-Debrecen között

Május 22-föl a Máv. gépkocsi-fizem
a következő járaiokai állitja be End

röd végállomással :
Endrőd Templom-Iér i 5,20
Gyoma p. u_ é 5,32

" P u. i 5,38
Endrődre é 5,50
Endrődről i 6,10
Gyomára é 6,22
Szeghalomra p. u. é 7,25
Hajdu3zobosz!óra é 9,15
Debrece~Jbe é 9,55
Debrecenböl -i~-4;'f5

Hajduszoboszlóról i 14,53*
Oyomára é 17,43*
Endrödre é 17,55*
De recenbéíl 11,30**
Hajduszoboszlóról i 18,10**
Gyomára é 21,41**
Gyomáról i 21.43**
Endrödre é 21,55**
Endrödröl i 20,25*
Gyoma, pályaudvarra é 20,37*
Gyoma, pályaudvarról j 20,43*
Endrödre é 20,55*
* csak hétköznap kö l k"d-k I

'!o+ csak nsiirnap z e ~ l .

110 kilós su!yban 104-105, könnyü
sulyban 92-94 éidéres áron keltek.
A szopósborju ára 6 filléres emel
kedést ért el. Prima borjut 118
122, másodosztályut 110-117, silá
nyat 96-: 06 filléres áron vásárol
tak. A külföldi sertés és hizott m<Jr
ha árak alig változtak. A zsirsertés
ára csökkent valamit, a hussertések
ára azonban pár fillért emelkedet!.
A fiumei marhavásár áremelkedést
jelentett.

Sirva jövünk g-azdagok, 
Levertek, szegények,
Hoi himnuszként csörgedez
Csodás örökséged.
Futunk tépetten, sután,
J aitól összeégve,
Sikoltó perceinket, .
Bús, király-pólOs minket
Elhagyott a Béke.

Mint szivárvány-foglajat
~ranydicsfény árnyal,
Erted terem az illat
S csicsergő madárdal.
Araságod megnyugvás,
Nem hajszoló ostor,
Tévedt, hiilt vágyunk beteg,
Acsingóznak a sebek,
Te szent lelkidoktor.

Ha sulyosak válJunkoo
A. bánat-keresztek,
Balga, fáradt szivünket
Friss erőkre fested_
Ha csönd csóko] homlokon,
Ha hozzád melegszünk,
Oh, Béke, Te szent berek,
Csak jó, ha Te megveszed
Nehéz kinkereszlünk.

Glóriád égivagyon :
Krisztus mngnyert jussa,
T estvérséged millió
Bántott sziv alussza.
Csoda-ered habjain
Fények koboidoznak,
Csönd-nyoszolyád puha, ]0

S lelkűnl<, mint rongált hajó
Rajta álmodozgat.

Ha álmunkban simogatsz,
Elijed a bánat.
S megizlelheted hevét
A halk kacagásnak.
Enyhe bokrétád illata
Kimossa a rosszal,
L.ehervadnak a jajok;
Uzd el hát a bánatot,
Amit sirva hoznak ... I

BARTHA ANDRÁS

Közgazdasági
C"""'"Y7Tc$"- •

OA sí W'PSMll wc«
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Órák, ékszerek, szem
Ovegek nagy-raktára,
disztárgyak. Óra-, ék
szerjavilás pontos
alkatrészekkel, jót
állás mellell, saját
mfihelyemben.
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ELADÓ HÁZ. Özv Timár Pélerné
II., 549 sztlm alatt li:vÖ háza eladÓ.

Özv. Kreznetics Ferencoé Sugár
utcai há7a eladó.- Értel<ezni lehet
viléz B:Hdnyai István b3nkig3zgatónál.

Elado' kedvező fizetési feHé
telek mellett 8 kishold

förd, aNagyperes dülőben; Décs
páskumon 2000 négyszö~öl, Dávid
díllőben 2340 négyszögöl szántó.-
ÉrdúJődni lehet: Békéscsabán, a
Békésmegyei Keresl<. Banknál.

Endröd··6uomai
TBMBr8MpenZl8r R.' T., Endrőd
fiókinlézel: Gyoma. Tel.: En~(öd 2.

folyósít rövidJejáratu mezőgazdasá~i

kölcsönöket. Elfogad felmondásnél
kali betéleket a legmagasabb kamat

mellett.

...................................................

Az Endrőd-Gyomai Takarék
pénztár Rt. mindenféle

gabonanemút
magas piaci áron

VÁSÁROL.

,
HIRDETESEf{

Mezőturonés

Endrődön

Szép ékszert
J ó ó r á t

Kongorácz János könyvnyomdája
l'örökszenlrniklós, Telefonszám: 21,

II Katolikus Népszövet...
ség Temetkezési
Segitöpénztára
u ján mindenki könnyithet
az elhalálozás mialt jelent-
kezőgondon, megnyugvást
szerezhet magának és csa-

ládjának

Iratkozzék be t a g u-l
Tagfelvélel és il dijak be
fizetése az Endrőd-Gyomai
Takarékpénzlár R.t.~nál

Endrődön. Tilg lehet min
den 14-65 év kOzölli egyén
Orvosi vizsgálat nincsen!

L e g k i s e b b h a v i d i i 5 O fillér.

.Az Egyházmegyei Hatóság
1238/1934. sz. engedélyével."·

Szerkeszlésért és kiadáséri felelös:

Walthier György
Főmunkalárs:

Csernus M.ihály

...................................................

békéje

.-

.---

Pünkösd

HÁRMAS- KÓROS

élet'
át. A szövőgépek már meg is érkez
tek. Az eiöljáróság ~észséggel mü
ködik közre a szőnyegszövés elsajá
titásának lehetővé tételében, mert
ettől is reméli, hogy a munkanélkü
liség enyhül ni fog, ha az oktatás si
kerrel jár. 12 éven felüli leárJyok,
vagy asszonyok jelentkezhetnek az
üzemvezetőnél, vagy a 7-es számu
irodában. A tanfolyam folyó hó
18-án nyilik meg.

II Kondorosi ut kiszélesitése
Alispán Ur mult évi igérete szerint
teljesedésbe megy. A köveket már
is fuvarozzák s a munkálatok hama
rosan megkezdődnek. A hála 9.S kö
szönet kifejezését Alispán Ur Omél
tósága iránt e helyen sem mulaszt
hatjuk el.

II gyümölcstermelő egyesü
let tagjai részére április hó 23-án
és 24-én nagysikerü gyakorlati tan
folyamot rendezett Galli János vm.
gyümölcstermelési intéző s bár a
mezei munka miatt a látogatottság
kisebb mérvü volt, mint a télen,
mégis ez a tanfolyam az egyesület
életében és az okszerü gyiimölcsfa
betegségek elleni védekezés terén
nagy előre haladást jelent. Kéri a
vezetőség a tagokat, hogy hátralé
kos tagdijakat és a jelenleg folyó
munkálatokra előlegeiket Hunya A.
István pénztáros urnál mielőbb fi
zessék be, hogy a szerek árát az
egyesület kiegyenlithesse.

Kisgazdák állathiz.lalását előse

giteni kivánja az "Allatértékesitö
Hangya Szövetkezet" az által, hogy
az istátlóhiány pótlása és a jöv~del

mezőbb hizlalás érdekében arra al
kalmas vidéki Hangya szövelkez~t

nél közös hizlaló istállókat állit fel.
A gazdaságos hizlalás és helyes ta
karmányozás rendszere biztosithatja
azt, hogy az egyes külföldi piacok
minöségi kivánalmainak megfelelő,

kivitelre alkalmas állatokat az utód
államok kal versenyképes áron tud
junk előállitani. Mivel gazdái nk nagy
tömege nem ismeri e fontos takar
mányozási módszert, de másrészt
alkalmas istállókkal nem is rendel
kezik, helyes gondolatnak tartjuk a
Hangya törekvését. A közös istál
lókban hizlalt állatokat a Hangya
szerezné be, mig a hizJaláshoz szük
séges összes takarmányokat a közös
hizlalá,;ra . társult kisgazdák adnák.
Az állatok értékesitése után mutat
kozó eredményből a hizlaló gazdák
állatcgyedenkint részesülnek. Az
endrődi Hangyaszövetkezetek is meg
indithatnák a mozgalmat a közös
istálló fontos és közérdekű létesité
sére.

Hírek a gabona-piacról, Hó
napok óta tartó Janyha irányzat után
a legutóbbi napokban áremelkedést
jelentettek a g-abona-piacróI. A ten
gerentuli terménypiacok jelent~keny

áremelkedésről számolnak be. AlIitó
lag azért, mert a világ buzakészletei
rohamosan csökkenek. A kereslet
megélénkülését nálunk azzal is ma
gyarázzák, hogy a kivitel hamaro
san ujra megindul. E hét első nap
jaiban a buza 20, a rozs 30, a zab
25 és a tengeri 30 fillér áren,elke
dést ért el. A budapesti tőzsdén a
80 kilós tiszavidéki buzáért 20.9S-öt,
a takarmány árpáért 1S-I5.50-et, a
zabért 17-17.20-at, a tengeriért
11.80-at fizettek. Helyi forgalom
ban másfél pengöve! olcsóbban kel
tek mázsánkint a termények.

A sertés és borjuvásár is ár
emelkedé~t jelent. Kísgazdák szedett
fiatal prir'la sertései darabonkint
120-130 kilós sulyban 1.10, 100---

6. oldal

Szónyegipari telep. Egyik bu
dapesti nagy szőnyeg ipari telep az
előljáróságtól szőnyegszövő tanfo
lyam céljára helységet kért azzal
az elhatározással, lugy amennyiben
kellö számu jdenlkezők lesznek, ké
sőbb telepet is óh~jt létesiteni. Az
elöljáróság a kérelemnek helyt adott
és a tanfolyam céljára a főjegyzöi

lakás egyik üres helységet engedte

~elhelyeZése.A me
zőg~gi munkások szerződtetése,
tavaszi és nyár hónaposok felfoga
dása nagyrészben megtörtént. Ez év
ben valamivel kevesebb munkást sze
gődtettek a vidél<l uradalmak. Hó-

/' naposnak cca. 650 leány ment el kü-
t I .

lönböző helyehe./ A földmunkások
elhelyezkedése a folyó évben a szo
katlan nagy esőzések miatt nehezen
ment. A helybeli szorgalmas és tö
re kvő munkások már február
és marClUS hónapokban nagy
tömegekben keresték fel a munka
helyeket, azonban nagyobb részük
haza is tért, mert az esőzés miatt a
közmunkák nem kezdődtek meg. Az
idő javultávaj ismét· utna~ indultak
és ma mintegy 600-700 kubikos
dolgozik idege~b~z/aratási és
cséplési szerződések legnagyobb ré
sze még nem köttetett meg s igy
ezen a téren még nagyszám u mun
kás elhelyezése remélhető.

A községelqjiit.ósága főispán Ur
és alispán Ur által juttatott cca. 3000
P. segéllyel hasznos ~murlkát<~t

foganatositott. A Homo~'~ fe e elek
előtt rendezte a járdát, a ;r:ctér ki
bővitésére feltölteHe a SzentImre uccai
anyaggödröket, a Szent János teret,
és a Dombszőgi üres területet. Gya
log feljárót csináltatott a Vaszkó
háztól a Körös tö!tésig, bevágath a
legfontosab!:' és elhanyagolt állapot
ban levő községi· utakat és a teme
tőbe vezető Battyányi utcát. Mintegy
63000 erdei csemetét és nemes füz
vesszőt ültetett ki erdősitésre,lOOO

drb. eperfát, 1'WO drb. akác és kő

risfát utca szegélyezésére, 4000 drb.
eperfa csemetét és 3000 drb. szilva
alany csemetét iskolázásra. Mindezek
a nagyfontosságu és közérdekü mun
kálatok igénybe vették a község tel
jesitő képességét 1000f0-ban, de nem
lettek volna foganatosithatok ilyen
mérvben, ha az emlitett segé
lyekhez a község hozzá nem jut. Ép
pen azért ezen a helyen is a leg
mélyebb hálának és köszönetnek ad
kifejezést a község közvéleménye a
vármegye Méltóságos Fő és Alispán
uraival szemben.

Ugyancsak Főispán ur kezdemé
nyezésére történt az is, hogy_--N{
metországba_ 36répamunkás elonyös
feltételek melletllesz-;;godhetett. Csak
azfle et sajnálni, hogy többen nem
jelentkeztek. Ennek oka azonban ab
ban keresendő, hogya munkások
java idejében hazai munkaalmaknál
már elhelyezkedett és abban is, hogy
az endrődi munkás megélhetésének
biztositása körül már jó előre gon
doskodik, legalább is törekszik az
elhelyezkedésre.
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, Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett közlünk:

kalászI..'.
hogy megköszönjük, aki, velünk jót
tesz. A becsület követeli azt is
hogy hálával gondolj a terméstadó'
Istenre is I Ilyenkor egy kalászt:
adsz I
,Aranykévéd drága értékéből jut

hasznosra és mulatságra egyaránt.
]ultass belőle egy kevéskét nY0lJ!or~

gó embertársaidnak is, megint egy~'

egy kalászt nyujtasz át ]ézusodnak.':
Engesztp.ló szentmiséket ajánlasz

fel elhunlJt jó szüleidért, akik szor~'

gal mának köszönheted, hogy az a'
jó magyar föld neked terem és nem
másnak, ismét kalásszal gazdagitod
lsten lelki magtárját.

Nehéz munkád görnyesztó fárad~,

ságát zugolódás nélkül viseled és,
felajánlod azt az istentelenek és,'
keményszivüektől annyiszor és oly,
nagyon megbántott Jézusod engesz~

telésére, arany kalászt nyujtasz neki.'
Látod testvér' A felebaráti szere~;

tetet ha Mfonod az istenszeretet.
arányszálaival, 11 llIngad lelkének
készited a boldog örökkévalóság
puha, áldott, lágy l(cl1!.icrét ...

Ne sajnálj hát egy kalászt Krisz~

tusodtóU

(Isak egp
Érik a gabona, néhán!J nap mulva

aratásra pengetjük akaszánkat
Az égő nap tüzében "arcunk ve~

rejtékével keressük a mindennapi
kenyerünket" . .. Isten parancsát
köv~tjük, az ő törvényének hódo~

lunk. Ezért tiszteletreméIló minden
munka.

f:\ínek arat a gazda?
Önmagának és a szeretet krisz

tusi parancsa (jlapján övéinek, csa~

ládjának és hon polgári kötelességei
nek teljesitésével a hazának is.

Nemes munka, szép élet, áldoza·
tos cselekvés.

Az evangéliumi vetés is aratókat
vár. Krisztus gabonáját: az emberi
lelket is be kell takaritani Jézus
magtárába.

, Halljuk. Krisztus panaszszavát :
"Sok az aratás, de kevés a mun~
kás", ' "

Pedig Krisztus buzájának elvesz
ni nem szabad I isteni vérrel bepá~

colt, nemesitett mag az J
Krisztus hiv mindnyájunkat, hogy

csak egy kalászt, csak egy lelket
adjunk mi is a Szent Sziv csűrjébe.

Ember I A titsztesség kivánja,

----------------------

'jlását és lelkiujjászületését ? táriszentségben jelenlevő Krisz-
Krisztus cselekvésben nyilvá- tus, Király: testvérekké teszi

I,nuló nagy hitvallást vár. Nem kegyelmével még az egymással
talán jó, nemes és kivánatos, közönyös bámészkodókra és szembenálló országok ellensé-
de amit sem az állam, sem a szájtátókra, nem a kordonon ge~ népeit is.
közületek és társadalmi osztá- kivül álló helyeslőkre és éljen- Máriaremetén dr. Ernszt Sán
lyok a mostani gazdasági, il/et- zőkre van szükség, hanem ka- dor v. miniszter és Fridrich
ve bel~és külpolitikai viszonyok tonásan menetelő, örömmel jel- István v. miniszterelnök mond
között teljesiteni nem !udnak. vonuló, nyilt, sugárzó homlok- tak felvilágositó és hitUkben

Az okosság sarkalatos eré~ kal hitvalló, erényesen élő, megerősítő beszédeket a sok
nyére támaszkodva azt hirdet- gyónó és áldozó férjitömegek- ezer zarándoknak. '
jük, hogy teljesítse az állam, re van szükség III Magyar katolikusok I Krisztus
a nagytőke, a nagybirtok, a Huszár Károly v. miniszter- ott kopogtat szivetek berozs
nagy és kisember egyaránt a elnök nemcsak abban látja a dásodott ajtaján. Szomoruan
keresztény erkölcstan szerint kettős szentév óriási jelentösé- látja a magyarság szörnyU lel
lstentől kiszabott kötelességét gét, hogy jobb, öntudatosabb, ki betegségeit, a vaLlástalanság,
embertársával: l(risztusbantest- bátrabb hitvalJókká teszi a ka- istentagadás és erkölcstelen
vérével szemben, s a:<kor e\öbb- tolikul' magyarság millióit, ha- élet büzös pestisét. Mint irgal
utóbb nyugvópontra jut a tár- nem abban is, hogya világ mas szamaritánus hajol le hoz
sadalmi és gazdasági élet. különféle nyelvU és szinü ka- zán~, hogy felsegitsen, talpra

Kovács Sandor országos fö- tolikus népei lélekegységben, I állitson és meggyógyítson. A
titkár a katolikus tömegek há- a testvériség közös és szent bűn fertöjéből akar' kivonszol
rom nagy kötelességét ismer- érzelmeitől áthatva borulnak le ni bennünket, hogya kegyelem
tette~' betartani Krisztus törvé- az Oltáriszentség előtt. Fehérek kristály patakjában megfürösz
nyeit, kitartani nyiltan és bát- és sárgák, feketék és vörösbő~ szön és az istenfiuság királyi.
ran Krisztus_ igaz egyháza meJ- rüek,egyaránt.:,óriásL.lelkese- ruhájába öltöztessen. Ne.hu-~

lett és összetartani az élei min- déssel jelentették be részvéte- zódjatok, ne kerüljétek, ne
den vonatkozásában. "lüket a világkongresszusr~. bántsátok lelketek egyetlen igaz

A szolnoki országos Credó Braziliából 15 püspökkel 3000 barátját. Simuljatok hozzá a
(hivő katolikus férfiak egyesU- zélrándok készül, Németország- bünbánó szeretet meleR érzei
lete) gyülésen dr. Angeló Rotta ból 27 különvonattal 30.000 mével, induljatok utána törvé
pápai nuncius és dr. Hanauer katólikus érkezését jelezték, sőt nyeinek igaz utján, viseljétek
A. lstván váci pUspök Jelkesitő a felvidékröl is eddig már 3000 nemes buzgósággal a hibáito
beszédeit hallgatta nagy érdek- fót testvérünk jövetelét várhat-l kért megérdemelt keresztet,
lődéssel az óriási férfi tábor, juk. Amit, nem tudnak megten- hogy kiérdemeljétek tőle a jobb
majd Mihalovich Zsigmond ni a világ diplomatá,i, azt ne·'1 jövőt itt a földön és az örök..
kanonok, az A. 'C. országos hézség nélkül megteszi az 01- kévalóságban is!
igazgatója ismertette az egész
világon megnyilvánuló nagy ér
deklődést a kongresszus iránt.
Háro '1százezer propaganda ira
tot és 150.000 darab 'idegen
nyelvU eucharisztikus plakátot
küldtek szét a világ minden
részébe. "A hitetlenség feje
delme: az Antikrisztus keresz
tül vágtat az egész világon,
templomokat rombol, kolosto
rokat gyu'jtogat, papok és hivek
százezreit öldösi, pusztít min
denütt. A világ hivő és hitvalló
millióinak képviselői Budapest
ről, a magyar' földról- harsog
ják ..bele a mindenségbe, hogy
az Udvözitőapostoli egyháza
állja' a: szörnyU harcot, mert'
Krisztus égben és földön, köz~

tUnk az' Oltáriszentségben, él,
uralkodik és kormányoz, s szik
I~~egyházán, a pokol kap'ui nem'
vehetnek erőt!U ,

Dr. Nyisztor Zoltán 'felvetet~
te a kérdést, hogy ,az Eucha~

risztikus Világkongresszus meg
hozza-e szellemi és lelki tekiri
tetben az egész ország katoli
kus népének lelki megmozdu-

ASzentév munkatáborából
AZ egész csonka-ország' ka

i: toli\<us egyházkölségei és hivei
; között megindult a rendszeres

munk:l a szentév méltÓ eltölté
k sére és ezzel az Eucharisitikus
• Világkongresszus, valamint el
sőSzentkirályunk megdicsőülé

sének 900 éves jubileumának
előkészilésére.

Vasárnapról-vasárnapra több
helyOlI katolikus napokat ,és
nagygyuléseket rendezi1ek,hogy
a katolikus vezérférfiak utmu~

tatása és célkitüzése alapján a
vidék katolikus népe lelkében
is bekapcsolódjon a világ' 400
millió katolikusát érintő és meg"'
mozgató Cnllepségbe.'

Legutóbb Balassagyarmatdn,
Szolnokon és Mátraremetén
kongatták meg az Eucharisztia
lelketrázó harangját. Tiz és tiz~

ezrek szivták magukba Krisztus
igéjét, hogy maguk is apostoli
munk\val hintsék ela szent
magot övéik -barátaik lélel<ugar
jába.

Célunk az - mondotta
Balassagyarmaton ' ,Serédy
herceQprimás, -, hogy a
sz~ntév, folyamán nemcsak ha
zánkba~, de az egész világon
l e l k il 'e g m e g t is Z t u Iva
Isten kegyelmével' maradclll
dóan megujuljanak erki\lcseih
ben az egyének, a kUJönböző

társadalmi osztályok és a nem
zetek. Bnnek a nagy megujho
dásnak nyomán állítsuk fel
Krisztus országát magunkban,
c5aládjainkban~' nemzetünkben
és az egész emberiségben és
szerezzük vissza. Krisztus bé
kéjét.

,Azt akarjuk, hogy mindenütt
az Isten akaratával egyező,

igazságos, tehát lelkiismeretben
is kötelező törvényekkel kor
mányozzák az alattvalókat, ne
pedig nyers erőszakkal;

Méltán kifogásoljuk - hang-'
sulyozta a magyar egyházfeje
delem -, azoknak a politiku·
soknak beszédeit, akik a hall
gatóság járatlanságára' . és hi·
székenységére spekulálva olyas
mit igérnek, amit nem akarnak,
vagy nem is tudnak megadni.
Helytelenitjük azokat aszociá
lis él)· gazdasági vonatkozásu'
beszédeket, akárki 'mondja is'
őket; amelyek akár, tudatosan,
akár tudatlanságból olya~mit

követelnek, ami magában véve
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május 15~ junius 15~ig. Keresztség
szp.ntségében részesültek: Pelok
Ele·k földmunkás leánya Ilona Má·
ria. l\1ag!jar J1'lOos földmunkás leánya
Margit Irén. Hanyecz György föld
müves leánga Irén Mária. Gácsi La~
josföldmunkás leánya Esztet. Gu~

bucz Vince földmüves fia László
Vince. Giricz Vilma fia Vince Ottó.
Hornok László napszámos ;Ieánya
Ella Piroska. Pápista Imre napsz8~

mos leánya Erzsébet Monika. Uhrin
Sándor cipész fia István Mihály.
Timár Ede géplakatos leánya Mar~

git Mária. Dr. Varga Ferenc tanit6
leánya Karolina Emöke. Dógi Zol~

tán zenész fia józsef. Giricz Bálint
földmüves leánya Veronika. Hege~

düs jános földrr.üves leánya Margit
Monikll. Giricz Imre földműves le~

ánya Margit Ida. Forgács Margit
munkásleány leánya Eszter Ilona.
Medveg!J János földmüves leánya
Ilona Kntalin Erzsébet. TImár Imre
földmüves leánLJa Mária Magdolna.
Jozsik István földmüves fia Lajos
István. •

ENDRŐDI

népesedéSi a~atIJl

Elhunytak az Urbatl: Timár
Bélí'l 2 hónapos, veleszületett gyen
geség; Timár Isiván 8 hónapos, tü~

dő!ob; Szujó Lajos 16 napos, bel~

hurut; özv. Varju Elekné Gellei
Teréz 66 éves, szervi szivbaj ; Ti.;.
már Eszter 15 éves, tüdóg'Ümökór;
lakus József 30 éves, tüctögüm6kór;
Rácz Józsefné Dógi Bor-bála 57 éves,

véres agyglita, Marödi &\.fháiy 44
éves, tűdógümőkór; özV. Din'g:a já.;.
nosné Kiszely GizeH{l 61 éves
szervi szivbaj; Pap Istvánné Szujó
Margit 33 éves, tüdő gümö'kór; özv.
Uhrin Pálné Sóczó Borbála 88 éves,

szivizom elfajulás; Köles Monika
13 éves, sökizöleli csuz és szivb-et.;,
hártBá gyujadás ; özv. Gubucz Jó~

zsefné Hunya Brigitta 74 éves gyo~

morrák.

Eljegyzések: Nehéz József föld
müves Timár E~l.fencl, Farkas Bá
lint cipész Vicziim Marfjittal.

Házasságot kötöttek az Ur
oltára előtt: farkas Lajos földmü~

ves rk. és Dávid Eszter rk. Bordács
Mihály földműves rk. és Pálinkas
Etelka rk. Hegedüs józsef földmü~

ves rk. és Fülöp Etelka rk. l=űJőp

István ric és Pelyva Ilona rk. Sza~

bó Vil<tor Lajos okI. tanító rk. és
Timár Monika rk~ Varju Péter· ci~
pész lk és Gellai Mária rk. Barják
József Benedek földműves rk: és
Pbrupcsanszki Anna rk. TMh János
géplakatos rk. és Szurovecz Jolán
rk. Tóth Lajos férfiszabó rk. és Ti~

már Regil1'a rk. Dinya hnr'e föJdmü~

ves rk, és Szabó Hona rk. Gena
I György földműves rk. és Varga

Il0na rk. Dávid Imre munkás rk. és
Timár Mária rk. Homok jános
munkás rk. és Uhrin Mária rk. Hu~

nya Imre fö'ldmüves rk. és Szliro.;.
vecz Margitrk. luhász Lajos csiz:
madia rk. és CSllvár Jolán Cecilia.

Vi.zsgálatok
]unius 6 án bezárultak az elemi

iskulák. Az egyházközség részéről

Csernus Mihály apátplebános, egy
házi és Kalmár Vince világi elnök
látogatták és el1enörizték az egyház
lanács kijelölt tagjainak elnöklete
alatt folyó vizsgálatol<at. A közsé
gi iskolák vizsgálat~it dr, Tóth Istvá.l
községi iskolaszéki elnök vezette·

Az egyes tantermekben megjelent
nagyszámu szülők figyelemmel és
élvezetlel hallgatták gyermekeiknek
nag!Jszerü elökészitést igazoló fc~

• leleteit. A beiratkozások most tör
ténnek A tV.-V. és VI osztályok jobb
bizon!:Jitványu növendékei II polgári
iskolába irlltkozzanak. A mai fejlődő
vi){Jqban fl jövö emberei a polgári

I
isk~lí'l elvégzése néll{üt aligha bol~
dogulnak.

:Beiratás a polgári
iskolában,

i

I
JUlJius hó 19~én delelőtt lehet be~

iratlwzIli az endrődi róm. kat. pol~

i gári islwlában.

i Az l. osztál4ba azok a tanulók
i iratkozhatnak be, Hkik 9. életévüket
; lJdöitötték és az elemi iskola IV.
i osztal!Jái elvégezték.

i fl. magasabb osztál!jokban pedig
I azok a tanulók, akik az előző osz
I tályt si/ferrel végezték el.

! Felhivjuk a szülők figyelmét, hog4
I gyermekeiket már most, a juniusi
határidőben irassák be, mert a ha
tóságol< a nyár folyamán ellenőrzik

a benern iratkozotttanköte/eseket.

A korábban beiratlwzott növen~

dékek tankön!jv-segély előnyben

részesülnek. A polgári iskolaban a
tandij és mellékdijak évi összege
40 pengő, amely havi részletekben
is fizethető.

Szegénllsorsll és legalább jó elő~

menetelü tnnulóillk t8ndijkedvez
ményt kaphatnak.

Nyomatékosan felhivjuk a szűlők

figyeimét arra, hogy a következő

i<;lwlai év - mint ezentul mindig 
korábban kezdődilc A tanév ünne~

pélyes megnyitása szeptember hó
3-ún, a rendes tanitás pedig szep~

tember 4-én kezdődik,

Az évzáró ünnepélyt junius hó
20-án tartjuk.

A nagyszünidöben minden kedden
és csütörtökön délelőtt 8~10-ig

tart hivatalos órát az igazgatóság,
amikor is mindennemű felvilágosi
tást ad a szőlőknek.

Azok a témulók. akik az elemi
iskola V-VI osztáiyának elvég~

zésével a polgári iskola II. osztá~

l!Jába óhajtanak lépni, szeptember
hó l-én különbözeti vizsgálatot
tartuznak· tenni a ')olgári iskola I.
oszl. Mag!:Jar, német és számtan~

mértan anyagából. Minél elöbb je~

lentl~ezzenek az igazgatóságnál,
ahol lankön!Jvet lwpnak kölcsön. A

I
vizsgálaii kérvény t pedig julius hó
közepéig nyujtsák be.

I _
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A cseh köztársaságban már az
c'lllamfordulatkor valóságos divattá
nőtte ki magát a felekezetnélküliség,
vata mint az egyik felel<ezetből való
kilépés, a másikba beugrás, majd
hosszu felekezetek közötti tojástánc
után az eredetibe való visszatérés.

Érdekes adatokat talalunk erre
vonallwzólag Prága város statisz/i
kai hivatalának legutóbbi hivatalos
közlönyében. A. mult év augusztus
havi kimutatása szerint a felekezet
nélküliek száma csökkenő iráll!Jza
tot mutat. CSllpán 97-ell léptek ld,
ebből 49-€n katolikusok. - Evvel
szemben allgusztusban 326 tért
vissza a katolikus anyaszentegyház
ba, ebből 148-an a csehszlovák i
egyházból, 135-en p~dig a fele!<e
zetnélküliek táborábol.

Ezek a számadatok azt bizonyit~

já/í, hogy általában l<étszer annyian
lérnel{ vissza az Ef:lyházbll, mint
amennyien kilépnel\.

Az Ipari Vásár alkalmából Walt
hior GyörRY polg. isk. igazgató máj.
31- én kiráudulást vezetett Szegedre.
Kél kellemes napol löllölt ol! 41
növellllél\űnk, üzv. dr. Maácz Jánosné
kisértlében. A Kal. Nővédö EgyesU
let székházából indultunk a vároö
nevezerességeillek megiekiotésére,
Idegenvezetönk útközben minden
szép és érdekts dologra felhívJa fi
gyelmUnket.

Az impozáns DÓm-téren szinte le
nyOgözó látványa magasba emeike
dö, feltámadást és élni akarást hir
dető FogéIdaimi lemplom.

Szeged városa az 1879·j nagy ár
viz aikalmAbó! fogadalmat leti, hogy
a város ujraépilése után !{\·önyl1rU
hajlékoI elnel Istennek, akinek segit
sége és kegyelme nélkUl Szeged nem
lehetet l voloa szebbé, mini valaha
voll.

A román slilLl templom belsejébt:1l
rppen szóll az orgona, Európil má
sodik nagyságu, 12.000 sipu orgo
n;ljal Szinte azt sem tudtuk miben
gyOnyörködjUnk el6bb, csodaszép
márványollárckban, freskókban. mo
zaikképekben, vagy az orgona hang
jaiban. Meghatódva lérdeltIlnk a
Tabernákulum elé. Majd halk lép
tekkel d templom kriplájáiJan nyug
vó gróf Klébelsberg Kunó koporsó
jához menlünk.

A Móo- park, a Tisza parlja, a
Muzeum, Ujszegt::d, a Kenderfonó
gyár, az ipari Vásár, a Stefánia-park
stb. mind, mind mélyen hevésödtek
sziveink be.

Reméljük, hogy a tanalságos es
sli vel-lelkel tidilö izelitÖnek jÓl be
válik, s jl)vöre u~y a növendékek,
mini szOlőik beláíják az ilyen kíráll
dulások felbecsülhetetlen has·wál és
meghozllal< minden áldo!3t0l, hogy
gyermekeik iiyen u'tazasokon reszt
vehessenek!

Kétszer annulan leruak vissza
az EDunázba CsehsllDuá"iaban

mini amennuioll kiléPnek

AZ UJ ÉLET Regenylár fOzetil
hétröl~hétre többen olvassák. A ki
tünö fiiietek az olvasók Sluzezreit
hódi0!lak m<'g Ifjak és idŐsek egy·
ará"'.t é'lvezik az érdekes regényeket
EiY füzet ára 10 f.

Megszünnek az
álláshalmozások

fIljsök l-Tanulmányi
, ,.. kirándulás

,,_ emlékunnepe Szegedre
Lélekemelő szép tinnepséggel adó

zotta világháboruban hősi halált
halt ,magyar ka:tonák emlékének End
rödt'ársadalma május hó 30-án a
HösökemlékmUvénél rendezett Un
nepélly'eJ.

Az ,ünnepélyes ~zentmisét és szent
beszédei Cfiernus Mihály apát-ple~

bános mondotla, amelyen az összes
egyesületek, körOk, hatóságok ktil~

döitségei részi vettek. Al emlékmtinél
Csernus Mihály apálpfebános imája
után a Himnus, hangjai vezetlék be
az ünnepélyl, amelyet az Iparos
Dalkör énekelI. Kánlor Mihály Hő

sök szobránálc. költeményét Ti~ár

La'jos polg. isk. IV. oszt. tanuló
szava lia. A polgári iskolai ifjusági
énekkar Legyen ugy mint régen volt
c. dalt énekelte Benke Lajos tanár
vezetésével Harsányi László főjegy~

ző lelkes, magas8zArnyalástl beszéd
ben méltótla az elesett hösök érde
meit. Atyai szeretetet sugdrzó felhivást
intézett az ifjusághoz, hogy csak
valláserkölcsi és hazafias JeIkUlelIel,
komoly, kitartó munkával, egymás
wegbecsUlesével és lámogatásával
javitbatnak a szomoru magYör kÖ2~

állapotokon. Majd az Iparos Dalkör
énekszáma következett, Hanyec Irén
polg. isk. III. oszt. tanuló Turchányi
István· Magyar katonák c. költemé
Ilyét szavalta. VégUl az Iparos Da1
kör vegyeskara a Nemzeti Hiszekegyet
énekelte.•
~~~~~~=~=-

A' magyar társadalomnak és kUlö-
- nösen a felsöbb iskolákat végzell

állásnélkUli ifjuság tizezreinek régi
kivánságát igérte megval0sitani az
ors~ág iBiniszlereh'1öke : dr. Darányi
Ki\ln'lán.

A magyar kormányelnök arról is
meretes, hogy nem barátja a fölös
leges beszédeknek, politikai jelsza
vaknak és hangzatos igéreteknek.
Tár~S'Hagos aiaposliággal figyeli a
magyar közélet bajait, s ahol I<ell és
az ország pénzügyi helyzete engedi,
segiteni akar.

BalatonfUredi beszá'JlOlójában is
iDét olyan nagyszerU cselekvést je~

lenteIt be, :Imely sok tízezer magyar
család kialvó reménységét gyujtotta
lán~:r(l.

Bejelentette, hogy még ebben
az évben eltörli a kettösalkalmaz
tatások hetvenöt százalékát.

A huszonöt százalék csak azért
marad még. fenn, mert nem akarja,
hogy méltánytalanság történjék a
cseKély fizetésü, többgyermekes csa
ládok esetében.

A magyar ifjuság lelkes örömmel
várja a végrehajtást.·
~~~~~~~~.....~-
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NAGYVILÁGBÓ:t
Debreceni UrinőkMária~

kongregációja P. Köhler; Ferenc
Lazarista-rendi házfőnök vezetésé
vel junius 26--29. napjain helybeli
és vidéki kat. urinők részere zárO'
lelkigyakorlatot rendez a Svelits-lri
tézetben. A lelldgyakorlat jlJn. 26-án
regqel g órakor kezdődik, sjulL29-én
reggel közös szentá.ldozás .fejezi be.
Jelentkezést kér a rendezőség akár
szóval, akár irásban junius hó 21-ig
a Svetits-intézetben. ..

Hitünk külső megvallás"át hir~

deti az Eucharísztik us je Iv ~ n y hor~

dozása. Kapható 30 fillérért ri Nép~
házi Szövetkezetben. '
Békésvármegye népmozgalmi

adatai l 936-ban. Békésvármegy~.

alispánja a májusi közgyűlés elölt
ismert~tte az alábbi hivatalos ada
tokat: A házasságok száma 2821.
(8.4 ezrelék. Országos átlag 85 ez~

reléic) - Élveszületések.száma 6661.
(19.8 ezrelék. Országos átlag 20 ez;..
rejék.) - Haiálozdsok száma 50S0.
(15.1 ezrelék. Orszáqos átlag 14.2
ez' elek.) Te.rmészetes szaporodá~

1581·. (4.7 ezrelék. Országos áilag
5.8 ezrelék) Tehát a vármegye sza-o
porodása a lacsonyabb az orzságosnál.
Tubel kolózisbán elhalt 509. (1.5 ez
relék. Országos állag is 1.5). Egy
éven alu! elhalt 1086. (16.3 száza
lék. Országos átlag 14 Ofo. -'---' Igen
rossz a természetes szaporodás
Gyulán: 0.5 ezrelék. jelentőscsöh..."

kenést mutat Békés, ahol 6.6 ~z
relékről 3 ezrl?lékre, Orosháza,'
ahol 26 ezrelékról 1.5 eZI e/ékre, de.
legrosszabb Endrőd, ahol 6:3 ezre'-'
1'eiIT~~reJékre.szállt le:a~~:. I

mészetes szaporodfls. Ezt a hivalá
fOsan nyilvánitotf adatokat pirulva
olvashatják az endrődi modemaszj ,
szonyságok I ? , "

A LÉGOLTÁLMI segélyosibgok
beszervezése megtörtént s az első

szervező gyakorlat és kiképző ok
tatás junius 6-án kezdetét vette A'
vezetőség megállapitás(l szednt a'
felhiv<ísnal< igen szálllosan nem let~

tek eleget, s minthog!1 elmaradásu
küt nem iga<::oJták, ellenűk a bün
tető eljái is már meg is induJt..J\
légi veszély elleni védekezés első

rangu hon polgári kötelesség,' sajat
személyi és vagyoni bí7.lollságnak
közvetlenül való mcgoltalmazását
célozza, tehát az ebben való közre
munkálkodás még törvény és pa-:-.
rRncs nélkül is minden jóérzésü
embert kötelez. A gyakorlat és a
kil{épzés a nyári idényben csak a
legszükségesehb mérvben fog meg
törtenni s igy semmi szin alatt nem
lesz mód arra, hogy a ml.Jlasztók
kal '>zemben a hat,íság elnizést
gyakoroljon. . '.

A NÉMETORSZÁGI MUNKÁ,;.:
SOK többszörösen hirt adtak otla~

ni elhelyezkedésükröl. A számos,
levelből, amit küldlek, (IZ, öröm, a
megelégedés hangja csendül ki, mert
ugy az elhelyezkedésről, mint az
élelmezésrój és a kereset~őlnagy

megelégedéssel írnak. Örömmel
tölt el ez bennünket, meri az end
rödi munl<ások jó elhel!-jezése az
elöljáróságnak mindenkor elsőrangu

feladatát és gondját képezte. Csak
azt lehet sajnálni, hoqy a 400 főnyi

jelentke7.ő nagy része visslalépett.
A felettes hatóságok azt hiszik,
hogy az endrődi munkás tulságo-.
san válogatós a munkaalkalmakhf''l..
Tudjuk, hogy ez hem való, dc H~~.

héz dolog az ellenkezójét bizonyl~'

taní.

- Még ez évben meglesz az
Egészségház. Nagy örömmel jelenl
jUk olvasóinknak, hogy a főjegyzői

házban tervezett községi Egészség
ház (kisebb méretezésil kórház) h!;\
marosan megvalósul. Békésvárme
gye Törvényhatósági Bizoltsága vitéz
dr. Márky Bal na alispán pártoló elő

terjesztésére a ház átalakitási és
felszerelési kö/lségeire 8000 pengő

segélyt szavazott meg. Endrőd népe
mélységes hálával gondol szerelett
Alispánjára és az egészségház szer
vezésél vezelö dr. Rottler István
vármegyei f .~orvosra, hogy megértő

jóságukkal el6segítik és megvalósil
ják a nép egészségOgyi védelme
szempontjából rendkivül fontos in
tézmény létesitését Elismerés illeti
Harsányi László főjegyzőt is, hogy
a nagy méretezésü jegyz6i lakás át
engedésével példás előzékenységgel

hozzájárul! a kj({jnő intézmény rneg
va (Ósilásához.

A "Kőszegi Missziós Szeminá
rjumba" már a gimnázium első

osztá/yálól kezdve felvesznek olyan
egészséges, egyházilag érvényes há
zasságból szárma2ó jól tanuló fiukat,
akik missziós papok akarnak lenni.
A latlÍltatás teljesen ingyenes. Felvi·
fál',osiiást ad a plebanos.

Osztrák-magyar diákcseremoz
galom. A Verband der Ungarnfre
unde (Wien /., Karn!nerring 3.)
ameJynél avendégdiákok beoszlása
már folyik, felkéri a magyar vendég
látó szillőket, hogy igényeiket minél
előllb jelentsék be, hogy. a beosztási
munkálatok zavartalanul és idejében
elvégezbetök legyenek. Ez a diák
csere· mozgalom nemcsak az osztrák,
ilanem főleg a magyar érdekekre és
~ magyar kivánságok teljesilésére
fekteti II fősulyl. Azon i. t. Olvasóink,
<1 kiket a diákcsere-mozgalom érde
keI, forduljanak közvetlenül a Ver.

hand der Ungarnfreundehoz, Wien,
I.. Karnlnerring 3., ahol minden fel
világosítást és a szűkseges nyomlat
ványokat megkapják.

Féllábu hadirokkant jezsuita a
berchtesgadeni szószéken. A háboru
alatt is a iegnagyobb népszerüségé
nek örvendett P. Rupert Mayer S.
J. aki annakidején divizió-Ielkész volt,
többs7.ör su!yosan megsebesült és
fé!!ábát a harctéren elvesztette. A
hires j~zsuita pater most BerclJtes
gadenben tartott nagy prédikációt,
ami annál feltünőbb, mert tudvalevő,

hogy Berchtesgaden Hitler vezér és
kancellár állandó tartózkodási helye.
Sl,cmtanuk állitásil, szerint megrázó
btviiny volt, amikor II féllábbu jezsui
ta relbicegdi a sTósú:k lépc.sőjén.

Szólnia kell, - ugymond - meri
az ujpoKányság s az Egyház eg-yéb
ellenség-e fenyegetik a hitet. Ö és
testvórei áJ[,loJóan figyclmeztették a
birodalmi val1ilsügyi minisztert, hogy
sufyos bajok fog 'lak származni, ha a
!lJlniszter " nemzeti szocialista izga
tást az Egyház ellen tovább engedi.
Hiábavaló volt minden s ugylátszik
még a becsületes tiszti, katonai szó
sem hullott jótalajra. A harc azonban
mégsem hi(b;waló. Mindi1zok, akik
nt hiheilék, hogy a katolicizmus és
a hivő prolestántízmus is rövid időn

belül elÚinnek, suJyosan és alaposan
tévedtek. A keresztény valláshoz
való ragaszkodás soha scm volt olyan
erős Németországb:m, mint éppen ma.

llz esztergomi nyári egye
temen való részvétel dijmentes.
Többek érdeklődésére az Ac tió Ca
tholica központi irodája ezuton is köz~
li, hogyabiboros· hercegprimás véd
nöksége alatt junius 20. - iul. 8-ika
között Esztergomban inegtartandó
katolikus nyári egyetem látogatása
teljesen dijmentes. Az elöadások a
szellemi tudományok körét ölelik fel.
Jelentős rés?ük a theologia, a ke
resztény társadalom bölcseletet, a
néprajz, a népélet és az eg4házi
müvészet köréből tartatik. A nyári
egyetemre jelentkezni llZ Actio Ca
tholicánál Budapest, IV., Ferenciek
tere 7. és Eszlergomban Lepold pre
látuskanonoknál lehet.

Hz elszászi iskolaharc. Isme
retes, hogya· Blum kormány Elzas
Lotharingiállan 8 felekezeti iskolá
kat meg akarta szülltefni és az ugy
nevez(::U ,semleges" i:;lwlatípust be
ve<:.etni. Az elszaszi lakosság impo
záns választ adott a kísérleIre. A.
leszav8ztalott szülők közül 452.000.
90 % szavazott a felekezeti iskola
mellett, 79.000-el több,mintl924-ben.

FóispánunkEndródön. NEP .
választmányi gyiilést tart az endrődi

Nemzeti Egység Pártja junius 27-én
délutHn fél 3 órakor a Népház mozi
termében. A gyülésen a legfontosabb
mezőgazdasági munkás és szövet
kezeti problemákat veszik tárgyalás
alá..Mint értesülünk, a párt elnök
sége több budapesti előadót felkért
agyülésen való szereplésre. Mind
az öt körzet választmányi tagjainak
és al. érdeklődő párttagok megjele
nését kéri az Elnökség, mert hir
szerint a' gyülésen megigérte meg
jelenését vitéz dr. Rics(Íy-Uhlarik
Béla, vármegyénk föispánja is

'.Főpapunk szabadságon. Cser
nus Mihály apátplebános, sulyos
reumatikus bántalmainak gyógyke
zeltelése érdekében tiz napi fürdő

zésre Hajduszoboszlóra utazott. Tá
vollé~e alatt a plebánosi teendők

végtesével Szuromi András segéd
lelkész "!:lert megbizatást.

Bucsu Kondorostanyán. A
Szent László király tiszteletére meg
áldott tanyai templom bucsuját Junius
27-én ünneplik a tanyai hivek. Az
ünnepi' szentmisét és szentbeszédet
Csernus Mihályapátplebános mondja. . Levente napra készül Endrőd

község ifjusága a testnevelési bizott-
Szővetkezeti hirek. Az öreg- sággal és a levent::; oktató karrai

kerti és kondorostanyai "Hangya együtt. Junius 20-án az egész nap a I
Szövetkezetek" junius e~·'·' napjéli- járási leventéké. Versenyezni fognak,
ban tartották évi közgyülése.ket. Az hogy sportbeli előrehaladásukról

évimerleg mindkét szövetkezet fej- tanubizonY8ágot tegyenek - ez al
lődését és közgazdasági hivatását kalommal elős~ör - a nagy nyilvá-
bizonyítja. A· részleges tisztujitás nosság előtt. Es hogy megnyerjék a
megfelelő· egyéneket hozott az igaz- nagyközönség érdeklődését és párt-
gatóság ésfelügyelő bizottság tagjai fogását mostohán itlló levente ügyünk
soráQa~ A~;két:Hangya érdemes ve- iránt. Reggel 8 órakor asportpályán'
z.etése Bencze József és Dienes Izra szent miséve1 kezdődik az ünnepség.
hmitókat dicséri.· Délelőtt folyamán a selejtező verse-

Országzászló avatás Gyomán. nyek les7.nek. Délben a. tanyai és
Évek előtt nagy arányu mozgalmat vidéki leventék vendégellátásban ré
inditott Záhonyi Aladárné a "Gyomai· szesülnek. Délután 2 órakor séta
Nőegylet" volt elnöknője.A Nőegy- zene lesz a főbb utcákon, fél 4 óra
let tagjaival' gyülést inditott. hogy kor kezdődnek a döntő· versenyek,
hazafias érzésüknek orszagzászló melyeknek eredménye képen 5 óra
~IJitásávllladjanak méltó kifejezést. kor dijkioszlás zárja be komolyabb
A sokáig elhuzódó avatási ünnepély versenyt. Fél 6-tól kezdődően jóked
junius 6·án folyt. le. Az ünnepély vü, derüs játékok és szórakoztató
fényét kiilönösen emelte az, hogy versenyek rendezésérőlgondoskodik
megjelent .azon vitéz dr. Ricsói- az ifjuság. Este nyolc órakor a m.
Uhlarik Béla, vármegyénk főispánja kir. honvédség II. számu Regőscsa
is. Az endrődi előljóróság és gazda- pata fog hangversenyezni. A helyi
körök -Harsányi László vezetesével árak ugy vannak megállapítva, hogy
szép számban kepviseltették magukat. a lakosság minden rétegének rész-

vétele biztositható legyen. Figyel.
Ki~ nagy Sándor irodatiszt et a mezteti a rendezőség a közönséget,

vármegyei kisgyülés julius hó l-ével hogy mindössze 150 - ülőhely lesz, I
nyugdijazta. A nyugalomba vonuló miért is ajánlatos az üJőjegyek mi
irodatiszt csaknem három évtizedig előbbi megváltása, a ievente .egye
volt hűséges, szorgalmas és fegyeJ- sü!eti pénztárnoknál, Dr. Csókási
mezett tisztviselője Endrőd község- Béla tanárnál. Az ünnepséget reg
nek. -.-., gelig tartó táncvigalom zárja be. A

"Korunk szava" népkönyvtára remélhető tiszta jövedelmet a leven.
minden időszerüszociális, gazdasági te zenekar megalapozására kivánja
és alkotmányjogi kérdést világos, fordítani a testnevelési bizottság".
érthető nyelven tárgyal. Egy-egy Felkéri a rendezőség a lakosság-ot, I

röpirat ára 2 fillér. Fekécs ujság- hogy leventéink szereplését kellően I
árusnál kapható. ~ I méltányolja és erre a napra házaikat I

Czapik Gyula pápai prelátus- I lobogózzák fel.
kanonok"lelki vezetésével indul a I
1~lkigyakorlatos hajózará~doldús Má· I A Kath. Népszövetségi Temet-
nazelJbe. Országszerte altalános és . kezési PénztáregyesiHet mui/ évi
fokozollabbérdeklődésnyilvánul meg i jelenfése nagys7e r O fejlődésről SZá-I
az idei Jelkígyakorlatos hajózarán- mol be. Az 1936. év végén 101.521
dokut iránt, amely julius Ig-en indul rendesen fizető tagja voll. A tag-
Budapestről. Első állomásuk Melk, állomány mult évi szaporprlása
ahol az ottartoikodó osztrak test-I' 16671. Temetkezési segélyre 1936
vérekkel közös ünnep,égen vesznek ban 1080 haláleselben 228.65718
részt. A többi utat autóbuszon te- pengőt fize/lek ki. EzerfeHiI jólé I
szik meg. A. zarándoklás részvételi konysági célokra 60.000 pengö! for- I
dija 49 pengötö I Részletes progra- d itolt az Egyesfilel. A beiratk0zás!
mot az Actio CAtholica (Budapest, me/egen ajánljuk. - Felvélel! I
lV., Ferenciek-ter~ 7 sz) küld. Ut- eszközöl Giricz János egyházi pénz- .
levél nem kell. fiÍro~. i
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A vihar előjele

N ő: ValószinUleg eljön a mama.
F é r j: Én is azt hiszem, mert az

időjósbéka az üveg alján van, - az ..
pedig vihart jelent. .

l\UTÚBUSZ-JARl\T
tndród:..- Debrecen között· .

Május 22·lö( a Máv. gépkocsi-üzem
a· következő jaratokat állítja be Bnd··

tőd végállomással :
Endrőd Templom-Iér i5,2O
Gyoma p. u. -é 5,32

.. p. u. i 5,38
Endrödre é 5,50-
Endrődröl i 6,10
Gyomára é 6,22
Szeghalomra p. u. é 7,25
Hajduszoboszlóra é 9,15
Debrece!1be é 9,55
Debrecenböl i 14,15*'
Hajduszoboszlór61 i 14,53*'
Gyomára é 17,43·
Endrödre é 17,55*
Debrecenből 17,30*·
Hajduszoboszlóról i 18,10*·
Gyomára é 21,41**
Gyomáról i 21.43"
Endrödre é 21,55**'
Endrődröl • 20,25*
Gyoma, pályaudvarra é 20,37·
Gyoma, pályaudv::mól . i 20,43··
Endrödre é 20,55*

• csak hétköznap közlekedik I
•• ,sak vasárnap .

Azt a nagy harcot, amelyet, a
belga katolikus munkásifjuság a
munkahelyek erkölcstelen és vallás
ellenes. szelleme ellen folytat, most
a belga kormányzat hivatalosan is
elismerte. }\z egyik gyülésiikön Paul
van Zeeland miniszterelnök egy be
szedet tartott, amelyben többek kö'::'
zött a következőket mondotta:

.. A ti hadjáratotok az egész or..
szágban nagy és bátorító visszhangra
talált. Minden oldalról, világnézeti
különbség nélkül támogatást és a
helyeslés hangjai érkeznek munká
tok iránt, mert mindenki megértette,
hogy miről van s:.::ó. A munkásnak
az ő munkájában nemcsak fárado
zásainak anyagai eredményét kell
látnia, hanem az erkölcsi jutalmat
is a teljesitett kötelességért. Végte
lenül örülök, hogy ez a mozgalom
éppen a munkásifjuság köréből in
dul ki és ők is viszik diftdalra. Sa-·
ját boldogságuk kovácsolásán dol
goznak ezáltal.

-- -Aiiszt~k;;.-ta-vicc

Arisztid gróf elhatározza, hogyezen..
tul maga fog a háztartás részére be·,'
vásárolni. Elmegy a vásárcsarnokba \
és meRkérdi a kofától:.. ..;

, -.,."...Kéhe.m f hogY:ra~ to.jás 1, .•. ;j-;:,~~
- Hat fillér, de a törött öl fillér.
- Jó kéhe:n, - mondja Arisztid..--

- töhjön össze nekem vagy-tizet. ..
----..------

MegbUntetetCkiváncslság .
A Pa (az iskolából sirva hazake~

rmO fiához): Miért sirsz?
F i ú: A lanító ur pofonvágott s

azt mondla, hogy ostoba kölyök va..
gyok.

A p a: Nos és aztán? - Iga~at.

mondoll, meri csakugyan az. vagy.
.- Hál még mit mondolt ?

F i ú: Azl is mondla, ho~y - az
alma nem esik messze a fájAtól .

nak o IS .~edölt és sZé~e.n g~.berálta i Uan leeland szózata abelua
a vonatdIjat. -- A szules elott Ug- I
rin doklomál is próbálkozott, aki á halOlihus munH8sllJuS8ghOZ

szagultatják az ibolyát. Ezáltal sokat községi orvosokhoz küldte vissza.
vezekelnének a sok iömef,'gyilkolás, Elérkezett a döntő pillanat. A kis
pusztitás és rombolásért. doktort éjjel 2 órakor zavarták fel

VARJASI: De mit szólnak hoz- békés szunditásából. Reggel ötig ott
zá a pesti cocilista vezérek, hog-y rostokolt a beteg mellett és várta a
Moszkvában most már az ő ivadé- jószerencsét. De ozt meg is kapta.
kaikra ís rákerült a sor?! Valami könnyítő por vétele után

ZUGl: Hallgatnak és félnek. A olyan whamos<in történt az eseminv, i
Népszava még nem meri kiírni, hogy hogya kis doktor prüszkölt, krá.- I

.. az orosz hadseregböl és államhiva- kogott, köpködött és fürdővizért

talokból" rendszeresen távolitják el kiabált, nem az ujszülött, hanem
a zsidókat, mert félnek, hogy hátha előbb a maga részére.
kedvet kapnak a pesti elvtársak is? MIRHÓl : A legjobb az. hogy

VARJASI: No akkor nem marad·· mindezt ingyért kellett elszenvedni.
na elnöke és titkára a szakszervezet- ZUGI: Azért kapják a fix fizetést.
nek. Ott van a Hunya tanitó. Az első

PERESI : Ugy vannak ök a kom- segélyt mindig ö adja a rászorulók
munistákkal, mint az egyszeri asszony nak. És még ráadásul ingyen.
a férjével. Közös folyószámlára dol- MIRH61: Csak az a furcsa, hogy
goznak. A férj rakja bele a pénzt, amikor férfiember szorul a segélyre,
az asszony meg kiveszi és elkölti. A akkor nem olyan fürge I ?
vörös cégtársak sem falják föl egy- ZUGl: Hiába is beszéltek. Ha
mást. A pénzt a nép és az állam valahol baleset van, az a nagy mo
zsebéből veszik ki. A végelszámolás hamed-ember a föld alul is előkerül

ugyis a keresztény népek rovására és mint a pelyhet kapja fel a se·
megy. gélyreszorulókat.

. MIRH61: Hát tényleg beteg az PERESI : Egy gyöngéje mégis
egész világ. Nyavalygás az élet. van. Nem szereti a hideget, harag-

ZUGI: Csak az a különbség, hogy szik a télre.
nem mindenki ismeri el, mégha érzi MIRHÓl : Eléggé hájas, nem kell
is. Ugy vannak a külügyérek is, mint félnie, hogy megfagy" hát miért
az egyszeri tanitó. Vasárnap a szent- nem türi ?
mise után bementek az Apát urhoz. PERESI : Nem. szereti azt, hogy
Beszélgetés . közben feljött a szó, a dolgok összehuzódnak a hidegben.
hogy ennek ez, annak az. a baja. A vakáció például nyáron 3 hónap,
Az Apát ur a balJábára panaszko- télen meg csak 2 hét. Ezért kedveli

~ dott~~ Barany-~Lb~nkigazgató,ur. ,ja., . iQR9,;?(~I},..,Jl.Yé\r~~..',.: ,,~.:- b lC-::;-:-;<'}1 .!" .."i

gyomrocskáját fájlalta, a Tóth ügy- I ZUGI: Hanema fia 'a közeli na
véd a pesztrális fájdalmait mondot- pokban ugyancsak lefőzk a· tanitó
ta szörnyüségnek, többen hallgattak urat. Olyan szép eset, hogy már
és talán lustaságbóL nem mesélték csak elpletykálom.
bajaikat. Egyik testes ur azonban TÖBBEN: Ugyan mi volt az,
büszkén vágta ki, hogy neki semmi mondja kend már.
baja nincs, legfeljebb ilyenkor nyá- ZUGI: Az egyik polgárista fiut
ron az arcán és fején izzad borzal- baleset érte. Egy nagy szeg átszurta
masan. A kis Cseh doktor erre nagy a sarkát és feltépte a hust rajta. A
komolyan azt mondotta, hogy "bará- gyerek nem tudott menni. A Tibor
tom, a baj mindig a test leggyen- gyerek pedig, ugy látszik az apja
gébb helyén keletkezik. Ugy látszik, vérét örökölte, felvette hátára apaj
neked a fejed a leggyengébb test- tását, elvitte az orvoshoz, s amikor
részed, azért izzadsz ott. De termé- ott bekötözték, hátán vit~e haza is.
szeti törvény is, hogy melegben a De ezzel nem elégedett meg. Azt
testek kitágulnak. Innen van az, hogy mondta a fiúnak, hogya tanár ur
koponyád kitágult Iikai -ain az ott kihirdett'se szerint neki másnap föld
forrni készülö viz izzadsá~' alakjában rajzból felelni kell. Hát csak legyen
kicsordul-. nyugodtan, reggel eljön érte és a

UGARI: Képzelem, hogy az illető hátán felviszi az iskolába. Meg is
ur megköszönte az orvosi szakvéle- tette. Az apátur is nagyon megdi
ményt. csérte a fiut nemes, jóságos visel-

CIGÁNYVÁROSI : No csak a kedéséért.
doktor se beszéljen. A multkor az VARJASI: Igazan megható pél
egyik szomszédasszony ugy kibánt dája a.z.igazi .~e1ebaráti szere.t~tnp.k.

az orvosokkal, hogy ököllel törül- A ~~~~O~r ~usz~e lehet b~' h~ra.
helték nemcsak a zsebüket és sze- . 'k : gJY~ ~~p uszke, da

.. .... maSJ on nem. OSZIVU gyere, e
muket, hanem az e~esz.ru.?aJ~~at JS. nagy huncut. A multkor például

ZUGI: Mond mar ml tortent? nagy ravaszsággal megkérdezte az
CIGÁNYVÁROSI: Bement az édesatyjától, hogy "apa, amikor al

asszony a Weisz doktorhoz, hogy szol, _..kkor}e a tyukszemeidet .~s
"I' "b t r b é behunyod 7 Persze, a tyukszem ko-

szu es eranya an u a Ja e szeg ny- zeli összeköttetésbe került a hun-
alapon a gyulai kórházba. De sür- cut kérdező domboru felületével.
gösen, mert neki itthon kenyere Az· öreg Hunya pedig szabadságot
sincs, igy hát nem tudja életrehozni kért az Apát urtól, hogy Csabán
a rajkót. Mivel aionban korán tör- kivágassil a tyu~szemét. ,;...

t
. t k' h' . k"l·dt t' ZUGI: No eleg a terefereboI. Azen, a or az vIssza u e, s az u I- l' ., l'k h.• . . . asszonYOK meg megmgy J, ogy

koltseg a doktor nyakaba szakadt. ennyit tudunk összekarattyolni I 7
Tíz nap mulva Cseh doktort kereste Jó termést magyarok I Isten velünkl
fel az asszony. A nagy rimánkodás- (Elindulnak a templom felé.)

-FERETERE

ZUGI: De ez sem utolsó ám, amit
a szovjetről ir az ujság. Nyolc mar
csalt bedutyiztak, néhányat elküld
tek Ábrahám kebelébe, a többinek
meg már a füle mellelt van a revolver
csöve. Ugy hirlik, hogy Stalin Hitt
lertől telefonon kért receptet, hogy
miképen szabuljon a fejére nőlt se
mita fő-fögenerálisaitól.

MIRH6I: Én már csak akkor bé
kölök ki a vörös betyárokkal, ha azt
hallom, ,hogy Kun Bélával is alulról

MIRH61: Áldjuk az Ur szent nevét.
TÖBBIEK: Mind közönségesen.
MIRH6I: Mit olvasnak kendtek

oly figyelmesen atyámfi!ii ?
GYOMAVÉGI: Az Uj Nemzedé

ket silabizáljuk.Irigyeljük a nagyfe
jüeket, hogy összevissza-mindenfelé
utazhatnak az állam pizire.

MIRH61: Kik volnának azok a

szerencsések?
GYOMAVÉGI: Hát a Á.űlűgymi

niszterek, meg a cimboráik.
CSEJTI: Csakugyan ugy igaz,

hogy ennekelőtte száz esztendeig
sem vonatoztak annyit a minisz.er
urak, mint most egy-két hónap alatt.
Alig mult el az olasz király csudás
ünneplése, már is jött előbb a török
főmufti, majd egy lengyel miniszter,
most m~g a német fődiplomata.

Nem régiben meg az osztrákok jár
tak nálunk.

VARJASI: De nemc$ak ide jön
nek ám. Olvassuk, hogya lengyel
elnök megnézte most az oláh királyt.

Najrát ~e.í!.bekukkantott Belgrádba, I
meg SzofJJaba. "Blomberger" német
generális meg azt nézte a taljánok
nál, hogy mennyi a puskájuk, meg
az ágyujuk, mert hogy a szovjettel
hamarosan birokra kerülhet a sor.

UGARI: A legjobb mégis az, hogy
amikor egy-egy helyen összesugnak
bugnak, 'utána szemfényvesztésül nyi
latkozatot tesznek az ujságokba, hogy
a nemzetek békéjét és javát kivánják
szolgálni .az .uj .. szövetségekkel. ....

'PERESI: Mink'man ugy vagyunk,
hogy. amikor egy· egy főpolitikust

targy,Ún; és utazni hallunk, hozzá
tessz9k, hogy "jaj Uram, ne vigy
minket a kisértésbe-, mert biztosan
bajt csinálnak.

PASKUMI: Akkor inkább mar
azt mondhatnátok, hogy "szabadits
meg minket a gonosztól."

CSt.JTI: Politikai "drótostótok"
ezek testvérek. Járnak-mennek unos
untalan, 'próbáli~k kifoItozni a béke
vödörjét, de hát lukas az százfelé,
nincs rá: mód, hogy rendbe hozzák.
Földhöz. kéne vágni, oszt uj vödröt
akasztani a népszövebég kutágasára.

UGARI: Most ugy cselekesznek
ezek a. külügyi-fináncok, mint az
egyszeri ~ endrődi vadász. Célbavett
egy nyulat, oszt ehalálta a hajtót.
Amikor :ujra jött egy nyul, azt kiál
tolta fel~je a vicces hajtófiu, hogy
"most engem tessék célbavenni, ak
kor talán eltrefeli a nyulat I7" Hát
ezek tárgyalnak, beszélnek, huncÍJt
kodnak, 's a végén ehalálják "szar
va közt 'a tőgyit· .
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A Gazdakörökfől

mit vár a Tiszajobbparti Mezőgaz

dasági Kamara? 1. Hogy c kitünő

intézmények ne süllyedjenek le kár~

tY8barlangokká, hanem atnezőgaz

dasági kultura kiváló fészkei legye
nek. 2. 1\ Gazdakörök állandó kap
csolatban álljanak aKamarával. 3.
Csak a Kamara által ajánlott szak
folyóiratokat szerezzenek be. ll. A
gazdakörökbe pártpolitika soha ne
fészkelhesse be be magát, s itt a
gazdák ne ismerjen2k mást, mint a
haladni-\'iigyást és a gazdaegység
érdekében oly fontos összetartást.

Allaf. összeirás
adatai Békésvármegyében. Aprilis
végig tartott vármegyénkben az ál
lalok összeirása. E szerint Békés-

.vármegyében 4ll.794 szarvasmarha,
ll2.272 drb. ló, 122.966 serlés, 50.284
juh, 97 drb. szamár, 82 drb öszvér
és 91ll. kecske iratott össze. A mult
évi összeirás adatai szerint egy év
alatt a lovak száma 30 drb. csökke
nést. a szarvnsmarhák száma 482
drb., a sertések é 6406 drb., a juhoké
3759 drb., az öSl:véreké 31 drb., a
kecskéké 283 drb., növekedést mutat.

Folyó év április havában vasuton
és tehergépkocsikon 90 ló, 139ll
szarvasmarha, 689 juh és 7487 drb
sertés szá/littalott ki a vármegye te
rületéről. Kétségtelen, hogy az álat
tenyésztés fejlődésnek indult..

A tojás minimális ára.
Az Országos Tojásármegállapitó

Bizottság május 28-án megtartott
ülésen a tojás minimális termelöi be
vásárlási árát 86 fillérben állapitotta
meg. Ezen minimális ár azt jelenti,
hogy ennél alac~onyabb áron· sem
az exportör, sem annak szedője a
termelötöl tojást nem vásárolhat. Fel
hivja a Külkereskedelmi hivatal a
gazdák figyelmét, hogy a vidéki
Hangya szövetkezetek ezt az árat
minden körülmények között és min
den mennyiségr~ megfizetik. Ha va
lamelyexportőr, vagy annak szedő

je a fent jelzett árat megfizetni nem
volná: hajlandó, úgy kérjük ezen kö
rülményt a m. kir. Külkereskedelmi
Hivatalnak (Budapest, V., Rudo'f·
rakpart 6.) írásban bejelenteni, az
ös!zes részletes adatok feltüntetése
mellett.

ti S

, d Ia .6ru ber

Az Endrőd-Gyomai Takarék-·
pénztár Rt. mindenféle

gabonaneműt·
magas piaci áron

VÁSÁROL.

Órák, ék~zerek,szem
ilvegek nagy ra klára,
díszrárgyak. Óra-, ék
szerjavitás ponlos
alkatré6zekkel, jól
állás mellell, saját
műhelyemben.

Özv. Kreznerlcs Ferencné· Sugár
UICi:li há7a eladó. - Értekezni lehel
vitéz Buanyai István b3nkig3Zgalónál.

==:.,;,;.==;,;;;,-====-~~

.,

Elado' kedvező fizetési fellé.
felek mellett Décs

páskumon 2000 négyszögN szántó.

Érdeklődni lehet: Békéscsabán, al
Békésmegyei Keresk. Banknál.

~

HIRDETE8EK

Endrőd--Guomal" ,'"
TaMaréhpénZlár R. -l, tndrOd.
Fiókintézet: Gyoma. Tel.: EnC;{Öd2.'

Folyósít rövidJejáralumezőgazdasáRi
kölcsönöket. Elfogad felmondásnél.
kUli betéleket a legmagasabb kamat

melleit.

...................................................

Nepházi Szövetkezetben kitünö'
friss árukat olcsón kap.

Szép ékszert
Jó órát

Mezőturonés

Endrődön

II Katolikus Népszövet....
ség Temetkezési
Se g itő p éuztára
utján mindenki könnyilhel
az elhalálozás miatt jelent
kezőgondon,megnyugvást
szerezhet magának éS csa-

ládjának

Iratkozzék be t ag u'l
Tagfelvétel és adijak be
filetése az Endrőd-Gyomai
Takarékpénztár R.t.-nál
Endrődön. T;,g lehel min
den 14·65 év közÖIIi egyén
Orvosi vizsgálal nincsen f

L e g k i s e b b h a v i d i j 5 O fillér.

Kongorácz Jár.os könyvnyomdája .,
I (hök~zenlll1jk16~, Telefonszám: 21~

...................................................
"Az. Egyházmegyei Hatóság
1238/1934. sz. engedélyével.·

Szerkeszlés~rt és kiadáséri felelős::

Walthier György
Fömunkafárs:

Csernus M.ihály

2.31
3.20

3.32
3.51

21.ll0
2.21

21.27
21.46

23.33
4:50

22.22
23.24

Bndapest keleti pu.-Gyoma-Békéscsaba-Gyula.

Budapest i Mezöturról 6.00 9.00 12,40* 14.40 17.10**
Gyoma é 6.30 10.21 11.57 15.24 17.36 20.39

Gyoma i 6.31 10.28 11.58 15.31 17.37 20.ll9
Bcsaba é 7.29 11.18 12.36 16..21 18.15 21.39

Bcsaba i 7.'40 11.23 13.29 16.33 18.30 21.47
9,yula é 8.06 11.50 13.55 17.00 1852 22.09

&ll

Gyula i 3.52 6.58 12.12 15.45 17.4ll
Bcsl'lba é ll.12 7.25 12.35 16.06 18.10
--
Bcsaba i ll.48 7.42 11.19 13.26 16.22 18.32
Gyoma é 5.34 8,19. 11.56 14.20 16.58 19.26

-
Gyoma i 5.41 8.20 11.59 1It.30 16.59 19.29·
Budapest é 10.30 10.55 14.50 19.20 19.50 MeJot~ri~

Vastag számok gyorsvonat, dőlt számok sebesvonat.
* Szolnokig gyorsvonat, ** Szolnokig sebeSvolIélt

szakember, foglalkoztassák az ál
lásnélKüli fié.talokat. Az óriási áldo
zattal felajánlott és elköltendó pénz'
iga zi helyére jusson.

1\ 'magyar falu népe imáibél fog
lalja a Darányi nevet. "Dnráliyi
féle munkáslzázak" és most "a Da
rányi'csatornák" örök emlékei lesz
nek az igazi magyar faj és népsze
retetnek !

Hirek a gabona és állatpiacokról
Hetek óta tartó lanyha irányzat

és árcsökkenés után az elmult hé
ten szilárd irányzat kerekedett felül
a tőzsdéken. A 80 kilós tis7.avidéld
buza ismét tulhaladta pesti paritás
ban a 21-, a tengeri pedig a 12
pengőt. A száraz időjárás nagy ve
széllyel fenyegeti a tavaszi árpa,
zab és tengeri vetéseket. Ebből szár
mazik a nagyobb vételkedv és ez
ezzel összefüggő áremelkedés.

A sertésvásár is némi élénkséget
mutat. A'kisgazdák 110-130 kilós
fiatal szedett sertései 93-98 fillé
res áron kellek el. Az angol sonka
sertés minőség szerint 96-108 fil-.
léres áron kelt. A vágómarhavásáron

. szilárd, alóvásáron k,özepes irány
zatot jelentettek.

1\ Futura "budapesti gyapjuvásá
ra" is szép árakat hozott. A legfi
nomabb gyapju nagy tételben 2.93
pengős rekordáron kelt el.

Megindult az aratás.
A hetek óta tartó forró szárazság

gyors él ésre sarkalla gobonáinkat.
Az őszi árpa aratása már a ~zike

sehb földeken megkezdődött.1\z el
ső keresztek csépJése pár nap mul
va meg is kezdődik. Ha az időjárás

nem változik, Keresztelő Szent Já
nos napján buza kereszteket is lá~

tunk. az endrődi határban.

Méllészeti tanfolyam.
Vitéz dr. Ricl>óy-Uhlaril< Béla fő

ispán támogatásával Endrődön a
a nyár folyamán rövid méhészeli
tanfolyam nyilik meg. Tekintettel
arra hogy a mézlermelés növekvő

fejlődése ugy a táplálkozás, mint a
jövedelmezősé.g tekintetében igen
nagy fontosság u, felhívják a község
lakosságát, hogy a tanfolyamon mi
nél többen vegyenek részt. Öröm
mel halljuk, hogy a tantestület tagjai
csaknem teljes számban jalentkezni
kivánnak a méhészeti tanfolyam láto
gatására.

Uj ::élet az. Alföldön
Darányi Kálmán

miniszterelnök népmentő törvénlljavaslata

Félszázad óta nem volt kormány,
meiynek' programmjában ne ktt vol
na .kitQzve az Alföld öntözésének
égetően' fontos megoldási terve. Év~
tizedeken át azonban közjogi vi
tákkal bibelődtünk, csaknem bele~

pusztultunk, egy szörny ü világhábo
ruba, évek óta pedig a titkos vagy
nem titkos. választó-jogi harcok
meddő vitáit halljuk, mint a magyar
ság minden kivánságát hozó és be~

töltö "legfontosabb" életkérdést,
csak egy maradt el mindig: I'l te
v~keny'ségét évről-évre vesztő, las
sankint szikes pusztasággá változó
Alföldet és annak inségben jutott
népét megment,eni' a" végső pusztu
lástól. és nyomorból.

. iid;ányi Kálmdn ~evéhez füződik
a ma,még ,felmérhetetlenül fontos
és :cselekvés stádiumába indult tei
vez~t; r~ndszeres öntözéssel ujra
termő rónasággá változtatn i vissza
az AJföldet.

'Az egész ország létérdeke, hogy .
a teljes meddőség felé haladó, az
egész világ legjobb buzájflt termő

Alföld ismét dus magtárja legyen
a' hazának~

Az öntözés megvll.'ósitása remény
séggel és megnyugvással töltheti
el a magyar kisgazda lelkét, mert
földje termőképességének fokozásá
val, a· minden munkát megsemmi
sitő szárazság megszüntetésével le
het$egessé válik, hogy már 5-10
hold, földecskéjéből is szorgalmas
odaadással, a régi magyar puritán
egysz,erüséggel, de tisztességesen
megélhessen.

1\z. állattenyésztés fellendülését
fogja eredményezni az, hogy fl le
gelő nem· sül le idő előtt, hanem
tavasztól késő őszig kitünő táplá
léka lesz a lónak, tehénnek, süldő

nek egyaránt.
A Képviselőház földmivelésügyi

és pénzügyi bizottságán már ke
resztül ment a nagyfontosságu ja
vaslat, mely négy öntöző csatorna
létesitésére 80 millió pengő! állit
bea megvalósitás céljaira. Huszon
három millió köbméter föld moz
dul meg; 5 mil/ió 700.000 kubikus
napszám kerül kijizetésre. A föld
munkásosztály évekre bizlositva
lesz mindennapi kenyerének meg
szerzésében.

A nagy munkaalkalom, az öntö
zéssel együttjáró több jövedelem
emberhez méltó életet teremt a
kisgazdáknak, továbbá az ország
árva vándorainak : a falu munkás
rétegének, de fl fogyasztóképesség
emelkedésével a falu kisiparosai
nak is.'

Ez a valódi, cselekvésben nyil
vánuló reális politika. Ezt várta, ezt
fogja értékelni és szivvel-lélekkel
követni a magyar kisgazda és mun~

kástársadalom.
Csak. egyet kérünk még Darányi

Kálmántól: a munkába adásnál
zárja ki a nyerészkedő vállalatokat.
Végeztesse azt az állam iIlelékes
hivatali szerveive1. Ha nincs elég
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Juniusi csillagfényes éjben
Álmodozom nyitott szemmel, ébren
S mig a mámor fészket rak szívemben,
Az arcomba nyári szellő lebben,
Elkezd sugni, mesélni halk~n,
Édes-caendes, zizegő dalban.

Messze-messze jártam _..
Hol a buzavirág,
Pipacs és szarkaláb
Aranyba Ir.alászló,
Lágyan rengő-ringó

Buzateng'eren át
Fonja tarka láncát:
A magyar bokrétát l
A magyar Alföldön virágok közt jártam,
Békessé)l"et, csendet, szeretetet láttam!

MeSSl':e, tovább száiltam ...
Ahol a nagy hegyek
Csókolják az eget,
Hol az erdő árnya,
Bárányfelhök fátyla,
Csörgedező patak,
Dallos madárka had
Istenről dalólgat.
Erdős, bérces völgyben, hegyek ormán

[jártam,
Ott is csak jót, szépet, szel·etetet láttam!

Fel, fel, az égbe szálltam ••..
Ahol a csillagok
5 hófehér angyalok,
Napsugár paripán
Játszadoznak pajzán
5 kacajuk vig hangja
Ráragad a holdra,
Azért vig az arca.
Isten közelében, felhőle fölött szálltam,
5 oH a szeretetnek tengerét talált&m!

Juniusi csillagfényes éjben
Elindulok szedegetni - szépen,
Csendesen. Az emberi szivekben
A szeretet morzsát mind összeszedem.
Ami még akad. C'omóba rakom
(5 mind-mind ll'! k,,,) gyermekeinek)
Az árváknak juttatom!

Hh,RSÁNYJ LÁSZLÓ

Vissza, - lezuhantam ...
Biizös-füstös gyárak,
Gólyafészkes házak,
Harangos templomok,
Száguldó mozdonyok
Tarka világába,
Melynek sirás. lárma.
Vérfolt a határa.
Sárba-porba ragadt emberek közt jártam,
Szeretetet, - hoj ! keveset láttam!

Messze-messze jártam .•.
Hol kolompos gulyák,
Szelid kis bárÁnykák,
Nyeritő méncsek
Együtt legelgetnek

.-- S a messze hallatszó
Méla furulyaszó
Az esti harangszó.
A nagy Hortobágyou nyájak közöHjártam
Bókess';g-et, csendet, szeretetet láttam!

vissza-

l tékben kell gyakorolni az igaz- ! JS +O
súgot és a szeretetet az inséget!" l .......n
szenvedők iránt." !

Ma még solHIn nem ~rtjk) I
nem halJjM{, de nem is akar
jál{ hallani öz uj Sinai-hegy
ről hangzó dörgő szózatot.
H1sszül{ azonban, hogy az erő·

! szakos hatalmi tul!{ap!Ís, olüél
I la n eszmeBramiatok és eso-

I
I /Jertok. fajoJ{ (Jn!Jagi érdekei
ért halMri! itélt cl11beriséq fel

'I· ébred bűnös gyávaságából és
odafordul segitségért, ahol á

I
krisztusi igozság hármas tör

I vérq.Je: kötelesség Isten, fele
h(1r~itunk és önmagunk iránt
követel érvényesülést csa·
ládban, t3r~adalomban és ál

i lamokban t='g!-jaránt.
I

térés a kereszt vallásához.«

A vezércikk él I{övetlíezóképpen

fejeződik be:

"Ma mindinkább megérti az em

ber ezek~t az igazságolíat Ma már

nem "j,ételkedik senkisem abhan,.

hogy il világ sok gondja a bünnek

e@enes következménye és él mo
dern világ óriási felfedezései, nagy
arányu fejlődése mind erótkn ah
hoz, hogya nyugalmat il népek
!,özött és il békét a lelkekbe ufra
megterem!sék. Ezéri megszámlál
hatntlan azoknak a száma, akik

,r;:salódolt reményeiktől ismét a,,:ke-

I
reszt valláslÍhoz fordulnak,' amel!]
senkit meg nem csalhat. Megköny- II

i nyebbülésre van szükség a büntu-,

I
datlól. És a Kálvária hegyen látják I'

.BZ Egyellent, aki meghalt, hogy ,

. bocsánatot szerezzen a számunkra I
és aki· biztositja őket, hogy ez a
bocsánai teljes. A Nagypénlek val
lása távol van attól, ho9!l lelki
ópium legyen, Bmit olyan hosszu
idön át íillitottak róla, Inkább ha
talmas buzditás, amel!:! mindenkit,
aki elfogadja, az Isten országának
alíti If szolgálatára kötelez. És mind
azok, akik hozzá visszatérnek, vi
lágosságot látnak maguk előtt,amely

megvilá~litja <lZ o sötétségühd és l
! lábaikat él bé!(c utján vezeti majd."

Anglía vezető napil(Jpja, II LOI1- I tól megmenekülni lehet, 1'1

1\ vallásos szellem
ujjáéledése Angiiában

dikf:t: "ne ölj i", valóban nincs
békéjük,

Ebben il bábelí zürzavürban
{IZ (JrJyaszenkgúhAz sziklájáról
erős szózat hangzik:

»lmádkozzunk az isteni Te
remtőhöz. égnek és földnek, né
pelmek és nemzeteknek legfobb
Urához. IIogy wzjon nyugalmat,
reru/et és békét ennek il hilbor
gatott és zaklatott viJj~lnak, ci

jelen szorongattatásaitól és
gondjaitól gyötört népeknek,
Ezeknek pedig vissza kell férni
az egyenes 4.tra, V(l9~lis cl kell
ismerni az O feilSőbbs(;gét és
engedel mesl{(~dnün li Ke Ils2l'o t
törvényeinek és nagyobb mér

donban rncgj('lenő Times, rendkivül

fig~elel1lreméltó vezércild,et l,öL.ö!t

fl napokban, amelU bizonyságául

szolgál annak a na9!:jörán!j1l vallá

sos megujhodásnak, amely ma Ang-

liában mindenütt tapasz/elható, A

vezérciJdí mindenek előtt rámutat

arra, hogy általánosságban mindenütt

azt tapasztalják, hogy az istentisz

teleteken résztvevők száma állan

dóan emelkedik, különösen a mUll

kásság és az .ifjuság körében- Majd

a követl(ezők~t irja:

"Biztos jelek vannak arra, hogy
avisszaiérés nem általában a val
lásos3ághoz, hanem kimondottan a
!,ereszt vallásához tőrténik. Sokféle
formában kinfIltak fel.·. vallást al:

'embereknek: tudományosakat és
Oépszerüeketegyaránt. De ha .ezek
keveseket ki is elégitettek. megis ez
ideig eg!jikük sem tudta 11 hivelmek
namjobb számát felmutatni es ug!J
látszik, ez a jövőben sem lesz más
ként A humanizmus magában ólló
gondolatai sem alkalmasak arra,
hogy megnyugtassák '. az embereke~.

Hz ('mberi természet csak él nagy
pénteki tanitásban találja meg azt,
ami ösztöneinel< néll<ü:özhetetlen
igénye Az. egyetlen 'ut, amelyen 11

liélségheeséstöl és reinényt~lenség·

'Az'. istel1teienekni~k ninc~
olvassuk a szentirásban. Az
élet, minden időben, ma is
i,gázoljaezt. 1\z európai nagy
h~talmak között izgalmas dip·
lomáciai csata folyik! hogy
.valahogyan elltáritsák a nap
ról-napra fenyegető összeüt
közést. 1\ spanyol harctereken
ma-holnap több idegen viszi
vásárra él bőrét, mint bcnszü
IOtt. l\. spanyol földre Iwrlá·
,tozvavalóságos "kis világhá·
'boru" zajlik le. 1\ külügyek
vez~tői, .állam- éskormányfók

.Qrökös, látogatásokka t, keres
kedelmi és gazdasági előnyök
;csalétkév~l toborozztik a tár
~sa;kat és szövetségeseket arra
ai ,esetre és alkalomra, ha [\
harC tüze átcsap a többi euró
p(itrészekre is. AllandóarJ bé

.kérólszavainak, s ugyanakkor
expressz ütemben; az elkép.
zelhet61egnagyobb mérvü fel
fegyv{;'fzést folytatják' és fo i
K~?zák: Istentagadó és Krisz i
t~st becsmérlő országok ve
zetoi tartják' a gyujtó-boq1b(ít
kezül{ben, hogy az európai

; keresztény társadalmat felroD
b~ntsak és szétzüllesszék, s 0

jöbb(~il3mok kisded játélqlil\
'kal: ··gazdasági érdel{eil< dé-
:idelg~tésével bambán nézit\,
hogy mikor repiti őket is le-
veg'őbe a,' szabadkömüv('s

'szOciéílista-kommUnista nem
zetközi banditacsa pat '. Nem
mernék kiállni Istenükért, hi tü
kért,' nincs is békéjük.
"Hi'rek szerint a távol kele
-ten 'már is megdördültek az
ágyuk, 1\ két sárga faj (kirl ai
és: j~pán) . fel- felujuló ellen

.szenve, anyagi érdekeik ellen
;,tete~volta, a japán imperiálista
terjeszl{edési vágy vágóhidat

rkészita szerencsétlen ember
'p~ri~k tizezreinelL Pogán!:l
világnézetük nem 'intott ela
.Krisztustól megváHott ember
halhatatlan . lelkének terrné
szetfölötti értékére, nem saj
riálják .' az emberáldozatot; mi·
k~rit az eggikkinai tábornagy
mondta. Háttérben kaján ma-

. sollY8lajlHln füti a kazánt a
világforradalomra, pusztulásra
berendezkedő és minden esz
,közt felhasználó szovjet. Nem
ismerik Istent, nem tartják meg
'patarIc~ait; legkevésbé az öt6-
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Keresztség szentségében része_O l Házasságot kötött az Ú"'ol~
sültek; Szurovecz István földmives I tára előtt Farkfls Bálint clpész.rk.
leánya Terézia; Gellai Ambrus föld- I és Farkas Margit. .
müves leánya Margit Gizella; Bálint I Elhunyfak az Urban. Uh.rinJá
Imre földmüves leánya Margit Mária; I nosné RácZ Teréi '13 éves gY,omor.
Farkas Mária háztartásbeli fia Dezsó rák, Timár Lajos '2.7 eves tüdó,gü
György; Szurovecz Vendel föIdmi- mőkór, KuriJlaLl1jos 62 évesv,étes
ves leánya Ilona Anna; Megyeri lagyguta, Lakatos Lajos 86 eves szer- .
Sándor gazdasági cseléd leáuyl.1 Irén vi' szivbaj; Mészáros MihálYI:1é. Knap
Margit; Varju Vilmos szijgyártó fia I Mária 43 éves tüdőgümókór,.D1nya
Vilmos; Szabó József juhász leánya Illés I éves 9 hónapos vérhas. Ö~V.
Erzsébet; Timár István fodrász fia Iványi Jánosné Véka Márifl 84 éves
László István; Timár Imre cipész l aggkori gyengeség, Szabó M. Má
leánya Magdolna Erzsébet;· Timár tyés 88 éves szivszélhOdés; Giricz
Imre mu?kás fia Feren~; Bánfi Gyu-.Marglt 2. hónaposszivizomfajulás,
la munkas leánya M~na. M8gdoln~ : .Kenyeres Gáspár.;> és fél éves Viz
Zrak .M~tY.ás munkas fia. Lászl?, befulladás, Gellai János 38 évesszer
Lap~tlnsz.kl .Lalos. munkás leánya Iren .vi szivbai.lván!:}i Pálrié . Bacsa Ve
Már~a; Uhnn. La}o.s m.un~ás .Ie~ya I· ronlk8,45 ~ves szivizomelfajulás, Ti
M~na .Etelka, Llzl~zal L<l,s~l~ fOld-I' már Ferenc '14· hónapos' v~leszüle-
muves leán.Y8 M.ána !er~zla, Dr. tett gyengeség. •...'
Hanyecz Vmce Jeg!Jzo fJa Péler; . : '. , .
Raduska Laj'Js munkás leánya Mo- Eljegyzések. Farkas István fnld~

nika; Krajcsik Györqy ntunkás: fia müves ,Timár MargittalóPintér IlJés
Lajos; Gubuznai Mária háztartásbeli földmúves UhrinMáriáví;lI, l5almár
fia Imre Lajos; Szabó Ger~eh-l föld-Akos tanító· SchLiszler Márlfl Iréo
lllűves leánya 110[1(1. •• I tanitónőveJ. , '.

nevébenl

Istentiszteletek
havi sorrendje:

H Ő s i e s Egy vérlanu levele
ellenségszeretet. A kapucinusoknak egyik kfiiföldi

A spanyol' harctértól egy' meg;. folyóirat8' szóról~sZóra leköz\iftzt ft
renditó eseményról adnak hírt 21 levelet, a.melYet egy spanyol' pát~r:
francia lapok. I~nác atya, a spanyolországi Dalda~\

Mikor nemrégiben a nemzeti csa- I kano kolostorának egyik' . vértimuja
patok elfoglaltak egy falut, az' Irt szüleihez. A fiatal pátert v~rta-

nusága elótt két hónappal szent~iiek .egyik házban súlyosan sebesült vö-
rös katonát találtak Állapota re- pappá. Levele szóról-szóra vak) för-
ménytelen volt. ditti.sban igy hangzik;' . ...'

"Szere'tteim! Mostirom 8Iev~le-KihRJlgalták a vöröst, mert hadi- ..
met, 24-ik életévemben, ai:ona"8~fogolynak minósitetlék. A halálra .
Pon, ame/II talán az utolsó napomvált ember teljesen megtört és azt :1

kérte, hogy papot hozzanak, mert lesz, reggel 9 óra 30 perckor. }\tni~
kor ti, Szeretleim, soraimat 'm"gkftp~gyónni akar.
J'átok valószinü, hogy .n~m I~stek

Amig a lelkiatya jövetelére vártak,
rnár az élók sorában. :.:,

a vörös katona kÖnll!liteni akart a
JeIkén, mert (lzt gondolta, hogy nem Minden pillanatban, de a .Iegna-
éri már rneq a gyónást. Ápolói meg- gyobb lelkinyugalommal várom a ha-
borzadvfl hallgatták vallomását. lilit, amely kinyitja szárnomhl az örÖk

élet kapuját, mert engem a ktito.11-Elmondotta, hogy 3~ pap rneq· .
kus hit elleni gyü!ölet öl nJegnié.'rt,

q~ilkofBsábal1 vetl részt és küzü/iik
hetet Saját kezével ölt meg Részt- hO~J!J sZl'rzetes vagyOk: .. " .....
vett azonkivül lIZ ártatlan' Ill~zol~ Kérlek berlneteket, hogy: ti ls sir-
lemészárlásában is. de itt már nem jBtok ugy. mini ahogy énmdsfkÖn~
tudta megmondani, hugy hánlJnak nyezek. 'De nem A halál 'f~I~lme
okozta halálát. Számitása szerint miatt sirok, hrinem 'azért.' högy'ha-

táiom tinéktek nagy .fájdalníat>:;tog
több, mint húsznak. Elbe!:;zélte, hog!] okozni: ';:' ",~::"
most hat ref! csak megrenditóenaz, . '.'

Valameny/tek elótt' tégéd ·.ke.Í',l.e.··'k,hogy vftlarnennyi pap. akit leqyilkolt,
ezzel a kiáltással halt meg; .. Éljen szeretett jó édesan4i'ím,akia' ;l~g-

K . K' ál I" kedvésebb voltálsiámomtii'a;i61.nsztus, a Ji' y. I

Közben megérkezett él közeli vá- j diekköziil. Ne törje meg ,. 'sz ivcúlet
rosból egy fiatal "áplán. MeghalJ": i él hir, hogy ha halálbmilt rriegtudod,
galla a szerencsétlennek gyónását, II hanem vigflsttaljon meg li tény/hogy
megáldoztaIta, feladtB az utolsó ke- abban II dicsóségben fogsz viszont
netet, aztán elbúcsúzott töle és látni, amelyet az Úr a vért8t1liknak
megigérte, hogy másnap érette fog- I ajándékoz. Vigasztaljon aza ,tudat,
ja bemutatni szentmiséjét. Mikor a I hogy gyermeked !Íz égben még jpb
pap elment, halálsápadt voli és V8- ban fog szeretni és éretted, vala-

Julius 18-án; szen/mise a polyák- lósággal reszketett. ! mint családunk minden tagjáért Ittliíd-
halmi kápolnás-iskolában. Délután .Mihamar megtudták az ápclól' I kozDi .fog, hogy. egyszer az:' örök
1/2 lJ órakor harmadrendiek ájtatos- ennek okát. A haldokló vörös u. l. ! boldogságban visiontlá~suk egymást.
sága. elmol.dotta. hogy a pappal való be-I Áldott legyen Jézus neve! H8'vé-

Julius 25-én: szentmise nZ öreg- szélgetésben kiderült, miszerint ó remet akarja i~8zságának és" !'zent
kerti kápolnás-iskolában és a var. , gyilkolta meg ennek II papnak ap- hitemnek bizonyságául, örömmel
jasi iskolában. Délután I/! 4 órokor ját, anyját és fivérét. A;o; Úr szol- adom oda. Csak egyet kivánol< még:

gája nem átkozt8 meg ót, hanem hogy' mi, altik annyira szerettük egy
az Oltcíregyesület havi ájtatossága. megdöbbenve igérte' meg, hogy mást a földön, 8Z örök boldogság
Ugyanekkor bucsusmenet indul a imádkozni fog érett" " ban az lsten. szeretete emlesitsen.
dévaványai Szent Anna-napi bu- Ez n pap a megbocsátásn8k és Szeretó fiotok: Ignác.u :

csura. hósi ellenségszeretetnek példáját Ilyen ártatl8n ember<1ket gyilkolt
Julius 31-én: délután J/! 6 órakor I adta. A szerencsétlen :vörös ,.pedig Je l) vörös spanyol forradalom. Hely

tartja havi-ájtatosságát az Eucharisz- I szintén példát adott arról, högy '. teleQOl cselek,szik mináenkl; ~kibár
tikus Férfi-Liga. I mivé sfilyedhet Je az ember, ha fl mily módon :p.ártolja ll.· szo~iálde-

Augusztus l-én: reggel 6 órakor vprös vIlágnézd hatalmába kerül. ,mokráciát... "'~'

kezdódik (J szentségimádás. Este 6
órakor szentségbetétel prédikációval.
ReggelI/s 9 órakor a Jézus Szive
Szövetség csoportvezetói tartják
havi összejövetel üket a polgári
iskolában.

Augusztus 5-én: délután 5 órakor
a Leányegyesületek ájtatossága.

Augusztus 8-án: szentmise II

polyákhalmi kápolnás~iskolában.

Augusztus 15~én: bucsús ~zent

mise az öregkerti kápolnás iskolá
ban.

Betegek gyóntatása. A gyöngél
kedő öregek és huztltJJosabb idő

óta betegek g!lóntatását be!területen
augusztus 2-án, külterületen augusz
tus 3-án végezzük. Idókö7.ben su
1905 betegek ellátását bármikor kér
hetik a hivek.

Keresztelések és avatdsok idörend
je: v8sár- és ünnepnaponkint a dé
lelőttí szentmisék !lIán, délután pe
diq 1/2 3 órl'll<ür. Hétköznaponkllll
reggel ll? 8 órakor.

'2. aldal
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Gyüjtsünk buzaszemeketI I ISten
~z Országos Molnár Szövetség ]unius 27-én Szent László-király

értesítette a Hercegprimást, hogy az ünnepén" Veni Sancte" éneklésével
Eucharisztikus Szentév idejére in- kértük a Szentlélek lsten kegyelmét
gyen és külön nagy gonddal fogja a meginduló aratási munkálatokra.
áröltetni azt a lisztet, amelyből A gazdlinép nagy számmlll vett
ebben az évben a szentmisék és I részt a szentmisén és több százan
szentáldozások ostyáit sütik. közös szentáldozáshoz járultak, hogy

A molnár iparosok komoly gon- megköszönjék lsten áldását és se
dolkodását, Istenfélelmét és lelki gitségét esdjék Je n nehéz munká-)
finomságát jellemzi e szép elha- latokra.
tározás. A gazda és munkáskőrök tagjai I

Ennek ismertetésével"A SZIV" Szent István király napján Ilálaadó
ujság igen életrevaló eszmét ajánl istentiszteletre jönnek össze meg
megvaJósitásra az ország katolikus köszönni ~ sok jót és sikert a mi:l-
népének., den áldás Urának

A Kongresszus napjain több ezer Ugyanekkor megjutalmazzáJ, fi

pap misézik Pesten, s a pápai legá- I sokgyermekes anyákat. Ajelentke
tus miséje alkalmával óriási méretü zések" plebániáll történnek, Csak
közös szentáldozáson legkevesebb azok tarthatn.;c számot az értékes
kétszázezer ember járul az Ur Tes- jutalmakra, akik 1927 óta legalább
tének vételéhez. öt gyermeket hoztak a világra, il-

A magyar katolikusol< nemes ér- lelve szülnek a jolyó év végéig.

zületét dicsérné, ha az ostya anya- Építkezések. A rnirhói munkás
gát vallásos buzgóságát kifejező otthon nagyterme tető alá került
módon adnák össze. Ugyancsak hatalmas iramban folyik

Hogy történne ez? a polgári iskolai tornaterem épitése
is A napokb3n tetőzetet helyezik a

A vallásosan élő emberek, elsó- már felrakott fl:llazatra. Október vé
sorb!!n a vallásos egyesületek és géig mindkét középület elkészül és
társulatok tagjáÍ ugy ajánlják jel november 5-én megszentelést nyer.
önmegfagadásaikat és erénycseleke
deteiket az Eucharisztikus Világ
kongresszus sikeréért, hogy készit
senek egy kis zacskót, vagy vegye
Tlek egy dobozt és napröl-napra
annyi buzaszemet tegyenek abba,
mint ahánv. önmegtagadást vagy
erénygyakorlatot végeztek.

Lesz, aki ötven, aki száz, sót
ezer szemet gyüjt össze, de mert
az egész: országban végzik, remél
hető, hogy ebből az erénygyakor~

hltokkal megszentelt buzaszemek
összeségéból süthetik majd az ün
nepnapok egész ostya szükségletét.

Minden egyes buzaszem, Jisztpa~

rány az Urnak tetsző cselekedetról I
számolna' be. A gyüjtésben részt
vevó minden lélek azzal fi tudattal
imádhatná az Eucharisztikus Jézust,
hogy Istenségének földi burkához,
azaz az ostya előkészítési anyagá
hoz ó is hozzálldta az ó jószándé-
kát, önmegtagadását és erényeit. I

Kérjük az endrődi hiveket, sziv
leljék meg e nemes tervet, gyüjtsék
a buzaszemeket Krisztus eucharisz
tikus testéhez, kedves figyelmüket
jószivvel fogadja és megáldja az Ur !

A mani!ai kongresszistak aján
déka Franeonak - 250.000 font.
Burgosból jelentik: Halalmas aján
dékot nyujtott ál egy kííldöllségFranco
tábornoknak Burgosban. A. manilai
Eucharisztikus Kongresswson gyilj
lést rendeztek a spanyol háboru ár
vái részére s ezt az összeget most
adták át A kongrrs<:zus alatt éksze
reket, aranyat, ClÜ"I(iI, ka:pereceket.
medáliákat slb gviljlöllek s ez
250,000 fontot lelt ki. A fejedelmi
adomány kizárólag a hadiárvák ja
vMa fog szolgálni.



EndtM, J9311. julius 15.
_._.,.----~-------,..-.-_._~-
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.A faluért
· .Rendkivül érdekes és eredménye
iben .'fonto:> mezőgazdasági "szak
gyülés" zajlott lea napokban a
Katolikus Népház mozitermében.

Az endrődi Nemzeti Egység Párt
,~ának 'érdemes vezetői: dr. Tüköry
·József nagybirtokos, diszeln5k, Kal-
·már Imre elnök és Klinghammer
·László főtitkár nagyválasztmányi
gyülésre hivták meg nemcsak az
endrődi választmány 120 tagját,
hanem a vármegye jelentősebb he
:~yeinek NEP vezetőségeit is.

. Junius 27-én délelőtt egymásután
étkeztek akiküldöttek Gyuláról,
IBékéscsabáról, Orosházáról, Szarvas
rói, Szentandrásról, Nagyszénásról,
Békésről, Mezőberényből,Kondoros
rói, Gyomáról és Ujkigyósról, vala
mint Rajk Endre a Hangya Szövet
kezet osztályvezetője, Papp Sándor
'NEP központi titkár, Vági Márton
gépészmérnök, dr. Molnár Sándor a
·Nem7.etiMunkaköpont igazgatója,
dr. Piukovich József a Zöldmező

Szövetség orszúgos felügyelője és
sokan mások.

A. választmány i nagygyülést köz
ebéd előzte meg, amelyen a vendé
geken kivül a község összes társa
dalmi egyesületeinek kiküldöttei

.megjelentek mintegy 250-en. Az
izes, magyaros ételek élvezete után
.dr. Tüköry József diszelnök Magyar
ország kormányzóját, dr. Hunya
Benő .ügyvéd, NEP propaganda-tit
kár a vendégeket, Papp Sándor a
magyar egységen dolgozó gazdatár
sadalmat, Klinghammer László az
ország népszerü miniszterelnökét :
dr. Darányi Kálmánt köszöntötte..
· :Délután 2 .órakor érkezett vÚ
m~gyénkfőispanja: vitéz dr. Rksóy
Uhlarik Béla nejével, majd vitéz dr.
Márky Barna alispán feleségével
egyiiU. .
. A főispáni párt a községházán az
elöljáróság .élén dr. Sorbán Jenő

.főszolgabiró üdvözölte, !llajd Har
sá~yi Böske nY4jtott át pompás
rózsacsokrot a föispánnénak. A köz
gyülési ,teremben Harsányi László
főj~gyzőeszmékben gazdag, lelkes
.beszédben vázolta .a. Főispán rend
.kivül .értékes .közgazdasági és szo
.ciális mu.pkálkodását, s kérte a Fő

ispánné·Oméltóságát, hogy odaadó
.szeretetével, jóságos,.megértő támo
gatásávalsegitse elö férjének sok
oldalu és nagy energiát kivánó
munkásságát. ..

A. mély hatást keltő.beszéd után
a.NÓI-Liga nevében Vörös Klára
tanítónő, .a Leányegyesület nevében
S;zabó Esztike, az endrődi gazda
Jányok nevében pedig Kalmár Esz
ter üdvözölte a főispánnét és buza
kalász-koszorut nyujtott át neki.

,Ricsóy" Uhlarik főispán ugy a ma
ga, .mint a felesége nevében hálásan
köszönte rceg a meleg .fogadtatást.
Igérte, hogy a jövőben is szeretet
tel gondol Endrőd szorgalmas gazda
népére, és a mostoha életsorssal küz
dő munkáscsaládokra. Forduljanak
mindenkor bizalommal hozzá, min
denkit :szivesen .lát ésa lehetőség

hez ,képest támogat, mert· főéletcél
ját.abban látja, hogy a kormány
zására .' bizott megye lakosságának
fontos kö:z:gazdasági, szociális és
táFsadalmiproblémáit minden erejé
-vel 'ésáldozatosmunkával is előse

gitse.
'. A: lelkes· éljenzéssel fogadott be
széd után a föispáni pár Kalmár
bnre közs~gi birónál . és 'Csernus
Mjh,~ly . apát-plebánosnál, mi~t: .az
endrődi e2')'hazközsé~. fejénéi tel t

látogatást. Eredetileg több látoga
tást is tervbe vett a főispán, dr.
Tüköry Józsefnél ,és a falu vezető

egyesületeinek elnöl:einé! de a dél
utáni endrődi és gyomai programm
zsufoltsága miatt iiJetők kérésére
ezeket későbbre haiasztotta.

Vitéz Márky Barna alispán t és
nejét Tüköry Jessy és Szuromy
András káplán, majd dr.Sorbán
Jenő és Csernus Mihály üdvözölték.

NAGYGYÜLÉS

A Népház nagy mozi termét
szinültig megtöltő hallgatóság előtt

délután fél 3 órakor nyitotta meg a
NEP endrődi elnöke: Kalmár Imre
biró_ Örömmel köszöntötte a főis
pÁn és alispán urakat, akiknek nagy
szerü munkásságát az egész várme
gyében értékes alkotások dicsérik,
s akiknek jóindu!atu megértését és
bökezü támogatását az endrődi nép
az inséges esztendőkben különösen
tapasztalta, üdvözölte a .pesti és
vármegyei vendégeket, s felkérte dr.
Tüköry József nagybirtokost beszé
dének megtartására.

AGYÜlÉS CÉLKITÜZÉSEI.

Tüköry logikus, széles politikai
látókörre valló beszédében taglalta
azokat . a fontos .és inegvalósitásra
váró mezőgazdaságiés szociális kér
déseket, .amelyeket .még Gömbös
Gyula akart végrehajtani, de ennek
sajnálatos korai halálával azoknak
megvalósitását az ország népe

.Darányi Kálmán minisztere!nöktő!

várja. és kiváló képességeit, munka
biráiM, szociális érzékét ismerve,
jogosan remélhet is. Tudja azt a
miniszterelnök, hogya magyar nép
sorsa a magyar Alföldön dől el és
kötelességérzete indit ja ·arra, hogy
az Alföld legfontosabb nroblémáit;
öntözés, .uthálózat fejles:dés, áru és
állatértékesités, közérdekü munka
alkalmak biztosítása stb. megvaló
;sitsa. Viszont az Alföld magyarsá.
gának· fokozott mértékben kell arra
törekednie, hogya felénk irányuló
kormány~bizalmat egységes munka
bekapcsolódá~saI a jövőre is kiér
demeljük és a köz javára kellőképen

kihasználjuk. Végül fd!-.érte a Fő

isp&nt, hogy a párt uj vezetőinek

megbizó-Ievelét adja át.

A FŐISPÁN BESZÉDE.

- .Örömmel jötlem Endrödre és
kedves kil(elességemnek:leszeklel~ge!.

amikor a Nemzeti Egység Párt or
szágos vezéréneK Darányi Kálmán
minis~terelnök ú.r J~xelleneiájána k ,
megblzásából a Járásl és a községi
NEP szervezetek vezetőinek átadom I
a már elfoglalt tiszlségUkre szóló .
megbizóleveleket. Átérzem munkájuk
fontosságát és tudom, hogy csak az
egységes munka és egységes nem·
zeti közvélemény adja meg az eröt
a kormánynak, ugy belpolilikailag,
mint kUlpolilikai tárgyalásai során.

A föispán ezután átadta, G. Nagy
László, Kalmár Imre, Kovács. Libor,
Varju Imre,űrbók józsef és .Uhrin
Mihály pedig átvették megbizóleve
Iliket, majd Orbókjó7.sef If öszönetet
mondott a beléjUk helyezell bizaloméri
és tisztségviselő társai nevében is
megIgérte, hogy kitartanak a meg
kezdett uton.'

A HÁZIIPAWCÉLJA.

•Következett .V á g i Má r t o n gé
pészmérnök ,előadása a háziipar 'Ié-

..nyeg~r~l és, lont~&ságáról.. Hangoz
tatta, hogya háúipjr nem népmü- I

. vészel, hanem épen ugy termel, mint
más ipar. Tiltakozott az ellen, mintha
a háziipar kontárokat nevelne, mert
minden inkább távol áll tőle, .mint
az, hogy az iparosok keresetét ron·
gálja. Ez még ·abban az esetben sem

.következik be, amikor a háziipar pi
acra dolgozik. mert a háziipar által
eIOát.lit?" áruk rendszerint annyira
speciálisak, hogy azok elöállitásaval
az ipar nem nagyon foglalkozik.Vé
gül arról beszélt, hogya háziipar
nem .megélhetést akar nyujtani, .ha~

nem az üres léli hónapok alatt akarja
foglalkoztatni a falusi lakosságot és
ezzel lehetőséget kiván nyujtani arra,
hogy nyári kereselöket kiegészítsék
és megélhetesilkel biztosabb alapokra
helyezzék.

A nagysikerü elöadáshoz vitéz dr.
Ricsóy Uhlarik Béla főispán meg·
jegyezte, hogya háziipar megindi·
tása és fejlesztése terén szivesellse
gilségére lesz az endrödieknek, ha
kell, anyagilag is támogatja öket,
csak forduljanak biza lommai hozzá.

AZ ÖNTÖZt:S MEOSOKSZOROZZA

A TERMt:ST.

Kieoitz Vilmos
a gyulai ármentesilö igazgató fömér
nöke az alföldöntözésröllartott mind
végig rendkivOl érdekes elöadást.
Rámutatott arra, hogy az öntözés
nek elsősorban ott kell fejlödnie,
ahol a lakosság sUrU, mert itt több
termelésre van szükség és mert az
önlözéshez igen sok munkáskéz kell.
Előadása további során számadatok-

.kal igazolta, hogy micsoda előnyei

vannak az öntözésnek. Tengeriböl
például. az öntözetlen területen, 25.32
métermázsa, az öntözött terOleten
35-40. q lengeri terem katasztrális
holdanként. Burgony~ból l hold
öntözött terülel 140 q termést, az
öntözetlen terUlet esaktiO-70 q
termést hoz. A. bolgárkertészek egy
katasztrális hold öntözött terUleten
évenkénl minimálisan 1500, maxi
málisan 4500 pengő értéket is ter
melnek. Igaz ugYiW, hogy ha min·
denki állér az önlözésre, ugy be·
következhetik az ugynevezell tulter
meiés állapota, amikor az értékesi
tés majdnem leheletlenné válik. ellő I
azonBan mindaddig nem kell tarIa
nunk, amig a sajátszükségleteinken
kivül ,egész Nyugat- és Északeurópa
~zíikségJeteil ki nem elégitelIUk.
Piacunk tehál böven volna, ciiak a
többtermelés legnagyobb előfelléte

Iéi, az öntözést ~;ell meg-valósilani.
Dr. Molnár .Sándor, a Nemzeti

'Munkaközpont igazga!ója a kormány
s.zociális intézkedéseit ismertelle, majd
ftgyelmeztelella liberalis sajtó tö
rekvéseire. amelyek szöges eJlenlét~

ben állanak a nacionalista népi
politikával.

A Rt:T-jAVlTÁS fONTOSSAOA.

Dr.. P i u k o v i t s Józ s e f a
:Zöldmezö .Szov~(ség i2azgatója az
álléltlenyészlés fejlesztésével kapeso
lalban a takarmány termesztés fon~

tosságát fejtegel/e. A Ounánlul gaz..
dája sokkal több pénzt vesz be ~I

latjaiból, . mint a liszánluJigazda,
pedig ott nincsennek oly nagy le
gelók, mint a Tiszánlulon., Ez pedig
azért van igy~ mert a rétgazdAlkodtls
olt fejletlebb. Ezt kell megcsinálni az
Alföldön is az öntözés bevezetésével.
A· békésmegyei' gazda igen tanulé
kony.. Évről-évre fejlődik nemc~ak
marhaál.lománya, de juh tenyésztése
is. A trágyát adó és a szánióterület
bőségesebb termését biztositó jobb
trágyázás kivánja az állatállomány
szaporítását, ez pedig a több és jobb
takarmányozást.Ezért·elsörangu, fon
tosságu '7' o azönlözéssel kapcsola
los. jobb rétgazdálkodás.

MARHAHIZLALÓ ISTÁLLOK
AZ ALFÖLDON. _. .

Rajk ,E nd r eaz,Országosijé\l)
gya Slövetkezeto8ztálYJga~galQjll~
t~ karmány- termékek hlgjobp .ért4ke
sl~élének a szervezett .hizlalást ta~U~,
mmt amely a .mai állalárakmeIl~U

a gazdára nézve.a legelönyöseb~.,~

állam kereskedelmi szerzödései '''aló~
szinUvé teszik, hogy n~gyobl:>,ár,zu·
hanástól .a köze! jövöben ,nem .kell
larlani.s igya hizlalás rentábiliS.:
Mivel a Iiszántuligazdák kisméretU
istáJlói legtöbb .helyíHl nem .alkal
masak a jqszág szaporitástelöldézö
hizla J~sr~ szöyetkezetía lapon kel~ meg
valósItam a hlZlalást•. Örömmet jeleni
heti, hogy az Országos. Haligya
Központ Békésvármegyében ,két
helyen állit fel a közeljövőben ,~zO·
vetkezeti marhahizlaló istállókat.' A
hallgatóság nagy éljenzése mellett

igérte, hogy me~vaJósiláseset~np:z

egyik:marhahizlalószövetkezetf istállót
EndrOdre helyezi. .

·INDlTVANYOK.
Varju Elek gazdálkodó, ,a .varjasi

körzet. elnöke az alábbi javaslatokat
terjesztette a választmány elé, 'me~

Iyet az ·egyhangulag ,elfogad6tt.
1) ,,1\ körösvidék népe méJy l há~

,Iával adózik Dr. Darányi :Kdimán
földmivelésügyiminiszter .urnak a
szikes területek javilása ·érdekében
nyujtott állami kölcsönért. ·l\JázattaI
kéri vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla
főispán urat; mint ekift több termelést
eredményezőtalajjavitlllii;akciét c,az
elmult évben meginditottn, hogy an~

.nak folytatását :és jel{'ntékeny i lciter~
jesztését hathatós .közbenjárásávat-o
Földmüvelésügyi Miniszter Urnál,R
f. évre is kieszközőlni méltóztassék".

2),,1\ tiszáatuli falvak és Janyák
kisgazda és ,földmives népe·aláza
tos kérelemmel fordut.a Nagymé1tó~

ságu M. kir. Vallás- .ésKözoktatás
űgyi Miniszter Urhoz, valamint tá
mogatás céljából a Földmllvel.és1i~JYi
Miniszler Ur Úexcellenciájál\oz, hogy
a 15 éven alulileventeifjak kiké.p
zését az ismétlő iskolák keretében
a köznapi tanitási idő alatt ~ eset
leg tornaóra beállításával - keg'yes~

kedjék végeztetni, s a vasárnapi
levente oktatásra csah: a t5 éven
felüli ifjak rendeltessenek. . .

Lehetetlen áll<!pot az, hogy vas.ár
naponkint a gazdálkodásban vala~

mennyi használható fiu-gyermek el
tá,,·ozzon a tanyáról, amikor a tallya
őrzése, jószág gondozása és .legel
tetése, kisebb munkák .végzése. fel
tétlenül szükségessé:teszik a kisebb
pásztor-gyermek otthon maradását, 1\
családapát fontos ügyek, kötelessé
gek szólítják a faluba, vagy vásá
rokra,.a tanyAt és jósz4got őrizet

nélkül'nem lehet .hagyni.
,De a ·Ievente oktatás ,al~posabb

végzése '. és megkivánhatóbb több
eredméJ:Jye is sürgeti a ,15 évenfe~

!üIi u. n. "legénytábor" .elkülóníté
sét a még .zsenge, inkább ,jMékot,
könnyebb sportot, mint ,komol;y fog
lalkozási .szerelő· g!lerme~ek.tóJ., Mig
~zek a, beállított torna-órlÍn ~önnyen

elsajátilhatják a levente.oktatás.,reá
juk vonalkozóanyagát,. 1.!9!l~nakkor
a felnőtt, legények .is szivesebben
járnak a levente. oktatásra, .mert. nem
gyerekekkel. eg~ütt:képezik ..óket.

1\ választmány elhatározt?, hogy
ezen inditványt; pártoló :fe'terh~.sztés

céljából ,BékésvármegyeTÖl'vény
hatósági . Bizottsáqa .elé. terjeszti,
mert a nagyobb jfjak 'SPOft~, ,ka.to
nai. nevelése és oktatása, .valcHnint
8, falusi. lakossáq ér.deké.be.nJeJt.ét
lenül kivánatosnak éssürgósen~m~g
valósitandóaak tartja ,.8 .,Ieventll
kezdő-korhatárnak t 5 .l? ne való fel-
emelését." .

.3), l\Já?attal.kéri. 8 választmány fi
Főispán ur Óméltóságát, hog!:! a



4; oldal HÁRMAS- KOROS Endrőd, )037. juliuil5.
c " ($

fiunak a vakok intézetében v.aló...,
tatlasán<)vB'boiket -é\tte--ehiállalta.

/1\ -KoiIdöros-mezóturi ut hozzájáru'~
lásából még fennálló 2000 P. tarto
zást a jövő évi költségvetés terhére
m€gszavazta. Elrendelte, hogy a hő~

s§.k_szobrán..15lLliósLhiüöttuitk.J!e
v.e, meJyel{még felvé.sve nincsenek.
~ivésess.ens~·.A pl~ vásáf~éL
rendes karbantartására 250" 'P::'ót
szavaZö'ff-meg. Az ö·zv. 'Nagy Ist~"

v"ffiít"leféTe hllz eladása tárgyában
végleges döntés nem történt.

Végül Gyuricza Máté é~' Sóczó
Józsefnek azon kéreimét, hogy az
O. F. B. eljárás során részükre jut·
tatott házhelyek vételári1ból a köz~

ség a folyó évben történ! véglegei
megállapitfls~;al szemben mutatkozó
többletet visszafizesse, nem teljesi~

tette. mert az O. F. B. itélete erre
lehetőséget nem ad és a községet
nem kötelezle.

1938 és 1939 években való kiépi~

téséről.

Nagy köszönettel veHe tudomásul
8 vármegyei thgi. bizottságnak azt
a határozatát, mellyel az endrődi

egészségvédóház átalakitására és
berendezésére ~ községnek 8000
P. segélyt juttatott, s ezé.d köszö-
netet szavazott meg a thgí. bizott
sáQnak, alispán ur Öméitóságának
és a tiszti fóorvos urnak. Egyben
tudomásul vette a Stef~niának azt
li bejelentését, hogy bizonyos felté~

telek mellett hajlandó az egészség
védő házba elhel!lezni az intézmé
nyét."... '. c. l. -' ("

ApiaÚér burkolásl'J1 tárgyában a
köz~-slIfeytette-:t kezdeménye-
ző lépést azzal az elhatározással, II leventenap
hogy évenként külön-külön meg- junius 20-án zajlott le a községben
nllapítandó összeggel megkezdi a naqy erkölcsi, de kevesebb anyagi
piactér szakaszonként való beburko- sikerrel. A7. erkölcsi sikert biztosi~

lását, illetve elrendelte, hogy az tották elsósorban derék leventéink,
elóIjáróság az előirányzott össl:eget akik hosszas előkészület után tanu
tartalékolja és időnként egy-egy bizonyságot tettek nagy készültsé-

gükről és sporlszeretetükről. Kfilö
szakaszt kiépittessen. Utasitotta arra nösen a lövészetben vivtak ki olyan
is az elöljáróságot, hogy valamely poziciót a gyomaiakkal szemben,
utépitö céggel I:l piactér egyszerre mely minden elismerést megérde
való kiburkolása tárgyában lépjen mel. 1\ sport terén kétségen kivül ft

érintkezésbe azzal a feltétellel, ha gyomai leven lék vezettek nagy ál~
tBlánosságban, de ha figyelembe

vflllalat hajlandó lenne amortízációs vesszük az endrődi tanyarendszert
kólcsönt nyujtani a községnek. Az s levente kiképzésnek ebből folyó
1938 évre 2000 pengó beállitását nehézség~it, azt kell mondanunk,
hat<íroztlJ el. 1\ körösöntuli hid~k- hogy leventéink semmiben sem áll~

hoz szükséges földmunkákra 2500 nak hátrányosabban. Egyes csopor-
--- . . . - . - . ~ tok pedig, mint a (sejti, fölénybe ls

_J2..en~ó_t szava:mtt m~.g. -Tüdö'másul kerültek. A liget egész napon át
vette a közigazgatási bizottság dön- élénk forgaimat mutatott s hangos
tését, mellyel fi !!!!9ylaposi-állo!I.!ásJ volt a levente zenekar muzsikájától.
.Endrödi-tanyák"-ra "áltoztalta. 1\z 1\ versenyt megtisitelte megjelené-

'áprilisi közgyÚiésen elfogadott hus- sével Siposs Aba ezredes vm. test·
nevelési felügyelő,' dr. Sorbán Jenó

vizsgálati s7.abályrendelelet a felet- fószolgabiró, dr. Tüköry József !!

tes hatóság módosítás végett visz- levente gyesülel díszelnöke és még
szaedta. sokan a helybeli és vidéki tiirsada-

A közgyülés a módositást, mely Iomból. 1\ verseny után az idő
a korcsmárosok és itaimérök vágó- rosszra forduH és a hosszu helek
hidi kényszerére vonatkozik, jóvá- óta kifejezett erőfeszités, előkészü

hagyta. A ballai legelő okszerü ki- let kárba veszett és anyagilag n8
használáso céljából elhatározta, hogy gyon lerontotta a sok-sok szeretet
a' község birkanyájal szerez és azzal tel és fúrnds{)ggal lIIegszervezeH
fogja legeltelni a ballai le~előt, leventenap eredmenuél. Zuhogó
miáltal a ballai 3zénatermés nehéz- esőben kelleti hirtelen abba hagyni

. kes és drága betak.aritása lesz m~g- mindent és áthurcolkodni a NépháJl":
oldható. A jövő évben 100 drb. ba, ahol a rossz időjárás ellenére
anyabirkát szereznek be. is rengeteg ember folytatta 8 SZZl-

1\ hivatalos légoltalmi szükség- badb(ln tervezett táncvigalmnt és
letek felfedezését egy kebelbeli köl- hallgatta II m. kir. honvédség II-ős
csón felvételével biztositotta, melyet számu csoportjának kitünő, htlza
7 év alatt fizet vissza II község II fias, szivet-lelket megrázó gyönyörü
hitelező alapoknak. Megszavazta az miisorát. Maguk a regósök is látták
országgyülési választásokkal kapcso· a rendezőség nagy igyek12zefét ts
lnlos katonai beszállásojási költsé- megigél'ték, hogy augusztus 29~én,
geket, és ,.eJhalározta,-ho.gy.193.9 ~Y;- vagy szeptember 5-én megismétlik
ben ~Ji.ö.zpontí·temetőben rav-atato::." müsorul{at. Erre a • pót-majáiisra"
zó helységet állit fel. Gondoskodott az egyesület az előkészületeketmár
8Középületek li1imyainak pótlásáról is megtelte, s valószinü, hogy 1'1

és elhatározta, hog!-l a vármegyei Legényegylettel karöltve fogja meg
állategészségügyi alapból egy Nort- rendezni ezt (lZ ünnepségeI.
hon Imtnak a vágóhidon való felál- fELÜlfIZETTEK : Vitéz dr. Rie!óy-Uh
litásához segélyt kér. Elrendelte, tarik Béla főispán 10, dr. Tüköry JÓl:sef
hogy a hika istállónak már a mult na~ybirtokos 50, Csernus Mihály ap~tplebá-

nOS 20, dr. Sorbán Jenő fószolll'abiró, Alapy
évben elhatározott álhelyezésének Andor, Schmoll Jenő. Timár Imre v. biró,
keresztfil vitele céljából a jövő évi V..rju fülöp, Kovács Dániel 10-10, TimÁr
költségvetésbe 3700 pengő állittas- Gyula, vitéz Baranyai István, dr. Cseh Jó
sék be. A kondorostanyai két esküdt zsef, dr. Timár Sándor, dr. Haviár Gyula,

Kaposi Márton, dr. Bartha János, Szabó
fizetését megjavitotta olyan összeg- József, Fülöp Jáno!! és Zudor János 5-5,
gel, hogy a fizetés a belterületi es~ Harsányi László, Kovács Libor é! dr. Weisz
küdtekével egyenJó legyen, s utasi- Aladár 3-3, ürbók József 2.50, Walthier
tolta az előljáróságot, hogya nagy Györg-y. dr. Tóth István, Bencl:e József,

Varju József, Kovács ferenc, Kovács Sán
drágflságra való tekintettel a sze~ dor, Grósz Sándor 2-2, Kalmár Imre, V.rju
gődményesek megsegitésére családi J. Imre 1-1 és N. N. 1.10 pen~öt. A r-,
pótlék juttatására nézve javaslatot dező!lég h,jlá! köszönetét tolmác<olja " fe
dolgozzon ki. Fogyasztási adókeze- lülfil:etésekérl. Felhivja a lakosság figyelnlét

al: aUjl"usl:tus 29.-i ünnepsógre azzal, hOfY
Jőnek elmtlr~dt mult évi t l! pengő lI'le."ielenéséval és támog'lltásáv.1 llleveatc"
ílltBlék~t IdlltaHa és Timár Jenó vnk ze .. ' '~Ie.itését .eiiti "ló,--- -----.

Endrőd "parlarnentje".
II képvise16testfilet junius 25

én rendkivüli közgyülést tartott. A
közgyülés tárgysorozata a jövő évi
költségvetésre való előkészület szi~

nezetét hordotta magán, mert sok
fontos kérdés szerepelt benne, me
lyeknek megoldását részben a köz
óhaj, részb('n pedig a felsőbbható-

ság rendelkezése sürgeti.

Elsősorban is ujjáalakitotta II

községi iskoJaszéket, melynek tag
jaivá a következő három év tarta~

mára Iványi István, Varju Ferenc,
Gyuricza Imre, Kalmár Imre, Har
sányi László, Kovác~ Sándor, Ko
vács Vince, Hornok István, dr.
Cseh Józsefné, Kovács JJ1ésné, Du
da Lajosné és Kovács Ferencné
endródi lakosokat választotta meg.
Ujjáalakitotta az iparos tanoncisko
lai felügyelőbizottságot, melynek
mandátuma szintén lejárt. Elnökül
Csernus Mihályt, tagokul : KurilJö
Vince, Vaszkó Lajos, Timár Meny
hért iparosokat, Fehérvári Ferenc

. tanitót és dr. Cseli József orvost
választotta meg négy év tartamára.

A....fQ.iggyzői lakás épités ügyében
a kiküldött bizottságot ujaDb meg
fontolásokra és javaslatokra utasí
totta. Az Q~ lakosok róm. kat.
iskola környékére egy Nprthon-kut
megfuratási költségei re 1OOO peng~

hozzájárulást szavazott meg az
t 939 évi költségvetés terhére és
jóváhag!Jta a nagyJnposi iskolának
a róm. kat. egyház részére való
átadásának feltételeiről szerkesztett
és megkötött szerződésI.

A~._és->BaUhyániutcák.ösz
szekötése tiJrgyában végleges dön
tés nem volt hozható, mert a kép
viselők határozatképes számban
ezen tárgyra nézve nem voltak je
len, de az ügy a község és Uhri.l
Ágoston kölcsönös engedékenysége
folytán a megva~ósulás reményével
kecsegtel. Rendezte II közgyülés a
rendőrség ruházatát oly-'módon,
hogy egyik évben nyári, másikev-.
ben pedig teli rITli8tkapnak, -mert
8Z eddigi rendszer alapján juttatott
ruhailletmény nem volt megfelelő,

miután 8 téli ruhának négy évenként
való juttatása fi rendőrség lerol1
gyolódását eredményezte. 1\z uj
rendezéssel szemben az évenként
való nyári ruha illetmény megszünt.

Felsőbb rendeletre megállapitotta
a községi közdílJ,ó.--ut.ak jelenlegi
hálózatát Orvosolta a körősöntuliak

nak régi hid-ügyi panaszát, s e
szerint lIZ Iványi-hid/JI már is hely~

relÍllitották: a jövő évben pedig
.me.g.épif - cseJ1LlsJ5.Q.~oz vezető

-uton,hidat és helyreállitják a
.Sze..1tm iluá.szugb }Le-z.e tö_..mJ.lJ..d.ké.L
~liár.ót.-.Homoki József részére az
utszabályozási vonallal levágott te
lekrész kártalanitásár8 500 pengőt

szavazot! meg. 1\ gyümölcsterme
lók egyesületébe alapító tagul be~

lépett a község, az iparos dalkör
nek pedig 3 éven keresztüi 30-30
pengő segélyt juttatott. Gondosko
dott az ujtelepi szfikségjárdáknak
és II templom sikl1tor jl!rdájának

nagy aszályt szenvedő körösöntuli
vidék gazdáinak adókedvezményt és
vetőmag-juttatástkegyesen kieszkö~

zölni méltóztassék.
ll) Klinghammer László az end

.rődi gazdakörök indítványát ismer~

tette, melyet a váiasztmány egyhan
gulagmagáévá tett.

,,1\ Nemzeti egység Pártjának
endrődi tábora mély alázattal kéri a
Nagyméltóságu M. kir. Földmivelés
ügyi Miniszter Ur Onagyméltós~gát,
hogy az endrődi hid mellé - a
.Hármaskörö~ hajózhatóvá tételével
kapcsolatban - egy nagyobb állami
gabona~magtdrt létesiteni, vflgy
ahhoz, amennyiben községi, esetleg
szövetltezeti alapon történne, meQ
felelő államsegély t kegyesen juttatni
kegyeskedjék."

E kérelem előterjesztésére kül
döttséget szervez, melynek vezető

jéül vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla
főispán urat, tagjaiul vitéz dr. Márky
Barna alispán urat, dr. Sorbán Jenő

főszolgabirót,.Cse mus Mihály 21pÓt~

'plebánost, Kalmár Imre községi birót,
Harsán!:)i László főjegyzőt és a pórt~

vezetőség négy tagjM kérte fel.
1\ Körös hajózás meginditásával

a magtár létesitése elengedhetetle
nül fontos közérdek. Viszont Endrőd
község partmenti és központi fek
vése, nemcsak 26 OOO ka!. hold ha
tárát, hanem a szomszéd nag!:) he
Iyek: Kondoros, Turkeve, Mezőtur

déli és keleti, Szarvas keleti, Mező

berény nyugati határát tekintve is a
gabona-magtár létesitését az end
rődi hid mellett ajánlják. Annálin
kább, mert Endrőd észak-dél-kelet
nyugati irányban kövesutt:ll rendel
kezik. I
Elhatározta a nagyvála<;ztmán'y, hogy I
az akció felkarolásB érdekében meg
keresi Endrőd község képviselőtes

tületét is, hogy e fontos közgazda- I
sági kérdés megoldását sürgősen I
inditsa m~g."

. Főispán nagy figyelemmel hall
gatta a javaslatokat és készséggel
igérte jóindulatu támogatását azok
megvalósitása érdel{ében.

Végül Kalmár Imre elnök mon··
dott köszönetet a nagyértékü, min
den egyoldalu pártpolitikai szem~

pontotmellőzőszakszerli előadások

ért. Reméli, hogy Encrőd népe kel
lően mérlegeli a kitünő feJvílágosi~

tasokat, azokat megszivIeli és oda~

adó lelkes munkájával, egységes
erókifejtéssel önmaga hasznára meg
valósítja. 1\ gyülés a főispán és
alispán lelkes éltetésével a Himnusz
eléneklésével ért véget.

1\ magyar jövő érdekében szük
ség van minden magyar gyermekre,
pedig a magyar gyermekeknek fele
nem éri meg az egyéves kort I 
Tennünk kell tehát valamit hogy ne
engedjük gyermekeinket idő előtt

elpusztulni. A sok gyilkos kór között
legtöbb áldozatot az ugynevezett
"nyári bélhurut" követeli. Ezt 1'I bajt
pedig meg lehet előzni. A legkisebb
bajnál is orvosi segitséget kell
igénybe venni, pár napos késés már
eglJ magyar élet pusztulását jelent
heti. Minden Ids mam~ar élet meg~

mentése érdekében a szülők az lsten
ajándékát, jövő reménységünket: a
ml'lgyar gyermeket a legkisebb baj
esetén és különösen nyáron azonnal
mutassák meg orvosnak. Minden
nie~mentett magyar élet egy lépés
sel visz bennünket il magyar "Fel
támadás" felé. Segítsünk tehát mind-

'nyájan mielőbb megérni ezt a ma
gyar feltámadást l
. .. ,. . Dr. SORBÁN JENÖ I

fŐ5zolgl'lbiró. I
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,·,:.J{~~~es vendégeket üdvözölt I Jubileum. Huszonöt éve immár, I Tavaly. amikor 13-14 pengős áron
,sz~rén!l körében Endrőd népe. Kél- amikor gróf Széchenyi Miklós nagy-, keH az uj buza, 9 Jfo-ért végezték II

· Bzáz'éve immár. hogy mai helyén 'I váradi püspök endrődi káplánná cséplést. 1\mikor most tehát az
, .. ' . nevezte ki Erdődy·Bakacs Iván uj- üzemanyag drágulását bőven fedezi
.uJjA~pÜIt községilnk,' s most volt misést. A rendkivül szerény, kedves a többlet, még 18 pengőn felül van
ei~6;811<8Ima, hogy várrnegyénk Fő- ! modOfU káplárit ;az öregebb endrő- az uj buza ár, t % növekedést kér
iSPánján.ak és l\llspánjának illusztris ,I diek ma is emlegetik és nagy öröm- nek, holott Endrőd nagy részén
~i~vestárspit vent1égültlsztelhesse. mel hallották, hogy a most már fele buza sem terem, mint tavaly, s
}\közs~g lakosságu önmaga kitün-I biharkeresztesi plebános és érseki I ig!j a gazdák két oldalról is kárt

. tanácws Szent Péter és Pál apos- szenvednek. Itt 8Z ideje, hogy a
· tető megbecsülését látta abban, hog!! tolok ünnepén tartotta huszonöt éves régi gtlzdák példájára az ifjabb
·képviselÓjénél : Kalmár Imre községi .évfordulóját pappász"nteltetésének.A endródi ga<ódák is szövetkezzenek

.blr6nál. s a várml'gye legnagyobb kézenvezetői tisztet és szentbeszé- és 10-20 gazda vegyen 1-1 cséplő-
kotx>likus egyházközsége vezetójé- det' 11 jubiláns régi jó barátja: Cser- gépet. A hajtó tralüor végezheti ti

~': Csernus Mihály apátplebános- nus Mihály apátplebános látta el. mélyehb szántást, tehát ti több ter-

n'".á.l.. I.átogatást t.ett a f6.. ispáni és 81- Jelen voltak az ünnepi szentmisén melést is elösegiti. Hat-nyolc év
Mellau Márton prl?látus, apostoli alatt letörleszthetik él gép árát.

ispán~ pár. Olyan népszeret6 és ft •kormányzói helynöl{, Boros Berlalan I
kŐz'ignzgatás népszerüsitését .kiváltó ny. ezredes, tábori főesperes, Pa- Eladó tlZ okányi-Schwarcz-féle
.. . k két I lóczy János nagyszénási plebános ballai birtok. A napokban Endrődön

. akt.. u.. s volt, amelyet csa. o. y .. t Fáb'á Bél ké . 1-' HSzékely János bedői gk. plehános, lar I n a pVlse o es ar-
különlegesen nagyszerü és II mai dr. Zih Károly .főszolgabiró, dr. sányi László főjegyzőnek felaján- I
id6k kivánaimalt átérzö, vezetésr~ Frankó Endre ny. főszolgabiró, egy- lotta megvételre a ballai Schwarcz
hl~f1totl f~rfitlklól várhtIttunk, mint htlzközségi vilúgi clnő!{, s II bihar- féle 400 katasztrális holdas birtokot. I

:vlth dr. RicsóH-Uhlnrik Bélll fóls- keresztesi járás közhivfttaJi és tár- A közeli napokbon szakértő bizott-I
. c· . B II sadalml' v"zeto'I·. Az ünnepl s'zent- ság tekinti meg ai eladó birtokot, s

R~,. és. vitéz dr_ Márk!:] ama a s- u " k Ál' I'á' d' .
misén az orszl'igoshirü debreceni allna VIC emenye a apI n Jn IIJa

· ..p..á.n...J..'. Méltóságos Asszonyok kö.z- meg Harsa'nYI' <ol va'sá 10'k tobo - a'sa't ISzent László-énekkar nagy precizi- u r . rz . I'
, vetl~n· szgretetreméltósaga feledhe-

tással latin misét énekelt. Nagyszá- Parcellázás. Az Endrőd-Gyomai
J~t'~n emléket hagyott lakosságunk mu küldöttség tisztelgése után 200 Takarékpénztár nagyobb uradalom
'~Ivél>en,hten áldását kérjük Reá- . teritékes közebéctet rendezett Bí, eladását vállalta el. A pénzintézet
;jukAldoz!itos figyelmességük ért az- harkeresztes népe a közszeretetben messzemenő olcsó kölcsönt nyujt a
i~·I:.·.; hogy kltűntetó látogatásuk álló plebános tiszteletére, amelyen vevóknek és a körülményekhez vi:-

. . számos felköszöntő hangzott el. A szonyitva igen méltányos áron J'ut-
·,En~ródöl\' ne az utolsó legyen. I' k' ék . d 'k k I I.-".' .. live ert es aJ8n e ok a epték tatja nekik a parcellázásra kerűlő

c •.··}I.lispánnnk szabadságon. Vi- meg jóságos lelkiplÍsztorukat, aki földbirtükot. Kitűnő alkalom és le- l

··t~z dr. Márky Barna alispán e hó meghatott lélekkel fogadla és kö- helőség, hogy a sokgyermekes, dol- I
~Iején hat heti szabadságrn ment. szönte a valláskülönbség nélkül gozni szerető endródi gazdák ujabb I
. . l.megllyilvánult általános ünneplést. földvásárlás lehetöségéhez juthatnak. I

•'J~Ünt halljuk, alIspánunk Karlsbádba
.,. .., .. ~. "'Nagy magyar' n'ótaest . lesif. Jelentkezni ésérdeklódni lehet rtiin-

ut~iott. hogy orvosai tanácsára ott évi augusztus hó 15~én, mel!jet a l den tléielótt vitéz Baranyai István
:bÁ~~m h?li kurát tartson. . . község tisztviselőkllra és az iparos I IgBzgatónál.

:t>Egyb.lzmegyei Főtanfelügye- dalkör vállvetve és együHesen re.n~ l Uj Il'alom, - Mint halljuk. az
,lőnk is.meglepetésszerüen" nfllunkdei': a jegyzői árvaház és fi dalkör End,ődi Kereskedelmi Rt. a rideg
tartózkodott két lIapig, A polgári nemes céljaira. A hangversenyt a I ~1'!'t:il1ir~~Egy~·aflos-i-.u+~elepre'

'r$olát látogatta meg s elnökölt a dalkör kitünó dalszámai, magánszá- viszi ál. Az épitKezesnámarosan
mf:)gánvizsgálatokon.Az elemi iskolai mok töltik ki és fénypontja lesz I megindul.

· tanerők irigHkednek fl tanárikarra, . Murgflcs Kálmánnak az országos- I
.ho.9Y dr. Beőthy Györg!.! apát, fŐlan- hirü dal költőnek személyes szerep- I SiJanyol munkások különmun.
•f~'~~yeló :ur ft vizsgála!nk u~án jött~ lése, ~ki fi mult évben is magával I kávai épitik fel a leromboll'
.lLŐk~lllCiu tIlntette kl felügyeleti ragadta a hallgatóság szivét szt!:hb~ I ttvlomokat. A granadai munkások
lá·tOgi:lllislival. Remélik. hogy a jövő ,nél szebb dalainak, irrzdentB nótái- munkaadóik nevében levelet intézfek
JlIQ~vbenmély tisztelettel és öröm-nak ~ló()dásáv81. ?arradoy Garcia érsekhez, amelyben
j~~VkÖjl!:Önthetikl?, Tanévzáró halvacsor~ 8. Nép- tudatják, hogya munkaadók heten-,
'Elek Lajos mimsztert tanácsos, ház~lJn. A~_endródl.......p~lgárt Iskola ként ~gy nap kúlönszabadságot en-I

gyulaipénzilgyigazgató az elmult jtanadkara és az elemi isk.olák tan-
napokban Endrődön tartózkodo II és I erői a"tflnev sikeres befejeZése örő- geuélye:llek számukra a vasárnapon I
ft. főispán kérésére személyesen mére a szokásos tanévvégi össz,,- kivUI, hogy ezen idö alalt helyre
vizigáita meg 8 kőrösőntuli aszá I. jövetelüket - pompásan sikerült hozhassák a lerombolt templomokat. I
I o, s t rületeket A hivatalos szemle halvtIcsora keretében - a Népház- . . I

.
y ~ .'. I b· "'ll r.endezték meg. Endro-rl intell'l~ Igy halt m.eg egy spanyol már. IlMO:.akként nyilatkozott a .Pénz- " ti A lébá t h

· üg.Yigazgató ur. hogy "kétségtelenül ! g~ns . kozönsége' telj~s számban I r. matarOl l? nos a v.Orös a-j
1:1~g!ion szomoru és liiajnálatraméltó', résztvett a "pedagógusok barátr', IÓ8ágok halálra lIéllék és amikor m~r
'i t lál kő é é összejövetelén'" és "jeles" érdem- \ a katonák fegyver.e előlt állott, a.ml

~~·I·~::S~~~~e~~tk t~az~á~8k 2~é~'·ns~:~ I jeggyel honorálták . a tanilónénik ~or éppen tU~ellll akartak, keu.vel I
:tömagja sem terem meg". Reméljük, háztartást!:ni tudományát, akik Nád- !oteIt és sz~Jnl akart. A pléb~nos Igy
hogya kert adócsökkentés nem). hem Lászlóné igazgatásával olyan szólt a klvég~ést vezető liszIhez :

···m:..:-...·..8,.;.".J.. ,.8.. d e.1 aklirsujlDlla gaz.dá.k részére. I halászlé! és rostonsült fogast és JI Testvérem, iOlelőll ezek me~ölne~,
_,,'~ harcsál . készitettek, alnel!jre még engedje meg. ne~em. hogy barálal.-

·'?~i!UDeve~é8e.k. Akormán~zö_ dr'l mostis büszkeséggel gondol. a ha- mat megö1e1le!n. A~fán odament a
··fiötler István varmegyei tiszti foor- I lasztársilság elnöke, s amelyre . ZI katonákhoz, mmdegYlket kUlön-kUlön

.
··.·...VQstés "Ringba.uer Károly. kir,' tan- II tilrjáni nemes kadart és olasz riz- átölelte é~ végül C1zeket mondolt~:

linget express-iramban nemes vetéJf •TestvéreIm, az én vallásom a sze·.
felügyelot a VI., Orbók József end- I lH~dé$sel öntözgelték nemcsak /,h relet és megb~csátás vallása. Ezén

... rődi Igazgatóltlnitót .a. VII. f_iz.etésí I' deresedóhaju öreg urak, de még/az ö~ellek át benneteket ebben az utolsó
ösztályba nevezte kl. Az elolepte- ártatlan. tanitó-kisasszonykák/ is. pillanatban és hagy szeretettel.. gon·
tésekhez'gratulálunk I I Természetesen a gljakorlati oktafá- dolok rátok. Később talá~ lelkllsme

son· épijitek és buzdultak a iendé- ret furdalást kaplo~, amIért engem
· . Kinevezés. Mezöb(>rény.· érde- .. g~k· is, S lJ. tökéletes elSajáíÍtás ér- megöltetek, ne feleltsétek er, hogy én
mes és közszeretetben álló plebánosálaek.eben "az isrIiéllés~"'f; mint a benneteket atöleHelek és hogy meg

:Gáspár István szentszéki birót a "tananyag;;-k-ö.'lJéS~-é{Íravezető mód- bocsátottam nektek. Köszönöm nek
Pápa Őszentsége pápai titkos ka- szerét kerték leckéül felvenni. tek, ~ogy megszereztétek nekem a
marássá nevezte ki. 1\z endrődi ka- mártlTság nagy kegyelmét." Aztán
toli~usok ls szeretettel köszöntik a I . Kartett csináltak az endrődi visszatért helyére és vezényelf: "Kész
le,gmagasabb helyről kitüntetett Ple-/.géPtulajdonosok. 1\z e.ndrődi gazdák vagyok és most l1'>jjetek." Osszeku!-

,bénos úrat, mert még ma issrive- .. között· nagy visszatetszést keltett a csalla kezeit, szemét az égre emeIle
sen goridolnak 8 barátságos és ló- ! geptulájdonosok·azon megállapodása és gyilkosaiért mondott imával az
lelJrü régi endrődi káplánra. '.. hogy 10 %-on alul nem csépelnek. ajkán esel! össze.

Nagy vasati sZ'erencsétfenség
történi Vecsesen. Kedden éjjel a Fe
rencvárosi pályaudvarról elindult te
hervonat egy réSle leszakadt. Al
ugyanezen sinpáron fUló szegedi sze
mélyvonat vezet.!\je a mhog6 esőben'

nem vette észre a lassan gUluló sze
relvényt és teljes sebe6ség~e/ be
leszaladl abba. A mozdonynók nem
történt baja, de az ezt követő pakli
kocsi és első kocsi pozdorjává törl.
Két halolt és tiz sebesülfje van a
szörnyU szerencsétlenségnek.

lImerika (USA) várható buza
termése A julius 1~i állapotra vo
natkozó magánbecslések szerint az
Egyesült Államok idei termése őszi
buzából 649 millió hushelre tehető

a junius l-i 659, az április t-l 665
milliós magán- és ft junius tO-i 649
millió busheles hivatalos becsléssel
szemben. A mult évi termés őszi

búzából 519 millió bushel volt. Ta
vaszi buzából 243 <junius l-én 239
és julius t -én hivatalos becslés sze
rint 100.4) millió busheles termesre
számítanak.

Az eurÓpai fajok születési
statisztikája. A legujabb adatok
szerint Európa germán és lalin népei
nél a születések száma állandóan
kevesbedik. Ezzel szemben a szláv
népek erösen szaporodnak. 18tO-ben
Európát 31.6 % germán, 33.1 % latin
és 347% szláv lak!a. J9tO·ben a
helyzet a kövelkezö voll. 34 % ger~

mdn, 24.3 % latin és 41.7 % szláv•
1930-ban a germánok százaléka 30
ra eseti vissza, alatinoké 24.4, a
szlávoké 45.6 %~ra nöll. Ha a fejlö~

dés nem változik, akkor 1960-ban
Eutópát 26.9 % germán, 22.3 % la
tin és 50;8 % szláv fogja lakni.·

Pappá szenteltek egy hires
svlljcipolitikust. A "Sainte Marie
de la Pierre-qui- Vire" bencés apát
ságban mosl szen lelte pappá Besson
freiburgi püspök Egnest Perriert, a
neves svájci politikust. A nagy On
nepségen ig~n sokan résztvettek a
svájci szellemi és politikai életMI is,
többek között Musy volt szövetségi
elnök. Perrier 1932 ben hagyla olt
a politikát, ho~y pappá legyen. Mini
államfétfit, nagyon szeretlék és~ő voll
a svájci szövetségi tanács helyettes
elnöke. A következő évben ö lett
volna a svájci elnök. Hogya nem·
zelközi életben is nagyrabecsülIék,
mutatja, hogy annakidején a szelle
mi leszerelé~i bizo!lság elnökének
akarták a Népszövelségben megvá
lasztani. Érdekes megcmHteni, hogy
ugyanakkor szenlellék pappá Philippe
.de Soucy bárót. akinek ikertesl'Jére
röviddel ezelőtt a cilt:auxi trappis
ták hoz lépetl be.

KözségI és egyház költségve
tés. Mindkét közület vezelői erős

iramban dolgoznak, hogya jövőévi

költségvetesI megállapirsák. Az egy
házközség. képviselőtestUlete julius
8-An már Jetargyalt~ az egyházi, elemi
és polgári iskolai költségvelésekel.
Bár az épilések rendkivilIi kiadáso
kat eredményeznek, az adókulcs ma·
rad a régi. A fedezet nélküli hiányo
kat kölcsön utján bizlosilja az egy
házközség. A községi l<öltségvetés is
tárgyalásra vdr. Mint ille/ékes hely
ről érlesilllünk, il tavalyi 50 %-os
pótadó I az idén sem haladja tul a
tervezet, bár itt is több beruházás és
alkotás többlet kiadása jelenlkezi~,
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Budapest keleti pu.-Gyoma --Békéscsaba- Gyula.

Vastag számok g~orsvonat, d8!t ~~:;!!l!)I, ~[+!"S\!on(!t.

* SzoJJlokig gyorsvonat. H SiulJlukig sl!beSVO!J'll

Menetrend: 1937 ~ május 22-től október 2 ...ig.
(79. 72. eId.}

Budapest i
Gyoma é

G!::Joma
Bcsaba-----

1g~~ (i.·g~__~!~i~~*_l?:~~__ .._?~~~[__~~~J I
10.28 11.58 J5.31 1'1.37 20.L[9 2.31 I

1!.l 8 12.36 16.21 18.15 21.39 3.20
--- ----

Bcsaba i 7.l!O 11.23 13.29 16.33 18.30 21.47 3.32
9~~~~~_ 17.00 1852 22.09 3.51

Gyula-Békéscsaba-Qyoma-Budapest keleti pu.
---------_. _....__._---------

Gyula i 3.52 6.58 12.12 15.45 17.44 21.27
Bcsaba é 4.12 7.25 12.35 16.06 18.10 21.46
--------
Bcsaba i 4.48 7.42 1 L 19 13.26 16.22 18.32 22.22 I
Q~oma é 5,34 _.iJ.2._1_!:~6__J!!.?O 16'~~_ ..J.~.26 ._~3.~q

Gyoma j 5.41 8.20 11.59 1'!.30 16.59 19;29. 23.33
Budapest é 10.30 fO.55 1.14.50 19.20 19.50 MOtGI!ri~ 4.50
.....-:......'..-", ......,.; •.~...- ......._ ,...-..:'::....-.;~t:".~'"~~,....,,":ft,.....c:..... ''"~..,..~_ "'l!'''__

Allatjá~ványok ~'. ! HJRDETÉSEKi.
.A",!t'"Yé"tés;né:gj~~~;::é:: 1- . -~~;Öd-:Ö;~;~-~:--
~~r;oz~~~~ér~~nJ~~mta~:r~~~I~~i~éa~~~íl Ta~aréltD8nlt8r ·R.. 'L, EnUród
többel ér, ha az állat tiszta ólat és \1 Fők' tézef G oma.TeJ:: Eri6r6d 2.
megfelelŐen változatos, a szervezete . I . tn.. • y '. ' ... "
felépiléséhez szükséges anyagokat I FolyósitrOvidlejár.atu mezőgazdas.~gi
tartalmaz6 eleséget kap. Ilyen eset.. kölcsönöket. Elfogad felmondásnét
ben, - mondják a szakértők, -küli betéleket a légrIiágasabbkamat
hacsak be nem hurcoJjákkivflln~l· a .' '" .. mellell. ' .. ' '''. :".~y,
betegséget, semmi. szükség a fertőt- "f; '., '.'

h~nitö szerekre. Népházi' Szövetkezetbeil ;·'kUÚii'ö.'
A fertőtlenités és' a lisztogalás frissárukat'olCsónkap;;~ '"

egymágt kiegésziti. Amagyar szellem
leleményessége megtalálla azt a mó
dó!, amely összeköti a tisztogatást
a feri6tlenitéssel,' idő-, munka~; söt I
köllség!öbble! nélkül is. I

Magyarországon nemrégen gyáiijál; I
a Itlóros ferlötlenilÖsz~rekel. Ezek I
nagyon olcs6 és könnyen kezelhelö J

folyadékok, amelyriek beszerzése nem
jelent nagy anyagi terhet a 'gatdának
Allategészségügyi célra ezek knzLlI
leglöbbszörnárriumhipoklorifot hasz
náljak. Ennek az az előnye az.áI131.
tenyészlésben eddig használt szerek
kel szemben, hogy Ilktiv klórl;;:rlalma
megöli az öpró élOsdieltd s elpuszlifji!.
az elszaporodott baklériumokat, sza
bad IÚ;:;larlalma pedig tisztit és feh~

ril, a tisztaságot fokozza.

A gödöllői baromfilenyésztő kisér
leti tangazdaság egyik vezetőjétöl az!
h-'llloltuk, hogy a nátriumhipokloril
fokozza a tiszlaságot és baktérium
mentességet idéz elő a felUleteken,
a kelrecek taJajjn s a vele felsurol!
faalltlltrészeken. A nátriumhipoldori- .·.-r:mlli6í,,$Siiirij"m=5;==.n;;..~~

A tiszavidéki buza régi hirne- los tisztogatás gyors, meri ez a vegy- Órák;éksÚrá,st'érri~':"
vét és becsUletét akarják vissza- szer igen gyorsan oldja a sze:myez~- . . ... ... ' "',' '..

désekel, megbil:haIÓ, mert aktiv ldórja Uvegclt' Ilagy rakl~ra,
szerezni a mskói alföldi gazda- I megsemmisiti a baktériumokat és dlsztárgyak';Úra-, ék~;-
kiáJlitáson. A Csanád-Arad-Toron- köl!ségrnegtakarilást jelent.. Egyrészt I sierjilviláS' ..' poilt'ds:
tálvármegyei Gazdasági Egyesület ez ugyanis olcsóbb,. mint az eddig tisz- i l 'aJkalrészekkel, ·16i::~
évben fennállásának 75·ik évfordu· togatásra használ! legolcsóbb szer, I l á, állás . mellett;: .saf t
16já[ ünnepli. A jubileumi ünl1epség ~ásréöszt nem SZii!tóSéghes hozzlá me!ebg~ .,i I.mfihelyemben.' ..J:g:

VIZ, s t nem IS l, a me eg VIZ e 1
alkalmából Makón szeptember 5~töl oldják, mert a klórtarlalmából ezzel _'_~-__ IP_IIII!'1II:l·~··IlI_IIII·.·I.IIII';;"IIl"·III·';IIlIJ·(III!I··"II!:'~:':'
12·ig mezőgazdasági és fenyészkiál~ veszi!. Megtudtuk, hogya kecskeméti, I ', ..
Iilást és vásárt rendez, amellyel az kaposvári és gödöllői baromfitenyész- : Az Endrőd-Gy6m~ii'a,káf~k·
egész Alföld agrikulturáját felöleli é~ tési telepen kiliiit ezzel fertőtlenit az i . pénztár Rt. mindehf6Ie·~··:·<
bemutatja. A kiáiliiáson a kU!keresk. állalorvosi föiskol'l is, killön{\sen se- I 'g' a bo' n·a>.·.n e··m'.··u~.Jo;t·'

bészeli osztályán, a Székesfehérvári
Hivatal, a Duna-Tiszaközi Mezó~ és debreceni klizvágóhíd, " Dunán· magas pinci' i~~~il, ......,.' ." ."

A
gaZdaSági Kamara, a Mezőhegyesi luli Gazdák Egycolilése GyOrberi és . V Á S Í\ R O L. . "....,:::....:;'}

lIami Uradalom is részt vesznc!c A még nagyon sok fI1~rlék<ldó intézmény •••••••••••• "'•••••••••••• ~ .G•••••• ~••• ~ .... .:~ .'•• •·....·'01:·.
kiállifással kapcsolalos Onnepi Hét Ha az álJalállománynak olyan

'á C ád éb élő I II Katolikus Nép·szövet-programm) n a san megy en egészségügyi viszonyokat teremtünk,
német, román, tót és szerb nemzeti- a tisztaság fokoxásával és a fertőzé· I .. ség Temet{{ezés~;<.~·~.',~
ségek népművészele i~ felvonul s il' sek megelőzésével, amilyen bizlori- I Segitőpén.ztár~':\".;
kiállilásnak ebből a szempontból ságot a klóros fertőtlenítés nyuj', ak- /; ... d k .

kor ryugodian nél het jUk, ho~yan" u!lan:mlO enki Onny'lhcr>-.·'
megkOlönbözleteH érdekessége lesz. közeledik a j'árváiJY a falunk elé, _ 'I ílZ clhil!á!<nás miatt jelent-.·,·;,
A kiállilás rendező irodája Makón a az a mi gazdaságunk kapujánál bi- kező gondón, megnyugvást' '.;

I l 5~erezhet milgánilk éS ési!...: .
Hagymaházban működik. zonY(l~an me-gt0rpan.. . ládjának ~ .:.
a:zuwu:z: = i zzwauwUWiZa:l&!Z!QliitE!KZ~'a~~,

Közgazdasági
rövid hire!{

i
I
I

!

Olaszországban rizskivileli tilalom j
van. - Olasz-jugoszláv gazdasági!
tárgyalások folynak. - Erósen drá- i
guI a küJföldön fl buza és a ten-!
geri. - 45.000 vagon eladó gabonája
van Jugoszláviának - Sertéseket
szállitunk Ausztriának ide~enforgalmi

schillingek ellenében. - 17 millió l

dinárral növekedett Jugoszlávia ma- II

gyarországi kivitele. - A kormány ,
minél nagyobb szabadságot igyek-I
szik biztositani magának buzafeles
legeink külföldi értékesitésénél.
Döntés előtt a buza. határidőüzlet

meginditása. - Megindult il borki
vitel, főbb piacurik ujra Svájc és
Németország. - Kitünó a mézter~

rr.és. Magasabb exportárakat várnak I
a· termelők. - Az exportcikkek I
minöségi elJenőrzés~re öt körzetet
létesitett a Külkereskedelmi Hivatal
minden kamara székhelyén. - Je
lentős mértékben emelkedett házi
ipari kivitelünk. - 30 százalékkal
csökkent Jugoszlávia buzatermése.
- Megindultak a buzaeJadások
Ausztria felé, 25 schilling a Ik.gki~

sebb eladási ár. - ~\ilánóban maxi
málták amarhaárakat.

Beiratások a felsö mezőgazda

sági iskolákba. A felső kereskedel·· I
mi iskolák mintájára szervezell, ha
sonló minősitési jogokkal és éretl
ségivel rendelkező békéscsabai, bu
dapesti, gyöngyösi, kecskeméti és
orosházi felső me1ól!azdasági iskolák·
ba szeptember h6 7-éig lehet felvé
telre jelenlkezni. A l. 7-ik élelével még I
be nem löltöl!, n~P'Y k{)zép· vagy
polgári iskolai oSI.'alyt végzett tanu
lók szárnilhalnak felvételre. Részlete- I
sebb tájékoztiitQI az i~koJ;jk. ig~zgat6i i
küldenek. I

--_.,~-~-~._~-~._- -----

'Júniusban 4.6 millió, az év első felében 74.7 :
millió pengő kiviteli többletet ért el a:
magyar külkereskedelem

Behozatalunk a mult évhez képest alig változott, kivite!ünk
. ellenben 77 ~millió ~:ngővel_ n~veke?ett -._ ~z agrá~cikkek I
. . emelkedo exportjanak koszonheto a kltuno eredmeny. . I

A Központi' Statisztikai Hivatal' és 6c~kavas és a nyers ásványolaj I
adatai szerint junius hónapban a be~ I forgalma, viszont nagyobb emeikedési
hozatal értéke 40.5 millió pengő mutat a nyersbőr, a nyers fémek és
volt (1936.' év junius hónapjában a bárdolt és fiirészeit fa behozatala,

34.7 millió pengő), ~ . kivitel wértéke Kiviteli cikkeink !tOzUI nagy rnér~ I
pedig 45.1 (37.3) mIllió pengat telt, tékben emelkede!! a forgalom: buzá-
az e havi kUl kereskedelmi mérl~~ te~ ból az Olaszországba (942273 q).3Z l

hát 4.6 (2.6) millió pengő kivItelJ AU5zlriába (80 l.782 q) és Svájcba!
többlettel zárult. . (614.750 q), rozsból az Auszlriába l

Az 1937. év első felében behoza-(612.61 I q), tengeriböl a Né~e!or- i
lal unk ér~é~e 218.5 (219.6). millió szágba (711.827 q), f,i:arvasmiHh~ból I
pengőt, kIvItelünk értéke pedIg 293.2 az Olaszországba (48.772 darab). a I
(216.1) millió pengőt tett. A külke- Németországba (10.850 darab), il 16-\
reskedelmi mérleg az 1936. első fél- here- és lucernamagból a Németor-
évi 3.5 millió pcngös passzivummal sz(~g ba (62.083 q). az Olaszországba
szemben az 1937. év megfelelő idŐ-I (15.700 q) irányul6 kivitel folytán.
~zakában 74.7 millió pengös kiviteli Nagyobb csökkenést mutat a friss
többletet mutat. . hus kivitele a németországi,: a disz-

Az 1937. év első fejében a beho- nózsir és szalonna kivitele pedig a
zalai ban az előző év megfelelő idő- nagybrilaniai forgalom megsziinése
::.zakához képes~ nagy mértékben miatt és a sertés kivitele az ausztriai
csökkent a tengeri, a korpa, a nyers forgalomban.
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A Kormányzó Szolnokon
gyars~gának uj hatalmas,
gazdasági élet kifejlődését

jelentik. ,
A nagygyOlésen Kállay

Miklós, az Or'izágos Ontözési ,'.
Hivatal elnöke, Lampl Hugő':

miniszteri tanácsos, Ereky ..:
Károly és más felszólaJókis-, "
mertelték az alföldi öntözés:, ,-'
szociális, népegészségügyi és:"'
fuvarpolitikai problémái,t. Vár-:':··
megyénkból vitéz dr Ricsóy:'
Uhlarik::Bela ' főispán::.:és-,_

Beliczay,Oéza', vezetésév~l-:i

többen résztvettek. 8Z' orszá·t, '
gos jelentőségü nttgygyüléseri~':'~~'

. , :;' '.~ -:,~~.~~ ~>:.

Az alföldi Bizottság BUg.

17-én országos nagygyülést
tartott Szolnokon} amelyen
az Alföld öntözési" terve ke
rült tárgyalás alá,' A rtagy
fontosságu gyOlésenmegjelent
vitéz nagybányai, Horthy
Miklós, Magyarorsz~g kor
mányzója is, aki nagy figye
lemmel és lelkes éljenzéssel
fOglldott beszédben fejtegette
az öntözési programm nagy
jelentőségét és azokat a
közgazdasági fejlődést elő

idéző lehetőségeket, amelyek
a 14 éves öntözési terv vég
rehajtása után az Alföld ma-

Egy halott király élő keze I
. A;; a körmenet, melyet min- vitte vidéki birtokára az épség

den év augusztus huszadikán ben maradt jobbkart, Az erek
tart Magyarország fővárosa, Iye őrzésére kápolnát emelt, de
Európa legcsodálatosabb és leg~ Szent László magyar király, aki
szinesebb egyházi és világi Un- nek fülébe jutott a c~odálatos

riepélye, Magyarország, összes ere~lye hire, visszavitette azt
méltóságai résztvesznek az óriási Székesfehérvárra, Mercurius bir
menetben - de nemcsak ök, tokán pedig megalapitotta a di
hanem Magyarország minden csöséges Szent Jobb ottléiének

~ vidékéről valók, szinesebbnél emlékére a Szentjobbi apátságot,
~ szinesebb , és. pomPbásabpbnál ahmlelynek egészen kUlönlegáe~

pompásabbnépviseJel en. üs- e yzete van a magyarorszgl
pökök" apácák, matyóruhás fér- monostorok között. Felváltva'
fiak és nők, rohamsisakos ka~ őrizték az ereklyét hoJ itt, hol
tonák, munkásuk, falusiak, kö- ujra Székesfehérvárott; ahonnét
vetjR egymást több kilométeres a törölc hódoltság sötét emlékü
sorban.- napjaiban szinte lopva szálJi-

ah~S : khoiS~~~yl;~,ne~ k~~~g:;~ -~ot~~~fejé~aRa~~~é~a~e~~~r;~~~ S IK KASZTÓ.K ,,,-,,~,,.;.,, ~~~-~~.':~~, :,:C-

primás, a puspöki kar és a mi- kal később 1771-ben került Vallástainri ~jságokJ demagóg, rek nini.. jorJiianak:iidtilt?Íst~~1~~~;;
niszterek haladnak" 'pompás vissza hazájába a nagy király né~ámitók állandó 'Inaszlagja v~lt l v~LIdsnak, lelkiism~retnek ,és~11é':.;'::,:
bald~'dUJt~latt:-vör(}s bárs,ooy_- földj ,maradványa: Mária Terézia I évhzp..dek.en__ át,8z, egyház,táJnadása.kolcsaek,;"oLLWi9Y.9D,c QY.éroa,buoese":,,...
párQán bepólyaJtjobbkezet visi- kitálynő helyezte el a budai azzal, hogya "sötétséget", a ··kö~ tek száma.-''-' ;", .," <_,"~:,,,.-:;;;:;::

ne~) A magyarok első ,,"irályá- királyi palota várk~polnájában. zépkori butaságot terjeszti. 1\ "nnd- 'Igenis megvan az éllenszer~Ma~ J:.'
'nak', i jobbkezét. ' ,Összeszáradt Azóta itlhon van a nagy király rágos emberek" szabadkőműves pá- ga Krisztus hozlal 1\z alapos: 'Iel~' ,
csonk ez, de még ép és rom- keze, a magyarjai közölt. holyai, a megtéveszíett és beszer- kiismeretvizsgálat, a hibák, bűnök ,-
latlan' rajta a hus és a bőr. Ritka és mélységes szimbolum vezelt munkásság szociáldemokrata belátása, tökéletes megbánás, afér..
Eppen .kilencszáz éves s a ma- ez a fekete kiszáradt ké.z, amely és kommunista, valamint ujabb "nyi- fiasan komolyerösfogadás-és'minck'
gyarság egyik legnagyobb nem- azé. az embe!é volt, akI Európa las" és "kaszás" szervezetei a fel~ eZllk után Krisztus;tól nyert,megbi;';~ ,
zeli, ,kincse. Ez a kéz azé a egYIk utol50 pogány nemze- világosodás' és boldogabb jövő cé- zás és hntalom,alkalmazásával.>a
királyé volt, aki népét kiragadta tét megtanitotta a békess~~ és gére alatt kezdték és folytatják te- bűnök megbocsátása és:'ft,: lelkekbe'_~"

a pogányság babonái közül és szeretet vallására. Me~szeltdJtetl kintély és társadalmi rendet felfor~ térő Kriszlus kegyelmi erejénekse-~ ,
az Egyház aklába vezette, az egy vad és kalandos fajtát, él,mely· gatá munkáikat a világ minden or- git~se 8Z e9!Jellen ellenszer ft ' oü'-<
ü(jvösség révébe., Ez a kéz vi- nek vakmerő lovasai bebaran- szágában nözések elfajulása és terjedése ,el
lágot épitett egy régi világ rom- goIták a félvilágot. A német fel- És mi az eredmény? Kit igazol len. (' ,':í

jain. Füstös aldozati kövek he- földön és Itáliában okkal éne- az idő? Felelősség Isten előtt, '. a" vallás'
Iyéno székesegyházakat és ko- kellék a hivők a zsolozsmát: ~gy slatisztika~. ~e~á.llapi.tás iga- talajából fejlődő kötelességérzet~,'B' __
lostorokat emelt, egyik kezében .,a magyarok nyilaitól ments meg z<?JJa, h,?gy "a bU:lOzeS~ ~Q!lam f.!f5.; Teremtő·, önmaga és fel~barátj~ __,
'd' I á'k k éb fő U . k t I" rasszeru emelkedese vtlagjelenseg. . á t d' . II b 001 t ",kar vo t, m SI ez en ram mm e '. _.,' Ir n a JB· a Je emes,' ecsu e eSi-"

'pásztori bot: térített, harcolt, Ezt a fékezhetetlen csupa ka- G~llkosSág, o~gYllko,sság, lop~,s,. megbizható és kötelességteljllsit6.,'
keresztelt. tonából álló nemzetet vezetHe ez r~bl~s, rágah~a:a~, a faJtalans~g ku- emberek millióit a világnak. .
> HarcoJniakellett életében és a jobbkéz a békesség és a kul- lonfele nemei tol.tlk ~e~ az uJ,ságok Viszont a ,börtönök lakói tánusit~: '.
harcolnia kellett halála után, - tura uljára, eit a népet iJlesz- nagy részét. Pedig ttzes szazszo- hatják, hogy akkor zuhnntak a becs-:
azaz elszáradt kemény ököl tette be a keresztény Európa I ros azon büneselek száma, amelyek telenség és bünözés, mocsarába,_

nem jutnak nyilvánosságra. amikor h8tat forditottakaz' Uristen->
vezetle nemzetét egy évezred nagy kulturközösségébe.Ha majd I Azt is megállapítja az emlitett nlek és erkölcsi töniériyeinek· ':, -:',
zivatarain keresztül. Amit ez a az Eucharisztikus Kongresszus statisztika, hogy a törvény által ilf- Vissza Krisztushoz IEz 8Z egyet-:,
kéz' alkotott az ma is élő való- és a Szent István Év alkalmából dözelld6 bünök között leggyakoribb len gyógyir és mentö-szer!. ' ,
ság -és a tömeg, amely utána a hivők milliós tömege látoga~- a sikkasztások száma. A békebeli ',_ Tartsd meg. II liz parancsot, éS

hömpölyög a világvárosiBuda-, ja meg Budapestet, meglátja Nagy-Magyarországon,3200sikkasz-' megszünnek a gyilkosságok (5. pa~.
d h á' t tót itéltek el évenkint, 8 kis Csor.- rancs), a lopás és sikkasztások (7.:

pest ,széles uccáin keres7tUI,jól maj) ov Jutott ez a nemze ka-Magyarországon pedig 4500~at. parancs), n rágaJmazásoké... -hazug:,
tudja ezt. a Szent lobb biztos égi vezér- Komolyan számolni kell a' bitósá- gyalázkodások (8. parancs),~ a' h8";~_
" Különös és hosszu kalando- lete mellett a haladás és kultura gok és Mr/önök szopori/ásának ter- zasságtörések. magzat elhajtások és"

kon ment át Szentistván meg- utján. Távoli rokonai még most vdvel. védekezések (6. parancs), ,. ._., '
maradt jobbkeze, a legszentebb is bőrsátrakban laknak a szeles A haladás és felvilágosodás kor- Ez,~ valóság. ,1\z ~g~há~.i~v~J()!~!
magyar ereklye. Az éppen ki-, steppéken; c! magyarok virágzó szakának szomoru gyümölcsei ezek. iskolákat, nevelőintézeteket, men~e,:,

lencszáz évvel ezelőtt meghalt kullurát teremtettek, képzőmü- Az istentelen lróknagyképüség- Jyeket és kórházakftt- állitott ,:- OZ
királyt Székesfehérvárott temet- vészettik, tudósaik, érilészeik és gel "bünözési kórlünetnek" állitják egész világon, a hitetl~n' politikai
tékei. l038-ban. 1083-ban, sportembereik az egész világon I be e gyászos eseteket, 8me~y~k és társadalmi irányzato'k pedig "'~á'

bő "váratlanul szakadtak az emberJse~ birósá ok és börtönök -szaporitás6rá'
amikor a nagy királyt szentté hiresek. Az uton. amely a r-I nyakába, s amelyeknek ellenszeret g" l '_.' , •.. _,"'_

avatták és sirját felnyitották, sátrakból a Bazilika árnyékos és még nem sikerűlt feltalálnl" ! ? ~:JOndolna~..:,. "... " . _~ ,
"M' . U' fő áh'! t S fönségU ku·polá]'ál'g've I ll, d' h ~ h' k !L't' ' Ez a kulonbseg él "sotet .egyház ,egy ercurlus nev nemes I a o ,,- t"~ IQ a ~ar l~zne . a p.e.ev- és,a "felvilágosod\lt!" vallástalan-:

bám'ulaUal és megrettenéssel zetett. 'Ott ragyogott a magyar- ezredesegyhaz krIszlusl tamtas6- ság között. -, "_; _";"'. j

látta, hogya' kéz egészen ép. ság sorsa fölött szent királyának nak. a mindennapi élet eseményei- Az élet n legnagyobb tariitómes_
Kiemelte a sírból és magával I őriző szeme, ből láthatnák, hogy .ahol az _mbe- ter, csak figyeljünk! '
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1\ .Budapesti
Kongresszus nagy
manifesztáciÓ lesz
az istentelenség el·
len harcban

Két nap előtt érkezett Budapestre
Dassonville francia jezsuita atya,
nagyobb francia társasággal. P. Das
sonv; _c a legna~yobb elismerés
hangján nyilatkozott a kongresszus
elökészitő bizottságának munkájáról
és többek közölt ezeket mondotta
a Nemzeti Ujság munkatársának:-:

. - Az Eucharisztikus Kongresszus
alapgondolatát Franciaország kato
likus körei a legteljesebb mértékben
átérzik. Emellett Franciaországban
rendkivüli érdeklődéssel fogadták
Serédi biboros-herceg~rimásnak azt
a na~yszabásu gondolatát is, hogy
a budapesti:kongresszus grandiozus
manifesztáció lesz a kommunizmus
és az istentelenség elleni harcban.
Ez a mariifesztáció voltaképpen egy
misztikus pozitivum szembeállitása a
fenyegető kommunizmus misztikájá
val. Ez egészen és teljesen katolikus
ötlet, melyet Franciaországban nagy
szerüen megértenek. Különösen fel
kelti a franciák érdeklődését a ma
terializmus és kommunizmus elleni
szellemi propaganda említése. Az a
tény, hog.. Magyaroszágon az elő

készítő évben misszió, triduumok
alapozzák meg- a kongresszus. lelki
értelmét, rendkivül·· tetszésre t.alált
Franciaországban, ahol ebben a; é~
ben követni fogják a példát ~s nagy
érdeklődésselvárjuk a tudósitásokat
ezekről a fejleményekről. Francia
országban ma már a ila~y tömegek
is előnyösen ismerik Magyarországot.

- Budapesti benyomásaim abban
. foglalhatók össze, hogy bizom a

kongresszus sikerében,. mert nagy
szerü organizátorok kezében van.
Nem akarok tulzásba esni, de mintha
most nagyobb prosperitást látnék 'a
fővárosban, mintha kevesebb volna
a nyomor. A magyar állapotok min
denesetre kitünően konszolidáltak,
ezt észreveszi az egyszerü szemlélő is.

- Hogya francia katolikus élet
ről beszéljek, csak a legutóbbi há~

rom manifesztációt kell megelnlite.
nem. Az· elmult három hél leforgása
alatt három nagyszaoásu esemény
történt. Az egyik a lisieuxibazilika
felszentelése, az ottani eucharisztikulI
kongresszus, amelyen Pacelli bibo.
ros, államtitkár emléke:tetes nagy
beszédét tartotta; a másik a francia
katolikus munkásszakszervezetek 50
éves jubiJeumának ünnepe, a~ol

mel!mutatkozott annak él_ szervezet
nek minden ereje: a harmadik a
keresztény ifjumunkás mozgalom a
Joe nagy kongresszusa, ahová az
előző évekh~z viszonyítva rengeteg
fiatalember jött el. 80 - bS ezer fia
tal férfi volt a Parc des Princes esti
manifesztációján. A különböző ipa
rok képviselői diszruháikban vagy
munkaruhájukban szersz2maikkal jöt
tek el. A bányászok formaruháikban,
a takácsok orsóikkal vonultak fel.
Az oltár diszitése egész nap folyt,
este pedig felejthetetlen látványban
volt részük a részvevőknek és szem
lélöknek egyaránt, amikor fokozato
san oltották el a lámpákat és az
Oltáriszentség megjelenésére kigyul.
ladt a kereszt s az vilá~itott egye-
dül. .

- Franciaország tehát megérti,
mi készül 1938-ban Magyarors:nígOlí'
és már most teljes szivvel és lélek.,
kel ott áJI a magyarok mellett.

-
Istentiszteleti

havirend
Augusztus 20-án közös szent

gyónti~hoz éf; szentáldozáshoz járul
nak azok a sokgyermekes anyák,
férjOkkel és gyermekeikkel egvüll ,
akiket az évenkint szokásos jutalma
zásban részesitenek. Ugyanekkor
délelőtt fél 10 órakor szenlmisét
mondunk a polyákhalmi .Szent
István kápolnában-. Augusztus
22-én a varjasi iskoiában, augusz
lus ~9-én a csejli és öreg kerti ká
polnás·iskolákban mulalUnk be
szentmiséke!. Szeptember 5-én
közös szentáldozá3sal kezdjük a
nngykilencedet, elegendö jelentkezés
esetén szeptember 8-án zaráridokla
tol vezeWnk a málraverebélyi szent
kuthoz, szeptember 12·én szentmi·
sét mutatunk be az öregkerli ká
polnás iskolában. Az Oltáregye.
sület augusztus 22 én, d. u. fél 4
órakor, az Eucharisztikus Férfi·
Liga szeptember 4-én d. u. fél 6
órakor, a LeányegyesUletek és
Szivgárdisták szeptember 2 án,
d. u. fél 6,- a Jézus Szive Szö
vetség auguszlus 29 én, d. e. fél
9 órakor tartja havi öS5zejövetp.lét,
illelve végzik havi 8zentáldozásuk~l.

KÖZGYŰLÉS!

A Katolikus Akció helyi nagy- j
bizottsága augusztus 29-én, déle
1<51t 9 Órakor nagygyUlést tart a
polgári iskolában. Az összes szak·
osztályok tagjai pontosan jelen
jenek meg f

CSERNUS MIHÁLY
apátplebános

Kitüntetett munkások. A föld~

mivelésügyi miniszter hlÍrom évtize
det meghall!dó hüséges szolgálata
elismeréséül Tautucz Sándor és
Felföldi József gazdasiJui munkást
elismerő ol<levélJel és fejenként 80
pengövei jutalmazta meg. A kitün
tetést Kozma György föispán fogja
átadni. - Kanz TamlÍs mint inas 40
év óta hüségesen szolgálja Biletzky
Ede ny. táboniokot, Lorenz Anna
pedig 37 év óta Töpler Kilimán ny.
polgármester,.kormányfőtanácsost. A
belügyminiszter mindkettőt lÜO --100
pengő pénzjutalommnl és diszokle
vélJei tűntette· ki, A kitüntetéseket
HÖ~!Jészi Pál főispftn adta "t ünne
péJueskeretekben.

==

hazánk elárvult népének!

Akik résztvesznek, azok járuljanak
szeptember első péntekjén, vagy első

szombatján, vagy első vasárnapján
a szentgyónáshoz és valamennyien
járuljanak együtt a közős szentál
dozáshoz szeptember 5-én, a hó első

vasárnapján I
Minden hónap első vasárnapján

megilimételjük ezt a jövő év máju
sflig, amikor a kongresszusi fóünnep
ségek lesznek,

Amikor az egész orszéigbnn di
cséretes bU1:gósággal készülnek fl

katolikus hivek milliói fl világ-'
kongresszusra, nem maradhat hátul
Endröd katolikus népe sem!

Úseink jeles buzgóság<l, önludalos
vallásos Qlete az utódokat is meg
mozdulásr8 és tevékeny katolikus
munkára serkenti.

Fé1jiak! Nők I Öregek! Ijjak!
Irjátok be nevet~ket Jézus Szentsé
ges Szivébe, hogy Tóle áldást, ir
-galma! és békét nyerjetek míndma
gatok, mint csonka -

édesanyákat, akik 1927 óta legalább.
5 (öt) gyermek életrehozásával gaz
dagitották a magyar nemzet sat
nyuló életfáját.

A honalapitó "apostol.király" em
lékének szebben nem hódolhatunk.
minthogy a megbecsülés. és segitő

szeretet koszoruját fonjuk azon ma
gyar anyák feje fölé, akiket sem az
élet mostohasága, sem a divatos
önző bünözés, sem a gyermek ne
veléssel járó sok gond és aggoda-.
lom nem tudott eltériteni az isten
áldotta anyaság verejtékes, de tisz
tességes, lélek megnyugtató és nem
zeti ajándékot adó utjáról.

A hálaadó szentmisére és ünnep
ségre szeretettel meghivunk mind
nyájatokat I

Jöjjetek el minél többen I
Endrőd, 1937. aug. 12-én

CSERNUS MIHÁLY ALAPY ANDOR
apátplebános, a Vör~s- gyógyszerész,

kereszt-fiók egylet a Stefánia-Szövetsé~

elnöke elnöke

ismeretes és levékeny közremfiködés.
Ezen előkészitésben való közre

mUködés kiterjed:
a) A jelenikezésre való felszóli

tásra,
b) a jelenlkezök loborzására (10

borzólap kiadása, kitOIié!e, - felül
vizsgálata, slb.)

.c) a Toborzólap . Idtölfése utján
jelentkezett résztvevők adalainak
megfelelő kimutatásokba vllló ösz-
szefoglalására, felterjesztésére. I

d) a résztvevökjelentkezése és a .

·0- . i__ r I Kongresszus megtartásának idöpont-

KATaLIKUS,oAKCIo 1~~,~~~~'~p:d~~:~lke~~~o:~~~::,~P~~~
. - __ ___- ~_:., ezek helyére újabb jelentkezők to-

, __ o ---- borzásának lehetősége, stb.) byilván-
tartása és a Kongresszus rendező

ségévei való közlése.
2.) A részvételre jelentkezett sze

mélyeknek a Kongresszus ünnep
ségeire való feJszálJitásával kapcso
latos teendőkre az Euch. Helyí Bi
zollságok később fognak utasíIáso
kat kapni.

A Villlgkongres5zusra feJutazók
összeírása. Endrődön szeptember
hónapban kezdödik. - 50 %~os vas
uti kedvezmény bizlosilva. -

')\i,endrő<;ii egyházközség .... juniusi l
közgyülése nagy lelkesed~ssel ha- I
tiJrozta ej, hogy szeptember hónap
tól kezdődőleg .a jövő év május ha
váig beZárólag - minden hó első

vasárnapján .. közös· szentgyónást és
szentáldozást az Eucharisztikus Vi
lágkongress,zusosikeréért. --

Testvérék! Elérkezett" a kezdés
ideje: szeptemb~r hava.
.; Isten fölséges áldását csak meg
ujhodott tiszta lélekkel tudjuk kikö-
nyörögni. "-' I .. I
~:Nem -tudunk valamennyien részt-I

venni:, a: világraszóJóbudapesti nagy
ünnepségeken, tévékeny munkánkk~l I'

nem dolgözhatunk annak sikeréna
központban, de· Isten előtt kedve-,
s~bbé, nemzetünk erkölcsi ujjászü
letéséreo.. hatékon!:l0bbá tehetjük' fl

szentevet,:' ha lélekben mi is elő

készülünk és lelki egységben hódo
lunk' milJíókkal együtt az Euchnrisz
tikus Jézus előtt. -,

Bármilyen- -elfoglaJtságunk van is,
havonkint egy órácskát áldozzunk
az élet és idó Urának!

Endrődiek! Figyeljetek!
Évek óta szokásossá vált közs~-.

\ •.• ". I. ~. - ,,-.~ • " • •

günkben, hogy. az endrődi gazda
és. mezőgazdasági munkásnép -.: a
legfőbb mezei munkák: .az aratás,
cséplés befejeztével: Szent István
első ma~yar király ünnepén
egész· háznépével, . tömegesen az
lsten házába vonul hálát adni a
minden áldás és kegyelem osztoga
tójának :. a Teremtő és Gondviselő

Uristennek.
E szép -és jóságos, Istennek tet

sző, emberhez illő - áhitatcse1ekvésre
hivjuk fel most Endrőd lakosságát,
birtokosait, munkásait, iparosait, az
QSszes társadalmi egyesületek tagjait
egyaránt:'

. A . hálaadó ünnepély délelőtt fél
10 . órakor nagymisével kezdődik,

amelyet fél 11 órakor a polgári is
kola; nagytermében ünnepi nagygyű

lés követ.

Ez alkalommal jutalmazásbiln ré
szesitjük azokat a sokgyermekes

U T A S I T Á S"
Az. egyházközségek részére,
az .• -1938. évi Eucharisztikus
Világkongresszus budapesti fln
nepségein. 'résztvenni szándé
ko~ó hiv,:k-'" toborzására és az
ezzel' kapcsolatos teendőkre.

: . .. ~: ~ '. . '. \.". '.. . ~

.J.l AI egyházmegyei Eucbarisz
tikus .b~~oltságok .utasításai szerint
az ..~. egyÍtázlt_özségek kebelén - belUI
megalakult - .-.Euéhlrisztiku8 Helyi

- B~zOtt8ág·-ok - egyik főfeladata a
kongresszuselökészitélében· és za
vartalan leponyolitásában való lelki-





FERE
Endrl5d, 19~auguszf.s 15.

hogy arra már én is kiváncsi va
gyok, hogy' miként huzatott édes
apám száz fogat, amikor csak 32
foga vÓt. Az egész környék nevelte
a százfogu ember elszólását.

GYOMAVÉGI: Ez majdnem olyan
vót, mint ahogy az egyik patikárlis
dicsérte a hajnövesztő szerét. A vevő

aggodalmasan kérdezte, hogy vlljjon
használni fog-e a csodaszer? ,. De
még mennyire, mondta a ravasz mé
regkeverő. A multkor lli: egyik
Nagysága vett egy üvesrgel it szer
ből, hogy kopasz férjét meglepje.
Amikor átadták neki az üveget, női

kiváncsiságból ki, akartahuzni a
dugót, hogy a szer illatát megismer
je. Mivel azohban a dugó nehezen
jött ki, a fogával segített. És az a
csoda történt, hogy az ajakra csa
pódolt folyadéktól két hét alatt ki·
nőtt az asszony szakála. Persze a
vevő rögtön bedült.'

MIRHÓt: Mint az egyik endrődi

teKintetes ur. Amikor az apátur ha
zajött Hajduszoboszlóról, tréfából azt
mondta, hogy husz évet fiatalodott.
Nosza a társaság egyik tagja, aki
nagyon szeretné, ha rajkó futkosna
a szép nagy lakásban, feleségestül
együtt autóbuszra ült és meg sem
állt Szoboszióig. Hogy oztán hasz
nál-e a fürdő, azt csak Hanyef;z.
anyakönyvvezető ur tudná majd
igazolni l? .. , ','

CSEJT!: Jaj barátom, atehetsé-.
get nehéz mCRszerezni, arra születni
kell. Az egyszeri tanár is azt irta az
egyik diák szüleinek, hogy iOemmi~

képen sem boldogul a fiuval, vigyék
haza és adják inasnak. -' Látod"
papa, már a multkor i~ megmond
tam, hogy milyen tehetségtelen a
tanár ur. Egy fiuval sem boldogul,
hát akkor hogy tanit százat?

ZUGI: Jó hangulatotok van, be
tyárok. Látszik, hogy jó esőnk vól,
lesz kukorica. Hiit csakne is hagy
jon el a jó lsten bennünket ezután
se. Elég azonban már a tréfából,
következzünk a templom felé, hiv a
nagyharang. (Elmennek). .

-TERE
HÁRMAS-KÖROS

Hrgentinában
erősödik a
katolicizmus

Az é:lr~en!iniai legfelsőbb bi
róság intézkedésére a kereszte
ket al összes birósági tárgyaló
termekben kifUggesztik. Bueno
saireg tartomány kormányzója
elrendelte) hogy az ös;:;szes ál
lami iskolákban ugyancsak ki
kell tenni a kereszleket. A pénzt
gynjtés után szerzik meg hozzá.

L~s .angeles

É:püla· nagylaposi iskola
4. oldal

. . :- .~.

Földvásarlási' lehetőség kinál~
""-~------------:::,..,

kozik, az endrődiek számára

KOCSORHEGYI: Jó reggelt
adjon az Uristen atyafiak.

•A nagylapos-ujtelepi munkáskörzet csak 1938·ban nyer kedvezőeIinté- TÖBBEN: Neked is testvér.
lakosainak régi vágya valósul meg zést a kérelem. CSEJTI: Mi a baja a homlokod.
néhány: hónap alatt: - felépül uj Endrőd népe azonban most is ki- nak, honnan van rajta az a nagy,
kápolnás':'iskolájuk. vételes szerencsében részesült. Dr. dudor?
Endrőd község vezetőségebölcsen Ricsóy.. Uhlarik Béla, vármegyénk KOCSORHEGYI: Egy kis esz-

átgondolva' azt, hogy az épitési ál· főispánja, aki többizben megtisztelte me-cserénk vót az asszonnyal. oszt
"lamsegély ':á~''- egyb~i útjan könnyeb- községünket magas látogatásával és " nyujtófával odabökött.

'ben biitositha:tó" S" hogy a lakosság jólisméria nagylaposi ujtelep nehéz CSEJTI: Mégis min témáztatok
nagyobb, 'adó .. terhelését elkerülje. szociális viszonyait és fontos kultur- ecsém?
átadta megépitésre, és :fenntartásra szükségleteit, különleges jóindulattal KOCSORHEGYI: Az asszony
az egyházközségnek a tervezett nagy- ajánlotta kérésünket a Vallás- és I hangosan olvasta az Uj Nemzedé
laposi uj iskoIáh:'Sinert~osszuéve- Közoktatásügyi miniszter ur nagy- I ket. Egyszer csak odaér, hogy
ken át ment~sül llZ iskola fenntartási becsű figyelmébe. I aszondja, hogya házasság egy
kiadásoktól, .' s'másrész( a' tanitó fi· Az eredményez: Dr. Hóman csendes ré;,. ahol két hajó összeté.
zetési ,áIlamsegéIye is ,csa.k ekként Bálint kultuszminiszter értesitette fő- I nálkozik. En aztán meggondolatlanul
nyerhetett.kedve,z,@m,egoldást,tör-·k'dfl'I"·tlld· h' kkIspánun at, maj a tan e ugye osege, azt ta á tam mon am, ogy a or
venyes :: kötelezettsége', tudatában hogy" a nagylaposi iskóla épitésére éo egy csatahajóval találkoztam az

'Harsányi László' főjegyző javaslatára még a folyó évben 8000 pengő oltár elölt, Erre az asszony felcsat
2000 pengőt 'helyezett kilátásba 'az államsegélyt adományoz azzal a fel- tant és bizonyságot tett arról, hogy
~ridrődiegyházközségnek,ha felépi- tétellel, hogy az épitendő iskolának ő csak egy "dorbedóromboló".
ti az iskolát.. még a folyó év öszén tetö alá kell CSEjTI: Megesik az, jobb házak-

Hónapokon keresztül sokszor kop- jutnia. nál is ecsém. A multkor elmondtam "
taUa a Miiliszterium küszöbét Cser-' k h ' . ' t

Endrőd község és a nagylaposi az asszonyna, ogy uJsag szenn
nus Mihály" apátplebános az épitéiOj h k ok ' '"t'munkásnép mélységes hálával gondol be ozzá a no egyenJogusa2"a a I
államseg~ly megnyeréseért, s bár a sze~etett főispánjára 'a nagyértékü férjekkel. Hát majdnem kilökött, ozt "
királyi Tanfelügyelői-hivatal párto- b "bb

f l h " k-' adomány kieszközléséért. - Isten I azt mondta, hogy Ö izony tovalóan terjesztette, e ai: egy az ozseg I I I
kéreimét, mégis ugy látszott, hogy áldja érte I is ur akar m~radni a háznál. Ez"a

......~~~~=~=~===~=~~== ......~.. ,~~-~._~..-~....~..~.~=~~"~==~ I mai .modern pJet. Ez ellen nehez I
I
tennI.' 'I

VARjASI: No azért vannak b~- I
I tor emberek is. Az egyik tanitó I!urat példánakokáért felköltötte a I

I
felesége, hogy ébredjen fel, mert'
azt álmodta, hogy egér van a szo-I

: szobában. A tanitó ur azonban nem
I ugrott a parancsra, hanem nagy

i nyugodtan azt felelte, ~ogy ."ne za~

J

I vari asszony, hanem almodj hozza
egy macskát is és aludj tovább"!

i MIRHÓl : Ugy látszik, a tanitÓ
I urnak nagy gyakorlata van a nőne-

velésben, mint az én szomszédom
nak a köhögésben.

VARJASI: Tán a Timár szom-
szédról van szó, mert ugy tudom,

i hop,-y arrafelé i; a beleg?'
I MIRHÓl : Jól pedzed cimbora.
! Elgyütt hozzá az öreg doktor, ozt

azt mondta neki, hogy "ugy látom
Timár bácsi, használt az orvosságom,
mert most már könnyebben köhög"!?

Igen, felelte az öreg, mert egész éj- ! EOU nem mindennani .almonu ~
szaka gyakoroltam. I ' ' ' .

UGARI: jó kedve lehetett az I Különös és páratlanul álló él-'

l
öregnek, hogy még a betegágyba,: ! m~nyrő~ s~ámol b':, e~~l í'lfrikaut8Z?
. 'ecel De J'ól tes~i, Nevetve, uli enlleketnek sonm., "
IS VI • M'j . t t 0'1 f 'k"
k.. l b l' J' ,. M'f l" k "I wr (JIu az am e a ri an

I
onnyeo e vIse nl a Jajt. ,I e en , irja,-- egy alkalommal egy temp~'

is jót nevettünk il napokban egy lomba léptem, ahol különÖs látvtíny- '
I viccelő atyafin. A leg-E:nyfia pénzt ?an vo!t ré~z~n~. ,~. szó~zéken pap'

l, kért tőle, h02"Y megcsináltatja ti fo- : alll, aki predlkacl?l~t le/heszédd,~1

gát a Timár doktorral. Az öreg i mondotta, Hallgalosaga csupa su-,

I
. . . Iketnémáhól álll A templombrm ha-

magyar azonban salnalta a penzt, lotti csend uralkodott. A különös
. ozt azt tanácsolta a fiának, hogy predikáció mintegy negyven percig
Ikö~sön rá, 111adzagot a f~i~s. f~gára, tartott, m~rt, hiszen jelbe~z~dd~l'

akassza a zsineR"et az aJtoklhncsre, hosszabb IdeIg tartanak a klf"leze- ,
majd ő aztán jól becsapja. Hát ami" sek. Képzeljék el: 40 percet ilyen
k .d . k ["t f, lökéletes koncer.trációbo eltölteni,

li kereszténgség helyzete Ja- or e esapamna al a oga, m~ga figyelve az isteni igéket l" ' ,
pánbaIl. Egy hires japán tudós, dr. se ment doktorhoz, hanem csak Igy Az utazó aztán késöbh megtudta
Kagava nagyon remény teljesnek .. laikusan huzta ki" ? kérdezte hogy P. T. L. Gil! volt a néma:
Héli a kereszténység helyzetét Ja- a fiu. De igy ám I felelte nagy szónok, aki megtanulta a jelbes.r;é~ ,
pánbafl. .A J(eresztények számR az önérzettel az öreg. det, hogyasüketnémáknak prédi-"
utolsó évtizedben megkétszerező~ N' f t d l l'bb káini tudjon, EgyMzkönégének SÜ~
dölt Japánbon. Az utóbbi időben' "" em ~S egy " og~ :".e ega a ketnéma tagjait az ország mim1PIl'
igen nag4 számmal térlek meg n1fl- i S7.azat Igy huztam kl. ,Es csak cso- részéből gyűjti össze és lelk .:Fjl~
gas hivatalokat viselö állami fiszt- Idálk()Zott amikor a fIa a szeme korlatot is tartott már ilyen módon'
visel0k és a llemeSirellr1 !agj::1i. / közé nevetett.• és azt mondta neki, számukra,

UgYlJnis ,a Schwarc-féle ballrli I területhez tudnának ;ulni, meJlyel
400 m. holdas birtokot megvételre I az itthoni földelaprózódás ílémileg
ajánlottákfel Endrőd községnek és csökkenne. Epen azért meg kell
lakosságának. A legfőbb kikötés az, 'fontolni és ragadni az alkalmat
hogy komoly venni, szándékozók az mindazolwak, akik a möi időben

egész birtokot lejegyezzék. A bir- földet tudnak vásárolni annál is in
tok azonnal.:átvehetÓ művelésre, kflbb, mert eladó f. hó 25~re tisztá~

Egyezkedési vételár J 200 O öles ban akar lenni azzal, hogy lehet-e
holdanként ;300 P. .AzOnlll,l,) fizetni az endráctiekre számitani.

kell, vagy megfelelő bankgaranciát Venni szándékozóltnak pedig
kell nyujtani, melyesetben legalább ajánljuk, hogy összefogva, szervez
10 éves hitelt kaphatnak az ilyen kedve együtlesen járjanak el. hogy
vevók. 'Közelebbi adatokat, felv!- fl legkedvezőbb fellételeket eler
lágositásokat a községi fójégyzö hessék,
ké~zséggelnyujt. , .> Bármilyen nagyságu parcellák je~

,.,Magunk' ,részéről' csak annyit gyezhetók.
jegyzünkmeg, hogy feletle üdvös (Méltányos árengedmény mellett
volna.. ' ha az endrődiek,ujabb föld-' remélhető a lejegyzés. Szerk.)

városi t8ná~s8egy amerikai hirszol
qálati iroda jelentése szerint nem
régibliln keH óra, hosszat tanakodott
azori,; hogy' tudn8k~e a . kutyák 01-'
vasni. Mivel pedig a fogas kérdést
eldönteni nem tudták, a városi ta~

nács ülését elnapolta .A nagy vi
tatkozás azzal a rendelettel kapcso~

latbailfoghl1koztatta a városi tan~

csot, hog!:! fi, kutyák, kakasok, macs
kák, kanári .mrJdBrak ,és szamarak
este 6 ,:és' reggel-lO· óra között kö~

telesek nyugodtan maradni. Br~an

Brainard\Tárosi tanácstag erre meg
kérdezte.: ...Tu<:tnak~e a kutyák 01-'
vasni. 11~, pedig nem tud~8k, hon-.,
Tum tudják meg, hogy mikor nem
szabad:ugatniok ? "

-------
Nte szégyeld kat'Jiikul hitedet! .
Hordjad '8 koogress.zusl jelvényt i
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Rpostoli Kormányzónk sza- j
badságon. Dr. Lindenberger János I
apostoli kormányzó több heti pihe
nésre Németországba utazott. Mint
ismeretes, Főpásztorunk a csonka- I

egyházmegye kormányzásán kivül I
az ország egyik legnagyobb és leg- I

nehezebb munkát kivánó egyház~'

közs6srének: a közel 25.000 lelket
szánlláló debreceni plebániának is
pásztora. Két olyan teljes lefoglalt
ságot és kivételes energiát kivánó
munkaterület, amelyet Istentől ka
polt rendkivül képességeivel csak
Föpásztorunk bir és tud ellátni. Az
idei bérmálási kömt azonban meg
kivánja, hogy még az ő vasidegzete
és' fizikuma is pihenjen néhány he
tet. Kellemes üdülést kiván Ömél
tóságánakaz egész endrődi katoli
kosság.

Mi ujság a vármegyén? Dr.
vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla főispán

rövid .szabadságra nejével együn
külföldre utazott. Utjokban meglá
togatják a Németországban dolgozó
magyar mezőgazdasági munkásokat.

,·Dr. vitéz Márkg Barna alis
pán nyári pihenőjéről visszatért és
átvette hivatala vezetését. Örömmel
halljuk, hogy alispánunk egészségé
nek nagyon előnyösen használt "a

", ' ';,0'" ' '" " .
karl~l?ádi üdülés .

Békésvármegye törvényha..
tósága rendezi az idei pusztaszeri
emlékünnepet. Korábbi szép szokás
szerint,minden esztendőben más
más vármegye rendez emlékünnepet
a. pusztaszeri Arpád-szobornál. A
bizottság az idén Békésvármegye
vezetöségét kérte az ünnepség meg
rendezésére. Márky alispán és Pán
czél főjegyző állnak élén a rendező

bizo~tságnak. A járásból dr. Sorbán
Jenő főszolgabiró vezetéséve! töb
ben résztvesznek.

Egyházmegzei hirek. A cson
ka nagyváradi egyházmegye főpász

tora I<almár József Árpád endrődi

káplánt Ujkigyósra, s helyére Révész
István orosházi káplánt helyezte. A
nagybeteg és nyugalomba készülő

érdemes ujkigyósi plebános, egykori
endrődi káplán: Kovács Márton
szentszéki biró, plebános utódául
Takácsy Dénes budapesti karkáplánt,
Derecskére plebánossá Riegel Géza
füzesgyarmati lelkészt nevezte ki a
főpásztor. Dávid Béla Tótkomlósra
lelkészül, Ancsin György Békéscsa
bára,'Holecz István Szarvasra és
Regős András Kondorosra mint ld
készhelyettes nyert beosztást.

Százhuszezer pengót sikkasz
tott a budapesti Schenker-féle szál
Iitmányozási cég Lindner László nevü
tisztviselője. - A cég csak 3000
pengő eltulajdonitásával vádolta tiszt
viseJőjét, aki önmaga ismerte be az
óriási összeg eltulajdonitását. Micso- l
da hatalmas vagyonu vállalat lehet'j
ahol észrevétlenül el lehet sibolni
120.000 pengöt. . .

R napraforgó..mag készletekel
mázsánkint november hóban 20-, de
cemberben 21 pengős áron veszi meg
a Futura Budapesten átvéve. A ter
melök nagyon vigyázzanak a szárilás
sal és forgatással, nehogy megdo
hosodjon, ami jelentős értékvesztesé
get jelentene.

nFelvétel a Márta Diákott..
honba. A budapesti IX. Liliom-utca
13 sz. alatti Márta Mater Diákott
honban megüresedett helyekre az
1937/38. tanévre szóló felvételi kér
vények augusztus 25-ig ,beadhatók.
Pályázhatnak oly szegény sorsu, pél
dás viseletü és jó elömenetelü egye
temi és főiskolai hallgatók, akik ta
nulmányaikat Budepesten végzik. A
szobák 2-6 személyesek. A város
közepén az egyetemhez közelfekvö
szép kertes otthonban, ahol kiilön
tanuló, társalgó és fogadószoba, fürdő,
zuhanyozó, fütés és gázrezsóhaszná
lat, tornaszer és telefon szolgálják a
hallgatók kényeimét, a bentlakás dij
talan. Bővebb felvilágositástkészség
gel nyujt póstán is (bélyeges válasz
boriték meJlékelendő)az otthon igaz
gatója. Személyesen reggel 8-9 óra
között. Telefon: .13-77-49.·

Asszony párbaj. A debreceni
piacon Keszler Jánosné 42 éves, haj
dusámsoni lakos vásárlás közben ösz
szeszólalkozottSzabó Ferencné deb
receni a~szonnyal. Nem épen épü
letes szidalmazások után vak dühvel
rohantak egymásra, tépték, marták,
harapdál ták egymást. Az előhivott

relldőrc,k félórás küzdelem után tud
ták szétválasztani a két vérző ama
zont, akiket most a debreceni köz
kórházban ápolnak husz napon tul
gyógyuló sérüléseik kel.

Naponként háromezer biinte
tés. Az osztrák fővárosban a ható
ságok évenként 3.5 millió büntetést
szabnak ki. Ezek nagyrésze ter
mészetesen csak apróbb kíhágások
ból származó büntetés. Vannak bé
csiek, akik már hetvenedik, nyolcva
nadik büntetésnél tartanak. A ren
dőrség nyilvántartójába naponként
átlag háromezer' büntetest vezetnek
be.

Bádoggá változott az arany.
Huszár László báró, a hires Afrika
utazó mellesleg kitünő és szenvedé
lyes billiárdjátékos is, aki gyakran
látható a miskolci kávéházakban a
zöldasztal körül. Tegnap este is késő

éjszakáig billiárdozott s a nagy me
legben letette kabátját az egyik szék
támlájára. Amikor azután a játék
után kabátjába nyult aranycigaretta
tárcájáért, hogy rágyujtson, elhülve
vette észre, hogy arany cigarettatár
ca helyett, egy ócska bádogdobozt
emel ki a kabátzsebből. Valaki el
cserélte az ezerpengős aranytárcát
az értéktelen dobozzíll. Huszár László
báró bejelentette az esetet a rend
őrségen, ahol most keresik a szóra~

kozott "cserélőt."

I Katakombakereszténység. A te
I xasl (U. S. A.) haiárvidékrő) jelen
I tik, hogy időről-időre Mexiko és az

EgyesUlI Államok közölt lévő folyó
ban, a Rio Grandeban amerikai pa
pok éjszakánlrint mexikoi gyerme-

I
keket keresz!eJnek.P;· Amancius
Manubens a fort Hannock-i misz~

: szionárius; aki 30 missziós állomást
I lát el, kfifönösen akkor lovagol vé-

I
gig a folyó mentén, amikor magas
a vízállás. A tulsó parton az éjRza

I kában eldugott helyeken ugyancsak
lóháton várnak a hivő mexikoiak
és adoii jelre a folyó közepére it8z
talnak lovaikkal. Az ujszí11öti gyer
mekeket az amerikai pater. a folyó
közepén kereszteli meg, mert igy
nem történik hat<Írsértés s egyik
kormány sem szólhat ellene.

Egy ausztráliai néger hőstette.

A Porl Darwin-i (Ausztrália) lepra
állomásra nemrégiben egy sulyosan
beleg bensziliölI néger érkezell meg,
aki a hálán egy fehér orvosi hozott.
Kilenc hónapig cipelte a földrész
belsejéből, a legelhagyatottabb vi
dékről a leprálól inficiált szerencsét~

len fehér orvost, amig végre sike
rült Port Darwinba eljutnia. Ezen
idő alatt természetesen öt magát is
megfertözte a szörnyU betegség. Ez
az ausztráliai néger egy missziós
állomáson ismerle meg a keresz
ténységet 8 mikor megkérdezték,
hogy miért vállalkozott ilyen óriási·
nagy utra, azt feleUe: "Nem szóval,
hanem teltekifel kell szeretni."

Letartóztattak egy bábát•. Ma
délelőtt előállitották a . rendőrségre
Baumgarten Józsefné 60 éves szülész
nőt, akit azzal gyanusitanak, hogy
tiltott műtétet végzett Krajnovics Já
nosnén, aki öt nap óta sulyos be
tegen fekszik az Uj Szent János-kór
házban. Krajnovicsné elárulta, hogy
25 pengő t adott a bábának. Baum
gartenné azzal védekezett, hogy
Krajnovics Jánosné azzal kényszerí
telte őt a mütét elvégzésére, hogy
ellenkező esetben öngyilkos lesz. A
bábát letartóztatták.

Kegyelmet kapott a püspök
gyilkosa. Borowoi kommunista ve
zér 19l8·ban sajál kezével gyilkolta
meg Szentpétervárolt Wenjamin or
todox pilspökö1• Ezérl a tetltérl ma
~as kitilntetést kapott él hosszu
ideig Szibériában vezelő állásban
voll. Borowoí néhány évvel ezelőtl

meggyilkol la feleségét, egy ismert
kommunista nöl és ezérl öl évi bör
lönre itéllék. Nem sokkal később,.

visszaemlékezve "nagy szolgálataira"
Szentpétervárott, kegyelmeI kapott
és Stalin most abelOgyi népbizlos
ságnál a vall~si ilgyek oszlályának
élére állitotta.

Halálos hajókatasztrófa a
Tiszán. Sulyos hajószerencsétlenség
történtesütörtökre virradó éjszaka fi

Tiszán. Törökbecse alatt. A Prin
ceSSZ8 ]elizaveta személygözös éjfél
ulán 3 órakor indult el a törölíbe
csei hajóállom8sról. Alig egy kilo
méternyire az állomástól a Tisza
erósen elkanyarodik. Amikor II hajó
a kanY8rhoz ért, kormányost! 8Z

utolsó pillanatban vette csftk észre,
hogy előtte keresztben "gy vontató
gözös halad. Az alacsony vizállás
miatt gondolni sem lehetett keriilés
re és a személ!.jgözös teljes erövel
nekirohant a vontatóqőzösnek, ame
lyen hatalmas léket ütött. Pillanatok
multán t1 vonllltógőz;os süllyedni

Ik~zdet~.:l\· gőzös fed~l~eténI2'm,at
roz, harom asszony es:egy gyermek
volt. A sűllyedö hajó matrózai egy- .
másután ugrottak a,. vizbe, Qajda
Györg!-j matróz felesége kisgye'rme:
kéveL a karján akarta yizbe vetni'
magát, de férje odaugrott,' elvette'
tőle 8 gyermekei s Ő. ugrött vele.
Az apának és' a többi matróZnak

. sikerüít partot érni, illetve aszemély~"

gőzös mentöcsónakja felszedte öket.
de Gajdáné II hullámokba veszett,
A vontatógözös, melynek neve. Bá
nát - 12 perc leforgása alatt el- •
süllyedt:

Iparosnagygyiilés Békéscsabán.
A békésvármegyei ipartestületek
körzeti szövetsége iparosriagyg-yülés{ "
rendezett Békéscsabán Kovács'· Mi~ ",'
hály körzeti elnök vezetéséveL,'A
nagygyülés első szónoka Pap József·
kormányfőtanácsos, az IPOK elnijke
volt, aki vázolta az iparosság· hely~ ~

zetét és annak a reménynek adott
kifejezést, hogy a kormányzat segit- _
ségével rendezik az égető problémá- 
kat. Sürgette a kontárkérdés' meg'::
oldását és annak a reménynek adott"::
kifejezést, hogy az iparosok arcké,.
pes igazolvánnyal való ellátás~v~l 'a,
kontárkérdés magától megoldód~k,

Bejelentette, hogy augusztus végén
Nagykanizsán tartandó országos
iparoskongresszuson ismételten a
kormányzat elé terjesztik az iparos-
panaszokat és kivánságokat. .

Zarándokok izörngfi autóbusz
katasztrófája Franciaországban. Bu~'

csujáró zarándokok szörnyü,autó..
buszszerencsétlenségéről érkezett hi~.

a középfranciaországi Ardeche La
louvese bucsujáróhelyről. A' szereri
csétlenségnek három halálos áldoZa-o
ta és tizenöt sulya,; sebesültje .van.
Egy autóbusz,amelyen harminc za"
rándok utazott, az egyik hegyszo~

rosban ki akart kerülni egy szembe';
jövő kocsit s eközben lezuhanf'a
huszonöt méter magas hegylejtőn•.
Zuhanás közben az autóbusz utasai·
kiestek a kocsiból és a, szikláknak
zuhantak. Három utas a: kocsiban
lI,aradt és a hatalmas jármüvel
együtt zuhant a mélységbe. "Ez ':a
három utas holtan került elő a póz
dorjává zuzódott kocsi roncsai alól.

I Több órahosszat tartott, amig holt~,

I
testüket a kocsironcsok közül kiás":
ták. A többi utas közül tizenöt'
szenvedett sulyos sérüléseket. A'se-
besültek közül többnek az állapota
életveszélyes.

A világ legnagyobb városal~

Az elfo~lalt terOlet nagyságát tekint
'Ie RÓMA álJ á világ városainak

, élén, amennyib~n kiterjedése 2.058

/
négYZetkilóméter. Utána következnek:
Rio de Janeiro 1,164 négyzetkiló

I méterrel, Los Angeles 1.124, négy•.'
zelkilóméterrel, az ausztráliai Bris·
bane 991 négyzelkilóméterrel ...és.
Berlin 883.6 négyzetkiI6méterrel.· A'
lakosság tekintelébena legujab sta';';
liszlikai adatok szerint' Newyork' a
világ legnagyobb városa,. a:nennyi':'
ben a legutolsó. népszámlálás, .,sze..'
rint 7,474.000 lakosa van. A máso- -.
dik helyen a japán főváros,Tokio
áll 5,815.000 lakossal. (Ha' a kat;.
városokat is hozzászámiljuk, termé;
8zetesen London állna az első· he.. '

. Iyen, amennyiben ezekkel egyUtf
8,415.000 a lélekszáma.) Párisl]~~.
2,934.000 voll a legulóbbiliizámlá,
láskor a lakossága, Budapest'-, fenli
két adata: terii/el 207 n~~Yletkíló:"'·

méter, a lakosság 1,051.895.' . - '::.
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Elado' kedvező fizetési felté
telek mellett Décs

páskumon 2000 négyszögöl slltntó.
Érde:<I6dni lehet: Békéscsabán, ~
Bék~smegyelKeresk. Banknál.

Özv. Kreznerics Ferencné Sugár
u/cai há7a eladó. - Értekezni lehet
vitéz Baranyai Islván bankigazgalónáJ.

.Az Egyházmegyei" Hatóság,
1238/1934. si. engedélyével.'"

Eildr6d; -:I 937..aüg118zhis: 15~

II Katolikus Népszövet-'
ség Temetkezési
Segitőpénztára

Ulján mindenki könnyithe/'
, az elhalálozás miatt jelenl- . "
kezőgondon, megnyugvást
szerezhet magának és csa-

ládjának '"

Iratkoz.zék be (a g u l
Tagfelvélel ,és a dijak be
fizetése az Endrőd-Gyomai
Takarékpénztár R.I.-nál
Endrödön. Ta2 Ichel min-
den 14·65 év közötli egyén ,i

Orvosi vizsgá/al nincsen /'
L e g k i s e b b tt a v i d i j 5 °fillér.

...................................................

Az Endrőd-Gyomai T akarék
pénztár Rt. mindenféle ' '

gabonanemüt
magas piaci áron

VÁSÁROL.

Nepházi Szövetkezetben . kitUn6
friss árukat olcsón kap.

6ruberádl

Szép ékszert
J ó órát

Mezőturonés

'Endrődöíl

•

Órák, ékszerek, szem-.
ilvegek, nagy raktára,

, disztárgyak. Óra-, ék-:
szerjavitás pontos
alka/részekkel, "jó(
áilás mellett, saját
mfihelyemben. '

,
HIRDETESEK

I fndröd·-6uomai
ITakar8"u8nZlár R. -i., Endrild

fiókinibeI: Gyoma. " Te!.: En~(öd 2.

Folyósít rövidk'iÉralu mezőgazdasá~i
kölcsönöket. Elfogad felmondásnél
kOli be!éleket a legmagasabb kamat

mellett. '

Kongorácz Jár.os'kön~vnyomdáfa;'':.,
JOrOkszenlmiklós, Telef9nszám':' 2L~",

........................•..•........••..............

Szerkeszlés~rt és kiildásérl felelös':

Walthier GyörglJ
'-Fömunkafárs :'

CSernU8 .Mihály. '., .,.; .:1.

lió pengővel volt kisebb, mint a mult
esztendőben. Kisebb visszaesél>t mu
tat a baromfi export is, ellenben 2.7
millió pengövei növekedett avai, 2.3
millió perigővel a tojás és 4 millió
pengővel a toll kivitele. A' magki
vitel is 6 millió pengővel növekedett
ellenben a (riss gyümölcs és fözelék
3 millió pengős. visszaesést mutat.
Lényegesen emelkedett még a ma
láta, 'a cukor,' a paprika, a szesz, ~

bor és a fa exportja. Az iparcikkek
közül a texliláru kivitele az egész
vonalon emelkedést mutat, valamint
jelentékenyen növekedett a vas- és
gépipar exportja, amely' 8 millió
pengös növekedést mutat, ellenben
a villamossági gépek exportja 1
millió' pengöveI hanyatlott.

I 1\!'viz miatt be nem
vetett földek adó
jának részbeni el
engedése.

Dr. fABINYI TIHAMÉR lll. kir
pénzügyminisz/ernek IQ 1.602-1937.
sz. IX, a. leiralál, a "~endklvül csa
padék folytán be nem vetett földek
adójának részbeni elengedése ügyé
ben a m. kir. pénzi.lgyminisztérium
álláspon~ját a következökben szöve·
gez i :

I
"Az 1936. év őszén és az 1931.

év tavaszán a rendkivilii nagymérvO
csapadék állal okozol; árvizek kö
velkeztében beállolI elemi károkkal
kapcsolatos adóelengedések tárgyá
ban 1931. máius 13·án kelt 62,065
-1937. IX. számu leiraiomban
(lásd Kamarai Érresitö folyó évi
379 lapoldalán) érlesiteltem a l.
Országos Kamarái, hogy az árvizek
állal abevetell f?)Idek termésében

lÍUatálIománuunk okozolt károk rnegilllapí!oll mérvé-
::J hez képest il földadónak és járulé·

, ,Az 01935. év február végén az or- kainal< elengedese iránt intézhedtem.
szágbao' az állatállomány' fontosabb Ebben a leiralomban kifeHet!em azt
fajai nak létszamaigy alakult: l ,920.000 IS, hogy az idevona Ikozó törvényes
szarvasmarha, 886.000 ló, 4,677.000 ,
sertés, 1,456.000 juh. Ezenkivül még rendel kezesek szerint a törvényhozás

_40~OOOke~ske, nem-~gészennégy. az adóelengedésáltal a lerrt'lelési
ezer szamár, ezernél több öszvér ésköJlségeket kivánla csökkenteni.
280 ezer házinyul. A baromfiak szá- A kárfeivételi eljárások során ki
ma 'meghaladja a 22.9 milliót, a kOldöfleim időközben megállapitoi
méhcsaIadoké pedig 417.000 volt. ták, hogy az árvizek folylán be nem

, A számok azt jelentik, hogy ná-
vethető földek legnagyobbrészben

hmk ,1935-ben-ezer., kat. holdnyi te-
megvallak művelve Cs igy a lerme,

rületre átlag 118 darab szarvasmarha, lési köllségeknek egy tekintélyes
54 ló, 288 sertés, 90 juh és 1410

'I része terhelte a Razdát I
baro~fiesp.U. Országrészek szerint

, I A törvény in/encióit kövelve, il
vizsgálva a helyzetei, ai, tűnik, ki, , '

károsulI gazdák rendkivüli' súlyos
hogy a D~nántul ezer kat. holdnyi

helyzetére való tekintettel - egé-
területre' 149 'szarvasmarha esik, szen kivételesen _ elrendel/em le
holott, az Alföldön csak 96, az észa-

hál, hogy az olyan megművelt vagy
ki megyékben pedig 107 az átlag, a

megmúvelésre siánl nagyobb ösz
sertésállományból már il DunánIul

szefOggö lerOletel képező földek föld.
átlaga 314, amit azonban nyomon adója és 'járulékai kélh3rniad rész-
követ az Alföld 303 darabnyi átlag- ben elengedtessenek. amelyek, a
gal. Az ér;zaki megyék e tekintet-

rendidvOIi csapadék folytán kelet
ben lényeges mértékben hátrányban

kezeli árviz (belviz) következtében
vannak, mert itt csak 181 az átlag. bevethelök nem vollak I
- Ló tekintetében azonban' a Du-

Az olyan szánfóföldeknél azon
nántul ezzel a mértékkel mérve, már ban. amelyer, a vize/öntés hátránya·
az Alföld mögött. van, mert a Du- inak idöszakonkinl ki vannak téve
nántul átlaga 50, az Alföldé 63, az

és erre ft körülményre való lekin-
északi megyéké ellenben csak 45l:l tellel már alacsonyabb kataszieri
vagyis a Dunántúlénál is gyengébb. osztályba vannak sorozva, 'földadó
A juhállomány tekintetében viszont

elengedésnek helye nincs. />.z, hogy
érthetően az északi vármegyék jár-

az osztályba sorOLás a vizelönlések
nak elől 115 darabba! ezer holdan-

hátrányainak 'figyelembe vételével
kint; az Alföld átlaga 90, a Dun?'!}-

történt-e, a községi vagy járási
tulé 80. - A baromfiak tenyésztése mintalér jegyzékekböl megállapít haló.
tekintetében az Alföld vezet. Itt Ez a kivételes rendelkezés a1On
ugyanis az átlag ezer höldankirtt 1580, ban csak' olt alka!mazandó, ahol a I

aDunántul 1340, északon pedig rendkivOli csapadék folytán a földek
1I40 darab.

~gyállalán nem' voltak bevethetö~.
A Dunántul a. marha állománynak

71.5 százaléka, az Alföldön 75.9 szá- Amennyiben ugyani& a földeket má-
zaléka, északon annak 72.5 százalé~ jus vagy iunius- havában,beve/et-
ka tehén. ték, ezek els6 vetések lévén, az

Az ököráJIomány a Dunántul a ac.okban elemi csapások állal oko
legnagyobb, - itt ezer JlOicinyi szán- IOIt károk mérvéhez képest a fOld·
tóterületre 18 ökör esik, ilZ Alföldön adó és járulékai a földadóra vonat
ellenben csak 13.3, - érthetően,
aránylag itt a legkevesebb a tehén; kozó törvényes rendelkezések hiva-
száz darab szarvasmarha közül a Du- talos összeállítása (H. Ö.) 39.,§-ának
nánlui 47.:2 százalék a ttnyész- és (6.) és (7.) bekezdései ben foglalt
f.ejőstehén, 'az Aiföldön 53.2, az korlátozásokra "való tekinlefnéJkül
Eszakon 52 százalék. ADunántul in- töröltetnek.
tenziv szarvasmárbatenyésztésének
jele, hogy itta. borjú. és üszőáIlo- Budapest, 1937. évi julius ,hó
mány aránylag jóval nagyobb, mint Dr. FABINYJ TIHAMÉR s. k.
az ország többi rés .... eiben. m. kir. pénziigyminiszfer."

6.>oldal:

FelmilU'ó,"'pengő"

i!. ,j~U~si.külke
,.,.' reskedelmi
mérleg passzivuma.' '.' -, ...;' ',:'

. Az idén~ julius hónapjában zárul
elöször a külkereskedelini mérlegünk
passzivumroal. 'Juli~sbannevezetesen
a beho~ataL értéke 41.7 millió pengő
volt~ amiv~I,'szemben41.2 millió
pengő értékü ',árut exportáltunk és
igy az e havi külkereskedelmi mér-

• leg félmillió pengő behozatali több
lettelzárult. A kivitel az idén nem
fejl5döWoÍyan' 'arányban, "mint a
beho;at~l~ aritinek' főként· az" ~z oka,
hogy :aZ'ip~ri ~ye~~anyagok:beho':
zatala. n~gyobb mértékbe~ emelke
dett, viszont-a, .mezőgazdasági ex
port föként :'a' sertés, a friss hus, a
disznózsir és il, szalonna kivitelének
Csökken~se"folytá~ ,~is~zaesett. '

A ~~e,kéiy. passzivum mellett, az
idei ,lv.. elsö'~ hét.; hónapjának ered
mény~:..~é~;:'ibindig.:'·igenkedvező;
]anuár-::.:juliús':;':::'hónapokban, a' beho
zataL.26O.2 iiiiilió~: ~'kivitel ' pedig
334.4 millió: pengőt tett ki.5 igy a
hét, hónap külkereskedelmi mérlege
a juliusipasszivum betudása mellett
is 74.2 ~ilIió pengősaktiyumotmu
tat. " '" .' . ' '

A :behozatal, terén. csaknem kizá·
rólag a nyersanyagok importja emel.:.
kedett és' ezek között első helyen
áJI' a ny~rsb5r;. amelYne.k· behozatal~
több mint~7 inilliópe.n·gő~el 19~ 37
milló pengőre, emelkedett. Utána
következik- a nyersfémek behozatala,
amelynek értéke'csaknem' 6 ' millió
pengö,y~L J~bl>;;_mint15 millió pen
göre: nö~ekedett" fet A harmadik
helyen a Jaimportáll, amely 4.4
millió pegővel 30.55 millió pengöre
gyarapodott. Jelentékenyen növeke
dett 'még' 'a koksz, a nyersjuta, a
nyerskaucsuk, a vasérc, a mürost és
a 'kikés~itett prémbőr , behozatala,
viszont nagyori erősen ',csökkentaz
az' ásványolaj, valamint a nyers- és
ócskavas importja..

A kivitel ,terén a buza áll az el
só heJyen44.6 millió pengővel, ami
a mult é,!vel szemben 13.7 millió
pengős emelkedést jelent. A buza
árának nagymérvü emelkedését mu
tatjá, hogy mennyiségben a buzaki
vitel' csak'24OQvagönnal növekedett
25.657. vag~nra. Rendkivüli mérték
bennövekedett a rozs- és a tenge
rikivitel. ", A ~ozs alig 400.000 pen
göröl 15;24 miUió pengőre; a ten
geri pedig: 270,000 pengőröl 10.57
millió: pengőre szökött fel. A 7 mil
Hó pengő értékü lisztkivitel csaknem
kétszerese 'a tavalyi exportnak.

Ai állat 'és állati termékek kivi
tele nagyon szo~~ruan alakult, mert
a' ,szarvasmarhaexport ' növekedett
ugYan.9 millió pengővel, a sertés
export ' azonban' 4 millió pengővel,'

a ,lóIdvitel, közel 2'millió pengö~el,~

a,'fi!~s '~s,'eik,észilctt .hu~ ~ivitelt~ kiJ·
zel'12 ,~iIlió pengöv~l" adisznózsir
és- sial~:m-"~' ~Jyitele pedig 5;54 mil-

,.
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GYERMEK MOSOLYGAS

Viráglilmok,
Kilcagá,<;ok
Kelnek vádomlra máma,
Csók gl6riás RJ'ermekszivek
A,ndalognak .
Uj lIiIlel az iskolJba,

Halk igézet
Sír a tépett
Mesedllflllás fellegekben.
Il)'el/kor a gyermeks2ll'ek
Harcra kelnek:
Ki lud imádkozni szebbe/I?.

Ez iistsuirnyof/
S?till az lilom
S csönd-rózsák hllltnak II földre,
IlJ'ef/kor a kis hcizakban
Oyermekszivek
Omlanak oz GI/)'aölbe.

Barlha András verse.

Ezzel a reászoruló kisembere
ken sokat tudunk segíteni.

Munkásügyi
kérdések.

Minden gazda szereti, ha
minél olcsóbb munkaerő áll
rendelkezésére. Be kell azon
ban látnunk, hogy most, ami
kor részben a világpiaci hely.
zel kedvező alakulása követ
keztében, másrészt megboldo
gult elődöm kormányának mLi·
ködése következtében termény
és állatárak jelentősen emel·
I,cdlek, már nem tarthatjuk
fenn továbbra is az eddigi ala
csony napszámbérekel. E le
kintelben tehát lépést kell tar
tanunk a lerményárak emelke
désével még ha sokan' vannak
is, akiknek ez nem tetszik.
Ahol azt látjuk. hogyamun·
kabérekkel bizon)os uzsora
folyik a munkásság kárára. olt
nem fogunk habozni, hogy
megvédj ük a munkás érdekeit.
J\'lindezt azzal az őszinteséggel

mondJam itt el, amivel tarto
zom gazdatársaimnak. A mező

gazdasági munl<ásság jóllélének
az emelését fogja szolgální az
a javaslat is, amelyef az ősz

folyamán fogunk benyujtani
a lörvényhozáshoz a mezőgaz

dasági munkásság öregkori biz
tositására vonatkozólag.

Ha azt akarják, hogy az or
szágban a gazdaközönség azt a
helyet foglalja el és azt az erőt

tudja saját érdekeinek megvé
désére ld fejteni, amelyet a gaz-.
daközönség megérdemel, akkor
tömören álljanak a földmíve
lésügyi miniszter hátamögölt
és adjanak neki erőt ahhoz,'
hogy elgondolásait, amelyek
elsősorban a gazdák' érdekeit
szolgáiják, valóra is válthassa. c

HIRDETÉSEKET
kedvezményes fcltélelek mellell közl!lnk.

, uc

zete, ide sorolhatjuk az ulcát,
a lakást, az összes felnőIteket!

Mennyi javítanivaló van a
családon, mennyi kiégetnivaló
a gyermek környezelébel\ és
mily sok erkölcsi szemét az
nicán, amelynek pusztulnia
kell! A gyermel< tiszta levegő

ben, jó környezetben nevelődik

helyesen. Nem csoda, ha az
iskola év, a nevelés nagy mun
kája elején a templomba me
gyiink és imádkozunk:

Jöjj cl Szetlélekistcn I

Mezőgazdasági házi·
ipar fejlesztése.

A kormány készséggel támo
gatja a mezőgazdasági háziipa
rok fe}!esztését, mert e kérdés
megoldása egyik tényezője le
het annak, hogya szegényebb
gazdalakosság életszinvonalát
felemelhessük. De nemcsak
az a fontos, hogy II mezőgaz

dasági női és férfi háziiparokat
léli időben íízze a földmíves
lakosság, hanem fon los a házi
ipari temlékek értéke!>íLése. Ez
az érlékesítés a külkereskedel
mi tárgyalásokkal függ össze,
mert hisz a háziipari termékek
legnagyobb részét kivitel útján
érlékesithetj ük. Az értékesités
felkarolása szempontjából kész
séggel állok a gazdaközönség
rendelkezésére.

. A vidéknek megfelelő ivó
vízzel való ellátása érdekében
a folyó költségvetésben is na
gyobb összeg áll rendelkezésre.
Folytatni kivánjuk azt az ak
ciót, hogy az Altöld egyes vi
dékein szülőoLlhonokatés nap
közi otLhonokat teremtsünk..

Felelös szerkesztő:

WALTHIER GYÖRGY
Szerkcsztöseg es kiadóhivatal: Endrőd, Széchenyi-IItca 2.------,....-------

Dr. Darányi Kálmán

pet játszanak a szülők és az
otthoni környezet. Ha ezek
mind az iskola mellé úllanak,
nagyban megkönnyítik a mun
káját. De ha ellene vannak,
teljesen tönkreteszik mindazt,
amit az iskola és a nevelő a
gyermek lelkén épít. Ó, meny-

nyire fontos, hogy együLLmű

küdjél, a csalfld és az iskola I
Nevelők és a gyermek környe-

. fniniszterelnök-földmivelésügyminiszter
beszédei a Hajduságban

A Bocsl<ai István által a Hajduságba telepitett hat hajduváros
u. n. "hajduhetet" rendezett, melynek megnyitására

dr. Darányi Kálmán miniszterelnököt I<értél< fel

Beszédeiből a következő ré- j tengeri árakat és a kormány
szeket idézzülc «ölelezi a Fnlmát hizol1vos

"Erős, kemény verseny folyik millimális ár tartására, amely
az egész világon és ill a mi le.~kisehb ár egyelőre 4.80 pen
szLiltreszabolL hazánl,ban is go, amely azonban hetenként
nagy a verseny, lehát szüksé- változhat.!k. é~ a sziiks~g szerint
ges, hogy ebből a versenyből emelkeoo Iranyzatot IS mutat.
nlinden gazda ldvegye a maga A napraforgómag ára oldó
részét. Nekem mint kormány- bene 20, novembcrre 21, de
elnöknek, egyúllal mint föld- cemberre 22 pengöben állapít
mivelésügyi miniszlernek is, tatoLl meg I3udapesten, ami 16
nehéz a helyzetem, mert meg 17 pengős árnak felel meg ab
kell lalálnom az eszközöket, az gazdaság, vagyis majdnem két-,
utal<at és módokat él mai nehéz szerese a mnllbani árszinvonal
viszonyok között is nagy kér- nak: Egyik legfontosabb fela
dések megvalósitásál·a. datunk az állattenyésztés elő-

Az Alföld öntözlisre Izivatofl' hi- mozditása.
vatal a földmívelésügyi minisz
ter felügyelete és ellenőrzése

alatt dolgozik, de csak lépés
ről-lépésre haladva óvatosan és
a tapasztalatokat összegyííjtve
és felhasználva szabad ezen a
téren előbbre menni.

Vasuti tarifa
mérséklése.

A vasuti tarifa mérséklése
tekinteIében a 200 km-nél hasz
szabb szállilásoknál a gabona
34 százalék, a káposzta 32 szá
zalék, a burgonya ugyancsak
34 százalékos vasuti tuvarked
vezményt élvez. A csöves ten
geri vasuti szál1itási tari fáját
az egész országban 20 száza
lékkal leszál1itolluk.

A csövestengeri ára.
A legutóbbi minisztertanács

abból kiindulva, hogy ilyen
időben szokták lenyomni a
csövestengeri árát, elhatározta,
hogy egy országos bizottságot
létesít, amely figyelemmel ki
séri a csövestengeri árának az
alakulását. A bizottság minden
héten megvizsgálja a csöves

-
Elöfizelési ár: Negyedévre 20 fillér.

Megielenik minden hónap lS-én.

Jőjj el Szentlélek Úristen l
Nagy vállalkozások, nagy

munkák előLt szolduk a Szent
lélek segítségét kérni, mi vel
kegyelme előlt nincs akadály,
segítségével semmi sem nehéz.

Nagy feladat, nagy válallw
zás, nagy cél a lelkek nevelé e,
a szellem művelése, amely az
iskolai év megnyitásával kez
dőoil"

Mosl szeplemberben II gyer
mek, az ifjú, a feinölI, mind,
mind, aId még nevelésre szo
rul, aid tovább akar haladni,
művelődni, megkezdi a neve
lődés munkáját. A .cél az, hogy
jobb ember legyen, föloi és
örökboldogságát eredményesen
tudja munkálni.

Üly nagy munka ez, hogy
emberi igyekezet nem elég. Itt
több kell. Az ismerelközlés
még csak jár valamely ered
ménnyel, de ennél a munká
nál is a figyelmet fölébreszte
ni, az érdeklődést lel,ölni,' az
el vonllárgyat megked velletni
már nem áll az embernek ha
talOlában.' Az ember vetheti a
jó magot, ültetheti a csernelél,
öntözheti mind a ketlőt, a meg
fogamzás, növekedés már nem
az ő munl,ája, az Felülről jön.
Teljesen ugy van ez a nevelés
nél is. Mily fontos tehát, hogy
tanítók, tanárok, nevelők a
Szentlélek felvilágosító, erősíLő

kegyelmével kezdjék meg az
évet önmaguk miatt!

Jöjj el Szentlélekísten!

És a nevelés alanya? A gyer
mekek és az ifjúság? Mennyi
a gyarlóság bennük, mily for
mál1an tömeg még; mennyire
puszta föld, mennyire faragat
lan l,ődarab! A léleknek meg·
vannak a természetes képessé
gei, a test egész berendezésével
a lélek szolgálatában áll, de
mind a keltő az áteredő bün
káros kövel1<ezményei alatt
nyög. A kötelességteljesítés, a
munka még ha tetszetős, kívá
natos is, teherszámba megy.
Azért nehezen vállalja, köny
nyen lel'ázza. Ember itt nem
segit, a Szentlélek tüzének kell
alakítani, dolgozni.

Jöjj el Szentléleldsten!
De nemcsak a nevelőn és az

ifjúságon múlik minden. A
gyermek élelében óriási szere·
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Istvánné szöl. Giricz Krjsztina
(szült 5 gyermeket, várandós),
és Anka Györgyné (szült lD-et,
él 9 gyermeke). Mindannyian
20-20 pengőt kaptak.

Csernus Mih~lv a p át·
plebánostól 1-1 mázsa buzát
kaptak az f1Iábbiak: Erdősy

Imréné szül. Roncsek Erzsébet
(5 gyermek), Vaszkó Elekné
szül. Timár T€rézia (szült 8 at,
él 7 gyermek), Özv. Urbán
Menyhértné szül. Homok Mária
(szült 9, él 8 gyermek) és Timár
Vendelné szül. Giricz Margit
(szült 10 gyermeket) és Drahó
Imréné ,szül. Bálint Borbála
penz-segélyt.

A sok fiatal anya hálás szi v
vel és könnyes szemmel mon
doll köszönetet a jótékony egye
siiletek vezetőinek.

Az ünnepséget Csern us Mihály
szavai zárták be. Csekély az
adomány ahhoz a nagy áldozat
hoz, amelyet a me~jutalmazolt

anyák hoznak becsííletüknek,
hazájuknak és egyházulmak,
Az anya temérdek fáradságát
és áldozntos szeretetét csak a
jó Isten tudja igazán megfizetni.
Az egyesületek adományukkal
csak a krisztusi felebaráti sze
retetnek kivánlak hangot adni
ott, ahol arra legnagyobb szük
ség van, s akik azt legjobban
megérdemlik.

A szép ünnepély il hymnus
hangjai val ért végeI.

Istentiszteleti havirend:
Szeptcmber 29-lől kezdve a téli idő

relld lép étetbe templomunkhan.
Vasárnapokon 1/28·tól; 10 és 1/412

órakor, hétköznapokon reggel 3/4 7
töl, 1/48 és 8 kor kezdődnek a szellt·
misék.

Minden szombaton d. u. 3 órakor
rózsafiiz~r illlé\d8<1~, ut<lnna étlcktanitlÍs,
majd 4 órakor lilánia.

Vasárnap és ünnepeken d. ll. 3
órakor vecsernye.

A belterUleti betegeket és Öre
geket az első hétfőn, a kü!területi be
tegeket az elsó kedden látjuk el szt'nt
ségekkel.
Időközben sulyosan megbete

gedők bármikor jnlenthetök!
Házasságkötések rendesen a hét

clső három napján d. u. 2 Órakor lör
ténhetnek. Ilyenkor stóla fizetés nincs l
Más napokolI csak rendkivüli esetek
ben ad engedélyt a plebános. Ez a
rendelkezés ősi szokás alapján a va
sárnap megszentelése és a böjt meg
tartása érdekében áll fenn. - Október
hÓllapban mindcn d. u. 4 órakor rózsa
füzérI végzünk.

EgyesOletl hfrek. Szeptember 19-én
d. u. 1/2 4 órakor Szent ferenc III.
rendje, szeptember 26-án d. u. Ih 4
órakor az Oltáregyesülel, ugyanezen
napon reggel I /29 órakor a Jézus Szi

_'le.Szö.vetség, szeptember 30-án d. u. >

5 órakor a ~~_ny-"-egyesületek. okI. 2
án d. u. 5 órakor a Férfi-Liga tartja
havi ájtatosságát. - Tagok pontOSiiI"
jőjjenekI

KOIterUletl szentmisék. Szeptem
ber 19-én a polyákhallIli és varjasi,
szeptember 26-an a csejti és öregkerli,
október IO-én az öregkerli és tanító
földi iskolákban lIluta1un·k be szent
lIliséKt:\.

a nagy napok varázsa kétszer
annyi embert is mozgósít majd.
Ha azonban az előzetes beje
lentést elmulasztják. nem. me-
hetnek fel a fővárosba.

Az ünnepségek idején ke
resztes gyorsok közlekednek
legalább is 50-60 %-os ked
vezménnyel. Akiknek rokonaik
laknak Pesten, azok is jelent
kezzenek, hogyavasuti felu
tazást biztosíthassuk.

_---A-s·ök--- ~_

~g-y~rlUekesdn~ák
I • t 11 'JU d.ll.tndZdsa

\

\ Szent István király napján
nagy ÜTInepsége volr-- Endrőd
köiségnek. Felvonullak azok a
sokgyermekes édesanyák, akik
1927 óta, tehát a mai "gyer
mektelen" vagy egy-két gyere
mekes időben tiz év alatt le
galább öt gyermeknek adtak
életet.

Az endródí Stefdnia- Szövetség,
a Vöröskereszt Egylel, a ~özségi

.. Zőldkereszl"-segítóeg)'esület és
Csernll.'> Mihtflv opálplebtinos ad
ták össze a tekintélyes jutalmat,
amelyet kiosztottak a sokgyer
mekes anyák között.

Az tlnnepségen résztvett a
járás agilis és szcciális gondol
kodásu főbirája: dr. S o r b á n
J e n ő, a községi előljáróság

teljes számban, Kalmár Imre
biró és Harsányi László főjegy

ző vezetésével, az egyházköz
ségi képviselőtestűlet és a tár
sadalmi egyesületek számos
tagja.

Csernus Mihályapátplebános
megnyitó heszédében a sok
gyermekes édesanyák vallás
erkölcsi és hazafias kötelesség
teljesítő áldozatát méltalta. 
Dr. Timár Sándor, a Stelánia
Szövetség orvosa a legnagyobb
kincset adó és nevelő anyák
megbecsüléséről tartott értékes
beszédet.

Alapv Andor elnök a
Stelánia-Szöve{ség 20-20
pengasjuta-t-mát---S-zabó Sándor
né szül. Hanyecz Juliannának.
(szült 13 gyermeket, él 7), Hor
nok Imréné szül. Tímár Iloná
nak (most várja a 8-ik gyerme
két), Pelyva Jánosné szül. Majo
ros Margitnak (7 apró gyerme
ke él), és Köles Elekné szül.
Szmola Veronikának (szült 11
gyermeket, él 9) adományozta.

A Zötdkereszt 100 pengős

adományát H a r s il. n y i László
főjegyző osztotta ki, Soós
Sándorné szül. Cserenyecz Ve
ronika (6 apró gyermel,), Bela
Lajosné szül. Fekécs Anna (5
gyermek), Bela Józsefné szül.
Sóczó Viktória (7 gyermek) és
Jambrik Lukácsné szül. Giricz
Veronika (6 gyermek) között.

A-Jl.ö.r.ösk-e>~zt jutalma
zottjai: Kakas Imréné szül.
Gjricz Borbála (szült 7 gyerme
ket, él 6, várja a 8-kat), Szulyó
Vincéné szül. Dinya Franciska
(szült 9-et, él 8, várandós),
Gyuricza. Vincéné (szült és él
8 gyerm~ke, várandós), Roik

akció

Jelentkezzünk
a. §zcntév.·c!

A világkongresszus előkészí

tő bizottsága felhivta az ország
katholikus népét, hogy aki részt
vesz a budapesti májusi ünnep-

·ségeken, s ha lakást óhajt, már
most szeptember havában je
lentse be a plebániai előkészítő

bizottságnáI.
Szükséges ez azért, mert oly

rengeteg látogatója lesz ez al
kalommal Budapestnek, hogy
csak a legnagyobb utánjárással
tudnak szállást biztosílani az
érkezőknek.

De azért is kivánatos a beje
lentés, mert az áIiamvasutak
sem tudnak annyi szerelvényt
és vasuti kocsit adni, hogy
elégséges legyen a felutazólmak.
Endrődről bár még ke "esen

jelentkeztek a MAV-nál 4-500
résztvevőt jelentett be a plebá
nos. - De ugy hisslük, hogy

mert olt igen sok hirtelen f!Yó
gyulás történt, nyolcszáz eszten
dő óta ezrével zarándokol oda.
- A forrás mellett Krisztus
édesanyjának: a Boldogságos
Szűznek tiszteletére diszes
templomot emelt a hivő nép,
ahová évenkint többmint száz
ezer katholikus zarándokol el.

Szeptember nyolcadikán: Kis
asszony ünnepén 24.000 bucsus
keresle fel a kegyhelyet, köztük
148 endrődi kathólikus hivő is,
akik Csemus Mihály apálplebá
nos és Timár Gyula lelk. veze
tésével különvonaton érkeztek
Mátraverebélyre - A gyönyö
rü vidék, a Magyarok nagyasz
szonyának gyönyörü teploma,
az impozáns szentséges kör-
menet nagy lelki hatással vol
tak a zarándokokra. Délután
Páter Rajner vezetésével és
magyarázása mellett megnézték
a Jemplom melletti négy for
rást, felmentek a közel 400
méter magas hegyen álló "vil
lany-kereszt"-hez, megnézték
a középkori remeték barlang
szobáit s a szikla barlangban
végzet! litánia után ének mellett
indultak vissza alföldi falujokba.

Katolikus
Viseljük az Eucharisztikus

. ViIágkonqresszus jelvén-yét!
A világkongresszus sikere tolok szen t hitét!

olyan cél, hogy azt minden Minden első szob-Ibaton d.·u.
becsüleles embernek, aki hazá- 5 órakor végezzük a férfiak
ja érdekeit, nemzete tekinté-
lyét, Krisztus kegyelmi műkö- gyóntatását. - A nők vasárnap
dését a lelkekben értékeli, kelJ, reggel, esetleg más első pén
hogy szive vágyával, lelki kész- tekre is gyónhatnak.
ségével, áldozatos cselekvésével Egy évezredben talán egyszer
és közreműködésével szolgálja van ilyen alkalom az egész
és elősegítse. világ szine elótt megvallani

Amikor pedig a kongresszus Szent István ivadékainak ön
jelvényét viseljük, ezt a belső
nemes vágyat juttatjuk külsőleg tudatos katholikus meggyőző-

is kifejezésre. désétI Endrődiek! Mi sc le-
Öntudatos katolikus fér fi, gyünk az utolsók!

nő, legény és leány hordja
melIén a nagy eszmét ki fej e
zésre juttató jelvényt!

Kapható Endrődön a Néphá
zi Szövetkezetben.

A SZŰZANYÁNÁL

Megkezdtük a
nag-ykiIencedet

Szeptember 5-én szokatlanul
sok áldozó térdelt az Ur oltára
előtt. Felfigyeltek a pásztor fel
hivására és katholikus lelkük
sugallatát követve beálltak az
Eucharisztia hadseregébe: imád
ni, engesztelni és kérni az Ül
táriszentségben élő Isten segít
ségét az Eucharisztikus Világ
kdngresszus sikeréért.

iWenc hónapon át vonul fel
a tábor ·hüségét és állhatatos
kitartását bizonyítani a Meg
váltó el6U.

Többen elmaradtak elfoglalt
ság vagy más indokok miatt.
Azokat most hívjuk, hogy ne
siégyeljék megvallani az apos-

Bucsujárás Szent László-csoda
forrásához.

Vagy 860 esztendővel ezelőtt

történt, hogy Szent László ki
rály hadat viselt a betörő lm
nok ellen. Egy alkalommal a
Cserhát egyik gerincén magá
nyosan lovagolt a nagy király,
hogy az ütközetre alkalmas te
repet alaposan megismerje. A
közeli völgyben portyázó kun
csapatok észrevették és felis
merték az egyedül lovagló ki
rályt és nagy rivalgással szágul
dollak felé paripáikon, hogy az
őket annyiszor legyőző hőst

végre elfoghassák. Már-már
utolérték az őket későn látó
fejedelmet, amikor ez más me
nekülési utat nem látva, a Cser
hát egyik. széles szakadékának
irányította vágtató lovát és Jé
zus Mária nevét hiva segítségül
-szerencsésen átugratotl a nagy
szakadékon és megmenekült az
őt üldözni nem tudó pogány
kunoktóI. A sziklán két lópatkó
nyoma ma is látható. A szíkla
tövében pedig, ahol a szent
király lovának Jába lesüppedl,
bővizű forrás fakadt. A Mátra
vidék népe s z e II l k u t n a k
hívja a kilünő vizü forrást, s



Endrőd, 1937. szeptember 15.

."

IHUNGARIA~'NYOMDA

Gyoma, I(ossulh L1\iOS ulta'66 sz.

..~~

a Dalkör ,köszönetét tolmácsoI
ni Csernus Mihály apát úrfiak
kitüntető erkölcsi és lekintélyes
összegű' anyagi támogatásáért,
továbbá 'Endrődközség I'nagy
közönségének sz.íves ·:·érdeklő

:déséért és támogatásáért.
lsten áldása: 'legyen .'. velük

gyönyörű hazafias és jellem-·
nevelő munkájukban.

,L~koöalri1i .r11eghivókat

olcsón és szép kivitelben· kés2.it a

J pusztászert
~pád-üPlnepé:ly
·Negyvenegy éve ;nnak, hbgyapusila

. szeri ezredévi en11éklllúnél a~Puszla
'szeri Arpád-Egyeslilet"·· minden ,- év
.szeplelllber·.havának első ·vasárnapján

Unnepélyt rendez a honlllapitó Vezer
eJlllékéni. E kezdetben Szeged és kör·
nyékére terjedő ünnep5~g aviJáglí;\boru

-után nagyot '- nyert :jelffitöségében, s
amikor a dr. Tóth Imre kormányfőta
nacsos elnöklete és . dr. Hunyadi János

· ügyvéd főtitkárs~ga mellett szépen
virágzó egyeslllet azt az lldvös eS7ll1ét

.. v'álósirótta· meg,' hogy' évenkint· niin-di·~

.1 más c és :·'más '. Y·ármegye .. 'rendezi ., az
~ ünnepséget/" azóta· ez .országos'ielentó
, ségúvé vállt, ··ahová .. messze 'vidékek
.' magyarjai sereglenek össze· hódolni a

n·lgy íejedelemnek ésálmodozni a'dicsó
··Ill<lgyat multon. .

Az idén B~késvármegye Törvénylúltó.
'-sági 'Bizottságát érte' az' a-1<ltünfetés,
· hogy az EgyeslIlet felkérte az ünnepiiég
rendezésére. A vármegye· alispánja
szabadsá~on lévén, megbízásából dr.
vitéz Pánczél· József ·vármegyei főjegyző

· és' d r. Sorbán' Jenl\' gYOliJai föszolgábiró
·loborozták· a törvényhatóságot k~rvise
lő kűldöttséget, melyet Pánczél fóJegyző
ve7etett. :Sajnálatos, hogy. a ."ű.Jönbö7ő
járások . beigérkezett delegátusai na
gyobbrészt' elniarádlak, s'·csak adr.

· 'So/ bán~IJenö· főbiró) által·megs-zervezett
30 tagu küldsIlség mentette·meg· a
vármegye hírnevét.

Délelőtt 10 Órakor szentmisével kez-
dődött az linnepély. melynek végeztével

. dr.: Halász' Pál püspöki l'aÍfácsos emel
., keddt' ilangu ·s·Lelllbeszédében· :'foglal
., kozott . a .·nagy nap ,..jelenlöségével.
"Majd· dr.' Tóth' Imre· elnök köszöntötte
· a hazafias érzéstől· duzzadó szlves

szavakkal a mintegy 6000 ··szám-
·ban' ös_szeseregletrmagyarokat. : Élénk
··hatást vatlott' ki : az 'óriási ·'töiúegből

:egy.gyulai ,levente lelkesen relőadoll

szav.data,'· amelyet Csernus ·Mlhály
· apátplébánosnak, a Törvényhatóság

megbi,ásáb()f elmondott Unnelli beszéde
követett. A· hazafias érzéStöl' izzó, 's a

'hallgatóságot e~rligadó';beszédeto·gyak
·ran szakltolla 'félbe a' nagy'·' kölönség
..·Ielkes ~Ijenzése és .viharos- tapsa.. A
s/.ép rendben és fegyelmezett. han~u

latban lefolyt llnnepség végén az· egye-
· sUlelék helye7.:n~k·er .koszorÍJikat -az
·emlékmúvön. Vármegyénk'nevébell dr.
vitéz Pánczél. József koszoruzta meg' az

·e'nlékmúvet rövid, de.igen-'nagyhalásu
beszéd kbérelében. Az UnnC'pélyf több
száz· teritékes díszebéd követle, ame
Iyellqr. TÓlhlmre elnök; dr: Széchenyi

~'lslván,r'közjeg5'ző,' dr.'Oserghő ; Gyula
.Csongrád vármegye alispánja és Cs~rnus

· MIhály apátplébál!os mondollak kö
szöntöket.

Vendel 27 szavazatot, ifj. Dinya
Vilmos' pedig 14' szavazatot ka-
·pott. Két képviselő nem élt a
· szavazali; jogával, így· elnöklő

főszolgabíró ifj.Uhrin ·Vendelt
szótöbbséggel megválasztolt iro
dalisztnekjelentette ki.Az ujon
nan megválasztott irodatiszt a
hivatalos esküt nyomban 'letette
s megköszönte a közgyülésnek
a· beléje helyezett'bizaJmat,me
lyet szorgalmas és lelkiismere
tes munkával igért:megjutal
maznL

Az új irodatiszt immár két
éve teljesítelt hasznos szolgála
tot Eodrőd· községnek. Megvá
lasztása . alkalmából' kivánjuk,

·hogy fogadaimát . meg:is 1al"tsa
,. és hivatalát mindenki ':megelé
'gedésére változatlan szorgalom
mal, és becsületességgel ,lássa el.

·Az Endrődi Iparos
.Dalkör ·verseny
.szereplése

A községi
.képviselőtestület

augusztus hó 18-án tartotta ez
évi rendes őszi közgyűlését,me·
lyen letárgyalta az 1938. évi
költségvelést. A közgyülés meg
elégedéssel vette tudomásul.
hogya jövő évi köllségvetés
dacára a lIagyrúérvü beniházá
soknak, nelll fog magasabb pót
adót jelenteni. A képviselő

testület a iővó évi pótildó száza
lék(i! 46.5 %-ban állapította meg.

Érdemlegesen döntött a Ki
rály és Ballyáni utcák össze-

...k..ÖJé,SJLJárgyában ~ elhat'arozta,
hogy Uhrin Gáspártól a szük
séges területet részben csere,
részben készpénz vásárlás ut
ján megszerzi és az utcat még
folyó év őszén megnyitja. A
cserét a lógerkerti földből --....--........-~
eszközli a község s a fennma
radó 3 kis holdat eladta Hunya
Zoltánnak,

Véglegesen döntött a r~gi

bikaistálló~eladása és az új bi
kaistállón·ak a telekparton va- Bizakodó szívvel és lelkese
ló lel építése tárgyában. A ballai ~ déssel indult az Elidr6di Iparos
legelő fásílására 1500 P állam- Dalkör, férfi . és vegyeskara a
kölcsön felvételét, a nagylaposi Miskolczon rendezett IV. ·orsz.
iskola építésére pedig 2000 P :iparos .dalosversenyre, hogy
hozzájárulás adományozását ha- otUanujelét cadja a mal2yar
tározta d. A vidaházi gondo- akarásnak és Istenáldotta tehet
zónő fizetését adrágaságra va- ségének.
ló tekintettel felemelLe. A versenyműveket Benke

A róm. kat. egyház részére Lajos karnagy tanilolta be azzal
iskola fenntartási segély címén a magas.színvonalutudással;és
az 1938. évre 4750 P-őt állít rutinnal, amire méltán büszke
be költségvetésébe. lehet a, Dalkör és aminek csak

A csejti iskola,_ községház t~- . igen., szerény jutalma az . elért,
tőzeténe mepjavítására, a· te- országos .viszonylatban még
lekpm·li csőszház épHkezésére mind,ig előkelő két Il. helyezés.
1200 P-őt szavazolt meg. Az Csupán, B. szerencse forgandó
iparos dalkör és a~testil-ságán.muloU, hogy el nem
let állal a legutóbbi· versenye-érték a senki által el nem
ken elért kiiünő sikereket el- nyert I. ~díj- elnyeréséhez szük~

ismerőleg tudomásul vette és .séges .m~g két pontot, mikor is
utasította az előljáróságot, hogy I.. a . rádió hullámain· keresztül

. a .közgyülés elismerését érde- győződhetünkvolna· meg··arról,
kelt testületekkel határozatilag . hogy fáradozásukat ·teljes.siker
közölje. Az iparos dalkör ré- koronázta.
szére egyullal 200 P segélyt is Végtelenül/kedves és meg
is megszavazolt. Kovács Etelka kapó. jelenség. volt a csupa
térj. Szabó Elekné részére 3 .tiatal.lányokból és fiúkból álló
hónapi szabadságot engedé~ vegyeskar is.. A. kivétel nélkill
lyezeU. .fehér ruhába öltözött ,lányok

Folyó hó H-én tiszlujító- kellemes.megjelenésü~kelés

székre gyült össze a képviselőkedvesvidámságukkalszinte

testület dr.Sorbán Jenő főszol- . egycsapásra megnyerték.nem
gabíró Úr elnöklete alalt, hogY·.csak a verseny haUgatóságának,
a Kiss Nagy Sándor nyugalomba de a város közönségének ro
vonulásával megüresedett iro- konszenvét is. A ,versellyt kö
da tiszti állást véglegesen be- vető napon Lillafüredre rán'~

töltse. A kö'zgyülés ponlosan 10 dult ki.a társaság, ahonnan a
órakor kezdődött, ahol is dr. természetszépségeinek ··feled
SorbAn Jenő főszolgabíró ismer- hetetlen, emlékeit, hozták ma
telle, hogya. szabályszerüen.gukkal.
meghirdetett pályázatra . 6 pá- , A verseoymüveket egy héllel
lyázat érkezeU be. A pályázók a verseny. ulána· Tisztviselői
közül helybeliek· voltak ifj. ,karral ~ karöltve rendezett Mur~

Uhrin Vendel, ifj. Dil1ya Vilmos, gács hangverseny keretében
míg négy pályázó vidéki volt. hallhattuk tőlok előadni, amit
Elnöklő főszolgabíró mind a 6 ·igeu szép közönség ha/lgatoll
pályázót jelölte s elrendelte a és jutalmazott 'megérdemelt
névszerinti szavazást, melynek tapsokkaJ.
eredményeképpen ifj. ;Uhrü\' E: sorok keretében··akArjuk

Egyházközségi
közgyülés

Az endrődi rlL egyházközsé
gi képviselőtestület agusztus
30-án népes közgyűlést tartotl.
A nagy érdeklődést a bő tárgy
sorozat több lontos pontja, kü
lönösen pedig a polgári iskolai
tanár és elemi iskolai tanító-vá
lasztások keltették fel.

A . pályázók közül az Egy
házmegyei Főhatóság 3-át je
löltés képviselőtestület titkos
sza vazással ezek közül válasz
totta tanárrá Szakmáry Sándort,
a tanítóföldi iskolához előlépte

tésként Homok Piroskát, ennek
helyére a Szent Imre·iskolához
Parócai Gergelyt, s a megürese
dő décspaskllmi tanilói állo
másra Vörös Klára tanítónőt,

aki jeles oklevelét 1930ban
szerezte. A polyákhalmi uj
úllásra pedig Szabó Elek eddigi
hclyellcs tanitó nycrl beválasz
tásl. Jó ·oklevelél 1U32-ben

. nyerte.
Jóváhagyta a gazdasági bizot!

ság azon előterjesztés~t, hogy
a kondorostanyai-porta helyek
hől ilj. Fülöp Jánosnak cca
600 négyzet l. 50 pengős egy
ségáron, s a Csáky-féle iskolá
nál Gácsi Mihály részéra 1000
négyzetet 700 pengőért eladjon.

Örömmel veHe tudomásul a
l;:özség átiratát, melyhen közli,
hogy a központi temetőben

ravatalozól óhajt létesíteni, s
annak egy szertárral való bő

vítéséhez 400 pengővel kész
hozzájárulni.

Több kisebb jelentőségü is
Iwlai ügy és épület-tatarozá-

. sok T!1Ukálalainak megszavazá
sa után képviselőtestület tagjai
ltészségüket nyilvánították ah
hoz, hogy az Eucharisztikus
Szentév sikeréért szeptember
első vasárnapjától kezdődőleg

minden hónap első vasárnap
ján a tagok szentgyónás és
szentáldozáshoz járulnak a jö
vő ·év májusáig bezárólag.

Nagy meghatottsággal fogadta
képviselölestiilet elnök azon
bejelentését, ho~y az elemi is
1\OlAk érdemes igazgatója: szep
tember elsején nyugalomba
vonul. .Őszinte elismeréssel ki
vánta honoráini Űrbók József
igazgató 33 esztendős endrődi

tanilói mííködését akkor, ami
dőn érdemeit jegyzőkönyvben

örökítette meg, tiszteletére ün~

nepi bankel rendezését hatá
rozta ej, s felterjesztésében ké
relemmel fordul az Egyházme
gyei Föhatósághoz, hogy a ki
váló szakembert az igazgatói
teendökkel továbbra is megll]z
ni kegyeskedjék.

A legközelebbi gyülését szep
tember 24 én tartja a képvise
lőtestület, amikor is· dönteni
fog a nagylaposi iskola épités
beadása és két megüresedett ta
nítói álJás betöltése kérdésében ..
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Árpád emlékére
,Puszlaszeren elmondolIa: ,

CSERNUS MIHÁLY.

Gróf Széchenyi István bölcs
tanítása, hogy" minden, a mi a
hazafiakat összehozza, még ha
legcsekélyebb o ok lenne is,

o hasznos és ,jó, s áldolt követ-
o kezményei számlálhalallanok."

Dicséret és elismerés illeli
"téh:H a "Pusztaszeri Arpád-Egye

sl1letet",hogy évről-évre ide
gyüjli a magyarság ezreit az
ország minden részéből, hogy
e szépemlékmünél a magyar
ság első nagy fejedelme dicső

alakjánál, az ősi szép, boldog
idök fátylának fellebbentésével
önmagára ismerjen, egymásra
találjon il magyar.

A történelem igazolja, hogy
az isteni gondviselés a nemzetek
bö/csöjéhez kivdIó férfiakat rendelt,
akik ragyogó szellemi képessé
geikkel, követésre vonzó példás
életükkel, ki vételes egyéni tu
lajdonaikkal irányitói, szerve
zői és védelmezői voltak a vi
lág riéptengerében csecsemő-

, kort élŐ nemzetüknek, fajtájuk·
nak.

A Duna-Tisza táján elfoglall
és megszervezelt Új állam bö/-:

00 csójéhez a IX",-század végén Arpád
vezért dllífotta a magyarok Iste
ne, akinek diadalmas emlék-

o oszlopánál a letünt régi dicső

ség vakitó sugaraitól bódultan,
csodálkozva állunk mi,· a gyöt
relmes jelen és bizonyIalan jö
vő fáradt, megtépett, csüggedt
magyarjai.

Hódolattal nézünk a magyar
, hóselöidók nagyszerű alakjdro,

o aki 'rendkivüli egyéniségével,
bámulatosan fejlett politikai ér
zékével, ki váló szervező és ösz
szetartó erejével létrehozta azt,
högy a külön törzsekben élő,

szerteszét kalandozó magyarság
polilikai és katonai egységbe
olvadt és meghajtotta kemény
szittya-fejét a központi fejedel
mi hatalom parancsszava előtt.

Nem kisebb érdeme az sem,
hogy a nemzeti létfenntartás
érdekében a véráldozattal szer
zett honi földhöz való szi vós
,ragaszkodás és annak megőrzé

sére' nevelte addig kóbor népét.
A hires pusztaszeri törvény-

'szerzés pedig világosan bizo
nyítja, hogy Árpád vezér vilá
gosan gondolkozó hatalmas
nralkodói egyéniség volt.

Nagy történet-tudósunk: H ó
m a n B á l í n t állapítja meg,
hogy a honszerzésben és a tör
zsek letelepítésében érvénye
sült céltudatos tervszerűség:

Árpád kiváló stratégiai képes
'ségeit bizo~yítja, s csak ennek
,köszönhető, hogy a szintén

nyugat felé törekvő besenyők,

uzok és kunok támadásai ellen
később is sikerrel tudtak véde-

. kezni harcos elődeink.

, it nenl:zel' négy legerösebb /eg-

népesebb törzsét - a gazdasági
szempontból előnyösebbdunán
tlIli ku/lurdltabb vidéken telepiIel
te le Arpád vezér, amely . csele
kedete· számolt elsősorban a
katonai célszeriiséggel: minél tá
volabb helyezni a nép zömét
a keleti elleségnek hirtelen tá
madásaitól, s így időt nyerni
a védősereg ,szervezésére, de
kedvező világot vet a magyar

,nép vezéreinek fejlett szellemi
képességeire is, mert ,a dunán
tuli településben a ml/gyarok
llldlltós",· nyugatra lörekvésének
egyik legbiztosabb JeIét kell lát
nun/t, u s . ez ,által az addigi
keleti ,érdekkörlöl:, a bizanci
befolyástól való teljes szakadás,
sa szomszédos műveltebb ke
resztény népekkel való békés
és harci érintkezés - mielőbb

megérlelte a magyarságnak a
nyugati keresztény kulturküzüsség
hez való csatlakozását: s meg
valósulúsra segítette Szent Ist
ván gyönyöril alkotását: az
ezerév viharait kidlló: ' keresztény
magyar királyságot, ,

E csodás előidök szerény' kon
turiai is a' faji' büszkeség és
önbecsülés érzelmeit dagasztják
keb1ünkben~'másrésztazonban
kemény vádlófa· trianoni sivár

'magyar jelen tékozló fiainak,
A hős elődök sirIakánál, a régi

fénY{lél gyujtott uj szövétnek hal
vány fél/Y t vel a Kárpátok 01'-

. mára, , a dél vidék . o lankáira,
'Er'délj bérceire. -'- De pislogva
alszik "Id mégint, 'merte tájak
ról nem magya~ szellő táplálja
tüzé~ Árpád országának ké~

harmad részén nem győzelmi

magyar ének száll a magyarok
Istene felé, a véráztaIta magyar
tájakon idegen náció az ur és
elnyomott kisebbség, megcsúfolt
rabszolga Árpád ivadéka,

Há a kölló suiint ncsak törpe
nép felejtheli el ős nagysá·
gál, a az is igaz, hogy a plls:da
emlékezés, a multon való üres
rágódás nem elégítheli ld a
komoly férfiút. És igaza van a
legnagyobb magyarnak
i s, hogy na haza jelen sebeinek
és szennyeinek el nem ismerése
a vakság és tudátlanság jele,
s nem teljesíti hazafiui köteles-

. ségét józanul a7., aki a hiányt
és csorbát látva, egyszersmind
tehelsége szerint nem törekszik
segíteni azokon,«

A gyógyításhoz ismerni kell
a betegség Joját, minóségét és a
veszélyes kór okozóját is,

Általános emberi gyöngeség,
hogy kendőzni szeretjük gyar
lóságainkat. De itt 3 hős feje
delem emlékmü vénél nincs
ennek semmi célja. Vagy meg
elégszünk a trianoni csonk
koldus kenyerével, akkor ped'g
nincs helye ünnepségnek, vagy
ha feltámadásról álmodozunk,
akkor nyissuk meg a tisztánlátás
zsilipjei!, sodrával tárja elénk a

a szomoru jelen bajait és hi
báit, hogy észrelérve és okulva
előkészíthessüka szebb magyar
jövendöt.

Mi a fény? Átvészel ve tatár
törökd ulást, függetlenségi har
cokat - 1914.-ig, nagyszerííen
fejlődő hatalmas nemzet volt a
magyar. A kiegyezés utáni fél
százados béke alalt hazája ha
talmas kultúrális és gazuasági
fejlődésnek indult. Királya
olyan kiváló reprezentánsa volt
az országnak, hogy az egész
világ tisztelettel övezte.

1918 október végén pár hét
alatt darabokra huIJott az ezer
éves nagymultu ország, Koronás
királyát 1921-bell ezeréves di
csö multunk arculütésével,
vitézi voltunk megcsufolásával
és a teljes megaláztatás szégyen
pirjával rabláncou kellett fog
ságra adnunk az ellenséges
hatalmaknak.
, 'Állitom és az u. n. "gJozo
államoknak" odakiáltom az
igazság lényét, hogya katasz
trófát előidéző világháboruban
Q magyart Tlem g)'ózték le!

19J8 oklélber végén egyetlen
ellenséges katona nem dllott a
haza szent földjén I

Ugyanakkor Románia és Szer
bia feldult, meghódított terüle
tek voltak "Csehszlovákia pedig
az idők méhében várta az
entente bábáktól - Masaryk
keresztapasága mellett - a
•koraszülést. "

Allitásomat igazolja az 1918,
okt. 27-én kölött páduai fegy
verszüneti egyezmény is, mely
az orsz~gok halárait jelölte ki
demarkácionális vonal nak a
békekötésig_

Mi okozta lehát a szörnyű

fordulatot, hogy legyózés néll.ül,
megllódítás nélkiil néhány flét
alatt e/veszlefük és megszdllásra
juttattuk az orszdg nllg)'obb
részét, olyan népektől, amelyek
mindig félve rellegték, a világ
háború alalt is keservesen is
medék meg a magyar kard
erejét és a fellobbanó magyar
vitézség diadal mas haditéuyeit.

l\Iegtehetném, de a hely és
alkalom mel1őzni kérik, hogy
Árpád örökségének: Nagyma
gyal'országnak koporsójához te
temre hívjam elsősorban a sza
badkőműves páholyok irányi
tása és a nagytőkés idegen faj
zsoldjában álló liberális de
mokrata és internacionalj~ta

s a j t ó t, mely félévszázados
destruktiv működésével narko
lizálta és hajlékonnyá tette a
magyar közvéleményt a nem
mindig egészséges, inkább de
struktiv nyugati eszmeáramla-

,tok (materializmus, atheizmus,
pacifizmus, stb,) megfontolás
nélküli követésére. De Iehet
ném ,azért is, mert a világhá
boru utolsó hónapjaiban külö
nösen kiélezett demoralizáló

,cikkeivel hatékonyan elősegí

telte a politikai front összeom
lását, s az ezt követö katonai
erők felbomlását.

Nem kivánom zavarni csen
des síri álmukat, vagy megté
pázni babérait a htíborus idók
politikai vezéreinek sem, akik kö
zül egy sem me.rt vagy tudott
a nemzeli függetlenség és pa
cifizmus jelszava alalt élreugró,
s a páduai egyezmény aláí, á
sát meglagadó Károlyi Mihály
Iyal a kellő pillanatban, szem
befordul ni és annak bomlaszló,
s a korona porbadobásával
minden nemzeti értéket elsöp
rő botor irányzatát ellensú
lyozni.

A hazafias lelkiismeret és fe
lelösségérzet mardosására bí
zom a s2ocilildemokrata és kOf1/
nlltnista táborban éló keresztény
gyászmagyaro/cat is, akik a nem
zetközi idegen eszméktől elbó
dulva felrobbantották a nem
zeli erőkifejtés szilárd bástyá
ját, a katonai, politikai és tár
sadalmi rend, közbiztonság
gátjait.

Árpád emlékénél szégyenpir
ral kell bevallanunk, hogy nem
idegen hadsereg győzte le a
magyart, hanem önmaga volt
sírcisója €levéves nemzeti nagystl
gál/ak.

A diagnózis tehát az, hogy az
átkos magyar széthúzás, politi
kai gyűlölködés és a nemzet
közi irányzat előrelörése bon
tolta' meg a nemzet egységét,
forgatla fel ősi alappilléreit és
társadalmi rendjét, döntölle
porba az ország nagyságát és
fejlődését jelentő szent koro
nál és ezzel kiütötte a kardot
a magyarság kezéből éppen a
legválságosabb órákban.

Ennek megállapítása után a
gyógyítás módja is nyilvánvaló.

Az utolsó évek kétséglelenill
fi gazdasági reorganizáció biz
taló jeleit mutatják, de még
mindig tudatosabb, gyorsabb és
általánosabb közgazdasági és
szociális alkotások megvalósi
tását várja a nemzet zöme.
Nyomorgó, nélkülözőmagyarok
satnya ivadékai nehezen tudják
magukat felküzdeni a Kárpátok
bérceire!

A belső gazdasági fellendü-,
Jést nyomon kövesse, sőt előz

ze meg a keresztény közszel
lem és erkölcs ápolása család
ban, közületekben és törvény
alkotásban.

A statisztika szerinI évenkint
több mogzat pusztul el a magyar
anyák méhében, mint a világ
háború gyilkos offenziváiban.
- Deák Ferenc egykoron azzal
kifogásolta a katonai létszáme
melést, hogy "a magyar anyák
évenkint csak egyszer szülnek!"
Nemzeti szerencsétlenségiink, hogy
a magyar anyák óriási tömege
egy életén ál szűl egy, vagy kellő,
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Halálozás. Heilinger József 743.823 pengő a községi köz-I érdemeit ajánlották fel értük. Az kUlügyminisztériumban töltött be ma
slenlszéki bíró. újirázi plebános Illunkákból és 445.737 pengő az árva-orgonán fölföldy Béla káp- gasabb hivatalt. Egyik elöadója volt a

I b 8
"' D b b I uladóból folyik be lán játszott és zengő barílonján politikai ügyosztálYIlak.szep em er -Jn e recen en e - . ..

h
t H lálá'l é ték I -1-- Ő I\:özgazdasági szakgyűlés egy UJllázy-féle üdvözlő-énekkel Négyéves kisleány szörnyU lClz·

uny. a va r es, u un, . _ lepte meg Miklós bácsit. Szent- halála. Czikó községben Vider Anna
lelkipásztort vesztett a c50Jlka- Békescsabán. A NemzetI l:gység mise után a tantestűlet nevében 4 t:.szten~ös kisleány a ta~aréktűzhel'yen
egyházmegye - aki a measzál- Pádja békéscsabai körzete szep- Orbók József igazgató üdvözölte a tuzet Plstztkálta éSháe.gáYt kAIpattanó sZIkéra

• ö . meggyujto a a ru l. gyermek r -
lásig igazgatója voll a nagyvára- lember 19-én d. u. 2 órakor gaz- ~Z araylakod~Jmasokal, s a kl~ n~~lten rohant .ki az udvarra, de futás
di lanftóképzöintézetnek _ Az da:;ági közgyűlést tart a békés- Iskolások, akIket a káni or bácsI kozb.en ~rgyre j?bban lángot fog?1t a

• . .. S . k é é k kt t II ruhája. r;desanYla utánarohant, anure a
elhunyt földi maradványait tesl- csabai Klsblrtokos- zövetség szék- annYI ~o sz p ,n~ re o a.o, kisgyermek ijedté!?en anyja elől is elfu-

é e' Szentes Károly Gyula város házában. - Országos nevíí elö- egész vlrágerdöt zudltoltak reájuk. tot!, ugyhogy, aml~or végre megfogták
V r . , . ' Délb -k "d' kö b béd és a lángokat elfoJtották, a szerencsét-
főjegyzője és polgármesterhelyet adokat hivolI meg a Vezetöség, en szu csa a 1- r en e len kisleány már harn.ladfoku égési se:

t G lá állíttatta hog ott Iakik a kisaazda- és fl)ldmunkás- volt az öreg kántorlakban. A beket szenvedett.. BeVItték a szekszárdi
ese yu ra sz ,y ö . . kórházba, segítem azonban már nem le-

szülei sírja mellett várja a boldog réteget érdeklő fontos kérdések- Jubl1áns mennyasszony oly seré- hetelt rajta, néhány óra mulva meghalt.
feltámadást. A temetésen résztvelI ről tartanak előadásI. A nagygyű- nyen forgott ~ tűzhely és ~ ven- Követésreméltó példa I Érdekes
dr. vitéz Ricsóy Uh!arik Béla rő- lésen dr. viléz Ricsóy-Ulllarik ~égaszt.a~ körűl, hogy a rla~alok lakodalom volt a napokban Kelebián.
- G, I- á á lő- Béla föispán és dr. Bud János v. IS .megmgyelhellék volna. Csernus Miskolc7y György három holdas kis-
Ispán, }ua v ros sz mos e Mihály anátplebános köszöntötte . .
kelő polgára s az egyházmegye miniszter, Békéscsaba képviselője az Eayhbmegye főpásztoraés az gazda tanyáján már ~osszu ~v~k óta

, . é t k f> • szolgált Szávald Margit kelebIai lány
lelkipásztori karából igen sokan. IS r sz veszne • egYházközs~g nevében a Ju~iláló és Juhász Mátyás. A fiatalok megsze.
A szertartást az elhunyt gyermek- Arany-lakodalom. Az endrödi k~ntort, Krisztus öreg szolgáJát,.s rették egymást, de nem tudtak meges
kori barátja: dr. Lindenberger Já- egyházközség országos hírü kán - kivánta. hogy egykoron, valaml- kUdni, mert nem volt pénz kelengyére
nos apostoli kormányzó végezte ~o,.a: U j h á z y M j k I ó s és n~- kor. a gyémánt mennyegző ut~~, és lakodalomra. Miskolczy György kis-

IC: CSOÓf IJa urasszony szeptelll- amikor lsten maga elé szólllja gazda hogyafiatalokon segítsen kis
nagy segédlettel. ber 14-én tlnnepelték IJázasságuk- hU szolgáiát. lelke org?náján az birtok'a jövedelméből megtaka;itott

Vármegyei közgyülés. Békés- llak ötven éves évfordulóját. Ti- ölök Te Deum-ot zengjeI annyit, hogya lánynak kelengyél, a
vármegye Törvényhatósági Bizott- tokban, csöndben akarták meg- Egy előkelő lengyel dl plomata legénynek űnneplöruhát vá$árolt és a
sága szeptember IB-án tartja a ülni a szép ünnepet a jubilánsok, belépett a jezsuita rendbe. Len- takodalom költségeit is ö fizette. Mis
folyó évi .harmadik küzgyííléséf. a hivek azonban valahogyan meg- gyelországban nagy feltünést kellett, kolczy Gzörgy olyan példáját adta ez
Az 58 ponttól álló tárgyso sejlelték, s a templomban nagy- hogy Lubomirszki Henrik herceg, len- zel a jószivnek, amelyet sokan, akiknek
rozfltol! szerepel a vármegye iöv~ ~zámu hivősere~ imádkozolI a gyel diplomata belépett a jezsuita rend- nagyobb birtokuk van, könnyűszerrel'

évi költségvetése. A folyÓ éVI jÓ" Kántor bácsIérI és Iduka né- be és már Illeg is kezdte ujoncévét követhetnének s akkor nem élnének az
1.488 189 pengF,vel szemben niérl." A jubileumi szentmisét Kalisch-ban. - Lubomirszki Henrik alföldön annyian vadházasságban, ~
1938-ra 1.356.645 pengö a bevé- Csernus Mihály apátplebános vé- herceg édesatyja Lengyelország nagy- mert nincs pénz az esktivöre.
tel eJőirányzati összege. A vár- gezte, aki mélyen átérzetl, szár- követe volt Amerikában. fia, a mostani
megyei pjtadóból fedezendő hiány nyaló beszédben köszöntöile a jezsuita, egész 193D-ig a londoni len-
730.671 pengő. - A vármegye jubiláns házaspárt. - A hivek gyel követségnél volt diplomata. Utána Címváltozás bejelentésénélkér
legnagyobb bevételi összege: közül igen sokan szentáldozásuk visszahivták és Varsóban a lengyel jUk az előbbi dlll közlését is.

~RR~RRRRftRA~"nftftRAftRftAftnRftARftftAftRnAftftRAAARftftftftAnRARA"ARRftftAAAftARAARRAftAftAftAft~ARAAAAAARRRA~RRAAAAA~ft~A

de gyakran egy gyermeket sem!
- Ha az elnéptelenedés ilyen
ijesztő mérvben folytatódik,
husz-harminc év mulva a ma
gyárság létszáma úgy eltőrpül
a rendkívül szaporodó oláh és
szerb nép mellett, hogy nem
csak elrabolt területeit nem
szerzi vissza, de még azt sem
tudja megtartani, amit Trianon
meghagyott neki.

Amikor a kormányzaUól a
csecsemő- és gyermekvédelem
és sok gyermekes családoknak
a mainál jelentősebb felkarolá
sát sürgetjük, II haza szent nevl!
ben kér;iik II mOf{J!0r sziilókl't.
ne felejtsék el, mivel tartoznak
a házasság szentségének és lisz
taságának, ne felejtség, hogy szá
molniok kell az életet fakasztó
Isten áldásának visszautasilásá
ért és ,ondolják meg, hogy mil
vétenek e szegény, megcsonkí
tott árva ország ellen, amikor
a magyarság ezeréves amugy
is . megtépett életlájának foly
tonos galytöréseivel megbénít
ják az ország feIintartó nemzeti
erő fejlődését.

Nem elég kereszténz Rolili
kát hirdetni, nevetséges Árpád
és Szent Ist ván keresztény
államáról, anna k feltámadásá
ról ábrándozni, ha nem szer
zünk érvényt Krisztus örökér
vényű erkőlcsi tanításának:
családban, társadalomban és
az élet minden megnyilatkozá
sában.

A mai szociális nyomoruság
tól terhes és a kapitalisla lel
ketlenségektől sulyosbílott idő

ben nem elég a szó, a frázis,
nem segít az idegen eszmék
portálása, az ökölrázás. - A

belső erkölcsi, - gazdasági és
szociális revizió megvalósítása,
s ezáltal a nemzeti életerö növe
lése erdekében láws mllfzktiba ke/I
liI/nia a kormányzatnak, politi
kai, közigazgatási és egyházi
szerveknek, egyesületek és kö
zületek. vezetőinek, sőt a ma
gyar társadalom minden becsü
letes, konstruktív tagjának, hogy
"aboI seb van, gyógyítsunk,
ahol elégületlenség va n, nyu
galmat biztositsunl" ahol harc
van, békét teremtsünk, ahol
nincs igazság, igazságot tegyünk,
ahol szeretetlenség van, ott
Krisztus szeretetével hidaljuk
át az ellentéteket."

Eredmény és értékes alkotés
csak ott van, ahol jelelc5ssl!gerzet
és lelkiismeretes kötelességteljesítés
tudata vezeti a munktis kezeket!

Mutassuk meg a világ hatal
mainak, hogy a Duna-Tisza
táján él egy ország, melynek
pillanatnyi aléltságát felbasz .
nálva évezredes, vérrel szerzett
testrészeit gyáva hiénák szél
szaggatták, de e népben törhe
teLlen őserő, kiirthatatlan sza
badságszeretet és el nem altat
ható történelmi öntudat él.

Egyezeréves kultur.,-népnek
értékes csoportjai nem olvad
hatnak bele alsóbbrendii nem
zetek posványos hinártavába,
nem semmisülhetnek meg ide
gen népek talmi érdekeiért.

Ennek az országnak minden
kapavágásnyi helyét magyar és
nem idegen vér öntözte, a ma·
gyal' földet magyar verejték
teile termékennyé. Az' acélos
buza kalásza, Árpád és Szent
István magyarjainak véréből, a
Kárpátok égbenyuló sugár töl-

gye magyar hősök csontjaiból
nőtt ld, s az erdők-mezők vad
virágait a magyar szivek sóhaja
és könnye fürösztölle, s telte
illatossá.

Ez a tudat !levilsen és vezessen
bennünket, amikor a hét vezér en;
it!kénél önzel/en, kitartó nemzet
men/ö mu r/kára, nlinden magJ!ar
testvt!rünk átfogó szeretetére és
védelmére. II keserű magyar élet
mef!jal'í/ásLira fogadalmat teszünk.

Szivleljük meg és kövessük
Szée/zen) i István tanácsát: Te
gyen mindenki amennyit tehet
honáért, földijeiért ! S aki be
csületesebben, elszántabban já-'
randja utolsÓ leheletéig a haza
fiság pályáját, az legyen győz

tes, diadalmas.
»Amire a nyomoruság tanitja

az embert, azt jól megtanulja "
(Jókai). - Nekünk pedig most
nagyon is szigorú tanítómeste
rünk van I

A pusztaszeri találkozó legyen
a trianoni magyar lelkek új
szerződése, férfias fogadása: te
hát a keresztény magyar egység
megteremtésére, a magyar föld
és magyar faj áldozatos szere
tetére, s végeredményben az
ország erkölcsi és területi
integritásának helyreállítására!

A mai iinneplés legJ!en egybeol
vadds Krisztus szent hitében, su
Iyos keresztünk türelmes hor
dozásában; az isteni Gondvise
lés segitő irgalmában való erős

bizodalomban. Tízennyolcban
eldobtuk Krisztus keresztjét, 
a 'világ sulyosabbat adott érte.
•Vissza Krisztushoz 1«

Megpróbáltatásában mindig
lstenhez tért . és olt talált vi
gaszt és oltalmat a bajaiban
mindenkitől elhagyott magyar!

A megfeszített, de győzelme

sen feltámadt Krisztus ma is
szól a feltámadást váró, ke
sergő magyarhoz : Gyászos, sö
tét éjszakádban engem kövess
és reám hallgass sorsüldözött
szegény népem. Én vagyok az
út, igazság, élet Ne menj lidér
cek után, ne hallgass hamis
prófétákra, szí vedtől-Ielkedtól
idegen eszqlékre. "Neked út kell,'
de nem olyan, mely a költő'

által látott sírhoz vissz, ahol
nemzet sülyed el, hanem út,
mely a Kárpátokhoz és az Ad
riához vezet. Neked igazság kell,
mely az elrabolt országrésze-'
ket együvé tartozóknak ismeri
el és érvényesülni hagyja az
erőszal( helyett Szent István ko
rorllíjdnak, a törvényes kirJlystig-'
nak összeJorrasztá erejét. Neked
élet kell, nem a rabszolgák mos- ..
toha élete, hanem megLÍjull ma
gyar élet' amelyezerév .dicső
hagyományaiból táplálkozik és .
nyer életerőt egy új kor kivi
rágzásához és a megérdemelt
boldogabb jövendő: a szeren
csésebb második ezredév_ hol- .
dogságához.



6. oldal HARMAS-KÖRÖS Endrőd, 1937. szeptember 15.

_____1 _

" ,
JO ORA.T

E I a d Ó kedvező fizetésf feltételek
--__ mellett D.écspásklll1lon
2000 néllyszilgöl szántó Erdeldödni le
het: Békéscsabán, a Békésmegyel

Kereskedelmi Banknál.

HIRDETÉSEK
EMDRÖD-GYOMAI

TAKARÉKP~NZTAR R.-T.,
ENDRŐD

Fiókintézet : Gyoma. Telefon: Endrőd 2.

Foly6slt r6vldleJératu mez15gazda
sági kölcsönöket. Elfogad felmon
dés nélkUlI betéteket a legmaga-

sabb kamat mellett.

Népházi Szövetkezetben kitlinö
friss árukat olcsón kap.

Özv. Kreznerics Ferencné Su
gár-utcai háza eladó. - Értekez
ni lehet viI: Baranyai István bank
iga7gatónál.

Mezőfúron

es
Endrődön

Gruberád!

lIlilgflS piflci úroll

vAsAROLf

gabonaneműt

Az Endrőd-Gyomai Taka

rékpénztár Rt. mindenféle

Órák, ékszerek, szem
Uvegek nagy raktára,
disztárgyak. Ór~-, ék
szerjavílás p o n t o s
alkatrészekkel, jótál
lás mellett, saját mű
helyemben

Szép ékszert

A Katolikus Népsza",
~etséq TeInetkezési

SegHöpénztára
utján mindenki könnyíthet az el
halálozás miatt jelentkező gondon,
megnyugvást szerezhet magának

és családjának.

Jratkozzék be tagul
Tagfelvétel és a dfjak befízetése az
El1dröd-Gyomai Takarékpénztár
RI -nál Endrödön. Tag lehellllin-

den 14-65 év közöt.ti egyén.
Orvosi vizsgálat nincsen I

Legkisebb havi dij 50 fill.

"Ai Egyházmegyei Hatóság
1238/1934 sz. engedélyével."

SzerkesztésérI és kiadáséri felelős:

WA LTHIER GYÖRGY

Főmunkatárs:

CSERNUS MIHÁLY

"HUNGÁRIA" könyvnyomda, Gyoma.
felelős: WALLACH MIHÁLY

Gabona és állatpiac.

ben és fejenként naponként l de
kál fogyasszon. amely mennyiség
az e/választásig 2 de\{ára emelke
dik. A malac további nllvekedése
folyamán fokozatosan 30 százalé
kig keveJllelünk lucemalisllel ab
rakjába. A maximális napi feja
dag sOldő részére O5kr. Kocá
nak, a vemhesség elsö, második
hónapjában szin lén O5kg-t adh:l
tunk naponként, a harmadik hó
napban 0.25 kb-ra csökkentvéll
az adagot, de a fias kocáknál is
mét 0.5 kg-ra emeljUk azt. Üres
140-150 kg-os koca I kg lucer
naliszten és O 5 kg tengeridarán
tartva, jó eröben marad. Napi 0.5
kg-nyi feiadag a nJélximális adag
ja a sOldőkannak és a kocának
is. Hízóscrlésnél a n1,lximális ft j
adag 40 dkg, de ez is csak a
hizlalás elf'ő 2-2.5 hónapjában.
Hússerlés sonkasOldő fakarmá
nyában a lucernaliszt a nápi adag
10 százalékr%t teheti ki, dc 25 dc
kát ne haladja meg.

Fejőstehenek takarmányozásánál
3 kg Jucernlisztet adhatunk p.k
ban fejenként és naponként, a
korpát helyelesílve. Tejabrakként
a következő két keverék szolgál
jon például:

l. 25 százalék napraforgópo
gác:;a, 45 százalék kukorica, 10
szálalék kölesdara, 20 százalék
lucernaliszl. E keverékhöl I liter
lejre 35 dkg elegendő. Slóval.
amely tehén 10 liter tejet ad, an
nak fenti keverék böJ 35 kg adm
dó naponta.

2. 40 százalék lucernaliszt. 40
százalék kukoricadara és 20 szá
zalék napraforgópogácsa, arilery
keverék ből 40 deka elegendö egy
liter tejre. Szopós borju abrakjá
ban 20 százalékig, növendékOsző·
ében 30 százalékig emelkedhetik
a Jucernaiiszt mennyisége. Rideg
és hízómar ha abrakjában is ered
ményesen használhaljuk a lucer
naliszlet. Csövestengeridarával ke
velve kiválóan jut érvényre a Ju
cernaliszt fehérjelartaJma,

A zsidó-ünnepek miatt a tőzs

dei forgalom ellanyhult. Több na
pon hivatalos jegyzés nem is tör
tént. A buza ára budapesti pari
tásban 20.65-21.10 közölI mo
zog, A takarmányárpáért l6.50
17 pengőt fizettek. A tiszántu1i ó
lengeri! 12.50 es áron vették.

A ferencvárosi sertésvásáron e
hónapban néhány filléres áremel
kedés történt. 130 kilós, fialal pri
ma sel tésérl kg-kénI 102 -106
fillért adtak. A könnyebb fiatal
sertés ára is 90-100 fíllér körU!
mozgolI.

Hízoll prima tarka marhákért
élösulyban kg-ként a gazdaság
istállójába n visszaS7ámitva - Mi
lanóban, Fiuméban, Drezdában
93-100 fillért adtak minöség
szerint.

lIogyan folyik
a telepités 7

kiállitások, vagyis az összehasonlitás
és az elért eredmények megmérésének
általánossá és rendszeressé tétele
szolgálja.

Ebben az esztendöben junius
végéig a kurmány, illelőleg a fl~ld

mivelésügyi minigzlerium birtok
politikai osoztálya összesc-n J8,057
katasztrális hold földet szerzett
meg telepitési célokra.

Az elhunyt Frigyes föherceg
hitbizományából, melynek lllOSt
Albi echt föherceg a haszonélve
zö;e, az állam mintegy 4300 hol
dat vásárolt meg. A magYHl Óvári
birtoktegtböl 4 OOO holdat, Bara
nyában pedig Sátorhely közelében
mintegy 300 holdat. A nyugati
határszél közelében lévő birtokok
vélelára holdankint átlagban 600
pengő volt.

A Magyaróvá,hoz és Mosonhoz
lartozó hirIoktest telepitési c.élra
való felh<lsználása tekintetében a
földmivelésligyi miniszteriumban
mo!;t dolgozzák ki a részletes ter
veket. Arról van szó, hogy 15
holdas parcellákra hasit ják a bir
tokol és oda az ország különbö
ző vidékeiről telepítenek lehetöleg
sokgyermekes földmivesekel. Az
ingatlan átadása csak a termés
belakarilása után, tehát összel lesz,
idöközben legfeljeb) kijelölik a te
lepeseket, akik majd tavasszal ál
költözhet nek uj ollhonukba.

Ugy tervezik, hogya négyezer
holdiIs ingatlan közepén néhány
százholdas állami minlagazdaság
létesiJI. A miniszterium kisérlelü
gyi intézményeivel és termelési
osztályával karöltve ez az állam
által kezelt minabirfok kipróbálja,
hogy milyen növények terme'ése
a legkifizelöbb.

Jpari és kereskedel mi növény
kultura meghonosítását vették terv
be, ezenkivül pedig az állatte
nyésztés terén is utbaigazilással
kivánnak segítségére lenni a tele
peseknek. Demonstrálni kivánják,
hogy a jólvezelelI, förpegazdaság
15 katasztrális holdon teljes meg
é,hetést biztosit egy földmíves
családnak, a pár százholdas kö
zépbirtok pedig a befektetett ter
melési kö/lségeken felOl megfelelő

kamatozást is biztosit.

A lucernaszéna megőrölve tel
jesen feletethelő, abból semmi
nem vész kárba és a lucernaiiszt
nagy fehérjetartalmú póttakar
mányl nyujt.

A lucernaliszt . értéke megfelel
átlagos minőségü korpának. Wei
ser István dr egyetemi tanár elő

[rása szerint a lucerna/iszI köve~

kező adagolása célszerű:

A mangalicasertést már szopó;
korában szoktat juk a lucernaliszt
hez, olyan módon, hogy abrakjá
ba annyit keverUnk, hogy kezdet-
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KOZGAZDASAG
A. világhirü ManitóbaNbúzával is verN
senyre kelnek Illcir a békéslllegyei

nelllcsifett búzafajták
A buzatermelés terén Békésmegye I

mindig egészen különleges szinvonalat
jelentett. A háboru alatt azonban ha
nyatlolt a megmunkálás szinvonala, a
minőséggel szemben pedig a mennyiség
került előtérbe. Igy nemcsak a hábo-
us években, hanem utána is jó ideig,

még a nagy terméshozaIllu, de lisztes
szemű, gyenge minöségű buzafajlák
terjedtek. Időközben Amerika jóminő

ségü buzával és n~gy mennyiségben
árasztotta el a világpiacot, ami a ha~

zai buzatermelésnek csaknem a végső

veszedelmét jelenlette. A nemvárt ver
senyben a magyar buza alulmararlt és
európai piacainkat majdnem teljesen
eJveszteltük. AfőldmiveJésügyi kormány
szakemberei idejében felismerték a
a helyzetet és rámutattak arra, hogy
csak egységes, jó minősél!et adó, hazai
viszonylatban beváló buzafajták elter
jesztésévellehet a bajon segiteni.
19~8-ban megkezdődött az egész ország
tertiletére kiterjedő tervszerű munka.

Ebbe a munkába kapcsolódott bele
Békésvárm~ye és munkájáról a sike
rülten megrendezett buzakiállitásokon
számolt be. A vármegye céltudatos
munkáját nagyban elősegitette az, hogy
a földmivelésügyi minisztérium Békés
csabán vegykisérleti és vetőmagvizsgáló

intézetet állilolt fel, antelynek hat évi
tervszerüen keresztülvitt kisérleti és
vizsgálati munkássága hOlzájárult ahhoz,
hogy a gazdakőzőnségnek minőségre

és terméshozamra egyaránt olyan ne
mesilett buzajták állnak rendelkezésére,
amelyek országos viszonylatban is meg
állják· helyüket. A legjobban bevált
buzafajták ezek voltak: a Bánkuli bu
zának 5, 1.014, 1.201, 1.205, számu
minőségei, a Gazdasági, a Székács
1.055 és a Tiszavidéki. Ezek közül
faji tulajdonságaival kitűnt a Bánkuli
1.201, az1.014 és a Székács 1.055. Min
denesetre ezeknek a legkiválóbb buza
fajtáknak a termelésében is rendkivül
fontos iényezö az éghajlat, az időjárás,

a talaj tápanyagkészlete, a talajmunka,
az elővetemény, de bátran lehet hinni,
hogy ezek a fajták azonos termelési
tényezők mellelt mindig első helyre
kerülnek. Békés vármegye a tervszerű

buzanemesilési munka kapcsán buza
termelési katasztert is állitott fel. Ennek
során megáliapitolták, hogy Békés vár
megye. a tervszerű buzanemesitési
munka kapcsán buzatermelési katasztert
is állitolt fel. Ennek során megállapi
tollák, hogy Békés vármegye 196.000
kat. holdon tennel bUlát s abból 57.000
kat. holdon már 1934· ben is nemesítell
buzatermelés folyt.

A vármegye vegykisérleli állomása
szüntelen tartó vizsgálatot folytat arra
nézve, hogy a kiválasztott buzafajták
minőségét továbbra is ellenőrizze, A. IUf:ernalisztröl
ezállal lehetségessé tegye a további
kiválasztást. A külföldön is elismert
Hankóczy-féle viz.sgálali eljárás tanusi
tása szerint ma már a békésmegyei
nemesilett buzafajlák a világhírü Mani
tóba buzákkal is versenyre kelnek. Sőt

a békésvámegyei nemesilett buzafajták
farinogramja lisztkisérleti mértéke olyan
eredményt mutat, ami számára előnyt

jelent még a Manitóba buzával szem
ben is. A békési buzakiállitások soro
zata remélhetöleg nem zárult le ezzel
a két kiállitással. Országos érdek köve
teli, hogy most, amikor a minöség
kérdése a tőzsdei. jegyzés rendjét is
korszerüen készül módositani, a neme
sítés ügyét a korszerüen megrendezett
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~ZeInUvegen •••A fain
Dr. Darányi KáinHin
október l5-én mult el egy
éve, amikor új kormányát
bel'llutalta a Nemzeti Egy
ség-pártjáben. Nyilatl<üza
tában nyomatékosan kije
lentelte, hogy G ö III b ö s
G y u I él célldl{íLéseit teszi
l1l<1gáévá és cl keresztény
nemzeti MCl~Yllrorszógndk

Idván oddéldó munkás szol
gája lenni. Egy év telt el
azóta. s legnagyobb érték
mérőül szolgálhat az or
szág népe előtt éppen a
napokban elhangzott eUen
zéld nyilatkozat, Eckhardl
Tibor ajkáról, !zogy "nem
volna okos dolog megbuk·
tolni a kormányt". Mit je
lent ez? Nem mást, núnt
hogy az ellenzék is látja
és elismeri Darányi Kálmán
becsületes iószándél<át,
I<özgazdasági-, nép és szo
ciális politiköi hasznos
munkásságát. Darányi Kál
mán politikai böcsesége és I
tdpintata nemcsak él bel·
politikában teremtett polili-I
kai bél<ét, de jobb és ked
vezőbb életf~ltételeket te
remtett a társadalom min~

den osztályában. A kor
mány kereskedeliili tárgya
lásoi, értékesílési munkála
tai levegőhöz és jobb élet
sorshoz . iultaHák a ga bo·
nájából, állataiból szép jö
vedelemhez jutolt kisgazda
társaddImat. A céltudatosan
előkészített út és csatorna
építések hatalmas munka
alkalmat nyujtanak a ma
gyar munkásosztálynak, s
a minimális munkabér be
vezetése lehetetlenné teszi,
hogy II vállalkozók kiuzso
rázzák és munka végezté
vel rongyosan pénz nélkül
bocsássák őket viss 'la nyo
Illortanyájukra. E két osz
tály vásárló-képessége le
hetóvé teszi a l<isipar fel·
lendülését is~ Akik visszCl-

.gondolnak 1935-re és a
mai viszonyokat nézik, le·
hetel!en, hogy elismeréssel
ne adózzanak Darányi nyu
godt. meggondolt, de cél~

1udatosan épílŐ kormány
zati munkásság·a látható
eredményei előlt. Hisszük

és reméljük, hogy az el·
következő esztendők roha
mosan fei/eszlik az erőre

kapott közgazdaság-i élet
felvirágzását.

FöisJh\n!iágá~

két éves évfordulóján a várme
gye egész közönsége meleg sze
relelIel gondolt és köszöntö!
tc kiváló föíspánjál: VItéz dr
Ries/ír-Uh/u, ik 8i!/tít

Egész oldalakat irhatnánk
arró! a nagyslilü közgazdasági
és szociális' tevékenységről,

amelynek megindítója, irányi
lója és erkölcsiel;ben-anyagiak
han lámogalója voll főíspánunk.

Lapunk korJúloJl terjedelme
miall csak IH'hány fontos mun
!<arészletét idézzük. - A ma
gyar lapok nf/gy cikkekben ír
lak arról a legujabb ellenzéld
felfedezésröl, hogya tíszántulí
kisgazdatársadalom legjelentő

seb megsegilt1se a szíkesföldck
nek digózás utján leendő meg
javilásahoz szíikséges kölcsön
előlererntésevolna. Rit.'t;)' UMII
I ik n8" j,>i'plin {l/Iir f."t'! h, til"
klla lmas nllam kölcsönök kiesz
küz!ésével segíL 13ékésvármegye
kisgazda népén. Minden évben
löbllszáz hold lermékel1en szi
1<esterűlet lesz termőföldje a
80-83 kílós líszavidéki buzá
nak. - Keveset szónokol, de
annat többel tesz. - Legszebb
és legmagaszlosabb mun\<ássá
ga azonban szocittlis vonalko
zású. Az 1935. eszlendő a nyo
mor és ínség Iwrszaka voll.
1< ölönösen Endrődönés a hozzá
hasonlóan munkás - lömegíí
falukban. - Csernus Mihály
apálplebános és Harsányi Lász
ló főjegyző vezelésével megala
kult az endrődi ncharilás", hogy
a legszükségesebbeket nyujtsa a
az irlózalos nélkülözésben
szenvedő munkásnépnek és
éhező . gyermekeiknek. A
falu vagyonosabb rétege - je
len téktelen fukar kísebbség ki
vételével - meghallotta a kérő

szót és megnyílottakamráját,
De lávoll'ói sem leli volna ele
gendő, ba nemesszívű főispá

nunk állandóan nem segített
volna bennünket. A gyermek
ebédeltelés, ruhaakció, munka
képleIenek segélyezésére. továb
bá a napi kenyeret jelenlő

inség-munkákrá megszámlálha
lallan pénz és természetbeni
~dományt juttalott hozzánk.
Es telle akkor, amikor mások
ránk se néztek, egy fillér segélyt
nem küldlek, egy könnyet a
nJomorgók szeméből le nem
törölle!,- Ezérl szeretjük és
becsüljűk nagyon ami áldo Ll-

lelkü, népszerető lőispánunkat!

Islen larlsa és éltesse sokáig
közöttünk és vármegyénk ma
gxar népének javára!

F dl·izeusok.
A napokbdll a lapok hasftbjai

éiélIk cikkel<el közOltek allagy
Amerikai kÖllársaság elnökének:
l~l)osevellnek világjelentöségű be
szédélől. A hUlllallizllluS és de
mokrácia nevéhen tiltakozott a
Kinát megtáméldó japánok em
bertelen héldviselése ellen, ilkik él
hadszintértől a távoli városok bé
kés lakosságát bombákkal pusz
titiák. Nt::1l1 v<.'ditik a japán
eljárást Mindl'n jog!alanul meg
indijol! harc és habol ú bfinös
dolog. V~tek az Islell V. parancsa
ellen: "Ne Oli'! - A lelkiisme
retében fel/aklatoll Elnök úrlól
egyel szeretnék azonban megkér
deZIli. Hogy tudla nyugodlan el
nézni és tiltökozását. beavatkozá
sát elhallgatni. amikor a közeli
Mexikóban apilpság és akalho:"
likus Ilívek ezrell öldösték Je, tiz
ezreit dnblák börtönökbe és el·
r;ibol!éik lelllplolllait, egyházi ép'li
leleit, islwlAill? Viigy a pogány
kínai nép mbb és éilékesebb EI
nők Urnak és a nagy amerikai
köztársaságnak, mini a meXikói
1«·lIholikus Ilép? - Mi úgy lát
:uk, hogy a japJn hódi·ás az
amerik"i bankárok tizleti profitját
veszélyezteti. az amerikai áruk
pi Icát csökkenti, s ezért fáj a
japán támaJás. De legalább nyi'
tan megmondanák ezt. hogy a
nép is lássa a hátsó célt és ne
üllöznénekaz emberiség véd~ié

nek nemes tógájába l

Az angol...r.·anda
diplolllácíának még az U10lsó hó
napjait élő spanyol vörös kor
mányzat didergö höre fáj. Fel
szólitották Olaszországot, hogy
önkén'eseil hivja vissza Frankó
tábornok hadseregéböl, mert ha
nem, akkor ők is segítik a vörö
söket. - Milyen igazságos és
becstileles eljárást tanusit ez a
l<ét európai világ-hatalom?1 Azt
nem kifogásolták. hogy az orosz
szovjet hadseregeket és rengeteg.
hadiszert ktildöll a spanyol vo
rösöknek. ArrÓl. nem beszélnek,
hogy iunius óta Francíaország
12.000 önkéntesl és nagytömegű

hadiszert küldöllllekik. Akkor is
hallgattak, amikor az OroSZ spa
nyol kommunisták 16 OOO papot
és szerzetest, s legalább 50-60
ezer kaillOlikus spanyoll öldöstek
le minden birói eljárás nélklll,
vak dlihOkben, szörnyíí kegyetlen
séggel. Az nem fájt nekik, hogy

.a képLölllűlészel remekeit, a spa-

nyol templomok százait rombol
lák Je, de az már szíven találja
öket, amikor Frankó kormanya
az eHoglall részek uJiászervezése
és a békés fejlődés úljára villó
indilásában nem az aligo~-frallcia

Ilagylőkét ft>glalkoztalja, hanem
elsőséget éld az őt és népét se-·
gílÖ olas7-lIémet nag-yiparnak. 
A világháboruban is a szabJdkő-·

műves, lwzlllopolita nagytőke

uS7Ílolla és állílotla szembe az or
szágokat, lllOst is akkor hangza
nak el nagyképű szólamok és fe
nyegetö, háborut kiválió diplo
máciai kjielenté~ek, amikor a
gyArak, karlelek érdekeinek séte'-.
méről van szó. Nem a nép, nem
az országok boldogulása, hanem
a pénz, p. haszon hiztositása a
fontos. Farizeus b:lnditák, akik
száz és szilz milliók pusztulása
árán akarnak rrilliól,al és milli
árdokat keresn i!

GyengeeIInéjüségre
vagy ha.za.árulásra.
vall azon hihetetlen nézet, amelyei
egyik vezető polililwsunkról halloltunk
az elmult napokban~ Azzal akarta men
tegetni <1 nyilas- és horogkereszlesek
propagandájá!, hogy .Magyarország a
germán és szláv gyíí, ű közölt menthe
letlen. Vagy egyik, vagy másik gá10lja
le és olvaszt ja magába földjével, fajá
val egyült. Ha pedig igy lesz, akkor
mégis johb a műveltebb németek felé
oricnlálódni". - Elképed az ember
ilyen rövi'Jlátó, meggondolatlan kiieje
zésre. Gróf Tisza Istvánnak minden
nagysága és kiválósága mellett. is egyet
írunk a terhére, hogy 1918. szeptembe
rében nyilvánosan kijelentette, hogy
elvesztetlük aháborut" . Akaratán kivül
h0Z7ájáru!1 a foradalmárok éirejutásá
hoz, mert a nemzet önbizalmát ingalla
meg. - D~ mennyivel szerencsétlenebb
a fenn idézett pesszimista nyilatkozat.
- Nem ismeri a magyar történelmet
a1., aki ezer év vérzivatarán keresztüt
gázoló magyarság szivós, ellenálló
erejét kétségbevonja. - Es ha nem
elég a kilenc millió magyar energiája
és vitézsége, miért nem szorgalmaz
zuk a két megcsonkítotl, de egymásra
utait ország A u s z t r i a és M a g y a r
o r s z á g szorosabb összefogása!.
A nagytőke, a gyárak prüszkölnek el
lene, mert félnek az osztrák nagyipar
tóI. A magyar mezl\gazdaság azonbaiJ
várva-várja a vámmentes közösséget.
- Teljesen aláirjuk E c k h a r d I T í"
b o r körmendi beszédének az erre
vonatkozó részét: .a nagy oszlrák
magyar monarchia régi formájához
vissza nem lérhetünk, ezt a konstruk
ciót azonban az adotl körülményekhez
simitva, az e g y ü I I m ű k ö d é s n e k
val a m i I Y e n uj f a j I á i á val kell
pólolnunk. Az egylitlrnükódésnek még
szélesebbé kell vállnia" . Egy 17 milliós
kellós - országot mégsem lesz könnyű

elnyelni sem a németnek, sem a
szovjelnek. - Viszont a Duna medence
legerösebb alakulata volna az uj mo
narchia. A kisantant államokkal szem
ben pedig ez a legfontosabb 1 - Ha
n e m z e t i és k e r e s z t é n y poli
tikát csinálunk, nem lesz nehéz a ha
sonlÓ irányelvű osztrák kormánnyal
szövetségre lépni addig, amig késő nem
lesz I Ne pesszimista eszmékel dobjunk
botorul a nép közé, hanem konstrukliv
alapon vezessük külpolitikánkat is azon
kér\lések megoldása felé is, amelyek
többek előtt még idegenek, r1emelyek
az ország fennmaradása érdekében el
kcrillheletlenűl élelbevágók.
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Ősz Véln ... és a deres der:iben
A fény búcsúdalt hli\gedü1,
llgy megyek el, - mint az 6sz, -

(innen, 
Szegényen, árván, öregül.
S csak a nyárfák néznek ulánam,
Csak egy emlék bélndukol velem.
rlomlokomra csak arám könnyez,
S csak él csóJtja ég lelkemen.

Ósz van .•• a messzi vizek mentén
Glóriát öltenek a fák,
Rázul·e még halk télvasz vajjon
Duruzsolva rám fényhnj6t? 
Vagy hél az ébredő virágok
Puha tövénél szél gagyog, 
Lefogják a szépségek elől!

fáréldl szemem az angyalok?

Oly nehéz a búcsú. a válás r
Itt minden virág jóbaráti
Minden csillagárnyék az enyém,
Száz sziv mondta el J)élnaszát.
Mégis megyek ... de hél új költő

Tám<ld utánam, emberek:
Szeressélek jobban, mint engem
Dédelgetett él lelketek I

BÚCSÚZKODÁS ...
IriéI: BARTHA ANDRÁS

Ősz van ... és kicsiházunk körül
Hervad élZ akáckoszorú,
Kerlünkben a haldokló virág
Bánéltimlól szomorú.
Sóhaj labdázik könnyeimmel:
Holnap mM árva, bús leszek,
Suhanc-idő, kisház, sok virág, 
Ezernyi szépség: Ég veled I

FeihIvjuk a családmegbizoftakat,
hogya "toborzó-lapokat" sürgösen
adják be Fölföldy Béla segédlelkész
urhoz. Takarlts meg havonkint 2
pengőt és májusra készen áll az ösz
szeg a budapesti zarándoklatra t Jelvé
nyed van-e már? Viseted·e legalább
vasárnapokon ? Ha nincs, harminc fil
lérért vehetsz a Népház Szövetkezeti
boltjában I Adakoztél·e már a Szent
Istvánt ábrázoló szines templomabIak
ra ? Abbó; adj, amit Istentől kaptál t

zás nz Eucharisztikus Kongresszus
sikeréért.

November 14·én szentmisét mon
dunk a7. öregkerti és tanitóföldi isko
lákban.

EgyesDletl hIrek: Október l7-én
d.u. 4 órakor szent Ferenc III. rendje,
október 24-én d.u. 4 órakor az Oltár
egyesület, október 31 -én d.e. 1/29 óra
kor a Jézus Szive Szövetség csoport
vezetői tartják havi összejl\veteltlket.
A Szövetség tagjait klilön is feihivjuk
és figyelmeztetjük, hogya Szövetség
föünnepe Krisztus Király napja: októ
ber utolsÓ vasárnapja, az idén október
31. Lehetőleg minden tag vegyen részt
e napon a közös szentáldozáson I

November 4-én d.u. 4 órakor a
Leányegyesűlet és Leány-klub, ugyan
ezen napon d.u. 5 órakor a férfi-Liga
tartia havi ájtatosságát.

Szivem, mint egy kifosztott szoba,
Fölé csak I(önnyem hull, sZélkéld,
Meri ősz van és sírVél indulnak
Vándor-ú Ira él madélrak.
Szél borzolja a sápéldt gyöpet,
A holnap láZ(] hüll, fagyos,
Alig éltem, most voltam ifjú,
A vénség már is rámtapos.

Se asszonyom, se kicsi házam,
Se jó ruhám, se tüzhelyem,
Csókmuzsikás temetkezések
Stimmolják dallá életem.
Bohócos álmú, költő lettem,
S egyre búsabban éhezek,
Ruhám folljáv<ll a szél játszik
S leperem le élZ éveket.

Minden, minden elmaradt tőlem'

Lelkemre csak él hit vigyáz I
Csollljnimbé1I1 a J)USllúk szele
11<11(t!os Illilrsot ciler,í7..
Fázom, mert suha nem lllltíllilln
E szent fogalmat: szerele/,
CSélk élZ ősz szórt szomjas szivemre
ÜdvözletiH sok levelet.

Istentiszteleti havirend :

"Az én. hAzaInban
nin':a> helye Önneklil;

Manzoni, az olaszok világ
hírű írója és költője volt. Mély
ségesen vallásos, jólelkü, Isten
félő és tiszta erkölcsű ember.

Házában igen gyakran ösz
szegyűltek nemcsak barátai,
hanem annak a környéknek
kiválóságai és nagyurai is. Egy
ilyen alkalommal valamelyik
előkelöbb hivatalnok az Egy
há?:at szidta.

Manzoni egy darabig csak
hallgatta pápaeJlenes és katho
likusellenes kijelentéseit, de
aztán csendesen felkelt, kiment
az elöszohába és behozta az
illető úrnak felöltőjét, kabátját
és sétaboljá!. Odavitte neki és
így szólt hozzá: I

- Engedje meg, uram, hogy
udvariasságból leladhassam Ön
nek a ruháját. Annak ugyanis,
aki igy beszél az én édesanyám
ról, a katholikus Anyaszentegy
házról, nincsen hely az én há
zamban.

Nem törődött aztán vele,
hogy az illető úr ellenségévé
vált. Sőt amikor erre figyel
meztették, egész nyugodtan
megjegyezte:

Nincs szülcségem llzok
barátságára, akik az lsten Egy
házát nem tisztelik. Az ilye,
nekben nem bizom. Ha Istenre
nem hallgatnak, akkor én reám
még ke vésué fognak hallgatni.

Vasárnap és ünnepnapokon temp
lomunkban il szentmisék 1/2 8, 10 és
I!~ 12 órakor kezdődnek.

A kUlterUleti Iskolákban a követ
kező n<1pokon mondunk szentmiséket:
október 17-én a varjasi és polyákhalmi-,
okl(',ber 24-én az öre~kcrti és október
31-én a c:;cjti iskolában mutatunk be
szentmisét.

November 1-én d.u. 3 órakor gyász
körmenet indul a szarvasvégi és gyoma
végi (emelö kereszthez, majd a hősök

szobrához.
November 2· án reggel 1/2 9 órakor

!?rászlllisél mondunk a liszlitótúzben
szcnvedö lelkekért.

November 3-án szerdán a be1terií
leli, november 4·én csütörtökön a kül
területi betegeket láljuk el szentsé
gekkel.

November 4-én d u. 1/26 órakor
ájtatosság Szent Imre tiszteletére.

November 5·én tcmplomb'íc!l"I,
nyilvános ünnep munkasztinelleJ.

November 7·én közösszcr d-

évtizedes vágyakozásukat való
sította meg.

A kibövült .munkás·ház"
felszentelését november· 5·én
egyház01€'gyénk főpásztora: dr.
Lindenberger János apostoli
kormányzó végzi. Az ünnep
ségen való megjelenését kilá
tásba helyezte dr. vitéz Ricsóy
Uhlarik Béla főispán, dr. vitéz
Márky Barna alispán és dr.
Sorbán Jenő főszolgabíró is.

Bár munkásaink nagy része
még idegenben dolgozik és I e
resi a télirevalót, az iUhoniak
mégis lelkesen készülnek házi
ünnepségükre.

akció
falu és aki csak teheti, ezren
és ezren jönnek az öregtemp
lomba: folytatni a falu alapító
és templomépítő ősök imalán
cát : tisztelegni a legnemesebb
magyar ifjú: Szent Imre előtL

Az endrödí bucsu elsásorban az
ífiúság ünnepe - Védszen tj ilk:
Szent Imre lelkületét kivánja
e napon magába szivni minden
endrödi legény és leány. -

.Tudják, hogy a szent királyfi
Krisztus áldot! szent kenyerén
élt és nevelkedett naggyá, ezért
közös szeritcildozáshoz jdruf e
napon az endrődi ifiúság is. A
katonaviselt öreg legények, a
le"V'enték, a serdülő iUak vetél
kedve tolongnak az Ur oltára
előtt, hogya mennyei kenyér
ből tisztaságot, erkölcsi erőt,

életenergiát és áldást nyerje
nek.

Az ünnep elölti este 1/26 órakor
ájtatosságot tartunk Pátrónu
sunk tiszteletére. - Ugyancsak
ekkor megkezdődik a gyónta
tás is. Az ünnepen a gyónta
tást már reggel 6 órakor kezd
jük. - A bucsui szentmisék
sorrendje a következő: reggel
6 és '/27 órakor csendes, 1128
órakor énekes nogJlmíse közös
szentdldozással. - Kilenc óra
kor csendes szentmise, 10 óra
kor ünnepi szentmisét mtItat be
dr. Liocfe/lberger J(í"o~ p re!frittIS,
a, nagyváradi csonkaegyház·
megye aposloli kormányzója. 
Szentbeszédet mond dr. Tóth
Zoltán dévaványai esperes. Dé
lután 5 órakor a polgári iskola
ifjúsága tart ünnepi előadás!.

Szent Imre-ünnepe
November ötödikén Endrőd

község Pátrónusának és temp
lomunk Védőszentjének: Szent
Imre hercegnek hódol az end
rődi katholikus lakosság.

Ezerhélszázharminc ófa ünnepli
e napot Endrőd népe, bizony
ságot adván magyar érzelmei
ről és katholikus meggyőződé-

séről. .
A köznapi munka megszakad

e napon, ünneplőbe öltözik a

Katolikus
Hit kiván a szent

év tölünk1
Serédi hercegprÍfiuis mondotta

a napokban a szentkereszti
búcsún összesereglett földmű

ves, bány{l.sz és munkás töme
gelmek, hogy a kettős szentév
nek célja "az ember tekintetét
az ég felé emetni". Naponkint
kérjük a Miatyánkban a min
dennapi kenyeret, egyszer már
jusson eszünkbe, hogy ,az égi
kenyeret is kérjük az IstenfÖi".

~A közös magyar kenyér és
a közös mennyei kenyér egye-

. sítsen, tartson· össze ben-
nünket· .

Első és legfőbb kötelességem
tehát vágyakozni, előkészülni

és benső odaadással magamhoz
venni az Eucharisztiábar; vagyis
(lZ O/ldriszenfségben élő mennyei
kenyeret: Krisztus áldott szen t
testét és vérét

Résztveszek a Világkongresz-
szus sikeréért . megindítolt .
szentkilenced végzésében és
minden hó első vastirnapjdn ott
térdelek az· titdoztató o/larnál.

ApostoIkodom, hogya temp
lomtól· élszakadt katholilms
testvéreink elhidegűlt, elközö
nyösödött lelkében is felkelt
sem a Krisztusban való élő hit
és vágyódás nemes érzelmeit.
Oda vezetem őket az Élet FOl'
!"ásához, hogy eltikkadt lelkük
csatornájába is becsurogjon az
éltető isteni kegyelem.

.Szivesen dolgozom az elöké
szí!öbizotfsdg munkálataiban,
hogya szervezés, megerősödés

és lelkesítés nyomán Endrődön

gazdagok és szegények között Hunkásház
egyformán az Isten békés, boI· I-------..;..:~.--
dog országa alakuljon ki. szentelés

Viselem a kongresszusi jel· :Endröd.~n
vényl: a Krisztus Király vitéz- Az endrődi egyházközség di-
ségi érmét. De rajta is leszek, cséretreméltó áldozatkészséggel
hogy az eucharisztikus Király gondoskodott arról, hogy jóér
szeretetének megfelelő életet zelmü szegény munkáshivei az
is éljek. általuk lakott mnnl, ásnegyed-

Olvasom és terjesztem a kat- ben megfelelő otthonhoz jus
holikus sajtót, résztveszek az sanak, A mirhói iskola közelé
Euchariszliával kapcsolatos kul- ben megvásárolt ház nemcsak
turelőadásokon. a munkások hazafias egyesüle-

fia anyagi erőim engedik, tének szolgált lakóhelyül, de
fefutazom a budapesti májusi itt bonyolitotta le elmult télen
eucharisztikus főünnepségekre. a zöldkeresz(-szövelség a sze

gény iskolásgyermekek ebédel
tetési akcióját is..

Vármegyénk nemesszivü fő

ispánja látva az akció sikerét
és az egyházközség áldozatos
cselekményét, 2000 pengős ado
mányával lehetövé tette, bogy
e telken az egyházközség tágas
kultur-termet és az ebédelte
tésre is alkalmas nagyobb he
lyiséget építsen.

Az építkezés befejezés felé
közeleg. Az endrődi munkások
szeretettel és büszkeséggel né
zik az uj épületszárnyat, meJy
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Szociális
problémák falun

'HALOTTAK
'NAPJÁN

Virúgpompúb:.l borul a temető.

Kigyulladnak a gyertyák piciny
l~nl-(jai, ünnepi szillben ragyog
a halál birodalma. A fej fákat
lwszoruval ékesílik a szerető

kezek, drága könnycseppek ön
tözik meg a virágdíszek dom
boruló sírhalmokat. A sír csen
des lakói hallgatag némasággal
fogadják a kegyelet megnyilat
kozását. Egy-két... tíz év, ki
tudja mióla alusznak a meg
szenlelt rögök alaU a megdi
csőül! lelkük mipta örül a jó
Islen lálásának. Talán még leg
nap vagy lilvaly ilyenkor ők is
virágo I hinlellek szerelleik sir
jára, de jöll kérlelhetetlen bi
zonyossággal a halál és az Islen
rendeléséből élelet oltó kaszá
jllval II jó Istcn kertjéből cgy
szép virágszálat Icuratoll.

Ma ill, holnap már kitudja
mi történik e gyarló emberi
lesttel. "Mors certa, hora incerla
esl" "A halál biztos, de .az óra
bizonyialan ". A mának örven
dő talán már ravaialon fekszik
holnap, a szerető gyermek ta
lán utolsó csókját leheli édes
anyja mosolygó' ajl,ára, a sze
rető ifjú talán utolsó ölelésre
tárja aráját ölelő [wl:júl, a gond
terhes apa utolsó inteImét oszlja
a szeretett gyermekeinek, mert
jön a halál és lezárulnak a mo,
solygó szemek, elnémul az édes
szót osztó ajak, elernyed az ö
lelő I,ar és .i1incs tovább földi
élet. A lestet magába zárja a
csendes sírbolt, a lélek pedig
megy, hogy számadást adjon
Teremtőjének, a jó Istennek.

Bizonytalan az idő. Ma még
én kisérem ld barátomat utolsó
utjára, holnap engem kisérnel..
Ma még én megyek szeretteím
sirjához, holnap nlár az én sí
romhoz is jönnek, nekem is
hozzák a virágkoszorukat. Meg
valósul a Teremtő büntető sza
va: "Ember, porból vagy és
porrá lész!"

A hívő lélek elölt ez azon
ban nem jelenti az elmulás
vagy megsemmisülés kétségbe
ejtő sötétségét. A temető kapu
az örökkévalóságba, ahová egy
formán hivatalos gazdag és
szegény, öreg és ifjú.

Ezért ünnep nekünk a ha
loltak napja.

Zarándokoljunk el tehát bi
zakodó szívvel a temető csen
des kertjébe, zarándokoljunk el
a hősöknek sírjai helyett ha
talmasan kiemelkedő, - azok
nak dicsőségét hirdető - em
lékműhöz, de képzeletben za·
rándokoljunk el a messze ide
genbe is, ahol idegen földön
jeltelen, kopár magyar sírokra
hullanak a falevelek. Ezeket a
sírhalmokat nem dísziti virág
lwszoru, ezelu-e a sírhalmokra

nem hullanak a szerelö hitves,
a szerető gyermek, a nélkülöző

árva fájdalom kön nyei; ezek
elhagyatottak, gondozatlanok.
Zarándokok legyiink, imádsá
gos ajku zarándolwk. kezünk-

ben lobogjon az ő lelki fényes
ségúket jelképező gyertyácska
és kérjük a mindenhatót, hogy

A magyar falu, a háború,
vagy még líz év előlt is ugy
élt a I<öztudatban mint anyu·
galomnak, jólétnel" deriís élet
szemléletnek helye. A valóság
ban, a kicsi hányadot kitevő

vagyonos réteg kivételével,a
háború elött is nehéz volt a
magyar falusi ember élele. De
a I<enyerc nzérl ugy-ahogy biz
losílva voll. A /ölös ember
anyag kivándorolt Amerikába,
elment a városba napszámos
nak, vagy intelligens pályára
lépeit. A monarchia területén
és még messzebb is százszám
ra talállak munkat a magyar
kubiknsok.

A háboru után egy csapásra
megvállozolt minden. Az ame
rikai kivándorlás lehetősége

megszünl, városba ha megy,
csak a munkanélküliek létszá
mát szaporitja, az ulódállamok
nem engednek be magyar mnn
kást és a tanílIatás kö\lségél
is hiába knpol'galná össze
gyermekei számára, állást ugy
sem tud szerezni nel,ik. A falu
napszámos és törpebil'tokos ré
tegét a mindennapi kenyér
gondja kinozza, a kisgazda a
holnap miatt aggódik, mert
abhól a néhány hold földből

ő még nagynehezen kihozza a
család megélhetését, de mi
lesz holnap, ha a gyermekei
nek kell maid szétosztani.
Négy-öt család megélhetésére
már nem futja belőle.

A magyar falunak ezeket az
égető szociális problémáit so
kan nem tudják, vagy nem
akarják észrevenni. Tény, hogy
a gyökeres megoldás késik.
Olyanok is vannak fölös szám
mal, akiknek tol~flt és ajkát
nem a falu szeretete füti át,
hanem egyszerüen kiváló al
kalomnak látják ezt a kérdést,
hogy demagóg jelszavak lelkiis
meretlen hangoztatásával saját
hatalmi céljaik és politikai ér
dekeik szolgálatába állítsák.

A ka/olikus egvhriz hi/ja a
magyar falu problémáit, látja
és nem hunyja be a szemét a
világnézeti és kulturális prob
lémákon tul a falu gazdasági
és szocialis problémái fölött
sem. Nem hunyja be már csak
azért sem, meri a gazdasági és
szociális problémák az erkölcsi
és kullúrális problémákkal szo-

Egyesületi
Beszámoltunk má.r arról, hogy

kiváló ~ó~-g.~F4áA.k. az
agusztus 15 napján Mezőbe

rényben tartott vármegyei tüz
oltó versenyen, kitünő vezetés

a még talánszenvedö lell,ek
nek nyissa meg a mennyország
kapuit, hogy amiért életükben
imádkoztak, az holtuk után
megvalósuljon. »Holtom ulán
vezess be, Jézusom a Te orszá
godba l"

Budapesi, 1037. okI. 6-án.

Parócay Péter.

ros összefüggésben vannak. A
szociális és gazdasági jólél nek
egy bizonyos foka elengedhe·
tetlenül szükséges ahhoz. hogy
az egyház a maga vallási és
kullúl'ális küldetését eredmé
nyesen szólgálhassa.

Ezért siirgeli 112 Actio Catholiéo
az inlézményes segítés munká
ját. Ne legyen egyellen magyar
faluban scm éhező ember. ron
gyos gyerek, hideg családi ott
hon. Mozduljon meg a társa
dalom és a lehetősebbek addig
ne érezzék jól magukat, amig
egyetlen embertársuk is nél
külöz.

A karitászon tulmenően.

azonban az Actio Catholica a
lalusi munkanéll,üliség kérdé
sének hathatós intézkedésekkel
való megoldúsál sürgeti az ál
lamhatalom rész~ről. Esetleges
lIlunkaalkalmak elodázzák, de
nem oldják meg gyö1<eresen e
fontos kérdést. - Allandóan
hallgoztatolt cSIl/iÍdvMelmi pro!;
ralllflljd/lOz marad Ilii, amikor II

cSllltídi bér kérdésénef( a mező

gazd()~tÍgi f/lunkássljgntil való he
vezetését és általában a tiibbgrer
mekes csalddokfIok OTl)'llgi támo

gattisli! jelöli meg Q népsmpo
rodús c-;ökkenésének. eg)'ik ered

flIénres plleflszeréül.

Az Actio Catholica nem poli
tizál, de a szociális problémak
megoldását állandóan sürgeti.
Soha nem téveszti szem elől,

hogya magyar fal u szociális
problémáit puszlán karitásszal
megoldani nem lehet. - Ezért
sürget olyan szocitalis törvé
nyeket, amelyek lehetővé teszik
a Quadragesimo anno szellemé
ben a földkérdésnek is egy
olyan megoldását, amely sok
ezer és ezer nagycsaládu ma
gyar földművestköt hozzá elsza
Idlhatatlanul a magyar földhöz.

A magyar katolikus egyház
ezer esztendőn keresztül ren
geteg áldozatot hozott a hazáért.
A magyarság legégetőbb prob·
lémáját a falu \-álságának megol
dásában látja. Nem hallgatja el a
szociális bajokat, mert tudja,
hogya falu szociális bajainak or
voslása egyik előfeltétele az er
kölcsi bajok meggyógyításának.

ünnepélyek
alatt álló, elismert jó hirnévnek
örvendő I ar05 Dalkörünk pe
dig az ugyan ezen a napon
Miskolcon lar/ott IV. Országos
Iparos dalosversenyen elsőlan-

gu, fényes eredményeket ér

tek el.
Október 3·án, d. e. 11 órakor

a községház közgyülési ter
mében diszgyülés volt, amelyen
Endrőd község társadalmi egye
sülelei majdnem kivétel nélkül
képviselve' vollak. Harsányi
László főjegyző mondoU . kö
szönetetl tüzoltóknak a köz
ségnek szerzel! dicsőségért és
buzditó szavakkal további lel
kes és kitartó munkára hivta
fel öket. Ezután Kalmár Imre
községi bíró átadta a· községi
képviselőtestület kitüntető ha
tározatát, melyben a képviselő

testület az elismerésen kivül
mindenkori hathatós támogatá
sát is megigérle tüzoltótestület
nek. A tüzoltók nevében Szabó
József parancsnok köszönte
meg az üdvözlést.

Délután 3 órakor lűzoltóün

nepély volt a sporlpályán; este
8 órakor pedig 300 terítékes
vacsora a Dalárda és Tűzollók

tisz teletére.
A vacsorán Kovács Ferencz

ipartestületi elnök üd vözölle a
megjelenteket, főképpen és első

sorban a csaknem kizárólagos
iparosokból álló lűzoltótestüle

tet és dalárdát. Ezután sorban
egymásután hangzottak el a fel
köszöntők, buzdíló és ünnepi
beszédek. Csernus Mihály apát
plebános, Harsányi László lő

jegyző, Dévényi Lajos várme
gyei tűzrendészeti felügyelő, dr.
Libényi Béla ügyvéd és Szabó
József voltak az ünnepség ki
emelkedő szónokai, köszöntő·

mondói.
A vacsorát reggelig tartó tánc

mulatság kövelte.

"Várok, mig hazamehelekl"

J. I<lug, a hires és Magyar
országon is imert, nem rég
meghall német vallásos író az
egyik -I,önyvében egy kórházi
lálogatásáról tesz említést.

"Többször vollam abban a
kórházban - írja - és min
denkor nagyon épüllem az e
gyik öreg, évek óta ott fekvő,

gyógyílhatallan beteg nénikén.
Csak csont és bőr volt. Leso
ványodoll kezeivel a rózsafű
zért szorongatta és pergament
szerü ujjai gyorsan mozoglak :
imádkozott" .

"Minden alkalommal, amikor
elmentem ágya mellell, néhány
jó szót szóltam hozzá. Megkér
deztem, hogy miként van? Min
dig ugyanazt felelte: "Jól va
gyok, kérem: Ugy vagyck, ahogy
a jó Islen akarja. Imádkozom
és várok, amig hazamehetek. "

Ez a szó, • hazamehetek• igen
nagy hatással volt rám mindig.
Ez az asszony nem szerencsét
lenségnek, nem borzasztónak
látta a halált, hanem haza me
netelne~. Megtérésnek az atyai
házba. Es milyen nyugodságot,
sőt boldogságol adot neki ez a
felfogás.

Azóta J. Klug, a hires iró is
hazaiért már.
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ORBÓ K d-Ó-.ZSEF
jgazgató~tanító liszteletére, aki
szeptember hó l-vel - saját
kérésére, betegsége mialt 
nyugalomba vonult, a község
és egyesületek vezetöi október
hó 5·én közvacsorát rendeztek,
amelyen Endröd társadalmának
minden rétege megjelent.
Űrbók' józsef 33 esztendős

pályafutásában mindenkor pél
daképe volt a lelkes munkál
végző nevelőnek, a meleg szivií
kartársnak, aId' iskolai munká·
ján felül széleskörű és eredmé
nyes társadalmi tevékenységet
is fejteU ki.

Nem volt községünkben olyan
nemes célkitűzésíí megmoidu
lás,amelyben Űrbók József
részt ne velt volna.

A Népháznagytermében ren
dezett banketten az egyházi fő

hatóság. és az egyházközség ne
vében Csernus Mihály apálple
bános köszöntötte az öszinte
megbecsülés és elismerés hang
ján a nyugalomba vonuló igaz':'
gató-tanítót. Fehérváry Ferenc
kartársai, Hajdu Béla a járási
tanítóegyesü let, és a gyomai ref.
tanítók, .Dr. Ringbauer Kt'lroly
tanügyi tanácsos a tanfelügye
löség, Harsányi László föjegyzö
a.község lakosai, Ko~ács Fe
renc az iparlestűlel,"Varju J.
Imre a népszövetségi kisgazda
kör, GiriCz János az eucharisz
tikus férfi liga, Alapi Andorné
a szerelet . asztaltársaság, dr.
Hunya Benő barátai nevében
üdvözölte az ünnepeltet. Meleg
szavakkal üdvözölte még Lovas
József felügyelö is. Volt tanít
ványai .nevében Homok Elek
müegyetemi hallgató rótta le
háláját és szeretetét lendületes
beszédben voll tanítója iránt.

Az egyházközség lantestületei
értékes, szép emléklárgyakat
nyujtottak át ürbók József igaz
gatónak, aki meghatott, hálás
szavakkal köszönte a szeretet·
teljes ünneplést.

Dr. Ricsóy- Uhlarik Béla
főispán németországi utjáról
október lD-én este Budapestre
érkezett. Hélfön Darányi mi
niszlerelnök kihallgatáson fo-

.gadta főispánunkat, aki részle
lesen beszámol a kormányel
nöknek a Németországban dol
gozó magyar munkások hely
zetéről. Munkásaink ugyano
lyan feltételek mellett dolgoz
nak és élnek, mint a hasonló
munkát végzö német munkás
ság, s a munkaadók nagyon
meg vannak elégedve munká
sairikkal. Az magától értetődik,

hogy a halalmas ország mun
kás viszonyai és körülményei
kedvezöbbek, mint a trianoni'

csonkaországban. A miniszter
elnök nagy figyelemmel és
megelégedéssel hallgatta a fő

ispán jelentését és fáradozása
iért köszönetet mondott. Főis

pánunk e hét végén érkezik
vissza székhelyére.

Dr. Sorbán Jenö, a gyomai
járás közszeretetben álló tő

s7.olgabírnja szabadságáról haza
érkezell és hivatala vezelését
átvette.

Békésvármegye Törvény
hatósági Bizoltságának kisgyü
lése október l2-én, l{özigazga.
tási bizoltsága pedig 13·án tar
totta havi közgyülését dr.
Márky Barna alispán elnökle
tével. A csendes, nyugodt lefo
lyású gyülések nagyobbrészt a
községek szociális és kulturális
ügyeivel foglatkoztak. Nagyobb
érdeklödést Endrőd község
képviselötestületének azon ha·
tározata keltett, mellyel a leg
utóbbi képviselőválasztások al
kalmával igéoybevett karhata
lom elszállásolási költségeinek
fedezetére 990 pengőt vell fel
a jövő évi költsl"gvetésébe. Ezt
az összeget az akkori elöljáró
ság kifizetle, szabályszerií fede
zeléröl azonban csak most ki
vánt gondoskodni a képviselő

testület. Bsernus Mihály ,apát
piebános felszólalása után a
kisgyülés ezt a halározatot fel
oldotta azzal, hogya karhatal
mat nem a község kérte, így
annak költségei sem terhelhe
tik a községet. Az endrődi

Northon-kutak furatására be
állított költségvetési összegeket
nem kifof,ásolta a kisgyülés, az
államsegély elnyerése céljából
azonban külön kérvénynek fel
terjesztését tartja helyesnek az
alispáni hivatalon keresztül a
Belügyminiszteriumhoz. Az e
gyes községek iskolafenntarlási
segélyét az egyházak részére
helyeslően hagyta jóvá. A sima,
gyors tempöban lefolyt kisgyii
lés az alispán éljenzésével 35
perc alatt ért vége!.

A községi képviselőtestü

let folyó ho 8-án döntött a fő

jegyző lakásra beadott épitési
pályázatok felett. Beérkezett
összesen 8 ajánlat melyek kö
zül keltő nem volt figyelembe
vehető, mert szabálytalan és
hiányos volt, a löbbi hat pá
Iyázatot, melj'ck I,özül II dön
tés történt Títz András gyulai,
Bartoff Mihály gyomai, ifj
Árvai Imre és Tóth Mihály
endrödi, Lipták János török
szentmildósi Teván Rezső bé·
késcsabai meslerek, illetve vá
lalkozók adták be. I-Ierdy Fe
renc gyomai géplakatos mester
csupán a vizvezeték munkála
tokra, ifj. Hugyec Pál békés-

csabai mester pegig az asztalos
lakatos, mázoló munkákra adott
be pályázato!. Legolcsóbb aján
lalot tettek Tilz András és
Teván Bezső 16189. P. illetve
16185. P. ajánlattal, kik közül
a képviselőtestület a munkála
tokat egyhungulag THz András
gyulai mesternek itélte oda.

Az egyházközségi képvi
seJőtesHí:tet Csernus Mihály
apátplehános elnöldete alatt
szeptember 28-án és oldóber
9 ·én népes közgytíléseket tar
tott. - Elöbbi gyiílésén a nagy
lapos-ujlelepi iskolához Kovács
Imre eddigi helyettes tanitót,
a beltcrületi tanitónői állásra
dl'. Varga Ferencné Nádhera
Anna décspáskumi rendes lani
tól, helyére dr. Varga Ferenc
ugari rendes tanÍtót és az
ugari vegyes, osztatlan iskolá·
höz Lncsny István segéd tani
tót választotta meg szótöbbsége
gel. - A második gyűlésen a
nagylaposi iskola építését tár
gyalta a közgyűlés, de formai
okokból az október 16-án dél
előtt II órakkor tartandó gyű

lésre halasztotta a döntést. 
A megöresedett polgári iskolai
tanári állásra Zöld Béla he
lyettes tanárt választotta meg.

Adó-végrehajtás. Borsod
vármegye Közigazgatási Bizolt
sága báró Radvánszky Kálmán
országgyűlési képviselö, sajó
kazai földbirtokos - összes
ingatlan vagyonára és haszon
élgezeiére 73.413 pengő adó
hátralék miatt - elrendelte a
végrehajtást. Báró Radvánszky
nak hat község határában ösz
szesen 4113 kal. hold birtoka
van, amelyen az adóhátralékoll
kivül 1,200.000 peng6s teher
van. A földbirtok 1065 kat.
hold kiválóminösegü szántó.
2073 hold erdő, 37 hold szőlő

ből áll, a löbbi rét és legelö.
A báró gazdálkodására jellem
ző, hogy a tolyó évben mind
össze 20 hold bevetett leriHet
voll, melynek termését :76 q
buzál a cselédség közölt osz
tottak ki. Vetömag ni ncs, a
szőló nem terem, mert évek
óta nem kapálták. Nemzetgaz
dasági szempontból üdvös az
erélyes és gyors eljárás. Jul
tassák a megcsonkiloU magyar
földet azoknak, akik azt be
csületes hűséggel meg is nmn
kálják.

Botrányokozásért 50 pen
gö pénzbüntetésre ítélték Fren
kel Miklós békéscsabai bankárt.
Csicsely Pál csabai vasmunkás
lapátlal sujtott Frenkel fejére,
mert ez - vallomása szerint
- fiatalkorú leányát megron
tolIa. A lapát ellört Frenkel
fején, aki felkapta a: lapát nye

lét és visszaütöllCsicselyre. A
rendőri büntető bíróság Csí
cselyt 5, Frenkelt 50· pengő
pénzbirságra ítélte botrányo
kozásért.

Tiltott műtét miaU elitél
ték dr. Méltó orvost. Dr. Mél~
tó András szarvasi orvos és
Majerik Kálmán szigorlóorvos
tiltotl műtét végrehajtása miatt
álltak csütörtökön a gyulaitör:
vényszék Ungvári-tanácsa előlt.

A vád szerínt Majerik egy
tiatalkoru lán)'l vill dr. Méltó
hoz. A lány az anyai örömök
elől akart meneküinL Dr. Méltó
eleget tett a kérésnek és ezért
90 pengőt vett fel, Majerik pe
dig két mázsa búzát a közve
tHésérl.

A biróság szigorú ítélelel ho
zolt: dr. Méltó Andrást tízhó
napi, Majerik Kálmánl, mint
bűnsegédet háromhónapi log
házra, a fiatalkoru lányt pedig
dorgálásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész su
Iyosbításért, a védő a bűnösség

megállapilása miaU felebbezetl.

1\'1adagaszkárbairányit
ják a lengyel zsidókat.
Varsóból jelentik: A lengyel
kormány emigrációs próbatá
borokat szervez, amely a zSI
dóknak Madagaszkárba és üj
Kaledoniába leendő emigráci
óját készíti elő. A táborok há
rom hónapig fognak lartani.
A zsidó vezetóférfiak' tárgyalá
sokat kezdenek a francia. kor
mánnyal, amely készséggel fel
ajánlotta a madagaszkári emig-
rúciós lehetőséget. .

A mezőgazdaságban nincs
munkanélküHség, élénk ke
reslet a munkapiacon. Déva
ványán a mezőgazdasági mun
kapiac helek óta élénk. Érte
sülésünk szerini az öt nagy
gazdaságban 601. a kÖ7ép és
kisbirtokon 250, a vidéki gaz
daságokban 253. dévaványai
munkás dolgozik az öszi mun
kálatok keretében. Vidékre to
vá' di 600 munkást kérlek, de
ezekre a helyekre már nem
akadt jelentkező. A férfi nap
szám 1'50-2 pengő. Akkord
munkások napi keresele .2;20,
2'50 pengő.

Kaszaper Ifj. Révész István
tüzet akart gyujtani, hogy ételt
melegilsen magának. Mivel a
nyirkos fa nem akart tüzet
fogni, Révész benzint öRlött
rá. A benzin felrobban t és Ré
vész ruhája is tüzet fogott A
közelben' dolgozó munkások
siettek a segitségére. Leszag~

gatták róla ruháIt, de Révész
még igy is súlyos égési sebeket
szenvedett.
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HA KRISZTUS LENNE A KIRÁLY!
Sok vallásos emder gondolt

már llrra, hogy milyen más
lenne a világ, ha Krisztus sza
vát kövelnék az emberek és
Krisztus akarata előtt hajolna
meg mindenki. Ha Krisztus o
lyan tekintély lenn, mint ami
lyen II király.

Ha Krisztus lenne a ki
rály a te lelkedben! Akkor
az Ő főparancsa lenne a te tör
vénykönyved. Akkor az Istent
szeretnéd mindenekfelett és az
6 szava döntene minden cse
lekedetedben. Akkor nem azt
néznéd, hogy mit mondanak az
emberek rólad, és hogyan tes
sél azoknak, kiktől valami hasz
not vársz. Akkor az embertár
sad nem vetélylársad lenne az
élet boldogságában, hanem fe
lebarátod, akivel megosztannd
kenyeredet és örömödet és Ő

is megosztaná veled bánatodat.
Akkor nem lenne pokol szá
modra a löldi élet, amclynek
nemcsak napjait teszi keseriívé
a gond, hanem még éjszakái
dat is nyugtalanítja a lclkiisme
rellurdalás. Akkor igazán az a
béke éde~ílené meg idődet, a
melyről oly szépen énekeltek
valaha a betlehemi angyalok.

Ha Krisztus lenne a ki
rály a családban! Akkor pu
ha fészek lenne a szerény haj
lék is, mert ilyenné tenné a
megértés, az elnézés, a szeretet.
AI,kor oem a családi házon Id
vol keresné örömét a férj és
nem egymagában szomorkodna
a feleség. Akkor nem kellene
a gyermekek jövője felől két
ségbeesni, mert a száraz kenyér
mellett is biztos lenne azok
boldogsága és békéje, . mert
Krisztus adná nekik a békét,
amelyel a világ nem adhat. Ak
kor lliztos alapokon nyugodnék
a társadalom mert a család az
a légla, amelyből épülele tor
nyosodik, és ez szilárd lenne
és biztonságot adó.

Ha Krisztus lenne a ki
rály a társadalomban! Akkor
nem lenne osztályharc és nem
törne szervezett munkás a pol
gár ellen és nem állna a pol
gárság sem bizalmallanul a
földmüvessel és munkással
szemben. Akkor a gazdagnak
nem kellene féltenie a vagyo
nát és a szegényeknek nem
kellene irigykednie arra, aki
nek többje van, mert Krisztus
szavára ételt adnának az éhe
zóknak, befödnék a mezitcle
neket, letörölnék a könnyeket
és a hála julalmat nyujtana az
adakozóknak

Ha Krisztus tenne a ki
rály az államban! Akkor nem
torzsalkodnának apolilikai pár
tok I Akkor nem iparkodnának
a közéleti szereplők lerántani
egymást és tönkre tenni egy
másnak becsületét és nem von-

nák kétségbe egymás jóakaratát.
Akkor nem az erőre és a tör
vényadta kényszerilésre kellene
alapozni a közbiztonságol.
Akkor igazságosabb lenne a
jövedelmi megosztás és égne a
munka a szorgalmas kezek alatt.

Bizony, ha Krisztus lenne a
Király, kevesebb lenne a gond
és több az öröm! (Szív.)

lsten nélkül
boldogtala.n

dZ en..ber
Az istentagadók és istenká

romlók közölt nem utolsó, sől

egyik első Nietzsche Frigyes, a
híres német író és bölcselő.

Ez az ember valósággal tajték
zoH az Isten ellen és a legll1a
róbb gúnnyal írl róla. Mégis
számos alkalommal elismerte,
hogy az Isten nélkül boldog
talan az embel'. Egyik munká
jában például így írt:

"Éjszaka, amikor sötét van,
odalopakodik a modern ember
az Isten sirjához. Akkor, ami
kor öt senki sem látja. lit az
tán megfeledkezik fájdalmas
könnyeirö! és Icike megérzi,
hogy mil veszített el és kit
temetett el ide!"

Nem vagyunk olt, ahol Ni
etzsche írta! A világ még nem
temelte el az Isieni, csak sokan
szeretnék ezt megl~nni. Főkép

azok, akik félnek az Istentől,

meri bÜlieik miatt ellentétbe
kerültek Vele és él vezetvágyuk,
életmódjuk nem egyezik az
Isten parancsai val.

Annyi azonban bizonyos,
hogy azok az emberek, akik
Isten nélkül próbálkoznak élni,
nem boldogok. Ők I ilkon visz
szasírják az Istent.

Annál boldogabbak lehelünk
mi, akik hiszünk az Istenben!
Még nyomorunkban és nélkü
lözéseink közöll is megmarad
számunkra a boldogságnak
igazi alapja, amelyet más nem
élvezhet, csak a hívő ember.

•
Endrődi

népesedési adatok
augusztus 15-töl okt. 15-ig.

Keresztség szentségében részesültek:
Szosznyák Lajos munkás fia

1mre, POl upcsánszki Mályás nap
számo~ fia Tibor P~ter, Oláh Má
té földműves fia István. Branyicz
ki Imre gazdálkodó' fia László
István, Szujó Vendel kovács fia
Vendel István, Pohorelegz Bálini
munkás leánya Magdolna Ilona,
Forgács Pál földműves fia Pál,
Slrallszki Lajos föld munkás fia
Lajos Islván, Farkasinszki Mátyás
földmunkás fia Lajos Mátyás. Di
nya Lajos földmüves fia László.
Varga Lajos kovács leánya Eszter
M~riél, Szekeres SAndor agzlalos
fia Rezsö ferenc, Homok Imre
földmunkás leánya Ilona, Vaszkó

Lajos földmunkás lia Lajos István, jos földműves rk. és KoJoh Mar
Szurovecz István földmunkás leá- git Mária rk., Fekécs Gergelyföld
nya Ilona Etelka, Hunya Elek föJd- mŰves rk. és Papp Mária Magdol
műves fia linre Elek, Tólh Mi- na rk. Buza Sándor föJdmUves rk.
hály földműve~ fia Lajos Mihály, és Bohrál Margit rk. Dinya Józ~ef

Cserép György földmunkás fia Sándor konyhakertész rk. és Hor
Elek, Novák Mihály földmunkás nak Gizella rk. Bagdán Z~igmond

leánya julianna Margi', Hunya kerlész ref. és Dillya Piroska ri\.
István földműves fia Mátyás Gá- Nagy Mihály levente-zenész rk.
bor, Kopcsek Péter földműves fia és Bela Eszter rk. Hunya Mihály
Péter, Sóczó Lajos földműves le- földműves rk. és Ti már Mária rk.
ánya Margit Etelka, Timár jános Katona Lajos földműves rk. és
napszámos fia jános, Paróczai Gyebnár Veronika rk. Gyuricza
Mihály földműves leánya Margit, Miklós földműves rk. és Almási
Kakas Imre földműves fia Lajos, Eszter rk. Timár Imre gazd.
Oláh Lajos földműves fia L'ljos cseléd rk. és Bradács Mária rk.
jános, Btingösdi Béla eipész-se- Timár józsef földműves rk. és
géd fia Imre, Dógi jános zenész Timár Gabriella rk. Gróf Pál
fia János, MarIinek jános földmű- urad. cseléd lk. és ~zurovecz

ves fia Gábor Lajos, ParÓczai I Ang~la rk. Schwalm György ci
Vendel béres leánya frnla Etelka, pész ág. ev. és Szurovecz Mária
Paróczai Lajos hentes fia Ottó rk. Paróczai Vilmos földműves

Mátyás Mihály, Árvai László Gé- rk. és Varga Mária rk. Timár
za asztalos fia László Géza, Sándor földműves rk. és Hunya
Varga Sándor földműves leánya Brigitta ric Jánosik Vinc~ földmű

Mária, Majoros Imre földműves ves rIc és Gellai Regina rk.
fia László, jánosik józsef cipész Vaszkó Imre földműves rk. és
fia József István, Gyuricza Mályás Kopcsek Mária rk. BU7a István
földműves fia Ede. Farkasinszki csizmadia rk, és Giricz Teréz rk.
Lajos szobafestő leánya Etelka. Papp József földműves rk. és
5zurovecz Pál földmüves fia Imre Hunya Ilona rk. Rácz Miklós
Gergely. Oláh Vendel munkás földműves rk. és Balog Regina rk.
leánya Olga Mária, Pelyva Lajos Elhunytak az Úrban: Dávid
munkás fIa Lajos. Bohrát Imre Lajos 40 éves tudögilmökór,
földműves leánya Magdolna Esz- Kajla Mátyás 23 éves szúrás kö
ter, Hegedüs jános földműves vetkeztében törléntelvérzés, Kop
leánya Monika, Juhász Imre föld- osek Péter 8 napos veleszülelett
műves fia Imre Málé, Kovács La- szervi szívbaj. Tóth Imre 37 éves
jos munkás leánya Irma Ilona. IUdögUmőkór, Látkóczki András
Roncsek Elek munk~s fia Elek, 60 éves szervi szivbaj. Orosz
Bukva Sándor gazd. cseléd fia István 79 éves véres agygula.
Sándor Mihály, Németh Monika Hanyecz Erzsébel 21 éves vese
leánya Ilén Teréz, Tólh jános gümőkór. Vaszkó Pál 82 éves
földműves leánya Margil, Val- szivizom elfajulás. Bukva Sándor
kovszki jános molnár fia János 2 és fél óra veleszűletett gyenge
László, Bolha Lajos munkás le- ség. Dógi Anlal 53 éves szervi
ánya Juliánna. Kurilla András szrvbaj. Kovács Lajosné Hunya
földmüves leánya Irén. Vaszkó Anna 65 éves tudölob. Némelh
Elek földműves leánya Magdolna Irén 12 napos hörghurut.

Veronika, Erdősi Imre napszámos Eljegyzések: Kurilla Miklós
fia Vince Géza és Gyula· Lajos, 100dműves Kontra Brigittával _
Babarik Máté munkás leánya Véger Lajos földműves Fülöp
Etelka MáriCl, Szmola Islván föld- Eleonórával ---.: KurllJa Mihály
műves fia István Sándor, Ronosek földműves Porupcsánszki Eszter
Gergely földműves leánya Margit, rel - Matyucz György zenész
Czikkely Neszle leánya Kajla Margittal - Kiszely Mályás
Irén Krisztina, Turcsányi jános földműves Vaszkó Ceciliával _
napszámos leánya Ilona ~eronika, Timár Sándor földműves Timár
Bukva Sándor fia Sándor. Franciskával _ Uhrin Péter föld-

Házasságot kötöttek az Úr 0/- műves Timár EteikávaJ - Hege
tára előlt: Hanyecz György föld- dUs Antal földműves Tólh Vero
mŰves rk. és Tímár Mária rk., nikával - Zeiller József Iroda
Galambos Imre földmiíves rk. és szolga Timár Veronikával 
Vaszkó BrigilIa rk., Tóth Vilmos Kajla Isi ván földműves Tóth Ka
földműves rk. és Vaszkó Eszter talinnal - Homok István föld
rk., Pintér Imre .földműves rk. és mŰves Varga juszlinával - Tur
Timár Ilona rk., Buza Sándor csányi Miklós földműves Vaszkó
földműves rk. és Timár Margit Máriával - Török Sándor föld
rk., Sáfár János lakatos rk. és műves Timár Margillal - Hege
Hunya Jolán rk., HegedUs Meny- dűs Vendel földműves Gyuricza
hért máv pályamunkás rk. és ViktÓriával - Dinya Imre föld
Varga Monika rk., Hangya János műves Dinya EleIkával - Szilá
földműves rk. és Novák Mária gyi Lajos földműves Timár 110
Magdolna rk., Novák Llios föld- nával - jánosik András földmű

műves rk. és Zabizon Margit rk., ves fülöp juliannával - Szabó
Homok Elek fl11dműves rk, és Lajos fi)tdműves Kulik juszfinával

D - Hegedűs Imre földműves Ko-
Hegedíís Valéria rk., inya Bálini loh Teréziával _ Mészáros Má-
földműves rk. és Varju Mária tyás földműves Uhrin Eszterrel
Magdolna .. k., Kovács Péter cipész - Thim Islván cipész Uhrin
rk. és Tólh Irén rk., Sziahó La- franCiskával.
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felelős: WALLACH MIHÁLY

Ór<ík, ékszerek, szeIll
Ovegek nagy raklára.
diszlárgyak. Ór::-, ék-

U
.zerjavílás p O n t o s
alkatrészekkel, jótál
lás melletf, !'aját mfi
helyemhen.

Endrőd, 1937. október 15.
l ~

gazd J megvelte. Már szántják is HIRDETE'QEK
és kés?í~ik elő a la!ajt \ e'ésre. U
Amikor ehhez az uj hOllfoj,(Jölá:,;-
110z Si ívböl kívánjuk az UI: lsten EMDRŐD-GYOMAI
kegyelmét, leszOgcloZÜI\ azt él tényt, É
ho..(y az endrödiek nr"g a nehéz TAKAR I(PÉNZTAR R-T.,
időkben is mÓdját tudják ei len í. ENDRŐD
hogy takarékosságukball. józan- FiÓkinlézet: Gyoma. Telefon: Efldröú 2.
ságukkal és vasszorgalmukkal ÖIJ- Foly6slt rövidlejáratu mezőgaz.da
maguk és családjll'<: boldo?ú'ásá- sági kölcsönöket. Elfogad felmon-
ra terjeszkedni tudjanak. Örven- dás nélkUli betéteket a legmaga-
deles ez a tény, mert a legjobb sabb kamat mellett:
földbirtok politika mindég a sza- __.__.__.-.-.--.--.--.
badkézböl való föld szerzés volt.

---------_._----------
Gabona. és álla~pia«:.

Közgazdasági
rövid hirek.

Ujabb búr.arxporlról tárgya·
lunk Ausztriával. - Nyugodt a
búzaűziet. élénk a tengeri ~eres

let jugosziáviában. - Németor
szág 5 fillérrel emelte a magyar
szede\l sertés á tv étel i árát. 
Dánia érdeklődik a magyar bÚla
iránt. - Rövidesen megindul
nak a maQyar-jugoszláv Ile/eske
delmi tárgyalások. - Aláírás
előtt a magyar-belga. kercskedel
mi szer7ödéstervezel. - Ez év
végéig 40 vagon c~irkét szállílunk
Németországba. A búzaár
külföldi emelkedése javítja az ex
port kilátásoka!. - Elégették az
idei k<ívétermés 70 százalékát
BIaIiiiában. - Olaszország felé
megindultak a búzas:Lállilmanyok.

Az európai tennénytőzsdél<en

lapaszli'llható üzlettelenség mi~

ali a forgalom nem akar élén~

külni Egy-két napig JO-50
fillléres ária ulás előáll, de
ugyanugy le is morzs"lódik.
A tiszavidék i 80 ~ ilós buza
pesti pariláshan 21.20 Iméres
áron kel Az árpa 1650-17,
a zab 1670-17.IO-es árat ér.
A csöves tengeriéri budapesti
átvételre 7.10-7,~0 pengőt fi
zelnek. MinI halliuk. löbb vidé
ki piacon is ezt az árat fizellék
a magán vásárlók.

Az állatárak nem csö ,ken

nek A kövér sertés szeplem
be'r közepe óla 2-4 filléri emel

kedelt. D<1rabonként 120-130

kilós fiala I, prima hizókér

106-108 fillért fizeItek a ferenc

városi sertésvásáron. A szopós

borlu minőség szerint Budapes
ten 80-120 filléres áron kel.

HÁRMAS-KÖRÖS

Búzavetömag kölcsönt ka
pott Endrőd község is a FJispdn
hatha1ós közbenjárása folytán.
Igaz, hogyakiutalt 200 q nin
csen arányban a szOkségleltel, a
mely a Körösöntúli részeken a
rossz termés miatt mutatkozoll,
még is több mint 200 kisgazda
jutolt segítség hez a kö!csönbúza
velőmaggal. E:ek akisgazdák
csaknem kivétel nélkül 20 holdon
aluliak s alig van köztük olyan,
akinek 20 holdon felül, de 30
holdon alul esik a birtok? Sokan
elégedellenkedtek a velőmagakció

ezideí s7űkös mennyiségével. Ez
az elégedetlenség nem e!!észen
helytálló, mert illet~kes helyről

ió elöre figyelrnezlelték az éruc
kelt gazda közönséget, ho~y a.
kormánynak nincsen I1lÓLljaban·
llagyobb mérvű akciót indiléwi.
Az is bizonyos. hogy a kÖlCSÖII
búza a maga 15 sz.?z Ilékos ka
rnatával egyáltalában nem It" t
jó Ozlet egy okosan és józanul
gonuolkozó gazdára nézve, lllert
szűkséglelét bankkölcsönnel 0
csóbban be tudja szereZIIi. Mind
ezek döcára meg kell állilpílani
azt, hogy Főispán Ur uJiólag
nagy kedvelIllényben részesíte!'e
az endrödieket. mert az egész
megye részére kiulalt 10 w,Jgon
vetőmagnak 25 százalé!<át jutta t1a
Endrödre. Mégis akadtak olyan
endrödi emberek, akik a hatóság
nemes cselekedetét beárllyékollli
i~yekelotek az'al, hogy egy félre
vezetett képviselö katiJtlwlási\val
felmenlek a Fi)ld'ríív~lésilni Mi
nisllériumba és brp3naszollák,
hogya vetöma:!; igilzságlalanul lett
kioszlva és abból dr Tilkö, j nagy
birIokos. Illeg a 100 ho:doI: fdii
liek is köptilk.

Ez az cillifcÍs első befiijélól az
utolsóig szemenszedett volótlallscfg
és az egész elj:'lIás csak arra jó.
hogy az cndröLliek becsülelén, a
h<llóság pállalJönságán. rossza ka
ralból. vagy tájékozallanságból.
vagy - alllilegviJlószinűlJb, 
politik;,i érdekböl igal~ágtilliJll

rést ,ussnn, és mcgszégyclli;se
őket. A fegyver azonban vissza
felé sült el, meri cz a rágalom
visszapatont a depufálókra s ha
marosan bíróság elött fogllilk fe
lelni rágal1ll3zásukérf.

Fábián Béla képviselő ballai
400 hold birfokát hosszas egyez
kedés nlán 12 derék endrődi

I
Budapest keleti pu.-Gyoma-Békéscsaba-Gyula. I

Budapest i. Mzötúrról 600 9.00 12.40* 14.40 n.lOtt 21.40
2xoma é. 6}~1.Q}1 11.57 15.24 17.36 20.39 220
Gyoma i 6.31 1028 11.58 15.31 17.37 20.49 230
Bcsaba é. 729 1118 12.36 1621 18.15 2139 320

Bcsaba i. 740 t I 23 13.29 1633 18.30 21.47 3.30I
Gyula é. 806 )150 1355 17.00 1852 22.09 3.50

Gyula-Békéscsaba-Gyoma-Budapest l{eleU pu.

Gyula i. 352 65812.12 15.45 17.44 21.20I
B.-csaba é. 4.12 7.25 1235 1606 18.10 21.40

R·csaba i. 4.48 742t 11.19 13.26. 16.22 1832 22.22
Qx.?~_~~~!._819t_~.!:_56 1420 16..58 19.26 23.24
Gyoma i. 5.41 8.20t 11.59 14.30 16.59 19.29 2333
Budapest é. 10.30 '1055t 14.50 19.20 19.50 Mez.öturig 450

Vastag számok gyorsvonat, t sebesvonat. *Szolnokig g}'orsvonnt
t'r Szolnokig sebesvonat. • ,

6. oldal
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Védett gazdáiok
figyehnébe!

FELHIVAsr

Az 5000/1937 M. E. SI. rendelet ér·
telsnében felhivatnak a védett g:lZda
adó~ol<, hogy az ezen rendelettel
részükre biztosított teherrendezési eljá
rás céljából bejelentésikötelezettségük
nek, a községi· elöljáróságnál, az adÓ·
ügyi irodában kapható nyomtatvány
felhasmálásával, lehetöleg még e hó
folyamán, de mindenesetre november
hó 15-ig, saját érdekükben tegyenek
eleget, ahol a bövebb felvilágo~ilást

is l11egkapják.
A tarlozá~ok összegére való tekintet

nélkiil a bejelentést m~g kell tenni
minden olyanvédeIt birtokosnak, aki
nek védett birtoka 10. kat. holdnál nem
nagyobb, vagy ha nagyobb is, tie bir
lokának kataszteri tiszta jövedelme a
házadóalap 30 %-ának hozzászámítá~

sával a lOD Koronát nern haladja Illeg.
Bejelentést köteles tenni az is, aki

nek csupán belIeikes lakóháza van vé
detté nyilvánItva.

A többi védett birlo!<osoknak csak
akkor kell bejelentést tenni, ha a tar
tozásaik összege a védett birtolwk ka
taszteri tiszta jÖl'edelmének negy.ven·
szeres szorzatát meghaladják.

Általában mindennemű lartozás beje
lentenúő, akár van telekkönyvileg be
jegyezve a védett ingatlanon, akár
nincsen...

A teherrendezés ahban áll, hogy
mindazon gazdaadósoknak, akiknek
csupán egy beltelkes lakóházuk, vagy
10 kat. holdnál nem nagyobb védefl
birtokuk van, továbbá ha a védett
birtokuk nagyobb ugyan 10 kat. hold
nál, de a bírlok kataszieri tiszta jöve
delme _. ideértve aházadóalap 300f0·át
is - a 100 Koronát meg nem haladja,
a kataszteri tiszta jövedelem negyven
szereS Horzalán beliil esö tartozásaikat
olyan hosszu lejáratu kölcsönné kell
átalakltani, amelyet az adós évi 41/2 os
annuilással 50 éven át törleszt.
. A többi 1000 kat. Itoldon aluli védel!

birtokos pedig l(önyvadós~Agi rende
zésben részesül.

Abejelentések ponlos és gyors ki
tölte$c végett a védeltségre vonatkoz.ó
összes iratok bemutalanctók.

cndlőd, 1937. október hó 9·én.
Községi Elöljáróság.

LUf:ernan-.ag
tertnesztök
fig-yeIInébe!

Az angol zöldl11ező gazdák az
alföldi Zöldmező Szövetség utján
nagymennyiségG jövő évi lermésfi
lucernamllgol kOtolt le olyan lu
cernásokból, melyek legalább is
5-6 évesek. Az ezekböl szárma
zÓ magvakat a közönséges for
galmi árakkal szemben előrelát

lJalólag 50-60 százalékos felár
ral fogiák átvenni azzal a terrné
szetszerű kil\ötéssel. hogy a mag
nak garantáltan arankamenlesnrk
kell lenni, és igazolva legyen az
a körülmény, htlgy a lucernás.
mely a termést adla a J.:ívánt fe/
tételeknek megFelel.

A mezőrendOrük utasí/va 1eltek,
hogy ezeket a lucernásokat a
helyszinen írják össze terület és
kor szerint. Minden lucernatula;
donos tehát igyekezzék a való
adalokat közö!ni, már sajál érde
kében is és azért is. mert hamis
adatok bediklálásával ugysem
mennek semmire sem. miután
minden egyes lucernást az Alföldi
Zöldmező Szövetség a helyszinen
fog megvizsgálni. De fontos nem
zelgazdasági érdek fűzödik ah
hoz, hogy egy ilyen értékesitési
alkalmat jól használjunk ki és ki·
csinyes ravaszságokkal ne ront
suk el a magYdr mezögazdaság
hírnevéf,
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Felelós szerkeszló:

WALTHIER GYÖRGY
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Endrőd, Széchenyi-utca 2..- ft re ·Ww·- wc? F'"

HIRDETÉSEKET

kedvezményes feltélelek mellell közlUl1k.

Katolikus Munkásház
Endrödön

~FaluNkutatók f;ÍI
Az Apostoli Kormányzó úr

nagyhatású beszédei intézelt a
jelenlévő munkásokhoz. Beszéd
jében hangsulyozta, hogy ezen
épüleiben Krisztus legyen II hlí
zig{}zdl1 és II krisztusi szeretet le
gren úrrá a sl.Ívekben, mer! ak
kor boldog és megelégedett a
munkásság. A főispán úr őrö

mét fejezte ki, hogy megint
egy középülettel lett löbb, ahol
a munkásság a téli hónapok
alatt hazafias szellemben' ké
pezheli magát. Reméli, bogy e
tága, szép terem valóban olt·
hona lesz a felebaráti szeretet
nek és a magyar összetartásnak.
Csernus Mihály apátplebános
hálás köszönetet mondott a Fő

ispán úr Őméltóságának, aki
minden alkalmat megragad,
hogya sokat szenvedet! mun
kásokon segitsen. E néma ház
kiáltó bizonyítéka lesz mindig
a Főispán szociális gondolko
dásának és áldozatos szereteté
nek. A gyermekek szép krizan·
lin csokrot adtak át a megje
lent előkelőségeknek. A ·him
nusz éneklésével fejeződöl! be
a szép ünnepély.

Ma nem üll ki CSilldg az égre;
Sír, sír II langyos öszi szél,
Vinig piheg a keresztef,en,
- Mint ltiRy-zsolozsmcis gytisz-

[babér.

A gyöpszürös kis halmok közölt
Nil/CS hajró, átok. csók, robot,
Korhadt fejfJk a/alt pihenI/ek
Az eifJradi , tört vál/dorok.

Ezernyi gyertya szórja fényét:
Fehér iinnep van, szép, pazar,
Bú, pompdvtll remeg II nagy Kert
S hervad a f,oszorú kazal.

Imcit cipel minden itt járó,
Mert nagy könnyködök a szemek,
Itt agg szülö omlik a földre,
Amott egy vézna kis gyerek.

Ki gyermeket, ki anyát sirat,
Ki kedvesét, ki rokonót;
Szines emlékek keresnek meg
Sok fülledt haló/paloMt.

S este zl.:'on a IJnE;csokrokra.
Minden gyászoló elmegyen;
Csoszogok a sirsdncok között
És sirdogcilok csöndesen ...

Budapest, 1937. nov. 2.

B .. IRTHA ANDRAs

HALOTTAK NAPJA

ten azl is elérni törekszik, hogy
ne csak a ma és a holnap ke
nyere legyen biztositva a ma
gyar főldmunkásnak, dc a hol
naputáni, az őregkori is. Amit
pedig Darányi komoly me~on

tolás után kijelent, azt állni és
megvalósítani szokla száz per
cenlig. Eddig ezt tapaszlaltuk
nála. Ezért hisszünk inkább
neki mint fi falu népének bi
zalmát, szavazatát kereső üres
marku és ravaszkodó legény
kék nek.

A jó falu-kulalók tehát csak
maradjanak a városokban. Él
jék a ,maguk cinikus, zavaros
életét.' A mi poharunkba pedig
ne töltsenek zagyvalék italt, uri
pezsgőt igyák meg maguk. Mi
megmaradunk a mi bevált ka
darkánk mellett. Ne szégyenít
sék meg azzal sem a falu né
pét, hogy az elmaradolt, tunya,
teheletlen. Van nekünk ma·
gunkhoz »alóeszüak,· azt . is
tudjuk, hol kell segítséget ke
resni, hát csak hagyjanak bé
kén minkef, mert a fogadatlan
prókátorság számláját nem

óhajtjuk fizetni. T.

szenlelte fel egyházmegyénk fő

pásztora: dr. L1NDENBERGER
JANOS apostoli kormányzó úr
Őméltósága. A felszenlelési ün
nepélyen résztvett vármegyénk
nemess7.ívű föispcinja, Csernus
Mihály apálplebános, Fetzer
Józsefesperes-plebános, a köz
ségi elöljáróság, körök, egye
sületek kikuldöUjei. A benső

séges ünnepélyt a gyermekek
Krisztus vincit ... c. éneke nyi
tolta meg. A felszentelés befe
jeztével egy kis leány köszön
tötte az Apostoli Kormányzó úr
Őméllóságát, egy kis fiú pedig
megköszönte a főispán úr jó
ságát. Németh János munkás
köszöntötte a' munkásság ne-
vében az Apostoli Kormányzó
ural, Faggyas Imre mnnkás a
Főispán úrnak, Gonda István
munkás Csernus Mihály apát
úrnak és a rk. egyházközség
lagjainak mondott köszönetet.

mi a különbség a háboru előtti

és a mai falu külső képe, kul
turális haladása közölt. Azt is
tudja, llOgy alkotni, létesíteni,
építeni nem I,önnyű dolog és
nem megy máról-holnapra.
Örömmel érzi, hogya két évi
liirhelö termés, s helyes me·
zögazullsúgi politika befolyása
mellelt a lermény és állatárak
megnyugtató emelkedésével ele
get tud tenni polgári kölelezett
ségeinek, hisz az adó ma sem
több, mint a rosz esztendőben,

sőt megindult a föld-vásárlás is,
ami kétséglelen jele a gazda
sági javulásnak.

Csak a vak nem látja, hogy
most nem allnak százával mun
kát esdve éhező munkás·cso·
porlok a községháza tájékán,
mert a megindított közmunkák
nyomán kereshet mindenki,
aki dolgozni akar.

Arról is meglehetünk győ

zödve, hogy Darányi Kálmán,
fi magyar kisgazdák és föld
r.mnkások minisztere, az or
szág teljesítő képességehez mér-

Az endrődi földmunkás és
kubikus társadatom régi vágya
telje::iült, amikor az endrödi rk.
egyházközség megértő áldozat
készségével uj, állandó Otthont
kapolt. A megvásárolt Eiben
féle ház az elmult évek alalt
szűlmek bizonyult a nagyszámú
munkásság befogadására. A
munkások helyet adtak Ottho
nukban a Zöldkereszt gyermek
ebédeltetési akciójának és az
éhező, fázó gyermekek ill kap
tak meleg ebédet, Az egyház
község tehát szükségesnek tar
totta helyisége kibővitését. Dr.
vitéz Ricsóy- Uhlarik Béla Bé
késvármegye főispánjánakanya-

gi ltimogátJsa lehetövé tette az
I'pílk{!zt'st. A nyár folyamán tá
gas kulturtermet, a téli ebédel
tetésre is alkalmasabb nugyter
mel épíllelett az egyház. A
»Munkás --'- Olthont « no -, :ber
5·én Szl. Imre hel ceg napján

Sohasem hillük volna, hogy
.a magyar falu oly nagyfoku ér
deldőuést váltson ld, mint nap
j&inldJan láljulc Boldog-bol
dogtalan a falu válságát, elma
radollságát, silány kulturéletét,
nyomorál, vezetöinek hibáil ke
resi-kutnlja; nviharsarlwk"
ról, cmucrlelcll clnyomásról,
vissznéléscliről regélnek ul up
nélkül, az igazság sulyos arcul
ütéséveJ.

Eddig csak azl szenvedtük,
hogy egy két képviselőjelölt,

akit soha, vagy rilkán láLtunk,
a választások közeledtével el
követke7.ett hozzánk, s maszla
gos beszédével, hazug igérelek
I{el, az emberi szenvedélyek
lelkiismeretlen felkorbácsolásá
val igyekezett szavazókat S?C

rezni mogcÍflllk. Ha sikerüll a
népbolondilás, akkor a man
dálum birtokában vigan élt a
képviselő ur, a nép pedig las
sankint kijózanod va láthatla,
hogy az igéri eldor2.dó nem
következik be. Élelsorsa nem
javult, bajával, panaszával me
hetel! ujra a jegyzőllöz vagy
paphoz, akik meghallgatták és
a lehetŐséghez képest iparkod
tak segileni raj la.

Most azonban könyvek, uj
ságcikkek garmadával jelennek
meg a faluról. Hozzá nem ér
tö, kemény kézzel turják fel a
nép sebeit, amely inkább fáj,.
mint gyógyít, bánló módon tár
ják fel annak szociális, gazda
sági és erkölcsi válságát, nem
azéri, hogy segítséget nyujtsa
nak, hanem hogy vádoljanak.

A falu népe azonban nem
I{ér ezeklJöl a fogadatlan pró
kálorúkból. Kuruzsló javas asz
szonyokra, maguknak népsze
rííséget, politikai babérokal ke
reső ismeretlen cs<>.datevőkre

nincs szükségünk.
A falu népe ma már nem a

. régi. Ismeri, tudja jól a maga
. baját. Van elég esze és szava

ahhoz, hogy illetékes helyeken
segítséget, orvoslást kérjen. Lát
is világosan. Nem felejti el, hogy
a gazdasági válság és nyomor
négy utóbbi esztendejében kik
állollak melletle, kik segíletlék,
kik juttatták hozzá őket és gyer
mekeiket a mindennapi falat
kenyérhez. Lálják azt is, hogy
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AzEucharisztikusJézust

Katolikus
hideggé és részvétlenné teszi.

A Iriduumok tartásában mér
tékletet kíván a helyzet valóeli
ismerete, - Nagyon megszo
kotlá és így hatástalanoá válik
a gyakori isméllés.

Az esperesi tanácsosok szin
vonalas hozzászólásait elnöklő

esperes összegezte és lankadat
lan munkára való felhívással
zárla be a I<özgyiílést.

Esperesi gyűlés. Az endrődi

esperesi kerület oldóber 2(j-án
tartotla őszi kerületi gyülését
Fetzer József pápai kamarás,
esperesplebúnos elnökletével.
A folyó egyhází és iskolai ügyek
ktárgyalása után Borbás Pál
békésszenlandrási plebános tar
totl nagysikerü előadást az
Euchrisztikus Szentév hitbuz
galmi feladatairól. Agyülés
után a kerületi parság a köz
ponti leányiskolába vonult, ahol
résztvett a kerületi tanitó-egye
sület évi közgyJilésén.

A tanj(ó~ág közgyiilésél Orbók
József ígazgató, kerii!eti elnök
vezetle. Megnyitó beszédjéuen
élénken megrajzolta a kalllOli
Ims magyar tanitó jövő hivatá
súl. - Világnézieti harcok dul
ják az egész világot. - Krisztus
egyházának a régi szabadkö·
müves- szociáldemol,rafa - kom
munista csapatokon kivül uj
és erős ellensége támadt a né
met egyházellenes propagandá
ban. - A magyar (anitó azon
ban jövőben sem követhet mást,
mint a legnagyobb -;;tanítómes~

tert": a7. Ur JézusI. A haza- és
a fajszeretet akkor ép és kifo
gástalan, ha átszövi azt a jellem
és lelkiismeretes életet adó
valláserkölcsi felfogás_

Az elnöki megnyitó után
Bencze József az énektanílás
elméleti-, Benczéné Tihanyi
Mnria pedig II gyakorlati részét
mutatla Je nagy figyelem és
énleldödés mellett.

Majd Zílahy Sarolla békés
szentandrási tanítónő kiválóan
tanúlságos és megkapó előadása

következett: »Hogyan készilem
elő növendékeimet az euchrisz
tikus szentévre" cimmel. A
lelkes éljenzéssel fogadott elő

adást
Pl'Ívler Pál szarvasi igazgaló

tanító ismertetése követte az
uj tanterv anyagáról. - Tanul
ságos, értékes szakelőadásvoll.

Fetzer József esperes-tanfelü
gyelő záró-beszédében különö
sen lelkére kötötte a tanítósáC1·t>

nak az uj tanterv alapos fanul-
mányozását és gyakorlati meg
valósításál. Ha többet és jobbat "
akarunk adni ifjúságunknak,
tisztában kell lennie minden
tanítónak azon utakról és mó.
dozatokról, amelyek révén kö
zelebb férkőzhet a gyermek
lelkéhez. Ezt szolgálja az ujtan-
terv. - .

Gyülés után a papság és lanf
tótestűtet közös ebédre vonult
a Katholikus Népházba, ahol
több felköszöntő hangzott el.

A katliolikus egység, testvéries

összelartás és egYl/llÍs megbecsü
lését. srgitésl!! Áöliilte lelkére a
!w{{gat!Íságf/ak_ Szilárd jellem,
lelkiismeretes kötelességtudás
és megbizhatóság, elvhűség és'
munkaszeretet az Eucharisztia
gyümölcse. E kiváló férfi eré
nyeknek megacélozását várja a
Világkongresszustól.

A gyiilés után dr. L i n d e n
b e r g e r J á n o s apostoli kor
mányzó vezetésével szakadó
esőben. katonás zártsorokban
követle az Oltáriszentségben
élő Krisztust a hatalmas hhő

sereg. A tágas temIJIomban fele
sem fért el a körmenetben
résztvevőknek. A kihelyezett
Eucharisztia előtt - külön-kü
lön mondották et hódolati imá
jukat a férliak, uők, legény- és
leány-ifjuság_ -

A nagysikerií rendezés Ta n
czik Lajos és a rendezögárda
érdeme.

Katolikuli Ak(:ió
esperesi taná.:siiN

ndk közgyűlése

Fetzer József kerületi espe
res október 26 án délután 3
órára hívta össze az esperes
kerületi tanácsot Endrődre. 
Az egyházközségek tanácstag~

jain kivül résztvettek a gyülé
sen az endl'ődi hívek és a ke
rűleti tanítói gyülésre-eljöttta
nÍlosá~(is nagy sz~n~ban.

Fetzer Józsel elnök megnyitó
beszédében az euchrisztikus
szentév tennivalót vázolta. 
Felhívta a tanácsot, hogy tag
lalja és készítse elő mindazon
munkaprogrammot, amelynek
el végzését sürgősnek és fon tos
nak talál ja a Kongresszust meg
előző hónapokban.

Felhívására részictes bcszú
molóikat ismertelték az egyes
plebániák tanácsosai. - Külö
nösen a hilbuzgalmi szakosz
tályok erőteljes lendülete és
munkássága domborodott ki a
jelentésekből. - Örvendetes
dolog, hogy a különféle hitbuz
galmi egyesületek egyöntetű

munkára sorakoznak és alap
pilIéreiül szolgálnak a katolikus
akciónak.

Általános volt a panasz, hogy
a kongresszuson való részvételre
toborozás nagyon lassan halad
elMe. Nehezíti az eredményt
az utazási igazolvány drágasá
ga is. (Azóla olcsóbb let 1.)

A gyermekek gyakori áldo
zásának bevezetését általános
ki vánság sürgeti. A közönyös,
tunya felnöttek felélesztése gyer
mekeik által remélhető.

Katholikus sajtó gyűlések ren
dezése is kívánatos. - Enélkül
fél-munka minden erőfeszités.

A nép az ismeretlen irónak
jobban hisz, nlint közvetlen
vezetöinek. Vallástalan és kö
zömbös lapok olvasása pedig

»
akció

mesebb életet és sulyos feladat
teljesítését kivánja a valódi
katholikus embertől. Krisztus
és egyházának ellenségei ébe
rek és minden eszközt felhasz
nálnak ellene. Krisztus hitét
sem elégséges őrizni a lékk
rejtet zugában. Meg kell azt
vallani szóval és példával, sőt

áldozatos munkát és önfeláldo
zást is joggal megkivánhat tő·

(Üllk, aldk nemcsak földi boldo
gulásunkat, de az örökélet örö
mei! is - egyházunk irányitá
sával - Krisztustól varjuk és
kérjük.

K o v á c s -S á n d o r püspöki
tanácsos, az A. C. országos lit
kárának eredeti, az egész kö
zönséget magá val ragadó be
széde azt a hatást, sikert és
eredményt tárgyazta, amelyet
az Euchrisztikus Világkongresz
szus a katholikus magyarságtól
méltán és joggal- elvárhat. »Ha
lelki, erkölcsi és komoly világ
lll\zleti ujjászületés nem kiséri
a szentév vallásos átélésél, ak·
kor hiábavaló minden fáradság,
törekvés és ünnepség. Ha a
városok és falvak népe komoly
megfont.Qlás tárgyávánem teszi
áii"'iio~y:";~inild{f;arzl~g-íé'si"L'V'ii
'b .

lág minden országából - ál-
dozatos utazás és költség mel
lett - eljönnek tiz és tiz ezrek
a katholikus vallás isteni ala
pitójának: Krisztusnak imádá
sára, és mi nem járulunk hoz
zá, s ha nem tanulja meg. hogy
neki is, dc családjának, társa
dalmának és közéletének is irá·
nyító középpontjává Krisztust
és annak örökérvényű tanitá
sait kell tennie, akkor nem ér
demeljük meg, hogy Krisztus
földi helytartója különleges
szeretetből és jóakaratból a vi
lágkongresszus Budapestre való
helyezésével fel~ivta a világ fi·
gyelmét és jóinqulatút trianoni
csonkaságunk siralmas helyze
tére. "Élénk derültség és gya
kori helyeslés I,özött muta/olt
reá azon gyakorlati kivánságok
és katholikus kötelességek meg
valósilására, amelyeknek mel
lőzése és elhanyagolása ott ri
kolt a magyar katholikus tár
sadalo!ll álmos, közömbös ar
culatán. Nagy éljenzéssel julal
mazott beszé,de után a nyír
egyházi közkórház hirneves
igazgató-iőorvosának, dr. Ko
rompay Kl\rolynak tartalmas,
öntudatos hitvallóhoz illő és
mély szellemi tudással átszőtt

előadását élvezte a mindjobban
lelkesülő -nagy közönség.

A nagysikerű eucharisztikus
ünnepséget vármegyénk kiváló
alispánja: dr. vitéz M á r k y
B a r n a zárta he.

..
köszöntöt te és ünnepelte imá
dato!> hódolaltal a csonka egy
házmegye több ezer főnyi hi
vőserege november 14-éü Gyu
lán.

Az egyházmegye csaknem
nlinden egyházközségét képvi
selte kisebb-nagyobb csoport.
Különösen megható és feleme
lő vol t az o r o s h á z i k a t h o
l i k u s o k impozáns részvétele.
Nagyszerüen diszÍlelt és kereszt
tel ékesített vonatjuk 150 hit
valló, önludatos I,atholilmst
gördített Gyula városába. Meg
értették Krisztus hivó szavát és
félretéve núnden dolgot, egyéni
érdeket tüzes lélekkel siettek
ország-világ előtt bizonyságot
tenni hűségükről a Megváltó
iránt. A rossz idö és a gyomai
vásár sok endrődit vissza tar~

tott. Huszonketten vettek részt
Kalmár Imre biró és dr. Tóth
Libor jegyző vezetésével.

Az időjárás kedvezőtlenvoIla

akadályozta az ünnepség teljes
kitejlődését is, mégis több ezel'
hivő g)'űlt össze a Göndöcs-kert
pavilIonjába ésszinházába, hogy
meghallgassa a nagygyűlés ki
váló szónokait. Minden társa
dalmi' osz tály - szép: ·-§zámb~ri
volt képviselve. Ott látluk a
békésmegyei mágnások több
illusztris tagját, de sokan meg
jelenlek a munkások, kisgaz
dák, tisztviselők és iparosok
közül is. A vármegye tisztika
rát vitéz R i c s ó y~U h l a r i k

_B é l a főispán, vitéz dr. M á r k y
B a r II a alispán és dr. Hoff
mann Károly főügyész ké pvi
seltélc

A gyülést dr. L i n d e n b e r
g e r J á n o s apostoli kormány
zó nyitoHa meg. nA mai kiet
len, gyülölködö világban az ál
dozatos szeretet és igazi béke
ős-forrását: az Eucharisztiát
kell imádalo!> hódolattal követ
ni. Csak a Iüisztusból táplál
kozó lelkektől várhatuuk bátor
hilvallást, erőteljes cselekvést
és kövelésreméltó el ényes éle
tet. Legyünk világiló fáklyák,
akik a krisztusi igazság és fe
lebaráti szeretet jegyében élünk
és dolgozunk".

A nagy éJjenzéssel fogadott
megnyitó után dr. L é b e r J á
n o s fővárosi szerkesztő mon
dott mélyenszántó, gondolatok·
ban gazdag beszédet az ö n t u
d a t o s k a t h o I i k u s tipusá
ról. Állalános figyelem és gya.,
kori helyeslés kisérte a- nagy
szerűen kidolgozott és benső

meggyőződéssel tartott előadást.

Krisztus igaz egyházához tar
tozni nemcsak legfelemelöbb
kitüntetést jelent, de jobb, ne-
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Közművelődési-előadások

Nagy választék-

Orákbanj ékszerekben.
Díszórák, díszébresztök,
dísztárgy~k, szem-o

üvegek.
JavItésok szakszerDen és felel5s·

séggel készülnek.

Endrődön(Schwartz~ház)

Peresi Kör
Délután 4-kor

Nov.. 28 .. Parúczai Gergely tanító,
nyal. Ernő tanító.

Dec. 17_ Diene" .Izrae! tanító,
István tanító.

Ug~ri Kör
Délután 4-kor

Nov.. 21. Szabó Elek laniló, .Paróczai
Gergely tanító.

Dec. 12.SzuromiAndrás káplán, Dr.
Hanyecz Vince anyaköny
vezető.

ronika .rk. Matyuc György zenész
rk. és Kajla Margit rll'. Hegedűs

Vendel földműves, rk. és Gyuricza
Viktória rk. Timár 5>ándor föld
műves, rk. és Timár Franciska rk.
T(~rök ·Sándor fOldmüvel=, rk. és
Timár Margit Tk. Homok' htván
földmííves. rk. és VJrga . Jusztina

Bá-. rk. Dinya Imre röldműves rk. és
Dinya Etelka rk. Kurilla .Pál föld· .

Lacsni mííves, rk. é.; Hunya Mária rk.
Szilágyi Lajos földműves, rk. és
Timár Ilona rk. Turcsányi Miklós
földműves. rk. és Vaszkó Mária

Dienes rk. HegeJűs Gergely földműves,

rk. és Hegedű:> Erz'iéhet Viktória
rk. Hegedűs Imre földműves, rk.
és KoJoh Terézia rk. Rocskfl Já
nos földműves, gör. kel. és Nclléz
Jolán rk. Timár Imre földműves,

rk. és Gellai Jolán rk. Mészáros
Mátyas földműves. ric és Ullrin
Eszter rk. Thim Istvan cipész rk.
és Uhrin Franciska rk Szabó L"
josfÖJdmŰves. rk. és Kulik Jusz
tinark. Jakab Alberl kov{lCssegéd
ref. Hegedíís Katalin rk.

- Elhunytak ·az Úrban:
~~ Csuvár Pál 62 éves, s2ivburok··

gyulladás. Hornok Janos 47 éves,
vlzbe.fullás.·. Pelok Emilia 77 éves
aggkori. gyengeség Szujó Lajos
29 éves ttidő gUmőkór. Ti már
Elek 39 éves, fö!dbeomlás okozta
fulladás. Bohrál Magdolna 5 he
tes, bélhurút. Bayer Kalmán 65
éves, gyomo/fekély. Kurilla Imré
néAlmasi Veronika 40 éves, szervi
szivbaj. Kurilla· Istvánné Porup
csánszki· Etelka 62 éves, májrák.
Bencze Sándor.' nyug. tanító 86
éves,. aggkori. sorvadás. Swjó.
Vendel 2 és fél. hónapos. hörg-o
huru!. Cserenyeczllona 22 éves,
tOdő-gümökór. Hanyecz Lajos 55
éves, ftilladás.froly6 Antal 2 nap,
velesztiletellagyvérzés. Vörös fe
rencné Schedel Stefánianyug. la-'
nítónő 56 éves,' Hidörák., Bálint·
Imre ,81 éves aggkori gyengeség.
Varga Gyula 6 hón~pos, tUdölob.
Sipos Menyhérlné H J/sanyi Maria
56 éves, rostonyiis Iildö!ob. He
gedíís Erz~ébet 2 éves 7 hónaros
marólúg mérgezés.

Eliegyzések : .
Mikó Mihály földműves Szmola •.

lrmávaL. Hegedűs Vince földmű-·

ves Szabó Eldkával. Köles Elek
földműves Fekécs ·Erzsébet Md
riával.. Balázs Lajos földműves

Vaszkó Máriával. Szujó. Vince
földműves Farkasinszky Annáva'.
Gyuricza Islván csizmadia Pelyva
Etelkával. Duda Jiinos földműves

Paróczai Katalinna!. Varju Imre
földműves Gyuricza Franciskiiva I.
GyeraiAndré'ls napszámos Gyu-.
ricza Franclskávfll. Gonda. Ger
gely napszámos Smiri Etelkával.
Timár István földműves Timár

01-,' Eszterrel.' Kiss Károly zenész Jovi .
JoJánnaI.

PolyákhalmiKör .
Délután 4-kor

Dec. 8 Szabó Elek tanllÓ.
lHael taníló.

Varjasi Népház:
Délután 4-kor

Dec. 5. Lesniczky józsef e. i. ig<!7gató.
Kovács Imre lanító.

Varjasi Kör:
Délután 4-kor

Nov. 28. Kovác:> Imre tanító, Lesniczky
József e. i. ·igazgatÓ.

Dec. 17. Lesnic7ky Istvántaníló, Lese
lIiczky józsef eJ igazgató.

Csejti ' Kör
Oec. 12. Lesníalcy István taniló, Lcs

niczky jó"zsef e. i. igazgató.

En.drődi·

népesedé§i adatok
október .15-tőlnov~ 15~jg•.

Keresztség szenlségébenrészesüllek:
GyuricIa Gyula. fédiszabÓ,. fia.

Gyula .Gergely. Szilágyi, Menyhért
földműves fia István, Szmola .
István. munkás leánya Mária Te
rézia. Bordács .' Mihály munkás.
fia· Mihály .János. Gyuricza Lajos
fjldmunkás leánya ·Gizella .Mária.'
Mészáros Vince földműves' fia
Vince Miklós. Dávid, Vendel föld
műves fia .. Vendel István. Hanyecz
I.nre bognár fia Imre. Jancsó 'já
nos földműves fia János. Vaszkó.
János ·fOLd01űvesfia·János Imre.
Nagy ·Imre földmunkás fia :Lász ....
ló 'Lajos és Jánoslstván:Panyicza'
Imre cipész leánya Eszter. Takács'
Lajos ács leánya Mária Magdolna.
Dinya Máté .földműves fia· Máté..
Kovács.' Mátyás igazgatödanÍló.
leánya. Erzsébet Ilona.. Homok
Imre Jöldművesfia, Nándor Béla.
Timár János földműves leál1Y~

Monika. Froly6 Antal kÖl\lívesse~:

géd fia Antal. Drahó Imre. nap
számos., Idnya ;Gizella.; Bula' Ger
gely f~ldmúves fia Gergely.. Dá
vid Imre földmunkás fia Imre.
Mészáros Elek földműves fia Elek
Imrr. Gyuricza jános napszámos
fia MáJyás. IstvAn.. Mastala Ger
gely fia Gergely.' Dinya Mária·
háztarlásbeli' 'leánya Mária Mag
dolna. Gyuricza Lajos. munkás
leánya Eszter Ilona.

Házasságot kötöttek ~Z Úr
iára elátt ~

Kiszely Mátyás földműves, rk.
és Vas? kő Cecilia ..rk., Uhrin Pé
teLföldmüves,. rk .. és Tíll1ár Etel~

ka .Franciska rk.; Kajla, István
földműves; .. rk.';.és:· T ó~h .Katalin:rk..
Kurilla Miklós fö1dműves.,rk; és.
Kontra' Brigillark:; Véger- Lajos·
Bálint· földműves. rk; és I:ülöp
Eleonórark., Jánosi/{ 'András' föld
műves, Tk.' és Filföp Julianna rk.
Kurilla' 'Mi~ály frldműve~, rk. és
Porup" .. lszki EszterrkrHegedűs

. Antaí..földművestrk.: és <TólhVe"

bőkezüsséggel terileltek meg
..jó" ;gyermekek részére..

Hangulatos, ked ves asztalt
terített Kovács Magda, aki egy'
egyszerű magyar paraszt 'aszta
lával sok dicséretet· kapott
Ugyancsak ötlete~ és kedves
volt Kövács Irén és Kováés Olga
• karácsonyi asztalau·'

A zsürinek igen nehéz dolga
volt. A győztes Kalmár Gizella
lett, aki első áldozók részére
terített nemes egyszerűséggelde
ritka ötletességgel. A legény
egylet gyönyörű tém-tálCával ju
talmazta a győztest.

A nagy erkölcsi sikert aratoH
versenyt Magyari Anna szavai
fejezték be, aId megköszönte a
megjelentek szíves pártfogását
és kérte fi közönséget, hogy
majd a jövőben is jöjjenek el
a leányklub versenyeire, s ér
deklödésükkelbuzdítsák a leá
nyokat, akik be akarják bizo
nyítani, hogya" ol a i" leány
is lehet és lesz is jó gazdasz
szony.

Nov. 21. Fölföldy Béla káplán, Harsányi
László főjegyző.

Dec. 5. Orbók József eL isk. igazgató.
Dr. Cseh józsefközs. OrvoS

Dec. 12. Dr. Csókási Béla polg. isk.
tanár.

Dec. 17 Kovács Mátyás e. i. igazgató,
Honti Elek község. p. ellenőr.

HONSZ
Délután 6 óralwr.

Nov. 25. Szabó József bankigazgató
Dec. 9. Dr. Cseh· józsef kö'Zs. orvos,

Orbók józsef-e i. igazgató
Levente Egyesiilet

Délelőtt 10 órakor
Nov. 21. I~ovács Mátyás e. i. igazgató
Dec. 5. Fölföldy Béla káplán
Dec. 12. Révész István káplán

Legényegylet
Nov: 20. fölföldyBéla káplán, Harsányi,

László főjegyzö

Dec. 4.fölföldy Béla káplán, Harsányi
László főjegyző

Dec. 18. Harsányi László főjegyző. föl
földy Béla káplán

Tanitóföld i Iskola
Délután fél 3 órakor.

Nov. 28. Kovács Mátyás el. isk. igazg.,
Pádár Miklós jegyző

Dec. 12. Harsányi, László főjegyző, Dr.
Ugrin ·Nándor orvos .
Kiséré műsor: Ta nltóföldi és .
Gyomavégi iskolák ;

Szt. Imre Kör
Délután 4 órakor

Nov. 21. Paróczai.. Gergely tanil6, Dr.
Libényi Béla ügyvéd

Dec. 12..BányaiErnö tanító, Paróczai.
Gergely.·. tanító-

Öregszöllői.Olvasókör
Délután 4·kor

Nov. 28. Harsányi László f lj j e g y z Ő,

Szabó József· bankigazgató.
Dec. 17. Dienes Izrael 'tanitó, Dr.Cs6-·

kásl Btla polg. isk, tanár.

Décspáskumi Kör
Délután li kor

Dec 5. Szabó Elek taniló, Vörös Béla
állatorvos.

és asztalterftésJ'
Kul"túrházban!

Tésztagyúró
verseny a

Október 17-én d. u. 4 órakor
szívet·lt'lket gyönyörködtetőlát- i

v{myban'voIt'Tésze a megjelent·
közönségnek. A leányklubtag
jai kipiruJtarccal,csiUogószem-·
mel·'versenyeztek, hogy ki·tud,
közülök legszebben gyurni és
tel íteni. Nehéz volt a ·választás.
A győztes a megjelentek sza
vazata alapján Uhrin Eszter
lett, aki egy pár szegedi· piros
papucsot kapott ajándékba.

Míg a terem egyik felében a
gyul'óverseny volt, addig a tea.
rem többi részében a szebbnél
szebb' terítelt asztalok gyönyör
'köd tették a látogatókat.

Mindegyik asztal elárulta azt
a szeretetet és buzgalmat, ami
vel megterítelték a leányok. A
l, iti II ítúson megjelent gyerekse
I eg öröme a "nyuszi-asztal"
volt; amil Farkasinszky Annus,
Korcsok Doris és Koloh Joli
teríleltek meg sok ötléllel és
finom hájjal. [( ülön dicséretet
érdemel a Duda nővérek nMi
kulás asztala", amit békebeli

A Vármegyei Népművelési' Bizott
ság endrődi csoportjának mUllkatervét
1937, ,november és december havára
alábbiakban közöljük.

A helyi csoport titkársága tiszteletlel
kéri a jelzett körök és egyesületek Ve
zetőségél, hogy az előadásokat szi
veskedjenek helyiségükben kihirdetni,
az előadókat fogadni és a hallgatóság
rendezését vállalni.

Moziterem'
(I{at. Népház) d. u. fél 6 órakor

Nov. 21. Előadó Cscrnus Mihály apát
plébánós.
Kisérő műsor: Polg. isk.

Dec 5. Előadók: Révész István káplán,
Harsányi László főjegyző

Kísérő műsor: Közp. leányisk;
Dec 17. Előadók: fölföldy Béla káplán,

Dr. Cseh József kÖ7s. orvos
Kisérő 'műsor: Szarvasvégi fiu·
iskola.

Népszövetségi . Kisgazda Kör
Délután fél 6 órakor.

Nov. 25. fölföluy Béla káplán. Dr. Csó
kási Béla tanár

Dec. 9. Révész István káplán, Vörös
Béla állatorvos,

Ipartestület
Délután 5 órakor.

Dec. 12. Szl. István egyénisége: Wal
thier György polg, isk. iga7.g.
Nyugdíjas- Kör

Délután fél 6 órakor.
Dec 2. Orbók józsef el. isk. igazgató,

Dr. Ugrin Nandor orvos
Kat. Polg. Társulat

Délután 6 órakor.
Dec. 16. Dr. Hanyecz Vince anyakönyv

vezető

FölCl nűvelő Egylet
Délután 5 órakor.

Nov. 28. fölföldy'Béla káplán, Honti
Elek 'községi p. ellenőr

Dec.. 12. Walthier György polg.isk. .ig.
Dr. Libényi Béla iigyvéd.

Dec. 17. Kovács Mátyás e. i. iga7gató,
Pádár Miklos adóügyi jegyző.

Egységes MUl1ká~otthon

Délután·5 órakor.
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Gróf Zichy Aladár v. b. t. L,
felsőházi tag, v. király személye
körüli miniszler november 16
án szentségekkel megerősilett

lelkét visszaadta Teremtőjének.

Halála sulyos 'vesztesége nem
csak a magyar katholicizmus
nak, melynek egyik kiválló vé
zérférfia, de az egész magyar
közéletnek, abol fenkölt gon·
dolkodásával, fedhetel/en életé
vel, önzellen hazafiságával pél
dátadó világító-oszlop volt. 
Istennek, hazájának, királyá
nak, népének élt. - Áldott le
gyen emléke.

Kovács Márton halála. Uj
kigyós érdemes, köztiszteletben
álló lelkipásztorának koporsóját
kisérlék okI. 24-én utolsó utjá
ra a nagyváradi csonka·egy
házmegye "főpásztorának dr,
Lindenberger János aposloli
kormányzó vezetésével várme
gyénlmek csaknem egész pap
sága és könnyező hiveinek
nagy tömege.Endrödröl Csernus
Mihály apát, Szuromi András
káplán és Kovács Libor, az el
hunyt iskolalársa vettek részt
a temelésen. A régi endrődiek

meleg. szeretelIel gondolnak
vissza az egykori tüneményes
hangll, népszerető, jó kedélyii
endrődi káplánra, aki 1900. okI.
l·től 1903, november 30-ig mti
Itödött állalános megelégedésre
az endrődi nagy egyházközség
bcn. Részvétteloszlozunk a
kigyósi testvérek nagy bánatá
ban, kik fáradhatatlan vezető

j üket, .jóságos, nlinden ,áldozat
ra kész atyjukat veszítelték az
elhunylban.Jézus legyen irgal
mas birája és örök jutalma!

~Bencze Sándor. fensége
sen megható, komor gyászpom·
pávai kisérte végső utjára okt.
30-án EndrőJ népe a mi ked
ves Sándor bátyánkat. Mély
vallásossagtól áthatolt, tisztalel
kü, egyenes jellemü aggastyán
hagyta ill a földi küzdőteret,

hogy makulátlan, dolgos élete
bevégeztével, megbékült lélek
kel szálljon az ur zsámolyához
s tekintsen le aliz illmaradt
árvára s az őt kivétel nélkül
megbecsülö vo)J---...t.anílványaira
és tisztelőire. \ 47 évi tanítói
munkája áldásOs / eredményeit
valóban csak a már öregem
berszámba.menö régi tanítvá
nyai ,tudjak értékelni, akik
könnyes szemekkel és mélysé
ges hálával emlékezhetnek meg
jószivü volt tanítój ukról. Meg
testesült eszménye volt ö a küz
dő,dolgos katolikus, magyar
tanítónak. Ifjú tanítói nemze
dék ünk ,példát és buzdítást me
rilhet mintaszerü· életéből. Az
úr Szent Testéhez való járulás
egybefüzte a Férfi liga tagjaival
s a róm. kat. egyházközségnek
az isleni szerelet virágaitól ékes
egyik törzse dült ki sorai kö-

züI. Nemcsak az iskola falai sület és a NEP választmányi oU több napos tanácskozásra
közölt hanem a társadalmi élet- tagja: Varju J. Imre november ül össze a német államférfiak
ben is kivelle részét a munká- l5-én ünnepelte házasságköté- kal. A külföldi sajtó a német

,ból s nagyszámu ,csalndja fel- sének ötven éves jubileumát. gyarmatok visszaadását jelöli
'neveltetésének sulyos gondjai Gyermekeinek, unokáinak és meg a béke felfételéül. Örülilnk
csak ,megedzelték munka vágy- rokonságának hatalmas serege ha a háboruban velünk szen
tól izzó, tettrekész lelkél. 55 kiséretében vonult az ősi end- vcdö szövetségesünk visszakap
esztendő alallfogalómmá, lelt rődi templomba a közszer~tet- ja kereskedelmi érdekeit szol
neve községünkben s most, ami- ben álló agg-házaspár, ahol gáló gyarmatait. De mennyivel
kor kedves tanítónk szinte fia- Csernus Mihály apálplebános jogosabb és méllánylandóbb ki
talos alakját nem lálhatjuk ünnepélyes szentmise keretében vánság a magyarságé, amikor
többé, elszoruló szivvel gondo- áldotla meg ökel. A községból nem külvilágrészeken fekvő

lunk arra a jó emberre, aki igen sokan üdvözöJték a jubi- gyarmatokat; hanem ezeréves
senkinek sem ártoll s akitől láló hAzaspárl, akik példás min- nemzellestéből leszakítolt 01'

mindenki csak jóságot és meg- taképei il bensőséges vallásos- szágrészeit követeli vissza. Vagy
érlé~tapaszt~lhatott. . súgnak, a szorgalmas és taka- igazság a diplomatáknál csak
l 185r en Ersekujvaron szü- rél,os élelnek, hazafias köleles~ 70 milliós szuronyerdőnél kez
letet . A tanítóképző t Eszter- ségludásnak és a magyar föld dődik?!

gomban végezte. Jegyzői okle- flllséges szeretetének. lslen áldja Ritka fehér vadHbákat lött
velet is szerzett. A bOSZlli:\i őket! a Hortobágyon egy amerikai
hadjáraIban nlint népfelkelő Ellenőrzik,,a kűlföldiven- menyecske. Nagy, boldogsággal
hadnagy vell részI. A boszniai dégeket". S z é II J ó z s e fbel- vitelle a szép zsákmányt a hor
hadiérem tulajdonosa. Endrőd- ügyminiszter a napokban haj tobágyi csárdába, de a diadaI
re 1882·ben jöll. 1924-ben nyu- nal.i razziát tarlotI a főváros mámor nem tartott sokáig, mert
galomba vonulI s egyházi, va- Dob~utcai fertályán. Teljes ren~ nagy nmirgesen" betoppan t oda
lamint tanügyi téren szerzett dőri készültség vonull ki és pár Szalontai Sándor ·számadó gu'"
érdemeiért pápai kitüntetésben, óra alall nlinden ház lakój:H Iyás és fenhangon kereste a
valamint a VII. fizetési osztály~ igazollatta arról, vajjon törvé- ~burkus~vadászt", áld lelövöl
ba való előlépésben részesült. nyes engedéllyel tartózkodik·e dözte az ő szép emdeni libáit.

Az utolsó hónapok keserves magyar földön? A razzia ered- A sok idegen vadász nagy ka
szeJivedéseif. a meggyötört test ménye az volt, hogy 364 egyén cagása között fizette ki a !ibák
már nem birta el. Amikor drá- ellen indull törvényes eljúrás. árát pesti paritásban a piruló
ga halotlunktól bncsut veszünk, Széll miniszler képviselőházi hölgyecske. Ugy hisszük, nem
kérjük a Mindenhalól, hogy bejelentése szerint 3000 egyén felejti el a hortobágyi "vadli
hívő lelke talúlja meg az égi . a törvényes rendszabáLyok meg- bákaL".
haza csendes béJtesséaben az. I "Ié é I 'I dél

~ <eru s ve, szava enge Y Repüfö2'ép katasztrófáJ'átörök boldogságaI, Sándor bá- ~
. . I' J-. Jé ." nélkül bujkál hosszu időn át J'elenti a belga saJ·tó. A brüsz-eSI, a 'vIszont atusra lUSl1UI.

.. Pesten és más városokban. szel-Iondoní ulasszálIiló repü-.. -r Ozv. Vörös Ferencné.
Ozv. Vörös Ferencné szü!. Ezek a legnagyobb részt Gali- lőgép Ostende közelében egy
Schedel Stefánia nyug. tanÍtóIlő éiából besurrant, nem kivána- gyárkéménybe ütközölI, lezu
hosszas szenvedés 1I1án 56 éves los elemek barátaik és ismerő- hant és kigyulladt. Valamennyi
korában elhunyt. Két es~lendő seil< közvelítésével az - utobó ulasa és a személyzet is szénné
előlt vonult nyugalomba, 32, három év alall nagyarányú égetI. Az utasok a hesseni nagy-
évia müködötl a tanítói pálynn, é l I . é tél .

'J arany, s va II a es r <papIr- herceai család tagJ'aiból és ki-ahol kötelességtudásával, ered· é é t .. l I . l 50 ~ "
csemp sz s uz e < mm egy séretükböl állotlak. Londonbaményes neveWi munknssúgával '1[" J' b

. cl I' l "Ié ét é r' 1111 10 pengő e .Iárúsi keret en I<é~.zl"lllcl< r. n, J'o~, (-l'cl'nlunll IIC,~-Inln cn {l Incg >CCSll s s ISZ- .~ _ _H" "
teletét érdemeile ki. Községünk közgazdasági érdekeinknek su· seni herceg esküvöjéI·e.
l I O sa'gá ak osztatlan részvéte Iyos sérelmével. Az ellenőrzést
a {S n J • folytaIJ'a' k a J'o"vo"ben I·S. A II'be- Darányi Kálmán dr. minisz-kisérte ulolsó uljára a nemes-

lelkií úrasszonyi, akit nagyszá- r:Uis Rllppert Rezső szerint a" terelnök Kánya Kálmán külügy-
" k ,. k' '-1 . t miniszter kiséretében a németmu ro onsagan }\'U - mm I:endörségi eljárás nmegdöbben-
jóságos édesanyjukat Vörös Klá· telle"?z országoL Igaza' van. kormány meghivására Berlinbe
ra és Olga tanílónők és Vörös ulazik a német vadászati kiál-
Béla állatorvos ~,(l.,vászol,l·ák. N\'u· A falu népe valóban megdöb-

.~.J.J lilás megnyitására.
godjon békében '- a leltáma- bent azon, hogy csak most jut
dásig ! eszébe a hatóságok nak kimé- Halálos robbanás törlént a

borsodnádasdi vaslemez-gyár-
Halálozás. D r, fI a v i ,fl r lellen.szigorral eljárni a valu- ban. Vass József munkás, aki-

G y u 1a szarvasi kir. köz.iegy- lasiboló bltánosok ellen, ami- liek vigyázal\anságából gyulladt
zőt november 7cén általános kor már jó néhány milliót ke- meg a szétrobbant vashordóban
részvét. mellp!t lemellék SZaI'- . dt b . Árestek rajtunk. A vidéki haza- vIsszamara enzlllguz, azon-
vason. A temelésen ll1e~.idetJt I h It há ' áfias zsidóság sa.l·át önérzete és na meg a, rom mun,t s
dr. vitéz H i c s ó v-U II I a r í k megsebesu"!t

.J l.iszteSséges munkássnga zavar- .B é l a·, fŐis,pán és dr. viléz V " , k" .t3lan folylatása érdekében is éres osszeid ozéstörténtM ú r k y B a r n a alispán is, '
csak örülhet a galiciaisöpre- Nyirbátorban a hálazó legényekNemcsak Szarvas, hanem fi cl k

ék izsuppolásának. , és a csendőrség között. Néhányvármegye is él'!ékes, ktváJó fi:i.t
vesztette azelhunyrban, 'akil a A tüzharcos törvényjavas- ittas legény ellenszegült és neki

l ' II hltot lelárgyalla és ellogadtaa támadt a távozást követeW
nagysznmú ro <O!lsag me ett - képvisel6ház. Bőder honvédel-
mint édesatyjukat - dr. Haviár mi miniszter nagy beszédben csendörségnek,akikszorongatott
Gyula gyomai közjegyző és dr. ajánlotta elfogadásra a javasla- helyzetükben fegyverükhöz
Haviár Lajos vármegyei tb, fő- to~, amely ;,elsősorban a had- nyullak. Két haIoLtja és több.
szolg~biróis mélyen gyászolnak. sereg zömét alkotó falusi la- sebesüllje van a sajnálatos ese-

Arany-lako,daJoni. Az end·' kossÁg e'rdelrel'l van llI'vatva
il .,' . ménynek. A vizsgálat megindult

rődi klsgazdák egyik, leglekin- szolgálni".
lélyesebb qlakja az egyh:ízköz- ,Az angol-német közele- Eddigi hirek' szerint a legények
ségi képviselő:estület tagja, a dés célját kivánja elömozdilani valamelyike revolverét is hasz
néphúzi .Kisgazda·Kör" elnöke, Halifax angol miniszter, aki nálta, mert több revolver go
a Békésmegyei Gazdasági Egye- g:zcrdán lJerlinbe érkezell és Iyót találtak a helyiség falában.
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Bucsu 'Endrődön.

Ö:;i s~okás szerint november
5-én, szűz Szent Imre herceg
em\é\mapján ünnep'elle Endrőd

I,özség és egyház védőszentjé

nek és temploma patrólIusanak
ünnepét.

A falu megszakítolIa hétköz
napi munkáját, ünn ep\öbe öl
tözöLt és igen nagy tömegben
vonult hírneves öreg templo
mába. - Megható jelenet voll,
amikor a leventék és ifjak több
száz főnyi serege mellell az
édesapák és anyák százai olt
térdeltek az Úr oltáránál. E
reggeli szentmiséken 1050
szentáldozó vette magúhoz az
Úr szent tesIjél.

Az ünnepi nagymisét és
szentbeszédet immár régi szo
kás alapján egyházmegyénk fő
pásztora: dr. Lindenberger Já
nos apostoli kormányzó ill' vé
gC:ltc fényes pllpi segt'dlclteL

A szentmisén a község elöl
járóságának és társadalmi egye
sületeinek élén jelen volt vár
megyénk közszeretetben álló
fősipállja: viléz Ricsóy-Uhlarik
Béla őméltósága is, ki az end
rődi nj Munkásház felszentelé
sére jön el községiinkbe.

Szentmise után a "Munkás
Ollhon II felszen telése követke
zelI, melyet lapunl{ más helyen
ismertetünk.

Délben az apátplebános adott
ünnepi ebédet az illusztris. ven
dégek tiszteletére, amikkorra' .
megérkezett vitéz dr. Márky
Barna alispán, dr, Sorbán Jenő
főszolgabiró, Vinc.ze Andor
számvevőségi főtanácsos, báró
Maasburg Alfréd szolgabiró és
dr. Mihály Béla vármegyei al
jegyző is Hivatalosak vollak a
község vezetői egyénei csak~

nem kivétel nélkül, a Munkús
otthon elnökségéből pedig Fa
gyas János és Németh János
tagok.

Községünk vendégei délután
tértek vissza székllelyükre.

Tudnivdll.k.
November 21-én d. u. fél 4

órakor Szent Ferenc lll. rend
je, november 28·án d. e. fél g.
kor a Jézus szive Szövetség cso
porlvezelői, d. u. fél 4 óra kol'
az Olláregyesület tartja havi
ájtatosságat szokott helyen.

November 28·án kezdődik

az Advent. - I3únbánati idö
minden zajos mulatság mellö
zésével.

Az első h a j n a l i szenlmi
sét nov~mber 29·én ajánljuk
fel az Urnak.

December 2-án d. u. fél 5
órakor a Leányegyesületek,
dec. 4·én fél 5 órakor pedig a
Férfi·liga tartja havi ájtatos·
ságál.

Kűlterületi
szentn..isék.

November 21·én a varjasi és
polyákhalmi, november 28~án a

csejti és öregkerli, december
12-én a tanilóföldi és öregkerti
iskolákban mulatunk be szent
misékel.

Advenlhen a karúcsonyi gyó~

nások hdköznapoJlkint reggel'
G·, vasúr- és ünnepnapokon
fél 7 órakor kezdődnek.

December 8·nn a Szivgár·
disták larUmak iilloepélyt.
Ugyanekkor lesz gárdisla ava
lás is.

Tisztviselői

fizetés;rendc'I.é§t

jelentett Le a képviselőház ülé
sén dr. F a b i n y i T i h a m é r
pénzügyminiszter. Hónapok óta
sürgeti ezt különféle gyülése
ken az ország lbztvisclő tábora.

A napokban az egységespárl
hoz lartozó nép házi Kisgazda
Kör tagjai között is megbeszé
lésre kcrült a nagylontossúgú
kérdés. Tanulság szempontjú~

ból összefoglaljuk »az ankét"
eredményét. Szeretllők, ha a
p é n z ü g y m i n i s z t e r is el
olvasná, hogy milyen

a Idsgazdál< véleménye

a "fizelés-emelésről.·

»Amikor a terményárak csők
kenésével arányosillalott a tiszt
viselői járlllél<, lényegesen nem
csökkentek az adók. Ha tehát
most fizetés-emelésre gondol
nak, ám tegyék, de ne növel
jék az "adó-kulcsol~,mondá·az
egyik gazda.

"Nem tehelünk kifogást a fi
zetés-rendezés ellen. Ha csök
kentették azt a 12 pengős búza,
60-70 filléres sertés és 30-35
filléres vágó-marha árak idején,
igazuk van, hogy .helyreigazi
tást" kivánnak, amikor mi
6J-80 százalékos áremelkedést
értünk el terményeink és álla
tainknál, vetelle oda a másik,
akinek tisztviselő vcje is van.

D Én nem adnék fi zetés eme
lést, dörgi a harmadilL Hen
dezni kcllene "az egész tisztvi
selöi ~kálátII a háború előtti

méltányosabb módon. - Akkor
nem voltak éhbérek és mamut
jövedelmek. A fizetések ne
ugorjanak a magasabb osztá·
lyokban, hanem lassan emel·
kedjenele - Ki hallott a béké
ben hét-nyolcszáz pengős jö
vedelmekről, amilyen most az
utazási pótlélwkkal és napidi
.iakkal száz és száz öreg mél
tóságos urnak van. II

•Szeretném tudni, szurja
közbe az egyil" hogy most,
amikor rendezni akarják a fi
zetéseket, gondolnak-e a sok
gyel'mekes tisztviselő csalá
dolo'a? Én csak ezekllef< jUt/ll/

nék uj pó/léko/, A liszt viselö fe
lesége (ha állásban nincs !) kap
jon havi 20- az első gyermek
15-, a második 20-, a hal"
madik 25, a negyedik és a löbbi
30 pengőt fejen kint 20-22 éves

korig. Ez gyökeres ja~itás vol
na. A nőllenek takarékoskod
janak vagy nösüJjenek meg."

Alig voll valaki; aki helye
selle volna az életrevaló, gya·
korlati tervet, - amely nem
zelvédelmi szempontból is ér
lékes.
l~rdemes felfigyelni kisgaz

dáink egés:lséges észjárására !
(IL)

Szent Imre
ünnepély a
polgári i§kolAban
A Szent Imre polgári fiúis-

kola 571. sz, Szent Alajos cser
készcsapata folyó hó 5 én d. u.
5 órai kezdettel az egyház
védőszenljének,Szent Imre her
cegnek, tiszleletére jól sikerült·
ifjúsági ünnepélyt rendezell a
polgáriiskola kullurtermében,
melynek miísora a' következő

voll:
1. Cserkészinduló : Előadta a

polgári iskola énekkara.

2. Szent Imre herceg. Irta:
Noszlopy Aba Tihamér. Sza
valla: Timár Máté IV. o, cser
kész.

3. Ünnepi beszéd. Tarlotta:
Révész htván káplán.'

4. Brahms. Magyar tánc. Zon
gorán előadták : Cseh Ilona és
Uhrin Margit IV. o. tanúlók.

5. Táborlüznél. Irla: Kutasi
Ödön.. Előadták.. a ..cserkészek..

t). Jézusa táborban. Irta:
Sándor Dénes. Szavalta; Sza
kálos Béla cserkész.

7. Trianon. Irta: Kőhalmi

Julianna. Személyek: Tündér
királynő: UhrinMargit IV. o. t.
Kis tündér: Kávay Valéria IV.
o. t. Klári: Varju Jozefina IV.
o. t. Peti: Gellai I3éla IV. o. t.
Tündérek. Angyalok.

R. Az első cigarella. Irta.
Gyutay István. Előadta: Tóth
Albert cserkész.

9. Magyar tánc. Előadták :
Kiszely Magda, Simon. Gizella,
Orbók Julianna, Timár Ágnes,
Hunya Tibor, Papp Sándor,
Szediák Béla, Timár Vince IV.
o. tanulók.

10. Apácay István: Szent
Imréhez. Benke Lajos: Szűz

tiszta liliom. Előadta a . polg.
isk. énekkara. Karnagy: I3enke
Lajos zenetanár.

A változatos, ügyes összéálli
tá:.ú músorból különösen Apácay
István: Szent Imréhez és Benke
Lajos: Sziíz tiszta liliom c.
ének emelkedett ki, melyet az
iskola énekkara teljes precizi
tással adott elő. Benke Lajos
zenetanár irányításával. irá
nyító karnagy eredményes, szép
munkájáért lelkes ünneplésb~1l

részesült.
A műsor kiemelkedő száma

voll Hévész István káplán ün
nepi beszéde, melyben Szellt
Imrét, mint követendő péJda-

képet állitotta az ifjuság elé,
valamint Kőhalmi Julianna
Trianon c. játéka, mely nagy
hatást keltett és mély nyomo
kat hagyott a lelkekben.

Nagy sikere voll a magyar
táncnak is, melyet a szereplő

táncowk igaz magyaros lendü
lellei és teljes rilmusérzékkel
adtak elő.

A szépen sikerült előadást dr.
Csókási Béla tanár, a cserkész·
parancsnok rendezte, ki fárad·
ságot nem ismerő, lelkes mun
káját megjutalmazva érezhette,
mikor lálta tanítványai sikeres
szereplését és hallotla a hall
gatóság fel·feltörő lapsail.

Kedves, szép kis ünnepség
voll, amelynek milldenegyes
szereplője kitett magáért.

Jézus Szivének
eIlllékeztetöje.

V i g i II i s mainzi érsek egy
szerii bodnár mester fia .volt.
Hogy el ne bizza magát, min
denféle bopnármllnkát, szer
számokat rajzoltatott szobája
falára és feliraUa ezt:

- Vigillis, emlékezzél szár·
mazásodra!

Az érsek, azért tette ezt, hogy
soha a kevélység luiságosan
magabízóvá ne tegye, hanem.
alázattal emlékezzék alacsony
sorsból való felmagaszlalására,
melyet csakis az isteni jóság
nak köszönhet.

A mai szegény, nyomorult
embereknek épp az ellenkező

jére van szükségük. Nincstelen
elhagyat ltságukban valami biz·
tató és felemelő kell, ami ál
landóan emlékezte~se magas
származásukra: Istentől szár
maztak és az isteni jóság Őr

ködik feietIük.
Amikor Jézus Szivének ké

pét szobánk falára tesszük, le
gyen ez emlékcztető arra, hogy
ne csüggedjünk el. iVlagas ösz
szeköttetésünk van akkor is,
ha nincs földi pártfogónk, földi
összekötletésünk a hatalmon
levőkkel.

A leghatalmasabb Krisztus
Király és az ŐSzivének sze
relete állandóan velünk van,
el nem hagy. Az értünk való
szeretet lángjaiban égő Szive
képe állandóan arra emlékeztet:

- Fiam, leányom. ne felejtsd
származásodat! Az én Szivem
szeretete szült téged és az el
nem hagy soha!

Prohászka püspök mondja:

A sajtó a modern világ idrg
:lete. Eszméket, gondolato
kat ez az idegrendszer ve
zet a tömegbe, a közvéle
ménybe. A sajtó nagy hatal
ma irányzatokat tud életre
hivni, pádokat tud felszinen
tartani és mindent lerombol
ni és mindent fenntartani.
(ŐSS7. munkáj. XXI'. k. 70. o.)
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fömunkatArs:
CSERNUS MIHÁLY

Szép ékszert

Ha jól al(arsz vacsorázni,
keresd fel a "népházi kisbol
tost".

Népházi Szövetkezetben kitűnő

friss árukat olcsón I(ap.

I-IIRDETÉSEK.

gabonaneműt

Mező/úron

es
Endrődön

Gruberád!

EMDRŐD-GYOM/\I

TAKARÉI{PÉNZTÁR R-T"
ENDRŐO

fiókintézet : G\,oma. Telefon: Endrőd 2.

Folyósft rövldlejáratu mez6gaz.da
sági kölcsönöket. Elfogad felmon
dás nélkUli betéteket a legmaga-

sabb kamat mellett.

magas piaci tiron

vAs A R O L!

Nyúlak vételére előjegyzést

elfogad a Vadászmester. (Ki
rály-u)

Az Endrőd-Gyomai Taka

rékpénztár Rt. mindenféle

" ,
JO ORA.T

A Katolikus Nép~zö~

'Vets~g Te.rnetl{ez~si

SegHöp~nz~ára

utján mindenki könnyíthet az el
halálozás miatt jelentkező gondon,
megnyugvást szerez hel magának

és családjának.

lratkozzék be tagul
Tagfelvétel és a díjak befizetése az
Endrőd-Gyomai Takarékpénztár
Rt -nál Endrödön. Tag lehet min-

den 14-65 év közötti egyén.

Orvosi vizf:gálat l1ilic~el1t

Legkisebb havi dij 50 fill.

Órá k, ékszerek, Slern
üvegek nilgy raklára.
disztárgyak. Ór;-, ék-

lj
zerjaVíláS p o n t o s

alkatrészekkel, iólál
lás me/lelf, saját IllŰ

helyembcn.
,

...-......,....-... ~..
"Az Egyházmegyei Hatóság
1238/1934 sz engedélyével."

Szerke57.fésérl és kiadásérI felelős:

WALTHIER GYÖRGY

"HUNGÁRIA" r(Oll)'VIJj'olllda, GYOlIJiI.
felelős: WALLACH MIHÁLY

A miniInális
barolllfiárak. szigorú

betartása.

A m. kir. Klilkereskedelmi Hivatal az
exportörökhüz a következő körlevelet
intézte:

"Hivatkozással az Al nH:'gállapitó Bi·
zolt$;\g október hó 30-án megtartolI
lilésén hozol! halározatra fel kérjUk a
t. Cimet, hogy a piacon és olt ahol bc
vá~árlás(lkat eszköl.ÖI, megfelelő nagy·
ságú, cégjelzéssel eJlátoll tab:án. az ér
vé/lyben lévő minimális árakat, feltünő

megfetelő nagyságú bellikkel tüntesse
fel. Amennyibl!11 a tényleges termelői

árak magasabbak, mint a lnillimális
árak, úgy a tényleges bevásárlási árak
tünletendók fel. .

Ezen n:ndelkezés mindazon esetekre
kötelezó, amidőn l. Cim saját maga,
vagy pedig állalld\~ megbizollja vásárol.
Kétségek esetére - minden bevás<lrló,
akitől a t. Cim árut vesz - t. Cim ál
landó bevásárlójának tekintendö.

félreértések elkerülésc végell figyel
mezteljük t. Cimet, hogy t. Cim árbe
tartás tekintetében bevásárlóiért felelős.

Ezen felelősség alól csak akkor men
teslii, ha levéllel ludja igazolni, hogy
bevásárlójál irásban kötelezte, leg~lább

a minimális árak betartására és figyel
meztette a be nem larlásbóI származó
következményekre.

A rend kedvéért ismételten leszögez
zük azt, hogy az árakra vonatkozó ren
delkezések nem a gyüjtőjének vilgy be
vásárlójának fizetett árakra, hanem l.
Cim, vagy I. Cim bevásárlója, illetve
gyiíjtője állal a termelők kezeihez fize
tett árakra vonatkoznak, tellát azokra
az árakra, amelyeket a termelő gazda
ténylegesen kap.

Gabona ~s Alta ~árak.

Az utóbbi napokban ismét lany
ha volt a pesti tözsde. A búza e
hét elején ké! nöp alatt 35 fillért,
a tengeri 10 fillért eselt. Nyolc
van kilós tiszavidéki bazáért20.80
21 25 fillért adnak pesti átvételre.
Az uj tengeri 11.20-11.40, árpa
17.-,zab 16 80-as árrolyamon kel.

A sertésvásáron is lanyhaság
mulatkozolt a november 15-16-i
piacokon. Mult hét ófa 4 fillért
estek az árak. Falusi szedett ser
tés 120-130 kilós sulyban l 04
1 06, kisebb sulyban) pengőért

kelt a ferencvárosi serlésvásáron.

Közgdzdasági
rövid hirek

Budapesten folytalják a magyar
cseh gazdasági tárgyalásokat. -- Svéd·
országban fából benzint állifanak elő.

- Fontos megbcszéléssk kezdődnek

a gylilllölcstermelés és értékesllés meg
szervezéséről. - Uj ala pokra hclyezik
a magyar-olasz áruforgaimat. - Né
metország mégis átveszi a magyar
löttnyulal. - Magyar külkereskedelmi
propaganda bizottság utazik Angliába.
- Októberi vajkivitellink 41 száza·
lékát Anglia vette ál. Al. angol piacon
fizefel! ár Budap('sire Msz;\mílva 290
pengöllek felel meg. lIycn magas árai
eszler:dM; óta ncm sq;cl ült clérni :lZ

angol piacon.

részlvevűi tavasszal a békésszent
andr~si duzzaszlóhoz vezeteit ki
rándulással a valóságban is meg
láthassák a FI eylag Fere! c dr.
elöadásában ismertetett dUlzasz·
fóművet, A hallgatóság nagy tet
széssel tett magáévá Sebők Elek
dr. javasiatál.

M:in()§~gbúza

aRabonapiac favoritja. Szokvány
minóségű btizánk kivitele a kül
földi terménypiacok és a belföldi
árak között mutatkozó jelentékeny
eltérés miatt állandóan akadozik,
megindul, azután hirtelen abba·
marad, de az acélos, si/(érben gaz
dag mirlóségbuzdnak állandóan
van külföldi vásárlója. Legköze
lebbi szomszédunk, Ausztria pél·
dául tekintélyes mennyiségű román
búzát vásdrolt. Az osztrák mal
mok azonban egyáltalán nem örül
tek az olcsó román buzának, mert
a fogyasztók, ha olcsóbban is kap
ták a lisztet, állandóan panasz
kodtak annak silánysága miatt.
Az osztrák mal'lIok egyediil román
buzából nem tudják azt a /iszt
minőséget kiórölni, amelyhez az
osztrák fogyasztók szokva vannak.
Az előző évi kisérletezések az ar
gentinai és az orosz buzával sem
voltak eredményesek. Csak a ma
gyar minóségbuzából vagyonnak
keverékéböl őrölt liszt tudta kielé·
gileni a fogyosztók ip'ényét. A ma
Ryar min6ségbuza nélkülözhetellen.
Szúksége van rá minden olyan
kiilföldi malomnak, amely vala
mikor magyar buzából őrölt lisz
tet. Ezek az évről évre tapasztal
ható jelenségek, minőségbúzónknak
ez a szinte versenyen kivűl álló
helyzete ismételten arra figyelmez
tet, hogyabuzatermelés terén
szigorúan követni kell a néhány
évvel ezelólt kijelöli irányt, s ma
gyar rónákon, bÚ1.atermeló földje
inken csak azokat a búza/ajtátak
volna szabad eIvelni, amelyek az
elsó díjakat viszik el cl nemzet
közi búzakiá/litásokon.

A mezőgazdasági

munkásság hlu·o'las
kivánsága.

Az Országos Mezőgazdasági Kamara
munkásosztálya tudvalevöen magában
foglalja a kamara azon tagjait, akiket
orszál{szerle a meL5gazdasági mur.ká
sok válaszlói csoportja küldölt ki az
Országos Mezőgazdasági Kamarába a
mezögazdági munkásérdekek képvisele
tére. A szakosztály okt. 28-án tartolI
lilésén foglalkozván a mezőgazdasági

munkásság helyzetével megálla pítolla,
hogya mezőgazdasági munkásság a
gllZdnsági válság éveiben a legnagyobb
nehézségekkel küzdöll. Belátva azonban
a gazdák nehéz kelyzetét abban a re"
ményben viselte el nehéz sorsát és várt
tilrelemmel legégetöbb szocIális prob

.Iémáinak a mego'dására, hogy a gazda"
sági helyzet előbb-utóbb megjavul. Most
azonban, miután a mezőgazdaság hely
zete némi javulást mutat, a mezögaz
dasági munkásság elérkezettnek látja
az idejét annak, hogy régi kivánság,j
megvalósuljanak. A munkásság legége
tőbb és megvalósulásra megérell prob
lémáit a szakos7tály három pontball
foglalta össze és pedig: I. a munkabér
szab.íIYOI.,ba, 2. a beiegáJ}olá,; rende
zése és 3. az öregségi biztosítás meg-

. 11 101d'" A"m"k."" ".b"yo';, "".c.... A'·~D A S A c... , dé,Ob, n,m".k • l,gki"bb n'p,,'m·
~ L . . ~ bérek megállapitása, h~nem az annál

. . ,;okkal I'ontosabb ré,;zes mUllkabérek
szabályozása tartozik. Abelegápolás
ügyeinel< rendclése viszont mag{,ban
foglalja a balesetbiztositás á~tal.inossá

tételét is. A kamara igazgatóválaszlmá
nya n hármas kivánságot magáévá teile
azzal, hogy azt nyo,natékosan h;lllg~Ú

Iyowi és llIegvalósllását hatékonyan
szorgalmazni fo~ja.

6. oldal

A Körösök
hajózhatóvci tétele

Az Országos ÖlItözésUgyi Hi
vatal megbizásából tegnap délután
2 órakor a B~késvármegyei Gaz
dasági Egyesületben Freytag Fe
renc dr. műszaki tanácsos előadásI

~ tarfott aKOrclsOk hajózhalóvá té
teléről és az ezzel kiipcso1alos
ön tözésröl.

Freytag Ferenc dr. értékes, ta
nulságos. szílles előadását mű

szaki ábrákkal szemléltetfe.
A hajózhatóvátétel duzzasztá~

sal érhető el, a fölös viz öntözés-
. re lIaBználhaló - mondla Fleytag
Ferenc. - Csatornázás kell és
vizlépcsöket kell épiteni. Békésen
2.5 m. vízmélységre van szükség,
hogy hajózha:ó legyen a Körös.
Három ví.:lrpcsövel egészell a fria
noni határig fel lehelne jutni. A
Körösök vLhozama elég b6ségef:,
de lárolássa! is lehelne biztositani
a ví,hozamat, A békésszentandrási
duzzasztómfivet a tervezeIt mini
mális 5000 kat. holdat Szarvas
és Békésszen tandrás környékén
bőségesen tudnák ellátni a szilk
séges vínel. Az esetleg kiépí1endő

110 kilométeres vízlépcsővel pedig
25 OOO ka!. holdat lehelne öntözni
. Az illusztris előadó ábrákkal és
szakszerű magyarázalokkal részle
tesen ismertelle a békésszenland
rási duzzasztó mfi épilési mun
kálatai!. Előreláthatólag csak 1939
ben lenne kés"len a duzzasztÓmű.

miután csak az árviz!evonu!ások
ulán lehet majd a munkálalokat
folytatni.

Az öntözömfivekkel, illetőleg a
Körösök l1aj0zhatóvátételével szo
ciális hatásról is lehet beszélni.
Különö~en itt, Békés megyében,
ahol a leglöbb munkanélküli em
ber van az országban. Igy is mint
egy másfélmillió pengő megy ku~

bíkus munkabérekre. A kereseti
viszonyok javilása, a teheráru ol
csóbb szállítása a főcél és az ál
lam érdeke is, hogy e7.t a termé
szeti kincset ne .hagyja parlagon,
hanem tekintse kedvező állami be
ruházásnak.

A hallgalósilg élénk tap:5sal kö
szönte meg Freytag Ferenc dr.
érlékes előadását.

Az elő Idás után baiclai Beli-
czey Géza. a Békésvármegyei
G3Zdasági Egyesítlet elnöke kö
szönIe meg a niv6s előadásI.

Hangoztatta a't. öntözési kisér
leti telepek felállílásának szüksé
ges~é5él, hogy ez a beruházás
ne vesszen kárba, hogy valóban
haszna legyen az öntözésnek. Az
önlöz·~ssel olyan tömegtermelés
állna elő, k!l!önösen a zNdségfé
lékhen, amit nern lehelne csak
áron alul értéke: Í:eni. Tehát fe!
dolgozó lelepekrr, konzervgyá
rallTa volna szUkség, hogy kellő

képpen hasznosítsák a termeJők

a konyhakerti termékeket.
Dr. Sebők Elek, az öntözési

slilkosztályelnl)ke zárószwilib'tn
kifejezést aLI ott élnllilk a kíV3l1sá
gilll.lk. hLlgy,,;n (\nlölésfigyi szak·
osztály tagjai és az érlekezlet
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megismerése, szeretete és szolgálata.
S mindezekben legfőbb mintakép,
legelső tanitómester a Boldog~áios
Szűz. Mária. ~', ..:.:'; '-~.: ".
~ Aki ragaszkodik a Szent Szüzhöz.

elmélkedik az O életéről; igyekszik
példáját követni és· segitségértall
hatatosan könyörög, annak" földi
vándorlásában a Szűzanya lesz vezér.
Olyan vezére. aki biztosan _el is ve
zeti követőit a dicsőséges vég~~lho2;:

Szent Fia Szivére. az örök boldog
ság honába., ~.. (Sz~v.)

Zugjon há't it ·hálaének, '~.:-. ,~: "
Szálljon völgyön-tengeren: ..~
A szeretet Istenének
Dicsöség és üdv legyen I ,;;
Az egész föld-legyen olLár, -, _. - \:
Virág rajta a szivünk,- . , ..' ., ","
Minden dalunk zengő' zsoitár;'-r.'",-··
TömjémIlatt a hitünk L-oc'.[,T•.-:;-;-

Krisztus, kenyér sth: ... :::~;:;;'''>.

Istvá~ kinily . ·á;v~~~~e~·'" ....~.. ,~,~ •.~., ,

T~ is hajtsd meg homloko<l•.. '.:'-; .::.'
Boruli térdre, szórd elébe .~ ,.:-<:'/,.
Minden gondod; bánatod I .. ~ .,,''': :.
A kereszt volt ezer éven . ".' .'< .-.: ~~~.,'.

Reménységed oszlopa :'f.: ,', ':::-~: -,C~j :'

Moseis Krisztusjeie léiy~n . '>_:_
Jobb jövődnek zálogai ~:';~: ..'~'«,~:..'

Kriszlus, keny:.érstb.; ,.,.<.~; .,\::.;~;

"

Egykor értü~ktestet öltött. .. - - -,

.Kis gyermekként jött· közénk; .
A keresztfán vére ömlött ' .
Váltságunknak béreként.

,Most az 9ltár Golgotáján .. ... . j ~

Ujra itt. li, drága Vér, .
.Áldozat az\' Iste~-háriiny,. . ;-;,'
Kriszlus teste a kenyér.·:" -' :<':,
. Kriszt us, kenyér stb .• ~ .... ;,.~.

• • • l. ~ : ~ '".:

... ;:. ~ .,...:...,;.. -.:
. . .' '.: ~. ':,"",:.'

Te sem leh(>tsz közöm~ös á'
Kongr~sszussaísiem~~-ri (TÍi~
tess meJlette'! ~Drdjad8.kO~g

I resszusi jelvényt J:"'.

Szüz Mária
a·mi vezérünk

Létünk egyik célja: ·Istent meg
ismerni. Minden ismeretet olyas va
lakitől tudunk csak jól elsajátitani,
aki maga biztos, jártas azon ismeret
ágban. IsmerheUe-e valaki jobban
Istent, mint a Szentséges Szűz?

Hiszen a megtestesült Istenembernek
Édesanyja volt, karjain hordozta Ől,'
játszadozott vele mint gyermekkel,
majd vele dolgozott, Őt hallgathatta

harminc esztendő állandó, bizalmas Kongresszusi
együttélésében.. A Szűzanya teljesen .. :
megismerte Jézust, úgy kiismerhette himnusz. . .,"
Jézusnak Szivét, ahogyan csak egy Győzelemről énekeljen .. .,;'
jó anya a hoziá bizalommal lévő jó

Napkelet és Napnyugat.
gyermekének szívét kiismerheti. Millió s2iv összecsengjen, -: ... ,......

Isten megismerése lsten szeretetére
Magasztalja az Urat I

kell, hogy vezessen. Ki az az ember, .
Krisztus ujra földre szállott,

aki legjobban szerette Istenét? Szűz ' ,Vándorlásunk társa lelt; ,".
Mária. Miért? Mert anya gyermekét ..Mert szerelte a világot, .<., -.
-:-. mint büntetlen teremtmény Iste- .Kenyérszinbe. rejtezett., :.~:-:::.~,.,~.. : ': :

.~-ét~::~z~r~Ü~·,i\Ü~iá·Jéi.I~t~~ -S '~n~éi -:Krisztusj,:kenyér '5 bo~!s~iriében, .
nagyobb szeretet-el 'sem kép-zelh-étQ. Ur s király' il föld felett :~~.;,~.";..

Akit szeretünk, annak akaratát is Forrassz eggy,é J)ékességbe~,;~. -
teljesítjük, vagyis szolgálunk neki. Minden. népet, s nemzetett· : ~. ,;
lsten meg-ismerése, szeretete Isten
nek hűséges szolgálatára vezet. Is
ten szolgálatában _ lehet-e tökélete
sebb. mintaképünk, mint az, aki a
legnagyobb kitüntetés pillanatábal}
is e szavakat mondja: "Ime az. Úr
nak szolgálóleánya!"? -- Szűz Má
ria hároméves korától fejserdüléséig
a jeruzsálemi templomban szolgált
Istennek. Utána pedig közvetlenül
szolgálta Jézust, mint édesanya ~.

gyermekét. Érte végezte a házimun
kát, Övé volt. minden. gondolata,
imája, szava, tekintete, cselekedete.
Mint Urával halálig kitartó, hű szol
gálóia állt a kereszt aiatt is; Szolgált
Isten. akaratának azzal,' hogy ~z. ifjú
Egyház Édesanyja lett s~zolgál most
is, minden cselekedetével, . meJlyeI
az. ,emberiséget édesanyaként segi,ti.,
Mert hiszen Jézus akarata volt, hogy
Anyá.nkká legyen.; .. ' .... "

Aki ismeri, szereti. és szolgálja
Istenét, annak végcélja és jutalma
nem . lehet. más,' minthogy örökre
Istennél legyen s ,nála élvezzen örök
boldogságot. .• Szüz Mária első helyre .
jutott e végcélban, hiszen, Ő a
mennyország Királynéja s mint a
katekizmusban is, tanuljuk: "Minden
angyalokriál.· . és -' szenteknéL- följebb.
való::',.-':."?; . . .,; .•:

Földi vándorlásunk végcélla és
jutalma tehát a mennyei boldogság:
az örök üdvösség.

. Ezen végcélhoz_vezet minket Isten

Karácsony ünnepén·
1937 évvel ezelőtt •buzog,)tt látolt,félszegirányban. Némelyek

fel- a kis Bethlehemben a sze· trónok ledönléséveJ, mások. az
retet kulforrása és áradt szét oltárok elpuszlitásával, az ér
onnan az emberiségre az örök tékek jogtalan megszervezésé
igazság fénye. vel, vagy hatalmi erőszak dur-
• E fönséges két eszme: sze- va, kegyetien uralmával ké

retet és igazság hiányzott a szülnek a rend felforgatására
pogány ókor népének vílágá- és nézeteik megvalósitására.
ból és hiányzik ma is a· hitet- Nem veszik észre, hogy
len világnézetek és mozgalmak "sállJsoni babérokra " jutnak,
törekvéseiből. meri a társadalom, a nemzet
> Pedig az- emberiség testvéri épülete, melynek oszlopait ren
egymásratalálásának alapja és getik, nemcsak ellenségeiket és
h~lyes fejlődésének rugója csak ellenfeleiket, de önmagukat is
e két eszme lehet. a romok alá temethetik.

A bethlemi kisded isteni A szerencsétlenség, hatalmi
bölcsessége vezette reá az em- téboly· és balga írányzatok ve
beriséget az igazság ismeretére zetik őket, azért nem követik
és alÓ vallása tette az embe- a szeretet és mindenkinek jG
feket faj és nemre való tekin- gait elismerő igazság arany
tet. nélkOltestvérekké. elveit.
_-~ Ezért örömnapja a Karácsony A világháboru pedig keserü
. ái'emberiségnek,..melyet· ször~ . felvilágosítást. adhatott volna
'nyO csapások, .. gyOlölködő tár~ az eltévelyedett embereknek,
sadalmi harcok, soha nem kép-: politikusoknak és civileknek
zeit vérontások, társadalmi igaz- egyaránt.
ságtalanságokból fakadó nyo- Kalonák '.mondják, hogy se
mor és inség sujta~ak miriqen hol ugy át nem érzik a Kará
felé. csony békeünnepét, mint a lö-

El a nap él béke és szere- vészárkokban. Amidőn a rideg
tet reményét váltJ'a ki a szivék- gödrökben! véres ütközetek

ulán az ágyúk és gránátok
ből és imára ,kulcsolja még szörnyü dörgését pár órai fegy
olyanoknak kezét is, akik teg- verszünet vállja fel és roham
nap még istentelenségiikkel ra vezénylés helyeit "imához"
kérkediek. szólít az· ünnepi szentmise,

., A~embereki aki'k -az év, töb- minlhatulvilágibéke üdvös
bi napján a pénzt, a hasznot, ,érzése szál/aná meg' az eltik
a bUnös élvezetet hajszolják, kadt szivekel- ,.
vagy a mindennapi kenyérért E:s "békében" mégis harcot;
robotolnak, a Megváltó szüle- letiprást, engesztelhetetlen:gyü
té~ériek magasztos, pnnepén Osz- • lölködés! terjeszt a háboru vér
szekotorják &zivOk mélyén a zivatarában "békét"· sóvárgó
még teljesen ki nem veszett ember l? .
jó· érzést, s az emberszeretet E szomoru valóság azt ta-·
köntösébe bujtat jAk, hogy talán . oltja, hogy nem elég csa:<. ka-
öntudatlanul is kövessek a· rácsonyfát gyujtani és ünneplő-
kri~ztusi szeretet aktiv meg- be öltözni vagy szeretet·ado~

nyilatkozását. mányt nyujtani. Aki Krisztus
Csak az a baj, hogy a lel- születésének ünnepén valóban

kek mélyén fölgyuladt kismé- a szeretet és igazság~zent ér
cses hamar kialszik, a szeretet . zéseit akarja megnyerni és meg
virágmagva nem fogan meg a . tartani, az tovább is maradjon
hitetlen, bünös életmódtól .ki- ,Krisztus tanítása és igazsága
aszott•. terméktelen, 'szikes lelki . mellett. . ,
talajban. . . KrisZtus· . nemc."ak .. ünnepi
·'És nemcsak· az egyének lel- .. hangulatot és .. felbuzdulást~ ha~

kében, hanem a társadalmi nem bátor, tudatos hitvallást és
mozgalmakban is észlelhetjí.ik a őszinte,· jószándéku követésI.
szeretetlenség borzalmas pusz- kiván.
titásait. Az ilyeneknek szól az an-

Egyenlőséget, testvériséget, gyali köszöntés :"Béke a jó.,
fajszeretetet hirdetnek,' de kOF akaratu -embereknek" !
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~AJOLI K·US,t,AKCIO
-' " "

Mi;Zkeszül"f938 májusában amagyar fővarosban ?

Édesapft is, anyuka is?
kérdi a fiu csillámló szemekkel.<';~

- Persze, kis bogaram, mind,'
ott leszünk. ,i

}\ fiu boldogan simult, anyjához:
és megindult vele haza. , ' "

A háziur két kis gyerm'eke szót~' ,
lanul nézte öket. Mintha elvesztette
volna varázsát a fényes barlang:
Érzik, . hogy hiányzik valami az
örömükböl és irigylik azt a szegény,
rongyos fiut az édesanyja me]J~tt.

Ránéznek atyjukra és megeöbbenve
látják, hogy annal{ is könnyes' cl
~zeme. Parányi ~;oruk homályo$
emlékeiből jó édesanyjuk arca tÜ·
nit{ fel előttük, s amikor atyjukkal
rálléznek a drága elhunyt képére,
mindhárman elkezdenek zokogni
keservesen.

Se,m fény, sem pompa oem pó~'
tolja az anyai szeretetet.

Künn pedig a Duna parl ján, egy
alacsony viskóból vidám ének
hangzik. Édesapa éltekel dörmögö
hangon a kis Jézuskához, a kis
rongyos pedig, boldogan. ' kacag
édes<lnyja ölében V.

él boldogságra vezető, szeretette!
tölti meg a mi szívünk~t is. Tölünk
függ, elfogadjuk-e az O Szive sze
rinti 'szeretet lelkületét, és az azzal
járó nemes emberi boldogságot, vagy
pedig eizárjuk előle szivünk~t. '

Tudnivalók
DeCember 19-én d.u. fél 4 órakor

Szent Ferenc III. rendje, 26-án "ai
Oltáregyesület, ugyanakkor tartja
havi ájtatosságát. Január l-én d; u.

.5 órakor a Férfi~Jigá,: január' '2:án
•d. e. fél 9 órakor' a Jéius· Szive
,Szövetség, január' 6-án d. U. 5 óra~

'a ,leányegyesületek ' tartják, havi
áj tatosságuka t. . _..

Az utolsó "RorátE~"-t december
23-án mondjuk. _ ,_-

December 24-ért vigiliás szigoru
böjt., .- .'

Karácsony ünnepein a' szokásos
időben lesznek a szentmisék. '",

Mindkét ünnepen délután pásztor~
játék lesz a Népházban. .. ,,~,

December 27-én: szent János
evangélista ünnepén borszentelést
végzünk a Jézus Szive oltáráná!.

December' 31~én d. u. 5 órakoi' .
hálaadó ájtatosságo i végzünk. ._

JarlUár' 2-án jézus legszentebb'
nevének Unnepét üljük.

Figyelem l . '
Pár nap mulvameggyulnak a,ka-.

rácsonyfák és öröm száll be a 'ma
gyar családok otthoi1ába. A sú~retet
és béke hatja át a szülők és gyer.:
mekek szivét egyaránt.

Nagy kérdés, hogy örül-e az ün
'nepségnek Krisztus, akinek születése
emlékére öltözik ünneplöbe a ke
res~tény világ sok száz millió hive.,
, Unnepel-e a lelked is, vagy bÜ4

neinek nyomoruságos rongyaiban'
didereg.

Ha nincs szivedben Krisztus, nem
ünnepelhetsz igazán és bensősége
sen. '

Ne csald a világot és magad I
Az ünneplő ruha nem fedi el a

mindentudó Isten elött lelked pisz-
kát és utálatosságát. , ,

Menj jézusodhoz,' tisztítsd 'meg
lelkedet a bünbánat nagy szentsé
sében, fogad lelkedbe a megfeszitett:
Jézusmegszentelő kegyelmét, hoS!y
szived. megbékéljen, megnyugcuJjori
és csillogó szemhJei, tekinthe.-;s 'll
,karácsonyi kis Jézusra és a'· karáj'
csonyfa alatt tiszta lélekkelünnepJő

gyermekeidre I: '.1; .

jézus Szive mindenkit boldogitani
akar és tud - csak fogadjuk elazt
a szivet, arqilyet Ö akar bennünk
kialakitani Önszive mintájára. A sze·
rető, nagylelkü, jóltevő sziv a sze
retetben mindig boldogságot tud
fejtaláini. Ds ha nem akarunk ,sze
retni, akkor ne csodáljuk, hogy, ri
deg köszivünkkel nem tudunk a
boldogságra sem eljutni.

Jézus Szive boldogit, ;;zzal, hogy

kor kis a rong!-l0s édesanyja sebe
sen berontott és rákiáltott fiára,
hogy kerülsz te ide haszontalan?

Hagyja csak jó asszony, hadd
örüljenek 8 ~yerekek, csillapitotta
az édesapa.

A Szüzanya áldja me9 jóságáért
méllóságos uram, nem való nézni
szegényember fiának az ilyen drá
ga jószágot. De még dolgunk is
van sietn ünk kell haza. Jöjj Jóska,
menjünl< !

A kis rongyos fájdalmas pillan
tást vetett lj ~sodaszép barlangra.
Szája elgörbült ,és elkezdett· pitye

re~mi.

- No, ne sirj, - ölelte magá~

hoz az anyja. Nézd én is vettem
valamit" S egy csomó egyszerü
bárányl{át, néhány. pá~ztor figurát
és em.J püspök süveges embert
szedett elő kaskáj:jból.

- Mi is csinálunk Belhlemet? 
kérdezte a fiu.

- Estére csinál édesapád. Aztán
meggyujtjul< a. g!lertyát, mesélünk a
kis Jézusról, meg énekelünk.

Szivgárda ünnepély
December hó 8-án délután avatták

fel az uj szivgárdistákat. Az avató
beszédet Fetzer József esperes mon
dotta, aki Jézus Szivének szerete
tére, a katolikus ifju kötelességeire
buzditotta a gárdistákat. Az avatás
után a polgári iskola kulturtermében
tartotl ák a szivgárdisták kedves,
megkapó 'ünnepséget. Az Összes
szivgárda-egységek szerepeltek az
ünnepségen, igy _a polgári iskolai, a.
szarvasvégi fiu-,· a: központi leány-,'
agyomavégi leány-o a mirhói-, a
tanitóföldi elemi iskolák szivgárdistái
jeleskedtek vallásos tárgyu szinda
rabok, költemények, énekszámok elő

adásával. A gárdisták szülei és hoz
záta~tozói szép, lélekemelöen kedves
ünnepségnek voltak szemtanui ' és
gyermekeiktől jézus Szive szerete
tére ösztönzést meríthettek.'

Jézus szive
boldogit

Egy arab mese mondja el a 'kö
vetkezőket:

Élt valahol egy Boldog Ember,
aki mindenkinek jót tett, mert nagy
volt a szive s maga is boldog volt
mindig . jótetteiben. . Az emberek
azonban bolondnak mondták:

- Miért tesz mindig jót' ez a bo
lond? Nem érdemes· a hitetlenem~

berekkel jót tenni. ,
A Boldog Ember ezen végre is

felbosszankodott. De mit tegyen?
Szive jósága sarkalja. Kivágatja szi
vét egy csodaorvossal és követ té
tet a helyébé.

Attól kezdve kőszivü lelt, rideg
és kegyetlen. Mindenki hódolt neki
félelemből, de titokban gyülölték és
maga is szerencsétlenné lett. A kő

oly nehéz volt, hogy alig birta von
szolni, összegörnyedt s végre is bele
pusztult fájdalmaiba.,

:......

Az igazi Ka'rácsony

bánia.) az "utazási igazolványt"
(2.50 p.) a "tagsági jegyet" (I p.)
és lefizetik a "jelentkezési díjai"
(10 fill.)

3.) Az utazási igazolvány a tag
,sági jeggyel egyUllesen jogosit a
kongresszusi kO lön vonatokon va ló
ut3zásr!3.

4) Aki egy 'tagsági jegyet váll,
csak az egyik időszak Unnepségeit
nézheti meg: Aki . két tagsági jegyet
vált (2 P,érl) azokkal május 25-töl
30, ig minden ünnepségen részt ve
hel.

5.) Egy személy költségei lehát:
10 fillér jeJenlkezési díj, 1 P. tag
sági jegy (vehet 2 drb. tagsági je
gyet is 2 P-érI) és 2.50 p, utazási

: igazolvány. Összesen: 3.60 P. (Ha
1<étlagsági jegyet vesz: 4.60 pengö)
Ehhez jön még az utazás ára, de az
igen 'kedvezményes, 'merI a MÁV.
75 OJO os kedvezményt ad. Jövet
menet· 3.60 P.a filléres, gyors va
suli dija. Nem nagy összeg, részt
vehet mindenki, .aki Jézus diadal,

_ünnepén megjelen n} akar.

'Karácsony előeslélye V;ln, A ta
rlflcsosél{ hatalmas palotájának egyik
fülkéjében .gyönyörü' Bethlehem
ékeskedik. A· mogorva kősziklák

mögül egy-egy villanykörte ont vö
rös; fényt a tovasiető' pásztorokra.
A messze távolban igazi nagyváros

. láts7.ik, al anyos kupolakkal a . kelő
nap sugaraiban, a barlang szája
előtt pedig szikrázó üstökös inog.
be-bekacsintva a,mosolygó kis Jé~

zuskára.
A két kis aprósl'lg ujjongva nézi

a szép alkotmányt, melyet maga az
édesapa állitott össze. Hogy nyujto
gat ja fejét az a kis csacsi a jászoly
mellől. A tehénnek még, széna -is
van a szájában,

Kiszaladni:lk az utcára, _ugy sze
retnék valakinek megmondani az
örömüket, .megmutatni a barlwg
sok-sok szépségé!.

Nincs senki. Anyuka a temető slr
boltjában pihen. Apuka pedig a hi~

vatalában dolgozik.
Fölcsillan mágis a szemük. Jön a

szemét kihordó fia, a "kis rongyos"
. Kopótt, szakadozott _ruhája miatt

maradt rajta e név.
Jött is nemsokára. A. l{ét kis árva

leste és behivta a csodás Bethlem
megtekintésére. Alig mert lépni a
fényes márványlépcsőkön s oda
volt él csodálkozástól a Bethlehem

,láttára. A háziur l{ét kicsije csak
nézte-nézte, mint gyullad örömre él

kis rongyos arca, amikor meglátja
a kis báránykáiHIt és él kis csacsit.
Nag~ boldoyságukban. észre sem

v:ették, hogy apuka flZ ajtóból mo
solyo~va nézi öket Csak akkor
szakadt meg a kacaj és lárma, ami-

", A,! y'1I~ "legnagyobb bucsújá
rása készül itt. Fölkerekednek a
világ "legjobbjai, hogy il! nálunk,
magyar föld'ön hóaoljanáka mi Urunk
jéz-tis,il(rlsztusnak, :akit úgy jelentel!

be,:~,~~.pr~fét,~~.a' világnak, ,hogy • köz
tünklakó lsten", igazi "békefejede
lem/~;:Annak~ emlékezetére történik
~zJ hogy:most,le§z: kilencszáz esz"
ten<:ieje ,-,Sieöt István;királyunk meg
dicsöUlésének; most lesz kilencszáz
esztendős fordulója: annak, hogya
magyar, ;nep: is megnyitotta szivét és
befogadia a, Megváll6t, az Ur jézus
Kriszlusl. ":

Ebben--avilágraszóló' bucsú
járásban, nekünk kelJ a legel
söknek .lenni! Örökre szégyelnOnk
kellene::avilág 'n{pei elÖli, ha :a
h6dolók: seregében mi lennénk a leg:'
kevesebben,,- Sokan azl hiszik, hogy
mi itthon vagyunk, közel' vagyunk,
hát ráérilnk.--.,Nem· étilnk rá, meri
6riási előkészületeket kell tenni. A
vasúlnak, meoetrendröi,' ~ kocsikról,
mozdonyokról,: mozdonyvezelőkrölés
fűtőkröl kell ,gondoskodni. ' A ven
déggondozóhivatalnak szállást, fek·
vőhelyet, ágyat,:~s ,i'ak~'rót kel,', sze
rezni. A_ re,ndez,öknek a templommá
alakitolI Váro?lige!ben minpenki szá..
mára helyetlu~II.~iztosilani.De,mind
ezekhezAudnia.:,~el!,.,::hogy,·" ,~ányan

le~zilÍJIr.:fAd,dig ',a.: rendezés, - óriási
munkaját;el,sem ,kezdheti. "}

Már' esak" december i5-ig le
het jeléntkezni a pJebánia. hiva
talban. A toborzólapra _fölirják a
plebániári.; 'hogy ki melyik von-alla l
akar rrieiini,'miJven' szdllást kiván
és van e szUksége' ellálásra, vagy
arról maga g0!Jdoskodik. - '

Filleres . ~oriatok indulnak az
ország minden részéből. Tehát a
vasút olcsóvá. teszi az utazásI, hogy
még a szegényebb ember is meg-

, jelenhessen a nagy hódo[atofl.

Végleg lemarad, aki december
15-ig nem jelentkezik I Ne gon
dolja senki, hogy ilt- is lehel majd
sororikivill legyet kapni, mint más
közönség~s kirándulásoknál. Nem
lesz jegy, merI nem lesz vagón.

KatQlikus magyar testvérek!
Siessünk jelentkezni nehogy le·
maradjunk,

VISELJÜK BÜSZKÉN a kong
resszusi, jelvényt I Használjunk
kongressztisi!evelezőlapot!lma
könyvUnkbenkongresszusi szent-
képet 1 ~., .

TUDNIVALOK :
1;) A Kongresszus 1938., május

26-lólmájus ;.3Q-ig,. bezárólag tari.
Két idöszakra. os.zlik: Az első idö
szak május 25, 26 és 27·én - a
második"Idöszak május 28, 29 és

30·á" ,lesz.. ,,: '.
2~) '~A' :,tyiÁV 75 )/0: oS,vasuli ked~

veiményt" ad' a' felui~zóknak, ha ki
váltják':a':hely( euéharíS'zlikug meg·
bizotl61 (FOlfOldy Bélll káplAn. Ple-
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hogy, az ,iIieiékes ,helyeLés,i;10bb '
közönséget nem.,kerssi .-.k.ölönöskép,
pen, pedig :"em' restelJe kimonda,n.i,
hogy az .urak" körében .oem for-9.g .
:.-. azzal válaszolt, hogy az lurak
szálljanak le a nép, közze ...s ....akkor
öt 011. megfogják találni ?IA. jóérzé
sU embereket meghökkentelte'"éiz'
őszínteRégnek" ez, az ujabb. rohama'
és sokan aZI a kövelkezrelést ,vonlájc
le ebből a nyilatkozatból, hogy , na
marosan bizonyára' válásztás 'lesz,
mert ilyenkor szoklaka, jelöli:, urak
efféléket beszélni. Meghökkeolell

'pedi;; azért, mer!, az endrödi in-Ielh
genciára egy ilyen általánosító vád
nem fér fej, Azon is sokan. gondol
kodnak, hogy apró helyi vonalkoiá
su Ugy~k kapcsán nem, iartózkodoll
allól, hogya' főjegyzöt 'és közigaz
galást - ugy csendesen és szépen 
kilerilse, mert a ,köziudomáml~g

nyill eszU ésfejU endÍ"ődiek iS!1ierik,
az Ulját, hogy hol kell a községi'
közigazgatás' ellen panaszkodni.

Me~leple a hallgatóságolaz' a
vakmerő bejelentés, h()gy az egy
szobás házak adÓlörlési ügye jnnen,
Ehdrődröl indult ki és ,pedig a
legközelebbi be8zámolóbótkifotYÓI~g.
Voila k olyanök, akik _nem resteltek
ennek UI/lnna járni s' mcgludfák,'
hogy az egyszobás házak adóinak
föriése még a mult év tavaszán
megtörtént, i1mikor pedig Kilsnya
1< épvi§elö ur semmiféle beszámolÓt
nem tartolt és azelött sem., A /táJra
léiwk rendezése pedig beszámo'ójá
nak idej~n szintén elintéze\t, dolog
voll s ezeknek kivitele j. év elsó
hónapjában tlirtént mf?g,nem is ,em
dive aZI, hogy tlt'.knt:k él töriéseknek
egyébként is törvényes, jogal~pj.uk
Vii fi ,és högy ezekre a rli.unkálalokra
Endrőd község eróljárósága már
)935 éli ószéo fdkészUII"a .szüksé
ges in!ézkedésektt m~gjelle .éfl. ' a
/őrlési kimutatJsokat már 1936.
l1iárcius havában beterjesztette. ,.Ep
pen _ezek miall kUlönOsen ~hatolt..az
a melegség és nyájasság, amellyel
Fabinyi Pénzügyminiszter ,Urnak
hálás .kOszönetét ill -: Endi'ödön 
nyilvánitolla az ellenzékLk~pviseJö.

-Erzélemben éhez az epiiódhoz csaf~

,lakozik "az a 'másik megáUö'pilás,
.ami" szintén ...csodálkozást ,és_megle-
pödést, vállolI ki a l jó ,endrödiekből,

amikor kíjeien:~lIe, h()gy ,Darányi
Kálmán' Miniszterelnök Urat/ök.~ .

'a-Püggtllen Kisgazada' pártiak tartják
méllóságában, mert ls'ájál pálltjatim-ár

'. régen elleIle ·.voloo az"utbóJ.''lEddig
ugy tudtuk,' hogy'a,kormálJyt-ra több
ség bizálma tanja ,ovagy '1bukl~ja~

Mosl Kasnya "azt rakarja ",elhitetni
"elünk ,szegény, tudatlan lfalusiakkal,
hogy 011 !<icsiny. ~O,'tagot ,;számlálÓ
pári larlJa Darányit a többseg~ellen.

MindeneseIre jó azt tudni és tudo-
'má~ul is kell ,venni,?hogy';a"~üggel
,len Kisgazdapárt a "kormánY'lmellelt
harcol, mert legalább,ti"z1ában ~le

slilllk anal, hogy nincs c~!jii~a to
vábbi szereletlenségnek és szé:hu
zásnak azéri, meri valaki 'NE? 'iel.
vény l hord, '. vagy Filggetlen·Kisgaz-
dának vallja '·magát. ,

A továbbia'kban 'meglfszlélte- a'Ho
rog,- Kaszás 'él; .Kapáskeresztesekét
azzal, hogy az élharcosokat' l<öi~jQk
sorozta, és hoszasan tárta fel a' kU
lömböiö keresztesek intim'tí1kait s
nem restelfelle egy vonatkozásba

'hozni a helyisajtót a Horogkeresztes
sajtóval. ,,'-' .,' ,-

Vagy Tán az fáj, hqgynélfányszor
rá mulaIolI siker~elen~pólilikaLmOk;ö-
désére? ' ,'. .

VégUI majdnem' papi f.ui1J<ci6val
fejezte beel6adásál, miulá·n? ·egészen

B

"Budapesten a' Hősök Tere ,lesz az Eucharisztikus Világ-
"kongresszusnak szinhelye, 'amelyet J938. ,május 25-én este 6
órakor nyiinak meg es tizenötimétermagas oltárnál celebrálja
az ellcharisztikus misfta, pápa legátusa, A nagy ünnepségekre
körűlbelül 300.000 ember részvé/elére, szá!T!itanak.

IVi!lrmegyei közgyülés Széli-egyzetek a~beszamolöhoz·:>
I . b~~ember ll-én tartotta Békésvármegye Törvényhatóság'i Bizott- Az endrödi ember tudja azt, hogy

sága téli rendes közgyülését. [ndrödnek ké!féle arculala van. Van
: Dr. vitéz Ricsqy~Uhlarik Béla főispán a közgyülés megnyitása neki egy nyári és vanneki egy, téii '

-után- na-gyszabásu; beszédben' ismertette a vármegye közgazdasági, tár- . arca. Nyáron csendes ez a Körl~s-

•sadalmi:,és: szociális viszonyait. A népesközgyülés nagy érdeklődéssel menti nagy falu, 'az emberek csak
.hallg.atta .. es,gyakfan,lelkes éljenzéssel szakitotta meg a főispán beszé- lézengenekbenne,' mert egyrészt el-'
.dét.,:Külöriös figyelemmel kisérfék "a Németországban elhelyezett mun- nyeli :öket a :.özség :határában levő

:Juíscsqport .kereseti viszonyait. Az akkord-munkák megkezdése előtt a több ezer tanya, másrészt pedig a',
JDui1lciíso~ ..naponkint .3-3 1/2, az akkordmunkák bevezetése után munkások ezrei szerte az országban :l ~(hurgo~ya~, répaszedés stb.) 4---:5, 5 1/2 márkát ken:stek napi tiz órai veritékezoek, ,munkálkodnak és ke-'

'1 ",munkaidővel. V~geredményben a békésmegyei munkások közel 300.000 resik a télirevalól. K{pviselönk való-1_.pep;gőtd~üldtek és "hqztak haza, mint kész megtakarilást. szinfiJeg tudatában van' ennek s
j M~gnyugtatásul felelőssége teljes tudatában jdentelte ki a főispán, ezért liáJasZiOtta beszámolójának

Jhqgy .l~gcs(;kélyebb nyomát, sem látta annak, hogya magyar munkások megtarlására a november 28 napjái,i között politikai ,agitáció talált volna utat. Tudomása van arról is, hogy amikor már' !éli arculalotölt a falu
I ia ..német birlókosok mindenütt hajlandók ugyanazon munkáscsoportokat S nyüzsgés, - mozgás jellemzi a

ijöv.őre ismétszolgálatukba foga-dni, ami a magyar munkássák hirnevét község életét. De nemcsak ennek
...is becsmetél ör~gbjti.A kormány ebben .az irányban már meg is kezdte köszönheti a nagyszámu érdek:ödö~

,.a :tátgyalásokat. 'ket, SŐI egyenesen nem, hanem an-'
~ ., :Mel~g. szeret~ltel ismertette a ~ békésmegyei háziipar megszervezé- nak a jól beharangozott hirnek, hogy
i ;Sé!.°Ha.a várm~gyei tényezők erkölcsileg és anyagilag is felkarolják ezen agYű/ésen a FU/;;getien KiE~

~,ezen, iu'tezményl, a békésmegyei példa követendő leendő az egész or-gazdapárt vezére, 'Eckhilrdt Tibor is'
~ ,.sz~gban,.is a, téli munkaalkalom sok családot óv meg az inségtől és jelen lesz és fonlos nyilatkozatokat
:, J~Ö,9yö~adQmány: elfog adásától. " tesz. ' '
l' Altalános ,helyeslés kisérte ,beszédének azon részét, melyben a A helyi pártvezetőség Udvözlése
't .k~~má~Y legujabb szociális és gazdasági munkateljesitményeit ismertette ulán Dinnyés Lójos orsz. gy. kép-

~ÖrveDdetes jelens~g, hogya, minimális munkabér bevezetésével anyagi viselö SZÓrakoztatta anagyszámu
J .,m~gerö~ödé~ kiséri a ulIInkaalkalmat felhasználó munkáscsaládok ezreit. hallgatóságot tObb rendbeli jÓízŰ,

·Darányi. Kálmán most a második korszakos jclentöst'gii t(irvényjilvasla- humoros csemegével. Egy ilyen
.lot':lerjeszti be a· mezőgazdasági'munkások .öregségi biztositásáról. anekdólával vállalkOZOl! arra, hogy
,(Többniint félévszázad óta, követelte ezt az egész magyar közvélemény, fájdalom és az elégedetlenségérzé-

~ ,.pr<:>grammjukba ,vették jobb és baloldali kormányok egyformán, mégis sének felkeltése nél kUl tudtára adja
j ',mostalig.egy éves kormányzás után Darányi miniszterelnök' valósitja a hallgalóknak, hogya vezér bizony
'~ meg' ezt. A közeli napokban terjeszti elő kormányunk a titkos választói nem jOhet, mer! s!.llyos influenzában
1 ";qgra v.onatkozó. t~rvéIlYiav.aslatot is. (D~rán~i .ebben is szavának állt, fekszik. A beieg menyasszony esetét
1 mert .decemberre Igérte a]avaslat beter]eszteset.) emlitette fel, aki betegsége' miatt nem
'3:Miljq b~ielentette, hogy törvényes jogánál fogva több kinevezést tudolleleget fenni' legfonlosabb

,eszközölt. ;Dr. ;Ikrich Arnold szeghalmi közjegyzőt vármegyei tb. fő- menyasszonyi kötelességének, hogy
;jjgyésszé,Bakos József vármegyei másodfőjegyzöt tiszteletbeli föjegy- t. i elmenjen az eskiivőre. Azt 'álli-

-:1 .';'ővé,clr .. Laczay Péter szolgabirót ,tb. ,főszoJgabiróvá. és több közigaz- lolla, hogy az·eodrödieknekEckhardt
"gatási: gyakornókot tb. szolgabiróvá. Tibor a 'menyasszonYIl,övelevan
" -f A ..-hatalmas tapssalés éljenzéssel fogadott beszéd után az alispáni minden' becs(JJeles válasz'óeljegyez-1 .;jeleutést, tá;t:gyalta a kÖ?gyülés. ,Tóth György szarvasi bizottsági tag jó ve s amikor most - ime - el akar!

j :~jvóviz:..biztositást kérte" q szaryasiak ,részére~ TiJdy Zoltán a nyilaskec jönni, hogy örök fZövelséget'kössön
j: .resz!es.:mojgalmat telte :,szóvá, melynek vezérei ugy viselkednek, mintha ','Endrőddel, 'öt is' a' be4egség akadá-
li.' ~a_megye; vezetösége ,dllna hátuk ..mögött. E burkolt támadásra a főispán lyozla meg s igy csak 'a reménybeli
~ ,erél~~s ,és méltóságteIjes választ ,adott; pNem képzelhetó el főispán, jövőben lehet ~zámi(aní arra, hogy
~ ,n9gyi bJirinijéle.szélsőséges.pqlitikai i~ányzQtot ~ezd~m.én}'ezzen, va!!}' ez a nagy frigy megIÖi'léllhessell.
;' :támogasson, legyen az akar Jobb~, akar baloldalt szelsoseg, Mgy bat~ Dinnyés ktlpviselő el is érte célját,

i.mijé/e:osztáhJpárt, hanem csak,azt a mert csak a csalódásna!< csendes és
i.kereszté~y.,nemzetl,.népies, és az egész nem- .zizegő moraja kísérle jól indult és
.:'zetet magában ',foglaló, haladó magyar po!itikát, deriill :szavait s mindössze :wnyi

I lödénl, hogy egyik messziről bejölI
'«melyet· a '-kormány már ,tőbbizben.és vi ágosanleszögezett. atyafi igy sóhajloll fel: '
" ;~Ha én-nemezt a 'politikát ·követném, ugy sem a· kormány bizal~
.,nából, sem'eg"Yéni,J-oeesüléteslelkiismeretbőlnem maradhatnék 'a he- nHálhaosz!án nem tanál fe~kelni
clyemen. " abbul ,abelt~gágybul•.."

Tüntető é.ljenzés jutalmaztaua föi$pán visszautasitó, nyilt beszédét. E1llarenlália az ,',élharcosokol" :ér-
Több kisebb értékü felsz<>lalás után Márky Barna alispán ,válaszolt (demen,-felül. és, nem :is: tudt.uk :ed-

~8'Z'-<ali~á-nifdel\téssel--kapcs'olatos hozzász6IéÍsolcra~:-,amelyeLa kö~gyülés . dig,. hogy" b ;e. Göm bös Gyulát ezek
'-egthtl1lgulag ~'elfogad0tt. ' ' , " .,' , ," ~az .urak ,Jartotlák a,hataJ men l'és, /lem

'''Ez 'után -a'felsőházi rendes és póttag megválasztására, került. a . ;.aZi'.orsl)ág:, közbüalma l? ,;Jgy:;.l<lnul
.sor. i A :'békéscsabai-gyulai ,bizottsági t~gok a rendes, tagsági helyre ,-az~ember; , ..
'fBe/iczey Géza'llagybirtokost, ,a'póttSigsági helyre Har.sá/Jyi Pál.ref. ;Monelolla'azt is, hogy. ma' a po.>
'"eSperes t jelölték : Iqilikaikenyér' kérdés. ,Hát ez> igaz.

i;,; A -vidék' fÖbb~,járásábólösszejött tizenkét tagu járásközi bizottság ; 'Bo!doglchel a ke:Ulet, :ameJyiknek
'jogos' kifogás tárgyává tette azt,--hogy immár harmadizben BékéscsabaI ilyen' öszinteképviselöje' van.
· és .OyulaJoglalják _el a tagsági állásokat és indokolatlanul mellözik a 'A müsor; következő''Száma Ké:lsnya
váf.ll~egye hat járásának képviseleti jogosultságát. Felhivták a járások -Béla beszámölója volt, aki ezt a
bizottsági tagjait állásfoglillásra és hogy jövőben il vezetők ebben a '
tekintetben se nézzék mostoha gyermekeknek a vármegye sulyos terheit beszámo:ót mindjárl azzal kezdte a

·arányosan viselö járásokat, tiltakozásul a póttags~gra jelöltet is ' álli- : hallgatóság megfök(\ny{\dés~re_'hogy
· tottak Csernas Mihály endrődi apát-plebános személyében. Világos, 'Iuiajdemképpen' nincs miről 'beszá-
.hogy Békéscsaba és Gyula törvényhatósági bizottsági tagjai a hivatalos ;molni. Ehez a megállapilásboz ;' kö,
.szervek támogatásával feltétlen többséget jelentenek, igy t'örtént azután, ;velkezetesen:alkalmazkodott -i!:, mert
:hg,gy,Beliczey Géza egyhangu megválaszttatása után Harsányi, Pál 145, mindazoic, akik 011 jelen vallak hal-
~Csernus'Mihály 57, Geist Gáspár,6 és báró Apor Vilmos 3 szavazatot Iottak egyebet, sok' besiédet, de vern
,k?pott. A, m~gye munkás bizottsági tagjai Csernus mellett ~zavaztak. beszámolót. A hosszu időt, amelyet

, Ezt követöleg a megüresedett közigazgatási' bizottsági helyeket és válaszlóilÓI elvetr, nagyrészben men
"a,.dr. Heinrich Dezső távozásával megüresedett aljegyző-szoJgabirói tegetözéssel töltötte, ki, de' ugyanak-
'állást _töltötte be a kÖigyülés. kor nem felejfkezell meg sulyo;;an

<A többi tárgysorozat i tárgyak gyors elintézést nyertek. Megem- vádbini' is. Ki1iint az is elbeszélésé·
litésre, méltó,. hogy Gyoma község 10.000 pengő· segélyt és :11.250 pbö', hogy jó rádió összekölletése

,várme,.gyei, kölcsön! kapott közvágóhidjának létesitésére. ,van Endröddel a:lnak "dacára, hogy
nem igen iátluk ill forogni. Minden-
-rölfud és jól'vanérlesillve arról az
elégedellenségrö l, amely mUködéséi
kiséri. ,Azt: a, magatartását,. hogy ke,
rUlerében t s '"különösen Endrődön

nem sokszor voll, azzal a vádda I
forditolla ,!ki sarkaibÓl, hogy most,
amikor gyakrabban kijár a tanyákra,

,ezL!róják ,fel.bünéUI. :Arra .pedjg,

r
t
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ll' képviselőtestület
november hó ·19-én több' fontos
tárgyban rendkivüli' közgyülést tar
tott. Igy elsősorban elhatározta,
hogy a fölYllmatban levő főjegyzői

lakás és .bikaistálló épitési költsé
geinek hiányzó reszét a törzsvagyon
alap tulajdonát képező részvények
értékesitéséből fedezi. Ezzel a hatá·
rozattal azt óhajtotta elérni, hogy
ezek az épitkezések ne vonjanak
maguk után pótadó emelést.

Kondorostanyaiaknak azt a kéreJ
mét, hogy özv. Iványi Jánosné föld
jétől kezdődőleg a békési határ feJé
a község gyalog mezsgyét nyisson,
elutasilotta, mert ebben a tárgyban
az előző közgyülésen már állást
foglalt a képviselőtestület olyképpen,
hogy amennyiben érdekeltek, a szük
séges területet 50 filléres négyszög
öienkénti áron felajánlják, rendes
dülőutat fog nyitni. Kk. Zrena Lu
kács iIletőségét nem ismerte el, mert
hozzátartozói csaknem négy évtizede
innen elköltöztek. Hornok János
kondorostanyai lakosnak haszonbér
fizetés halasztást engedélyezett. Az
üresedésben levő két irnoki állást
január l-től ideiglenesen helyettes
utján betölteni rendelte.

A tehénjárási dijakkal még min
dig hátralékban van 12 egyén s
minthogy ezek ismételt felszólitás és
sürgetés dacára hátralékaikat nem
rendezték, a képviselőtestület utasi
tothi az elöljáróságot, hogy a költ
ségeket peres uton hajtsa be. Tu
domásulvetle a közgyülés, hogy a
téli tüzelőanyag beszerzését az elől·

járóság zárt versenytárgyalás utján
az Endrődi Kereskedelmi Rt. és özv.
Vaszkó Albertné helybeli fakereske
dőktől eszközli. Az iparostanoncis
kolai tanitó óra-többletdijait meg
szavazta és az uj ugari utnál feles
legesen visszamaradt területek eI
adásához elvileg hozzájárul!.

Tudomásulvette a közgyü[és a
gyulai kir. törvényszéknek 8alogh
Istvánné sz. Timár EteI kisajátitási
ügyében hozott határozatát s egyben
a szükséges fedezetről gondosko
dott.

December J4-én tisz/ujitó gyfilést
tartott Endröd község képviselő

testülete dr. Sorbáll Jenő elnöklésé
veI, melyen a nyugalomba vonuló
Makkay József helyére ifj. Dinya
Vilmos eddigi kisegitőt helyettesi
tette be a képviselőtestület.

KfilteriUeti szentmisék
December l-én a varjasi és po

Iyákhalmi iskolákban, december 26-án
az öregkerti és csejti iskolákban,
január 9-pn az öregkerti és tanitó
földi iskolákban mutatunk be;<zcni- .
miséket. A távolabbi iskolákban·
csak akkor, ha az ut javulása ese
tén kocsival kimehetünk.

Templvm búcsúk. 8ékésszent~

alJdráson november 30-án, SzelIt
Andrá, apostol ünnepén tartották
meg a hiv('!( lIagy tömegének jelen
~tében a templom búcsú napját.
Oszinte sajnálklJzással értesültünk,
ho~lY egyházmegy" nk főpásztora:

dl. Lindenberger János apostoli kor~

mnnyzó l etegsége miatt nem utilz··
ha101lle a bucsu ünnepségre. A szen!
misét Feltzt'r József pápai kamanis

I végezte, aki egyutta! mélyen átgon-
dolt, nagysikerü szentbeszédben
méltattél az ünnep jelentőségét.

filléreibőJ épült szenthel!.) szentelési
ünnepség én me~jelenik a munkások
minisztere is., Ai egyházi szertartás
u lán nagyhatásu beszédet mondott
Bornemissza miniszter, me ly tarul~

ságul szolgálhat az ország öSszes
munkásának is. "Három templom
van e téren -- mondotta többek
között. - Egyik a most felszentelt
lsten háza, amely hitet és vallá~:os

ságot önt belénk, hogy Isten löké
letes teremtményéhez méltóan éljünk,
a n,ásodik az iskola, a tudomány
és hazaszeretet temploma, a har
madik pedig a tárna, a becsületes
munka temploma. Ha a munkások
továbbra is áldozatos lelekkel járnak
e három templomba, akkor szolgál
ják legjobban a maguk, csaladjuk
és nemzetük érdekeit."

Hóman Bálint kulfuszminiszter
i'5 a tnagYllr~ág kulturális fejlődését

jelentő és általános elismerést ér
demlő adatokat sOIolt fel egyik
kepviselőházi beszédében. Az elmult
öl év alatt 1819 tanterem és tanitói
lakás épült az országban. 1127
analfobéta-Ianfolyam 36 OOO- rel csök- .
kentelle az irni-olvflsni nemtudók
számát Az utolsó 2 évalill! 385
uj tanitól rendszeresitek. Meqcáfol
hatatlan Hdatok azok ellen, aldkha
mis beállitássHI azl t(.'rjesztik, hogy
íj kormány télleniii nézi a bajokat.
Vajjon e hírhedt naqy~zájuak felét
is végezték volna e ?

Békésmegyében legtöbb tanuló
a k::Jtolikus iskolákba jar Hát ennyi
katolikus van a vármeqqében? Azt
híttük, hogy törpe kisc bbségben
vagyunk. Legalább is egyesek fé
léllk meghunnyászkodása ezt hitetle
ej sOKakkaI.

llz Endröd-Gyomai Takarék
pénztár rt. Endrőd, illdomfÍsára hozza
a gazdaközönségnek, Ilogy a báró
Huszár Lászlóné féle póhfllmi bir

<tolf'eladásál rnegkezdelle Méltá yos
árak és kedvező feltételek! Érdek
lődök forduljflnak az Endrőd-Gyomai

Takarékpénztár-hoz. hel viiéz 8a
ranY'li István ügyv. igazgató minden
felvilágositást megad.

Jklunkásház szentelés. Az
endrődi Földmivelö es Munkasegy
lel ujonnllll épült agylefl11ét decem
ber t9-én déli féJ lL óravor szen
teli meg Csernus Mihály apát-ple
bános. Az ünnepségre hivatalosak
nemcsak a helybeli munkás és kis
gazdakörök, de kilátásba helqezte
eljövQtelét a járás közszeretetben
álló főszolgabirája; dr. Sorbán Jenő

is.
II kondorosi templomhajójá

nak és szentélyének kifestése bete
jezést nyarl. Fölföldy Mihály fe5to
müvész, saját tervei szerint, a ma
qyar szentek életét ábrBwló . 4 fal
festménnyel diszitelle a templom
belvilágál. A szép müvészi festmé
nyek általános tetszést arattak és
szakértői vélemény szerint is. ugy
tervezés mint megoldás szempont
jából elsőrangu müvészi alkotások.

Körösladányban Szeplőtelen

Fogantatás-ünnepén ünnepelték temp
lomuk bucsuját. Az esős idő nem
akadályozta a hiveket, h0S1'Y ~zép

számban ne jelenjenek meg. Igen
sokan járultak a szentgyónáshoz is.
Az ünnepi szentmisét fényes segéd
lettel Csernus Mihály apátplebános,
a szentbeszédei Fefzer József pápai
kamarás, esperes mondotta. Délben
az egyházközség vezetősége • bucsu
ebéden" vel! részt Fehér Lajos pá
pai kamarás, esperes hires asztaláná!.

, Dr.' Serédi Jusztinián biboros
hercegprimás nagy beszédet monciott
a Szent István Akadémia ünnepi
közgyúlésén, melyet Pázmány Péter
halálának 300 éves évfordulójánal{
megünneplésére tartott. "Akkor mun
káljuk - mondotta az ország fő

papja - legbiztosahban a nemzet
javát és országunk integritásának
visszaállitását, ha Szent István" és
Pázmány Péter szellemében a ma
gyar polgárok legnagyobb részét
összefogó keresztény alapon bizto
sitjuk a nemzet politikai egységét
és ezen a legegyetemesebb és leg~

biztosahb alapon keressük a nem
zetközi kapcsolatokat is" "Az egy
ház nem politizál. Azonban annak
magyar tagiai az isteni és egyház
törvények keretein belül ép ugy po
litizálhatnak, mint bármely más ma
gyar állampolgár I A politizálás -
felfogásom szerint - azt jelenti,
hogy a köz javára vezető sokféle
ut közül ők is szabadon vdlaszthat
nak l" "A török járom alul a keresz
ténység mentette meg Milgyaror
szágot, épugy 11I0st is a keresz
ténységben van legbiztosabb remé
nyünk. A nagy Pázmány példája
ŐSi ha9!Jományainkhoz hiven Szent
István vallásosságat és vallásos ha
zajissságát kövessük

Diszpolgárrá választotta Doboz
község dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik
Béla főispánt. A község képviselő

testülele jegyzökönyvében örökitette
meg azt a sok jót, amelyhez Dobo ~

a főispán jóindulatából jutott. A falu
nagy gazdasági, szociális és kultiJr
fejlódésnek indult. a főispán támo
gatásával. A vármegye népe ő3zirite

örömmel látja főispánunk értékes
munkásságának legujabb elismeré~

sét és gratulál Doboz közzég kép
viselőtestületének bölcs elhatározá
sához.

Delbos francia külügyminiszter
járja a kisantant fővárosait, hogy a
középerópai francia befolyást erő~.

sitse és a német-olasz 'erősödést

visszatartsa A katolikus Varsó nem
nagyon becézte a szovjet-b~uát

franciát. Románia szokRsához hiven
.viszontszolgálatot és anyagi támo
gatást kért. Belgrád nem akarja
feláldozni Csehország kedvéért ér~

tékes gazdasági kapcsolatait Olasz-,
és Németországgal. Prága remeg
és Berlinnek akar "biztonsági szer
ződést kötni", mert a szovjet had·
erejét nem látja eléggé. erősnek,

Franciaország pedig messze van.
A szerb diákok nagy tüntetést ren~

deztek Delbos mellett. II tüntetés
vérbe fulladt, egy diák meg is halt.

Mussolini szakitotta "genfi
sóhivatalJal": a győző államok menst
várával : a NépszövetséggeJ. Eddig
nekünk se sok hasznunk volt belőle.

Kelet. Amig az európai diploma~
tákutazgatnak és vége-hosszan ta
nácskoznak, Japán keleten legázolta
a világ legnagyobb birodalmát:
Kinát. Már a fővárost is elfoglalta.
Ugy véljük, ez csak egy pihenő

állomása lesz. A kétszáz milliós
Japán 5-10 év mulva valóban "a
sfÍrga ves7.edelmet" jelentheti. Azsi~
ában nem sokáig "g!.)armatositanak"
az európai nagyhatalmak;

Tanulságok. A magyar munkás~
ság nagy pártfogója, Bornemissza
Géza iparügyi miniszter az elmult
napokban résztvett a komlói bá~

nyásztemplom feJszentelésén. Fel
emelő látvány, amikor li' munkások

megremegve a-o szeretetr.ől kezdell
beszélni; de akar. hogy.' erőlködÖtt,'
nem tudolt ennek az érzelemnek
megfelelő magasságára emelkedni,
va 16szinfileg ezért,' mert' mindazok a
dolgok,állilá!i6k;-ameJyeket beszé
dében az .l1ra~ra'';köz~égi igazga~

lásra' felhozoIIf; ebben, az emel ke
désben 'őr" és, szÓnoki' képességél
éfezhelőleg"gárollák és a hirdeletl

.naey; szeretetnek zálogáúl odadobta,
szivét~:a fűni hust ~ h06ymiu
tán egyebet adni nem tud, azl hasz
ntl/jtlk 'az 'endrOdiek jó egészséggel.
-, Vásárhelyi József' kövel kezelt a
programmon, aki debreceni ember
és főrendi'::há::o;i lag. Ű igenis cáfol~

la Kasnyát és állitolta, hogy van mi·
ről beszámolni. Be is számolt egy
marék merész adatlal közgazdasági
helyzelilnkszomoru helyzetéről és
kuszállságáról, a kartelekről. Aki a
beszédjét jól. megfigyelte, ismét azt
az következtetést vonta le, hogy mé~

gis csak válaszlás lesz és hogy Vá
sárhelyi Ur a főrendiházból az als6·
házba készül II

,. Végez~\OIegy szerkesztő ur szó.;.
lolt röviden. Röviden azérI, merI az
emberek már csilstül igyekez.tek ki·
fele a kapukon. Sietetl hát él mon
danivalójával, amelyben lud1uJ adta
az endrődi válasltóknak, azt alényi,
hogy a FUggellen Kisgazdapártbé/n
szám feleli foglalnak helyeI a jogász
emberek s igyekezell kimagyarázni,
hogy ez a helyes állapol, jogászra
is szükség van, ,mert a magyar em~

ber jogász nél kOl (értsed : per nél
kUl) megélni nem lud. Ez az"Ur vál~

lalla magára, hogy azt II nyilatko
zalol, amelyet Eckhardt Tibor volt
hivatolI meglenni a tr6nkérdésben, ö
tegye meg. Erre a nyilalkozatra,
amely köntörfalazásnál egyéb nem
volt, csak annyit vá13szo1 az endrődi

polgárság, hogy a király kérdést nem
lehet 'ködbe ,burkoJni, 'mert a királyi
hatalom ebből már régeri krislálytisz
tán kiemelkedell és szent Isi ván ko
ronájának fényessége áltörte ezl a
ködöt s az endrődiek szivében ki~

lörölhetetlenUl besugárzott, meri az
endrődi' értelmes válaszl6polgárok
nem köntörfalaznak, hanem követp./ik
és várják; haza' ..::... a' k i r á I Yt és
vele az on~zág jobb jövőjét I

Itélt a biróság. Megdöbbentő,

szégyenletes kettŐs gyilkosság tör
tént kÖzségünkben . a folyó évben.
Az egész ország összes lapjai hoz
ták gyalázatunkat. A legénygyilkos
csak két, és fél évet, az apagyilkos
Hanyecz . Lajos 15 évet kapott. A
sok mágzat' "eltünések"· után nem

. is olyan feltünő. Ha az atya és anya'
sajnálja az életet parányi magzatától,
miért becsülje a gyermek a szülő

életét többre? Lám az Isten bün
tetése l? ..

Murgács Kálmán. A községünk
ben 'jólismert és gyönyörO nótái ré·
vén közkédvp.1I dalköltő és zeneszer·
ző kiadta· összes •verseit és nötaszö
vegeil, melyeket saját maga szerzelt
"Lelkem Hullámai" eimen. Az izlé·
ses és szép kiállitásu kölel körilI
belOl l. hóriapja hagyla el a sajtót
és máris. országszerte nagy sikerl
aralotl. A vers kötetben rátalálunk a

nótáiból már megismert igazi mély
érzésekre, nemes és liszia érzelmekre,
mini az anyai szerete!. az izzó haza
fiság, a vig és szomoru élményekre,
~. az egyszerUségre. A kötel a Jegy.
zök OrszAgos Árvahaz EgyesUIete
adta ki (Budapes!, Üllői· ÚI 31.), de
beszerelhető magAnál a sierzőnél is
(Budapest. József ucca 26) Bolfi I
ára 3 pengő, akik a· szerzőlől szer~

zik be, 2 pengöértkapják.



Endröd,l ~37. deéembe'r' 15.

__ nl _

HIMNUSZ
A BUDAPESTI EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUSRA. *

:~ .Ftjldanyó" jósaga./ ;':, .',I
,,' .. ' '(ApítYpailg·'te'rjedé~e.y~· ..-, ,

Szel~~yó uj ruhát'v~tt le'ányainak.
Forgóka fodrosra varratta meg; Mi
kor kész lett, Forgóka egyszerre

.nagyon· hiu lett. Örömében táncra
perdült.. Rá"rá lépett szegény kis
pitypangra. A magja kiszóródotl.
Hogy-hogy nem, ráhullottak Forgó
ka ruhájára. Forgóka le akarta ráz
ni magáról a magokat. El is érte
célját. A figyelmetlen kis magok
másfelé néztek és Forgóka lehullaj
tolta őket. Amikor leestek megis
Ínerkedtek földanyóval. Földanyó
szállást adott nekik. Befogadta öket,
jól érezték magukat és kihajtottak.
Igy lett pitypang a mező disze.
Milyen jó az lsten, bölcsen rendezett
el mindent. .

Im, a boldog jeruzsálem
Már kitárta ajtaját,.
Messiást vár· szent örömben

. S lelkét, hála hatja át:
'Diadalmi éneket zeng
Bánatföld szép városa,
Szivet igér és e szó szent,
Melyet meg nem tör soha.
Kik az Urért lánggal égtek
Minden népek, nemzetek,
Az Oltári Nagy Szentségnek
Dicsőséget zengjetek I

lÓk iéIekben mennybe vágyt9k,
Ime, itt a szent határ,
A mennyország néz reátok,
Jézus áldott szive vár.
Milljó oltár füstjét hozza
Együvé e pillanat,
Száz nép ajkán szent hoz~nna

S az egek megnyihlOak.
. 'Kik az Urért lánggal égtek,
.Minden népek, nemzetek,
Az Oltári Nagy Szentségnek
Dicsőséget.zengjetekl

Mintha édes álom volna ...
Boldogan nézd, ős Buda I
A hitélet ostromol ma,

, Nem pogányok bősz hada,
. !?zent folyamnak partja síkján

Unnepórát tart az Ur,
Szent kegyéről biztositván,
Szent falad nál elvonuL
Kik az Urért lánggal égtek,

I Minden népek, nemzetek,
Az Oltári Nagy Szentségnek
Dicsőséget zengjet~k I

~ Zen~srtés fenntartva.

Egy fa regéje
Éppen .. tavaszka uralkodása alatt.

láttam világot. Sokszor szenvedésben
volt részem. Tavaszka ugy lebegett
felettem, mint egy tündér.. Egy szép
napon· megérintett varázspálcájávaJ.
Rügyezni kezdtem. Üde zöld leve
leket hajtottam. Egyszer aztán nap
apó lépett a trónra. Sugarainaknagy
részét reám bocsátotta.· Azt hittem
kiszáradok. Az évgyürüim is sová
nyabbak lettek; Mikor beköszöntött
az ősz, nagyon sanyraru sorsom lett.
A leveleket,amelyeket felneveltem,
megvédtem, elszakította ölelésre ki
tárt karjaimból. Akkor én szeme
imet felemeltem az égre! fohászt
190ndtam az egek urának. Ahhoz,
aki minden veszélyben megsegitett.
Meg~: is segitett, elküldötte télapót
és kabátot szabott csupasz, tehetd,

Köztünk jár az Égi Bárány,
Rejtve kenyérszin alatt, ....

. Kiketmegvett vére árán,
Szent lábához hullanak .•.
.s. a világnak négy égtája,
Qshegyeknek hajlatin
Osszehajlik védve rája,

.. Mint virágos baldachin.
Kik az Urért lánggal égtek,
Minden népek, nemzetek,

.. Az Oltári Nagy Szentségnek
Dicsőséget zengjetek! .

jámbor lelkek táborának
. Megjelent a Szent Titok,
A mindenség szent Urának
Térdet-fejet hajtsatok.
Drága áldás, mit szívünk nyert,
Zengjen hálánk szent dala,
Aldja jézust a világ, mert
Boldoggá lett általa.
Kik az Urért lánggal égtek,
Minden népek, nemzetek,
Az Oltári Nagy Szentségnek
Dicsőséget zengjetek f

Fenndobogjon már a szived,
yondgyötörte, árva nép
Es magasztald a szent évet,
A dicsőség ünnepét,
Mert veled vana Megváltó,
~tiéd a győzelem,

Orömdalra k,ylni méltó,
Magasztald Ot szüntelen.
Kik az Urért lánggal égtek,
Minden népek, nemzetek,
Az Oltári Nagy Szentségnek.
Dicsőséget zengjetek I

UJHÁZl MIKLÓS
endrődi főkánlor

len ágaimra. Ezalatt a bunda alatt.
pomp~san. átaludtaw·· ~ .telet ,: , ;

A mező ősszel··

A mezőn minden szomoru és ki
halt. A rét elves'ztetle· üde zöld szi
nét. Bizonyosan az ősz a zöldfesté
ket mind ·az uj buzára festette. De
ni-ni ott egy ökörnyál lengedezik
felfelé az égboltozat felé. Biztosan
rajta utazik egy kis pók. A rét szé
lén levő fák is szomoruan bólogat-

. nak. A nyári napsugár kifakitotla
lombruhájukat olyanra, amilyen az ő

szine. Faanyó még ezeket a levele
ket is féltö gonddal ölelte magához.
Mig egy biborvörös hajnaion . meg
érkezet.t szélurfi a család háborga
tója. Edes szóval csalogatta, hivo
gatta táncolni a faleveleket. A fale
velek kezdtek hinni a csábitásnllk.
Faanyó hallani sem akart róla. ~víig

egyszer a falevelek elszöktek tán
colni. Keringőt táncolva lejtett ek le
a földre. Szélurfi pedig·· gunyosall
kikacagta öket. Faanyó megsiratta
elveszett gyermekeit és könnyes
szemmel készült téli álmára.

Az utazó Csöpi.
(A vizesepp utja.)

A kis harmatcseppet ott találjuk
minden virág szirrnán. Hogyan ke
rülhetett oda? Ez csendjlmindhyá
junknak ajkán. Késő ősszel .szippan~
totta föl· fára alakjábllo csillogó
villogó hintaján a napsugár. Fenn
találkozott sok-sok testvérkéjével.
Felhöanyó egybegyüjtötte őket.

Egyszerc3ak meglelt a lakás es le
pottyantak a földre. Volt olyan,
amelyik a hortobágyi halastóba esett.
Megbámulta az ezüztpikkelyü halakat.
A másik a kéklő Adriába zudult.
~egszerencsésebb volt a kis Csöpi.
O a Dunába esett. Megbámulta fő-

.városunk, sok szépségét. A citadel
lát, a király j palotát az országházat,
a hajókat, csóriakokat. Mikor·. jól
széjjeln'élett, elpárolgott. Ahogy fel
ért, Télapó már várt rá, Elbeszélge-

tett vele. Eközben megdermedt Tél·
apó hideg leheletétől. Télapó öröm- .
mel vitte az ajándékot a kristályos
jéggolyót unokájának.. Zuzmarácska
e1iátszogatott vele. Hogy-hogynem
egyszercsak kigurult .il felhők kapu
ján. Utközben meleg légáramlat érte
s el61vadt. A Földközitengerbe esett .
A tengerből elpárolgott és a virág
sziromra jutott. Eit olvastam ki a
virágszirmon ülő kis hannatesepp
szem6ből. Csatlós Gábriella

. el. isk. IV. o. tanuló
____T_'IlII!"_?eMlillSIli-:lllZ_lIlIIllT7ET1Il1::l1lI::lW_IiII__

Balai ZSiga laUDIe hiUSeges·
hom8janoz Uoari nl81éhOZ.
K\::dves Egykomám máté I
Az- áldomás utan, amelyet Ecz

hard apánk böcsületire akartunk
elfogyasztani, de aztán nagyszivü
Kasnya testvér bukszája reményé
ben élvedzénk, két napig az ágyat
nyomtam. Olyan rettentő hascsika
rásom vót, hog,y majd befedöglötlem.
Sokat töpreng tem azon, vajjon mitül
ugyan?
. E!ős.lör II borra veték. Zavaros,
no meg savany II is vót az a kürti
vinkó. Kissé gyanakodva fogtam
hozzá, de aztán eszembe jutott az
öreg Pál sógor· óvatossága, aki
itatás előtt meleg üdőben mindig
azt mondta a béresinek, hogy "hal~

lod-e hé, kóstold csak a vizet áb~

ban a vályuban,lIem poshadt-e
meg, hogy ihatnak~e belöle a mar
hák"· és csak azután engedte a
drága jószágot itatásra. Hát én is
körülspekuláltam a helyzetet, s
amikor azt láttam, hogy se neked,
se annak a bibic. Matyi sógornak
nem árt, hát én is csak ráfanyarod-
tam. Ez hát· nem árthatott. .

Aztanaz. a csudásan finom tő~
töttkáposzta·;;jutott a'z ·eszembe,·
amilyet c,,>ak·az én drága·· komám~
asszony tud főzni. Erről ugyan itt
hon nem vallottam semmit, mert
letl volna mil hall!=fatni az anyjuktól.
Amikor ugyanis hozzátok indultam,
még apitarajtóból ·is utánnam kiál~

tott, hogy· vigyáz7.ik kelmed, nehogy
halá/ru tömje magát a tőtöttel? 
Először felgerjedt bennem a férfi
virtus, hogy olyan embér vagyok
én, akinek még azt isefőírja az
asszony, hogy mit és mennyit egyen?
De aztán a három .. órás gyaloglás
lehütött, oszt igé1za~ adtam neld.
Mértékletesség az élet sója, mondja
az öreg kántor, igy hát én se et
tem, csak nyolc bundást. Erre se
veték, hogy ártott vóna.

Nagy tőprengésembe beleszól az
asszony, hogy mondjon kend mán
valamit, hogy mit szavalt az Ecz
hard? Nem vót itt, mondok. Nem-é
fordult felém csodálkozva a BoTis.
Hát aklwr mi a fészlíes nyavalyá
nak ment kend haza? Hát azt hit
tük, felelem, hogy ha nem gyütt az
ósszel, hái legyün most. De bizony
otthon maradt. Aszondta II Dinnyés,
hogy béleg lett II menyasszony.
már mint az Eczhard. No még ilyen
bolondokat sem láttam, zörögte Bo·
ris, mint kentek. Hát· hogy lehet
egyembér mennyasszony. Eddig
mindig vőlegénynek hitták kendőket

abban a korbnn. Hát a kisgazdapárti
kővet urak olyan hamis nagymesIe
rek, hogy asszonnyá .változtatják a
férfiembört? Oszt maguk· mind· be
vették ezt? Képzelem, hogy mit
gondoltak magukról azok a c'ava
rós eszü pesti urak?' Mert még azt
mögérlem, hogy Eczhard vőlegény,

ozt menyasszonyt keres. De hát van
őneki hitesasszonya is, választóke·
rülete is, hát csak nem akar kettős

házasságot elki)vetni l? Nem értéd
te asszony, intpttem le őkelmét. I\'
nép kég!Jeil értélle . a Dinnyes a

völegény alatt. Ugyan ne· ~,tökélet~

Jenkedjenek, vágott· vissza >Boris'~
Látszik, hogy ebéq után 'vóták, azt
nehezen fogott a tok fejük, Ker:
dezze meg Kasnyat, ha találkozik
vele, hogy lehel-e másik asszonyt
szerezni,. amig a törvény·· el nem
szakitja üket. Ö pesti ember, meg~
ozt sokmindent tapasztalt· majd
megfelel kenetnek, mondá nagy fö~'

lénnyel oldalbordám. Hát· ó.d·· miröl
szamólt be a Kasnya? ,,-,:.' ·kérdé:
nagy kiváncsisággal ., tovább.~~".H~t:
aszondla, hogy ő nem tud. beszá~
molnt semmiről. Helyettük elvégez·
mindent a Darányi, mert. a Darányi'
nem az egységes párt minszterelriö
ke, h,ltlem az övéké. Hát·most már,
nem csudálom, nogy fáj kendnek :.a:
hasa, röhögött nagyokat Boris. IJyen .
balga embereket még sohsem' IM·'
tam. Összebeszélnek nekik miiide:h~.
féle bolondgombát, szépen·· ;beve~'
szik, áldomás· isznak ,rá, osit ': fáL: a' .
hasuk. . . ,.. :',;' .:)

Hát ugy megszBpult édes egyko.;.;
rnám ez a nyelves asszonyszemély,
hogy egész beleizzadtam. De talán
ez segitett, mert mindjárt könnyeb';'
ben éreztem magamat.· :

Azóta is sokat jártatom az eszém
avasarnapi szavalatokon.. Rá, Is.
gyüttem valamire.. /\zl· mondtáK;
hogy Eczhard beteg: Két nap' im~l- .
va meg azt olvasom, hogy össze~
akasztotta a patkót a Hóman ··~:nii.;.,

niszterre1. Vagyis fennvolt .·az or
szágházban, otl viaskodott, 'tehát
komolyan beteg nem volt. Osz-t eni~
lékszel-e rá, hogy· több(m kérdez
tük, hogy hol van hát a Tildi~· l1a·
már a vezér nem jött?; Aztmond-'
t<'lk, az is beteg. A . manó ,-látott
ilyent, hogy mind belebetegszik~ha

Kasnya hivja Endrödre, őke!....·, Hát
iszen igazat. mondot! az'egykori
tábornok az altisztjeire, hO~J!l·· töb~'
bet; er egy egésis'eges -számM,~mint

egy beteg oroszlán, .de . azért ~ 'he
tartsanak bennünket utóvégre., min-·
den kinek, hogy hozzánk bárki;,.jön
is, nekünk tetundrák. ' .,' '

Hanem a sziv ajártlásnak ·ugyan::';
csak felhördültek a balai szomszé~

dok, amikor elmoiJdtam,·hOgy.Kas;,;
nyától azt kaptuk. Aszonták, hogy
ők ugyan eqyszerü zsellér emberek,
de az ócskapiacon még sem vesz
nek uraságoktól levetett ünneplő

ruhá!. Kasnya is vót már tudoritisén'.
hány kerületben, elvitte, a - szive
egyik pártból a másikba, nag90n
kimerülheteU és megfásulhatottmár.
az "a font hus" ilyen sokfélepo!i-~
tikai szerelemben~ Hát csak' ·tartsa
meg· mBgánakés· régi politikai .ked':
veseinek. Igy beszéltek az atyafiak;
De azt is mondták, ·hogy ,ha, .jövöre

. még programmoinak, ::okosabb:. e(J1-.
bert küldenek tanulásraa· faluba,;
mert én mindent. beves;1:ek, azt· ugy
járok, mJnt az egyszeri' falusi ..'cse
léd, ~kit városi gazdája· elküldött
a mészároshoz, hogy van-e borju~

lába? Ozt mikor visszament, ,azt
IJlondta, hogy nem . tudja, mert csiz-.
ma vót a lábán..Szegény a mészá:-:
ros lábán kereste· ~ cOrjulábatMeg
is sértödtem erre· a . gorómbaságra;
ozt kimondtam nekik,Én sien-ve(j~k;

gyalogolok, hallgatom.· ai(·. ·~,\S~
fale-se farka, végnélkü ii szavaiato~

kat, belebetegszern: a:nagLj ,~~Idózát;':
ba, oit a' vtSgiri- olyan 'o' siariiá~iiak'

mondanak, hogy .. nerii::~)udom:J:.:b:()~
van a. borju. lába.• Hát édes egyko:
mám, ez a becsületes· kisgazda.:; fj~:

z"ttsége a mai idöben, ,És: ezf~ihd
: ":"-;'. aZátk·o~,kormjnYIH~k k9h~ri~

-nefjük. No d,,<iriiljd qle·gsegU-~,.beQ~
nünket a :Kasny~?1 _. ,.,.... ....

.. Addig is, mig találkozunk, agyba..
• föbe tisztel régi cimborád: Zsi.9a~'



6. }oldar Hármas...Körös Et1drőd'~'J937. detembét '15:

". :.

K,ÖZ,G;~Z D A S Á G

.! ,"", Fömunkatárs:

CSERNUS MIHALY

, . . . :

Az Endrőd-Gyomui Takarék~'

pénztár R.-T. mi n d e ryf ~Ie,

Endrődön
.: , >-:- o:·

ENDRŐO-GYOMAI

TAKARÉKPÉNZ rAR R., r/:
ENORŐD

Fi6kinlézef:: Gyoma. Tel.: Endrőd 2.

Folyósit rövid lejáratu::mezögaz
dasági kölcsönöket. Elfogad f~l

mondás nélküli betéteketa leg-
magasabb kamat mellett. '

-=z -_.

Népházi Szövetkezetben 'kitÜnö
., friss ~ rukat .olcsón Icap.

magas piaci áron

V ás á r o l!

Ha jól akarsz varsorázni ' ke
resd fel a "népházi kisboltost".

Nyulak ,vételére előjegyzéstel
elfogad, a Vadászrnester, (Ki~

rály-u).

Ja~Titások szalnizerü,," és fe~

lelösség mellett készülnek.

I\J:agy választék I
Órákban, éksze~

rekberi, diszörák.
d i 's zé b r e s z t ö k I

d ,;,S z t á r g!J a k,
s'z em üv e g~;e'k

HIRDE~TÉSEK

(Schwartz ~ház.)

g ap o n él n em"ííJ

II Katolikus Népszövet...
ség Temetkezési· ,<,

Segitőp~nztára '
utján mindenki könnyíthet azelhalá-:-:
fozás miil!! jelentkezógondon, m,eg;-,

nyugvÁst szerezhet magl'lnak és ; >

családjának.

Iratkozzél{ be taglll
Tagfelvétel és a dija!{ befizetése az
Endrőd - Gyomai Takarékpénztár
Rt -nál Endródön, Tag lehet minden

Pt-65 év közötti egyén.'

Orvosi vizsgálat nincsen!

Legkissebb havidij 50f~

Kongorác~ János könyvnyomd6ja';

Törökszentmiklós. Telefon 21.:

"A7. Egyházmeg!,lei· Hatóság
1238/1934 sz. engedcHyével."

Szerl{esztésért és kiadási!rt' felelős,:
W llLTHIER GYÖRGY ,

Endrődi népesedési
adatok nov. 15...dec. 15...ig

Keresztség szentség-ében részesül·
tek: Majoros Vincé földműves leá
nya Katalin Erzsébet. Tóth Vilmos
fia György Vilmos. Tóth Imre föld
müves leánya Veronika. Rojik István
földműves leánya Irma Piroska Ti·
már János munkás leánya Erzsébet.
Kiszely Lukács kovács fia Béla
László. Szabó Róza háztartásbeli
leánya Róza Margit. Bukva János
munkás fia János. Dávid Imre föld
műves fia Géza László. Czikkely
István földmüves leánya Erzsébet
Luca. . Farkasinszki János leánya
Mária Eva. Hangya Eszter háztar·
tásbeli fia Béla Lajos. Oláh' József
földmüves leánya Gizella Regina.
K!inghammer László lanitó Leánya
Ildikó Edit Cecilia. Timár István
földműves leánya Maq;it. Hunya
Imre asztalos leánya Kal,alin Erzsébet.
Fekécs József napszámos fia, Imre
Ede. Ugrin István mérnök leánya
Gabriella Mária. Dávid András fia
András István.

Házasságot kötöttek az Ur oltára
előtt: Köles Elek földmüves rk. és
Fekécs Erzsébet Mária rk. Swjó
Vince földmüves rk. és Farkasinszki
Anna rk. Gyuricza István csizmadia
rk. és Pelyva .Etelka rk. Hegedüs
Vince földmüves rk. és Szabó Etel
ka rk. Balázs Lajos földmüves rk.
és Vaszkó lVIária rk. Duda János
földmiives "k. és Paróczai Katalin
rk. Mikó Mihály földműves rk. és
Sl,mola Irma rk. Vurju Imre föJd
müves rk. és Gyuricza Franciska rk
Gonda Gergely munkás rk és Smiri
Etelka rk. Timár István földmüves
rk. és Timár Eszter rk. Gyérai András
ág. ev. és Gyuricza Franciska rk.
Kulik János földmives rk. és Gácsi
Veronika rk.

ELhunytak az Urban: Szelei Izidor
59 éves, gyomorrák. Bukva Etelka
58 éves, szervi szivbaj és veselob.
Gonda Bálintné Hornok Viktoria
26 éves, tüdi>gümőkór. Timár János
6b éves, gyomorrák. Pintér Bálint
10 éves, hörghurut. Gyuricza András
:3 hónapos, hörghurut. Drakó Imre
14 éves, önakasztás. Giricz Mihály
81 éves aggkori gyengeség. Timár
S. István 69 éves, tüdőgümőkór.

Mész:íros János 69 éves, hashártya
Iob. Szmola Máté 67 éves, szivtöl
eredő nehéz légzési roham. Dinya
János 73 éves véres agyg-uta. Timár
Irén 23 éves tüdögümőkór, Timár
Ilona 43 éves tüdőgümökór, Dinya
László 3 hónapos bélhurut.

Eljegyzések: Timár János cipész
Kurilla Annával, Sipos Imre kubikos
Dávid Juliannával, Timár Károly
munkás Vaszkó Honával, Balázs Má
tyás munkás Buza Etelkával, . Hege
düs Vince cseléd Fülöp Mariával,
Rónai János csendőrtörzsőrmester

Knapcsek Máriával, K. Szilágyi
S<i.ndor földműves Hanyecz Honával.

l igérte ~ munkák tömeges megszer-

I
z~se ~s, a ,kielégitő munkadijakfize
tese Jranyaban. " ", 'l 3. - GY<1fJjl/papla,i· késiitést is
célul tüztük ki.- Kialakult ter
vünk, hogy kellő befektetést szerez
ve, tömegesen készitünk olcsó és
jóminőségü, finom kidolgozásu, ik'en
meleg gyapjupaplanokat s arra hely
ben; a könlyéken és Budapesten is
szerzünk piacot. 0-

A Főispán Ur Oméltósága a Házi
ipari Szövetség helybeli csoportjá
nak P 300.- segély kiutalását he
lyezte kilátásba.' Ha ezt az összeget
megkapjuk, ugy nagyobbszá{llban
megkezdhetjük a. munkásnők ,foglal
koztatását, ki\oáltképen az ismétlő

iskolás lányok foglalkoztatását, hogy
keresetükkel ök is hozzájárulhassa
nak családjuk téli szükségleteinek
fed~zéséhez. '

H Békésmegyei
Háziipari·
Szövetség

helyi biZ0ttsága a helybeli "Nep"
csoportja és a helybeli Női Liga
tagjaiból megalakulva már október
hónapban megkezdte müködését.
Három szakosztály t szervezett.

1. - Tarkahimzés. - Tóth Jó
zsefné vezetése alatt már hét éve
dolgoznak himzőnők. Eieinte csak
néhány munkásnővelhímeztetett, ma

.már 87 szépen dolgozó, hirm:őnőt

foglalkoztat. SzámUK azonban nap
ról-napra nő.

Az idei szezon októberben kez
dödött, de nagyobb tömegben csak
a mezei munkák elvégzése után je
lentkeztek a munkásnök. Eddig fel
dolgoztak októbertöl 2072 darabot,
gyermekruhát és b!uzt;. amelyért P
830'42 munkadijatkaptak. CeIsze
rünek tartanánk ezen szineshimzést
minél szélesebb rétegre kiterjeszteni,
mert ebben az endrödi nök . feltünő
kézügyességgel birnak.

2. - Fontos volna az állami in
tézmények (klinikák,' kórházak, me~
helyek és kincstári ruhák) ruhaszük·
ségletein('k elkészitése...Ebben az
ügyben a Főispán Ur Oméltósága
legmesszebbmenő támogatását meg-,

:~.~. -. .: " '.

.. _.";

'- ' -'

Ga~9na eS" ,
állatáiak

,l, ,Gazdahét Hz Endrődi

1\z Orsi;~o: Magyar 'Gazda~ági ,Gyümö!cstermelő
Egy(>sülef;(OMGE),gaz<Íahelet lar- . Egyesület .'
tott ,Budapesten. ' é\, magyar mező- f. hó 5-én népes rendki;';üli közgyü~
gazdasági életnek csaknem minden lést tartoIt, melyen megjelent Gally
fontosabb' kérdésével foglalkoztak a János vm. gyümölcstermelési intéző

gyülé~~n c nagy,' ~zámban meQjelent és Pajor György a gyomai gazda-
sági iskola igazgatója. Agyülés

gazda ',vezérek. '.' célja elsősorban is a gyümölc~fák
'1\ '~épies" gazdálkodás fejleszté- téli védekezésének megbeszélése' és

sére "elengedhetetlenül fontosnak megszervezése volt, Gally János
tartják,a téli' gazdasági tanfolyam intéző ért~kes'és a hallgatók figyel
megszervezését mind~n járásban. mét állandóan lekötő'előadást tar-

tott, melyben megvilágitotta a f. év-
Sürgették a tejkérdé~ országos ben bekövetke~ctt nehéz helyzetet"

mego!dását,,: 8- mezőgazdaság adó- melynek következménye volt, hogy
terheinek; arányos csökkentését" a agyümölc'>ösök a védekezés dacára
gabona minőségi értékesitésének is folyó évben nem tudtak produ
bevezetését,-' a gabona tárházak fé- káini. Rámutatott arra, hogy a vé-

',dekezési munkálatok nem estek és
tesitését,,' a ,megindult csatornázIisi nem vesztek kárba, ~iután ha azo-
és öntözési,' munkálatok fokozatos 'kat nem' cselekedték volna, a fák
kiterjesztését, a mezőgazdasági ter- még lombjaikat is elvesztették volna
mény, és állat-értékesités további a. rendkivül nagy mértékben fellé
f~jlesztés~t. ' , . 'pett betegségek és rovarok miatt.

Eleve.nbe' v'ágó kérdések. Közel- ~ Részletesen ismertette, a gyümölcsö~
. sök téli gondjait és határozott utba·

rőr.~riri(injnden''gazdálkodót, Id- igazitásokat adott a legszükségesebb
csinyt' és~~nagyot egyaránt, szervezkedésre.

:Bennünket; 'endrődi~ket legköze-Pajor György ig-azgató hasznos
lebbről' -8' gabona magtár kérdése és értékes tanácsokat, nyujtott az
érint. 1\'Körös hajözhatóvá tételé- endrődi gyümölcstermelőknek, me-

. ,lyeket ő már Gyomán mint tapasz-
vei 'kpzségünk :jövő fejlődésének talat alapján szerzett. Kitért különö-
l~tali3PJáLjelenti ~rakodó és ezzel sen az aszalásra s összehasonlítást
kaptsoiatbana "'gabona-magtár lé- tett a déli és a hazai gyűmölcs kö-
t~si.tés·e;~~':' :.""< ~ :":' zött. Fejtegette az értékesitési lehe
','Főispánupk~ig~rte; hogy készség-:- tőségeket. Előadását a gyülés nagy
, figyelemmel jutalmazta meg.

gel támogatja község ünket jogos és A Smiri Vince és dr. Varga Fe-
mélt~,n~Q&,';'~~rdé~én~k,'tm~gvaI0sitá-" renc egyesületi pénztáros és, titkár
sában..\~~ ~":' ':'" -. " lemondása folytán megüresedeU
'~Lás.suiikca: dologhoz, nehogy' eJ- tisztségeket betöltötte és egyhanKu

k~ssüÍ1id", ;~ választással pénztárnokká Hunya A.
., " Istvánt" titkárrá pedig Honti Elek

irodatisztet választotta meg.
Hunya Lajos ügyvezető elnök és

Harsányi László elnök hozzászólásai
után azzal az elhatározással végz~

Jött a gyűlés, hogy egyik közeli
kétköznapi estén beható tanácskozá
son beszélik meg a téli védekezés
módozatait.

- Az!, elnlUlt h~ten nagyon ... lányha

volt a gabona piac. Csak· a tengeri
vásárlásnál mutatkozott némi erdek
lódés. :Hét vegén· valamit emeJked
tek'az".átak; de még' mindig 30-lJO
fiil~r~ei'~la'csoiJyabbak, mint ~gy
hónap~IŐtt vásárolták. A 80 kilós
tiszavidéki buzáért Pesten 21'-, 21'30
fillért fizettek, amely ár. nagylaposi
berakás mellett helyben 19,60 fil
lérnek felel meg. - Az Endrőd

Gyomai' Takarékpénztár gabonavá
sárlóüzeme ennyit fizetett mázsán
'kénL

Januárban Svájcba megindul a
buza kivitele, talán némi javulást
várhatunk ettől. Az árpa 15.50 -17,
it zab ,16.30-16,80-as, a tengeri
morzsolvapesti állomásolI 11.80
12 pengős árol! kelt.

1\z állatvásárdec. 13-án élénknek
mutai/{~i'ott:,mert·nagyobb tételben
~ásárolial( 'a"'Németországba száIli
tÓk. Dec. 17--től január 3-ig meg
szunika szedéÜ' sertések Idszálli
tása; ézen a két hét alatt áresésre
lehetünk elkészülve. Falusi kisgaz
dák:szedetr sertéseiért prirlla minő

s~gben ,1.02-l.0L( másodrendüeket
1..:.:..1.02 fillérért. vásároltak, a fe
rencvárosi' sedésvá5ároli.

A borjuvásár élénk volt. 1\ prima
borjukért 1.12~ l.tO fillért is fi
zettek.
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