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felelő.en'a Duna medencében
a magyarság . faji: és nemzeti
egyéniségének megóvásával, a
keresztény kultura és az em
beri civilizáció nagy . értékeit
megörizzük és tovább/ej/esszük
e I s ö királyunk elgondolása
alapján."

Örömme! közöljük Darányi
miniszterelnök bölcs es meg,.
fontolt . elmefuttatásat,mert
látjuk, hogy célkitüzéseiben
a Iegpagyobb magyar király
szellemének áldoz,. m~Iy, azt
követeli, . hogy ez a . sokat
szenvedett nemzet'keresztény
és magyar maradjon mind-

halálig. ..
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.Sziktalaj-jaMitástóE
nyilatkozott B'-foi~H~~{ :
, Dr~ vitéz Ricsóy-Uhlarik .iBéla'; J;;":'

:ispán kitünő közgazdasági 3Szaktu--
;dását és szociális gondol~tvilágát-.

dicséri azon tény, hogy a föisp)ini
szék elfoglalása után állami· kölésöh'
megszerzésévelfokozoUab'b .mérték~
ben. inditotta ,meg a.digózási , akciót~·'

A körösöntuli kisga?:dák.··közijl .
sokan jutottak immár kölcsöfihöz,

.amellyel hozzáfoghattak szikes. terü-'
Jeteik megjavításához. ...' ~",'

Endrődön nem keH ':ismertetni 'á
"digózás" (földterités) .• előnyét; ~Jde,

hiába. jönnénekpolitikll$Ok;;.föl,vilá~ .
gositani a népet" e fontos kÖ2;gaz~

dasági .kérdésről, Kinevetnék őket,

,mert 'még "francia zsebkendövei'"
liáz:tak, ,amikor az endrődLg~p;dák.

:m.árvégeztéka digózáS. ,~;ók-igyP~il .
:Wenckheim~uradalomfötj~ztjeLöt iV., .
,előtt jártak itt és vizsgálták: ,yari~ .
József gazdá1kodó '25 év élőtt'-''kíja'~\ .
vitott megjavitott szántóit> 'liz~'évf
előtt Vaszkó Pál gazdálk-odó .a"vár",
,megye törvényhatóságihi~ot~hoz .
nyujtott be indítványt a ..digó~as", ..
.elősegitésére. .

Csak megerősitht"tjükininden $za~;

vában Ricsóy-Uhlarik 'főispán szak.,
előadásának minden szavát"mellyel.e
javitási módszer létjogosults~g~t és
fokozott gyakorlását hirdeti. ._ '.

Tény és való az, hogy a helyesen
megjavitott föld'kat. koldankint2.:-3~~ .
..sőt 4 mázsával több szefútermést'
hoz, s igy 4-6 év alatt e ter",.'
méstöbbletamonizálja,a;javitásra,for
ditott összeget. . ,.

"A digózás a főldtúlajdonQs' ré
szére a javitásiköltség amortizádó~'

ja után pár év mulva nagyobbíö
vedcImet, birtoka értékélleklénye
ges megnövekedését" jobb megAlhe~

tést, az állami.ak pedig a, .~mzeti,

vagyon és jövedelem nöitek'edését/
és fizetőképesebb adóió polgárokat'
:jelent Szociális szempontból; ;pedig
a digózás a földmunkások-részére,;
hosszu énkJ'e kiterjedőmunkát bi:r:-.
tosit, tehát ebből a szempöntbi;[,' is
nemzeti érdek." .' _. ,;' ~" ..

Föispánunk érdeme az, hogy J~~~~ .
rányi miniszlerelnöksegitőjóindula~

tát megnyerte a szik javitási akció·
nak. . , .. .; ,

"Egyenlőre - mondotta;; a: -Söis···
pán - csakáz önként jelen.tk~ö'

kis- és törpebirtokosokat. részcsitbe-. ;:;'
tem az akció. előnyeiben. A hpldan~.'
kénli javitási költség 15%~át 'ág~z;~ ,
da segélyképpen 'kapja.;az·· 'állam't'ólj > .
A kölcsön', 85%-át pedig ,4"pércen';~': .
tes utólagos"kamat ;mellett "ro";.é~i:) ~

részletb.en Jizetheti· .vissza.~.> < '<\~"'l~:

f\titkos választóiogról javaslat alaposátvizsgalasát, hQgya Reméli il- főispán" ho,g;y,iií~g~nyol~::
J szükséges módosításokat megtebes- évig, évröl~évre meg'-tudja sze'rei:n'i"'-;

szólótörvényjav~slatévtizedes,poH- sék. . :. akormáIiytól.aszikj~vi~sr::.a';s~iik- .
tikai harcok után v~gre a képviselő- A bonyolult és zavaros . európai . ségesösszeget, s ,I,lmellett,, ;hogy ,~
ház elé került Darányi Kálmán mi~ politikai helyzet figyélmeztet .IJ1in~· :jbb száz ~old jó földdel ,lesz na- ~
niszterelnökszavának állt ebben is:' den komoly és a haza érdekét' - (yobb a termő terület~ a 'késóöb":"
az elmult év. végén .beterjesztette· minden' pártpolitikai önzŐ célokon ,.. törlesztett összegek uj felhasználáSá~ :.
hónapok, sőt évek fáradságos és, felül értékelő - pártoLés politik~st, ,<al áHandó:folyarnata nyilliatik'.meg'·
körültekintőelökészitéseután a.titkos' hogy le, nagy horderejű kérdés meg-, a szikesföldtlkjavitásának;;' '. . .
válaszlojog törvényjavaslatát .. oldasiii-iál a nemzet jövőjét és benső A közelebbi feltételeket az elől-,

A pártok megkezdték a törvény- békéjét tartsák mindig szem előtt. járóság ismerteti a jelentkezőkkel:

18R~ ..Sl f.CH~!m~I'ŰNm"lm(

· szorongattatása idején" SÖJ{
szor hangzott fel (l Vágya-

· kozás: nHol vagy István ki
rály, Téged magyar kiváll ".

Ida is élő célkitüzései . kö
zül feiemlitem honvédelmünk .
megszervezését és aktiv kül
politikáját. Már akkor belátta,
hogy fl honvédelemre a mern

, zetnek minden áldozatot meg
kell hozni, ha fenn akar ma-
radni. .

A magyar probléma lénye
ge reánk nézve az. hogy

· történelmi hivatásunknak meg·

~ lJ4it t ti "
~ ; , ',. ~ . ,j

I:~ 'S:zent István éve
l

,.J! magy.arok nagy apoS±o
~ Jáflak, Szent István kiníly
: emlékének'hódoltujevirádiós
l beszéd.Rbep a ma"gYBr mi'nisz
~'terglnok: Darányi Kálmán.

t "".Az.J938. esztendőt·Szent
~:István emlékének szenteH' éi

rmagyar 'álIi'lm és magyar
l nemzet.", .
; " "Szent,'lstván.ugy áll előt;.

r tünk,·- mondotta Darán'yi,
~ mint , öreg, bölcs, jóságos
~ ~ze'11"király,' .amilyenne~ őt

[ 8? Egypáz tnnitásaibólismer
~ íük.Deha életét vi~sgáljuk

~'a magyar' állam ~alapitlÍsa-'és

~ él; nemzet" szempontjából, ak~
l kot 'V~gigkenme'nnQnkazon
~ áz 'utOn' is, amit ő mint ke", .,
I q,tépy, ~s j ac~l~s:\ férfi .Jár!,~.
~ ~1az;~ut;ped(g,s.?,k pkadalHon, Fontos külügyi tárgyalások szin- "Olaszország' álláspontja ismere-
~ vezetetLker.esztul.. Nagyenerl. ! helye volt csonka hazánk fővárosa. tes a_magyar klrdésben. Ebből egy
~ giáva:l;;eskeménységgelc vivta . Olaszország és A~sztria külügymi.: ':Jottát sem enged., Az olasi nemzet
~ meg harcait és 'rnesszibelátó \ niszterei-jottekel hozzánk, hogy az szivébe zárta a magyar népet és
: szemme! .rakta lé birodalmá- ;évről,évre változó diplomáciai hely- mindig szeretettel gondol Magyar-
, na~és il mode,rn magyar;' zet· fontos kérdéseit megbeszéljék és országra".
, államnak alapjait, akkor, ami- .összhangba hozzák a "római-egyez- Ez a beköszöntő melegebbé és
· kor' a királyi tanács szerve. ménnyel". termékenyebbé tette a tárgyalások
~ zé~ével'a mai alkotmánY9s • Szükség is 'Jolt er~e. - Szerbia levegöjM, mely a kölcsönös barátság,
· ság csiráját teremtette, ami-o az elmult évbeJl barátí kapcsolatot hüség-, bizalom és szilárd célkitü
: kor "-em CS(lk.a p'üspokségek, 'létesitett . Hitler közbenjárására -. zések jegyében folyt le.
· hanem vármegyei rendszerü', OlaszországgaL Most ugy halljuk, A tanácskozások felölelték az ösz-

közigazgatási és katonai szer": 'hogy az uj oláh kormány közeledik szes politikai és gazdasági kérdése
vezetünk; . alapjait is •meg- ;Mussolini felé. GazJasági kapcsola- ket, mdyek a három bar-áti államot
t~remtette. ,taink is tágultak kissé, mindkét ba- közelebbről érintik és azoknak ered-
'KiWnő hadvezér, kemény .ráti államhoz, tehát 'ideje volt ren- ményei a teljes összhangot 'és egyet-

· katona. :J\ belső ellenálláso, dezni a kérdést: vajjon Olaszország értést mutatják.
kat, :..a felforgató törekvéseket' uj barátai kedvéért nem mellőzi-e Ausztria minis2terelnöke: Schusch-

· ma sokszor kegyetlen'nek az abessziniai nehéz idökben is hű- nigg kancellár a legerőteljesebb
· látszó eszközökkel is elfoj~ ségesen kitartó magyarságot? ·támogatója volt a magyar kivánsá..

totta, nlert szemei. előtt csak O la s z o r s z á g külügyminisztere: ;goknak.Sokáig emlékezetessé ma
l!. ,nemzet jövője lebegett. Ciano gróf Mussolini veje és bízal- :rad azon kijelentése a magyar földön
Eppen azért, ahol ez nem voltmasa, a leghivatottabb olasz külpo- iélő ,osztrákok küldöttségének, hogy
elkérülhető, nem habozott' Jitikus nyíJatkozni apósa szándékai- i"Magyarország minden'más ország
aUDI, 'sem, hogy fájdalmas ról, terveiröl és gondolkodásmód- 'nál közelebb' ál! Ausztriához,"
sebeket ejtsena nemzet tes :járól. Reméljük,.hog.y az egész világon,
tén, ha ez volt a gyógyulás Ugy látszik, érezte ő is az uj élénk figyelmet keltő tanácskozás
felt~le!e. . diplomáciai helyzet okozta feszült- 'nemcsakMagyal'országfegyverke-

, k 'k ,zési .egyenioguságát és, a' megszállott
','S"ze·'nt'. Istva'n ege'szen Sl:l~ séget és vara ozást, .,mertAml Dr kterülete. en, éli) "magyar kisebbség"

ját~~erü,kl1Jönleges magyar Nagykanizsán átlépte a 'határt,az job~ sorsát, hanem a magyar álmok
birodBImat alapitott olyan alábbi nyilatkozatot tette avárako- és jogóskivánságok teliesülésének

e e tI' J' te'zme' kk l zóuJ'ságiróknak :elöbbreJ'utását is eredm,éayez,ik.n .-m z .' n nye e,
amelyekhez hasonlót másutt
seholsem italálun k.

.' . .

'Ha nemzetszervezési, kor
rtUÍngzási ,eredményeit össze
g ezmik , kétségkivül meg kell
állapitarJunk, hogy a legna
gyobb magyar .politikai láng~

elmék egyike voltő.

De népének igazi atyja is.
Nem csoda, ha ti nemzet



Endrőd, 19M. janúái 1Ó.

EndrDdl nepeSedesl~ldatoM
dec. IS-től jan. IG-ig. .

Keresztség szentségében részesül·
tek: Kisz~ly Andras tötdmOves, leá·
nya Mária Margit, Wagner. GyOriY
gépész, leánya Margit Olga. Farkas
Elemér dcÓlos, leánya Ilona, Galam
bos Vendel földmflves, fia Vendel
l.ajOS. Turcsányi Miklós földmOves,
leánya Mária Margit. Bula Imre föld·
mflves, fia Vince István. Juhász
Máté földmOves, leánya Mar((i1Pi
roska, Hajagos Isiván juhász, leánya
Ilona. David Mályás földmOves,
leánya Irén Eszter. Porupcsánszki
Miklós földmOves, fia Boldizsar.
Lapusnyik András födmüves, fia Béla .
Géza. Timár Mihály taniló, fia Anlal·
Mihály. Majoros Lajos napszámos,
leanya Etelka. Farkas György ács-'
segéd, fitl Béla Vendel. Rafael József'
zenész, fia József. FOlöp Vince föld
műves, leánya Ilona. Timár Las7/ó
fOJdmüves, fia László Béla. CzikkeJy
Elek földmüves, fia Elek István.

Házasságot kiJ!öitek az Úr oltára
előtt; rimar janos cipész, rk. és
Kurilla Anna rk. Timár Károly mun
kás rk. és Vaszkó Ilona rk. Hegedlis
Vince cseléd rk. és FOlöp Má(a rk.
Rónai János csendörlörzt)őrmesler

göt. kath. és Knapcsek Mária rk.
Tögyi Imre földmOves rk és Nagy
Mária rk. K. Szilágyi Sándor ref.
földmUves és Hanyecz Ilona rlf. Sipos
Imre kubikos rk és Dávid Julianna
rk. Balázs Mátyás munkás rk. és Bu
za Etelka rk. Balog Péter földmives .
rk és Varga Etelka rk. Hanyec Ele~

bognár rk és Véha Veronika rk. Sa~

lamon Sándor ács rk és Látkóciki
Cecilia rk.

E/hunytak az Urban: Iványi Má..
Iyás 30 éves, lfldögUmőkór. Csikós
Mihályné Kajla Teréz 39 éves szervi
szivbaj. Homok Lajosné Porupcsánsz~
ki Etelka 53 éves, slivbilleotyűelég~
telenség. Varju Irén" éves, agyhár..
Iytl-gyulladás. özv. Gyurica /slvánn.é
Timár Elelka 47 éves, véres-agygula.
Korcsmáros György 76 éves, szervi·
szivbaj. Csáky Béla 73 éves, szervi
szivbaj .. Ugrin Gabriella 13 napos,
bélhurut. özv. Raduska Mihályné
Homok Mária 72 éves, szivizom el·
fajulás. Gácsi Imréné Hangya Erzsé- .
bet 27 .éves, tfldögUmök6r. FOIOp
Mátyás 82 éves, aggkori gyengeséi..
Rafael Béláné Suki Irma 38 éves, ve~
seloh. KovIles Erzsébet 2 hónapos
vastagbélhurut. TurcsAnyi Mária 6'
napos, veleszOletell gyengeség Timár
Erzsébet 4 heles hürghurul. Varga·
Islván 35 éves IUdögUmókór. Czik•.
kely Dániel 52 éves, tíidögUmők6r.

özv. Hanyecz Jánosné Hunya Mária
73 éves, trelmeszesedés, agyvérzés'.'
Timár Anlal Mi.hály 2 napos, vele.
szűletelt gyengeség. Fórkas Imre 75
~ves, aggkori. gyengeség. Timár István
92 éves aggkori gyengel;ég. özv. Sza~
kálos Istvánné Gácsi Borbála 89 éves,
aggkori gyengeség. Vinkovics A:llal
62 évef;, agyszélhűdés.

Eljegyzések. Kn<lp Pál földmUves
L-3patinszkí ElenórávaL Ali Imre mun..
kás Forgács MáriávaL Gubuznai
Islván földmOves Mészáros lIonIlvai,
~álint Lajos takács Dávid Eszterrel. •
ÖlvOs Mihály zenész Farkas Máriával
Majoros JátlOS nyug. csendörőrmes

tcr HeRedűs Nesztével. ·l'imár Mik
lós fodrászmesler Timár Eszterrel.

Külteriileti istentiszteletek•..
Január 23-án, február 2-án és 13-án·
az ,öJegkerti kápolnás iskolában, ~..
január 30-án a csejti, január 13-án;,
a tanitóföldi iskolákban mutatulil, be·.'
szentmisékel mindenütt 9 órai kez-
dettel. .. '(,

tokra, amelyek 750/0·os kedvezményt
adnak csak olyan menelférti jegyet
adriak ld, amelyek vagy az egyik,
vagy a másik furnusra szólnak.

3. Akik az egész időre . mennek
Pestre, Tehát május 25-töl május
30·ig, awk a rendeg vonaton 50J/o· os
kedvezmény mellell ulazhatnak fel.

4. Akiknek vasuli igazolványuk,
vagy bérjetjegyUk van, azoknak nem
kell "utazási igazolványt" vállani,
azok csak az 1 (egy) pengős tagsági
jegyet kötelesek megvállani.

Aki!{Oek másnemU utazási kedvez·
ményflk nincs, azok csak akkor
kaphatják meg a kedvezményes va
suli jegyei, ha kiváltják és fdmula!.
ják az "Ulazás(igazolványl". Ara 2
pengő 50 fillér. Ne sajnáljuk ezl a
csekélységet, mert a rendezési költ
ségek egy részét ebből kell fedezni!

Mennyi tehál az összes köllség:
utazáSI igazolvány 250, _a tagsági
jegy l pengő és avasuli jrgy Gyo
mától Peslre és vissza 75%-05 ked
vezménnyel 3 pengő 60, összesen
tehá: a 10 filléres ielenlkez~si dijjal
7 pengo 20 fillér.

5. Akiknek rokonaik vagy jóisme
röseil( vannak Pesten, szállhatnak
oda. Akiknek nincs, azokn:Ik napi
I-2 pengős dfjérl (minöség szerinl)
biztosit slállást a rendezőség.

Tehát csekély pénzért olyan cso
dáf;an nagyszerU Onnepségen vehet
részt mindenki ga'ldag és munkás
egyaránt, hogy ezt sajnálni fukarság
és oktalanság volna'

A jelentkezések továbbra is fölfÖJdy
Bé.'a káplánná! történnek.

EndrDdi nepmozualml adatoM
az 1938. évben.

Az endrődi plebánia-Iemplomban
házasságot 118 tiszta katolikus és
7 vegyes vallásu iegyespár. Más
vallásu templomban kiséreIt meg há
zasságkötést három endrődi leány, s
egy legény.

Született 263 gyermek, 134 fiú és
129 leány. Keresztség szentségében
részesült 131 fiu és 128 leány. A
szUletések szaporodása 45. (Még
mindig nincs fele sem az 1914-es
születésekneki)

Elhunyt 1i6 férfi és 85 nő, ösz
szesen 201. A mult évi szaporodás
lehát 63. Tüdővészb~n elhalt 28,
bélhurutban 7. Nagy haladás az előző

évekhez képest. Szentségekkel meg
erősítve állott Örök Birájá elé 135
felnőtt. Szentség nélkül hOZ7;átarto
zói gondatlanságából 6, hirtelen ha
lá I miatt 7 felnőtt testvér.

A husvéti szentgyónást az an!la
templomban 5100, il kondorostanyai
templomban .950 katolikus végezte.
Az éví szentáldozások száma End
rödön 48.800, Kondorostanyán 9054,
összesen 57.854 volt.

A Szent Antal-perseI!! hozadéká
ból az év folyamán· 884 pengő 89
fillért osztottunl< ki a szegények és
sokgyermekes családok között.

Hjtatosságok. Az OItáregyesü
let január 23-án d. u. fél 4 órakor,
fl Jézus Szive S7.övetség csoportve
zetői január 30-án d. e. fél 9 órakor,
a Legényeg!:)esüJetek február 3-án
d. U. 5 órakor, az Eucharisztikus

I Férfi-Liga február 5-én d. U. 5 óra
kor tartja havi ájtatosságát.

Hármas...Körös

.Tudnivalók
========;.,,;;;-....

.' ,

1. A kongresszusi jelvény viselése
a katolikus önludat: ábc- je!

2 Hogy a kongresszusra két cso
porlban mehelnekfel a vidéki feIuta
zók. Az első csoport május 25-töl
27-ig, a másik csoport május 28-tól
május 30-ig. A fjlléres kUlönvona-

Hódolat az
Eucharisztiának
Endrőd katali kosai a 5zentév

emlékére maradandó alkotásban
óhajtjál< megörökiten i va lIásos
áldoiatkészségüket. Az endrődi

öreg templomot négy szines ab·
lakkal diszitik. - Ozv. Uhrin
Sándorné sz. Timár Emilia ado
má~yából Szent Béla püspök
és l\rpádházi Boldog Margit-,
özv. Timár józsefné sz. Mészá
ros Erzsébet áldozatkészségéből
Arpádházi Szent Erzsébet ne
mes alakjait feltüntető müvé~zi

szines ablak szépiti templo
munkat. A negyedik ablakot:
Szent István eJsö~magyar király
900 éves emlékére - az Ö és

~ Szent )mrealakjávaf ai endrő.;.

-di hivek közös adományából
állítjuk.

A közel 3000 pengős ado
mány méltó kifejezője annak,
hogy Endrődön még nem halt
ki a régi áldozatkész katolikus
érzület.

A Szent István-ablakra a kö-
·vetkezök akadoztak: Varju Jó
zsef 30 O, özv. Hunya Mátyás
né ~O-, Kalmár Imre, Kalmár
Károly, Rolk Istvánné, Uhrin
Mátyás, Varju j. Imre, D. Timár
Mihály, Uhrin Panni (szegény
vizhordó) 10-10-, Mária-tár-

·sulati ~agok 6-. Mészáros Te-
· rézia, Paulis Istvánné, Véha Ven·
del, özv. Zlehovszky Pálné, özv.
Gyuricla Jánosné 5-5, Timár
Elekné 4.50 Szmola Pálné 4-,
Pintér Györgyné, Pap Pálné,
Pelyva jános 3-3, Csik Ger
gelyné 2.60, özv. Timár János
né 2.50, Majoros Terézia 2-,
többen perselyben 14.05 pengő.

(Folytatjtik.)

Készülődjünk!
'l :l\z önmagára ebredt magyar

I pedig készüljön és zarándokol
, jon május havában Budapestre

.. ~e,bes' ~ szá~n'yon repül az Krisztu~_h-ói:I'~~Hadd lássa a
1,doe~. par hO,nap ;nu~:va el- világ, ~9:9H neriJ",J pusztult el a
e~kezunk' a ~arvava~t unn~p' magyar,hatiém· él és lsten
seg~,k~.ez, amikor éi vll~g lII.tn- kegyelméből élni akar véráz
den taJa Budapes~ !e!e tekl~t, tatta, szent földjén.
~ogy'-onnan. lel~esltest: erot, Endrődiek! Mi is ott legyünk!
ontu,da,tot, kl~é'lrtast mentsen a Pár pengőt nem szabad Sé1j
n_ehez,·. ~ul~o~ .' ke~eszt~k~el nálnunk a szent ügy szolgá
~u~,d~ltf.f?ldl elet t~rheto ~t- latától ! Krisztus visszaadja
elesere~ez egyetlen nagy er- bőven I
tékének : .halhatatlan lelkének o ...

megmentésére, . -
. l\usztrália . szigetvilágából,

Afrika őserdőíből, Amerika
tÖmérdek államából, Kina l ja,.
pán és India missziós telepei
rőJ éppugy, mint a vén Európa
viaSkodó, örökkön marokadó
államaibój tiz és tizezrek jön
n,ek a· Duna mellékére, hogy
hitet·tegyenek a világ Meg-.
váltó" Krisztus mindent meg
hÓditó., hatalma· és egyesitő

Jlnyaszentegyháza mellett.
,:EÍjÓnnek és talán elszéled

nek a magyar tájakon. hogy
l~ssák, milyeri nép ez az
Aisiából ideszakadt, Szent
Istvántól .keresztvizre tartott,
Jézust imádó. magyar. .

~ Testvérek! Talán egyetlen
alkalom századokig, amikor
rh~glJÍl!Jpthatjukés bebizonyit
hatjuk.a·;,világnak, hogy itt
nem pogány;' istentagadó, is·
tenkárbmló, felforgató, állati
sorban' és hitetlen el maradott
sá'gb,áncvegetálq pusztuló nép
faj. teng-leng, hanem életerős.

uj'éve~red átéléserehivatott
n~mes;néptörzs; amely fl min
dennapj ::. életében valósitja
meg a)e"fesztény kultura fel
emelő hatásait, amely a világ
legtökéletesebb erkölcsi tör
vényeit éli át egyéniségében,
q)al~djábari, amely közéleté
ber(:ií': krisztu~i szellem és
szeéetetörökérvényü para n-
csa~t· valósitja meg. .

Az :1938. esztendő a bé k e,
meg ért ésés szeretet éve le--
gyen!· .

Ha rossz hireket és tapasz
talatokat visznek el rólunk
és'· tőlünk a világ 400 millió
nyi katolikusainak képviselői,

soha le nem moshatjuk· nem
zetünkről, hazánkról u gyalá
zatot, amel!:J et balga nemtö
rődöttségünkkel. konok hítet
lenségünkkeJ, örökös civalw
dásainkkal, lelki eldurvultsá- Minden katolil,usnak illik tudnia,
gUlJk~tl1 magunkrolkiállitunk. hogy

. Ha nemzeti feltámadásról,
boldogabb. magyar jövőről
álm.odunk, akkor térjünk észre
és ·.muta.ssunfc egységet él· hit
ben,· javulást erkölcseinkben,
Krisztushoz· térést a bünbánat
megtisititó erejében.

- ), • • ~ "!.- '
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i Mi az a jobboldali politika
"t
; ·.Nemcsak nálunk, de más orszá
.~ gokban is két csoportra oszlanak 'a
'i különféle politikaipártok és frak
t ciók: jobb-és baloldali csoportra.
·1 Nálunk. az előbbiekhez tartoznak

a Nemzeti Egység, a Keresztény
,l; Gazdasági-. a Kisgazda-párt, a Ke-

resztény szocialisták és a nyilas, illet
, ve kaszáskeresztesek.
~ A baloldalhoz tartoznak a liberá
t lisok, a demokraták, aradikálisok,
ja szocialisták és kommunisták.
,~ A liberális-kapitalista-demokrata
;. fractiók közel szriz eS7tendeig ural
~: ták a világot a gazdasági erők sza
" bad érvényesitése alapján. Eredmény:
j , A csekélyebb számu nagytőkés min
~ den földi jót és örömöt élvező cso
. portjával szemben a gazdasági ver
,I senyben letört kisemberek és pro
} letárok százmilliós nyomorgótömegei.

.,~ A radikális-pártok a liberálizmus
~ gyökeréből nőttek ki. Ujjitásokkal,
.~ reformokkal jönnek, de ezek nem
K csak az anyagiakban, hanem a ke
: k~ resztény hit és erkölcsi törvénye
J felforgatását is cp.lozzák.
Jl A két iker-testvér, (szocláldemok-
<: rácia és kommunizmus) a mai társa
t: dalom legnehezebb sorsát szenvedő
f. munkástömegeken kiván segiteni. 
- Nem a társadalmi rend megformálá
f sával ésjavitásával, hanem annak
• teljes, még forradalmi uton való fel
~. forgatásával. A kapitáiisták tőke

'.~. uralma ellen a magántulajdon meg
; semmisitését akarják. Mindent a sz0

1 ciálisállam vagy a közösség tulaj
.~ donába akarnak "ehulajdonitani."
J~ Az egyén dolgozhat, munkájáértt megkapja. a. napi szükségletét, de
~ házat, földet, vagyont nem szerez
,:. het; És mert a mai társadalmi rend

'~~ alapjául az isteni tekintélyt és ke-
resztény erkölcsi törvényeket vélik,

.f hadat üzennek Istennek, vallásnak,
~. a keresztény erkölcsi alapokon nyug-

vó házasságnak és családnak egy-.l aránt. Eredmény: milliók legyilko
1· lásai a müvészet és tudomány szá
-' zadás kincseinek megsemmisitése, a
.~, vezetők diktatórikus, boldog élete:,
ji: a nép-milliók állatias nyomora, az
,~. erkölcsök elfajulása, az ifju nemze
.;1 dék teljes megromlása.

i'· A jobboldali politikai pártok szin
./ lén két részre oszlanak. A szélső

T jobboldaliak (nyilas-kas~~s .és h~
át rogkeresztesek) az egyeDI log es
ti:- szabadság mellőz.ésével diktatórikus
l, központi hatalom létesitésére törek
,.;' szenek.· Kiméletlen harcot hirdetnek
it. a tőke idegen faju birtokosai ellen,
i de megtámadják a kereszténységet
i és annak isteni Alapitóját : Krisztust
i is, mert ez törvényeivel tiltja az
~ eröszak durva elfajulását, s amikor
cJ' társadalmi igazságot birdet és köve
~ tel, a felebaráti szeretet törvényével
1 akarja áthidaini a társadalmi ellen
.'$ téteket.
:.l A haladó jobboldali pártok
.1' szilárdan ragaszkodnak az évezredes
~t nemzeti alaphoz és a keresztény er:j...... kölcsök érvényesüléséhez politikában,

gazdasági életben, kulturában, szo
ciális gondolkodásban <:gyaránt. A

J nemzet életének fenntartása céljából
.1i' a nép minden hasznos és munkás

,

•....... fj.á~ak ~~Ú".~munkálá.~át és. egyesü
. ~. leset kivanjak a belso rend es egyen-
~} suly biztositása érdekében.
~, :;_ D.arányi Kálmán miniszterelnök a
,: következőkben adja meg a jobbol"r dali politika ismérveit.

t "Minden. elhatáro7á~.u~kban é~
:;}... cselekedetünkben a kozos nemzeti
'..i.

1 ..• célok . és érdekek: a magyarság
1f' egyetemes érdekei vezérelnek.

.jobboldali politikánk az egyesek·

tultengő gazdasági erejével szemben
meg akarja védeni a széles népréte
geket. I\lleg akarjuk védeni il töme
gád olyan szociális polilikcival,
ameiy a polgári terhek kÍ)tdcs~egek

és jogük egyensulyát biztosit ja.
Eg,'szségesebb vagyon és jövedelmi
elosztdst kivdnUllk, akár állami intéz
kedések és eszközök alkalmazásával
IS.

Meg akarjuk szüntetni a gazdasági
erőknek azt az egyenlőtlen harcát,
amely mellett az erősek még erő

sebbekké, a gyengék még gyengéb
bekké válnak, Ehhez képest a kul
tura áldásainak mentől nagyobb ré
szelieivé akarjuk tenni a nép egy
szerü fiát, fel akarjuk vértezni őt

a tudás hatalmas fegyverével a nem
zeti létért való nagy küzdelen;ocn.

Ez a jobboldali politika a gazda
sági és a szociális segitést és gon
doskodást állami feladattá teszi,
mert az áJ/amélet minden megnyil
vánulásának központjába keresztény
magyar nép érdekeit és szempontiait
helyezi.

A hosszu évs7.ázadok alatt kifej
lődött önkormányzati szellem mindig
egyesíteni tudta a hagyományok
tiszteletét a haladás gondolatával,
ez kivánja a titkos választás beve
zetését is, amely nem a társadalmi
rend felforgátására irányuló törek
véseknek akar kaput nyitni, hanem
amely a nemzetet alkotó nép részére
biztosit ja az alkotmányos jogoknak
a nemzet érdekét szolgáló gyakor
latát.

Az önellátási törekvések által
diktált igen szük lehetőségek kor
látai között az állam kénytelen sza
bályozni' és sok ·részben előirni ma
gát a termelést is, Al/ami befolyás
sal kell irányitani az értikesitésl is
és gyakran szab:ilyozni az árakat:
Ezl nem kifogásolllaiják a bakldall
irányzatok, mert ezek legszdsősége

sebb frakciói (a szociáldemoknicia
és kommunizmus) fHág'át az áliamot
teszik meg a termelő eszközök tu·
lajdonosaivá és olyanfoku állami
beavatkozást és szabályozást irnak
elő, amiről a jobboldali politika ál
modni sem akar.

A töke a gazdasági, sőt a nem
zeti élet igen fontos tényezője. A
tőkeképződés legfontosabb módja a
takarékbetét gyüjtés, amely a kistö
kéket ahitelszervezetek csatornain
át juttatja a nemzeti R<:zdálkodás

. érhálózatába Betétképződés nélkül
nincs hitéi, hitel nélkül pedig nincs
megfelelő kereskedelmi és gazdasági
élet. .

Joggal követelheti azonban a kor
mány és a nemzet, hogya hilelszer
vezet a gondjaira és kezelésére bizolt
tőkeállományt valóban a nemzeti ter
melés szolgálatába állitsa és ebbeni
ténykedésében ne hdyezkedjék ki
zárólag a rideg üzleti alapra.

Ugyan~zt a méltéket állitja fel a
jobboldali politika;l nagy tőkével

rendelkezőmagyar gyáriparral szem
ben is.

joggal várhatja el az orszád dol
gozó népe, !logy a gyáripari töke a
munkások L;S alkalmazottak szoci
ális szükségleteit kielégitse és tekin-'
tettei legyen a fogyasztó réteg ér
dekeire is.

A jobboldali helyes gazdasági po
litika az önálló kisgazdaságok növe
lését, munkaalkalmak teremtését, a
munkafeltételek javitását, a termelés
minőségi és mennyiségi fokozásával
a termelő és dolgozó néprétegek
bevételeinek emelését kivánja.

Ugyanekkor szem előlt tartja a

közterhek arányos es Igazságos meg
oszlását az aisó néprétegek .terhei
nek könnyitése érdekében.

A szociális igazság kivánja, hogy
az ört:gkori ellálás biztositását ne
csak az ipari, har:!em a mezőgaz-

Idasági munkásságnak is biztositsuk.
Emberséges munkabér, a jövöröl

való gondoskodás, egc'szséges ·lak:·ís,
megfelelÖ eLclmeds, tanifós, heteg-
gondozás biztnzitcísa, 6regkori ellá
tás a valódi keresz/ólY nemzeti po
litika és jajvi'delem.

Az állami közmunkák fokozása, a
telepités, a fásitás, az öntözés, az
utépités, az ifjuság. elhelyezéséről

való gondoskodás mind a magyar
jövő megalapozását szolgálja.

Ez a kormány Js Nemzeti Egy
seg jobboldali politikája. .'

A magyar nép bölcs megfontolás
után láthatja, hogy életszükségleté
nek minden mozzanat jára kiterjed
Darányi Kálmán reáiis, minden szél
sőségtől és fölösleges demagógiától
mentes, valóban a nép egyetemes
érdekét szolg-áió jobboldali politikája.
Adja [sten, hogy csonka hazánk és
szegény népünk javira meg is való
sithassa nagyszerű programmját I

Stefán Béla.

E6YESUlEfl· flET
Az Eucharisztikus Nói-Liga ja

nuár 23-án, vasárnap este 7 órakor
"tea-estély t- rendez. Az est jöve
delmét a Zöldkereszt segélyakciójára
ford it ják.

.8. Vöröskereszt Egylet end
rődi fiókja január 6-án tartotta évi
rendes közgyűlését CsernusMihály
apátplebános elnökletével. Meg
nyitó beszédében elnök meleg sza
vakkal eml.ékezel! meg a. fiók egylet
két lelkes vezetőtagjának: özv: Vö
rös Ferellcné ,és·' Bencze Sándor el
hunyt áról. É~dehleiket jegyzőkönyv

ben örökíti meg a közgyülés. Je
lentést tett továbbá elnök a tüdő

beteg s2'.egények és a sokgyermekes
szeg'ény családok segélyezéséről,

amelynek további folytatását hatá
rozta el a közgyűlés..

A titkári és pénztárosi jelentés~

kel, valamint a jövő évi· költségve
tést egyhangulag fogadták el.

Közgyűlés elhatározta még, hogy
a szokásos • Vörös-kereszt estélyt
az idén is, február 16-án megrendezi
a '!'zegény tüdöbetegek gyámolitá
sára. Az estély rendezésére· vitéz
Baranyai István és neje vezetésével
bizottságot küldött ki a közgyűlés.

A nagyszerüen összeállított gazdag
műsor nagy élvezetet igér a bi
zonyára s:!ép számu közönségnek.
~~~~~~=~=-

Hz Endrődi Katolikus
Népszövetségi Kis
gazda Kör

január bó 9-én tartotta évi rendes·
közgyülését. Apátp!ebános elnöki
megnyitója után a pénztáros terjeszti
elő jeientését, <.melybőlkitünik, hogy
a kör anyagilag- igen szépen meg
erősödött, ami elsősorban a tiszti
kamak az érdeme. Elnök bejelenti,
hogy Varju J. Imre a kör világi el
nöke betegsége miatt l1emvállalhatja
tovább a kör vezetését. Elévülhetet
len érdemei elismeréséül örökös
disztaggá választották. A jövő évi
költségvetés tárgyaiása után a Kör
uj vezetöségét választotta meg a
közgyülés. Világi elnök: Kalmár

Károly. Jegyző: Kovács .MátyáS.
Háznagy: Kiszely. Imre~ Goridnok:' .
Varju Ferenc; ." Pénztáros: : Hunya ..'
Antal. Ellenőr: Kajla István•..Könyv-'
táros: Fehérváry Ferenc.··'Ogyész':
dr. Tóth István.. Számvizsgáló bizott·
sági tagok: Orbán .József, Uhrin
Mátyás és Uhrin Vendel. Aválaszt~

mány tagjai: Kalmár Vince, Alapy'
Andor, Vaszkó Pál, Varju Elek,
Kalmár Imre, Gellai Imre, Vaszkó
Mátyás, D. Timár Mihály, dr; Cseh
József, Gellai Miklós, Hunya' A.,
István, vitéz D. Timár Lajos, Varga
Mátyás, Dinya Imre, Gellai István,'
Hunya E. Mátyás. Póttagok: Szabó
István, Papp János, Uhrin Gáspár,.
Uhrin Lajos, Csuvár András, Szabo.
Vince, Gyuricza Béla, Timár János.

Elhatározta a közgyülés Vaszkó
Pál inditványára, hogy rádiót sze-"
reltet fel helyiségében. ._

Január 19-éo rendezte. a Kör .SZo·

kásos évi vacsoráját. A Népház
nagy termét hatalmas közönség töl- .
tötte meg. Akitünő nyul- és bárány'
pörkölt ugyancsak izlett a vidám
hangulatu magyaroknak.

1\ E d "d· , .z n ro 1 romaJ ..~·'
katolikus Polg~r:.

Társulat
1938. január hó l-én tartott·tiszt~
ujitó közgyülésén a következötiszti~.

kart választotta:. Elnök: .. Kmellár.
Frig·yes. Alelnök: Gel/ai: :József..
Pénztáros: Liziczai .József. . Gazd~r .
Timár Elek. Ellenőr: VenczálcJá:Oos:' .. ' .
Könyvtáros: Bula János: Válasit-
mány : Alt Pál, Czikkely; ~János~ .,
Gellai P,. MiháJy, Himyecz.•. PAI,·
Czmarkó György, Véha . Iinre.-:. AZ
uj elnökség nagyambicióval .. fogo~.
hozzá az utóbbi években 'leCsökkent .
taglétszám emeléséhez~.s mint, ha!!.:: .
juk, a munka sikerrel folYi.I$< ,~ .' ::;..

-
Az' Endrődi Egysé9e5

M.unkás-Otthon'. ';,;
1938. évi január hó 9·i ...évi'; lc.Ö~~
gyűlésen megválasztoU tiszti1c:arának
névjegyzéke: Elnök: Homok lstváfi'
Alelnök: Fagyas Imre. Pénztár~~~
Csik Mihály. Gazda: TÓth Andr.á;~
Jegyző: Szalóki Antai. Könyvtárö;;
Nagy Imre, Ellenőrök: Huszár-János
és ifj. Német János. ·SzámvizSgáló
bizottság: Lipták Lajos, Blik\i-a:Pál;
Gyuricza' Imre. Vigaimi 'bizottság·
elnöke: Huszár János.. Vá)asztmányi
bizottság : tagi~i: Sala:níOri- ol Miliiiy,
Orbók József, Kardos:Elek, Go~da

[stván, Balázs István,Német )áD~s,

Kovács Mihály, Gonda ,c: Gergely;
Gonda Elek, D. Timár MatYá:s;~·

Timár Vilmos, Timár Lajos.' :..'-..-:".
A pénztárosi és sZámvizsgá.ibbi~:

zottság' jelentése a Kör erötelj~

anyagi fejlődéséről számol. be.·~A
rádió pedig' nemcsak a tagokat,:
hanem szép számban'- másokat ;i~;
vonz a heti kulturelőadásokhallga.;/

tására. Elhatározta közgyülés, h~gy'

"munkáselhelyező irodát" . szer~ez;
és erre sürgősen felhivja-a nagyobb'
munkaadók figyelmét.· f.lhatározták:
az Otthon könyvtáránakafejlesz.:J.

, ~ ~.

tését is. Az ifju munkás-gárda pedig'
az Otthon nagY:llill<:ben január vé- (
gén műsoros, lánccal, egybekötött,
estély t rendez. "
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januái-: hó 6-;in tartotta tisztujitó
közgyüÍesét. Tisztikar: Elnök: Har
sányi - Lá~zló: Ügyvezető elnök:
Walthier György. -Alelnök: dr.
Csók-ási Béla. Titkár: Kovács józsef
Jegyz? -; Domokos Lajos. Pénztáros:
Bu~ovi Benő. Intéző : Gyuricza Imre.
Ellenőrök-: Hoffmann Ferenc, Puskás
Lászl~, Ti~ár Imre, Alt László.
Válaszbnányi bizottsági tagok: 'Föl
(öldi Béla, Csuvár József, Fehér
váry Ferenc, Parócz~iPéter, Barányi
András; GiÍ"Ícz Imre, Timár Miklós,
Varju"-,Béla, '. Kovác~ Sándor, vitéz
Baranyai István, .Spielberger józsef,
K?vács Mátyás, Paróczai Gergely,
H!rschl- Mihály. Főrendező: ifj.
KIszely _ :- Ferenc. - Pályagondnok :
TakácS -Lajos.

Az'ETK - az . őszi -szezonban a
II. osztályu bajnokságban a 2. helyen
,~égzett. . _

Házavató ünnepélyét tartja
február 6-án az "Endrődi Földmű

velő-Egylet." Az elnökség meghivta
az ünnepségre a v~rmegye Fő- és
l\iispánját, akik készséggel teltek
igéretet az ünnepséqen való megje
lenesre. Az uj körhelyiség megáldá
sa emlitett napon néJi 1/2 12 óralwr
történIk. .

hivatal a budapesti. tőzsdei ár és a
hivatal által fizetett q-ként 6 P fei
árnak a fele, vagyis 3 P fizetése
ellenében. Avasuti szállitási költ
séget a hívatal az akció terhére
vállalja és a gazdaságoknak, melyek
a· szállitási költségeket előlegezni

tartoznak, az eredeti fuvarlevél be
küldése. ellenében megtériti.

Az akció keretében a hivatal kör
zetbeosztás szerint "F" .kompolti
lófogú, Lovászpatonai lófogú, Paduai
fehér és Putyi k"koricafajtákat fog
kiadrii. Ezeken felül kipróbálásra
\cerül az u. n. heterosis kukorica,
amely az eddigi kisérletek szerint a
lófogúaknál is többet terem.

Részletesebb felvilágositást a m,
kir. Növényterme!ési Hivatal és a
vármegyei gazdasági felügye lőségek
adnak.

l\zEndrődi

Testedzók' Köre

~ .... .

Január 21-en több kisebb jelen
~óségü_ ügy tárgyalása mellett Har
sányiLászló fójegyzó ismertette End
ród . társadalmi _ egyesületeinek és
szervezeteinek közös kéreimét, hogy
~épviselótesttilet adjon engedélyt a
vármegye Fóispánjának, l\lispánjá
nak, s a község Apátplebá .asának

o rregf~ü!:tt képe elheiyezésére é\ köz
seg .tan <::s~~n.-A szikesterüle~

tek.. ja vitására utait kölcsönök, a sze
génymunkások nagyaranyu segélye
zése és állami munkaalkalmakhoz
juttatása körül dr. vitéz RicsóJj-Uh
larik Béla fóispánnak elérhetetlen
érdemei vannak. Hasonlóan hálával
gondollEridrŐdnépe dr. vitéz Márky
Barna aJispáiua is, aklaz egészseg
ház' létésitéséhez. nagyobb várme
gyei segély nyujtásávaJ, s a mező

~uri: kondorosi ut épitéséhez nagy
Jelentőségü közegészségügyi és köz
gazdasági elónyököt biztosított fa
lunknak. Figyelmes szeretetük kife
jezé~ét óhajtják nyilvánitani a tár
sadalmi egyesületek Csernus Mihály
apátplebános iránt is, aki a háboru
után fejlódésnek indult Endrőd ügyei
nek előbbrevitelébenönzetlenül min
dig elóIjár és a tanyai iskolák egész
sorozatának megvalósitásával lehe
tóvé tette, hogy minden tanköteles
közel' kaphassa iskoláját. A képvi
selótesHilet k~szsé~1gel'járult hozzá
a kérelemhez, s a maga' részéről, is
kiveszi részét a falu népének iin
nepléséból.

~~=======-

KuMoricauetOmag MiOSlI8S.
-A ID. kir. földmivelésügyi minisz

.terium Növénytermelési Hivatala f.
év tavalo:zán nagyobb mennyiségü
kukorica vetőmagot fog - részint
nagygnzdaságok, részint kisgazdák
között - kiosztani, a gazdák előtt

már általánosan ismert buzavetőmag
akció mintájára. Az igénylők a ku
korica· budapesti tőzsdei alapárát
kötelesek megfizetni, mig a q- kénti
3 -P-s vetőmag felárat és a vasuti
szálHtási költséget az. akció viseli.
Avasuti .költséget a gazdáknak kell
kifizetniök és azt a hivat31 a fuvar
levél ellen~ben megtériti.

.A .kisgazdáknak _az igénylést le
hetőleg a községi előljáróság utján
a vármegyei m. kir. gazdasági fel
ügyelöséghez keH bejelenteniök.

A ~agyob6 gazdáknak - kik ku
korica vetőmag szaporitására vállal
koznak· -:':'amig a készlet tart,' ere-

. deli nemesített vetőmagotutal ki a·

Horthy M.iklós kormányzó a töin kivül a képviselők is hozzá
köz121i hetekben Lengyelország el- szóltak.
nökének vendége lesz. Elkiséri ut- Délelőtt tizenegy órakor kezdő

jára Kánya Kálmán külügyminiszter dött a vármegyei nagygyülés a
is. A lengyelek nagy örömmel vár- Gömdöcs-népkerti pavillon .nagyter
ják a magyar államfól. : mében, mely· szüknek bizonyult a

.Fóispánunk ujabb ruha és fo- többezer hallgató befogadására.
násra alkalmas fehér fonál adomá- A Nemzeti Egység hóditóe~ejét
nya érkezett a községhez. A ruha és hatalmas fejlődesét.mutatja .azon
adományt a Szegényügyi Bizottság jelenség, hogy amikor agyülést
osztja szét. - A fonalat a fonóasz': megnyitó gyulai szervezeteInöke:
szonyok ugy kapják, hogy a feldol~ Schneider Mátyás" üdvözölte a
gozolt készanyagnak két harmadát megjelent előkelőséget, .különösen
vissza kell szol~áltatnj, egyharniad~ Marschall államtitkár és Uh/arik
pedig a feldolqozóé lesz; - Jelent-
kezni lehet Orbók Józsdné és Tóth főispán nevének emlitésekor percek-
Józsefné tani!ónóknél. ig tartó viharos éljenzés és tapsor-

Idár most felhivjuk a Jézus kánnal köszöntötte őket a nagy
Szive Szövetség tagjait, hoqya gyüles óriási._tömege.
naQyböj! első :Iapjaiban három n8- Pongrácz jenögróf gyuiaiésdr.
po~ lelki~yakorlatot hlrt a tagok Bud János ny. miniszter, a csabaiak
részére egy Jézus-társasági atya. képviselője tartottak rendkivül nivós,
Részletes időponto! és napiren·iet a . . . .
jövö számunkban közlünk, a kormányzat irányelveit .és tevé~

A. 0elterületi tempiomba jönni nem kenységét kimeriÜien ismert~tö'be,
tudo öregeket és hete~eket, január szédeket a hallgató: közönség éber
31-éil, a külterütetie!<ef február l-én és állandóan fokozódó figyelme mel; .
!átj!11{ el szentségekkel. Jelentendók lelt.
a se~Hestyében. - '.

febrwh 2-án rendes idóben tart- A nagy éljenzéssel fogadótt .be-
'uk az u" epl' I' t t's teJ t k t I szédek után s magyar a.grár~p' olit.ik.a.

._ A KE'PVISELO"TES'TU"LET mult J nn S en I'Z e e ~.
év december hó 21-~n tartotta 1937 Február 3-án reggel fél 8 órakor egyik kiváló v~zéregyéniség~:.· :; ....

szolgáltaljuk ki "Szent Balázs püs- ('
évben utolsó-rendkivüli közgyűlését. pök áldását." . M.arschall-Ferenc államtitkál"
Ezen a közgyűlésen az idők folya-
mán betelt és nehezen megközelít- Itözmüvelődési előadások, A " tartott mindenkit lebilincs~lő,> állan-
hető dögtemetö kérdését rendezte Kat. Legényegylet pol!Jákhalmi és dó helyesléssel kisért magasszinvo-'
olyképen, hogy hullavermek léte:;i- öre9kerti csoportja 1938 január 6-án . nalu beszédet.· .
tését határozta el, abból a célból és 9:"én jól sikerült előadást rende- "Egy párt fontosságát " az . dö~ti
pedig, hogyadögtemetőbe a Jeg- zet!. A pol~~ákha'miak kisérő számul el, ~ondotta beszédében Ma~schalJ!
esősebb idő esetén is közleked ni Deli Laj(ls __ Egy fertály föld" cimü
lehessen, elhatározta, hogy a ló- vidám tllnulságos háromfelvonásos . hogy mennyire tudja programmjában
vásárteret kicseréli a kirakodó ::Y:E'!. tanyai történetét adták elő sok a nemzet érdekeit megvalósitani.A
~, ifleive ezeket a vásárolGltl . . _ . . . Nemzeti Egység nemcsak, pártot
\(0 csónó'sen áthely~zi . és lIt célj~ra t eJ_ev:~~egg~!: ~Ida~ hum?rral e<; : akar szervezni, hanem a nemietet
Rojik ImrétőF megfelelő --területet· amOICIOZl1S )atel<kal. A s7.wdarabot • akar/a megszúvezni; mert· nem a
vásárol. Az egészségvédö-ház fel- Szabó Elek rk. tanító inányitásá-
-II" fl" h . nemzet van a pártért, hanem a· párt
a It_as.a o yt~n a~elr _i- . val Szujó Miklós legén!-jegy!eti el"'.

t t t 1....-..,.<; I - t • a nemzetért.-
Vél_.~S~" vesz,~" ffi,eYl a m.eg.lg-ye.e~ nök rendezte, ügyesen és ötletesen.
a Jovoben a jarvanykorhaz helYlse- A O" k t' k G' d . k A A nemzetszervezés . nagy fuunká~

'b f (}-'"k '11 't' . z rey er le ar onyma " .gel en o~.Ja. e a nI s Igy a rneg- "... '. . ... _ _ jában találkozunk közömbös embe-
figyelőház eladásra kerül. Elrendelte bor clmu nepst:tntnuvet adta!t elo. rekkel, akiknek fontosabb egy'disz;-,
a hadiözveg-yek és árvák segély- Az alapos betanulás és sok igye-
alapjának 674 pengőt kitevő kama- kezet Parócai G~rgely.rk. tanitó és . nótoron való megjelenés, mint gyer-
tainak kioszlását. Elfogadta azt a a legéngegylet tisztikarának érdeme. mekei jövőjével és nemzete ügyei-
megállapodást, mellyel Homoki ivel való törödés.
józsefet a tőie uccaszabályozás ci- --- - - - A másik a szinteienek ~sopci'rtja,

mén elvett területért . kártalanitotta. A' Uemzetl·. Egyse'g Ezeknek csak a kabátjuk,meg' ~
A Pogány és községsori iskolák; n
valamint a Grósz ZoltiÍn féle: fatelep kalapjuk van ott, ahol megjelennek
melletti kutakat vizemelökészülékek- U8rmeguei t8boroz8sa és legfollto~abb Wllllllk'il, hogy né-
kel rendelte ellátni,- javit~s alá ke- • vük a megjelentek között- az' ujsái~'
rül a Sugár uccai és az Arpád uc- Ünnepnapja volt január 16-a Gyula ban szerepeljen. Van egy másik
cai Norton kut. "városána.k. Osi falai között ödvö- csoport, amelynek tagjai nagyonj,~

A Körös hajózása ügyé- zölte a kormány képviseletében színesek: vagy vörösek, vagyzöl~
ben a kiküldött bizottság jelentését
és az elöljáróság memorandumát, Marschall Ferenc földmüvelésügyi dek, vagy fehérek, nekünk> azonbán'
melyben kikötők épitését a gabona- államtitkárt, Szinnyei-Merse Jenö se piros, se fehér, se zöld interna-
raktár feláiJitását kérelmezi a Föld-' képviselőt, a Nemzeti Egység or- cionálé nem kell, hanem igenis kell
mivelésügyi Minisztériumtól, elfogad- szágos társelnökét, a vármegye ösz- piros-fehér-zöld magy~r' nacio.-
ta és jóváhagyta s utasította az N l' E "I t t " nal,·zmus. N~ku"nk ezersza"zale'kos.anszes emze I gyseg lez ar ozo " "
előljáróságot, hogy a küldötiség
mie!őbb járjon el ebben a fOntos képviselőit, a Nemzeti Egység köz- magyaroknak kell lennünk: külföl-
ügyben' iiletékes helyeken. A ka- ponti titkárait, s a vármegye vala- dön még a szocialisták is elfordtilc

taszteri birtokivek egyeztetésére mennyi Nemzeti Egys~g szervezet é- tak a nemzetköziségtőL .Egy további
100 pengőt megszavazott. : Elvileg nek vezetőit. típus a konjwrkturalisfák csoportja,
kimondotta, hogya szegényellátás Endrődről Kalmár Imre elnök és akik saját érdekeik és üzleti eiönyeik
érdekében s~iális gondozó nővért
fog alkalmazni. l ukory )ozsefet a Klínghammer László főtitkár vezeté- biztosítását várják a szervezkedések-
közseg kötelékébe . felvette. jóvá- sével lS-en jelentek meg. től. Nekünk azonban nem a profit,
hagyta két ujabb tenyészbika és R~ggel fél kilenc órakor dr. vith hanem a teljes te3tvéri és hazasze
három tenyészkan vásárlását, a rév- Ricsóy-Uhlarik Béla főispán veieté': .;retet cement jével kell kikövezni a.
zugi községi földeknek haszonbér- sével szentmisét hallgattak a m~i-- -nemzet boldogulásának útját. Ezer
beadását. január 8-án tisztujitó szé·
ket tartott a képviselőtestület, melyen jelent előkelőségek, majd átvonultak .százalékosan magyaruknak kell len-'
a Makai józsef nyugdijazásával meg- a Katolikus Polgári-Kör nagytermé- nünk, Ezer éve él ezen az alapon a
üresedett irodatiszti állásra 33 sza- be, ahol főispánunk megnyitotta a a magyar és csak ugy remé.lhelünk·
vazattal ifj. Dinya Vilmos helyettes vármegyei választmányi gyülést. A ujabb ezer évet, ha történelmi eré~

. irodatisztet választotta meg. Az uj felmerült közérdekü ügyek és helyi nyeink utján megmaradunk, 'Sokan
községi tisztvise\őnek kivánjuk, hogy
Endrőd község érdekében sokat és szcrvezkcdések alapos megbeszélése ajánlanak nemzetmentö recep', kd;-
hasznosat dolgozzon s ebben _öt az képezte a gyülés programmját, amcly- ezek nem mind őszinték, de.vannak-_
lsten kegyelme segitse. hez a vármegyei szervezetek veze- olyanok is, akik nyiltanbevallják, .
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; hogy az uralmat akarj4k; átvenni. Kolozsvárig, Brassóig, hogy rie 9
~bben az európai 'hangúvarban millió trianoni rabszolga tengödjön

tt ~égis azt látja, hogy tisztán 'emel- a szük határok között, hanem legyen
l kedik ki a tariitás, hogy éi nemzet 20 millió független magyar.
,! 6számára egyetlen biztos, lehetőség, riási tapsvihar követte az állarr--
l ha az ősi alapra áll vissza, ha· iga- titkár mindenkit ~egrázó beszédét.
l zán·.keresztény és magyar. Magya;- Ezután dr:- Tóth Pál tartotta meg

t ~~k~le~ni an~Yllitlj~lent, lmint so~s- beszédhet, melynek eblejPI:'dn rámutat?tt
i lI.ozosseget va a nl ezze a nemzet- arra, ogy az a o og orszag,
"! tel,:felelősséget vállalni minden tény- melybennem tulsok II gazdag em-
~ kedésünkérL' . Kereszténynek ·lenni ber, de nem tulsok a szeyényember.t annyit jelent, mint a magyar gazda- Mi ilyen országot a k a run k.
i sági, társadalmi és politikai életben A szegénykérdést oem . lehet jóté
l az ~vangélium tanítását gyakorlati- konykodással megoldani. 'Az állam
ilag megvalósit~ni.·(Nagy taps.) nak meg kell látni minden polgáril A jó szocidlpolitika, a nemzeti otthont és nyugodt életet kell biz
.} alapon haladó,' szociális tartalommal tositani. Szeressük egymást bármi
l, telltetl népies agrárpolitika. Ezen li ,Iyen légyen a ruhánk. Aki jobban
t téren már történt egy és más. A ' szereti a hazát, mutasson példát II

~. nemzeti lét, vagy nemlét kérdése többieknek.
l ennek a I'0litikának a megvalósi- Schneider Mátyás elnök zaro~za

f tása; Nem lehet feltámadásról be- vaiban megköszöni a felszólalóknak
}; szélni akkor, amikor a buza mázsá· nagyérdekü beszédeit, a hallgatóság
:; ja 7 pengő, a tengeri 2.50 és a figyelmét és az ülést bezárja. A
l sertés kilója 50 fillér. Nem lehet a közönség a Himnusz eléneklése után
l gazdasági helyzet kialakulását a ke- lelkes hangulatban oszlott szét a
-; reslet és a kiQálatra bizni, mert ez mindvégig lebilincselő gyülésről.'

i azt jelentené, hogya kormány a A nagygyűlés t követően, az Egye
~ szer~ezett keresletnek szolgáltatná sült Katolikus és Polgári Körben
j. ki II szervezetlen kinálatot. Önálló 200 teritékes bankett volt, melynek
~ agrárpolitikát kell folytatpi, hogy ü~nepi hangulatát ' dr. vitéz Ricsóy
l megmentsük a gazdát. Ez munkás- Uhlarik Béla főispán felszólalása
i érdek is, mert csak az anyagilag csak. emelte, amíkor rövid, nemes-

erős gazda tud megfelelő alkalma- veretü beszédben a kormányzót él
Ji zást és jövedelmet biztösitimi mező- tette~ Utána dr. Tóth Pál mondott
J\ gazdasági munkásoknak.' Teh~t a beszédet. Különös örö~ére szolgál,
,l ~O ~engős buzába~, ~emcsak pén~-, hogy eljÖtt közérik a földmivelés
.1. ugyl, hanem szoclahs gondolat IS üg,yi. minisztérium vezetője, Marschall
~ ,

~l van. Ferenc államtitkár, akiben a legna-
~ Magyarország kor~ányzóiának el- . gyobb. érték .szép lelke, ez a szép
1 határozásából megindqlt az Alföld ,.lélekviszi dőre munkájában és bi
J' öntözésének munkálata és éppen . zonyos, hogy diadalra jut. Bár nem
~ ebben a vármegyében indult meg az a rangja és cime, amdy végzett
j ez' a munka, inely' hivatva v~n az munkája után megilletné. A munka
l Alf6ld képét teljesen megváltoztatni. oroszlánrésze az övé, I~gyena di- .
j Az utolsó hét legnagyobb jelen- ,csőség is övé. Az egész békésme
_~ tőségü eseménye,hogy II miniszter- gyei Nemzeti Egység sz~rvezet ne·l elnök benyujtqtta a mezőgazdasági '. véuen kinánja, hogy lsten adjon neki
j munkásság bi~tositásáról sfóló tőr· .áldást és erőt a további. munkához.
1 vényjavaslatot 6riás,i érdeke az Marschall Ferenc állajntitkir fel
~ országnak, hogy a ~ezőgazdasági ,szólalásában reflektált <4-. Tóth Pál
':, munkásság 25-30 évi kemény mun- . ama szavaira, melyekkel' alludált az
~ ka után ne legyen ké~)'tden koldus- ő rangjára. Ebben rég, barátság
:; botot a kezébe venni,. vagy ne sza- megnyilvánulását látja. Egy ,eimnekl poritsa a közséHgek szegénY,alapjának és rangnak van birtokdQan, melyet
J; tf:rhét~ Az elso mag)'ar es keresz· nem ajándékozott senki, p,elyre leg-
, \ tény feladat volt, hogy ez megva· bilszkébb és ez a magyar földnek
f lósuljon. . alázatos szolgdiata. Ezért nem jár
: Nem lehet kockázt~tni a magyardiszruba, sem csillogő ,csillag, de

.~: jövőt. A vasárnapi s~ólloklatokból sziv kell hozzá, mely össz~dobbanjon

l elég volt. Intézménye~en meg kell a magyar föld lelkével, amely a
(oldani, hogy minden szegény em- magyar hazát és a ~a~yar jövőt

::. bernek jusson egy darabb kenyér: jelenti. Üzletben, mühelyben, kated
t1Ez az igazi nemzeti, igazi magyar rán, oltár előtt, bármilyen szerszám
f és igazi keresztény politika. A nem- legyen a kezünkben, éreznünk kell,
-.] zeti célok megvalósitá~a csak a leg- hogy Magyarországon agrárföldön
· ,; teljesebb nem~eti összefogás utján vagyunk. Aki ezt nem érzi, megta·
.~ érhető el. Nem épül fel soha a ház, gadja önmagát, mert az orszdg bol- ,
'\h:a mindenki más irányba hordja a dogulásával. van összekőtve. Husz'

· ;- téglát. mi pedig házat akarunképi- évvel ezeléiU sokan fogadkoztak,t\ teni, hogy az n~ trianoni visk<?, ha- hogy' a jó Isten csak egyszer segitse
· ·,nem az ezaéves határok közé visz- ki a magyar nemzetet· akkori hely
~<szakivánkozó erős' ország . iegyen. zetéböl, majd megmutatják, hogy
;tA mozdonyon csak egy vezető aka- kell összetartani. .Sajnos, sokan el-"
':'-rata és irányitása érvényesül. Célunk felejtették akkori igéretüket. Nem
· ."az, hogya magyar mozdony ne lehet oly kicsi' darab. kenyerünk,
~ -- álljon meg Baján, han{'m menjen hogy azt meg ne tudnánk osztani.

Ujvidékig, ne álljon meg Sátoralja- Ezt. Il gondolatot szeretné belevinni
, ujhelyen, hanem menjen Kllssáig, ne a köztudatba. Itt nagy mulasztások

;ot. álljoJl meg Gyulán, hanem' menjen vannak. Ne legyünk eiymástól el-

ragadtatva, ha mi nem becsüljük meg
egymást,. nem bec~ül meg más ben-
nünket. . '

Hosszantartó. _:nagy taps követte
az államtitkár felszólalását. "

Maid Bud János ny. rriiniszter,
Csizmadia An~r~s:.és Szinyei.Merse
Jenő,képviselők,Csomós János' föld~
munkás és mások mondottak lelkes,
hangulatos köszöntőket.

. Végül dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik
Béla főispán mondott köszönetet az
ismételten felhangzó üdvözlő sza
vakért. Érzi és tudatában van, hogy
müködésének sikere a vármegye
népének megértőtámogatásától függ.
Azt kéri, hogy -amily ódaadással és
szeretettel dolgo-:k ő a vármegyé
ért, olyan mértékben támogassák a
jövőben is. Poharát Békésvármegye
közönségére üritette.

Az ebéden résztvevőkmég sokáig
együtt maradtak tárgyalva a nagy
szerüen sikerült ünnepség felemelő

eseményeit.
Az endrődi küldöttség tagjai kü

lönleges megtiszteltetésben részesül
tek: a főispán vendégei voltak.

====~~~~-

Ugari Máté kisgazda
levele "kül-komájához" Balai Zsi

gához.

Drága egykomám, Zsira l '
Nem is gondoltam édes egyko

mám, Zsiga, hogy ott künn a ballai
legelőkön is olyan szép hosszu' le-

. velef tudjanak farigcsálni, mint a Te
kacskaringós irásod. Megtudta azt a
Valkér igaz,ató, ozt, elkérte, had ol
vassák mások is, ezért. közölte a
lapjában. Ugy' gondolom, hogy nem

. veszed rossznéven a publikálást ?
Már het~k óta készülök, hogy vá

laszoljak leveledre . és megbeszélé
sünk szerint tájékoztaslIalak a község
belpolitikai életéről, de ismered 01
dalbordám erkölcsös erélyességét,
szokása szerint most 'sem ismert sem
irgalmat, . sem kegyelmet, hanem
furtoilfurt ellátott tennivelÓkkal. Most
odaát Lajos.sógoréknál beszélik meg
a falu ügyeit, igy hát nyugton va
gyok és bele is, fogok a nagy mes
terségbe.,

Azt se tudom, hogy melyikkel
kezdjem. Hát folytassuk, ott, ahol
te elhagytad. Ami erányos és jótestü
főfő-pártfogónk, a Kasnya képviselő

urunk nem mutatta magát azóta,
hogy meghallgattuk szavalatját. No
de nem ig csudálom. Szegény em
ber, még a karácsonyi ünneJieket is
szörnyü nagy munkában tölthette,
mert hogy együtt csinálta Darányi
val a titkos választói jogot.. Mikor
aztán Darányi' elment "nyaralni" a
Hómannal, hát bizony csak reá ma
radt'a !lok tennivaló. De el' is"ké
szült vele. Ugy-e,. hogy igazat mon"
dolt,csakugyan beterjesztette ujév
előtt. Dí\rányi a választói javaslatot l?
Bizony nem könnyü .munk", az a
képviselői állás. Különösen, ha olyan
odaadással töltik be, mint a· mi kö·
vetünk.. Szegény ő is ugy van, ami
kor le kell jönnie a kerületbe, mint
az egyszeri pap, aki; akasztófa alá
kísérte a halálraitélt hetyárt. Ret·
tentő ,melegen sütött' á 'nap. A Tisz",:
telendő ur ugyancsak izzadt és tö
rölgette a homlokát. A betyár, aki
megszokta 'az időjárást,' oda se né·
zett. Egyszer. csak azt megkérdezte
a lelkiatyát: Ugyan mitől izzad any
nyir:! Főur, hisz az én nyakamra
készitik a' kötelet, nem a magáéra l?
Könnyii neked, válaszolta a Páter!

5.' oldal

Te ott maradsz, de neke-ni ebbe~.·a
szörnyü hőségben még vissza is kell
jönni. - Lenn a panaszokat h-aIl
gatni, fönn. dolgozni, nagy' munka:
ám. .

De most. hamarosan ~áriUk:Rög-.
tön értesitelek Pál bácsival, mihelyt,
megirja. Nal?ydolog. készül ugyanis .
a. faluban. Képet esináltatn_ak-a' fo~
espánról, az alispány urról, , meg a
föpapról.· Hát· ugy' gondoljuk.' hogy
az ünnepi beszédet mégis csak; ő
mondja. Bár ugy halljuk, ,hogy ,az'
öreg Kovács doktor ellenlábaskodik,
mert hát ő akarja leleplezni' a :pap .
képit; Meg is kérdezték·az apáhirat,
hogy mit szól a ,dologhoz? --. Azt.'
mondta,. hogy ő is ugy.. van,' mint -

. az egyszeri báró, akitől megké....dez.,:
ték, hogy "boldog házas-e í'" Azf
felelte nagy szomoruan; hogy "iieil~ .

, én házas vagyok, a feleségem pedig _
, boldog." ..

Hát azt hallottad· e, hogy a héten'
nagy perpatvar volt a falu közepén.
Az öreg sógor évek óta nagy szor
galommal járt Szoboszlóra ,a raho-··
máját gyógyitani. Az elmult napok
ban azonban a vadászok vacsoráján
olyan tudományos magyarázatot adotf
a szoboszlai tündérek .piros körmei~

nek" szépségéről, hogy az egyik
.fosszmáju vadászcimbora e1mondt~ a
bá~si feleségének, aki aztán jól ki~

osztotta a festékek' minémüségét
alaposanismf:rő vén .kecskét.· Az
idei szoboszlai utból aligha lesi va-
lami. Az öreg szörnyen elkeseredett
és panaszkodik is, mint az egyszeri.
szobaleány, hogy "jaj, Nagysaga
kérem,' egész éjjel nem tudtam alud:=-
ni, mert csipett a poloska." Igen,
válaszolta epésen a háziasszony,'
akkor nem panaszkodik, amikor. :.a,
'levélhordó . csipi meg I ? ..-

Azt sem hallgathatom el, hogy a
vasárnapi gyulai Nep gyülésen End
rődről is sokan beutaztak. NapOK
óta mást se hallunk a faluban, mint
a Marsal államtitkár szörnyen tanul
ságos dikcióját. Akik ott voltak,
csak lóhátról beszélnek velünk, mert
hogy a Főespány ur vendégei vol
tak, ozt Ö fizette, az ebédet, bort,
mindent. Az egyik főatyamestert a
guta környékezte, amikor ez~ket,

hallotta. U2'Y járt szegény, mint az:
egyszeri ember, aki borzasztóan kel-'
lemetlen anyósát várta nagy resz-..·•
ketve az állomáson, ozt egyszer csak
ujságolják, hogy ne várják a .vona
tot, mert vasuli szerenczétlenség'
történt sok halottal' és sebesülttel. .
Nagy boldogan megy haza, ,hogy
immár megszabadult élete rémétől, . ,
s otthon várta az anyósa sürgönye,'
hogy a következő vonattal érkezik,.
mert az előbbiről lekésett. Hát ilyen::
féle érzese lehetett a jó lakmáro·

. zásról elmaradt atyafinak is. -' - '-
MásküJönben csak vagyunk csen

desen. Eppen csak még annyit ir-'
hatok, hogy valami ,csudás dologról,
irnak a: pesti ujságok, már.p~dig..
azok nem _hazudnak mindig.·.. Egy·
angol kálomista pap feltalálta, hógy'
étel"ital nélkül. is.meg.,tud ~;',élni:;ai:'

ember•. Két het. óta. csl\k .Ievegőből.[~

él. Megkérdeztük az Apáturat. h<?gy'».
mit szól hozzá? Nagy politikl!s~I(~
azt felelte, hogy ő is olvasta/ aján~-"
lotta is a Káplán utakO<\ka próbát,···.
de azt felelték, hogy a farsangban, ',;.
li disznóvágások idején" már mégse; .
próbálják pleg, megoztán. ökengc;;<:
delmességből csak, a főnöküket kö~.,.

vetik. Hogy az öregpap megkezdi~e

a koplaló kurát, még nem tudjlÍk?~

; De már hallom azanyjukkopo~;'

gását, sietek is befejezni a :tudósi~
tást. Még a .. farsangban kimegyek.
hozzátok. Abból a j6 kürtiből hagya,
jál egy kicsit nekem is I Addig,· is
ölel hüséges· komád : : ;;

Máté.-·'
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': T.ájékoztatásul, itt .•közöljijkc-<l,;·h.W
ralevő elöadásokprogrammJát..

Január t9-énaz ."Agrárs,ajtó",
jllOuar '26·án "A m~zögazdás~ki ér:
dekképviseletröl", előadó: . Vá,rga
László .kamara; .. titkár.:.Az-.eIMbi
előadást: Krafesik· Ödöllkall1-<irai
~lőadÓ la~tja,. nebruh' 2-án"Takar
mánytermelésr.ől", előadó: Bimiárd
Géza 'kamarai' előádó. Fébruár9:en
Dr. Székely'Győző tanárbeszéI' a
"Kisgazdaságok 'berendezéséröl~,
február. 16-án·. Vadányi Miklóstanár
beszél a .Az i'itáJló é~ .n,üt~ágyá:

zásról"" .. feoruár 23~án' Kachmann
Kurt tanár"beszél '~Az'oéJs~ülött
álIatok!ápolásáróP'; .március' f2-án
Vádányi .' Mildóstanár beszél ,.Az
őszi .buza .. áp:o Iasi munkáir~I'" és
március 9-én Kr, fcsik Ödön előadó
"A szervez.ésiügyekr<>l'" tartandó
előadásávál bezárja' az 'előadás so~
rozafoL >.. .. , : , ' .. '.: ..

1.,.'. ,

----_._------_.-K O•• ··':·Z·" '(j',':""··A'-" --Z-'··, ·lJ··'i;;~:'c~:.;; ·':·S'·:·" ~"A"''''''~().... j. '. - ' .. ~ "'~ - ~ .
. -. .. . .' .' :

Hozzáldozatot'kÖlngres~zus ügyé
értI Vedd meg a kongresszusi . jel
venyt.

Me~ő.g~ediaságl. i Az EndrOdi"'Guümölcstermelő

.,in~"i" f:'~f;~i;~!e~~~~~,~~;~;;,~d;
öregségi Piztositásáról szóló törvénye i e.. 11órak()ri",~,·község;házatariács
javaslatot" ,ujévi ajándéknak hozta .. termében évi ,irendes .közgyűlését,
Darányi Kálmán. - Félszázados ki- . melyre. a . t~g.Okat és ér.deklődőket
vánságok, jogos követelések válnak 'szivesetl meghlvja ezuton is az el~
valóra, 'Dicséret ~S. elismerés illeti a • nökség. A közgyülés táTgyáC a'Z

. elnöki' .. jelentés,"a 'pénztári" .szertári
kormányt, :~h9,gy ,amig a békeidők, • jelentés és "a : védekezési. teendők
szerencsés Boyagierejé-vel:rendel- 'meg~eszélése fogjacképe:llli. Felhívja
kezőkormányzatok 'nem tudták'tető ,az elnökség' a tagokat, hogy mult
áláhozni e r'endkivül 'fontos kérdést; • évi :t'arto~ásaikat .és f, évi tagdijaikat

. ' : Hunya A; . 'István pénztároshoz a
ugyanaH:kór.a trianoni csonkaország : közgyülés. napjáig befizetni iparkod~
tJn!jagi rlehézségekkel küidő kor- 'janak.
mánya talál módot és utat ·segrteni. Mult.hó29~én a. vánnegyei.gyü
az országJegelhagljatottabb;rétegén: mölcsterme!ési intéző színes vetített
a földmunkásság<elaggott,.· munka- képekben ismertette a legelterjed- G b" " ',':', ll' t··, ..·· k'"
képtelenöregjeió: Nem tudnak so- tebb gyümölcsfabetegségeket és az a ana eS:8 a ara '

. . . ; ellene való' védekezést a Korona " . . . . . ,
kat ést~ljesen kielégitő nyugdijat'biz- A A 5chweizi buzaszállitás a htiza.. . !mozgó termében; nagyon élveze-' . ' '.
tositani, .de' annyit mégis, hogy. kol~ : tes és hasznos előadást ..keveser, árak lIémi. emelkedéset.eredményez~
duskenyérre ne szoruljanak azok, a 1lálogatták m~g, holott ez. a nagy- le a~ ·el~ult· hetekben: Az utol~ó
tizezreli,'llkik, emberöltőn: keresztül ; értékü bemutató előadás a várme-· napokbanaionban némidlanyhulás
viaskodták amindennapi'kényér elő~' \ gyében meg egészen·'. ujdonság s mutatkozott;:.Abuza· ára pesti pari
terem.t.ésé;..el, ~ d~ .örég n~piaikrá.'·.":" ; minthogY:'csak~ egy pélJ1inyban . ~Il tá~ba~. c, (eO kilós) 21:60, az.árp·.a

.. ' ~.sor:ozat·-rende-lk-ezésret B'IDulasztást
minderLt~karék~ssag.mellétt sem ~. :termelők alig tehetik jóvá. 16.50, il. zab 16.70, a tengeri 13.20.
tudtak:(élretetmi,anehézgazdasági:és körülmozgoÚ. " Az áHatpia~~n a
szociális viszonyok :miatt.-·· Dará"" . \ . ,. bó'd~' ára 8~1O fiJléi-r~I·'.. ·· csökkel}t,

nyi' Kálmtn1.\~tné·it:o .Utódja: "na~'JY-' ;A'VarmeJiVeimeneszeoueSülel a s~rtés ára, Yáltozatlanrri'<lt~dt.A
nevüélő4jenek'>':-':a . iTíurtkásházak' f .,., 'rosisertésvásáron a dara

• ". ' .' '.' ,,, 1 ím. hó 27-28-::-2~ napjain a köz- erencva '. ., -
épitését' .m~g~~,id.ő. t>iirányi ." ignác::-, iponti leá'nyi~Koláb~~:',~<';ri6h~~~ék~,es b~nkint~i30-140.. kilós fjatarsz~del t'
nak. i\ magyar, nép hálája. les?;} a, ;tanitók"" részhe 'értékes'," elő~'dis: so- seri.~~é'rt '04 ·~106 "fill ért ii.iettek.
legszebb: etrilékszobra·a)kotó·. szo- ;rózat9t 'rerfá~~elt, 'lI1'~Íye~'a ~éí-b~Ií, A,i::j~?r~~!:;gazdá~'trt~,z~tur~n' pró~
ciális· mun kál~ódásának; ., !méhész.ek -hüségesen,ki-t~rtottak .és, , baIJ,~~ .' ~lzol~a,t.; ". er~e~.:.~I.te,lI1" ~hol .

. j ltanuhak.' ·:Kevéslié.; mondható, ez ..az' 2-3 f,llerrel ,obbe.t },l,zetn~kerte•. ~

11. ':né~etQrsz,ági.. íínteJligenciárá"aldkn~J<':k'~dvéért-:~I~" " .':: Rö:vJd"hh:'e~;,,~;. 'Y.. , .,

, , ....,." '. fsös?tb~~' ~en~~~~~e~i!e~:,1föispá~ l:!r'~ iA'vrl'ágPia~on)-'emelkednek;:.;·3 .fer",
,DJ.u·n.~,~~,O,~/~:.:/: ;~'..";y', !a··t~iJfblr-!i~!K~és;v,i~~lté':-k~Itségeil,.~ mén.yáTak. Külöl1ös,en:,)aA_enge[~ ,~?:i-·
szegődtetéserol; .teves ,hir-ek ;vaDna~ iAzt II '~éJt óh~lt()tt~·.F5ispán: Ur el- : lárd.. '.~ Decemberben, 35 és ,fél
forgalomban; ,Következik ;ez' abból,.. ;é~ni,h~gy' a'~~é~zet~ alapelemei~eI. :v?~g?n ~ai'it. .~ítlü~k. ~ülföl?rf' .-:- ,.

~ ',i. .. ;,. . .... . • " Januar l"en .eletbeIep'ett a' magyar~
hogy a "s·z·ok·a's·os "m'u'nk'a"s"s"z'eg'o"dte- a·,falu, vezetok" elsosorban a tamtok" , h k' ke'cl l' ,. :.. ud'.. · "A' . "" ... . . '.' '. . !cse . eres· e ml 'sz""rzo eSi "meg-
tések a· községqen' teljesen sikerte: 'megJsmeTked)enek,. ho~y ezt a nem-' lállapodá~40.000 darab ',hizott serfés'
lenek~':'''merr D;ióderiki.' '~é'meto'rszág- ;zetgatdásagi .. szempontból nagy jö- fkivitelét teszi It:hetövé; ..--~A ';chasi~
ban óhajt' ~uJlkát.\~ánalni. A káros Nőt jelentö' g~zdasági mellékhas~on~' \toti .sertés (kétfélé",v.i.gvatisztán)oo

'. követk~~ilté~·y'~!f..., ;n~g~lőiése céljából ;v~te~(~i!lél szélesebb:. körben: .n~-.. ~ kg) kiv!,td~~émeto,rsz~g.. feléis~:
... .. . . "'t' 'k . . I .' . '. imet megnyJ1t. - A. voroshagyma

endkivü.l,i..!.wmó.lysá'gg·al figyelmezte'ti szerUSJ se ,. s·ezze a·nemzetl ··vagyon ' .. "I'" .•. . ... , 'L::" t '20" ....... ,,.,, .. ' , ,. •. . 'mJmma IS ara mazsanKIfi' "pengb,
a·hatósái.;:~'ni:unkavállalókat, hogy gyu)teset Jokozzak. : . ' ..!a'fokha~yma':ára;.Ml\kón13'~pengö.~
níindentéle;téves hh-nek ne üljenek 'Hálás kö'szönetet 'kelle' helyen is: ;- Olaszország.' felé .psz" óta U 60...,
fel, mert ezzel\i~m.csak saját ma- mondani azért a gondo,skodásért és !vaggon burgonyát ~zálliiotll1n.k.. :
guknak,haneni_
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k " h" . , 'k ". , uI' h ' Darida Károly. vm. . me.' hés~.eti . egye- . '" .so 'JO- Jrnevehe. :.s.vegu a azal : ~'zaldmezöNaptát"éiJlili'~'~ki~ ,
u d'" . k' 't I ' sület elnökének, .. aki önzetlenül. ésmezogaz asagIia 'lS" ar a mara'van- ;tüÍlő gazdasági utmutatólad' ke~'

nak. A 'téily~l,Iasaz, hogy Német- fáradhatatlanul végezte terhes köte- jzünkbe'~z 0rszágos ZöldmezőSzö~
országban a ,·.mult ~évi . arányb~n és lességet s emlékezetes, népszerü és 'vetség.. Nem hiányozhat eg-yetJen,
számban fog~ak Endrődről munká- oktató előadásaiva~~,mi!1dign?gy- imodern gazda asztaláról sem. Ara'

k k
' . .' számu hallgatók figye\mét áilandóan .1 pengő, Megrendelhető Kovács,

so aL. ivinni",elsősorban azokat, $ándor körzeti főfitkár utján, a köz·'
akik már a niult. évben kint. voltak I~kötötte. ;ségházán.
és ott' kötelességüket a német ha- .---------.----. ..
tóság inég~JIapitása .szerint megfe- ' Ggümölcsklvitelünk 1937-btm

6aZdB-IJamar'!il- ngnOIJ91 Dsszkivitelünk 216.631 mázsát tett
lelően teljesitett~k. is. Mindössze. n.u • up nu ki 9,408.591 pengő éri ékben, Ai

. tehát,arr6[ ,lehet ,szó, hogy 8,,-10 rendez minden, héten. a' tiszántuli ~J936, évi kivitel het képest '·4 millió
érdemtelen,"vagy' ·visszatérni nem Mezőg. Kamara f. hó '1-tölkezdve. pengő csökkenést mutat. Szilvábúl
akaró munkást jognak kicserélni," Az előadások 'minden héten szerdán kivitelünk 47.926 q-át, kajszinbarack
illetve fölvenni. . Azt isluciomásul d. u; fél 5 órátÓl fél 7 óráig tartat- ból 56.459 q-át, őszibarackból 81 ..76

k k-' h' , b q-át, cseresznyéböl9604 q·át"m.eg-O'y~.·
kell ve,nni, hogy senki· sincsen mea. na a ozseg aza tanacstermé en, ...

ó . ből 9223 q., eperböl434 q., ribiz-
bizva, Németországba kiszállítandó Ezekre azeli.>adásokra ,minden gaz- kéből 1660, q., eglesből 31 t'6 q·ál. "A? Egyházmég!Iei Hatóság':;' '
munkások toborzásával s aki ilyet da és munkás szivesen látott 'ven- Lényegesen növekedett a görögdíny~ . t 238/1934 sz: engedélyéveL" .,:"
hirel, vagy cselekszik: szélhámosko~ dég, .teljesen dijtala~.< A már meg- nye ,kivitejünk. 1936-ban 42.405 q-át, .,
dik és kihágástköve(el., A . mun- tartott 2 előadás igazolja azoknak 1937·benóO.065 q-át e:"porláltwJ<.. Szerkesztésért és kiadásért felelős.:,
káskiszálIitástkiz.árólag:~"·Földníi~ köz~rdeküszük~ég~sség.ét~lllert olyan Sárgadinnyéböl 9000 mázsát vittünk 'W~LTHIEB GYÖRGY, .. ,\

. . ki, ugyana'nnyif ,mint előző' évbt:n~'
velésügyi ,; Minisztérium·: .eszközli ... "á tárgyk.örben .mozogp.ak.az elöadá~ok, ÚssiJdvitelünk leg~agyoHb mennyi- . . Fömunkatárs:" "
gazdasági felügyelőségek·és: előljá.: . és olyan kiváló' előadók sierepeinek ségét ~AO%~át' ;....- Ausztria' vásá- CSEBNUS MIHALY- ,u
róság.ok 'utján.. ,~. ';-',' ..' ~ p'rogranllri'~an~; ,ho·~y ..-~;:: ga'zda és:'~ rolta-·tölünk. '., ~'~'.::. ':. ;,;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ooi;i;;....;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;.;;,,=__=_....~'.~

munkás 'közönség. '~sa~is ká~át;·vall. ,'ll rézgálic' árát kisebb. tHel~k~: '7 .' ';J
, hatj~ ~~~I<.n'ek"~z".eJ~~~;gs~~nak~:~JP:"':'· ben 60 -és fél fillérben ·állapította . Kong9rácz .:János: ,kön!Jvnyom~lijt' ': :l:

i!D.be;:vevéséy~I..".:i,.,•. ,,!. ":n':':·<:-' ineg.. a.F.öldmivelésügyi,Minisrlel-'iUfn-,', TÖl'Qkszentmiklós.::. Telefon 2<1{~·
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lImikor a nép ünnepel

betonjárdája, villanyvilágitása,
országos vására, tizenegy
külterületi iskolája, polgári
iskolája, kulturháza, egész
ségháza és más értékes' in
tézményei. Ezt azértéke3
alkotó munkát kivánja En·qrőd

népe megköszö~ni azo~~~k,
akiknek legnagyobb érdemü k
van a község fejlesztésében.
Majd dr. Tóth István ilgyvéd,
megyebizottsági tagot' ke'rte
fel az ünnepi beszéd tartá·siir'a.

Méltóságos Főispán. Úr I .

. Ha valaki ma végignéz Endrőd

község' ünneplő népén, akarata el
lenére is azt kérdezi önmagátÓl,
hogy ez az ünnep őszirtte;.evagy

csak a tényleges hatalom előtt való
meghajlás egy jobb jövő reményé
ben. 1\ki azonban ismer bennünket,
tudja rólunk ·aztis. 'hogy :mi meg
győződésünk mellett akkor is';' ki
szoktunk tartani, ha abból . reánk
előny nem származik. Endrőd népe,
amikor Méltóságod arcképétóhij
festeményben örökítette meg, hogij
ezáltal tanácskozó termét díszítse,
ezt nem egy jobb jövő reményében,
hanem egy boldog multért teszt

1\z endrődi nép lellte pár' év óta,
Méltósá qod főispánsága alatt, kel~

lemes átalakuláson ment kerésztfil.
Ezt az átalakulást elődei is kiván
ták ugyan, de elérni nem tudták,
hogy ez így bekövetkezett, mi 8zt
Méltóságodnak köszönjük és' ez
azért is történhetett meg. mert bén
nfinket nem a napi politika . szem~
üvegén keresztül nézett. Tudjukjól,
hogy az inséges időkben Méitós8
god két kézzel sietett segitségünkre
és anyagiakkal aránylag sokkal bő

kezűbben látott el, mint másköi
ségeket, de engedjen meg, hogy mi
ennél sokkal többre értékeljük aZt,
hogy elhozta közénIt a békét. Ebből
azt is láthatjuk, hogy az országnak
mai vezetői, akiket Méltóságod
méltóképpen képvisel, amikor eg!J
ség ről beszélnek, nem álmodoznak
és nem a levegőben járnak, mert
erre éppen a legjobb példa ma az
endrődi nép. és ha az élen továbbra
is olyan emberek lesznek, mint
Méltóságod, aklmr a sokat emlege
tett magyar betegség a széthuzás
ismeretlen marad. ..'" .,

1\,mikor én ma az endrődi. né.p
nevében, melyből magam i~. szár
mazom, szerencsés lehetek Méltó
ságodat üdvözőlni, ezt azzal a ké
relemmel teszem, tartson. meg b.erÍ
nünket hű katonáinak és amikor

••unnepe
beszédet a krisztusi hit öntu
datos megvallásáról ~I} annak
helyes átéléséről.

Szentmise után a Kisgazda
Kör adott 200 teritékes villás··
reggelit a vármegye két ve
zető f?tisztviselőjének tiszte
letére, délelőtt 11 órakor pe
dig a Földmívelő- Egylet uj
nagytermének felavatási ün
nepélyére vonultak a vendé
gek. Előbbi helyen Kovács
Libor elnök a munkások szá
zainak élén pedig Gyuricza
Imre munkáselnök üdvözölte
a főispánt és kiséretét.

Az egyházi szertartást
Csernus M.ihály apát végezte.
"Legyen e ház akatolikas
hitnek erős vára, amelyet sem
tévtanok, sem istentelen áram-

irányzat segitségével remélheti, ..
mondotta általános helyeslés
mellett a mnnkásság szónoka.

Ricsóy-Uhlarik {(jispán meleg
szavak kis:úetében fogadta
el a magyar munkásság fel
ajánlott jobbját. "A nemzet
test akkor egészséges és erős,

ha annak minden tagja ép.
Darányi Kálmán kormányának
szociális és népjóléti politi
kája éppen arra irányul, hogy
a nemzettest leggyengébb
tagját, a munkásosztályt eró-

si.ts~. ~~~t .en~lkül k~ZgaZda'l
sag1 feJlodesrol beszelni nem
lehet. 1\ telepités, a Körös

•szabályozása, az öntözési
munkálatok meginditása, az

: öregkori nyugdij létesitése 
~ elsősorban a munkásság ér
dekében történtek. Reméli,
hogy a munkásság tárgyilagos
és komoly elhatározása állan
dó és kitartó marad, amelyet
ő azzal Kiván viszonozni ,

lalok lerombolni fle tudjanak, hogy a legnagyobb erőfeszi-

legyen a hazafias érzésnek és Itésel és a lehetőségek teljes
gondolkodásnakszikla-bástyája, kihasználásával fogja támo-

ahov~ ~z interna~io~a~ista Ig~tni a. munk.ástár~a~alom
eszmek es destrukhv lrany- mmden Jogos es meltanyos
zatok bellatolni még próbál- kivánságát".
kozni se merészeljenek. le- A nagy éljenzéssel fogadott
gyen a tisztaerkölcsnek és mUfl- beszéd után fl községházához
kástestvéri együitérzésnek tiszta vonult él falu nép A köz
otthona. ahol mifldig Krisztus gyülési terem falan már ott
békéje uralkodjék." függött a három közéleti fér- ,

Az egyházi ~zertartás után fiu nagyszerűen sikerűlt kép-,
mintegy 300 főnyi munkás- mása. A kitünően sikerült
tömeg élén Cserenyecz Má- képek Fölföldy NUhály sze
tyás munkás üdvözQlte a Fő· gedi festőművész alkotásai.
ispánt és Alispánt Egyszerü, 1\z ünnepeiteket· Hunya
keresetlen, de őszinte szavak- Mátyás gazdálkodó vezetésé
kai ajánlotta fel az endrődi vej 30 tagu disJ:küfdöttség
munkásréteg közremüködését hívta meg az ünnepségre.
a nemzeti irányu, keresztény A községháza termei és
erkölcsi és szociális alapo- széles folyósója nem tudták
kon nyugvó" kormányzati befogadni az óriási tömeget.
irányzathoz. "Az endrődi man~ Az ünnepséget Kalmár Imre
kásság az elmalt inséges esz- biró a Nemzeti Hiszekegy el-

6

tendők alatt ráeszmélt arra, imádkozá~a után rövid üd-
hogy mindennapi kenyerének, vözlő beszéddel nyitotta meg.
megélhetésének és jobb jövő- Rámutatott arra, hogy Endrőd

jének biztositását nem lidérc- az elmult 20 év alatt többet
fények kergetésében, hanem a fejlődött, mint azelőtt 100
szociális gondolkodása és mun- esztendeig. 1\zóta létesültek
kásszerelő Főispántól képviselt minden irányban kövesutjai,

.E nd r Ő d

dr. Unel RlcsOU-UhlarlM B81a
IDisnán,

1\ Hármas-Körös legna-
gyobb falujának 15000 la kosa
ünnepelt egy szivvel-lélekkel
február 6-án.

Már a kibocsátott meghivó
élénk bizonysága annak a
nagyszerU összhangnak és
együttérzésnek, melytől in
dittatva a falu népe ünnep-

. ségét megrendezte.
Ötvenkét társadalmi egyesü

let és testület - Endrőd köz
ség népének képviseletében 
"az érdemek és a tekintély
megbecsillésében rejlő. erkölcsi
,erőtől indittatva, . egyhanga e/~

határozás jolytán és a lakos
ság minden rétegéből össze
gyűjtött fílIérekből, példaadás
és hagyományos okulás céljá
ból a későbbi nemzeteknek,"
olajfestmények be'Iiörökitették
meg

!.
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~
~ dr. vitéz Sarkadi Márky
;1 Barna ~li~p!n .
~f. ,Csernus Mlhaly'1lpát...
~. plebános urak arckép.eit

, és azokat EndrŐd község ta
~1' nácstermében fényes és lelkes! űnQeységek között hel~~tél(
.) el. - - ..-__------
'1 Az érkező Főispánt és AI-
.; ispánt, akik nejük é~ él vár
~~ megye több vezető főtisztvi

.~ selője kiséretében érkeztek,
'4' a gyomai állomáson 24 front
~l ~arcos_ élén dr. Tóth Libor
J udvözolt.
J.' , A hosszu kocsisorral ér-
~l- kezó előkelőségeket az end
'.~ rődi templom előtt az; összes
:. .egyesületek küldöttségei és
~, minteg~ 3~O főnyi köz~nség
.avárta es kisérte aszuknek
; bizonyult nagy templomba,

·I.~' ahol Csernus Mi~ály a~átple
", bános mondott unnepl hála
::~., adót, szentmisé~ és mondott
~; gondolatokban gazdag szent-
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Endrődre jön, úgy jöjjön, mintha ünnepeltekre nézve -mindennél
hoza jönne, mert ez a nép meg értékesebb kitüntetés, de dicsé
tudja érteni Mé"ltóságod eszméit, retreméltó erkölcsi és kulturális
tud szeretni, tud bizni, tud lelkesed- emelkedettségét jelenti a község
ni, de tud kitartani is. Isten hozta népének is, amely ily felemelő

M.éltóságos Főispán Úr I és az ország minden közületé-
Méltóságos Alispán Úr! nek példaadó módon, lélekben,

felfogásban egységesen és ön-:-
Egy nép önmagát becsüli meg, tudatosan tud ünnepelni, s há

hit az átlagon jóval felüli képes- láját .kifejezni."
ségüvezetőjét szeretettel vesz kö- Nlajd Harsányi László fő-
rúl. Mi ma Méltóságodat ünnepel-
jük és szeretettel vesszük körül. jegyző vette át megőrzés végett

költői számyaJásu beszéddel aHa visszanézünk pár clvvel p-zelőttre,

.Endrőd község történetében, ~zt három arcképet.
látjuk, hogyamegnem _értés ideje I A kötelesség és feladat, me·
alatt Méltóságod, magasan felettünk' Iyeknek teljesitésére az endrődi
állva, olyan sok jóval halmozott el összes társadalmi egyesületek
bennünket, hogy ma azt kérdezzük és kÖrök - tehát Endrőd köz
magunktól, mivel érdemeltük ezt ség közönsége nevében - dr.
meg. Abban az időben eg!J kövesút Tóth István rendezőbizottsági
épült a határunkQn keresztül, pedig elnök felh ivott, előttem egyrészt
tudjuk azt, hogy súlyos befolyások nagyon természetes, felette ked
érvényesültek az út irányának' az ves, másrészt pedig szent és
eltérítésére, de Méllóságod az end- komoly. dolognak tünt feJ.
rődi nép érdeke mellé állt. A pár Az a ténykedés, hogya nagy·
évvel. ezelőtti kétségbeejtő nyomor . nyilvánosságnak, az örök em
idejében iparkodott minden könnyet lékezetnek most átadott három
letörőlni és a nyomor enyhitésére _darab festményt előljáróság ne
annyit adott; nmennyit csak adha- I vében megőrzésre, gondozá::>ra
tott. Ez csak nagyon kis. része an- és örök' megbecsülésre hivata
nak, amit Méltóságod értünk tett és los állásomból és hivatásomból
mi ezzel szemben tudjuk azt, hogy' kifolyólag átvenni szerencsés
az l!kkori idóbeil sok fáradságot és vagyok, - elsősorban is ter
munkát ·okoztunk Méltóságodnak. mészetes dolog. Természetes

Amikor. '. ~éltóságödat J;ndrő_d pedig azért, mert a. község
község ötvenkét egyesülete ·nevé- előljáróságának kötelessége
t);n, mert~unl\' .összesen ennyi.' nemcsak a törvé~yek és ren",

r van, tehát minden . ~gyesület nevé-.. deletek végrehajtása, hanem az
beni mé,ly tiszteletlel üdvözlöm, arra is - és talán ez az· igazi jegy·
kérem, bOgy. mint ahogya multban zői, faluvezetői hivatás, - hogy
is a rosszat elfelejtette, . ezután is a közóhajnak, a közkivánságnak
csak a jót lássa bennünk. Isten hozta, a tl\rvényes kereteken belül
Méltóságos Alispán Úr! megfeleljen és eleget tegyen. A
M~t" . A 't l b . ú., mai lélekemelő ünnepség és az

e osagos pa p e anos r. eseményeknek ezt megelőző

Elfogódottan állok ezen a helyen, láncolata kétségtelen tanubi
ahol éveken keresztül igen nehéz zony~ágai egy igazi és valódi
harcok volt. De ez az idő elmult, közóhajnak - annak a köz
az endrődi nép megtalálta önmagát óhajnak, melyet egy párját rH
és megértette 8Zt az alkotó munkát, küó megmozdulás, egy csaknem
amit a köz érdekében kifejt~tt é5 15000 lelkes község minden
kezdi már érezni annak áldását is. rendü és rangu lakosa szivéne!~

Tudja már az endrődi nép,· hogy összedobbanása teremtett meg.
MéltósáQod . méJtóképpen fog so- Megteremtette olyan módon,
sorakozni elódei, az endrődi nagy olyan tündöklő, ragyogó erkö).
alkotó plebánosok sorába. Nem kell csi emelkedettségben, amely
mór az erőskezű endrődi papnak előtt nekem - idegenből idc
szégyenkeznie az endrődi nép miatt, származott. embemek - az
mert ma ez a nép példát mutat, elismerés zászlaját a Jegmélyeb-

. olyan példát, amelyre az egész ben meghajtétni, ugy vélem,
varmepye felfigyelhet. Amikor én jogom van.
.Méltós~godat, mint e9.yik. hive, nem- Az az Endrőd község, amely
csak klt~on?otta? a hlv~l, ha~~em.. az . ről néhány évvel ezelőtt. miért,
egész kozseg nepe neveben udvoz- i miért nem az okokat nem ke.
löm, arra kérem, legyen az endrődi Iresem _ m'essze vidéken nem
népnek tovább~a .is jóságo~ vezére csak a megyében, sokat: rosi
és falunknak huseges polgara. Isten szat és bizony becsmérlő dol
éltesse Méltóságos Apál Urat! gokat beszéltek, - 1936. év

Dr. Tóth István állandó he- végén magára, öntudatára éb
Iyeslésekkel és éljenzésekkel redt és az azóta eltelt több,
kisért beszéde· után vitéz dr. mint egy év elvezetett a meleg
Pánczél József vármegyei fő- fajtestvéri szeretethez, a meg
jegyző köszöntötte a vármegye értéshez, az egymásratalálásboz,
tisztikara és törvényhatósági - a mai nap meghatnan meleg
bizottsága nevében a kitilntetelt kézszoritásához, amelyet ország
Onnepelteltet. "Az endrődi nép és világ előtt dokumentáinak
koibizalmának és közszerete- rajongó szeretettel vezető nagy
tének' nagyszerü megnyilatko- ságaik s azok érdemdus mun
zás~ nemcsak a kiváló közéleti kálkodásainal< őszinte és méltó

megbecsülésével. Mindez pedig
fontos azért, mert ennek ~a mai
ilnnepet eredményező mozga
lomnak s amely végeredmény
ben az endrődi lelkek megbé
külésének betetőzését jeleQti, 
nem volt ellenzéke. Allitom azt
is, hogy hivatalos és hatósági
beavatkozás eddig a pillanatig
nem történt, mert ez az első

aktus, amikor ebbe a nagyszerü
lelki. szerverkedésbe, meguju
lásba a hatóság, vagy hivatal
belekapcsolódik.

Egy ilyen - a most vázolt kö
rülmén!:lek között megnyilvánuló
l<özóhainak tehát eleget tenni, meg
felelni igen természetes kötelessége
bármel!:l községi előljárónak.

De felette kedves dolog is ez
nekem s amikor ezt mondom, kissé
haza beszélek, igazolni akarom ma
gamat. Amikor ugyanis idejöttem
abban a nehéz időbelI és figyeltem
az endrődi nép lelkét fent és lent,
- nem sokára ~rté1<es tapasztala
tokra tettem szert.· Ezek azok 8Z

endrődi erények, mely az általános
müveltség magasabb fokában, - a
mélyebb itéletben,- a tradíciók
és erkölcsök jobb megbecsülésében,
- a mostoha viszon!:!okat és min
den nehézséget Jegyürő vasszorga
lommai nyilvánulnak meg és amelyek
eredményezik az endrődi kisgazdfl
társadalomná! a középosztály kiter
me ló képességet, - a ~zegény

endrődi, országot és világot bejáró
munkásoImái pedig azt a patinás
z')máncot, melyről lepattan minden
vör·')s. vag!:! barna internftcionális
szenny.

E.zeket a megfigyeléseket láttam
a mCii napon glóriás fényben meg
valówlni.

Végül szentnek és komolynak
monoottam a feladatot. Szent és
komoly az a megbízás, amikor egy
nagyközség lelki eg!:!ségben vezető

férfiaknak hervadhal<lllan érdemeit,
kőúleli erényeit az utókornak 
talán örők időlue - okulásul és
méltó elismerésfil megörökíteni akar
ván, az e célból készitell becses és
művé~zi festményeket, - itt a
községházán és nem máshol 
akarja elhelyezni s azok megör~

zését és gond07..ását kéri.

Az endrődi előljáróság szent köte
lességének fogja mindenkor ismerni,
hogy azokat a hatalmas erkölcsi
erőket, melyek ennek a három da
ra b kedves arcképnek megfestésé
séhez és a mai emlékezetes naphoz
elvezetlek: u. m. vezető nagyjaink
iránt érzett szeretetet, rajongást,
ragaszkodást, közéleti érdemeik
őszinte megbecsülését. a Jcöleles és
hivatali hatáskörüket messze tuIha
ladó gondoskodást, nemes szivüsé
güket, az önzetlen fáradozást, az
an!:!<lgi és erkölcsi áldozatkészséget,
a tekintélytis'Zteletet, fl testvéri egy
másratalálást, a magyar fJjszerete
tet, a meg~rtést és az állandó meg~

békélést - minden időben, minden
erejével és minden rendelkezésre
álló eszközökkel ápolni, erősiteni

és az emberi lehetőség szerint meg
óvni s megrögziteni fogja és akarja.

Amikor a képeket Endrőd község
előljárósága nevében a község őri-

·zetéb~ átveszem és ~ megőrzés

tekintetében a mindenkori előljáró

ság képviseletében mintegy szent
fogadalmat teszek, nem tudom el~

mulasztani, hogy lelkem impressióit
kifejezésre ne juttassam. Az én szi
vem és lelkem ugy érzi és látja,
hogy a tanácste_~em falára ünnepé
lyesen most elhelyezett háro!1l be
cses festmény aposztrofúlja a három
isteni erényt: a magyar hitet, a
magyar reményt és a magyar sze
retetet.

Főispán Ur Őméltósága derüs
képében látom a hitet, az endrődi

nép magyaros hitét, meit ez a néo
Őméltóságán keresztül hisz, rendit
hetetlenül hisz a magyar ál
lamiságban, szent István koronájá
ban s annak mindenkire kiterjedő

~ltető melegébén. Hiszi erősen,

hogy amig az államhatalom olyan
exponenseket küld a végehe, mint
Őméltósága,:nem szabad jövője fe
lől kétségbe esni. - Hiszi azt a
sokgyermekes endrődi kisgazda és
hiszi a kérges tenyerü endrődi'

munkás.
Alispán Ur Űméltósága ket'lJéllyebb

vonásaiban látom a magyar reményt,
a kétségbeesés és megalkuvását és
a nyilt, nagy szemekból a bátor
biztatást, - a benne megszemélye- .
sült törvényhatóság biztatást. hogy
őrt állanak a mostohasorsu fal
vak felett hogy az ő niéltósága,
hivatala' az a biztos; széles. > lép
csó, melyen át - ha felnézünk, kö
zeledünk a szent koronához - el
nem . szédülünk és soha nem c sa~

lódunk.
1\z endrődi· Főpap, az Apát Ur

Őméltósága beszédes ajka ugyan
miről is beszél? Beszél a magyar,
a krisztusi szeretetről. Beszél él

kincsről, ci mennyei vag!:!onról, mely
ha meg van, mindent birunk és a
fájdalom könnyei is gyöngyszemek.
ké válnak, de ha ez nincs meg,
serOlniuk sincsen, koldusok, szegé
nyek és nyonJOrultak vagyunk és
leszünk. Hallom fl hangját, látom
erélyes gesztusát, amikor Kris?tusra, .
a feszü1etre muttlt, amelynek tövébe
helyezte első szent királyunk a
szent koronát, de amelyelvesziti .
minden csillogását, drágaköveinek
minden rayyogását, ha rá nem su·
gárzik minden mag!jar ember szívé'
ből az igazi szeretet!

. Ugy érzem, hogy ez él maglfar
hit, magyar remény és a mindent
megbocsájtó magYM szeretet vará
zsolta ide ezeket a képeket'

Hitet teszünk mellette mi, endrődi
előljárók, hogy megőrizzük nemcsak
fl gyönyörü és kedves képeket,.
hanem az erkölcsi erőket is, melyek
létrehozták, mert ettól reméljük en
nek a küzdelmes életet folytató.
községnek megujulását, előrehl!la.;·

dását és rajta keresztül édes H3zánk: '
mielőbbi feltámadását.. .

Az ünnepeltek meghatott, hálás ~

szavakkal mondtak' köszönefrf a;
kitüntető ünneplésért, mely 8nndl
értékesebb és lélekbemarkoló vol~·· ':
mert 5em az Ünnepség kezdeménye~;.~

, ;
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.de az én ;igéim ,el nem· ;mulnak",
tanitja Krisztus ~jkárólaz evangélium.
Hamvazószerdán ezt az isteni örök
igazságot rögziti hiveinek lelkébe
az Anyaszentegyház : "Emlékezzéf
ember, hogy porból lettél és porrá
lész 8

•

A mai hitetlen, anyagias világ
istentelen vagy közömbös fia min
den módon iparkodik lerázni magá
ról e· sulyos'feladatot jélentő ·sza
vakat.

.•Sohse halunk, meg" ,kurjantással
és az. élet örömeinek farsangi má

,morával szeretrié elnémitani lelke
titkon 'suttogó aggodalmát.

Hiába. Elbarrikádozhatja 'magát a
tudomány ,kérkedő köteteivel, .be
bl!gyolálhatja ,magát. a müvészet .:fes
tett rongyaival, győztes hadak élén
a csaták százait nyerheti, diplomá
ciai és politikai lángesze országok,
vi1á~részek fölé emelhetik, .vagy· el
rejtőzhet. a ,fillusi 'viskó'sötét zugai-

1\z. elsó.felkÖszóntőt a Szentséges.
l\tyára és"Magyarország iKormány-:
zójárll Csernus Mihály ap~tj)lebános:

mondotta. Majd Uhrin· Vendel a
gazdatársadalom, ·Dinya Vilmos .az:
endrődi kisiparosság, s Polányi
István a munkásság nevében' köszön
tötte az ünnepeiteket, amelyre mind
hárman - 8 résztvevők szűnni nem
akaró éljenz:ése mellett - válaszol
talL

l{ésó délutánig kitűnő hangulat
,ban volt együtt a társaság, amikor
is a főispán és Alispán kiséreiükkel
-az endrődi nép nagy óvációja
mellett vissza utaztak székhelyükre.

... N{J.gyMjl minfkr, pénrekjén, d\-u.
3 ;.(órakor "rnagY'49iti s~ntbCll'.liiJet

mona R&i.4sz IsWán segédlelkész.
A böjti r.end.,nem ,;változott.. ,A .7

éven aluli gyermekek nem' kötelesek
,böjtölni.lrlu~onl:}g.y:~é.,en aluliak és
'hatvan .évenfelüliektartózkndnJlk a
husevéstől'hamvazószerdán, a ~gy-

j böjt 'péntekjein és Ol~gyszonibaton

délig. Huszenegy' évtől hatvan l 'éves
korig a nagyböjt h.étklnlpJpjaLközül
hamvazószerdán, pénteki né:lpokon
ésnagyszomhaton . liélig siigoru, a
többi ··hétköznapokon 'enyhitett' 'boj-

. töt .kötelesek •tartani. li .hivek.
EmlékezzünLazA~yas~nte~ház

nagy parancsára: ,"biineldet,minden
esztend6ben meggyónjad es leealdbb
husvét 'tdjdn - az'OltdriszentséEet
magadhoz vegyed" '/

S~gyenteljes dolog, .hogy legna
gyobb jótevőnkhöz,.,a -,:,Meg;váltó
jézushoz parancsszór~kel1,mennünk,

de a hálátlanság, f!gyelmeHens~.H~

szeretetlen megfeletlkezés emberi
találmány. ' Nagyon' is meg van 'az
oka reá, e.g.yházunkoak,· ,;hogy ,leg
fontosabb kötelességünkre: Kriutus
felkeresésére és lelkünkb~ bo~itá

sára figyelmeztessen I
Csak aztán mttg-halljúkSés I\c.öves

,sük .lelki anyánk· s:rozatát I

i •

'Hitbuzgahni, .egy,esu...
letek 'ha'vi Tendje.

Február.20-án .,d.,u~J6L 'f,ár..kor
Szent Ferenc .11I. relldi~, .

Február 27-én d•. u., fél ,,4 ,órAkor
az Oltáregyesület,

Március 3-án, d. u.5 !órakor •
.Léliny-C1ub -éli uányfEg;yéSiilet,

Március 5.én ,d. ·,u. ,.5,(ÓNkontu
'Eucharisztikus ,F6rfi-4iga _.ta(ija.~.
ájtatosságát. ... ,..

A Mária-Társulat és ,:Jézus Szive
Társulat· évi közgyülését'maréius tt"én
d. :u. fél 4 'órakor ;;tartja a'·· pdli'ári /
iskolában. ,A ,tagok :pontQa<ml'Ji"~e

nését kérjük.
A Jézus Szive,Szövet.ég csqport

vezétői február'27-én d. e. fél'9 ora
kor >tartjákhavi .~sszejövet'elüket .••
polgári ,iskolában. IUj, :itagok :él,~uj
-.cs.l?portvczetők.:itt ;)jelcn\ke~hetnek.

..-
Külteriileti.szentmisék
". ,Február 20-án:;a varjaskés:polyák-
halmi iskolákb.an, .

február 27-én_azör~kerti.és..q~jtf
iskóIakban,

'március l3-'án 'az öregke'rti és 'ta
nitóföldi iskolákban mutaturiló1be
szentmisét.

'A .summás-Ie'ényok" 'tJlunk'ába
indulásuk előtt .köZös .szentniisen
vesznek részt és 'köiös 'szeJit'áldó
záshoz járulnak rEgy' se maradjon' dU

FŐLEOLDY..BELA
·legényCfll'YI. vczet6•

Legények:1
·AKatolikusAgrMifjus.ái:iI4eg'eny·

egyesületek'. Qrs~gJ}s Titkára.iga
(rövidenK,A.L.,O•.T,) .1ehatc5.véJet
te, hogy a.lC?g~ny~gyletek.\aiiai ,az
Eucharisitikus tKongres8zusra 'sZóM

.•;Wtazási Igazolványf-· --es tlret éjsu..
,kára legyszerü szá.llástd'!'.50 P~helYCltt

.1.30"ért k&pj.k, ,;sö.t !akik,ker6kpáron
akarnak~~Restre feluWJli,., azokn.ak
még Utaz·ási Igazolványtscmk'eU

'váltani, eiért most 'a' falúle'!t'ényéin
a 'sor; ,hogy jelen.k~sre·-sora..

tkozzunk. Mutassubmeg- ,az id&eb
beknek, rhogy,bennünk t&bb'llc~..
sedés és öntudatos, ~onz,alom',v.an.az
Oltáriszentségben' köztü"k .élő Kr/s,.;
tus iránt, mint bennürik.: 'Ne sájó'ál
juk pádiHérünket·annalC. tlicsöség:ére
áldozni,. akitől ,kegyelem-aldas;liifju
ság és öregs.ég, ..eg~szSég"ji,.s, eró
származik.

Triduum
Örömmel közöljük olvasóinkkal,

hogy március 2-án, Hamvazószerdán
Endrődre érkezik P. Zsiros Ferenc
jc:'zustársasági atya, a .Szivujság li
váló szerkesztője.

Eljön hozzánk, mint csodatevő

lelki.orvos, hogy gyarló szivünket,
bünsebezte lelkünket Krisztus ke

:;gyelm'énék'·lközvétitésevel meggyó
~yitsa és elökészitse a szentév nagy
iórömeinek, •bőséges 'kegyelemáradá
sának b~fogadásár41.

Három napig tart .a lelkigyakorlat
(ezért. hivjuk triduum-nak). elsősorban
a jézus ,SziveSzövetség.és jézus
-Szive Társulat tagjai részére. ;De el
jöhetnek ,és, megh&llgathatják, másó!.<
js.

Az elmult hetekben Endröd. nét*
megmutatta,hqgy ;méltóut6da dl
régi hirneves endrődi ősöknek. ;

Most mutassuk im~g, .h~gy őseiólc

régi buzgóságát is .visszavarázsoituk
falurlKba 'és apraja-nagyja találkozzék
lsten házában, az EucharisztikuS
Jézustbiirlbánó <szerehH:ében; ·a ll'élek
kegyelmi ujjászületésében.

Ott i legyünk-valamennyien'l

ba, mindezek nem zárják el előtte

a csonlkezü~kaszást, mely~get vet
hirnévnek, dicsőségnek, szerd'kmnek,
milliárdos vagyonnak, királyi trón

:fényének .épugy, ,minta .~yomor ·és
inség verejtékes, kintelies napjainak.

Azelmuló embernek'a 'bizonyta~

·lan jövő 'fekete éjszakájában nem
jelent értéket .sem a villany,' sem a
napfény. Egyetlen csillag- vezetheti
az igazi utra:a hit szerencse ·csU:'

·Iaga. Ezt pedig kivülről nem 'csak
lelke' horizontján! láthatja.

Ha elvesztette, az elmulás a kár~

hQzqt,' örök ~sötétségét:jelenti. Ha
megőritte,.akkor !bizákodhatik a
Szent Sziv .irgaJmáhan~.a!kiválasz
tás·· boldog. reményében; ·s;a könyö
rülő Birószeretetének,tiszt&:és(üditő

hullámverésében.
A Hamvazószerda és a n~gyböjt

tehát a' lélekmentés inindennél· fon
tosabb feladatának munkaideje.

Testvér I Átéltél negyven-hatvan
nyolcvan évet és 'könnyelmü életed
ben volt·e csak egy óra is,aIJiikor
megfontoltad, .; hogy helyes uton
jársz-e? -Mt?gvizsgálod nap-nap utÁn
pénztáradat, rendben 'tartod gazda
ságodat, ·de gondoltál-e arra, hogy
ilZ örök élet szempontiáliólhogyáll
lelked szénája'? .

.Mily nagy ·~(tiöfeszitéseket ,ftész,
.' mily keserü· verejtékezéssel,-mekkora

önmegtagadással ,dolgozol Jöldiéle
ted, legfeljebb pár évtizedre' terjedő
jövőd türhetővé tételén, s lelked
örök :békéje, ·boldogsága ,naponkint
pár percnyi mag-ábaszállást .ésko
moly vizsgálatot nem érdemel?

Vigyázz I Bekötött· szemmel' tán
colsz az örvény szélén l'Krisztus a
nagybőjtben kezét· nyujtja feléd. Ne:
utasitsd el! Ki tudja még egyszer:
lehajol-e hozzád l ? . i

Tarts bünbánatot, mentsd megi
legnagyobb értékedet : az isteni!
vérrel megváltott :hallhatatlan lelke-;
det I !

Farsang ,három ..napján· sz~nt~i
kit~telesszentmi$ét.:és ,litániát mOD

'dunk engesztelésil/. :az Oltáriszent
ségben'(Eucharisztiáhan)lakó Krisz

, tQs ,sok~sok farsangi) megbántásáért.
Hamvazószerdán szigoru ;,böjtöt

tartunk. Az Anyaszentegyház e na
pon ~ hamut· szentelés a világ'múIDn
dóságának emjékeztetés~remeghinti
gyermekeinek . homlokát 'szentelt "ha
muval.

.Nm

"Ég ..,és ,föld
elmuln.ak •.•

testnek fellámadásában .és az Orök
Életb~n.

- De a programm, amely a mi
jelvényünkböl szól. még ennél.is
többet tartalmaz. A jelvényen az
Ostya és a Kehely .mögölt olt van
a Hid is. Közvetlen Budapeit és
Európa legrégibb lánchidjának képe.
Közvetve azonban az egymástól' távol
álló partok összefogó páulia, a8ze
retet kőnél sziláídabb és acél nál
lendületesebb erejének 'szimboluma.
Aki ezt a jelvényt hordja,az·szere
tetet- mond, szeretelet .hirdet és a
szeretet uralmátakarja. A szeretetét
ember és ember közölt, ,társadalmi
08zlAlyok 'között, milvelt lés 'milve
lellen, szegény és gazdag, város és
falu közötl. ~Aki ezt a jelvényt a
imellére tüzi, az a világot a szer~tet

fényOzönében U8zva szeretné'!álni és
a maga kicsiny ,életét a szeretetnek

.abban.az ullrakozmikus, :fölséges,
örök világára mába ;beleágyaznt, ;
amelynek kiindulópontja' az lsten
szive, 'R'yümölcs~ ,az ,ember örök

.Odvössá~ /' legföbb szimboluma,
·eszköze és szószéke pedig ·az
Eucharisztia.

-·Hordjuk :tehát ·ezt a jelvényt
·minéltöbben 'és ,minél,álJandóbban; I
Hordjuk ,százezren . ·és milliónyian!
Hordjuk örömmel és :büszkén, tOn.

.tetően és boldogan I 'És ha a jel-
vényt legymásmeHén 'olt .látjok ·az
ulcán, villanjon ,meg ·szemünkben 6

fe/sőbbrendíJ 'testvériség ,j mágneses
öröme, ;amely a ;szennybe, vérbe'
gyUlöletbe' és gonoszságba ;fulladt
világ sikátorainrxereszt!ll ii8 'oegysé

.ges frontba sorakoztatja Jel a ,leg
magasabb eszm'ék .elj~gyzeltjeil.

-

zésébe,..sem annak rendezésébe hl;
.vataJos közegek ,:és t~slüJetek nem
iolytak be. . ;

Kalmár Imre 'biró zárÓbeszéde
után a hősök szobrához vonult az
ünneplő közönség, ahol az három

.ünnepelt :lelkes, hazafit:s ·beszéd
'kiséretében koszoruzta meg ·az ·em
lékmüvel. 1\z ünnepséget az Iparos
dalkör zárta be a himnusz ének-

. ~Iésével.
Délben a Katolikus Népház ösz

'szes' termeit -megtöltő közel .400
.teritékes ,bankett ·voll. Nagyon' so
'.kan palJBszkodva ,m<>ntek haza"mert
,már nem 'volt férőhely a hatalmas
.hel!liségben.

:'A k'o'o gre's s:z us i
l, 'jelvény-programm I

Irta: P.BANGHA 'BÉLA S. j.
..A Bud~pesti Eucharisztikus
Világkongresszus f6bizottsá
ga örömmel állapitja meg.
bogya kongresszusi jelvényt
csak Magyarországon máris
700JXX) ember, viseli.

Ha tölem valaki megkérdezné, mil,
jelent ,a Budapesti Euchariszlikusl

: 'Ko~~resszus jélvénye, ezt felelném!
, .nekl. . I

; -Testvér, ez a jelvény a mel-l
~ Jeden: .programm. Még 'pedig ·tar-

l
!

: talmas, ... sokatmondó programm.
('Olyan, amelynek jelentösége messze!
; kiemelkedik a lársadalmi és politi-l
t kai ;jelvények mai ,nagy ltömegének j'; .. prOirammjából., Olyan programm· ez
l amely ,egy ·,életet· jegyez ela deg-í
~ magasabb eszméknek s .egyetlen i
i :fronlba,egyesili öt világrész ,minden f
'~orSl;ágának Immoly katolikusai!. .
'.'/ - Ez., a jelvény legy, frontbaál
j Iilja az Istent akarók és Istent ligen
'~ lők taborál. Ma amikor a harcos
.:1 'istenieleriség .ekrazittal 'és az ekra
·1 'zitnáHs ·robbantóbb .szellemi pro
:1'pBgandával igyekszik megsemmisi-
! teni 'a 'Mindenható templomait, kő-

'1 'ből j~S 'cmberszivekböl ~pOIt szen
I ·télyeil,a 'mi 'jclvénytink pajzs a
j1Uellen, .amelyről-messze visszahull
~1IZ. 'atheizmusminden .támadása. 'De
1 'nem~ak':pajzs'és védelmi ,fegyver,
j 'hanem' ki vont ·kard is., amelyetKriszlus
l 'keresztje és 'az Evangélium mellelt
J :máris 'körülhordozul1k az utcákoli.
.) ...... 'De ez a jelvény és a vele ki
:1 fejezett programm még ennél istöb
.?1bet· mond. 'Ostya vanrajla és ke·
~ ·ltély. Az oItAr misztériuma. Benső

1séges ,;hitlitok, amely a .mi istenhi
;'1 tanknek ~egészen .konkrét formát ad
:1~ '~s';irá~Yát is 'határo;;o.tlan megszab.~
:, Ja. Aki ezt a jelvényt amellére tÜZI,
:: ame\lére UJzni meri, az az
~~ egélzvitdg elött hitet tesz a legJkomolyabb kereszrénység mellett. Az
,~~ nyiltan vallja, hogy' meg .van győ·

I·zöd..ve·eg.y felsöb,b : világ . létezéséről,
, am.. lyet .csak a hitér .eLésa .sze"
,: ret~t tud, .közel hozni. ··Az vallj:!

.
';i Krisztus. utol~óvacsorai ,drága ·ha·
~ gyat4kát, az ,O .testének és Vérének
:] viijgmegváltó ,:áLdozatál. Vallja .azt
~- az., életrendeltet~st,. ,amely minket
; apró balandókat,·. magasan rkiragad
. a.löldi8~gnek meddő matcrializ
j mustból, a .puszta önzés és.érzéki
:~ I~g. .k.alodáj6ból ,és tisztább" éteribb,
:A istenibb le2körbe :emel, .annak ,avaI
,~ raiongóivá,!boldoglhlveiv~. /to. 'kehely
:~ és az ~9stya .képe a melllJnkönje
] lenti a vdgyat az lsten országa felé,
1 aJudalal harcol a bUn és 87 iOCS'i máqYM8· ..,ellen, .jelenli .. a ,hitet. a

í
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Köszönetnyll"anitas I
Ez uton mondok hálás köszö
netet mindazoknak, akik fe
lejthetetlen emlékü unokabá
tyám dr. eleméri és ittebei

. Kis~ László volt gyomai, majd
orosházi járási főszolgabiró
temetésén résztvenni és ezáltal
nemcsak az elvesztése felett
érzett fájdalmamat enyhiteni,
de a végtisszesség komor

pompáját emelni szivesek voltak

I Dr. Sorbán Jenő
főszolgabiró

$rl@# g R

'Dr.LINDENBEROER JÁNOS
apostoli kormányzó több heti pihe-

· Í1.~rea nógrádveröczei "Mig~zzy
._papiollhon"-ba érkezel t. '

.HALÁLOZAS. Dr.' Kiss László
orosházi föszolgabiró 52 éves korá-

·'ban .rövid .betegeskedés ulán, a ha-
lotti szentségekkel megerösilve el~

'tJunyl. Békésvármegye e~yik legki~

.válóbb fö/isztviselöjét· gyászolja az
elhunyiban, aki. hosszabb ideig a
gyomai járásban is általános köz
szeretetben mUködOII. Dr. SorbAn

... Jenő föszolgabiró vezetésével Gyo
máról 29, Endréldről 32 törvényha~

/óság! és képviselő/estüleli tag veli
részi régi, népszerfi föbirájána k a
.temetés~tl, . melyet . Csernus Mihály

'. apáfplebános diszes segéd/eltel vég
zett.

ÁTHELYEZÉS. Dr. Lahmann,
György tanfelügyelöt a Vallás- és
·Közoktatásügyi Miniszter Pécsre he
Iyezleát. A vármegye tanü~yi szer
vei' és,:a ;. tantestülelek fájó· szivvel
vesznek:buc8ut a kiváló szakférfiulól... ~ .

MEGBIZATÁS. Békésvármegye a(-
ispáoja a megUrüll orosházi járás
föszoJgabirói hivatalának iáeig/enes
veze/ésével Bakoss József vármegyei
lb. főjegyzöt bizta meg., .

MEGYEGyOLtS. Február, 28-án
· tarlja: Békesvármegye első évneRyedi
i kOzgyiJlésél; A tartalmas tárgysoro
,. zalu közgyUlés igennépesnek mu-

tatkozik kUlönösen azért, mert ekkor
· ,Iöllik. be a . megüresedett orosházi·
főszolgabiroi állást. Komoly helyről

nyert érlesülés ' szerini - hangadó·
.. orosházi vezető férfiak dr. Sorbán .
~·JenÖ gyomai főszoJgabiró átvitelét
.,tarlotlák kivánatosnak korábbi ollani
értékes müködése és szeretetreméltó
modora alapján. Illetékes lényezők

felhivására dr. Sorbán Jenő azonban
· kijelentette, hogy mert értesülése
·szerint egyes pályázók felekezeti kér
-dési csinálnak a választásból, ö nem
akarja' !egyverzaj és vallási villon
gás árán elfoglaini azt a székel,
amelyen a hozzá vér és lelki alapon
nagyon közelálló dr. Kiss László oly
kiváló· eredménnyel mUködölt. A
gyomai járás aggodalommal figyelte
ai eserr.ényeket, mert félt kiváló fő·

birája eJvesztéséiöl, de mos! ily
nemes uri . gesztus és elélkeJő ma
gatartás után még jobban szivébe
zárja és bUszke reá. Mint érlesüJUnk,
három pályázó küzd a többség el
nyeréséért. Bakoss József vármegyei
lb. főjegyzö, másodjegyző, dr. Mar
schal ferenc békési főszolgabiró,

akii al evangélikus vezető embereit
óhajtanak Orosházára átvinni és dr.
HilviAr Lajos Viktor vármegyei árva
széki Ulnök. A harc a két előbbi

pályázó köz~1t dől el csekély kU
loilbbséggeL A 'vármegye hangula
tának ismeröi· Bakoss gyélzelmét
várják•.

ELŐLÉPTETÉS. Az orosházi
csendőrszakasz. (Endrőd is ehhez
tar:ozik) volt parancsnokát: Oyörkűs

Károly csendőrszázadost őrnagy~yá

lépl~Uék élő. Szeretettel gratulálunk I

KOMMUNISTA BÜNPERT lár
gyal a szegedi törvénYfizék Sáray
tanácsa. 'A tárgyalás egy teljes hó
napot vesz igénybe, mert 120 vid
loUja van a bUnUgynek, akik Sze
menyei Lá~zló vezetése a/ali Gyulán
és OroSházán folytattak kommunista
szervezkedést.

HUSZONHAT ÉVI fEOYHAZAT
kaptak· ifj. Biró János 25 éves és
Szarvas Béla jászberényi legények,
akik Somló István nagykálai legény'
minden indok nél kül, tiszlán virtus
kodásból az országuIon agyonvertek.

Felhivás a munkás-o-khoz. End
rőd község előijárósága f~thivja a
munkásokat, hogy németországi
munkálatokra senki se jelentkezzék
többé, mert a munkáslétszám már
megállapitást nyert, a létszám a Gok
,jelentkező közül összeiratott. Cs~k

nyolcvan munkást szá!lithat Endrőd.
Ei··a szám betelt. A többiek/hazai

. munkaa·dókkal. szeJző_djenék és biz
tositsák idei keresetüket.

Ne virtuskodjunk. A békéscsa-
·bai büntető járásbiróság Veres Mi

hály csabai legényt 20 napi, Czipó
·pált 10 napi 'fogságra és az ügyvédi
költség megfizetéséreitélt, lnert
orvul boxerrel fejbeverték Kliment
János joghalIgatót.

Hétévi fegyházra ítélte a szegedi
kir. Tábla Varga Sándor nagylaposi
legényt, aki a mult év nyarán agyon
szurta Kajla Mátyást. - Hát érde
mes volt kioltani a föld legnagyobb
kincsét, Isten legértékesebb ajándé
kát: felebarátunk életét? - Legé
nyek oku!jatok !

Ilyet se ha!lottunk. Romániában
egy Knelit nevü német fiut, aki ad
dig csak németül beszélt, oláhul
csak néhány szót tudott, fejberugott
egy ló. Szerencsére nem volt halá
los a rugás, de amikor operáció
után a fiu beszélni kezdett, elfelej
tette. német anyanyelvét és csak
oláhul beszélt. Ugylátszik a baleset
mé$is abnormálíssá tetie.

Órából - harang. Néhai Márkly
Gyula hittestvérünk értékes arány
óráját évek éta hüségesen őrizte

gyászolá hitvese. Nemrégiben elha
tározta, hogy férje emlékére föld
birtokuk közelében maradandó em
léket állit. ÉrtékesitcUe az aranya
órát és annak árából a décspaskumi
iskola meiJett '::sengő hangu hargang
hirdeti Márkly Gyuláné emlékezését
elhunyt férjéről.

Mindenes fŐzönö kerestetik a
békési rámI, kat. plebániára. Jelent
kezés levélben az igények megjelö
léséveL Békés.

ORVOSOK A VÁDLOTTAK PAD~
JÁN. Tragikus haláleset foglaikaz.;,
talta nemrégiben Békés község kö
zönségét, néhány nap előlt a Tör
vényszékel és legujabban a várme
gye közigazgalási bizottság-át. Egy
szegény szi1lőnöhűz négy orvost hi
voll kétségber~selt férje. Csak órák

.. multával, többs.,;öri. hivásra, ment el
az egyik községi orvos, az asszo·
nyon azonban már segileni nem lu-

.dolt, a szegényelvérzelt. A gyulai
Törvényszék nem jogerősen két or·
vost eliH~It, kelt ö! felmenlelt a vád
alul. A közigazgatási bizottság ülésén
dr. Ricsóy- Uhlarik Bé/a főispán ki
jelentette, hogya bűnvádi eljárással
nem zár6dolt le ét békési orvosok
Ugye. A biróság elé állított négy or
voson kivül fegyelmi eljárás indlIi
még három másik békési orvos el
len, akikhez az elvérzett nő hozzá
tartozói becsöllgellek, de nem jut
hallak be hozzájuk, mert il csengő

rossz volt.

. Hogyan t szerezhető meg a
Károly-csapatkereszt igazolvány? A
hadügyminiszter előreláthatólagismét
lehetővé fogja tenni a Károly-csa
patkereszt igazolvány megszerzését.
Az igazolványra igényjogosultsággal
bir az, aki a világháboruban a csa
patnak harcra kijelölt részeinél . le
galább 12 heti arcvonalbeli szolgá
latot teljesitett és igazolja azt is,
rogy ezen idő alatt harcban részt
vett. Szükséges két tanuna:.,. skü
alatt letett vaIiomása, amelybőlmind
ez kiderül Ha emléklapos tiszt, vagy
vo!t parancsnok az igazoló,· akkor
szükséges tiszti nyilatkozat is, ame
lyet él másodparancsnok előtt kell
aláimi. Akik sebesülés következté
ben hadirokkantak lettek és emiatt
nem teljesithettek 12 heti frontszol
gálatot, az igazolványt. a rokkant
egyéni lapjuk csatolásával kérelmez-

.hetik, a hadifogságba esettek pedig
'kérvényükhöz a fogolytábor leszere
lési ig-azolványát kötelesek csatolni.
A kérvények a honvédelmi minisz
tériumhoz cimzendők, a hadifogoly
tábor leszerelési iratok, a sehesülé
sekre vonatkozó igazolások a Há
borus Veszteságeket Nyilvántartó
Hivatalnái· (Budapest, V., Honvéd
utca28.) szerezhetők be.

Békésen iszogatnak a békési
magyarok. Hála Istennek, akad még
jó gyomor. Tömegesen is. Erről ad
hiteles statisztikai kimutatást Z. Be
reczky békési fogyasztási adóel/enőr

jelentése. Eszerint 1937 folyamán
339 ezer liter borital fogyott el
Békés vár:negye kicsiny, de italked
velő területén. Ehhez járul még, 5u
fokosra átszámitva, 61 ezer 800 lityi
pálinka s mindössze 41 ezer iiler
árpalé, világos, barna, vegyesen.
Hogy vizital tekintetében mennyi a
fogyasztás, arrél nem szól a statisz
tikai tudomány. Ezt rövid uton csak
a hosszulépések segitségéve! lehetne
kiszámitani.

T~szteld a temetŐt. Folyó hó
9-én tárgyalta a Gyomai Kir. Járás
biróság Madari István és Csahóczki
László bünligyét. A mult év utolsó
havában kimentek az endrőd-gyoma

végi temetőbe, s ott felszedték a
sirkereszteket és odahaza tüzelés
céfjára fclhaszná!ták. A járásbíróság
Madari Istvánt 30 napi elzárással,
C~"-h6czki Lászlót pedig 15 napi
dúl'ássa1 bünteUe me~ a kegyeIet
heiy megsértése és lopás miatt.

Eszperantó levelező'tanfolya
mot indit az Eucharisztikus Világ
kongresszus Eszperantó albizottsága
olyan érdeklődők számára,. akik a
szóbeli tanfolyamokon nemvehetnek
részt. A vezetőség sulyt helyez arra,
hogy olyan tárgyak kerüljenek be
gyakorlásra, melyek az Eucharisztikus
kongresszus alkalmával .. ideérkezö
külföldiekkel a társa!gástnagyban
megkönnyit i. A tanfolyam 13 hétig
tart, hetenként kétszer .kapnak a
résztvővők leckét, a dolgozatot el-

. készitik, elküldik és kijavltva vissza
kapják. A -tanfolyam. dij# : 2.~ .P,
melyet előre kell beküldenF"a jeient
kezés alkalmával levélbélyegben,
továbbá minden egyes lec~c:vissza

küldésére 20 fillér válaszbélyeget
kell mellékelni. Jelentkez~si eim:
Jézus Szive Szövetség eszp.' szak.
Budapest, VlII. Mária-u. ·23. L em.

,A Kinai~Japánvérengzés lovább
tart. Japán folyt&tja hóditó hadjáratát
Kina déli tartományai ellen is. A
sokkal gyengébben felfegyverzett és
hiányosan képzett· kinai katonaság
·egymásután veszti el csatáit.

A spanyol fronton ,a nemzetiek
visszahóditottak valamit az: elmult
hetekben elfoglalt Teruel melletti ál·
lásokbóI. Mint a lapok irják,. most
kommunista szovjet tisztek vezetése
alatt zárt csapattestekben suenegáli
négeresapatok mennek a vörösök
támogatására. Teme! meIlett segit
nekik az angol önkéntesekhőI álló
.Attlee-különitmény is". '

300.000 pengő érték ü örökséget
hagyott hátra FaulderiAnna;~néves
angol vén lány. Végrendeletében ki
kötötte, hogy a női nemhez tartozó
hozzátartozói csak akkor juthatnak
hozzá az örökséghez, ha hivatalosan
bizonyitani tudják, hogy' ném dohá
nyoznak.

Rövid ismertetés .Az (steni
Ige Társasoága" c. könyvről. "Az
Isteni Ige Társasága" eimen most
jelent meg egy könyv, mely a kö·
szegi Szent Imr~ Missziós Szeminá·
rium és a budatétényi Názl'iret~MiSt.
sziósház révén nálunk is ismert egyik
modern missziós sz~rzetesrelldnek,al

Isteni Ige Társaságának küzdelme!
keletkezését, gyors fejlődését és mai
elterjedését mutatja be. Az alig hat
évtizedes rendnek ma már áz egész
világon vannak missziói. AzonkivUl
a kivándoroItak között fejt ki kiter
jedt munkásságot. A könyv bepil
lantást enged a rend nagyarányu,tu
dományos müködésébe is...Egyváz
latos térkép szemlélteti az 5000 rend·
tagot és 4000 missziósnövendéket
számláló rend elterjedtségét. 22 ol
dal mélynyornásu képmelJéklet pedig
a rend misszióstelepeit mutatja be
szeinléletesen. (A könyv .áfa szép
kartonkötésben, offset-nyomásu eim
táblával l P. Kapható: Szent Imre
Missziós Szeminárium, Kőszeg.) ..

A legnagyobb csoda.
Egy pap és egy úr beszérgeinek

egvmáskö71 a csodákról. A kÖzelben
ül egy "felvilágosodo\l"· fédi, aki,
hogy a beszéIgetöket nevetségellIIé
tegye, hangosan kérdi:' .'... .

- Ugye az volt a világán a Itll
nagyobb csoda, mikor aZ,sldókll
"kiszáradt" Vöröslengeren' , szArsz
lábbal menlek át? .

- Oh nem.' Még ennél·' is na·
gyobb csoda volt az, hogy Bllliiám
szamara megslolalI anélkUI"hoRY
kérdezték volna, - felellé .a pap
az utasok hangos derUlfsége közben.

)
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Külpolitikai hirek. Mesébe illő lakosság egy-egy harmadban katoli- Egyesületi hirek
ünnepségek és nagy fénnyel fogadta kus, evangélikus, református. A nagy
Le~gyelország államfője és testvér- latifundiumok meilett az ország ag- .Hz Endrödi Ugari Katolikus
népe csonka-hazánk és nemzetünk rárszociálista munkásságának főfészke Népkör folyó év január 30-án tar
méltó képviselőjét : Horthy Miklós Békésvármegye. Képtelennek és totta tisztujitó közgyülését. A tárgy
kormányzóI. A lengyel lapok való- eredményében katasztrófálisnak tar- sorozat letárgyalása utárC közgyűles
ságos dicshimnuszokat zengtek kor- tanók az olyan kormány-intézkedést, közfelkiáltással választotta meg az
mányzónk szeretetreméltó egyénisé- mely a vármegy~ népét, annak min- új tisztikart.
gének és különös örömét fejezték ki den rétegét összefogó erejét s a Egyházi elnök: Csernus M/M/y,
a lengyel népnek azért, mert olyan kormány politikáját biztositó nép- ügyvezető elnök: Bula Vince" alel
ország államfőjét láthatták vendégül, szerű bázisát akarná megsemmisiteni. nök: Fekécs István, jegyző: TÓlh
amely országgal soba háborut nt:m - Hogy az elmult évekbeli a vár- György, péztáros: alAh Gáspár,
viselt, sőt ezer év óta mindig test- megye régebben ellenzéki tömegei gazda: Gubucz Gergely, ellenőr:

véri szeretetben élt a lengyel. Bizton Darár.yi Kálmán kormányzását meg- Kulik Gellért, könyvtáros: Homok
hisszűk, hogya látogatásllak nagy értő figyelemmel és vonzódással ki- András. Választmány: Timár Miklós,
külpolitikai eredményei lesznek. A sérik, az a kormány átütő gazdasági Timár Bálint, Iványi Imre, Bula János,
36 milliós lengyel nép Magyarország- és szociális munkássága mellett jó~ Vaszkó Mátyá!<, Vaszkó Elek.

hoz hasonlóan ütközőpont a két szél- részt Uhlarik főispán lebilincselő mo- II décspsskumi "Katolikus
sőséges, diktatórikus módon kor- dorának, egészség'es szociális tevé- Népkör" f. év január 30-án tartotta
mányzott nagy birodalom: Német- kenységének és alkotó erejének kö- évi rendes közgyülését. A zárszám
ors~ág és Oroszország között. A szönhető. Az ő távozása végzetes adás és jövő évi költségvetés letár
ge~inán-szláv henger összemorzsolás- volna a Nemzeti EgYliég megyei szer- gyalása után a közgyülés uj tiszti
sal' fenyegeti mindkét népet. Leg- vezeteire. - Örömmel halljuk, hogy kart választott.
fontosabb érdekünk tehát, hogy cson- a vármegye összes pártszervezetei .az Egységes Munkásotthon
kas'a,',gunkban olyan hatalma .., uj erőre felirattai fordulnak Darányi Kálmán

l i d ujonnan épitett kulturtermének avató-
kapott' nemzet álljon testv . szere-minisztere nökhöz és szi ár rasrasz-

k f k k F k vacsoráját rendezte meg 'február
tette! meJlénk, mint a lengyel. Mind- kodásu at ejezi i öispánun - sze-

13-án, amelyen a köz"ségi előljárósá
két ország ,,,Mária-:.országa". Katoli- mélye iránt.

got képviselőKalmár Imre birón ki-
ku~~llam. A hittestvéri szeretet is A közmunkaváltság ára Békés~ ,vül az intelligencia számos tagja, s
egymásrautal bennünket. Adja Isten, ,megyében, Békésvármegye törvény- b d l . I k ldtöb társa a ml egyesü et ü ött-
hogy álmaink megvalósuljanak és hatósága a községi közmunkaváltság sége, valamint a tagok igefl' nagy
közös határ mellett, erős gazdasági árát legutóbbi közgyülésén a vár- számban vettek részt. Homok István
és pnlitikai kapocs csatoliaeggyé a megye területére az 1938. évre a mtinkáselnök hazafias érzéstől lelkes
két t5r,ténelmi országot." következőketállapitotta meg: 1 (egy) lbeszédben üdvözö te a megjelent

Diktatura Romániában. Károly kézinapszám . váltság ára 2 (kettő)' vendégeket, 'niajd Fehérvári Ferenc
oláh' király trónja és szerinte országa ~eng-ő, 1 (egy) i~ásnaps~ám.~áltság leventefőoktató köszöntötte magas
érdekében "mestervágást" "csinált. ara 6 (ha9' pengo. Megallapl~,otta:a 'szárny~lásu ..beszéddel MagyarOrszag
Pár:,Ór, 9lat~, n:len~s~~~tte,l:Ij, ,~~í.d.q,:. __~tö~vényhatósági bizott,:>~g,;; hogy '-~ "KJrmáriy~ójáb >'K'Özkivánatra:, még
üldÖ~Ő"mi~i~~te~~'l~Ök~t: Góga' Ok':- váltság ár'aknak a fenti mérvben való C!~ernus Mihály apát mondott nagy

i taviánt, a görögkeleti pátriárcha ve- ~egál~apitása,~k~ltség'ove~ésrealitása derültséget keltő humoros felköszön
l zetése alatt Uj kormányt nevezett ki, eniekeben szukseges esmdokolt (e tőt az endtődi katolikusan e,rző és
( amefyik a kiirt parlamenti választá- nélkül a törvényhatóság a tervbevett élő munkáscsaládokra,

k t b' t l időkre elhalalJz- munkálatok költségeit biztositani nem
so a Iz~n.y a an _ ., . tudná) másrészt a megállapitott vált- Vöröskereszt~estély. Endrőd
totta,- a kozlgazgatas elere, katonai ság árak megfelelnek azoknak az vezető társadalmi rétegeinek legked
psrancsnokokat rendelt, szoval par- összegeknek, amelyeket a törvény- vesebb mulatságát rendezte meg
lamenti ellenőrzés nélkül, önkény- hatóság fizet az utépitéseknél aIkal- régi tradició alapján ~ a helyi Vö
uralmat vezetett be .Nagy-Romániá- mazott napszámosoknak és fuvaro- röskereszt vigaImi bizottsága vitézl ba""Hogy szegény, sokat szenvedett soknak. Baranyai István vezetése alatt. Nagy

~, magyar testvéreinkre milyen sors vár, A Krisztus eHeni gyűlölet már szerűen összeállitott humoros müsor
l, még nem tudiuk, de jót alig remél- örületté fokozódott. A spanyol ka- kitűnő előadásban szórakoztatta a
f hetünk. tolikus püspöki kar pásztor1evelet
l bocsátott ki, amelyben pontos, szám- szép számban összegyült közönséget.
~ Hitler német államföés minisz- szerü adatokkal alátámasztott meg- Majd Farkasinszkilmre hirneves ze-
~ terelnök titokzatos megbeszélést foly- döbbentő képet rajzolnak a spanyol nekara szólitotta táncra a kitűnő
, tatötta: napokban Schuschnigg oszt- vörösök vallásellenes pusztitásairól. hangulatu "fiatalságot", akikkel ne
f ra'k ka'nce"llaorral. A ta'rgyala'srool bl'- A pásztorlevél megállapitja, hogya k It k h'b I"tt'i valenciai kormány uralma alatt 20000 mes versenyre e e a a oru e o I

l, zonyosat még semmit sem tudnak a templomot romboltak le Spanyolor- vörösk~reszt-bálak ezüsthaju, de ifju
sajtó-orgánumok. Egyesek szerint a szágban és a papoknak 40, de egyes lelkü délceg "őreg-Iovagjai- is. Kü
német szociálisták enyhébb keze1ését vidékeken 80 százalékát is meggyil- lön dicséretet érdemelnek az egye
kivánta Hitler. Mások azt sejtik, kolták. Körülbelül 300.000 spanyol sület női tagjai, akik éjféltájban ki-

alattvalót pusztitotlak el vallásos
hogy az erősen szervezkedő és Ottó 'meggyőződésemiatt. A spanyol püs- tünő buffet-ról gondoskodtak.' Az
császár visszahivását sürgető osztrák pöki kar pásztorlevele ezekkel a sza- est tiszta jövedelmét a tüdőbetegek

legitimisták propagandájának mér- vakkal végződik: A "jézus Krisztus tejsegélyezésére ford itja az Egyesület.
séklését sűrgette a német áIlamfő. és a Szent Szűz elleni gyűlölet már 1\ »'Stefánia Szövetség" helyi

I~
':, Hogy mi az igazság" nem tudJ·uk. őrületté fokozódott." fiókja is megrendezte szokásos far-

Vármegyénk népe a főispán ,Három, hónap alatt 1980 ki· sangimulatságáto Alapy Andor elnök
végzés! A lengyel lapok moszkvai

melle'tt Nem adJ·uk más vár- vezete'se'vel a Népház szépen, diszitett• -, jelentése szerint vasárnap orosz hi-
t., megyének ! Az egyik gyulai ellen- va!alos jelentést, adtak ki az utóbbi nagyterme fogadta a szép számban

zéki lap híradása k,apcsán több fő- idökhen végrehajtott kivégzésekröl.megjelent közönséget. A vezetöség
J városi lap is hirt adott arról, hogy A hivatalos jelentés szerint a Tu~ értékes tárgyakat gyüjtött a tombola
i a kormány dr. vitéz Ricsóy- Uhlarik hacsevszki·féle összeesküvés telep játékhoz, mely nagy derültséget és

lezése óla eltelt három hónap alalt a nyerőknek kedves perceket szerzett.i Béla főispánunkat Somogyvármegye 376 hazaárulási búnpön folytattak le A vidám és kitünö hangulatu tár
o, föispánjává óhajtja kinevezni. - Nem és 1980 vádloltat ítéllek halálra. A saság a k~~ő reggeli órákig hódolt
'l volt mód~nk illetékes helyen cáfola- ,halálrailéllek majdnem valamennyien Karnevál Ofelségének.
1 tot nyerni a vármegye, egész közön- vezetö szerepp.t já Iszottak a kom-
, ' 't á b fAI '" , ' Leánykérés.

~ ségét megdöbbentő hirről, de nem mUnlS a p fl an s u e2 a par
~_ akarunk hitelt adni annak. _ Da- gazdasági szervezeteiben viseltek fe- - Aranka kisasszony, legyen a
. lelős tisztségekel. A szovjelorosz ga- feleségem I
: rányi Kálmán miniszterelnök bölcsen bonatröszt vezetőinek és alkslmazot- - Nem tud okosabbat?
~ tudja, hogy Békésvármegye egyike tainak majdnem 80 százaléka a vád- - Okosabbat tudok, de az nem! al ország legnehezebb megyéinek, A fottak padjára került. l jön hozzám.
,f-
t ..

EndrOdi nepesedOsi adatoK,
Januar 15·101 febru8r ,15-iU

Keresztség szentségében részesül~

tek: Hegedüs Vince földmunkás, fia
Vince László. Timár Vince ács' fia
Imre Lajos. Gyurizca Vince föld·
munkás fia Nándor. Juhász Imre
gépkezelő leánya Erzsé~t:to ,Giricz'
Imre borbély fia Imre Zoltán. Uhrin
Vince földmü"es leánya Franciska
Gizella. Hunya Maté földmüv~s'fia
István János, Pintér Gábor földmü
ves leánya Irén Regina. Liziczai
György földmunkás fia János Imre.
F ekécs Lajos földmunkás fia Lajos
András. Vaszkó Imre napszámos,
leánya Irma Piroska. Kurilla Ái,rostÓn
napszámos fia Balázs.

Házasságot kötöttek az UroLtára
elölt: Timár Miklós borbély rk. és
Timár Eszter rk. Alt Imre földmun
kás rk. és Forgács Mária rk. Knap
Pál földmüves rk. és Lapatinszki
EleOllora rk. Lacsoy ,István tanitó
rk. és Vörös Klára tanitónőrk.

Gubuznai István földműves' rk. és
Mészáros I1óna rk.' Ötvös ' József
zenész rk. és Farkas Mária rk. Bálint
Lajos takács rk. és Dávid Erzsébet
rk. Majoros János nyug. csendőr

őrmester rk. és Hegedüs Neszte rk.
Katona Lajos' földmüves 'rk. és Ko

,vács Jusztina rk. ,Martinák János
gazd., cse1ed rk.és VárLMária rk.,;:
Varju Imre földmüves rk., ,és~Szmo}a'o

.Mária· rk~"-; '~.' ... '.:: .,' ~I~~~: :~ ~~2.\'5·i.~·;):'::i ~.~i'-?'-:~:~

Elhunytciic ai'Uiban '~: Nagy'tl~Ó\;:'

'3 hónapos, tüdőlob: Balog'Igmic17r
év~s ' agyszélhűdés. ,Tim~r Ger~eiyné_ ",
SóCzó, Erzsébet 34 é~es, mébe~,kivÜli "
terhesség. Timár Pálné, Fülöp Er
zsébet 80 éves, szivbiJIentyü elégte
lenség. Özv. Hegedüslmréné, Adam
esek Ilona 12 éves,tüdőlob. Nemes
Lajos 51 éves, szervi szivbaj. Frolyó
József 79 éves, aggkori gyengeség.
Dávid Imre 78 éves, , gyómorrák~'
Gi~icz Antalné, Gellai: Margit j9
éves, vesebaj. Özv. Kovács Mihályné,'
Árvay Mária 76 éves, aggkori gyeD-'
geség. Suhanyeczki Lajos 70 éves
agyszélhüdés. Hornok Antahié, ,
Gyebnár Etel 44 éves, szervi szivbilj.
8arjék Veron 19 éves, tüdőgüm~kÓr~
Hegedüs józsefné, Szakálas ADasz
tá2;ia 31 éves, tüdőgümőkór. Kulik ,
Pálné, Kopcsek Veron 80 éves, agil

kori gyengeség. Alt Viktória , '13. '
éves, szivhártyagyulladás. lHanye~~
János 68 éves, szerviszivbaj. Hunya
István 47 éves, szivelsorvadás. ' özv.
Pelok Jánosné Bula Viktória: 70 éves~

szervi-szivbaj. Rafael Ro~ália 5évés~:
, höröghurut. Bella Magda lésf~léves

höröghurut. Tóth Im're 6 ~ónapos,
, hörögburut. Jakus Pál 73 éves agy,..
szélhüdés. Papp István 82 éves, a2'Y~

szélhüdés. Gy~tvay Gergely 5 éves,
tüdőlob. Novák juliánna 5 hónapos,
tüdőlobo Gyuricza' Sándor 38 éves,
általános gümőkór. Poróczai OttÓ 5
hónapos, tüdölob., ., '

Eljegyzések: Kuriih József földmÜ
ves Szebdédi Rozáliával. ' Kovács:
Miklós gazdálkvdó Kiss Erzsébettef.'.
Nenbort Pál kubikos Fagyos Erzsé'
bettel. Gellai Iu.re napszámos Ha~

nyecz Angelával. Fark.as Mátyás
földműves Kovács Máriával. Szabó
Vince napszámos Vaszkó jolánnal,
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II Katolikus Népszövet-'
ség Temetkezési

Segitópénztára
utján mindenki könnyilhet lIZ elhalá
lozás miatt jelentkező gondon,meg.

nyugvÁst szerezhet magának és .
családjának.

Iratkozzék be tagul
Tagfelvétel és a dijak befizetése az
Endrőd - Gyomai Takarékpénztár
Rt-nál Endrődön. Tag lehet minden

14-65 év közötti egyén.
Orvosi vizsgálat nincsl?U I

ILegkissebb b.avidij 50 f.

Kongorácz J~nos

Törökszentmiklós.

llkár Ékszert

.akár Ó RA T-

Óra és ékszer
üzletemet

, Rndrássg u.·4 sz.
. (Gyuricza-hb) alá

Az Endrőd-Gyomai Takarék
pénztár R.-T. m i n d e 1\ f é l e

magas piaci áron
Vásárol!

HIRDETÉSEK
ENDRŐD.GYOMAI

TAKARÉKPÉNZ rAR R.'T.
ENDRŐD

Fi6kinlézet: Gyoma. Te'.: Endröd 2.

folyósit rövidlejáratu mezőgaz

dasági kölcsönöket. Elfogad fel
mondás nélkUli betéteket a leg-

magasabb kamat mellett.

Népházi Szövetkezetben kitUnö
friss árukat olcsón kap.

Nag, raklár! KLEIN
órás mindig jót ád

Niindenféle órák
szakszerű javi
tása több évi fe
lelősséggel. -. -

/
llrang ezüst beváltás.
SWARCZ-HÁZ

gabonaneműt

helyeztem át- .
ahol órát, ékszert, dls:z-
tárgyakat és szemüvege~
ket feltiiuö olcsó áron

árusitok
Szakszerü óra és ékszer
javitás felelösségmellett

Gruber 1nártonné
órás és ékszerésT

,,1\7. Egyháimeg!:{ei Hatóság
1238/1934 sz. engedélyéveL"

Szerkesztésért és kiadásért felelós:
W llLTHIER GYÖRGY

Menetrend: 1937. október 2-től.

f79. 72. oldal)~

Budapest keleti pu.-Gyoma-Békéscsaba-Gyula.
Budapest i. Mezilprról 6.00 9.00 12.C!O* 14.40 n.lott 21.40
Gyoma é. 6.30 tO.21 11.57 15.24 17.36 20.39 2.:0

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

Gyoma i. 6.31 10.2811.58 15.31 17.37 /.0.49 2.30
Bcsaba é. 7.29 11.18 12.36 16.21 18.15 21.:-9 3.20-_.._--------_._-----------~---_.------_._-

Bcsaba i. 7/lD 11.2"5 13.29 16.33 1830 21.tH 3.30
Gyula~~_ 8.~6 11.50 13~~.;,9.2..~_ 18·s..~ ••l~_2:?_0

Gyula-Békéscsaba-Ggoma-Budapest keleti pu
--~-----

,Gyula i. 3.52 6.58 12.12 15.lI5 1HI! 2120
Bcsaba é. 4.12 7.25 -.- 12.35 16.06 18.10 21.tID

Bcsaba i. 4.48 7J!2t 11.19 13.26 16.22 18.32 22.22
9yoma é. 534 8.19f 11.56 t4.~_~~~26__ 23.24

Gyoma i. 5.41 8.2ot 11.69 14.30 16.69 19.29 23.33
~d~p~c;~,~__10.5~t..!!:.~__19.:.?2-.~~ Mei'lárlt 450

Vastag számok gyorsvonat, t sebesvonat. 'S::mlnokig gyorsvonat.
tt Szolnokig sebesvonat.

ft 'rauadOs sZ8j éS "UrÖmfaj8s mauuarorSz8g0n amultban
Az európai államok nagyrészében puszt:ió állati betegség, a ragadós

száj- és körömfájás Magyarország terilletén is sulyos károsodás! okowtt a
legutóbbi évtized folyamán.

1927- ben, tiz évvel ezelőtt, a korábbi évek fertőzése nyomán ható
ságaink 347 község terOletén jelentettek fertőzéses meRbetegedésekel. Ekkor
a megbetegedell állatok száma 96.369 volt. - Ezekből miodössze 547 da~

rab hulJolI el és pedig 225 drb. szarvasmarha, 321 drb. sertés és I drb juh.
A következő év (1928) fertözése csak 255 községre ierjedt, a meg~

betegedett állatok száma is ki5ebb volt, az elhullottak száma azonban
emelkedell. Ebben az évben 1.716 drb. hasznos háziállatunk eselt áldozatul
a járványos vésznek.

Az évtízed folyamán legveszedelmesebb mérelfi volt a járvány 1929
ben, amikor 490 község terOletén 148.770 drb. állat betegedeIt meg s ab
ból 2.520 drb. pusztult el. Ebben az évben kil1önösen a sertések között
puszlított a járvány, de nagyobb arányban lépett fel a szarvasmarhák és
juhok közölt is.

1930. óta a fertözés kiterjedése mind szfikebb téne szorult. - A fer
tözölt községek száma 1931·ben 128, 1932-ben 126, 1933-ban 97, 1934
ben II köz!;ég lerllletén állapilotfák meg állategészségilgyi ha!óságaink B

hetegség .jelenlétél s ekkor ö~szesen 702 damb állal betegedell meg s tlbból
6 drb. szarvasmarha hullott el. - Azóla az ország ieljesen vészmenles volt.

Ragadós száj- és körömfájássaJ fertőzött községek és állatok
száma 1927-36-ban.

.Közgazdasági F918ru utazasi Meduezm9nu i

luáir~~:~~gy:_n~:~eá~. aAmJen.zok-gl'r.azl~earSeaskgeideKleimalu..'gi~~I. smr.l~ I
cserefizetési forgalomról szóló meg- I ' ::1

állapodást,.mely lehetövé teszi e9!Jes nisztériulIJ az OMGE kérésére a
mezőgazdasági cikkeknek norvég március 23-28. napjain lartandó
piacokon való elhelyezését. -- országos mező~8zdasági kiállitás
Elindították az első tojásszállit- megtekintésére felutazó közönspg
mányokat Németországba. --.az részére 50 százalékos kedvez
uj olasz-magyar kereskedelmi ményt biztositott a M. Kir. Állam
megállapodás értelmében július hó vasutakoll és a kezelésében levő
3O~ig 2500 tenyészüszőt vihetünk helyiérdel{ü vasutakon.
Olaszországba. --'- Vöröshagg- A kedvezményes ut~zásra jogositó
mából 250l! vagónt, burgonyából igazolvány ára a MAV és az ösz
1896 vagónt exportáltunk a mosta- szes többi közlekedési társulatok
ni idényben. --- Hz Olaszor- vonalaira szólóan ~gységesell t.30
szágba irányuló burgonya kivitel pengő. Az igazolványt ennek az
a kedvező. időjárás folytán nagyobb összegnek postabélyegben való be
lendületet vett. - -- t937-ben küldése ellenében, az igénybevevő

szeszkivitelünk értéke 2 millióról nevém~k és a kiinduló állomásnak
3.5 millióra nőt. -- Két millió a közlése mellett, az országos me
pengővel jobb a .tavalyi pulykaki- zőgazdasfJgi kiállítás rendezóbizott
vitel eredménye, mint az 1936. évi. ságától (Budapest, IX., Köztelek ut
--- Hivatalos adatok szerint 8 szám.) kell igényelni, de besze~

.:Argenlina exportálható gabonafeles- rezhetők az igazolványok gazdakö
lege január végén 2.'28 millió tonna rök és szövetkezetek utján is.
volt. -- .M.aggarországból sza- A kedvezményes utazásra jogo
bad a burgonyakivítel Csehszlová- siló igazol vány a Budapestre uta
kiába. -- Rövidesen megindul zásra március l7-töl 28-ig, a visz
a tengeri export Németország felé. szautazásra március 23-tól április
-- SlillOS értékesitési gondot 3-ig bezáróan érvényes és használ~

okoz világszerte b ú z a t e r m e I é s ható ; bármel~ik kocsíosztályban
á II a n d ó e m e I k e d é 5 e -- I f,;1i2gosi~~ /~os keg.:;.zményre.

____________;,;;....;o>!!LZU III:l ~·..t<.1sttA _

.3 és félmillió pengő a
falu egészségüggéJ:e

. Dr. Darányi Uálmán miniszt~r
elnök felhívéisa .alapján I m r é ct LJ
Béla; a nemzeti Bank elnöke a
falu egészségügy ének támogatására
akciót inditótt meg, amely az ille
tékesekn~1 teljes megértésre talált
s a gyáripar és nagybankok kész
séggel bocsájtják rendelkezésre azo·
kat az összegeket, amelyek a falu
egészségügyi támogatására szüksé
gesek. Eddig míntegy három és fél
millió pengő gyüH, össze; amelynek
hovaforrlitására vonatkozólag elő

készitő bizottság alakult, amely ak
ként döntött, hogy az egybegyült
összegeket a következő elvek sze
rint kell fl?lhaszriálni.

l. Minden összeg csak a legpri
mitivebb és .Iegelhanyagoltabb falusi
népesség közegészségügyének a
javitására forditandó:' .

2.a.'b~g!Jült összegek csak olyan
célra használhatók fel, amelyekről

az állami költségvetésben nincs
gondoskodás,

3. azokat az intézményeket,
amelyek ennek az alapnak a terhére
létesfilnek, a legegyszerűbb és leg·
takarékosabb módon kell igazgatni
és vezetni.

Ezekból az elvi alapokból kiin
. dtilvll, azelőkészitőbizotlság a meg
valósítandó feladatok terén négy
kategóriátállapitott meg.

. Első az egészségházak léte
sitése .s a meglevő házak átalakí
tása egészségház céljaira a zöld
kereszt akció szolgálatában. 1\ zöJd
kereszt akció a falu egészségügyét
oly módon szolgálja, hogy felöleli
8Z anya- és csecsemövédelmet,
a tüdővész elleni védekezést, az
iskolaegészségügyet s a falusi la
kosság szociális gondozását.

1\z ál/amnak van már programja,
amely szerint" az országot 800 kör- .
zetre !rell felosztani, amelyeknek a
keretén belül egy· egyegészségház
is épül s egyúttal szükséges, hogy
ezekbe az egészségházakba egy-egy
védőnő,vagy orvos kerüljön.

1\ feladatok másik csoporja nap
közi otthonok létesítésére vona t
kozik, aminek rendkivül nagy a je
lentősége a szegény mezőgazdasági

népesség körében, mert igy nem
kényszerül a munkára menő falusi
népesség kis g1:lermekét otthon éhen
szomjan, gondozatlanul hagyni.

1\ harmadik megoldásra váró
feladat az orvostelepités kérdé
se, amit a nemzeti önállósitási al~p
pal karöltve kivánnak megvalósitani.

. Végül fontos az iskolai fogá
szatók rendszeresitése. Ezeknek a
feladatoknak a megoldásán kiviíl
egy. fillért sem szabad más célra
forditani, s az adományozott ÖS7.
szegból alapot létesitsQnek, amely
ről kuratórium fog rendelkezni.

Hogya' Zöldk.ereszt akciónak
milyen sikere van, arra nézve kü
lönbena mezőkövesdi mintajárás a
példa, ahol nemrégiben jártak a
Népszövetség kiklildöttei s meg
8Ilapitották,' hogy a gyermekhaJan
dóság a jár~s terül12tén tiz év alatt
egyharmadára csökkent, pedig csak
igen kis anyagi eszközök álltak
rendelkezésre.

Gabona és állatárak
Gabonaárak: 80 kilós tiszavidéki

buza tőzsdei ára 21.35, zab 16.30,
árpa 16.50, morzsolt h~ngeri 12.60 P.

SertésváSár : . 1\ február 14-i
ferencvárosi sertésvásárra felhajtás
48OO.'J\ forgalom közepes volt.
Prima' szedett sertést (fiatal páron
kint legal8bb 260 kg) 103-104, kö
zépsertést 100-102, silánysertést és
másodrendü öregsertést' 92-98 fil
léres áron vásároltak.
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mérlege ugyanis 1934/35. év- 1933-34. költségvetési;' évben
ben (a kölcsönbevételeknélkül) az összes áll~mi beruházásokra.
70.4 millió pengő deficittel 38.7 millió pengő·~ fordíttatott·;.
zárult, amely az 1936/37. költ~ mig ez a beruházási, összeg: az .
ségvetési évben 1 millió pengő 1936-37.' költségvetési :évbe,n:
feleslegre fordult. mái 51.2 millió pengőre -emeli>
.. -' . AI/ami beruházásokraaz kedett, sőt·a folyóévi' költség~
állam évről-évre mind nagyobb vetési'" évben: ..ö'sszesen~ :"'90.5
összegeket tudott: fordítani,' Az milIiÓ pengő" "ért-· 'el.' "": . i', ,.', ' .

; . ..~ , ~

'Három és félezer .kilométer:~F lit"
:. ~ A beruházdsok:;és, köz-, .t~rvé~ytiatQságok~na~~észtJé
munkák sörábaIF" igen .fontÖ"lf~ ''tíYeges~'" álraml·dr9n~áftrlással:'-?;;
szerep jut az útépitéseknek;- E~ 'll4.71·milJió: p~ng~,~,-költséggel
lT'.unkáknál lehel' a legtöbb építettek utat. ',' -~ ,- - - <

f0.ldmulikást, foglalkoztatni. ~s a Összesen az 'o(·.~'év':alaÚ ;
fold népéneK, munkanélk~1Jsé... 3525 kin.'hosszuságu útfar'
gét leghathatosabban en~~ltenJ·gyarapodott· 'ktJZllfi' ·haló,/;· .. -
Az á~lam ~z 1933/34. koltség- za/unk?-: ".'> ~W(; .'.
vetéSI év ota, beszámHva a fQ-.. .,....... ..,i ..

Iyó költségvetési évelőirányzott A fenntartásiá .ftirdftó'tC Össze;'
munkálataít, eisőrendü közutat gekkel. együtt az '. utakra össze...
épített 43.5 milliÓ pengő kOIt-" sen 104.43 ~miIli6"'pengöJvolt.
séggel. A vármegyei és városi. forditható;~:.:,~: O·

.-', Huszonket százalékkal~' 'e;m'elkÖöett~E~:""
. . .~~ a'nemzeti: joveÚeleiTt ': ~~:;,;;~~r

•• • • '. .~ ~. I. ~". \. ~.;:~.~ ~ \ ~p... ~ «>.~\

A 'Magyar- Oazdaságkutató lióraemelkedett".amLM... ,száza-,
Intézet számításai szerint lékos sZ3porulat: ..Az'·~~,:;il'ar.;'ré; .'

az '1934':-35. költsegvetésl szesedése pedig. ~('[lem~etF"jö-_
évben. a nemzeti jövedelem.. vedelembell 1166-rpHUóró'IJMiQ~~.'
3620milliópengiF volt,' milliórá emelkedett~,\:25'·siáza;.·~·
mig:' 1936-:-37 költsegve~,~~. lékos növékedé~sel.',''':~·'·· "'..":'.f.;, ~'..'

tési évben 4400 millióra "-~'-A-mez6gazdaság pénz;' ."
"növekedett,· . bevétele ugyanezen. _négy ;'<:'

ami 22'százalékos'~:emelkedé'st f~ '.esztendő alatt'~,674 rinilljó-:: '.
jelent. ,Ebbőla. mezőga~daság;_ ;1, pengpf.ől 950 mil/fóra, nt!; "-;,.... "'
jövedel me a szóbanforgó:" évek' ~) ~ -- ..- .;". vekedett.;-".''''' .~·,,~l' rd>.
alatt 1081 milllóróL,d,4§(YmiJ..::,..;· .·'i .' '.•. ;';,,, '

·18 ·ezer:gáidacsaládof nfentett,'m'éa9ct
a gazdatartozasok rendezése:' :~:""~-~;:.'-

'. ~. A ·..:in~;ögazdaság" .jövedel;'e~ E;ie~é~v~ 'utalok ..~ fkÖ;v"e'tk'kók~;! ..
zöségében beállott javulás ·:legfóbp. "~ }-:A tiszavidéki 78 ki(~oS búza'
tényezője a mezőgazdasági cikkek 1934. évi átlagban 13 pengtJ26
árairiak emeJkedése~' , . ',... "fillér vo/i: j937-hé1i:::pédig 2<F ,.

Felelős szerkesztő:

1Íra6 :fillér. ' .. :~.-

WliLTHIER GYÖRGY'
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Endrőd, Széchenyi-utca 2. szám.

«?';'~T.·
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Kálmán nagy gazdasági
. -,programmja.

s===

,
( :",":" : .. ;

l Darányi

} rv, évfolua:~. szám.

'l .,1
~
i

I1 .<:>' ::!: : ".' ......

j HITBUZGl\LMI,l :i,J ::~.. r.'
~ ',' ;... p.' t! Elófizetési ár: negyedévre 20 fillér.
\M e g j e Ie n i k minden hónap 15~én.

r --{

l;;:uJ.. ·KORS Z A K .E LÓ'Ill':,:
',: ~ ". ,") .'

.Március 6-a uj életet és fej- tette a "zsidókérdést" is. Igaz
i lődést jelent a magyar közélet- ságos helyzetet kiván teremteni,
~ ben. Darányi Kálmán minisz- amely kiküszöböli a zsidóság
! :terelnök györi beszédében olyan aránytalan befolyását a nemzeti

nagyszabásu·' programmotadott élet kulturális és közgazdasági
az országnak, hogya külföldi terUletein.
lapok véleménye szerint iS'"mégA kfi/polHikaihelyzet ismer-'

t, nem, volt magyar politikai prog- tetése, s a nemzet egyenjogu-.
framm; amely ilyen reális /or- .ságának határozott követelése
t muláiásban fogla volna össze után a gazdasági javulás ered.
l az orsz'ág nagy politikai, gaz- ményeH tárta elénk a. minbz
i diJsági és iársadalmikérdéseiii ll 'teteinök.
1 " Európa ._kl)zy~l~mé,ny'e ~ be-, :. -.' Az (1IIamhá?/(l'lás . hely~
! széd hatása'; alatt·áll~-;l ~,':;:.', tietéfmegjavitó{fi1ltesaziíllam~.
1 .Berlini lapok szerint Darányi pénzügyi egyensulyt helyre
l beszéde nemcsak magának, a álli/ottuk.
I magyar nemzetnek szol, hanem - Pénzünk vásárló erejét

sok tekintetben a. sz?mszéd megóv/uk.
l,!f áltamoknak. és az európai nagy- - A nemzeti j6vedelem emel-
. hatalmaknak is. , kedeIt.
l, Örvendetes a nagy~zabásu _ A mezőgazdáság hely-
! programmnak azon célkitüzése, zete javult és az agrártermelés
I hogy ,a b~ruházásoknak, ha~z;, ,jövedelmezősége··helyreállt és
, nát. elsősorban a falu nepe fokozódott. A javulásnak ténye- .

lá/Ja I zői: a mezőgazda .. ~ -1 cikkek
Bizonyára mindenkit érdekel árjavulás8, az agráril.. iiel iej

a "lenyUgözö hatásu,', rendkivüli leszlése, a mezőgazdaság erő
beszéd, azért közöljük olvasó- teljes anyagi iainogatása, a
inkkal. ._. . gazdalartozások rendezésének
'<"A társadalom, a nép milliói- előrehaladása. Mindezek ered-'
nák közös" lelkére~ közös aka- ményeként a mezőgazdasági
ratáta;·közös cselekvésére van lakosság vásárlóereje emelke
szükség;::: Ez a nemzeti egység delt.
harcot hirdet az ellen a he.lyzet _ A telepitést meftkezdetfük
ellen, amelybe nemzetünket. és az önálló gazdasági kiseg
!Déltatlanul ]uttatl~k,~e harcot ?-isztenciák megterem/ését és
J~lent azok eHen a nYiltan va~y szaporitásátcélzó birtokpoliti-

! ht.okban ,.müködő e!ők eJle~ IS~k(Ít elinditoituk.. _, .
! .amelyek:meg akaqák b~nJtanJ '_:.- Az iparosodás lendülete-:
l ,ennek a, nemzetnek ~a tlsztán~ sen fejlődött és az ipari ter
I látását és meg akarják bontani l' .. k deU E k k ..,
~ a:' magyarságnak egy évezred me esnov.e e. . nne ere
l: történeti . kohójában kiforrott tében az Ipart . dolgozó mun-·
'. . 'ol káslétszám emelkedett és a

; e,~ységét és· eZáltal, erejét. _ munkanélküliség enyhült.·
, Határozott állást foglalt· Da ". " . .
r:ráilyi'a bal·' és jobboldali tul- - ~ .'okekepzodes. megIn, .
f. iá~ok; ellen, ameJyekveszélyez- dult, különösen a takarékbeté-
~ ·telik a 'magyar nép , boldogu~. tek emelkedtek. .
: lását;~gyarapodását,· egészségét, .. '.-'. Az államháztartás javu~.
r kult~ráját szolgáló kormányzati ,lása elsősorban az állampénz- ,
prögr~mm megvaJÓsitását. ~ ügyi egyensuly helyreállilásábq.n .
Higgádt'· komolysággal;' ismer':' jelentkezik. Az államháztartás:
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megterheMs
.' lesz,

ez a

a magyar falut .az elszigeteLódésból
· ... . ': ki jogjuk emeLni;.< '.. -:"~"':

Előreláthatólag -·1$. millióJ~( több'~
fordithatunk II t~iepités ,.főlyadi8~~
nak meggyQrsitás~t8..'.i J'ekintélyes
összegeket fordittink', to~ábbá',~~~8

mezőgazdasági értékesi.tés előmoz

dítására szükséges előfeHételek~~g~
teremtésére. Hútőházak, szálJitószer
kezetek, raktárak, raködók. épitéSéi'e,
n~mkülÖnben .:.,

a mezógazdasági oktatds Úljait
. szolgáló létesitményeklzek, minta;. .

telepeknek, iskoláknak, előadó

termeknek épitésére és jelszerelésére.

...:.:... Biztositjuk a; programm kere
tében a 'már ismert önfözési . prog- .
ram céljaira szükséges ..' összegeket
s külön fedezetet teremtünk' mos
kisebb jelentőségű vizügyi beruhá
zások lebonyolítására.'. ".~.

A jaluegészségügyi és szoci--"
ális helyzetének emelésére meg
gyorsítjuk az egészségügyi szer
vezetnek a kiépitését es ami fel
mérhetetlen fontosságú, az egész
magyar vidéket,. ahol. ez. még
nem tortént meg, egészseges lVö'-

vizzel fogjuk ellátni,· "

Végül és ennek döntő fontosságát·
külön ki szeretném em~lni,aprog.

ramm keretében igen jelentős,,: '.'

100 milliót megközeLr1óösszeget
biztositunk annak· a célnak' a

·megvalósitására, /zogy. a mező"..
gazdasági hitel problémáját kö

. zelebb vigyük a' megoldáshoz..

Erre később még egyszer· kitérek.,

.rulmények·.engedik;' józanui.és" lel
kiismeretesen mérlegelve a h~lyzetet, i·

úgy/átjuk, hogy:kb::;S ~~~s,tdő,-··.':: ,-;.y

szak az, .amellyel, mi(lt; a, vég-.: .'
rehajtás periódusával :szamo/' . i '-'

. nunk kell, : - .. ~:.: .<....

;" .! ;.':;: ~1·· " :~t.:.

tehát a kisebb vagyonokat-: :ár~n!l. '
lag kevésbbé fogja sujtani, :mlnt '8

nagyobb vagyonokat. .'.; "h': <

Anélkül, hogy végleges számokat•.
ilIetől(>g magamat és, kormányomat
leköthetném, tájékozlatásulköz!.Qm.
hogy az átlagos kulcs·a magánya-' -,~

gyonoknál nem leszmagas8bb 8~' :;::
százaléknál, - a I'rogresszlq' 'fqiY~:-·.L
tán a· kisebbvagyonoknál ,. term~- '.:

· . \ ~ / .... :! .'~':":

szetesen . ennél kisebb, .a nagyob• .::-,::,
baknál~nnél nagyobb ~ ·és: .lgye~ ,~~
kezni {, 'Junk arra,' hogy' ft 1Öíd~ir~ '.: ,:;

" tok megt~rhelése az átlagos5~~~~~~ -<,
n" halndJa meg. . .',

.. ', .

vetve honvédelmi célokat fog szol
gálni, ide értve a légvédelem cél
jaira szüksQg,:s kiadásokat is, Az~rt

mondom, "hogy részben közvetve,
mert a· közlekedési hálózatnak, a
vasutnak, a hajÓzásnak, az utaknak.
a kiépitése és a posta és távirdai
hirs7.olgálatnak.a tökéletesitése, .

a honvédelem szempontiából is
nélkülözhetetlen.

- Arra a' körülriIényre is kife
jezetten rá szeretnék mutatni, hogy
111inden honvédelmi célokkal kap
csolatos rendelés munkát ad. Mun
kások ezrei dolgoznak a gyárakban,.
úgy hogy

ezek a rendelések szociális szem
pontból Ilagynu!rtékben hozzá
fognak járulni egy állandósítot
tabb helyzetnek a megteremtésé
hez és a lelkeknek megnyugta
tásd/2Oz, amelyben mindig nagy .
szerepe van a biztos kenyémek.

- A program közvetlen gazda-
sági és szociális célkitűzéseiról bő

vebben kivánnék megemlékezní•
Ujból utalnom kell elsősorban a
közlekedési hálózatnak a fejleszté
sérére, amely mint említettem, ve
gyesen'

flol1l'édeLm i és gazdasági' célt
szolgál.

A részletekból csak egyet szeretnék
kiragadni, nevezetesen, hogy' a
program keretében gondoskodunk a
bekötő utak egész hálózatának ki
épitéséröl. Ezt a problemát a ma
gyar életből ki fogjuk küszöbölni és .

Hatszázmillió .p~~gő .8- vaggon,:;Y" <
. ":',eggszeri megterhelésbÖI' .: .... ;i:';~~~":~

- Progra~unk a 'fedezet ': szem- , . jigyelef1lmeÍ lesz a. gá;~~~~1i /"
pontjából olyképpen. épül. fel, hogy vtszoflyok alakuld~d~a..:",,,;

. . i • . I .~..."", V : _~?

.az összegnek nagyobb részét; és figyelemmel kell, hogy ~ legyeit,7~<

mintegy 600 milliót a· vagyono. arra! a helyzetre,amelyben m,~iő•. ·?
nak egyszeri különleges meg- gazdaságunk van és • am.ely' l~~o:'>_~

fer/7eléséveL teremti elő. kolttá teszi, hogy a mezőgaz<laságl- ':':'
jeJlegü vagyon megterhelésének .fo~' :t'<'

. '" .. ' .~' .. , ..."
kában méltányosságotgyakoroljunk.· ~~,
Végül '" . ' --

Ennek a pro~ramnak a vég
rehajtására az. _ ország gazdaslÍgi
helyzetével józanul számotvetve,

több esztendőre ,van szükség.

- A programot oly gyorsan fog- .
juk végrehajt~ni, amint csak akö-'

Ezt a megterhelést is fokozato
san' épiti fel; aránylagosan a leg
nagyobb terhet a nyilvános száma
dásra kötelezett vállalatokra fogjuk
háritani, de ezenkivül a terhek vi
selésébe bele fogunk vonni minden
egyéni vagyont i~. ahol. természete
sen szociális és gazdasági szem
pontokat különleges figyelemre fo
gunkméltatni. Igy mindenekelőtt:

mentesitjük ezen. TTiegterheiés
alól az 50 OOO pengót meg nem .

haladó vagyonokat.

A kisemberek, a középosztálynak
anyagilag gyengébb rétegei, igy
érezzük, eleget áldoztak az utóbbi
évek kriziseiben, hogy most méltán
kiméletben részesülhessenek.

. A vagyonnak ez a megterhelése

parcellázó tevékenysege révén pe-,
. dig. az utolsó' évben ,',kb, . 15.000 ~

kat. hold jutott kisgazdák kezére..
"- Végül a gazdasági javulás

.kétséglelen tüneteként utalok arra, .
homl' a 'betétképzódés :ismét elég·
eröteLjesen megindult.. .

1\ Pénzintézeti központ kÖtelékébe
tartozó 'ősszes 'pénzintézeteiméi
t 93l!· ben' abetétállomány . 1400
millió' pengő vólt, amely 1937. év
végén már '1600 millió pengőre
emelkedett.· <'.

" , ....,;. ,,'"

· : .:7:.P~?i~~~~gi ~sgociálpolílikánk
egyl~ lé'g'(dhtoslibt), télkitüiése' híd
viJl~voleg .á.' birtokpolitika. Ennek
körében ... ," .. ' ;J'(: ~~,~ .', '";~; ,', '~.~ . '
"'. :j936 jú.liusl~eóta letelt másfél

.0-0:. 'év:"illdlt., (i ;jöldmiveLésügyi kor
-:'~mánYilés/~á:kulJuszko.rmányala,;'
~~': pi~Y1QJl.LJCf!ze(és~,: ts· jelügyelete
,'1körebell ~1363.:'}klsexisztenciájú
'.t~rsq{tfd!úiK 'ipttiitótt 430000 hiJl- .

~ don': öTidlló:" gCLZdiIsdgi Lehetó- .
'r.c,.~< ... l seget: .' ~'" ~;.;

.~ ,~4:,}\z. 'O;szágos ,'FöldhiteJintézet
:.,,:" .• " • ~ ..>
- -'~Lr~ ~ ~ -.-: .. r ."'- .. . •

iabbé:ye~"~-,,)rogranim ,az :" eróteljesebb
gffzdb.s~gl~·'-·,·szociálisés:. honvédelmi

politika érdekében
· 1\' k<mnáity ~ legközelebbi hetek- . megvalósitása szolgálatában álló
be~;M~6~évre! S~ÖiÓl;~I;é§zletesen:-ki- törvényjavaslat9kkal fog az o[siág
dolgozott:, programmal. és ennek gyülés elé. állani.
:.:.~:..;' ",' ~~$·~·~~:~::'~~·,~·~;:~·~:·;i i: );:~".>_::"'~~~~~ ......:; .-:,'~'" '.'~ :J~"_' :.~'

EggP1~._,iárdpeng~,az' ötéves program'
" _ .... ~ _ " •... •• ' . ' .. < . i . . . ." .

föösszege'

...... , ''';~ ;, .•••.,....,-. _" 'I , • "0. \.

.·~,..-penga 51 jillér;1~~ái emelkedés . néhánycszóval meg kell emlé-
-.c-':.§!f?~q~alék.A,.?'jjataL kö.nnyű"; ....>: ke~nem -a gazdatartozáso', ren-
, ~~sUtéS}}í;~ tjcyanezetdc!Ö,{lözpen :::.: -.dáésÜóf'is, Ez .a .rendezés 78
. ~kgtk~ar:f3"~fi.llérröZ- 1 peng07" :.' _'! eZer védett giizdacsalád súlyos
:"lJf!iitfé'~entllk.edett;a javulás ,47" . anyagi {lelyzetéi enyhítette lé;.
. ~;..:.százl!clé./f.::AlJ9f.ciJr·'ára kg~ként . nyegesen., Ezek közül .. 55 ezer
·..'t:f5jfJiiliff.ó.e 9Jf-jillérre javult,.69 ," gazda' tíz holdon aiuli és 12
". 'százalékos emelkedéssel. A szar- ' ezer gazda /iz és husz hold kö-

-.~1~v.asmarhiJhiz.lalás~· jövedelmező",:, . zötti· birtok jelett rendelkezik.
,'1;:-'~iikének';iizdhsidfTÍa '1934; ''évr - 'Az összes védett· gazdák közül .
•::'~ ::""q!li!gqpnJJZ" .lflJ7.· jvben 14Q., '.67 ,ezer a legszerényrbb anyagi
·~'i>":~a:javIilás' 20. százalék. A sertés- visszonyok közölt élő kis/Zazda, .
"~;';:h[zlizjlis~jlivide1i1teioslgénék' ili':. A'· gazdaadósságrendezési ak-
":·~"'"'~dexsziími1:~8-róL100-ra,emel-:· . ció .révén az egész magyar me-
:.'i;;'~~~;,tt;!1:j~~t.~!:éf~s/~v~!1s~c:!~,.,,·,_.·zögazdaság kamatterhe, amely
··.·.:>:.A:mezőgazdaság helyzetének ja- '1931-búzmég 225 millió pengő

volt, 1936-ban 80 millióra c~ök-
· ~ vuiásában kétségtelenül szerépe volt kent, ami 64 %-os feherkönnyf.
· :8:~ m~őg~:da:ság(~alapbóljuttatott tést jelent.
· táÖiogatásrtak. Ez ;az 1933-34. évi·

. ,o,::i:"',' - A gazdasági helyzet javulá..,
·-.költségvetési évtőFa folyó költség-
~vetési év-íánuái 3~ig össze~en 226 sából kivetie részét az ipar is, amit

fl következő néhány adattal kivánok
millió .pengöre. rtigott. Ebből az ösz-
~z~gbQr:J~6"i<m.!11i9 p~ng;9a gyáripar megvilágilani:'

. és ·'·tik.er~skedelem:külön.. szolgálta- Az ipari index 1934-től 1937-ig
tásáiból -folyt be.' a mezőgazdasági . 101~rólt 4'-r2 emelkedett (plusz

'. alapba, Jmint szénadó, részvénytár; 40%). A gyári és kézmüipéJri mun~
',sulatok' hozzájárulác:;a, kartelilleték, kaslétszám 490.000 főről 30 %' os
··teXtilipari adóváJtság, a textilgyárak növekedéssel 640,000 főre szapo
külömhozzájárulása; :' stb:),-Ev':'-áz rodott. . A. hatóságimunkaközveliló
eredmény' mutatja, c.hogy'·:a ~.mező-· ir té7.eteknél kimutatott
gazdaság' közérdekü támogatásának munkanéLküliek száma ugyanezen

. .terheiből .'kb. éyi: f, 26-:27 millió,' a, .' idó (Ilalt 13 százaLékkaL csökkent

nagyobb',dövegelmezőséget élvező A magánalkaJmazottak száma .167
ipari . és'.keresk~delmi, váJJalatokat ezer fóről 11 o/O"os' emelkedéssel
terh~Jtei!'amivel'néietemszérint li 186;000. főre növekedett. A gyári
'héfuesebb.'._~ jö~'edele,melosztás;~elé és:kézmüipari, valamint a bánya
·.t?rtent elég, ie,lentós o :~épésr' ?-;" u : munkásság . évi munkabérösszege

--.., A mezögazdaság heLyzeté- 616,4 millióról 785.2 millióra (plusz
. . nek.líltalános javulása, mellett 2'1%) 'emelkedett.
."' ~';. 41U.' : ~~; ,,': ~ <.-' :.:. -....~ ~ _~ ~' ,. ~ ".:' ~~. . .~ ..' .

"~~~-"~~;3·;'Eglmilliárd· fölé emelkedett a .....
::i~~~fWÜl~e-re$k~&eímrir~szforgclloll1 :'." ,
·i::~ ~~~Alk~r'esk~dele~ ';oha~'~~ ~e~- . ~~król' ~88 .millió· pengóre, ....

javtilásat ,8'~köv,etkezó ' adatok ,mu- a külkereskedelmi összforgalom
"atl~hC.A-~ ~~hphit~l,.,i93~.. ~ ~vben pedig: '249 .millióról 1937-ben
~5Il1i~~iÓ·. pengéH,;~ugyanezen idó - 1064 millióra emelkedett, .

alatt a kivitel 404 millió pengő ér- amire 1931 óta nem' vblt példa.
.....~ ..~;~~'- '!;'.;.:,}}.rj:~ :~tÍ.. :2' ."... ," . :

.~;:N:~~'D·:V~~J.1a.rórite,zer_hóldJÖld. ~ét'é~
,- --~ .•..1' ".; , .• .' .'. - ..' ", ." ; '.'

'.'~:~'.' : , ..0 , :.:' félezer.,--családnak, . ~ ".' , ;': .

;,:~··l},I.pr()·gram· .fóösszege l eier I Ennek' az' összegnek a nagyobbik

millió,. azaz. kereken 1 millitird.· . része közvetlenü!. és részben köz-
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·R magyar, falut kell' előtérbe állitani

';11: belső k:ölcsön· összege:
400 (millió

lentőségükhöz·képest- .. halaszthatat- .
': tanul· foglalkozriUrik~kell.

.'. ·Ezen·· azutön; 1!karjuk -vezetni -isz
.,országot,' magyar Testvéreim tl~Az

egész' magyar nemzet'jövójéról'''van
szó s nem "'Csak' párljlolitikáról.
Kérem Isten' segitségét', és - ~'a TI

-támogatásotoküt.

}\ gazdasági termelésokszerüb
bé tétele.

}\ mezőgazdasági hitelekfejlesz~

tése..

}\ .mez6g8zdaság i . munkások és
cselédek . öregségi _. biztositásának
végrehajtása.

Olyan kérdések. ezek, amelyeket
érintenem kellett, mert ezekkeL.je-

II képviselőtestület február A gabotJatárház ügye; késóbb/:ldö
havi gyülését február hó 25cén tar- pontra marad.
totta meg és ez alkalommal· régen Özv. ,Kociha f\ndrásnénak· a kls
vajudó és nagy fontosságuligyek- ovodában levő lakást f. évi·augusz
ben döntött. tus l-ig' átpngedte, Szabó l Elekné

Véglegesen rendezte a kondoros- sz. Kovács Etelk:arokkantsági i já
tanyai különböző utügyeket. Meg~ radékátmegállapitoUa.
s,zünteti ~ ugarak határától a föl -, II fásítás nemcsakszépészeti,
utat a Véha m omi.9- és az u. n. hanem rendkivül fontos közegész
szentesi utat s a felszabaduló terü~ ségügyi ég közgazdasági érdekeket
Jeteket utmenti birtokosoknak el- szolgál. .1\ község nagy· költséggel
adja, de a Dávid Jánosné földjén a az utóbbi években tervszerlien'esz~

gyomai határutra uj utat nijit. Az u. közli II ·fásitásokat. Külőnös'figye

csabai utnak vitéz Harmati István lemmel van a szegény" lakosság
földjétől kezdődőleg eredeli széles-' szociális· ,igényeire is,""amikor a se
ségében kitüzeti, uj utat nyit dél- lijemhernyó tenyésztéselőmozditáslI

felő az utolső düllőig; özv. Iványi érdekében évról-évre nagY'számban
Jánosné tangájától a Kalmár· Imre ülteti· ki azeperfákat 'éppen '8 .sze;.
féle földön már meglevő ut foly- gény lakossag által lakott tetületre~

tatása képen. .1\ kisuccát érdekel- . Megdöbbenéssel· kell megállapitani,
tektől átveszi és berendezi. 1\ dög-, . hog1j:lelketlen kezek ezt ll-törekvést
tp.metőhöz a lóvásártéren és a Roik .kegyetlenül' hátráltatják" a ·kiúltetett
Imre földjén keresztül uj utat nyit,:·fáknak kitördelésével. J\"régi'iijlof1
h0gy a dögtemető- mindenkor meg-; telepen egy éjszaka w...ltfebmát' 7.iére
ki)zelithető legyen. Ugyancsak hoz-, virradó éjjel több miriHO()'(trb~-eper

ztijáró utat váséirolt a' Bradák örö-' fát; tördeJtek- ki elvetemlilt~ezek s
kösöktől az ujjonan D!:Iitott kocsor- . igy ezt a~ zsendülő 'erdőt teljesen
hegLJi kuthoz. f\z ugari utnál kima-' . visszavetették.' 1\. községnek,·tete
ladt darab földeket feladta. "mes anyagi kárt, a' szegénY'J8kos~

Az Országos Népegészségügyi! ságnak·pedig'·egYJévi keresetétivet
Alap-ból orvo~'~j ás·~,épit~sére.d~:S~ "'"ték el.
az ~9észségvédőház., felszerelésére Minden jóérzésü embert fe.lk~f~nk

16.000 P állatJ;isegélyt;kapott,~ köz-! arra, hogy a kiültetettfákra, mint
ség azzal a feltétellel, hogy' telket I ::kój1;kincsre;vigyázzmJak lés' fa fatör
~s összesen 4000 P hozzájárulásf. delőket méltó büntetésük végett ki~

felajánl az építéshez. Ezt a kivá- :.méletJenül.ijeJentsékdel a' 'hatóság
lUlImat a közgyűlés. örömmel tel-. nek. f\zllelóljáróság~)jutalmat'8d'IIn
jesitette. nakl"akLnyomravezeti .8. -márc<emli~

A Katolikus Legényegylet hatg~z:-:" teft· nllgymérvü.. fatördelés·,te·ttesei-
dasági tervelt IDa aratulag tárgyalta, . nek kikutatását. ;

'"de abb-an- érdemi 'határozatot nem ll. Gyümölcstermelő1:Egy:esfl.·
hozhatott, miután az egyesület még let tavaszi,védekező.munkáját,meg- .
végérvényes alapsztlbállyal nem bir. .kezdte s kérLa:gyümölcstermelőket,

Véglegesen réndezi a cigánytelepet hogy af;megjelenő perrnetezóket,sa
s e szerint az üres· portákat arra ~. ját és a: köz; ,érdekében', jó, szivvel
érdemes szegénu munkásembereknek fogadja s. ,munkájukban; tJtámogass8.
használatba adja s amennyiben a Ujból jigy~lmezlet a ...... ve~etöség,

'juttaíott 3 év ala It szabályszerü la- hogy,csakis,megtakaritott"dekapart,
kóházat épit,- jogosult juttatott· a lehernyózotf;' és ·Iemoházott r. fákat
portál 30 filléres O-ölenkénti egy- lehet .csak..eredmén!:leseni;rbeperme
ségáron megváltanL Ha-pedig valaki .tezni. .1\ki a ,hernyózást f... hÓJ\.15-lg
4, vagy több gyermekkel rendelke- lelkiismeretesen,nemt12ljesili,lazt ft

zik, az előbbi feltétel teljesitése hatóság ... szigoruan .. megbünteti.-"'}\
után ingyen·. jut a porta' birtokába s hernyózást házról-házra ellenőrzik

azonfelüJ amcdiette levő 100 O ...ölés sugyanigya kertekben .is.
portát a-omár jelzett áron ésfeltéte~ II képviselőtestület tavaszi
lek.· mellett megvásárolhatja. f\ Mar- ·rendes· közgyülésétf. hó 8-án d. e.
tinák-féle 'perköltségeket magára 9 órakor tartotta s ezen akö;;gyü
vállalta s meghallgatta a Körösha- lésenJetá.rgyalta az összes,.multévi
józás ügyében eljáró .küldöttség je- ,számadásokat, azokaL:.egyhangI,lJag
lentését.l\·küldöttséget február 19~én jóv~hagyta és számadó közegeknek
fogadta Marchall államtitkár Ur, aki B' felmentvény t a' szokásos 'óvások
főispán Ur· és Csernus Mihály apát előtt megadta. Örömmel ';lUltiplfptt8
Ur részletes felvilágositásai utána meg a képviselőtestilJét, ...fJOgy.: 8

rakodónak államköltségen való meg- község háztarfásábaQ:J .még lIi1lmult
épitésére! határozott igéretet tett. évben is. több: mjnt~40;OOO P-t-ki-

szükségünk van iril Jun~ciónáló,
eröte/jes hitelszervezetrf, hogy
új hite/élet indulhasson meg
elsősorban a mezőgazdaság ja
vára, a mezögazdasági terme-

[esnek tejlesztésáe.

a pénzügyi műveletek sorozata
jogja kisérni.

Es hogy ezek a műveletek simán
bonyolódhessanak le, Bhhoz

ram végrehajtásának megkezdésé
vei pedig várakozni nenhkivánunk,

a legklJzelebbi hetekben az elsó
kölcsömnüveletfel a nyilvános~ág

., elé jogunk lépni.

. f\z igazság szelleme, ameJ!:jet az
• egész vonaJonérvényesiteni fogunk,

megkivánja azt is, hogy II nem va-
. gyonból eredő, úgynevező nem fun
dált jövedelmek az adó alá vonása
tekintetében új intézkedésekkel és
a rendszernek olyan megváltozta
tásávtlJ lépjünk .. fel, amely lehetet
lenné teszi a paragrafusok útvesz
tőiben való elbúvást.

f:nnek a programnak a végre
hajtását

a progra.mnak a vezető gondo
latát; II magyar falunak, a

. magyar gazdának a talpraál/i- .
• -tását, megerősítését a fejlődése,

. gazdasága elöfeltételeinek ameg~
teremtését.

a hazai erókllek egy egészsége
sebb, egyensulyozottabb gazda
sági helyzet teremtése érdekében
való koncenfnílására van szük-

ség

és amikor az igényeknek a sor
rendjét kell megállapitanunk, '

Ezekután .. pedig kiragadok . még
néhány olyan .. kérdést, amellyel ;iJ

Mindnyájan-;egyetértünk abban, hogy kormánynak és a törvényhozásnak
. . . . mielőbb foglalkoznia kell:

a következő 5-1O eS7.t~ndőre .
1\ parlamenti tárgyalás ütemének

meggyorsitása, amiben teljesen
egyetértek a képviselőház jelenlevő

igen tisztelt elnökével.

Uj sajtótörvén!-l. sajtókamarabe
iktatásával.

. Nyorildaipar engedélyhez kötése
és szabályozása.

f\ munkaközvetítés és cselédköz
vetités állami irányitása.

f\z idegenellenőrzés élére kor~

mánybiztos kinevezése.

f\z új földszerzések feHételeínek
megállapitásánál a nemzeti és népi
szempontoknak a . mainál erőtelje

sebb kidomboritása.

A közgazdaságot érintő vagyon~

I jogideliktumok (sikkasztás, hütlen·
kezelés, vesztegetés) hatásosabb:
üldözése.

Házasság előtti orvosi vizsgálat
kötelézó bevezetése.

A falusi népegészségügyi szerve~
zet tökéletesitése.

f\ középiskola . és II gazdasági
.'. ebben az 5 - 10 esztendőben II szakoktatás szervezetének teljes
.<városnak szeréllyen, de jószivvel kiépitése.

. hátrább kclld/lllllia. . f\ diákszodáliskérdések méItá-

19inyeinek " .euel a mérséklésével ;\ nyos. megoldása.

a magyar falunak kell az ország . ,
gOllltoskadásállak, tön)désének.·

.. en5(es.áléseinek elóferében állania·

}\ ;családap<:l is. ha az egyik mler-
1I

·meke gyengébb, betegesebb, annak,
adja az izesebb, az erőt adó fala
tot, annak vet puhább ágyat, annak
vesz orvosságot és az egészsége-·
sebb, erőteljesebb, a jó testvér ezt
jó szivvel látja nem irigyli, sőt a
maga gondoskodásával és szerete
tével még csak segíti apját 8 gyen
gébb testvértaJpraá/lításában. Legyen
'ilyen jó testvér most a város. Mind
nyájan büszkék vagyunk cl mi szé~.

pen . fejlődő városainkra és killö-'
nösen remek fővárosunkra. ,De ma
ugy. érezzük, hogy .akkor, amikor

. 1\ vagyonnak a megterhelését,
amelyet fentebb vázoltam, termé~

s:zetesen nem lehet egyszerre ér
vényesiteni.

'Évek során át részletekben való
bejizetés jormájában tervezzük.

a lebonyolltást,

.amely felosztásnál II gazdasági
· indokoltság mérvéhezképest a

programm lebonyoJitásának időtar~

damán túl nyúló időtartarnot is álla
pitunk meg, esetleg 10 esztendőt.

Ilyen módon a7. egy-egy esztendőre

eső teher jó gazdálkodás mellett II

jövedelem!:lől is fizethető lesz.

Kereken 400 millió az az ösz
szeg, amely a vagyon megter
helésének összegén jelül a prog
ram lebonyolitásához szükséges.

Ezek a kölcsönmüve
letek a programm lebonyolitásának
időtartamára szétosztva, nem oly

· terj(>delmúek, hogy bizalommal ne
llézhessünk azoknak sima lebonyo
litása elé, különösen, mivel. bizo
nyos . likvidtartalékokkal máris ren
delkezünk.

Minthogy a vagyon megterhelé-.
sének adminisztrációs lebonyolitása
bizonyos időt vesz igénybe, a prog-

l\ gazdasági program körvonalaj~ fogja a degnagyobb szolgálatot ten~

nak a végére értem s' innen legyen ni a magyar falunak.
szabad '·.még-." egy -'·visszapillantásr-"~:M.-ost '"érinteni'~ "kiVánök~;még .né

.. vetnem a program egészére és Önök .hány szociális vonatkozású kérdést.
elé idéznem ennek f\ kormány egyik feladata to-

vábbá

az értelmiségi llIunkcJJlélkilliség
csökkentése.
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örök és ideig való életünk
veszte nélkül. Nemcsak az
egyéitekre végzetes a vele
szemben való hitetleri~ég,

hanem a közüjetekre és álla
mokra is.

Ha az· ő tanítását maradék
nélkül követnék az emberek.
megszűnnének a szociális ba
jok és már itta fölelőn is
megvalósulna a tökéletes tár·
sadalmi rend .és béke és az
azzal itt elérhető legnagyobb
boldogság.

A L e á n y c I u b táncestélye.
Hushagyó kedden rendezte az end
rődi LeánykJub hagyományos mü
soros táncestély ét. A farsangtól el
bucsuzó fiatalságot szinp.s szerpen
tin szalagokkal hangulatosan fel-.
diszitett terem, jz1ésesen megteritett
asztalok és Dógi Gljula teljesszámu
bandája várta. A hangulatot a klub
tagok rövid, de annál ötletesebb
műsora fokozta. Az erkölcsileg s
anyagilag jól sikerült eslély a l t
órás harangszóra végetért. 1\ fiatal
ság teljes fegyelemmel hagyta abba
a táncot s vonult haza.

Keresztény kormányzat és
irányzat vezérelv~ a keresz
tény erkölcstan lehet. Ez. pedig
égbekiáltó szánszándékos gyilkos
ságnak minősiti az élő magzat meg
ölését l Krisztus tanitása szerint az
ember testböl és lélekböl áll. E kettő

egyesűlése képezi az élet folyamatot.
Mivel pedig a magzat fogantatásától
kezdve él és fejlődik, világos, hogy
mindkét eleme a test és lélek egye
sült benne. Aki tehát a magával
tehetetlen, önmagát védeni nem' tu
dó, dé élő magzatot előremegfontolt

sággal megöli, sulYl)sabb büntetést
érdemel, mint az a gyilkos, aki élet
erős, magát védenitudó· embertársát
öli meg. A régi törvény erre nem
ad lehetőséget a magyar biróságnak.
Ezért kiván a nép felháborodott
lelkiismerete és keresztény erkölcsi
felfogása uj, szigoru törvényt a fe-
nevadák kiirtására. .

HIRDETÉS.
Tudatom, hogy f. hó 16-án este

8-tól 9-ig elsötétitési és riasztó, f.
hó 23-án d. e. fél t I órától fél t 2
óráig nappali riasztó gyakorlatokat
tart II légolt81mi szolgálat. Minthogy
ezek a gyakorlatok föltétlen fegyel
mezettséget követelnek meg a cél
elérése érdekében és semmiféle

.Iálványosságot nem nyujtanak, szi
goruan felhivom a lakosság figye/
mét, hogy a riasztö harangszórll
azonnal tarlsa mag:!:t az aldbbiak
ban vázolt teendőkhöz; és mindad
dig t!lrtózkodjon az előirástól elté
rőleg cselekedni, mig a nagyharang
nem jelzi a gyakorlat befejezését.

t.) A Iégi veszélyt a nagyhararig
nak a sürü és gyors félreverése
jelzi. l\ légiveszély megszünt 
jel - anagyharanggal rendesen
való harangozás. .

:2.) Riadó esetén a nyugalom fel
tétlenül megőrzendő, szabadban ut
cákon a csoportosulás kerü lendő,

mert a céltalan futkosás a bombák
nál is nagyobb kárt tehet. Térj
nyugodtan otthonodban, az utca
teljesen kiüritendő. 1\ rendőrségnek

büntetés terhe alatt engedelmesked
ni kell! I !

3.) Bármilyen közlekedési eszközt
használsz, azt azonnal hagHd el, a
lovakat fogd ki, vezesd a legköze
lebbi udvarba, vagy kösd az ut
széli fához l . Minden jármü ai ut
baloldalán hagyandó, a lámpák· el
oltandók, a fékek meghuzandók.

ket-fülekre talált a nehéz sorsban
küzdő mezőgazdasági és kubikus
munkásság segély-kiáltása.

Annál megnyugtatóbb és elisme
résreméltó cselekedet volt dr. Dará
nyi KálrI!,án földmivelésügyi minisz
ter ur OnagyméItósl'igátóJ, hogy a
trianoni szük kef'~tek és nehéz
anyagi viszonyok között is, ha nem
is teljesen kielégitően, de a lehető

ség határáig méretezetten uj, kor
szal<os jetentőségü törvényt alkotott,
mely az állam régi adósságát ki
vánja törleszteni azon társadalmi
réteg iránt, mely 3 milliós IéIszámá
nál fogva az ország legerősebb té
nyezője, a magyar faj fenntartásá
nak biztosilékn, de ugyanakkor
számarányánál fogva, s l'I világhá
boru tanulsága szerint is; vitéz és
eltántorlthatlan védője a magyar
földnek és határoknak.

Békésvárme~lYe egyik fófészke az
agrár-munkás tömegeknek. Helyén
valónak tartjuk tehát megbizó mun·
kástársaimnak nevében is, hogy a
Törv{'>nyhatóságon keresztül

"mélységes hálánkat és őszinte.

tiszteletteljes ragaszkodásunkat
nyilvánitsuk azon férfiu iránt,
aki a magyar mezőgazdaság in
tézményes és szemmel látható
megsegítésén felül atyai jóin
dulattal gondolt a magyar föld

. verejtékező rahjaira és öreg ko
rukra megmenteni kivánja őket

a koldusbottól!'
Kérjük ezen inditványt tárgyalás

alá venni és a hozott határozatot
clr. Oaránlji Kálmán miniszterelnök
ur Üexelenciájának fel terjeszteni.

Mély tisztelettel:
Endrőd. 1938. február 22.

Polányi István Gonda István
Uhrfn György

, . megyeblzGlttsági .tagok, ·földmunkások

1\ közgyiiJés végül nagy szótöbb
séggel Bakoss József volt gyomai
tb. fábírót az orosházi járás főszol

gabirájává választotta. Gratulálunk!
____I ....._""""'-.:"'mll+iilIIIlII__t _1Ul__"' a_'

Mivel Krisztust nem tudják ujra megfeszitelli,
követőit kinozzák és gyilkolják

Serédi biboros megrenditö böjti szózata
Serédi Jusztinián dr. bibo- dig őt ujra megfesziteni nem

ros hercegprimás a nagybőjt tudják, követőit kinozzák és
alkalmából főpásztori szózatot gyilkolják.
i~tézett hiveihez, w mely~t va- Voltak nagy emberek, kiket
sar.~ap f?gnak foegyha~me- kortársaik szerettek és gyü
gyeJe m.mden templ~mab~n löttek. M.ikor azonban meg
felolvaSnI. ~bben a ~or!evel.. ha Ita k, a szeretet és gyülölet
ben a btboros. fapasztor érzelmei elsimultak körülöt
Kriszt~s. istenségének hi~é~ tük. Hogy Jézust még ma is
eleventh fel a lelkekben, mmt milliók szeretik és milliók
fontos és időszerü igazságot, gyűlölik, ennek magyarázata
fől~g azé!t, me!t napjainkba,n DZ, hogy nem halt meg, ha
KrIsztus lstensegét UJ oldalral nem él és uralkodik.
támadják: a fajelmélet szern- - .M.a sokan azért szeret-
pontjából. nék őt száműzni - fol4tatja

Krisztus személyével kap- a főpásztor, mert mint
csolatban feltünő - mondja ember egy népnek tagja volt.
a főpásztori szózat - hogy Botránykoznak az ő zsidó
közel kétezer évvel halála voltán és elIenszenvűket. gyű

után egyfelől lángoló szere- lö!etüket a zsidó néppel szem
~ettel, másfelől ádáz gyülö- ben az ő személyére is átvi
lettel veszik körül. M.iként s.zik. Elfelejtik, hogy amig
életében, ezrek és ezrek Adám nemzeti vagy faji kű

hagyják el ma is szeretetből lönbség nélkül minden ember
mindenüket és áldozzák fel ősatyja, hasonlóképpen Krisz
életüket és miként akkor, fl tus a természetfeletti rendben
fel1ázitott tömegek, ma is ha- az egész emberiség feje.
lált kiáltanak reá. M.ivel pe- Ót nem lehet megtagadni

totta meg többször a Főispán be
szédét, mintha ezáltal akarná kife
jezni azt az általános és őszintén

átérzett nagyrabecsülést, melyet jó
ságos főispánja iránt érez.

1\ tárgysorozat pontjai egymásután
simán zajlottak le. Egyedül Karácsony
1\ndrás békési református lelkész
azon kijelentése okozott tüntető fel-

.zudulást, amikor ,;reformálus prole
tár hiveiről" beszélt. Itt nincsennek
felekezeti különbsége}<, süvöitötték
százan és százan Karácsony felé.
Itt magyar testvérek vannak. Az al
ispáni jelentésre adott válaszában
Márky Barna alispán védte meg dip
lomatikus formában KarácsOntIt. ,.Bi
zonyságot teszek, mondta "Márky
nlispán, hogy "ennek a keresztény
felekezet részéről nem tapasztaltam
még olyan tendenciát, mintha vallási
hovátartozandósrigát előtérbe kivtinta
volna helyezni." Es melyik részéről

tapasztalta Alispán ur, kérdezte
Csernus Mihály apát. Az Alispán bi
zonyára nem hallotta - a tüntető

éljenzés alatt - a közbeszólásl,.
mert nem adott rá választ. Ugy sejt- I
jük, hogy az orosházi fószolgabirói
állás betöitésénél kirivóan megnyi
latkozott »egyházfői beavatkozás"
váltotta volna ki Alispánból a tanul
ságos nyilalkozatot.

1\z alispáni jelentés után az end
rődi munkások inditványát tárgyalta
és fogadta el nagy lelkesedéssel a
közgyülés. Az érdekes inditványt itt
közöljük:

Méltóságos Főispán Ur!

1\lulirott bizottsági t~gok alázattal
kérjük, hogy tovább ismertetett ja
vaslal unkat a február 28- án tartandó
közgyüIésen tárgyaItatni és a tárgy
sorozatba beiktatni méltóztassék.

Félszázada annak,· hog!j a kenye
ret termelő és a társadalom alappil-.
lérét képező földműves szegénység
az államhatalom szociális védelmé
ért kiált.

nem tárgyalta, miután ezen a téren 1\ háboru előtti boldog idők tehe
minden intézkedés megtörtént. . . tős, de kényelmes korszakában sú-

1\z ország új közgazdasági prog
rammjának végrehajtása után kivá
natossá tette, hogy Darányi Kálmán
bevegye a kormányába azokat a ki
váló szakférfiakat, akik az 5 éves
tervet vele együtt elkészítették.

Kimaradt a kormányból : Dr. Lázár
é~ Fabinyi miniszterek.

1\ kormány tagjai lettek: Marschall
Ferencföldmivelésügyi miniszter, Dr.
Mikecz Ödön igazságügyi miniszter,
Reményi Schneller Lajos pénzügy
miniszter, Dr. Imrédi Béla tárcané!
küli közgazdasági miniszter.
. Elsőrendü kiváló férfiak, akiknek
működése elé nagy reménységgel
tekint a magyarság.

Ujra .alakult a
Darányi kormány

Vármegyei közgyülés
.Békésvármegye törvényhatósági

bizottsága február 28-án tartotta
évnegyedes közgyüléset, melyet dr.
vitéz' Ricsóy- Uh tarik Béla főispán

nagy tetszéssel fogadott beszéddel
nyitott meg. Statisztikai adatok pon
tosisinertetésével ism~rtette a kor
mány ,legutóbbi szociális, közegész
ségügyi· és gazdasági tevékenységét,
s a vármegye békés, nyugo<:ft tár
sadalmi és gazdasági allapotát. 1\
kÖlgyülés tüntető· éljenzéssel szaki-

-
tevő szenvedő hátralék csaknem
teljesen kiegyenlítést nyert és hogy
a há~ikezelé$ révén tetemes jöve-

· delemtöbblethez jutott a község,
amely .sok hasznos beruházást és
előrehaladást tett lehetővé.

]\z inditvállyok során egyhangu
lag elfogadta az előljaróság hivata
los indítványát, melyben özv. Ko
ciha,1\ndrásné gyomavégi ovónőtől

nyiJgdijazása alkalmával melegen
elbucsuzott. 1\z Öregszőlősi Szent
Imre Kör azon. inditványára,' !Jogy
az utépitésnél fennmaradt kövekből

sárrázatát épitessenek, - utasította
az elóljáróságot, hogy megfelelő ké~

relemmel forduljon Alispán Ur Ómél.
tóságához.

]\z Ugari Népkörnek a bacsala
posi. ut, k~zdőszakaszának kővel

való burkolása tárgyában Bula Vince
által beadott kérelmére a közgyűlés

elvileg azt a határozatot hozta, hogy
kész ezt 3 törekvést a község tá- I

; mogatni, ha az érdekelt birtokosok
okiratban megfelelő, legalább 50%
os hozzájárulást biztosítanak akár
pénzben, akár természetben. Hogy
ez a. hozzájárulás megállapítható
legyen, utasitja az előljáróságot,

,hogy megfelelő müszaki munkála-.
tokról és költségvetésről gondos
kodjon s azt érdekeltekkel közölje.

.'. 1\ kir. pénzügyigazgatóságnak azt
,8 .. kéreImét, hogy a vlÍgóhidon hid
mérlege t állitson fel a község a

· husforgalmi adó pontosabb kezelése
· érdekében, .fedezet hiányában telje
sithetőnek nem találta.

~ . .. J\z Üregszőlási Szent Imre Kör
nek az utak és járdák ügyében be
adottinditványát a képviselőtestület
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Egyesületi hirek I
Március 20-án d. u. 4 órakor a

Szent Feranc III. rendjének tagjai,
március 27-én d. u, 4 órakor az

Oltáregyesület tagjai tartják havi
ájtatosságukat a templomban.
.. -A Jézus Szíve' Szövetségl e á ny'
c s op o r t j a havi összejövetelét
március 31-én, d. u. 5 órakor tartja
a polgári iskolában. Ugyanitt tartják
összejövetelüket április 2-án d. u.
fél 6 órakor a Pérfi-liga tagjai is.

A jézus Szive Szövetség "Nő
csoportja" március 27-én d. e. fél 9
órakor tartja összejövetelét szintén
a polgári iskolában..

' ..~I"Ir<JV~_~ _

Életfogytiglani
fegyházra itélték .

Hanyecz Vincét
1\ történet azzal kezdődik,

hogy Hanyecz Lajos Endrőd

községbeli gazdálkodó 1914
ben bevonult katonának. A
harctéren értesült arról, hogy
felesége második gyermeknek
egy kisfiunak adott életet.
Multuk az· évek és az apa
csak akkor ismerhette meg a
kis Vincét, amikor 1920-ban
hazajött a hadifogságbóJ.lde
genkedéssel, bizalmatlanság-o
gal kezdódöttapaés fiúkö
zött az ismerkedés és a há- ..
borus gyerek. miatt 8.szülők

között is egyre mélyülő SZ8

kadék támadt. Hanyecz La
josék családi élete napr61
napra romlott, a férfi elkese
redésében ivásnak adta . ma
gát és egymást követték a
visszataszító jelenetek. Ha
nyecz ütütte-verte feleségét,
fi gyereket, különösen a ki
sebbiket, Vincét. Egy aJka':'
lommai, amikor hazatért a
mezőről, a közben férfivé ser
dült Vince fogta ki a lovakat,
hogy bevezesse az istállóba.

\Hanyecz ezuttal is ittas volt.
durván rátámadta: fiára.
~ vasvillát is ragadott, de '. a
fiu kicsa'/arta a kezéből. A két
férfi ezután egymásnak· esett,
vad dUhhel verekedni. kezdtek
és végül a fiu megfojtotta apját.

A gyulai törvényszék előtt

megtartott főfárgyaláson Ha
nyecz Vince azzalvédekezeft,
hogy csak önvédelemből tá
madt az apjára, a törvényszék
azonb~n a bizonyítási eljárás
lefolytatása után száO(~ékos

emberölés bOntettében találta
bOnösnek és 15 évi fegyház
bOntetésselsujtotta. A szegedi
itélőtábla Curry-tanácsa most
tárgyalta a bejelentett {ellebbe
zéseket és az elsőfoku itélet
megváltoztatásával az apagyiI
kos fiut életfogytiglani fegyház
ra itélte. A sem misségi panaszok
alapján a Kuria elé kerül az
ügy, ott mondják ki az utolsó
5zót a "háborus gyerek" gyil
kossági bünperében.

Klinghammer LászlÓ községi ve..
zetótitkár összetartásra, kitartásra,
munkára buzditotta a választmányt.
Utána társasebéd .volt, amelyen
s~ámos felszólalásban méllatták 8··
Nemzeti Egység eszméit.

A mindenképen jól sikerült kon
doros-tanyai tagértekezlet résztve
vői élénken tárgyalták egymás kö
zött, hogy agyülés sikere annál
nagyobb jelentóségü, mert avasár..
napi gyülés hir~re megjelent a ta
nyavilágban a kerület országgyülési
képviselője és napokkal előre járt,
kelt a tanyaiak között. Vasárnap is
ott volt, bár a gyüJés szinhelyén
nem jelent meg. Bizonyára nem a

.nemzeti egység meghivására; Mégis
olyan sokan gyültek egybe és hall
g~tták nagy érdeklődéssel, megér
téssel és fel-feltöró lelkesedéssel II

szónokok előadásait, azt már lega
lább is az idők jeiének kell tekin
tenünk.

tér jános, Vaszkó Mátyás 10-10,
özv. Varju Istvánné, Dinya Antal,
Borhát Mátyásné S-5 pengő. Továbi
adományokat kérünk I

1\ Nemzeti Egység
térhódítása
Kondoros-tanyán

A Nemzeti Egység Párt Endrőd

községi szervezete február hó 27-én
Kondoros~tanyán propaganda gyü
lést tartott. }\ gyüJésre dr. Blahó
Dezső vármegyei szervezőtitkár,Ró
zsa Gyula, propagandatilkár és Cso
ma Gyula békéscsabai főtitkár jöt
tek le.

1\ gyülést Kalmár Imre elnök nyi
tottfl meg délelőit II órakor. 1\
Hangya Szövetkezet hatalmas nagy
terme zsufolásig megtelt az érdek
Jódökkel. akik a legnagyobb figye
lemmel hallgatták meg a Nemzeti
Egység SZÓllO!\éút

Kalmár Imre elnök hatalmas meg
nyitó beszédében a tanyavilág hely
zetét vázolta, Rámutatott azokra a
szociális és g<lZdasági intézmények
re, melyet II lwrmány fi közel mult
ban éppen község ünk és Kondoros
tanya érdekében kifejtett. Utak, jegy
zői kirendeltség, kútak, piac, vásár,
telefon, iskolák létesítésével valósá
gos kis faluvá tette Kondoros-tanyát.
Van temploma, papja, orvosa, gyógy
szertára, hamarjában kev(>s olyan
kivánságuk lenn2, amely mint szo
ciális szükséglet sürgős megvalósi
tást kivánna.

A nagy érdeldódéssel hallgatott
megnyitó beszéd után Csoma Gyula
középiskolai tanár, propagandatitkár,
hatalmas mindvégig lenyügöző elő

adásában ismertette a külpolitika
, Jegujabbeseményeit, rámutatva arra,
hogyavilágforrongás közepette mi
a teendő je a mag!jarságnak. Ismer
tette fl kereskedelmi szerződéseket,

ümelyet a kormány igen kedvezően

k,jtött. }\ magas termény és állat
árak mind· mind a gazda édekeit, bár
a fogyasztók kárára szolgálja. Nagy
éljenzéssej jutalmazoti előadás után
Rózsa Gyula propaganda titkár emel~
kedett szólásra. Eló80ásában a bel
politikai állapotol;:<lt ismertl?tte és a
Nemzeti Egység célkitűzéseit.Végül
dr. Blahó Dezső, vármegyei szerve
zŐ titkár beszédében a Nemzeti
Egységben re.jlő hatalmas erkölcsi
erőre mutatott rá. A szervezkedés
és az összetartás előnyeit fejtegette.
Ismertette él kormány eddigi eredmé
nyeit és megvalósulás alatt lévő to
vábbi célkitőzéselt. Kijelentette a
vezetőtitkár, hogy nem kivánja a
megjelentektől, hog!:] akik még nem
tagjai ft Nemzeti Egységnek, hogy
azonnal lépjenek be, csak azt kéri,
hogy gondolkouanak és figyeljék a
kormány tényi(edését és aztán te
gyél{ azt, amit józan eszük dUdáI,
Végüi KovíÍcs Libor az endrődi

szervezet társ~lnöke an'a hivta fel a
megjelenteket, hogy hallják meg az
idő l;: szavát és tömörüljenek.

A beszédek elhangzása után uj
já szervezték a választmányt. Elnök:
Hunya Ince, társelnük: Fülöp János,
ügyvezető alelnök: Bencze József.
Választmány: ft. Timár Gyula rk.
lelkész, Véha Lajos, Farkas G!lörgy,
Hegedüs Elek, Papp Ggörgy, Hunya
István, Iványi Imre, dr. Szentjóbi
Bartha lános, dr. Gaál József, Ti
már Lajos, Timár Menyhért, Hunya
Vilmos, Varju Tamás, Fülöp Imre,
Hunya Lajos, Vitéz Harmati István,
Dinya István, Véha Antal.. Uhrin
Károly, Pintér Imre, Uhrin 1\. István,
ifj. Kalmár Imre. i\ választmány
nyolc tagu intézőbizottságot alaki
tolt, akik elhetározták, hogy a vá
lasztmányt még tiz taggal kibővitik.

Triduum
Endrőd hitbuzgalmi egyesületei

kegyelemdus napokkal kezdték az
idei nagybőjtöt. A SZIV ujság or
szágoshirü főszerkesztője jött el fa
lunkba és tartott három napos lel
kigyakorlatot a jézus Szövetség és
Társulat tagjainak, - valamint az
iskolák szivgárdáinak. P. Zsiros
Ferenc jézustársasági atya meggyő

ző, lelketrázó szép be'izédei nem
csak a két egyesület tagjait, hanem
a hivek százait is odavonzották az
Ur szent oltárához. Ezer bünbánó
tisztult meg jézus nagy szentségé
nek, a szentgyónásnak kegyelmeitől

és négy nap alatt 3000-en járultak
az Oltáriszentségben élő Krisztushoz.

Reméljük, hogy lélekben ujjászü
letett hittestvéreink szeretteiket, ba
rátaikat, ismerőseiket is buzditani
fogiák, hogya nagyböjt szent idején
rátaláljanak a j ézusko2. vezető, lel
küket megtisztitó és megbékitő,

vigasztaló utra. Lelkük rádióján fo
gadja be jézus hivő szavát: .jöjje
tek hozzám mindnyájan, kik fáradtak
és terhelve vagytok és én megeny
hitlek titeket.

A Jézus Szive Szövetség leány
csoportjába és a jézus Szive Szö
vetség Férfi-ligájita már is.. megin
dultak a beiratkozázok. ürömmel
látjuk, hogy az inI eliig-encia és a
munkás-osztály tagjai kezdték a be
vonulást. Reméljük, hogy az iparo
sok és kisgazdák sem maradhatnak
hátra I ?

Külterületi szentmisék. Már
cius 20-án a varjasi és polyákhalmi
iskolában, március 27-én a csejti és
öregkerli iskolában, április 3-án az
öregkerti kápolnás iskolában tartunk
szentmisét.

Legények!
Nemsokára itt az Eucharisztikus

Világkongresszus I Endrőd legény
ifjusága is ott lesz I Százan fogunk
felvonulni I Mivel a jelentkezők

száma már majdnem eléri a százat,
nekésedelmeskedjünk a jelentkezés
seI l Száznál több nem jöhet I 1\z
utazás oda-vissza szállással együtt
3-l! pengő I Jelentkezni lehet szom
baton 7-9-ig az Egylet helyiségei
ben. FÖLFÖLDY B. legény-

egyleti vezető.

1\ boldogság siratása
Sietek a Nébó hegyére,
Mózes hiv föl találkozóra,
Megégette
Homlokom a Jehova csókja.

Bús virágu fák alatt megyek,
Halál lesz e? •• vagy van még

[mentség ?
Eltöprengek: .
Hol veszett el az Ujszövetség ?

Szétszéledtek az apostolok,
judás volt, aki asztalt bontott,
És azóta
Egymásra emelünk dorongot.

Nincsennek ma evangélisták,
Ketté szakadt a sziv és hallgat,
Hová megyünk ?
Hol lel a lélek nyugodalmat?

A szent örömök alázatát
Odadobják a kapzsiságnak,
És ácsolják
Keresztjét az Istenfiának.

Ha oly nagyon szép ez a világ,
Mért fáj a sziv 6s mért ég el ? I
S miért sápad
A Krisztus jobboldalán Péter?

Nem mer illatozni a virág I
Kéjtől bűzlik az ember arca,
Hová lett az
Úr köntösének a daragja?

A szivárványok ablakából
~osolygások hiába hullnak,
Ures marad
Fehér szentsátora az Urnak.

De ki is merné elszenvedni
Szenvedéseit Saulusnak?
Az éhesek? ...
Hisz a Szentebédtől is futnak I
Vámszedők ülnek az utakon
S harácsolnak uzsora-vámot,
S már a Jók sem
Kaphatnak·. itteg.· boldogságot I.
Mihál aiéief? :'. a föld ha~~g,
S délibábok a messzI szirtek,
S nem merünk már
Neki vágni egy uj megintnek ...

BARTHA ANDRÁS

FIGYELEM l A nagybőjt két utol
só hetében a tanyai hivek szoktak
nagyobb számban járulni a szentsé-, - ---------.-.-.-.- n. gekhez. Kérjük azért abelterületi

Legényegyleti halastó katolikus testvéreket, hogy kötelező
, husvéti szentgyónásukat - a nagy

A Kat. Legényegylet a tavasz összetorlódás és várakozás elkerü
folyamán halastavat létesit a sóczó~ lése céljábol - már a következő

zugi holtkőrösben. hetekben pontosan végezzék ell
, A halastó célja, az endrődi le~ Engeszteljük a sok gyarIóságunkkal

gényifjuság foglall<oztatása és segi~ megkeseritett jézust őszinte bün-
i tése anyagi és kulturális téren. bánatunkkal és vigyük otthonukba
2 Mivel az Egylet nincs birtokában kegyelmeivel, áldásaival együtt!
~ a befektetéshez szükséges teljes .Március t5-én d. e. 9 órakor

összegnek, - azért az egyleti ta~
gok szüleihez, rokonaihoz, ismerő- ünnepélyes szentmisét mondunk és
seihez és az Egylet jóakaróihoz ezt követőieg hazafias ünnepséget
fordul támogatásért I rende~~~ös~sz<?~~~~ál.
~em koldulunk l Nem ke.1I .kö- ~ ELKESZULTEK az/uj~mplom

? n~oradomány l }\z egy~et ,50 flHeres ./ ablakok. Öröm~l"->l<Özöljük, hogy
é, ehsmervényeket bocsájt kl, amelyek.; az Eucharisztikus szentév emlékére
~ re kölcsk~nt ktétr

á
· tA kbéejö.ttt.. ökss:egrő t wez~égy szines t~~plomablak

. pon!os l~U a s SZl un es.az megérkezett és pár /./napon belül
kés~bb .eenzben vagy halban VISZ- gyönyörüen ékesiti frzép templomun

> szafIzetiuk. kat. Ezuttal kö..zőljük a legutóbbi
1 . A halastó- kölcsön elszámolását nyuo-tázás.unk-áta befolyt adományok

és adminis~trálásá! Fölf?ldi Bé!a össz~gét: sirhelyváltság pé!1ztárából
., legényegyleh vezeto, Lesmczky Jo- 1937-ről 375., Harsányi László fő

o ~set, B~nc~e Józse,f, K?vács Mátyá.s, jegyző 25., jézus nevében- Dinya
f ,lga7.gatoes Parocz81 Gergelyes Imre 20-20, Perselyből 19.79, Zsig
,l. ~zabó Elek tanitó Urak intézik. ri Gusztáv gyüjtése (Mária-társulat)
~. Legényegylet. 15.76, l. 14, Timár Menyhért, Pin-

. _""
..ft
~,
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Gazda-értekezlet
Kondorostanyán.

Vármegyénk népe
a Főispán mellett!

Bizunk Darányi
megértő jóindulatáball!

Halálozás. Csókási Kristóf hosz~

szas szenvedés után február hó
24-én, Csanádapácán elhunyt. Dr.
Csókási Béla poIg. isk tallár édes
atyját gyászolja az elhun!jtban fo~

gadja őszinte részvétilnket.

M.űkedvelő előadás. Az End~

rődi Levente Egyesül"t mükedvelói
jól sikerült előadást rendezlel\ feb
ruár hó 28-án a Népházban. Szin
rekerült a Huszárkisasszony cimü
3 felvonásos daljáték. Élve:zetes.
szép előadásban gyönnörködött a
nézősere~,t.

Önagyméltóságánál azért, hogy a
Főispán tulzolt szociális gondosko
dása s a németországi munkás ki·
szállilás nehézségeket . okoz a.migy
uradalmaknak az évi munkásszUk
séglet s~egődletését! és biztosilását
illetőleg, másrészt tetemes ,többlet
kiadást is jelent, mert a munkásság
ma már! nem szérzödik az előző

évek illetményei alapján. Arról· is
regélnek, hogy. magas egyhdzi és
politikai tényezök szemében már rég
óta szálka FőispáTlUTlk katolikus volta
s ezek is készséggel segitenék elő

áthelyezését.
BennOnket csak annyi érdekel

ebből, hogy a ,mi népszerelö, :ne
gyénkért, községOnkéri fáradhatat
lanul dolgozó, mindenkil megbecsUlő

és mindenkiben a magyar testvért
látó főisp::lnUrikat kicsinyes érdekek,
elfogulI felekezeti aknamunkák, an
tiszociális felfogások, tőlUnk eJszaki
tani és elragadni szeretnék.

Mi a Főispánball megtanultuk be
csülni a kormányzat méltó politika
reprezentállsát; a lIemzeti egység es
összefogás lelkes apostolát, a vár
megye gazdasági érdekeinek odaadá
támogatóját s a hazafiasan gondol-
kodó keresztény magyar munkás jó
tevő édesatyját. (Lelkes éljenzéli) .

Az ő ideje a béke, az -egymásra·
találás, a testvéri megütés és támo- 
gatás korszakát jelenti a vármegyé
ben. Ezért félIjOk és 'czért nem akar
juk átengedni főíspánllnkal ·niás
vármegyének. Voila k ill már más
főispánok is, akik sem IIZ államha
talom tekintélye, sem szeniélyi kiváló
ságuk, sem m<\s társadalmi előnyeik
révén nem segifelték a felekezelileg,
nemzetiségileg gazdaságilag tagolt
és széthuzó vármegyéQkel ahhoz,
hogya rendet, a békét és a fejlődésI

biztositani tudták voJna. Demirid
ezeket Iéirehozta lJlliarik - FŐispin
érző magyar szive, keresztény erköl
csi és szociális ,gondolkozása. .

Endrőd népe' két héttel ezelőtt

rajongó szeretetlel velte körOI II Fő

ispánt, természeles tehál, bogy amikor
a remélheh~leg kósza hirek eljutot
tak. honánk, elsőnek hallatja szavát
és a tőle lelhetőt megleszi il' vár
megye nagy veszteségének elhárilása _
érdekében. -

Ezek Ul án felkérte elnöklő apát-_
plebános Kalmár Kórolyt, II kat.
Kisgazdakör elnökét, hogy e'őze(~s

jelentkezése alapján a tárgyhoz hoz
zászóljon.

Kalmár Károly bejelenti, hogy a
megnyíló beszéd· világosan vázolta
az érl::kezlet össz~hivasát sUtgető

tárgyat. Azt tehát ismertetni nem
kivánja, hanem határozati javaslatot
terjeszt be és kéri ahhoz a jelenlevő

egyesilletek részéről a hozzászólá
sokat. A határozati javaslatot a kö
velkezökben ismertefi:

"A mai gyillésen jelenlevő endrődi

OS3zes lársadalmi egyesUIetek és
kOrök Endröd község egész közön
ségének képviseletében politikai
pártállásra, rend és rangkUlömbségre
való tekinret nélkill a legteljesebb
egyelértéssel ad kifejezést mélységes
megdöbbenésének azok felelt az uj
ságokban megjelent és közszájon
forgó - kósza hirek feleli, melyek
nagyrabecsIlIt és közszerete~ben álló
Föispánunknak, vitéz dr. Ricsóy·
Uhlarik Béla Urnak közeli távozá;.
sárói, illelve áthelyezésével vannak
kapcsolatban.

Nem tudja elfojtani r:ndrőd kOz
ség közön6ége, hogy kifejezést· ne
adjon annak· a felMborodásának is,
mely az endrődiek szivél éi Jeikéi
kivétel nélkill elöntOtle akkor; ami·
kor a ,már emlitett ujság ~s sxóbeJi
hirek ennek áZ eltávozásnak főokA I
abban jelölik meg, hogy Főjsp~.n

A Nemzeti Eg!Jség Párt ja heJ!:)i
szervezete f. hó 13-án délelőtt 11
órakor a kondorostanyai Hangya
Szövetkezetben gazdasági értekez~

letet tart. Csizmadia András, Mocsáry
Dániel országgyülési képviselők,

dr. Papp Sándor a Nemzeti Egység
Pártja országos központi titl{ára, I
dr. Blahó Dezső vármegyei főtitkár

idószerü gazdasági kérdéseket tár· i

9!:1alnak. A. vendégeket 25 tagu l
párttag kiséri Kondorostanyára. Az .
értekezlet után diszebéd a Hangya
Szövetkezetben.

Mult számunkban hirt adttmk arról
a riasztó hirről, hogy Békésmegye
közszeretetben álló, páratlanul nép~

szeril föispánját: dr. vitéz Ricsóy
Ul1larik Bélát két dunántuli várme
gye is szerelné rr.egk3pni főispán

jául és "néhány illetpktelen egyéTI
fe,ekezeti alapon és egy anyagi ér
dekeit féltő csoport gáncsoskodása
és »suba alallí« mozgolódása folytán"
komoly helyeken is felmerült az át
helyezés terve.

Amire még nem volt példa a vár
megyében, de még taldn az ország
ban sem, a vármegye egyszerU em
berei, kisgazdák és munkások ezrei
hivatalos sugalmazás nélkUl, !!őt

minden mozgalom leinlése dacára
is önként huzlák meg a vészharan
get és elementáris erővel kilörl sze-

retet és ragaszkodás viharos lelke
sedésévei álJolla k sorompóba az át
helyezés szörnyO, vármegyénk fejlő
désére és lakosságának gazdasagi,
szociális haladására elképzelhelelle
nOI káros, balga terve ellen.

Orosházán. Gyomán, Gyulán erő
teljes megmozdulások történtek, de
elsőnek állol! ki a barrikádra Endrőd
népe, hogy 15000 lakosának erkölcsi
és számbeii sulyával riadót fujjon
és megOJozdulásra serkenlse a vár
megye összes faluját és népessége!.

Nem volt nehéz dolog. Mindenütt
oly csodás együttérzéssel és komoly
elszánlsággal tl1rgyallák a rémhiri
és annak esetleges bekövelkeztével
reánk váró csapást, hogya talpra-o
állás hatalmas keretek és felemelő

t6nm ban nyi IvÁl1ul! meg.
HisszOk, hogy az ország rendkj~

vili nagyraértékelI miniszterelnöke:
dr. D a r á n y i Kálmán - nem
mellőzi Békésvármegye egyetemes
spontán káését és respektálja a nép
bizalomnak e kivételes megnyilatko
zásat.

A Törvéflylul!óság február 28~i

közgyiilésén többen Q Főispán kéré
sére álliak el attól, hogy tálgyalják
a kérdést és feliratban kérjék a kor
manyt61 föispánunk ill hagyástlt. A
társadalmi egyesíiletek, közületek és
!esiUletek azonban okulva ebből

nem kérdezlek meg senkit, hanem
tömörültek és frenetikus hangot ad
lak meggyöződésb5] fakadó szere
telUknek és ragaszkodásuknak.

Tény az, hogya Nemzefi Egység
~~~~-=~===~~_"'.,= Pártja jöispánllílkkal élén egy tábor-

ba tudja hozni a vármegye lakossá-

M. ' . 15 E ct "d·· gállak nagy többségét, de elvesztése
- a::CIUS n ro on il kisebbsegbe sülyedést jelelLlené!-

}\ helyi népművelési bizollság Ez~ ne~ akarjuk l~j, de nem lehet
március 15-én - az ünnepélyes Icélja a. KO,rmánynai< sem' .
szentmise után -'-- a Hősök emlék- ,(- ~ paralJanul.leJkes .endrődl.gyUlés,
művénél rendez ünnepélyt a követ- lelles lefolyásál küzö.IJUk azért, hogy
kező műsorra I : - il JÖVö nemzedék IS lássa a szép

l. Irredenta induló. Énekli él polg. p~Jdál ~ ,magyar . együtt~rzés, hála
isk. ifjusági énekkara. 2. Gulyás és bensöseges. tekmtély-Ilsl:telet lé
József: Mit kiván a magyar nem- lekrázó megn\lIlatkozasából.
zet? Szavalja Timár Mihál!:) polg. J e g y z ő k ö n y v
isk. IL oszI. tanuló. 3. I(uruc df11o~ készült Endrődön 1938. február hó
~al énekel az Iparos Dalkör. 4. 21 nap.ián az endrődi összes társa
Unnepi beszédet mond Harsányi dal mi egyesületek éS körök alkalmi
László főjegyző. 5. I).. polg. iskola szövetségi gyillésén.
ifjusági énekkara: a) Eneklő ifjuság. Csernus Mihály apát-plebános,
Kánon. b) Garibaldi-nóta. 6. vitéz mint az alkalmi szövetségi gyillés
Rózsás József: Márciusi mese. Sza- felkért elnöke, a gyűlést megnyilja s
valja Hanyecz Irén polg. isk. IV. járási Föszolgabiro és a megjelentel,
oszt. tanuló. 7. Szép vagy, gyönyö~ ildvözlése után a jegyzőkönyv veze~

rü vagy Magyarország. Énekli az tésére Klinghammer László igazgató
Iparos Dalkör. 8. ~zavala!. 9. Nem- ianiíól, hilelesitésére pedig Kovács
zeli Hiszekegy. Enekli az Iparos Libor és Papp János urakat kéri fel.
Dalkör. Annak kijelentése után, hogy az el-
============~_ nOkségel, melyre felkért ék, . nagy

örömmel válialja, megállapilja apál
plebános, hogy a jelenlevők össze·
irását beszUmelte, mert az érdeklö~

dők folytonos szaporodásával a gy0
lés meglarlásá: késleH~il'!i nem akarta
és hogya már névszerint felsorol~

takkal egyilIt hároms7ázra tehetö a
megjelen lek száma.

Megnyító beszédéban ismerleIle a
táq~yat, amelynek elhBtárolása cél
jából hivatott össze a mai ért~kezlef.

Ujságcikkek nyomán országszerte
hallatszik a "rémhir" , hogy nagyra
becsOlt é~ állalánosan szere!ell Fő

ispánunkat : viléz dr. Ricsóy Uhlarik
Bélát (óriási éljenzés), a kormány
hatalom Somogy, sőt egyesek sze·
rint Baranya vármegye föíspánjává
óhajtja kinevezni, illetve áthelyezn!.
Félhivl'talos politikai körökben azzal
iildokoiják a várható eseményI, hogy
Fóispánunk kivételes képességei, min
denkit lebilincselő modora, hogy
Somogy vármegye zaklatott társadal
mi és politikai helyzefét egyensulyba
hOlza. Az ujságcikkek. szerint azon~

ban néhány békésmegyei nagybirtokos
próbált panaszt emelni Darányi

"" lIaIálozás. A \magyar ,: katolikus
,egyházat és a politikai életet egy
,aránt'Qagy,veszteség'érte dr. Grieger

.Miklós apátplebános,országgyülési'
.képviselö. elhunytával. Rendkivüli
képességei,'kivételes szónoki tehet- 3

sége, , puritán ,élete, szociális gondol- ~

kodása nagy megbecsülést szereztek
általánosan:~~;;<.:teltszemélyének még

i politikai':" ~~&:.cJelei táborában is. '
DaráJ;lyi . Ki.:imán miniszterelnök a
kormány, Eckhardt Tibor a Kisgaz

; da-párt.· nevében fejezték ki részvé-_
,tüket . a, Keresztény Gazdaságipárt
oelri.ö~ségének.Koporsóján Oltó király
-koszoruja hirdette nagy bánatát a
""1élgyar" korona örökösénekhüséges
.,hivel, elhunyta. fölött.

lhOr;:":Soibán Jenő főbiránkat ujabb
h~iáleset sujtotta. S~gora, cserne
falvi Lö/fler László. nyug.· huszárör

.",agy, :földbirtokos, -számos hadiki
tüntetés tulajdonosa - a halotti
szentségek fölvételeulán váratlanul
elhunyt. Temetésén résztvett egy
kori tiszttársa .' Kozma Miklós ny.

:b"eiügyminiszter is,- de elkisérték!
nagY'L'számban a környék munkásai I

,is~ i akiknek jótevő atyjuk volt. Endröd
népei. öszinterészvéttel osztozik fö

I birájának mély gyászában.

~ eU) tÖr~énut kiván a nemzet ér
<-ideke·'· és'; jövője: a magzatelhajtó
·bahdifák.1 ellen. Mindenkit megdöb
4>entett a. szörnyű bűntény, amelyet
.dr..Schwartz Zoltán orvos és Baricza
Páln~". szülésznő követett el Giezi

·Mánll" élveszületett gyermeke ellen.
Nap~nap': után olvassuk az ujságok
rovataiban, , hogy hol itt, holott
tartóztatnak le kuruzslókat, bábákat,
gyakrak .orvosokat is, akik többször
csé~ély "honorárium· ellenében ko
riÍs.tütéseket--:eszközölriek gyakran 'a

.- szülőaoyálC: életének: árán is. A tény
az; hogy élő, eleven emberbimbóról
van,szó akár h akár 5 vagy 9 hó
napos a magzat anya szive alatt.
Alávaló pribék lelkület kell hozzá,
hogy ártatlan, védtelen emberpalán
,tákat'·gyilkoljanak . meg évenkint
·tizezer számra ....... gondos elökészü
lettel,·:, szándékos kiterveléssel és
yégrehajtással. A .régi liberális kor
szak' alkotta törvény mentalitása na
gyon enyhén kezeli a magzat-gyil-

·kots!lágokat. Két, négy hat hónap,
legfeljebb 1-2 esztendő sujtja azo
kat,-akik részesek a szörnyű gyilkos
ságban.

:!iSzf1lói értekezlet március hó
13~án délután fél II órakor a polg.
iskolában. }\ csallídi ház és az is~

kola.közötti kapcsolat kimélyítését
célzó értekezletre a tanári kar sze,
retettel hivja meg a szülőket.

}\ FRONTHARCOS SZÖVETSEG
helybeli' csoportja müködését meg~

kezdte. Ideiglenes hivatalos helyi~

sége .Varju Fülöp vendéglőjének kü
lönszobája, ahol az első bajtársi
összejövetel és azon. tul minden
vasárnap d. u. 2 órától, f. hó 13
án lesz. Felhivja a vezetőség fi

bajtársakat, hogy az összejövetele·
ket látogassák, miután itt értesül~

hetnek 'minden front-ügyről és
ugyancsak itt jelentkezzenek azok
is fi meghatározott időben, akik
Károly~Csllp8tkereszt igazolványai~

kat óhajlják . megszerezni. }\ szük~

séges' felvilágdsitásokat a szervező
tiazt é~ a törzsvezetó, (Pintér Lajos)
adják _meg, de az elnökségnek egy
része' minden összejövetelen jelen
lesz.
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UruDk Öl11éllósága a \lármegyei me
zőgazdasági' és földmunkásság hely·
~~I~!1ek ~. szociális gondolkodás ut·
ján való jobb.afordclásáért kU!dölt
és kazd állan'dóan' és hogy ezen a
téren vármegyénkben még soha nem
lapaszialt eredményeket ért ti.

MegdöbbenUnk azéri, mert a hivek
és azoknak indokolásasulyos kövel
kezteléseket .von maga után azok
ir~QI, kik saját önös érdekeiket féllve,
vagy halaimi vágyuk kieJégitését ki~

vánva kifogásolni. merészellék Fóis
pánunk áldásos elismeréstöl kisért
közérdcl<ü tórsadalmiés polilíkai
mUködését. EI képzelheletlennek tart
juk, . hogy Pőispánunk áthelyezése
még" csak látszatra is tápot adjon e
hires~leléseknek, mert a vármegye
népe azt kövelkeztelhelné, hogy ez
zel a magas Kormllny saját szoci
ális polilikájál dezavuál ná. Míugyanis
szivvel·I~lekkel meg vagyunk győ

zödve arról, hogy Főispán Urunk
Öméltósága soha sem lépte Iul azo
kat a határokat,' melyeket részére a
kormányhatalom megszabolI. .

.: Az': áthelyezés egyik indoka álli·
tólag az is, hogy Főispán Urunk a
németországi munkás akciónak mint
egy kizárólagos kezdeményezője és
inlézője lenne, hololt tudomása van
Endrőd község népének arról, hogy
ez az akció az ország több részére
kiterjed és hogy azl a M. Kir. Föld
mivelé8ü~yi Miniszlérium irányítja
és intézi. Teljesen aiapiaJan aggo
dalom az, hl)gy ez a kisebb mérvü
munkáskihelyezés a hazai gazdasá
gQk Uzemében számotlevőzavarokat

okozna; mert köztudomás szerint és
.bizonyílhalólag' magában.· Endröd
községben évenkint cea 30()()- re le
heti) azoknak a' mg. és földmunká
soknak a száma, akik a község és
nagyobbrészt a vármegye· határain
Iul, messze vidéken nyernek évről~

évre alkalmazást és. munkát. Alap
talan az a hir is, hogyanémetor..
'szá~i munlCáskihelyezés a hazai mUn~
kabérekct aránvtalanul növelte volna,
,miután annak a csekély béremelés
nek, amely a. mult és folyó évbep
.érdekelt munkásainknál beállott 
önként bekellett következnie a ked~

'vezőbbérlékesitési viszonyok miatt.
Ez II kifggás akkor, amikor ,az ipari
munkásság csaknem minden rétegé
nek. munkabér~ már régen,előnyöseri
meg:letl.· álJa pitva;' igazán' ~siomoru
's lesujlÓ fényt vet Főispán Urunk
.Öméhós~ga ellen meginditott akció
vezetőinek mentalitására, mert ilyen
Indokolás' aztjelenti, hogy' ha .11
magyar '''me~er és" földmunkásnak
nincsen joga a gazdasági éjet s'lük
ségleteihez és emberi méltóságához
m~rl arányos munk3béremelésre.

.jelenti· ez az i akció azl, ho~y 11
vármegyénkbentöbb mint 50 év
óta· vajudó és' állandóan sulyos
mUlJkásprobléma a kivánt megol.
dáshoz sohasem fog. eljutni, mert
amikor akad P.gy tisztánlátó, szociális
érzékket megáldolt Főispán, aId
csodálatos politikai meg'érzéssel és
megértéssel a vármegyében lévő

óriási .. számu.·· munkásságot,' bölcs
intézkedéseivel lenyUgözi,' a Várme
gyénket sulytott s évekigtarló retle
netes.)nséget' .intézményesen .. leve.
zelte, a hatalmas munkástömegeket
ahátamögé' állította ·és· bekapcsolla
a nemzeti alkotó munkába, -:- akkor
a már emlitett kicsinyes és valótlan
ráfogásokkal igyekeznek nagyszerU
munkájátgátolni csupán a7.ért, mert
az idő más oldalról eltolódásokat
teremtett a· 'panaszosokat közelről

. érintő anyagi vonatkozásokban. El
felejtették. - ugylátszik - ezek a
panaszosok az Achim András. és
Mezöfy Vilmos-féle veszedelmes idő

ket és agitációkat I Elfelejtik, hogy
aióta . .is . évről-évre visszatérő nqgy

seb vO.lt,.l!JflUflkásMrif~s,. a v{Írm.~
gyébenés"hogy. ennek d betegségnek
ezideig neni' akadt orvosa. . ..

E/felejtik ll: vúfmegye másik nagy
beteg:;égét, annak felekezeti széfta
goltságát és rtlesterségesen szított ér~
zékenységét, a pánszláv eszmék ter·
melő talaját, mely60-70 esztendő

óta efte-morZSOlta ennek a várme
gyének polit:kai· és társadalmi nyu
galmát.

Ezeknek a betegségeknek - ál
litjuk ezl anélk:.ll, hogy azelődöket

vádolni akarnók - az első és igazi
szakorvosa jd~nlegi főispán Urunk
Öméllósága (óriási éljenzés), aki
szeretetteljes modorávalj minden pa
nasz meghallgatásával, Lámulalra~

méltó bölcsességével, minden erő~

szak alkalmazásának mellőzésével,
de mindeIikor tapintatosan alkalma
zolt erélyévei m'lgához és az általa
képviseli kormányzalhoz, a nemzeti
alkoló munkáiaihoz láncolia Békés
vármegye lakosságának lulnyomó
löbbségét és a lelkeket, kedélyeket
megnyugta lia, lecsillapította olyan
eredménnyel, hogy, a vármegye ez~

irányu közálJapola mil mindnyájunk
örömére a legkielégítöbb.

Mi .endrödiek mindezeket nem
mdjuk elfelejleni, meri mi kUJönö·
sen érezlilk azokat a hatásokat,
melyek Föispán Urunk tevékeny
sége folylán rajtuk. b~köv~lkeztek.
Éppen ezért őszinte fell1áborodásun
kat jogosnak itéljük, meri Főispán

Urnak áthelyezésével megbofilani
láljuk azt az értékes és legerösebb
tartóoszlopot, melyen Endrőd· köz
ség, de az egész vármegye társadal..
mának poliIlkai, lelki és társadalmi
békéje, nyugvóponira hozott és ki
egyenlitell életenyugs~ik. Ugy érez
zük, hogy távozása pótolhatatlan
vesztesége! és felbecsUJhe.tellen kárt

Jog okozni, mert· amintÖm~llósága
- több Dlint .féfszázadosbizonyta
lanság ulán - megleremiell és meg
alkololl, az könnyen, va~y véletlenül
is semmivé' válhatik,' vagy legalább
is lesüllyed egyamainál sokkal
rosszabb .és veszedelmesebb állapot~

ba. Miután lehetetlennek tartjuk és
hisszük, hogy a magas Kormány és
azót támogató pár/ok által hirdetett
szociális gondoskodás politikájának
keresztülvitelében közegeit akadályoz
ni akarja,. annak a' véleménynek
vagyunk bálrak kifejezést adni, hogy
ezek a szóban forgó hirek - ha
nem valóllanok -, de legalább is
tévedésen alapulnak· és rellenetesen
tévednek azok is, akik Föispánunk
áldáso~ tevékenységél ilyen eszkö~

zök kel megbénilani, vagy éppen lel
jesen meggátolni igyekeznek.

Endrőd·. község. közönsége
mindezek után a legnagyobb
határozottsággalelité/i és visz
szautasitja 'azokat a vádakat,
melyek a kósza· hírek szerint
főispán Urunk ellen .. emeltet
tek és Őméltósága iránt válto
zatlan,. őszinte.· bizalmának, -.
rajongó szeretetének és ragasz
kodásának, - végtelen nagy
megbecsülésének ·ad ". kifejezést
azzal a kéréssel"hogy a harc..
ban - ha ilyen indul. ellene -'
kemény fővel és nyitott mellel
küzdjön, ,mert· háta mögött áll
egy mindenre kész és elszánt
nagytömeg::

Békésvármegye nagyközönsé
ge, közte· Endrőd is 15.000 la

. kosával! ! I
Hodoló . mély tisztelettel kér

. je fel a mai SZÖ\1<,·~p.gi gyülés

a Minisztere.ll)ö~ Vr, ~~'~~l Ugy~ .Nem f~lejti ·el a munká~~~g:J~~j!pá.o
miniszteflJr ·Ún·agyméltóságát, .. Urs~aYát,'hogyU'a'··munká8~"m~1I6 .
hogy részle.t.e...sen. :.. indokolt k.é- az ő Qérére.~ ,A föispáJ]. ~r, ezt tar- .

. tollaszemelőtt és .. mlndeiJ~' 'alkalmat
relmUket ,maghá!Jgatni S ehez megragadott,hogY..il ,sokat,- 8ztmve~
képest dell munkásokon .aégítseil. 'MI~",end~

'té d' RICSOY UHLA'RI'K rödi munkások hódoló, mély.tiszte-
VI Z r. . • .'. .. lellei kérjük' az illelékeseket; 'hogy
BELA f ő Ls' p. á. n II r a t hassanak oda, hogy' aP61spán Ur

Öméltósága továbbra is' :a i:megye
iel enIegi álJásában a vármegye élén maradjon a maraeljon s~Qciáli.an
üdvére és . javára· .meghagyni gondoskodó alyjaa megpróbáU.,Ii~~7:
kegyeskediene~.1 su, sokallzenvedell, nemzethU .ma-

A nagy lelkesedéssel és éljenzés- gyar békésmegyei munkáss~gnak.
set fogadott határozati javaslathoz lsten éllesse a Főispán Ura!'I·.>
Kovács Libór gazda,<, jelentkezett Anagy lelkesedésselmeghállg~loU
először is szólásra, hozzászólás után elnök megkérdezte;:

Az endrödi" gazdaközönség meg- van-e még valakinek hozzászólása. :
bizásából lelkes szavakban jelenti Dr. Sorbán,; len6 l Pöszolga!)irJ.
be csatlakozását az elölerjesllettha- mondott köszönelet az endrödinép
tározatijavaslathöz: 'Küzdelmes év- sok ezreit magábafoglaló egyesOIetek
tizedek után, jelenlegi, Főispán Ur képviselőinek llagyszerO· és felemelő
müködése hozla meg a nyugalmat, magatarlásáért. Ahol Igy tudják ér..
a békét és a viszonylagos megelé. tékelni a közérdekü. munkSlés a
gedést ugy polilikai, mini gazdasági magyar fajszeretellől, igazi kereBz
és társádalmí téren. 'Felemlili azo. ténységtől átitatolI szociális. gondol..
kat a fáradozásokat, melyeket Fő. kodást, -:- oli dolgozni, alkotni ked·
ispán Ur a·, gazdaközönség jogos ves és buzdító feladat.· Szive egész
érdekeinek megvédése, a sZlkjavilási melegével csatlakozik Endröd 'társa:
akció, fl háziipar terén elöresegilette. da Imi egyesilletelnek :; pOlnpásari .
A javaslatot telje li egészében magáévá összecsendUlö állásfoglalásáhoZi mert
teszi és a kisgazda lársadalom ne~ átérzi és nyiltan kijelenti, .' hogy' a
vében azt ffizi hozzá, hogy Endrőd gyomai, járás mai békéslársadalmi
község népe a harcban, ha kelJ, rendjének és haladásának fejlödését
nemcsak hátamögé;,hanern melléje, Főispán Ur megértő felfogása és al
Sől elébe'Jog ·álJann';';.;.,···..~' kotó ereje "'nélkül biztositani nem

tudná. Örömét fokozza az a körUI..
A lelkesen megéljenzett hozzászó~ mény, hogy járása közönségének

lás után Kovács Perenc ipartestületi jutott. először eszébe-megnyiléltkóz.
elnök kért szót. . .". ni a· F6ispán Ur 'iránti 'hBség és

'"Az endrődi iparossál1- mOll- szeretet elementáris:klfejezésré';jutta:'
dúlta' ipartestUleti·· elnök - meg· tásával. " :'.' re <,o >~... ;::.<.,
döbbenéssel vette azt a hirt, hogy . Végül CsernusMihály elnök jjsz
a vármegye szerelelt Főispánját egy szegezte a felszólalásokat. HáláJát.és·
másik vármegye vezetésével." bizza köszönetét tolmácsolta' dr. Sorbán .
meg a kormányt, amikor ezt a hirt Jenő FOszolgllbirónaka járás népé::
iparosságunk meghallotta, niinden vel együttérző szeretelleljesmagatar.
felhivás nélkül,· szinte parancsolólag, tásáért. . BOszkeséggel?teklnt' il 'falu
követelte a· testület vezetóségétÖI,· népének :képviselőire, akik átérezvén
hogy keressen érintkezést a többi a .hires i~~ket: "csak . törpe .Jlemzel
társadalmi egyesületekkel aziránt, nembecsUIi,nagyjait",~ 'lI~H~kll~,~.
hogy e~ a hir. ne: .v4ljon valóra. .; mtitatkozla~'_ arra, . hogy '_I~~~V~~~~ .

Al:, endrődi ipartestület főispán meghallják fenn. A Főlspán-csere-a

Ur' ,Óméltó5ágának· köszönheti ön.. várrnegyére kimondhatatlan veszteség'
állÓságát. Ezzel a cseJekedetével a volna. Arrólistud, bogy"iFlJispáil
több, mint 300 önálló iparos háláját Ur mindent féretéve, . hivatást· lát
örökre kiérdemelte; Az' O megértő itteni főispánságában;~a ·iJt-,~i,v.áp. .
szeretete biltosilja számunkra azt a maradnI. A várrnegy~~en s7;~ba«
megérIO és harmonikus egyUtlmŰkö· levegő van. IH mlnden~te.löU.~YJtv.a ,
dést a társadatomtöbbi rétegeivel álJa; F6ispánnakriemésak'·az!;ájtajli.'
is, ami nélkül neoneti ég egységes de a szive is. 8zérr:tartunk 'kLmel·
'szellemi munkát, végezni nem lehet. lelle.a. végtelensélZig;·,;ElŐ.~'f!léggy~.
Az oly szépen megindult gazdasági zódésének .ad kifejezést, hogy~Mini~~-;
javujásnak ésa társadalmi béke tereinök Ur 6nagyméltóságanlJ~g-:: ..
igazi megleremiőjének és .annak /e- hallgatja Békésvármegyg népének:JtJP
téleményesét láljuk Főispán Urunk kiáltását és meghagyja nekünk:'tizt
személyében. a férfiu!, aki:. szocíáJisérzékével,' faF

szeretetével, .bölcsmunkaprograrom-'
HisszUk, hogya Kormány méltá~ jával éppen a mai .kormány?at" po.~.

nyolja azokat a megszivlelésre méltó litikai e.re.'ie,·t. e.s, irányát. ·,.· .. szil.. á.rd.if,.o..tt..a..-...
okokat, amelyek Főispán Ur ÖClJél.,. :I

tóságának vármegyénk élén való meg a furcsa összetétellJ.: étkönnyen:
szétágazó vármegyében.: "~. . _:>:...:::

. ~~~8~~~~tSé St~~~~~~~jat~~;e~~r~oi; (ndílványoiza végU'I, :hogV'a halá;.'
ugy legyen" I l !Ozati 'javasla~ és az értekez(etlé··'

Ezulánaz endrődi munkásság ne- folyásáról készült JegyzőkÖnyvet ter·t
jesszük fel a MiniszterelnÖk, BelUgy\'

vében Cseren)'ecz Elek öregszóllősi miniszter Urak ;Ö~agyméItÓság~jh9Z.
munkásköri elnök kért szót: a Nemzeti Et:{ység . párt~!tl()ksé&~he'&

"A ;munkásság .is. hasonló meg... és Főispán Ur·ÖméltóságáhÓ~. :~:~ ;

. ~~~be~~~:~b~et,t:~~i~~~Ce~~~~~;r~~ ".: 'A~' é~lek~iiet egYh~1g~;~;~(S~1~:i;~~"
szóló hirt. Az end(ődL munkásság désselkimondotta, hogy .. ahatái'ő;·
készséges hódolattal ... és ... lisztelettel, zati· javaslatot .. minden;' mÓdosilás' .•

, ragaszkodik 8zociálisari gondolkozó nélkül egyhangulag elfogadja<~és' a
Föispanjához, aki. nem hangzatos jegyzőkönyvet elnök' állal· megi~löU
jelszavakkal, . hanem' .'. tettek kel és ~:~~~~[,e haladéktalanuL feJterjesztel1Í'
cselekedetekkel adta á.llandóan tanu- " .,; 'c': '::;.': .
jeiét, hogy ő a munkássáe érdekeinek Elnöklő apátplebános 'ezeku.tán);~z .
igazságos .és szociális védelmezője. értekezlelet. bezárta~;- < >,.,.: .~:";'. 'i "~:';5;;
A vármegyeterUletén . munkásfeles-' K. m. L;·.:;,;.;/,: 'i'
leg van éli csak örUlni tudunk, hogy
ebből a feleslegböl Németországba CsernusMihAly ·Klinghammer ~á8Zló
is mehetnek ki munkások, ahol be- elnök. ~.. J~~""/~;[';:'!2:
csUleles ellátásban részesülnek és HilelesitjUkh»'" "Íii":~
kereselük' javarészét hazahozhatjdk. Kovács Libor, Papp)á"o~~(-.;)~;;·
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o ", •

HIRDETeSEK. ," . " ~

II Katolikus Népszövet..
,ség Temetkezési'" <

.' Segitópénztára: ,1,<:

utján mindenki könnylthet az elhalá
lozás miatt jelentkező gondon, meg;.

· nyugvRst szerezhet magának és'"
családjának. . ;;,;:

Iratkozzék be tagul
1 ";

Tagfelvétel és a dijak befizet~se a~
Endrőd -. Gyomai Takarékpénzhir
Rt :-nál Endródön. Tag:lehet mInden

· 11!-65 év közötti egyén.-: .. ;
Orvosi vizsgálat nincsen'·

Legkissebb h8VI~ij. 5~~::

, ,,1\7. Egyházmeg~ei.· HatÓság: ::
.1238/1934 sz. engedélyéve:!. If;., ..:;

~. .
Szerkesztésért és kiadásért felelg~f

'. WllLTHIER GYÖRGY";~

11.kár _.'
É K SZ E R TI·;··.·

11.kár
Ó RA T t==

.Népházi Szövetkezetbeil' kitUnÖ.
friss drukat olcsón kap. <:::

Gabona· es 811al8raK

Az adonyi járás munkabér. meg
állapító bizottsága 1938.. február
18-án tartott ülésén foglalkozott a
napszámberek megállapitásával és
ajárás területére érvényes legkisebb
napszámbéreket a következőképen

állapilotta meg:
I. csop.. 11. csop. III. csop.

március l-31-ig UlO 120 0.65
április 1-3O-ig 1.60 VID 0.75
május t -31-ig . 1.90 1.60 0.85
lunius t-3D-ig 2.20 1.70 0.95
julius l-líl-iy 2.50 180 . 1.15
augusztus 1-31-ig 2.20 1.70 0.95
szept. h-30-ig 2.- . 1.50 085
október 1- 3 i -ig 1.90 • l 50. 0.75
november 1':-3O-ig 1.50 UO 0.65
december]-31-ig 1.30 LIO 0.65

.' 1\ csoport beosztás' 8 következő:.

I. csoportba a 18:'-60· év . közötti
teljes munkabirásu férfiak (kaszás,
zsákoló), II, csoportba a 15-60 év
ltözötÜ nem teljes munkabirásu fér
fiak és. a. nók, III. csoportba a
12-15 év közötti mindkét nembeli
gyermekek tartoznak. Fenti napszám
bérek 1938. március l-tól 1938.
decemb.er 31-ig blrnak joghatállyal,
mint a legkisebb napszámbérrel.
Munkaidő napfelkeltétőlnapnyugtáig
tart a szokásban ll?vÓ pihenőkkel

megszakilva. Fenti napszámbérek
nem vonatkoznak kaszálás," szén
kénegezés, permetezés, napszám
bérbe vállalt aratás, kubikos és
földmunkákra, melyekért 20% -kal
magasabb napszámbé'r fizetendő.

Legkisebb naosz8mb8r
meg8nöOil8s

'. A napokban megindult a kivitel
Svájcba, am.i . a belföld, forgalmal
megélénkilelle.A 80 kilós tiszavidék i

· buzáért. 21.20-21.45 fillért fizellek.
· Az árpa 16-16.50, a zab 16-, a
tengeri 12,70-es áron kelt.

. A sertésvásárról ' szilárd' irányza
tot jelentettek. Prima 8zedeftBertések-
ért (fiatal 130 kilón feliil) 104--106,
110-120 kilós fiatat hiz6kért 101-'
103 fillért adtak a fl'rencvárosi ser
tésvásáron.

VASÁROK. A gyomai tavaszi vá·
· sár ig~n Janyhának:,bizoQYlllt. Nagy
felhájlás- volt,de ~líi . idegen vev~k

gyéren VOiÚlk;:'Oká -ennek az voll,
hogy a gyom~i vásárra I egybeesetI
az orosházai vásár is, ahová pedig
szivesebben .mennek a nagy vásárlók.

. örszági tojásexport ko~tihgeriséí300
va~onra emelték. - LiszlkivitelUnk
a gazdasági év élső -felében' össte·
sen· 314.910 q volt. Ei természete
sencsak csekély. hányada a gazda
sági' , év folyamátr .. kivitelre, . váró
mennyiségnek. - A legnagyobb
magyéif' kiviteli télel Lengyelországba
aiökmag~ -"' Növekszik Magyar
ország lojáskivitele Angliába. -:- Hir
szerint Lengyelországgal si kerf.l It
megfelelö ármegállapirást létesileni,
aminek alapján .50.000 q tengerit
szllilunkLengyelországba. --', Más·
félmillió pengövei - növekedett az
eimulI évi szeszkivilel, ---.,. Bécsben
kifogásolják a magyar sertések mi
nöségél. ~ Aláirták a magyar-belga
konlingensmegállapodást. :- Tár
gyalások vannak folyamatban az
Ola,,2Országba való só20ll szalonna
szá!lilásokról.

. .
,.,.ves~ede!mes.kártevője .és nagy
~n~tis<é~~tiá~sQ'~ éslé~cselef;méS(lnk
nek a zsizsik. A kéi kl/UnO és' igen
tápláló: hUvelyesféleség' fogyasztása
az lltóbbi idöben azért csökkent nagy
mértékben, mert: a borsó és. lencse
is erősen zsizsikes..., A .~áziasszony

nem: ,szjvesen . vásárolja . az " olyan
borsót vagy lencsét, amely sok lyu
kas szemet tartalmaz, de Óvatos li
vásárlással a külföld is,söt nemc'sak
óvaios, hanem tartózkodó is. Kivi
telUnket máris er~s~n. veszélyezteli a
borsó és a lencse zsizsikessége. A
német egészségügyi hatóságok ujab
ban csak olyan lencsét engednek
forgalomba hozni, amely legfeljebb
egy százalékban tar/almaz zsizsikes,
megrágolI; illetve kirágoll (Jres sze
meket. Eddig Németország volí len
csetermésOnk legnagyobb felvevő

piaca. A német piac évenkint 40-50
eier 'mázsa magyar lencsét vásárolt.
A német' rendelkezés rendkivlll ve
szedelmes a magyar lencse értéke
sítése szempontjából. Sok baj van
a borsó értékesitésével is. Az igé.
nyesebb országokba gyengén zsizsi
kes .,borsót sem lehet' exportálni. Ha
t~pál ezen a .t~ren . nem. történik
ní~gfelel~ gondoskodás és· intézke
dés, borsó.. és _lencsetermésOnket
csak' rendkivUI'nyomolt áron,' állati
takarmány 'céljaira tudjuk majd ér
tékesi,teoi. l<~tségtelen, hogy a zsi
ZSik nekezeri'irt,ható, de módoikell
keresni, hogy borsó- és lencsetermé
sUnket 'efl~1 a ve~zedelmes és nagy
károkat okozó kártevötöl távoltartsuk.

. Á Központi Statisztikai' Hivatal
közzéteIle az ez év január havi kill
kereskedelmi adatokat, amelyek sze
rint kiviteli többletfink . 15.8 millió
pengő .volt.. - ~egszigoritották
az, exportált' vágqrnarhák' mii:löségi
ellénörzésél.A Külkereskedelmi Hi
vatal -intézkedésére' február 15-tŐl
Bécsbé" kizárólag; filljeggyel ellátott

. elsőrendll minőségü szarvasmarhák
siállithatók. -'Németországnak
5000 darab sertés! szállilunk. 
Változatlanok a világpiaci gaboria
áTak~ - Az idei .pulykakampány
ban angol viszonylatban 343 vagon
pulykát szállitottunk a muH évi 247
vagonnal szemben.; - •. Közel 200
vagon vöröshagymát • és . burgonyát
exportáltunk az elmult hélen.·
Tojásexport német, .osztrák és an
gol viszonylatban megindulI. - A
növekvő toj ll skészleteket egyenlőre

jó áron felveszi az angbl piac. 
Az Országos Magyar lparmf.lvészeti
Társulat jelentése szerini 1937-ben
6.4 millió pengő volt aháziipari
cikkek. kiviteli értéke, ami az elözö
évivel szemben 28% emelkedés/ je
lent. ~ Emelkedett' Magyar9rszág
borkivitele Csehszlovákiába.- A
berlini magyar- nénjei gazdasági
tárgyalások eredményeként ,ismét
több ipari cikk átl/ételére kötelezUlk
magunkat, amivel' szemben főleg a

. borszállilásunkat növelIUk, de meg
nagyobbodolI a vaj, tbjás,méi, sajt
stb, '. élelmezési cikk kerele is; '"'-
Donner miniszteri taiiácsos londoni
exporttArgyalásai lehetővé fogják ten
ni ipari kivifeIUnk fokozását. - A
KUlkereskedelmi Hivatal lehelöv~

tesz 500 vagon rozsnak Csehsz!ová
kiába' történő kivitelét. _. Német-

....;' ':'~";' "- ." .., .....

I '... r . ."..

~f~Qjd~l ~ _~"

1\i;;~erl'dr5'dL~;:ZÖ;ldke~"~:~,;j(é)igazdasági" <,
:>;-:. :;,~'~r~sit~-l(ltio,,-_:'>: :~<'~' --.,; ,;.-- " '. ,.,< .~
'~~'::':'tevéketr·'kedése..;;: :·..:.:·~'::_·:rövid.".hirek~';~~~;~ ... ··
·V~;':.·,!:;.~ .. ~ ....:;~ .,~:....r' .~!J ..(:::';;r. :.,. ~ "L'

",,,,,", '\,;.·tl· .~,": •. o} jo. ;.:;:'..r~-i-" ';_-j"""' ...... , -.,' ..

~-·.W,B~lfigYmi#l#tél)Jr'172.000/936
si1' tenaE;jét~ve(alakúWZö'l(fkereszt
(~;;:~:':;g~i~ ~~~~~)i;~·:~~lt \.~vben·· .ls'
Szép:;;'~i~e.rrel .dolg~zoti Ji a:'nY9ti1or
enyhi~~~~n~~Mfil{ödésérea következo
ad8to~~.:~ioí~áltiak:JelviJágositásu'j':
'. AlIá~dg.g8vis~géjyben;~észesiteJt:
1939.AYP~I.b,72>~.zen:!ényt"1937-beri
86;szeinélyl "J\lkalmLsegélyt· adott
cCll': 150 (esetben.': Kárácsonykorés

· Husv~tkór ·áz Egyház·segitő-egyle

t~ve!::~:Qjjü.tf,á;',Zö~dkereszt végezte
a.·~uhásegélyezést.·. Ruhasegelyben
mindig:;,a ,sokgy~rmekes . szegény
szülők19yermekeit 'részesitettük..

'Bevétel:volt;készpénzben 2q.S2 p

~~·!U.I~t·,.~;;~\>·.~·'··.~ .". : ',. ..
.', ,Természetbeniek ellenértéke: 1936

éyben -;1Q2Ij.~ lq. fillér, 1937 évben
128:5,: P ·:-18 ·JiII. összesen 2507 P
32 filJ.r<i: :i' .. ,.~, , " '..

: K b~vételek' :'tészb~n . a. kivetett
legkisebb ad()~~nyok b~fi7.etés~böl
szár~aztak,:,;~r~~z.ben:egyesek na,;
gyobb; adományából, ilyenek voltak:
.. :;l\'Főispán .Ur' ruhaanyag, cipö és
élelein, :' '-adórtJáriya," -Tantestület és
~apság/,~községi tisztviselők:pén~'~

'" ,
a(jp~ánya,:, .Endrödi. .Ker. Rt. és
Endród-Gyomai Takarékpénztár Rt.
adomáttya. .}\';\'kisebb ádomónyok
közl~~ét'3 jövó Szamunkban kezdjük
" ".":' .;.". ".\', ~'t, .. ~ ",.,,' ;'.' '. "

m~ef~~;:-~Iilf:~Ó;"~~~~Őlto~ább f()l~t
a.~~~eg'ely~z_és" 1!Í~:'r~gC~megánapitá~
s~eriiJL·;december;. hó, ~l-ig,' amikor
a.t~-átlandó!havi ,segéJyeseket újból
állapiJ(jlbi m~ga szegényügyi bizott.:
ság~' : M'ost'fiaviseg~lyben részesUI :
66 ;:sze":l~íy.:.;;\l{daházLellátás .havi
i2,; kg~~liszLés 1-.60 kg.; szalonnából
álf. ..Kény~r segélyt: azok kapják;
~ki~bem: túdják megsütni'alisztjüket.
.:)9~7 ó, ;.~y~eii. ~~rácsonYi segé!y~el1
ré~;Mü~i.- 28l~~zeq1ély,ebbólé!elem
segélyes:81 ,személy, 200 pedig is
kolás· -gyerniek ..•volt,· akik" ruha' és
cipó "~segélyt ·kaptak.. '. ~arácsonyi

· segélY,ber ai részesűlt,. aki az ~n~,
ségkaf~~z.tersz~~i~~.":l~k 19~8.~ jan.'
t~én..~ellátatlan: és . legalább ,három
tizenkétév~n·.·'aluli ··'gyermekevan.
Segélyezést pedig 'il következóképen

.", .-'. "',\'. .
állapítottá . meg li Szegényügyi Bi·
iottság i Egy ·.•családra: .q. .kg. liszt,
~ :kg~ I?urgony'a, 1/,,: kg.. köles·min

d~ ~~~r~e,k, ~t~n,.;,:!zonkivült vagy
két [kg. ,bab,:!vagy borsó.' 1\ három";
ná.titöbb ,gyermekes'" családok'· pár
k!F.'.ségéliyeHöbbe't' kaptak.' .
, l\~~:"ujabb. '{adakozás beszedése

most JolYiR:'·A..SzegénYügYi .Bizott~
sá9.~~~ut01i;is; felhivja' azokat, . akik
még"ném;fi~ették'beá rájuk kive~. .~. , '.' .. . . . '.

tett ,,'\biJ~aO::':f!vagy : pénz-adomán~t;

hogY!:Íl1ost mát haládéktalanul fizes
~~ltd\zél~t.sorsÜldÖzöttjei "~~pról

·napra jönnek hozzánk,. de kérésük-o
riek·'tsak ugy' titdunk' eleget tenni,.
ha 8 község társadalma is hozzájá;
rul munkáitkhóz. 1\ nyomorultak, az
árvák: segélyért "eSedezó könnyes
sikoltása'nem szabad, hogy vissz
hang nélkülrmir8djon azoknál, akik
nek Isten földi javakat adott. ..
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Előfizetési ár: negyedévre 30 fillér.
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Felelős szerkesztő:
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:' Endród. Széchenyi-utca 2. szám.-

H i r d et é se_k ei' - <' .
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kedvezményes, fellétel ek.mellett ,közlQnJíc

A. kormányzó intő. szavát
. hallgatta figyelemmel csonkaMB-/ nyitást nyert -,- reméljük hosszú

gyarország fe/zaklatott /cedélyü né- idöre - a nép is, hogy ne egyéni
pe, Mint hosszú szárazság után a érdekeket hajszoló, kalandos tervek
felhők ,üditőpermete,hullott a haza veszélyes ingoványaira jusson, ha
bölcs Vezérének at!:jai komoly intá nem bizzon felelösségteljes hivatá
szózata a dermedt lelkekbe. •Meg- suk teljes tudatában . cselekvö, rá
fontolt, :hatllrozott, célludatos, ke- termettségüket eddig is bebizonyi
m~ny beszéd voU. Erásitést kaptak tó alkotmAnyos tényezők lelkiisme
tője azok, akil< nehéz fáradságos retes vezetésében.
m~nkával, tiszta előrelátással irá- }\ kormányzói beszédet bő kivo-
nyitják' az ország sz~kerét, d,e irá- natban közöljük, hogy azt olvasbas~ .

Istennek!az sa és tarllilsagait 'megszivlelve ká- I szabadság nélkül, r;ie vis~zaélflj. á
vethesse II falu és talJ!:javilág népe szabadsággal nem szabad. ,,-A., sza-:
is. badstíg biztosítéka azalkotmdny:r·de :

Krisztus istensége, nagysá- Magyarország volt' eddig a kö- ugyanez a biztositéka·annak,is..}zogy.,j'
ga, végtelen szeretete és 'jó- zelmult ' években' a maga szükre az tíllamügyek vezetéséhez CSak olyant;
sága ma is ugyanaz,· mint I szaboHhatáraiközt 'a' belső rend férfiak juthatnak; akik ;hiv.atQ~tsdglJ::,_·;:
első husvétnapján· volt. Sőt és nyugalom' szigete: . ka/; ésrtíterniettségüket·kimutattdk és:~.:
azt mondhatjuk, hogy minél A legutóbbi' napokban azonban ezzel az~alkotmtínyos,tényezőkj'blzáÜ'-~
tisztábba n lát az ember, s mi- vlllamí sajátságos bizonytalanság ér- mát megnyerték.,': Nem.. elég, , hogy"
nél jobban műveli ki gyakran zés, söt a~godálom lett urrá sokak- I valaki önmagát kinevezZe.viMgmeg,~·
ködös elméjét, annálinkább nak a lelkén. váltól/ak és frázisokkal,jelszava/(kal"
belátja a hitetlenség hiábavaló Hogy mi az oka annak a nyug- ügyes demagógítíva/ a tömegek;';s6/"
erőll{ödését és g!:lűlölködő, talanságnak és izgalomnak, amely esetleg ingatagabb jellemű intelligen- ,
lelketvesztő fanlJtizmusát. AI- itt sokakon erötvelt, azt józan ész- sebb csoportolcat is félre tudjon ve:";
landó harc és békétlenség, szel bajos megérteni; mert valójá~ zetni. ' "; ,_ '.~': :,,~.,
zavart, keserű nyugtalanság, brill nincs semmi ok, ' 1\ legnagyobb,belső.rend;és ,_nyú-
végül egy szük koporsó nem Ausztriának Németországgal tör-- galom föltétele; a hadsereg.:l lia· ez,'.,
elégítheti ki a boldogságra tént egyesülése ránk '. nézve nem a szerv egészséges, az:ország min-: .'
vágyó embert. jelent mást, csak azt, ~ogy egy ré.gi' den polgára, nyugodtan élhet ,,;,q ?:

A Golgotha sziklasirjábÓl jó barátunk egyesült egy másik régi A mL népünk kitünő . ~(lton~i.::rá__--:..·
. - a természetfölötti élet örök jó' bélrátunkkal.· Eimyiaz egész,' termettsége mellett a hadsereg ér
tavaszának balzsamos illata egyéb a mi szempontunkból- nem téke annyi;., miII!: a tisztikar.. ~rtéke.
áradt szét - e bün- miazmás történt Az egyesülés évszázados A mi tisztíkarunk pedig elsőrljngú.

világba. 1\ feltámadásból : a óhaja volt 8 németségnek. Az utóbbi időben akadtak egyesek,
lélek szabad')ágharcából. Hogy ez 8Z esemény a mi hatá- akik azt hitték, hogy· ezla tiszti
Istennel boldog békekötés, a rainkon belül mégis ilyen hullámo· kart is.meg·lehetne' környékeini~éS'.
lelkiismeretben derü,":-azélet· kat.·k'avárf fel; arínak~ -~inkább~ az~' ápolitikarnentes egységét meg leh,et::',
rögös munkaterén hivatássze- magyarázata,' hogy:azok,' akik a, za- ne bontani . ,
retet, kötelességteljesités ne- varosban szeretnek halászni, ezt az Ezeket figyelmeztetem~elakézzeL
mes érzése és megelégedett- alkalmat használták- fel a: céljaiknak II hadsereg köze/é,ből!: }\ tisztikar:
ség fa karlt. megfelelö nyugtalanság felidézésére. tudja, hogy, a hadsereg párlok felett .-

1\ bünbánat könnyáradatá- Pedig ez hiábavaló kisérlet I Mert csak",az egész nemzeté'i1ehetc: .. ; ..
ban megtisztult lelki oltáron pillanalokra terjedő izgalmat' rém,,: 1\ magyar polilikát. mindig.:: meg;.;;·
diadalmasan trónol a feltámadt hírek terjesztésével feldehetidézni, bizhatóság, előkelő gondolkodás-. és'
Krisztus és győzelmes szava de arra n~zve;megnyugtathatokmin-. magas· erkölcs· irányitotta. Ehhez:,
csodásan cseng a lélek hur- denkit, /lOgy'a rendelés a nyugal- tartjuk .. magunkat a, jövőben c. is..
jain: "Ne félj r Én meggyőz- mat e~be!z az orszdgb?1l bll~l1etlenül Ettől eltérni és forradalmi módsze-
tem a világot. Aki eszi az én nem fogja megzavarn I senkI!· ' rekhez nyulni - nem· engedek~
testemet és issza az én vére... Nem volt'könnyűezta nemzetet, 1\ legfontosabb,hogy az'ország'"~

met, halált nem lát mind-I talpr,aállilan,i,. ~en!lege:tö katasztró~ í épitó: munkából mindenki .. iparkod--':
örökké" I ,fáktol megovnL Nehezfeladatvo\tc jék II maga részét kiven'ni azoO"a

Isteni szó ~s igéret, meg- ~éde~ejének alapjá.t, ler~kni, pénz-. helyen, ahová' hivalása rendelte: .,
pecsételve önmaga föltámadá- ugyeJ! rendbe~o~m.; :Mmde~ a~on- 1ft vall a helyzet kulcsa'és.csakis·.
sának hitelességével : az igaz- b~n Isten. segJtsegeveJ , mégiS sJk.e- iti, nem pedig, az utcán és derna,..
ság megdönthetetlen valósága! rult. ,. ,.. " gógszó/amokband{ülönösen fontos
Ezért csendül boldoga n 400,1\ ITunJszlerelnok ur nyJlvanos-. ennek a belátása :ml'l, amikor, kül,...

'11" katolikus aJ'káról : sagra hoztft a;;:t a tervet, amelyet politikailag is kezd 8' hel!lzeUas~
ml 10 -, d 'I"'k' k' . I'ot ev alatt, e reme JU ' meg gyor- sacs an tIsztu nl. '

Allelúja! Hála legyen az sabban meg foguP'·'alósitani. A nagyközönség ,. /egokosabbBn
Istennek! o-ly. Első helyen lill, .l közt honvéd~ teszi, ha él felelós _·-kormányzafban,::

s['giink kiépifrise, '-de hoz ezenkivül amelyról nem teheti fel,hogy tájé-.c:
állaltínos jólétet is, mert mlllzktít fog kozatlan, éppen ÚgYi megbizik, minL·
adni mindenkinek és hatalmasan meg én. c

fogja indi/ani az orsztíg gazdasági Hogy ,a tervbevetti áldozatolrkaL.
vérkeringését; , járó hatalmas, országepitő . munk~t::--'.

Ennek a tervnek ezt a·.nagy je-:-: elvégezhessük és az·· meg'cis: h021zai'j
lentöségét a rémhirterjesztök ipar.. .. azt a nagy-fellendülést, amit, vátUnk..::.
kodtak aláásni. De hazug hire kkel "tőle; ahhoz úgy a politikai,. mint il>:·

csak pillanatolrralehet megzavarni gazdaságI élelben '.nyugalomra. :Oés5
a közhangulatot, mert a józan be- bizalomia' van szü~ség. Ilyen' ,'kis·-.
látás, amely ami· fajunknak egyik ország ilyen nagy feladatot·· 'csak:
legjobb tulajdonsága. felül kell'hogy komQly' összelartássaL. képes.: meg:_ '.'
kerekedjék a rosszakaratszülte me- oldani. . ~ ". '._ .'

:'>éken. S·úlyo.san vét ha.,ztíia -- ellen, ,. akiMi, magyarak .szabadságszerető 'J

nép vagyunk. Nem is tudnánk é/ni ezekben az időkben siithúzásra izgat

[Allelúja! Hála legyen
A gondolkozó ember meg,

rendülve áJi a UJindeneket te
remtő és fenntartó Isten . ha
talma és titkai előtt.

Micsoda jélelmetes Erő, mely
mindenható tekintélye védel
mében még egyszülött Fiának
s~m kegyelmez, hanem Kál
váriára hurcolja, hogy elégté,
telt adjon II lázadó emberiség
tengernyi bürséért, oktalan és
hálátlan megbántásaiért. .

,És :mily végtelen Irgalom és
jó$ág, hogy legyőzi az ember
legfélelmetesebb ellenség~t,az
enyészetet, elmulást -jelentő
halált ,és éppen akkor bizto
sitj~: számára a feltámadást és
örök életet, amikor az'emberi '
goJios~ság és' elvetemültség
bitófára· szegzi a világ üd
vösségét: Jézus Krisztust I

Nagy vagy lsten I Nem vesz
tesz~el' senkit;. .akit·: alk-ottál" I

és irgalmas szeretetedbe fo-
gadod, aki Benned bizik I

.. : Ezerkilencszáz esztendő

megdöbbenthetetlen bizonysá
ga annak, hogy a feltámadt I
Krisztus·, hite és erkölcsi tör
vén:ye~egyetJen mentsvára -.
a rövidlátás és sötét kétely
utvesztőin ténfergő embernek.
'llzidő felvetett nagy em

bereket. Egy-egy 'ország vagy
világrész "tücsök· parányai l

'

hangos cirpeléssel hódolnak
a "lángész".' II . "hóditq", a
kiváló egyéniség előtt. Es mi
a' vég'? cvtizedek, századok
m'ulva' halvány emlékük ma
radt csak fenn a felfújt em
beri nagyságoknak. A kezdet
és fl vég kurta lIatármesgyéi
szük korlátok közzé szori·
tonák az emberi lángészt és I
hatalmat. A fák nem nőnek
az égig I '
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Egyesületek havirendje .
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Nézz keresztény
az Oltárra *

MOl NÁR JÓZSEf.

I.
Nézz keresztény az oltárra,
Ott van a te Istened.
Leszállott a menny Királya,
Szenteldnekiéleted.·"·
E szentség a lélek kincse,
Lehull a bün rabbiIincse,
Ha őt gyakran élvezed,
Megtartva a szent hitet.

u.
Krisztus hite gyujtsd fel lángra
A keresztény sziveket ;
Hogy minden ajk hőn imádja
Jézus tested' s véredet I
Drága Szentség, hit csodája,
Légy lelkünknek oltalmára,
Hogya bűn ne sértse meg
Soha. édes szivedet.·

"KölcsÖnozz" ,;"':::',~~j::,

egy' bűnt !U:
. ~ , .

Husvétvasárnapján d, u. fél 4 óra
kor az Oltáregyesület, husvéthétfőn ;.
d, u. fél 4 órakor szent Ferenc III.
rendje tartja h::Jvi ájtatosságát. .

A Jézus Szive Szövetség Női
csoportja április 24-én d,' u. fél 4
órakor. - Férfi csoportja áptilis.·
30-án d, u. fél 6 órakor, - .a Le
ány csoportja május 5-én d.' u.fél
6 órakor tartja havi ájlatosságát a
polgári iskolában. Nemcsak acso- .
portvezetőket, a tagok megjelenését"
~is,~érjü~/ ,it~,::,;:::':'>' ~,!.;!:. >; :~'.,'<'
;;;;;;;i;;~~~~~~;:;;;;;;;;;;;~\:,

lV1osolygásra ingerlő és kedye~
kis, történet az, amit azegyi~.aJr;i~:,
kai néger mi.sszionárius jegyz~Ü' {et' .

'Két kis fekete legényke' készült a
missziós .iskolában egymás>rrielleUa:,
szentgyónásra. Épp.a lelkiis~er~i/'
vizsgálat~~ végez~ék. De bá~~en~ii~.'
re törték kis. fekete.• fejüket, .' egye~.:
len bűnnek nyomára sem tudtnkrá- :
jutni. Valósággal csepegni kezdett
már az izzadság róluk, hogY.mi;,
lesz a gyónásból, ha nincsen bünük~;
Az egyik kis fekete odaosonta .tár-;;
sához és fülébe sugta neki:' .. "

- Te, Bob I Akárhogy keresem:
is, nem találok egy bűnt sem' a'~
tetteim között. Mit csináljak? Adj.'
nekem ~gyet kölcsön a' te bűn~id

közül és majd azt gyónom meg ai'
Páternak.

A másik gyerek szomoruan né•. '
zett rá:

- Szívesen adnék rieked bűnt az
enyémböl, Jimmy, de bajban vagyok,
mert nekem sincs egy sem.' Hát mit:
csináljunk? .

. Végre aztán kisütötték, hogy cl~'

mennek a Pátáhez és e1panaszoljá~"
neki bajukat. A jó misszionárius'
könnyekig me~hatva hallgatta' e .fé':, '
ketebőrű, .de hófehérlelkü gyerme
keknek naiv' szomoruságát, Rágon~:,

dolt azokra a sok ezrekre és milli-'
óha, . akiknek fehér a bőrük, dé'"
fekete él . lelkük, mert azon alelkén~:~
csak úgy nyüzsög a' legszörnyűbb::i .
pokoli feketítő: a bűn. . ':"1'"

. <

F:I

,.-

felszenteléséoek évfordulóját tartjuk.
A lanilófOldi iskolában május 8-án,
a varjasi és polyákhalmi iskolákban
május 15-én mondunk szenlmisékel.

Májusi ájtatosság, Május J-töl
kezdve a hónap minden napján esle
1/2 7 órakor Iilániát tartunk a B.
S7tiZ Mária tiszteletére. Minden va·
sárnAp és csülörtökön szentbeszéd
előzi meg az ájiatossagol. E hónap
ban él szombat délutáni litánia el
marad. A Mária·társulat tagjai,
valamint a leány-egyesületek e
hónapban lehetőleg naponkint járul
janak a szentáldozáshoz I

Tudnivalók az
Eucharisztikus Kong
resszusra utazóknak

1. Akik a kongresszusi különvo
nathoz az év elején utazási igazol
ványt vállottak, a7.0k május elején
FöJfö!dy Béla káplánlól megkapják
a ktilönvonati jegyet. Ezek az uta
zók 75 százalékos vonati' kedvez
ményt élveznek.

2. Akik eddig nem jelentkeztek,
de még fel akarnak utazni a kong
reSSZlIsra, azok váltsanak utazási
igazolványt nevezett Káplán úrnál,
mehetnek a rendes, menetren.dsze
rinti vonatokon, de ezeken csak
50 százalékos mnnetdijkedvezmény.
ben részesülnek; ,,·:,·.~".C".;-'f' .: ....,/.',

. ". l . . .

3. Egy-egy utazási igaZolvány.·
2 pengő 50 fillér.

4. Al utazási igazolványok névre
szólnak és azzal május 20· tól aug.
25-ig terjedő időben, de mindig 8
napon belül egyszer lehet csak fel
utazni Budapestre.

5. Akik. fényképes igazolvánnyal
utazhatnak (vasutasok, köztisztvise
lők), azok' nem utaz~si igazolványt,
hanem' csak tagsági jégyet váltanak
1 pengős áron.

6. Az utazási igazolványok és
tagsági jegyek is csak áJIóhelyre
jogositanak a kongresszus ünnep
ségein; Akik kÜlön ülőhelyet akar
nak, azok sürgősen jelentkezzenek
Fölföldy Béla káplánná!.

7. Mindenki nagyon' vigyázzon a
kongresszusi különvonati jegyére,
azt el ne ves'lÍtse és jól jegyezze
meg a vonat számát és visszaindu
lási idejét, mert ha jegyét elveszti,
vagy más vonatra száll fel, vagy a
vonatról .lekésett, csak rendes áru
menetjeggyel utazhatik. haza.

8. Május 8-án d. u. fél 4 órakor
Fölföldy Béla káplánutasitásokat és
magyarázatot ad az utazás körülmé
nyeihez ; a polgári iskolában. Min
den zarándok vegyen . részt a gyü-
lésen I .

9. A zarándokök' körmenete ha
rangzúgás mellett indul a templom
ból a hivek kisérete mellett és
ugyanugy jön is vissza.

Avasuti kocsiszaké:szokban az
utazási időt énekléssel és imádság
gal töltjük el, mert nem látványos-'
ságot néző kiváncsi tömeg,' hanem
Krisztus udvar/ására sielő 7,arándo
k~k buzgó serege vonul a fővárosba.

Hármas-Körös

'-Ish~ntiszteleti.:'r·end:".
-: '.' ;; ." ./;- .. _: ~ "-: "li. ...::

NagySzombaton 'd; ,U.' 6,'órakor
feltámadási körmenetet tartunk.

Húsvétvasárnapján reggel 7 óra
kor husvéti bárány, sonka, tojás és
kalács szeiltelés.· A szentmisé[{ 1/'1. 8,
lO·és 1/4 12 ói'akorkezdödnek. ~ .. '
Husvéthétfőn ,a szokásos Unnepi

istentiszleleteket végezzUk; .
E napon a varjasi és polyákhalmi

iskoJákbanmutatunk beszentmiséket.
Fehérvasarnapon .reggel 7 óra

kor az első áldozók járulnak a leg~

méltóságosabb Olláriszenli;éghez; 
DéJe!öt1 10 órakor a csejti és öreg
ker li iskolákban mondunk szentmisét.

Április 25~én l Szent Márk evan
gelista napján buzaszerltelési kör
menetet tartunk a Kálváriához.

Április 28-án este '1 órakor kez·
dődik . az Iparosok háromnapos
Jelk/gyakortata. Kérjük iparostest
véreinkei, hogy ne, csak a jelentke
zelIszáz íparosj d~, valamennyi
endrődi iparos vegyen részI a lelki
és erkülcsi megujhodást igérö tridu
umon,

Május l, én, a lelkigyakorlat ufolsó
napjan általános Eucharisztikus
ünnepet tartunk. Eröző szombaton'

,este szentimádástvégztin k, elsején
~közns szentáldozáshoz járulunk, dél·
elöli II órakor pedig EuchariszHkus
Unnepélytrendezi.lnk ,a polgári isko-
lai uj tornateremben. ..,

Május 8~án g órakor·.az öregkerli
kápoJnás is!wlá1)an· szentmisét és
zás7.ló-szenteféstvégzOnk a "Hangya
Szövetkezet" jubiláris·. tinnepségén.

Május 9-én az endrődi templom

2. --oldal·' - ---~ .

~~~.~1::i~~;:;?;jJ{:gY:'Y::~;,K"A\l 'O L I K U S
Meg' kell szünnie .ebben' 'azor-" ,

sZágbana,nnak,~h'ógY:rnJ~denki jogot: .- -<,
formáljona külpolitika irányitásához Fehérv'aS:árnap"
és a belsö nyugalmat bármi módon
is zavarni merje -. Összetartás nél- A fehér lelkek ünnepe.. Az·· élet
kül nincs fegyelem, fegyelem nélkül zsengéi, kicsiny iskolásfiúk és leányok
mégegyki~ üzemet sem lebet ve- járulnak első szentáldozáshoz ezen,B
zetni, nemhogy egy. országot. napon..

Mindezeket azért tartom szüksé- .. Még az élet eJején vannak ezek a
gesnek' elmondani;. hogy ,anyugal- kilencéves gyerm~kek, de az életút
mat továbbra is biztositsam. D~ pora már az ő lelkUkre is rátapad.
szükségesnek tartottam azért is, Ezért kell megtiszlitani, megújilani a
bogy azokat, akik itt akármiféle lelkiiket és táplálni az Élet Kenyerével.
irányban·, nyugtalanságot és egye- Az éjszakára nappal,' n, a télre
n~t1enséget próbálnak szilani, fi- tavasz., felhők ulán na" - ~ár; ter
gyelmeztessem a szomoru következ- mészeH lörvény az, hogy időnkint

ményekre. Egyszer. már megmutat- minden megújúl. Miért ne .ujulna meg
tuk 1919 :után, . hogy a rendbontó I tehát az emberi lélek? A gyermekek
elemektól megtudjuk :. tisztitani ha- lelke is? l N\iért ne hozna új lelki
zánkat és. nemzetünket' és most is I tavaszi magának az orök iavasz ho,
biztosithatom ,:az. országot, hogy nából? I Hiszen az Úr parancsolja
abból,amit-al<kor tudtunk, Tlem fe..;, és figyelmeztet: "ha nem eszitek az,
lejtettünk' el semmit sem 1:. Én· 'csak." Ember,. Fiának ,1esléf, nem lesz élei
magyar célkifüzéseket ismerek és tiir~ tibennetek." . ,
!zetek és csak törvényes· eszközöket Kedves Szülők I Ti sokat fáradoz~
ezeknek a céloknak az elérésére! . tok- és dolgoztok gyermekeitek min~.

Bízom a: magyar népjózanságá- dennapi kenyeréért. Pár percnyi tö
ban és. hazaszeretetébenés·bizom· rödésl.és fáradozást ne sajná!jálok a
abbán, .hogyha~ összefogunk, Isten megujuló,. halhatatlan kis lelkük tő]

is meg fog' bennünket segiteni I sem•. Menjetek hál mos! is egyUIt a
gyermekkel, adjaiok jÓ példát nekik,
megemlékezve azÚr jézus szaváról:,
ha nem leszlek olyanok mint a kis
dedek,· oem mentek be a mennyek
országába.· F. B,

A·mauuar 1ö1l8mad8S.
'- '.' :-:-.{'" : : "J' .~.:, ..•.. •

Szomorú,· de szép szokást hoztak,
be a budapesti Szerit István-bazilika
föltámadási nietietébe;' 'Az' Oltáti- .
szent;égbJ~öz~iéb~~ri~'~ré~zives~riék" ,. .. -. .. - .

zászlaik· alatt az elszakított terüle-
tek .menekü1tjei :is.'O Amikor. "odaér
nek a,' Szabadság-térhez, megáll a
vonuló sereg' és az , .• Oltáriszentség
gel áldást adnak':~a Magyarországtól '
elszakadt ~Észak,~Dél, Kelet és Nyu
gat szobrai felé." Könnyesek lesznek·
a szemek,· amikor· azokra a magya
rokragondolhak; . akiket: a· gyözte
sek lelkíismeretlensége rabságra itélr
és most leigázva. tart a rác és oláh
szakadárság, a cseh istentelenség
és az oszrák kapzsiság. Az Ég felé
törnek a . sóhajok, :': melyek a régi
Magyarország föltámadásáért ostro
molják ~.zÚr, trónusát.

Szép és megható jelenet ez !
Áinde ne felejtsük el, hogy, bű

nünk' volt az oka mai csonkaságunkc

nak és a bűnböl megtérés és javu
lás nélkül nincs föltámadás I

Megtörténhetelt volna-e a triano-
ni igazságtalanság, h~Magyarorszá
gon a kötelességét teljesitette volna
mindenki és diadalra nem engedik
a lázadást? Eldobták volna-e bűnös

módon katonáink fegyverüke~, ha
idejében· megfékezték volna' a szo~

ciáldemoki-aták,a szabadk6müvesek.
Az Est, .a. Világ és a többi cinkos
társaiknak ,destruktív ,Iélekmérgezé
sét? Magyarországot a kötelesség
mulasztás; felségárulás, lázadás bűne

csonkitotlameg és föltámadása csak.
úgy lesz, ha ismét atörvénytiszte~

let, áldozatkészség, összetartás, tisz
ta erkölcs .és· bátorság lész ur'ra
köztünk I És pedig fönt és lent egy
arántl
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Beszámoló az .,
Endi~d-Gyonrai -.. ,..
l'akarékpénztar rt.
1937. évi rendes ,,'
közgyülésérőr, ... -.

Az Endrőd-Gyom~iT~karékpénz
tár rt. a gyomai járás egyetlen önálló
pénzintézete, igen nagy érdeklődés

meHelt tartotta meg J937,' marcius
hó 27·én, 44-ik rendes évi, közgyü
lését. Csernus Mihály ápát-pl~bános,

elnök, ki az intézet élén több mint
egy évtizede áll, nagy hátással- ös
mertette az intézetnek áz· utóbbi
idökben beállott örvendetes, fejlő

dését, köszőnetét s nagy. ~egelége
dését fejezte ki a nSszvényeseknek,
kik az elmult évben is kitartó biza
lomrn~l volt"k aL intézet iránt. Mint
az igazgatósági jelentés is mutatja,
ezen hitelszerve járasunknak- mint
a multban - az elmult évben is
hivatása magaslatán 'állott, mert
minden egyes hiteligényt, melyaz
előirásoknak és az óvatos vezetés
nek megfelelt, nyomban kielégitett
és. igy 178 tételben 90 ezer pengő

nyi uj kölcsön, folyósitásáva! - állott
gazdatársadaimunk _ rendelkezésére,
miáltal ujból és ujbóI lehetÖvé tette 
azt, hogy kisebb emberek is földet
és házat vásároljanak. Az intézet
iránti bizalom megnyilvánulását mu~

tatja az is, hogy· a takarékbetétek
állománya 1937.' évben iJjbóL emel
kedett, még pedig 11 százalékkal.

Az intézet 2.033.- P tiszta nye
reséget mutatott' ki, melyet aZOlibiln
oem használtak fel osztalék fizetésre,
mivel az óvatos vezetés azt paran
csolta, hogy a gazdasági élet. rend
jében várható változások, valamint, a
gazdaadósságok rendezésem~g.t.erhe
ket róhat -a hitelszervekre, a -nyere
ség tartalékolandó~- ~ -igy', azt - az
1938. évre vitték át. _ ' ,

Mindenki tisztában van "azzal,
- hogy az intézet igazgatósága és ve
zetősége, nagy körültekintéssel-. és
előrelátó óvatossággal önzellenül
vezeti e 100.000.- P'alaptőkéjü

régi pénzintézetet;mely mindenkor
csak. a helyi _gazdasági érdekeket
szolgálta. Feltétlenül megérdem~i
tehát a további bizalmat és támo
gatást, mert ha az intézet továbi:>ra
is előre halad a fejlődés utján, az
csak elsősorban községünk, és annak
minden lakója jól felfogott érdekeit,
jó létét és jövő boldogulását moz
ditja elö!

Az intézet ügyvezető-igazgatója;

vitéz Baranyay István, ki nagy szak
értelemmel vezeti a takarékot éo; 'a'
legnagyobb előzékenységgel áll·.a
nagy közönség rendelkezésére I ' ..

A'drága,kövek

48 éves, önakasztás, özv. Uhrin!
Mihályné Gyuricza M~ria 90 éves,

, aggkori gyengeség, Timár Frigyes
32 éves, vesebáj, Najbort Pál 3 óra,
veleszületett gyengeség, özv. Sóczó
Györgyrlé Dávid Mária 17 éves,
szervi szivbaj, Kurilla Jolanta Jés
fél éVe:s, hörghurut, Farkas Pál 90
éves, tüdőlob, Gyuricza István 23
éves, tüdőgümőkór, özv. Hanyecz
Istvánné Timár Agota 78 éves,
szerviszivbaj, Tólh Lajos 18 éves,
önakasztás, Katona Pál 72 éves,
önakasztás, Pap György 62 éves,
agyszélhtidés, Katona józsef 71 éves,
agyszélhüdés, Vaszkó Jenő 15 éves,
tüdögümökór. özv. Gubacz Lajosné
Vaszkó Veropika 77 éves, agyszél
hüdés, özv. Máiuska Istvánné Timár
Terézia 86 éves, aggkori gyengeség, I
Giricz Imre 83 éves, aggkori gyen-I
geség, Erdőháti.Mihály 88 éves,
agyszélhüdés, Juhász Erzsébet 2 és 'I
fél hón3pos, höröghurut, Bukva
Robinzonné Kurilla Angyel 48 éves, I
agyszélhüdés, özv. Timár Gergelyné
Timár Mária 67 éves,agyszélhüdés, I
Kurilla Mcrgit 9 hónapos; tüdőlob, ,
Dávid Jánosné Timár Viktória 68 i
éves, szivszélhüdés.

Eljegyzések: Koloh józsef föld
műves, Hegedüs Mária Magdolnával.
Giricz Antal földmüves Gyuricza
Franciskával, Hegedüs Péter gazd.
cseléd Czikkely Etelkával, Timár
Gergely kovács, Kovács Máriáva!.
Hajdú Ferenc kereskedő, Homok
Máriával, - Uhrin Vendel községi
irodatiszt Duda Klárával, Hunya
Imre Lajos földműves Véka Cecili
ával.

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

Egy hónappal előbb ismertettük
Darányi Kálmán korszakos jelentő

ségü győri programmját, most, lát
juk, hogy a Miniszterelnök valóban
"gyorsvonati-tempó" -ban lát hozzá
a terv végrehajtásához. Ez az igazi
nemzet és fajvédő, ez a valódi köz
gazdasági és szociális politika. A
szavak kábitanak és elhangzanak, de
a cselekedet mindennél hangosabban
beszél és vonz l

Endrődi' népesedési
adatok febr. 15-től

április IO-ig
Kereszts~g sl.entségebe része·

sUltek : Katona Máté földmüves
leánya Marika, Koloh János napszá
mos fia Vincze Bálint, Timár Lajos
földmüves leánya Irén Katalin, Szujó
Vince földmunkás fía Bálint, Hunya
Lajos földműves' fia Béla, Szabó
Endre fia Endre, Ungi János gazd.
cseléd leánya Margit Jolán, Szabó

'Lajos földmüves fia Lajos józsef,
Katona Gergely csizmadia leánya
Mária Terézia, Hritz Imre földmun
kás fía Imre jános, Látkóczki Bálint

'földmunkás fia Lajos, HegedUs Máté
földmunkás leánya Margit Etelka,
Uhrin György földmüves leánya Ka
talin Bernadette, Gubuznai Imre
bognár fia Imre Zoltán, Gyuricza
Mihály földmunkás leánya Margit
Veronika, Sztaricskai Czmarkó Má
tyás konyhakertész fia Mátyás,
Hanyecz István földmüves leánya
Ilona Veronika, KuviIla Imre föld
müves fia Imre Gergely,Dinya Vilmos
földmüves leánya Olga Margit, Na~y Egy vándor eltéved a Szahara
József :1apszámos leánya Margit" PU3ztBságában:'A~lelme'kifogyoti"'es'
Erzsébet, Pelyva Mihály napszámos
fia János, Sóczó Mátyás földműves megitta 8Z utolsó' csepp vizét is.
fia Vendel Benedek, Kovács Gergely Három napig bolyongott étlen, szom,
földmunkás fia Sándor Gyula, Roik . jan. Végül eg4 oázishoz ért.· Néhány
Mihály zenész fia Mihály György, pálmából állott az egész, dé azok

'Matyucz György zenész fia Gyula is tikkadtak voltak már. Lázasan
Mátyás, Neubort István földmunkás
leánya Irén, Pdyva Mátyás földinű- vánszorgott, de erőt adott neki a \
ves fia József, Homok Imre föld- remény, hogy ott majd forrást taláL
munkás fia Lajos, Barják Imre föld-, Szinte szaladt a forráshoz, de ré~
munkás leánya Hermina, Melis mülten látta, hogy teljesen kiszáradt.
György földműves fia jános, Uhrin A forrás mellett egy utasnak a mál~
Imre földmunkás fia Ede, .Kupeczki
Mihály földmunkás fia Mihály, Dógi hája volt. Régóta hagyhatta már ott,
Béla zenész ieánya Ilona, Forgács mert vastagon '. bevonta aporréteg.
István földmunkás leánya Jolán, Bizonyosan az is vizet keresett itt!
Neibort Pál munkás fia Pál, Katona és nem találván, otthagyta csomag
Mihály földmüves fia Imre, Fülöp ját, hogy maga teher nélkiil tovább
Máté földmüves fia Máté. vánszorog jon. I

Házásságot kötöttek az Ur ol- A vándor átkutatta a csomagot. I
tára elött: Kurilla József földmü- Egy bőrzacskót ls talált benne. Azt
ves rk. és Sebe-IIédi Rozália rk., hitte, hogy valami élelmiszer lesz.
Neubort Pál kubikos rk. és Fagyas föltépte a kötést és a zacskóban
Erz.sébet rk., Kiss Károly zenész rk.. drágagyöngyök, drágakövek csillog
és Jovi Jolán rk, Gellai I.nre nap- tak eléje. Megmérhetetlen vagyont I Missió Ujkigyósou'·.·
számos rk. és Hanyecz Angéla rk., tartott ott a kezében. A vándor "
Farkas Mátyás földműves rk. és azonban csalódottan dobta el a: Zahoray József szentszéki- ;bir6'
Kovács Mária rk., Szabó Vilmos drágaköves zacskót.· Igy sóhajtott~, csorvási plébános és Regös András',
napszámos rk. és Vaszkó Jolán rk.. föl: ' kondorosi adminisztrátor hároin" na- ..
B 'd S' dor nyug csendo"r ref pos lelkigyakorlatot tartottak a,z"uJ'.·"esze es an . '- .Mit ér ez, amikor nem vehetek ;
és Gyuricza Margit rk. raJ'ta még egy kort!! vizet sem, pedig! kigyósi hivek részére. A lelkigya-

EJh t k Ú b G II . I korlaton a hivek-igen nagy szám- "uny a az r an: e al enélkül elpuszluJok.<: ... '.' : .'. !

Eszter 26 éves, gümös hashártyaiob, Otthagyta a talált kincset, sőt; ban vettek részt, ugy a fiatalságí

B J AI ' JO h' t"d'"' b mint az idősebbek közül. A lelki-·. e a a}os onapas, u, o o, mellé dobta még II maga cókmókl'át : .
A 'r' 24' t"d' '" .. "k' gyakorlat Apriiis hó 3·án nvert be-, rval anos . eve~, u ogumo or, is. Tovább vánszorgott aztán abban i
özv. Dávid Györgyné Hornok Ve- a reményben, hogy egy másik oázis~ i fejezést. f. napon a hivek igen nagy
ronika 62 éves, gümős agyhártyalob, ra akad és annak csörgedező for~ I számban járultak a szent áldozáshoz:
H Be'l 6 pos veleszu"j"'tett NaO'ymise után a központi iskolába''unya a na, ~ rásánál enyhitheti szomjuságát. s
gyengeség, özv. Frolyó józsefné gy.ültek ös!'ze a .hivek, . ahol 'HAR-
Uhrin Terézia í7 éves, vesebaj, özv. * SANYI LASZLO endrődi főjegyző
Fülöp Istvánné 88 éves, aggkori Vándorok vagyunk mi is. ezen a lélekue markoló, katolikus öntudat-
gyengeség, Szujó Bálint 10 napos, földön. Annak lllinden kincséért meg tal telitett beszédet mondott, a nagy- .
hörkhurút, Dinye Mária 21 éves, tü- nem vehetjük az égi, életet adó, • számu hallgatóság élénk figyelme és
;dőgümőkór, Csik Józsefné Papp tiszta üditó vizet Ezt 8Z égi táplá- Ie1kes tetszése mellett. Délután, a
Erzsébet 82 éves, tüdölob. Barth- lót, a kegyelmet, Isten ödja meg a . Katolikus Legényegylet tartotta' ala-'
mann János 1 és fél éves, tüdőlob, feléje törekvő, vallásos életet élő !. kuló gyülését és nagy taglétszámma.l!.

[özv. Hanyecz Istvánné Iványi Eszter és az erén!:lek utján járó embernek.' meg is alakult.

.{lz igazságügyminiszter benyujtotta
a'~sidóké:rdésmegoldásánakjavaslatát
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A képviselőház elmult ülésen na-
gyon jelentős események történtek:

a pénzügyminiszter benyujtotla
a jövő évi költségvetést, amely
állami pénzilgyeink teljes egyen-

súlyát bizonyítja, '

ugyancsak ismertette a győri prog
ramot, amelynek minél előbbi meg
valósitására a kormány rendkivüli
meghatalmazást kér, az országgyü·
léstő!.

Az igazságügyminiszter benyuj.:
totta a társadalmi és gazdasági élet
egyensulyozásáról szóló' törvériyja
vaslatot, 'amely hivatva van az ugy
nevezett zsidókérdés megoldására.

E javaslat szerint sajtóban, szin
háznál és filmvállalatoknál csak e
kamarák tagjai működhetnek, a ta·
goknak csak 200/0-a lehet zsidó. Az
ügyvédi, orvosi és mérnöki kama
rákba csak 5%:Zsidó vehető fel, mig
a kereskedelmi és ipari vállalatoknál
az értelmiségi foglalkozásuaknak csak
200/0-a lehet zsidó. A vállalatok 2
ker~sztény munkaerők számát nem
csökkenthetik. s ha mégis elbocsá
tanának valakit, helyette csak ke
resztény· munkást vehetnek fel. A
rendeleteket megszegő vállalatokat
a kormány át is veheti. E rendele
tek a magyar társadalomban meg
nyugvást keltenek és

helyrebil/entik az egyensulyt, amelyet
gazdasági, mlivészi és sajtóilgyeink
terén a zsidóság tu/ságos térfog/a/ása
a keresztény nemzeti elemek rovására

megzavart.

. A konnány azonban nem elégedett
meg a bejelentésekkel, hanem a
33-as bizottság által már több ren
deletet letárgyaltatott és a hivatalos
lapban is közreadott.

Az első rendelet a kereskedelmi
árak ellenörzéséről szól.

Az első végrehajtási rendelet a
karte/áruk árának emelését engedé/y-

.i,' hez köti. Intézkedik árkkobrmánkybiztols
l kinevezéséről és anna .atás 'örérö .
'.\. A "tCztifa kormánybiztos" hatás-
, körébe ~artozik a külföldi tüzifa

behozatalávaJ, a behozott és belföl
dön termelt tüzifa bejelentésével,

',t nyilvántartásával, szállitásával, el-
osztásával és forgalombahozatalával
kapcsolatos ügyek intézése.

~ Megjelent a 2240/1938 M. E. sz.
'J' rendelet is, ameiy szerint a 3 millió
, pengőt meghaladó saját tőkével ren-

". delk~ző pénzintézetek, valamint az
összes biztosító mao-ánvál/a/atok kö

.! telesek II Pénzintézeti Központ el
.~ nökének előzetesen bejelenteni azok
i nak a nevét és pontos személyi1adatait, akiket a jövőben bármilyen
1 minőségben alkalmazni kivánnak. Az
1. alkalmazás vagy megbizás ellen a
'r Magyar Nemzeti Bank elnöke és a

Pénzintézeti Központ elnöke indo
.' kolás nélkül kifogást emelhet. Be
'~ nem jelentett személyt, vagy akivel
'1': szemben kifogás emeltetett, alkal-

mazni, vagy megbizni tilos.
•. A 800/1938 P. M. rendelet aj. Pénzintézeti Központ felülvizsgálata

! alá, rendeli a huszmillió pengőt meg
:1 nem haladó saját tőkével rendelkező

J összes pénzintézeteket.
;\ ' Mindkét rendelet a "zsidó.törvény"
1-: végrehajtását célzó reális, komoly
f. intézkedés. . " '
. , . Az, elhelyezkedes kapUJa nYlhk az
t eddig álláshoz jutni nem tudó mil-.t gyar ifjuság előtt. Aki szorgalma!.an.
1· tanult és szakszerüen képezte ma
t gát, akinek van mersze és kedve
j megfognio a dolog végét, most rnun
I kaalkalomhoz és biztos megélh-eté:;·
f hez juthat.
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" G~ümö!csoltó,BCildogasszony nap
Jan ert veget kondoroson a jól si
került missió. Ugyanakkor az end~

rődi esperesi kerület eucharisztikus
napját rendezte meg a kondol:osi
egyházközség. Einlékezelesé telte a
kettős ünnepséget az, hogy ez al
kalommal szentelte meg egyházine-

'~grénk főpászlora, dr. Lindenb~f.ger
janos apostoli kormányzó, Ur a
megújított temlom freskóit.

A kondorosi hivek adakozásából
a templomot teljesen átfestették és
renoválták. Az ünnepségen ott Ját
tuk Fetzer József szarvasi esperest,
Zahoray József szentszéki biró, csor
vási plébánost, BOlbás Pál békés
szentandrási plébánost és FöIföldy
Béla endrődi segédlelkészt. A kör
nyék katolikus hivei is, szép szám
mal voltak jelen.

Az eucharisztikus gyűlés kiváló
világi szónokai, dr. Haller józsef v,
országgyűlési képviselő és Harsányi
László endrődi főjegyző, meggyőző

erejű beszédeket tartottak. az Ollá
riszentség egységesitő' és megszen
telő erejéről. .

A femplom új falfesteményef Föl-I
földi Mihály szegedi festőmüvész
szépen sikerült alkotásai. I

Dr. llntal-lstvánt igazsagugy
miniszteri' államtitkárrá.: nevezte ki
az ország kormányzója. jászberény
követe' nagyhirü jogász,' s a jobb
oldali politikaerös Qszlopa. Kine,":
veztetését 'öröm~el ,olvastuk.

Dr: vitéz Ri~sóy-Uhlai'ikSéla
főispán:, 'sorr~' jéirjaa NE?', megyei
szervezeteit Leg:utóbbSzeghalmon
és Körösladány községekben vett
részt' Í1npó~áils~i.-hagY:5ikérü gyülése'
ken; ,Meg~leg~déss~l'"láthatta ~, f6
ispán, h~gyDarányLKálm~n ' pártj~
még a2;"ellenzékLkörzetekben is ha
talmaS'fejlődés'nek.i~dult;·'A 'kÖzgaz
dasági feIléridülés/a :"iniJnk~sság ér
dekeinek felkarolás~ - minden' dik·
ciónál ,; és de~a'g;Ógiá~ál' erősebb
fegyver és;meggyőző ,~r.Ö a világo
sabban' látó' falu' népénél. "-:-:' ,,-

,Uji;á~\kÖ~Sé~"~:'k';'toJÍk~s :'~ i~'e
Biharvármegyétől ,,' önálló községgé
le~ndéY: )zer:vezésél ',.: kérte:-' Bud~y

László, J>lebanos', népes' küldöttség
élén adtélát'a la~össág.:'kérvényét
a vármegye főispánjának. Jogos és
méItányos:' Ujiráz ' 1400' lakosának
kérelmé}-; Mindezideig Csökmőnek

adóztak, anélkül; 'hogy valamit kap
tak v()fna: vissza a hosszu időn át
beszolgáÍtatott ' közterhekből. S~m
orvosa, sem péitikája, sem jegyzői

kirendeltsége nincs, a " községnek.
Egyetlen., pár szá~, méternyijárdáját
is dr: LindenIJerger" 'János apostoli
kormányzó és a váradi káptalán
áldozatkészségének köszönheti. Most
a Káptalan 61 család részére ház
helyef ad a rendkivül szaporodó
ujirázi népnek. ,Elérkezett az' idő,

hogya szépen fejlődő község adó
fillérei t ne Csökmő-, hanem: a saját
fejlődésére forditsa.

Olvassuk és terjesszük az

Uj Élet Regéngtár füzeteit!

Dr. Bornemissza Géza minisz
ter résztvett és hatalmas beszédet
mondott a szegedi Katolikus Legény-

, egyletek nagygyülésén. Közel 3000 J

legény hallgatta nagy épülés~el a
hitvaUókatolikus, minilZter megrázó
~ejü, magasan szárnyaló beszédét.
Örömmel közöljük e hirt, hogy vég-
re nemcsak protestáns gyüléseken
halljuk megszólaini a kormányzat
képviselőit, de: megszólalnak és erős

hangot adnak katolikus érzésüknek
a mi gyüIéseinken is.

Németország felé megindultak
a munkásvonatok. Az első nyolcszáz
mezőgazdasági munkás elindulásánál
megjelent dr.' vitéz Ricsóy-Uhlarik
Béla, a vármegye főispánja és neje
is, akiket a munkások lelkesen meg
éljeneztek. A főispán elvegyült a
munkások, közZé; figyelmeztette öket,
hogy' tákarékaskodjanak és minél
több pénzt hozZanak haza család
juknak. M~radja~ak jó ~agyarok,

kitartó, szorgalmas, józan munkaerők

és jó' keresztények, ',ne hozzanak
szégyent a vármegyére.

Waltner Mihály csabai ortodox
saktert a gyulai törvényszék 100
pengő pénzbirság-ra itélte, mert gon
datlanul járt el, Stein Dávid fiának
metélésénél, s a gyermek vérmérge
zésben' elpusztult.

',ll sPanyol ~örös:' irányzat
végnapjait él~, ,A nemzeti csapatok

• hatalmas menetekben, győzelinesen

nyomulnak dőre; s egymásután szór:'
,ják szét a köztársaságiak~ ,seregeit-.
,A, ,menekülő vörösök ezrei vagy
Fra":ciaországba ,menekülnek, vagy
me~adják magukat a győzelmes

nemzeti csapatoknak. Még: a francia
lapok is azt irják, hogy néhány na
pon belül megszünika' vörös uralom
a sokat szenvedett ~') reng'eteg vért
áldozott' szerencsétlen országban. A
rubel hiába gurult. 'Moszkva terve,
hogy Spanyolország Ilieghódítasa:~ai

, amtan;~nditják iÍldg N~gat: Europa
b?r~evi~álását;csődötmondÖit. " ,

:"':a~ 'augol-'olasz' megegyezés be
fejé:zés,' előlt' áll. Eden rövidlátó küí,~
politikáját, !"ely OlaszorSZéigot be
kényszerítette anémetszövetségbe"
s ezzel Ausztria függetlenségének
feladásába, jóvátenni iparkodik
Chamberlain 'angol miniszterelnök~'

Mint hirlik, Franciaország is csatla
kozik az angol-olasz szövetséghez,
hogy közös együtfmüködéssel, az
európai békét biztositsák és meg
mentsék, a:. kisáI1amokata' R1e~lepe,;.
tésektőL Kérdés, hogy a három nagy
hatalom együttmüködése mennyibe~

segiti elő a magyarság nemzeti vá
gyainak teljesülését.

a gyulai törvényszék özvegy
Kovács Bálintnét tiltott mütét miaU
négy évi fegyházra itélte. - Ez
már valami. - Az ilyen, vagy még
sulyosabb büntetések falán kedvüket
veszik a gyilkos bestiáknak.

Miért nem viseled még az
Eucharisztikus Jelvényt? Talán szé
gyenled Krisztusodat? A Népházi
Szövetségben kaphatsz még,. vedd
meg és viseld büszke öntudattal I

II Kurta Konc Ferenc mezőgaz

dasági munkást, a Böszörményi-féle
Nemzeti Szociálista Magyar Munkás
párt vezető tagját az állam és tár
sadalom törvényes rendjének erő

szakos felforgatására irányuló vétség
miatt tizhónapi fogházra itélte, s a
párt százharminc tagjára kirótt kisebb
büntetést jóváhagyta.

Pelyva Ferencné endrődimURo:
kásasszonyt sulyos vérzéssel szálli
tották a gyulai közkórházba. A 24
éves fialal asszony néhány nap mul
va, meghalt. A boncolás megállapi
totta, hogy tiltott mütét áldozata
lett. Halálos ágyán bevalloHa, hoo-y
Szabó Mátyásné gyomai assLO~y
oka a tragédiának. A csendőrség
előtt Szabóné tizenhét hasonló bűn

cselekményt ismert be. Letartóztat
ták. Szigorubb törvény/kell hozni
az elvetemült gyilkosok számára.
Akik életet ontanak, életükkel fi
zessék meg' vadállatias 'kegyetlen
ségüket I

ausztriában (német vezetés és
irányitás araH) vasárnap tartotta nép
szavazását. A befejezett tények ter
mészetesen más eredményt nem is
hozhattak;, minthogy a lakosság
99-°/~·ban "igen"·nek vagyiS' a Né-

,metországhoz való csatlakcnás mel
lett döntött. Más szempontból meg
érthelő a dolog. Ausztria a békekö
tés által' ,koldusszerepre kárhoztat
tatott. Maga erejével és a, győző
hatalmak: se~itségevel' ~oha nem re
mélhette régi nagyságának .issza
szerzését. Ugyanazon 'faj. milli a
német" közös a nyelvük,. slrokásaik,
ennélfogva könnyen ment a b~olva,.
dás a haladást, jobb sorsot, bizto
sabb fejlődést igél'ő nagy német bi"
rodalomba. Ha' a német nemzeti
szocialista szélsőséges vezetők nem.
bántják ősi katolikus valJá;sát. az

,osztrák népnek, nem,lesz baj velük,
Ha megkezdik itt ig, a németországi
re~eptet, akkor: soka'n visszásirják a
szegény,. dé független, lelkiismeret
ben és vaIlásgyakorIatban s~abad:
Ausztriát.

T~ök-{)rs'z8gban._6240, százéven
felüli 'egyént sZáml~ta:~ össze.
3985 nő és 2255 férfi; A magas
kort elértek annak kös~önhetik

a hosszu életet, hogy Kisázsia
klimája rendkivül egészséges és az
ilt lakók ~"páJinkána-k még a hirét

;_~em.'ismer' .' Bor t,. sörl is 'csak" na
gyon kevesen ittak egész életükön,
át. Vajjon hány magyar' vállaIrtá
még a hosszu életért is az italtól'
való tartózkodást? I

Nyolchavi börtönre itélte a
budapesti kir. torvényszék. Krausz
Sándor orvost tiltott mütét miatt.
Az elitélt fellebbezett.

D. kondorosi kalolikusok
ÜROOP8.

M.agyar könyörg,é.~'
- Dallamát szerzé: ApáczilY,_lstv~it,-'-

,I.
Boldogasszony Anyánk J Hozzád sir

, [fel néped.;
Melyet pártfogásod ezer éven- vedett"

, Mikor menekvése itt már" seholsemr
(v,91t~

Amikor felette ezer vihar tombolt
Keserg,ő ajakán zokpgoÜ az', ének :,
._LégJ.. Mária anyja Arpád nemzetének
Arpád nemzetének l" ' <: •

. ll.

Szőrnyű csapás zúdult országunkra
[méghit,

Szent Istvánnepere, tenger bút ~s

" [gyászt hilit
Megcsonkított hazánk romjain kese-

. ' :[r~gve,
Inseg, nyomor alaH roskadoivazengvé
Bús szivünk inélyéböl teÍzoKóg, ai:

, " [eneR ~,
"J..égy Mária anyja Árpád nemzéténeK

, Arpád' nemzetének I" " ," "
UjHELYI ISTVÁN

: (:.. :

Az-,apaggilkosság 'miatt elitélt
Hanyecz Vince nem hábol'us gy~r-'

m.~~! mint az egyik szegediujságir&
kozolte, mert 1914. év iunius 29-én
született. '

, a katolikus képviselőkhárom
napos lelkigyakorlatr.a vonultak be
a Manrézába. Örömmel olvassuk a
hirt!, mert akik lelki-ügyeiket ren
deZIk Krisltussal~ lelkiísmeretésen
végzik dolgaikát a haza- és válasz-

, tóik érdekében is. Sajnáljuk, hogy
egyetlen bél<ésmegyei képviselőt Sem
olvastunk a névsorban.

a tempJom-ablakokra ujabbaQ
adakoztak: vitéz Baranyai Istvánné,
Alapy Andrásné,. Ujházy Miklósné.
Hunya Á. István 10-10, Uhrin jó
zsef, Giricz jános" D. Timár Mátyás
né 5-5 pengőt. Islen fizesse m,eg l

;;;;;;;;;;;

Ujirázi ,
harangszelitetes

Három' napos eucharisztikus lelki
gyakorlat sikeres befejezése után
három uj harangjának felszentelési!
ünnepségét tartotta és uj plebáno"'
sának beiktatását ünnepelte Ujitáz
mélyen vallásos népe. A szertartást
a Káptalan.Kegyur nevében Bartois
Ferenc kormányfőtanácsos, apátklt
nonok végezte. A szentbeszédet a'
nagymisén és a délutáni harangszen
telés eucharisztikus vonatkozásu avató;
beszédet Csernus Mihály apátplebá
nos mondotta. Beszédet mondottak
még Szent Istvánról Barcsay Ákos
főispán, a hősök tanulságos életéröl
dr. Molnár Imre orszgy. képviselŐ',J

s a szevedő jézus szeretetérőlFehé"
Lajos pápai kamarás, esperes. A
harangok megszólalása titán Bartöss
apátkanonok, Eucharisztikus protes
siót vezetett a község egész népé·'
nek és a nagyszámban megjelent
környékbeli katolikusok 'rés;;'.Vét~lé-"<

vel. Este toronyzene és fáklyás feloJ;
vonulás féjezte Oe a kiváló érzékkel
rendezett, nagyszerüen sikerült lin
nepséget, mely Buday László pJebá-'
nos a2'ilitását dicséri.
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Papucs 'Jóska levele Csejti Frigyes
. ", sógorához

Értsünk szót!
Március~t25-énQ Celldömölkön az

ott .tartott· agrárifjusági .kerületi na
pon körülbelül ezer agrárifju előtt

Gr6sz József szombathelyi püspök,
apostoli adminísztrátor beszédet mon
dott.

.,- Kikkel áll szembeu a mi fron
tunk? - mondotta Grősz püspök.
- Mindenkivel, aki ellensége Krisz
tusnak és az ő evangéliumának;
mindenkivel. aki Krisztust és az Ő

evangéliumát ki akarja tépni az em
berek szívéből; mindenkivel, aki az
egyéni, családi, társadalmi és állami
életet más alapokra akarja felépíte
ni, mint amelyet Krisztus rakott le
az ő evangéliumában. Ezekkel áll
szemben a mi· frontunk és csakis
ezekkel.

- Értsünk szót I Nekem sem a
nyilasokkal, sem általában a nemzeti
szocialistakkal nincs bajom addig,
amig nem fordulnak Krisztus és az ő

evangéliuma ellen. Nincs kifogásom
a Bátorsággal való köszöntés ellen,
amíg ez csak a Szervuszt, a Jónapot
helyettesíti és nem akarja kiszorit(lIli
a Dicsértesséket. A nyillal sincs ba
jom, legfeljebb azt nem szeretem,
hogy rárakják a megváltás jelére, a
keresztre. A nyíl puzdrába való vagy
ljra, nem keresztre. Az olaszok nem
mesterkedtek ; nem kombinálták a
fasdzmus jelvényét, a vesszőnyalá

bot a kereszttel. A vesszőnyalábot

meghagyták vesszőnyalábnak, a' ke
resztet meg keresztnek és lám, mi
lyen szépen megfér a kettő egymás
mellett. A nyíl is megfér a kereszt
mellett és ameddig meJJette van. és
nem fordul ellene: ameddig a nyi
lasok Krisztust imádó, templomba
járó, hivő emberek lesznek, nincs
velük bajunk, nem is harcolunk el-
lenük. " .... , ,. _'.".
~- Mi nem vagyqnk ellenségei· a

nemzeti gondolatnak és nem vagyunk
ellenségei a szociális reformoknak
sem. Az Anyaszentegyház sohasem
kérdezte azoktól, akik ajtaján ko-

. pogtaUak és bebocsájtást kértek,
hogy'melyik. népnek vagy fajnak
vagytok a fiai, hanem egyforma sze
retettel ölelte szivére . a görögöket
és rómaiakat, a germánokat és ma
gyarokat, mert Krisztus mindenkiért
meghalt a kereszten: a zsidókért is,
azért ezeket is befogadja, be kell fo
gadnia, ha lzivő lélekkel jönllek; ha
Krisztust keresik. Es sohasem kiván
ta .$enkitől, hogy tagadd meg a
fajt~dat vagy a hazádat, hanem min
denkinek azt mondotta, hogy, sze-o
fesd népedet, ahogyan Krisztus is
szerette azt a népet, amelyből emberi
természete szerint származott, szeresd
azt a földet, amelyen bölcsőd ringa
tQtt, ahogyan Krisztus is szerette azt
a földet, amely emberi természete sze
rint a hazája volt, szeresd azzal az
áldozatkész munkás szeretettel,
aniellyel ő s:::erette az övét és h.~

kell, halj rpeg érte, mint ahogy O
is meghalt' népéért ,és a világért. Es
az Anyaszentegyház nem fordul
szembe a szociális gondolattal sem.

! Az első nagy szoCiális forradalmilt
ő inditotta el, mikor meghirdette az
emberek egyenlőségét, minden em
ber jogát a szabadsághoz, az em
berhez méltó élethez, mikor hadat
izent az emberi elnyomatásnak, a
rabszolgaságnak és mikor az égbe-

~ kiáltó bünök közé sorolta az ember
E kiuzsorázását, a munkások jogos bé-

l
-rének visszatartását.

- Nem I Mi nem vagyunk ellen
ségei sem a nemzeti gondolatnak,

I sem a szociális reformoknak. Mi nem
hir~etjük azt, hogy üsd a zsidót, de

f igenis hirdetjük, hogy szeresd ésr támogasd a fajtádat. Mi nem osztjuk
f sz~t önhatalmúlag a másét, de ige

k
l_

nis minden törvényes eszközzel rajta
vagyunk és harcolunk azért, hogya
földi javak igazságosabban osztód
janak el, hogy minden embernek
meg legyen az emberhez méltó
megé Ihetése,hogy ne legyenek itt
egypár jóllakott ember met1ett éhező
milliók.

-'Mi Krisztus eflenségei ellen
harcolunk. Mi Krisztusért harcoiunk,
mert szen: meggyőződésünk, hogy
a szebb, boldogabb, jövőt, amely
után ma már az egész emberiség
epedez, csak Krisztussal és az élő

evangéliummal küzdhetjük ki.

Felvétel a kőszegi missziós sie
mináriumba. Az Isteni Ige Társasága
missziós szerzetesrenJ (a Szent Mi
hály Misszíós Naptár, Világposta és
Kis Hitterjesztő kiadója) kőszegi

missziós szemináriumába növendékei
közé felvesz a gimnáziumnak mind
a nyolc osztályára olyan jó maga
viseletű, jól tanuló és egészséges
fiukat, ,akik hilhirdeiök akarnak
lenni. Erettségivel jelentkezők a
noviciátusba kérjék felvételüket. A
felvétel feltételeiről bővebb fe.lvilá
gositást nyujt a Szent Imre Missziós
Szeminárium, Kőszeg, ' '

M.unkástestvérekl
A vándormadara k érkezése m~g

indit ja a ti vándorlástokat is idegen
tájakra, nehéz, verejtékes munkára
a mindennapi kenyérért, szereIleitek
fentartásáérl.

Nem hisszük, hogy egyetlen end
rődi munkás is volna olyan, aki
naponkint ne imádkozná el a Mia
fyánkot és ne kérn é a "mindennapi
kenyeret" az élet, a munkaerő, az
,egé~ség és. minden földi jó adójálól.

Mégis 'öbb száian idegenbe men
lek ané!klH, hogy elköszön lek volna
ősi szép lemplomuktól és áldást,
erősítési. kegyelmet kértek volna j0
ságos Megváilójuklól: az Ur Jézus
tól.

Az egész ország népe készül a
májusi Eucharisztikus Unnepségekre.
A világ minden tája ~s népe felfi
gyel, hogy mi történik a Duna -Tisza
-Körös folyók vidékén? Lesik, nézik,
hogy Szenilsván népe ha maradi, e
régi szokásaihoz, hagyományaihoz,
őseinek buzgó, kiirthalallan acélos
hité~ez: Krisztus advösségre vezető

AnYászenIegyházához ? I
A nagy világválságba híltink, ma

gyarságunk, ösi földUnk megörzésé
hez, 'népünk boldogabb jövöjének
bizlOsitásához nem elég a 9 millió
magyar akaralil, összelarlása és he
roikus munkája ~em l A népek sor
sá; intéző Gondviselés kegyes jóin
dulatát, segítségét, védeirnét nem
mellözheti mosl sem a magyar nép
amíni szOksége volt reá ezt"r éven
keres710!.

Miért nem jöttök hát a minden
hillalom, erŐ és segilstg örök forrá
sához: az Oilárisze!1iségben élő és
uralkodó királyhoz: Kriszlushoz?

Hív és vár beneIekeli Ha egy
parányi jóérzés még van bennetek,
nem bántjátok nleg Ól közömbös,
sértő hanyagságiokka I és emberi
méllóságlok Jealacsonyilásál jelentő

durva hiietlenségtekkell BUnbánó lé
lekkel közeledjetek Hozzá, hogy ir
galmai, áldásl és kegyelmet kapjatok
Tőlel Ráfér ez mindenkire I

Kelt levelem . Kocsorhegyen, VI

rágvasárnapján Szent István éviben.

Kedves Friggyes sógor I
Tudatom, hogy a malacok meg

érkeztek. Ki is adtam üht a kös
ségi' legelőre, mert ott legócsóbb a I
kosztyuk. Szép, lábas jószágok lesz
nek, látszik, hogy grófi udvarból
származnak..

Irod Sógorom, hogy szörnyen fáj
a fogad" bizonosan a rehoma kezd
te ki üket. Hál én aszondom, hogy
eridj orvoshoz, más orvossága úgy
sincs. Csak oszt 'úgy ne jarj, mint
én tavaly Turon. Beméntem egy
fogorvoshoz, olyan gyanus kinézésü
fajtához. Félóráig rettentően meg
kinzott.' Elhatároztam keservemben,
hogy kibánok a Mózsivai. Amikor
az ötödik !lekidurálás után kirántot
ta a fogam at, ozt kérte a díjat, azt
mondtam, hogy tőlem ne várjon
semmit, mert nincs pénzem. Ha nem
tetszik, hát tegye vissza a fogarnat.
Azt mán bajos volna, mondta a
fogrnester. Hát rendben van igy is.
De megnyugtatásul elárulom, hogy
tévedésből egy ép fogát huztam ki.
Képzelheted kedves Sógorom, hogy
milyen ábrázatot vágtam a meg
nyugtatáshoz. Dehogy mit kapott
től~m a Mózsi, azt elgondolhatod.

Erdeklődtél afelől is, hogy kész
e már a kocsorhegyi kut? Hát igen
is, meg nem is. Ugy vélekedik a
Gyurka koma, hogya zsidók hama
rább eljutottak az igiret főggyire,

mint mi kocsorhegyiek a kutra. Az
a szegény csabai-kutfurómester Pé
ter-Pál óta többet vót Kocsorhe
gyen, mint otthon. Először csak
furt-furt, oszt víz nem vót. Ha pe-

'dig vót, akkor felküldték Pestre a'
Vizkostoló Intézetbe. Ha aztán ott
valamelyik doktornak nimes-hasa
lett tőle, rögvest irták, hogy tovább
kell fm ni, mert rossz a viz. Vállig
mondtuk Vajsz doktornak, hogy ezt
a viz próbát ő is megtehetné, nem
kéne annyi kőccsiget okozni a köz
ségnek. De aszondta, hogy ő gyo
morbajos, az ö hasa nem állja a
próbát.

Elég az hozzá, hogy most mán
van viz, de olyan mélyen fekszik,
hogya veder nem éri. Aszondta a
furómester, hogy olyan míjsigü, mint'
a torony 6-cor. No mondok, a feki
huzigálja ilyen mélyrül a vizet. Ujra
elciterázott, azt a kössig fogat jával
küldött ki egy nagy rakás csüvet,
meg más vasat. Aszondta Máté a.
kocsis, hogy láncos kutat csinálnak.
Hogy fészkesnyavalyába lesz ebből

láncos kut, amikor a csű lika olyan
szűk, mint a pipaszáram 2-cer. Hogy
tud felgyí!nní a viz a láncon?·

Mán pedig egészen kész van, csak
még egy sróf hiányzik, vetette oda
nekem a Máté. Hunnan értesz te
ehhő ecsém, kérdeztem akomát.
Hát érteni nem sokat értek, de
hogy sróf hiányzik, az szent ,igaz.
Vagy itt a kulnál, vagy talán nem
is itt, hanem másutt valahun. De
ezt ne adja kend tovább, mert még
elcsapnak a szolgálatból.

Ennyit irhatok a kutról Annyi
bizonyos, hogya husvéti lacsolko
dásra ebbül a kutbul nem merite
nek a leginyek. Ha mégis készen
lesz a gyüvő századba, küldök majd
kostolót bel űle.

Különben a ház:1ál nem sok uj
ság van. A FárIÍ tehén igen csak
megellik az ünnepre. Az asszony
kiscsirkékkel bajlódik. A pulykát,
libát is elülteite. Most már ráér,
mert elválasztotta a Jóskát is. A
mari lányom ott hagytá a szolgá-

latját a gyomai zsidónál, mert so
káig ácsorgott'8 kutnál;'ozt főmond- l

tak neki. EI is huztam ,a . nótáját
amugy magyarosan. Alig mult el
17 esztendős, mán js a legényen
van az esze. Avval mentegette ma
gát, hogy másképen nem kap férjet,
ha nem csinál ismeretséget; Tisztös
séges lány otthon ismerkedik, ok
tatám a mihasznát,nem sötétben az
utcán. A Palkó, meg a Pista rén
désen koptattyák az iskola-kűszöbit,

ha nem iikas a csizmájuk. A Pal.
kóra egy kis panasza van a, Fehér
vári tanitó úrnak, Ez pedig nagy
szó, mert ő szörnyen s7.eliden bánik
a lurkókkal. Aszondom, . hogy a
csillaghul!áskor Ő is megérdemelte
volna a frájteri rangot, mert ez az
igazgató a tanitó-közleginyek között_
Bezárta a gyereket papirgaluskára,
mert utánozni merte az igazgató urt.
Először csak beszaiadt a tanterem
be, ozt rákiáltott a Palkóra, hogy
ne ordits ugy, mint egy vadcsacsi.
Tanitó ur kérem, árulta be a szom
széd gyerek, Palkó az igazgató urat
akartD. utánozni. Ezért aztán lett
hadd-elhadd. A Pista az· igen. Ab·
bul ember lesz. Még csak hét éves
lesz, de szörnyen okos. Azt kérdez
te tőle a tanitó ur, hogy hány aI
mája marad, ha mindkét zsebibe
két-két alma van, s a felét Palkó
nak adja. Három, mondta bátran a
Pista. Nem jól mondod hé, felelte
a tanitó ur. Né'!'.'nek a fele nem
háro~. De én -~válaszolta Pista 
csak egy almát adnék Palkónak,
mert tegnap eHopott a tányéromról
egy gombócot. Ezt nem csapják be·
ugy látom.

No de mán setétedik, oszt nincs
a házná petró. Akartam még a Fá
bíján zsidó ökörsütéséről is mon~

dani valamit, de azt majd' a vála
szod után irom le. Addig is tisztö
löm-csókolom. az Örzsi hugomát,
meg a kisgyerököket. Mindnyájatok
nak boldog és megszentelt husvéti
ünnepeket,ozt a husvéti sonkához
jóétvágyat kiván (a mienk mán el
fogyott)

szerető súgorod :
Endrőd, Kocsorhegyen.

József.

Franciaországban megbukott él

szociáldemokrata Blum-ko;mány, s
az elnök a polgári radikális párt
egyik vezérét: Dal.idiert bizta meg
a kormányalakitássaJ. Mint a külföldi
lapok irják, az uj francia kormány
szakit edqigi külpolitikai irányával,
e!ejti a spanyol beavatkozási tervet,
elismeri Olaszország afrikai hóditá
sát és betársul az angol-olasz', szö
vetségbe. Az uj hármasszöv·etség
a népszövetség revizióját·' is célul
tüzi ki. Reméljük, hogy nem a mai
állapot megrögzitését teszik alappil
léréül az uj népszövetségnek ? I '

Csehország belső válságos hely
zetével foglalkozik a legna~yobb·

olasz ujság: a Popoló di Roma.
Csehország - irja· a lap - nagy
betegségét a békeértekezleten kapta.
Hét és fél millió csehnek két millió
szlovákot, három és fél millió néme
tet, hétszázezer magyart rendeltek
alá. - "Gyomortulter/lelés történt". 7'

Ugy látjuk, hogy a nagybeteg "mü
állilm" betegágyánál kitünő orvos
áll: Hitler. Nem is megy messzire
orvosságért. Ott van Karlsbád. A
vize kitünő. A szudeta-németek
pompás adagok kal szolgálnak., .
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Klein Mihály
MINDIG JÖT AD I
Nagy választék arany-, .
eziJsI é 1< S7. e r e k b en.:
Jegygyürük, .p e c s é t':"
l<öves9!Jűrűk', függők,

valódi 14 kar. aranyból.
Szemüvegek minden szemhez.

Napvédö szerniivegek.

K L E I N MIHlÍLY
órás mester.

. ENQRÖD. GYOMAI .
TAKARÉKPÉNZrAR R~;.T.

ENDRŐD.

Fiókintézet : Gyomil. Tel.: Endröd2.

Folyósit rövJdlejáratu mezögaz- .
dasági kölcsöllöket. Elfogad fel
mondás nélkUli betéteket a Jeg-

magasabb kamat mellett.
--------------0.,.
Népházi : Szövetkezetben kitnnö.

friss. 'árukat olcsón kap.

Ó R A T,
é k S z e r t,

disztárgyat,
szemUveget

feltünő

O L C S Ú
AR ON

á r u s i t o kl

S7.akszerü óra és. ékszerjavitás
f e le I ö s s é g mellett

.6ruber Martonné

Az Endrőd-Gyomai TaKarek
pénztár R.-T. ol i n d e n f é I e

ga b o n aneműt
magas piaci áron
Vásá.rolt

II Katolikus N.épszöV'et,;. .
. ség Temetkezési

Segitópenztára
utján mindenki könnyilhet al: elhalá;' .
lozés miatt jelentkezó gondon, meg..

nyugvftst szerezhet magának és
családjának.

Iratkozzék be tagul
Tagfelvétel és a dijak befizetése a~

Endrőd.- Gyomai Takarékpénztár
Rt -nál Endrődön. Tag lehet minden.

14-65 évközötli egyén.
Orvosi vizsgálat nincsen!

Legkissebb havidij 50f."

"A7- Emjházmeg~ei Hötóság·' ..
1238/19.3l1 sz. enged éJyéveJ."

Szerkeszfésért és kiadásért felelős:

WIlLTHIER GYÖRGY

HmlJhkatárs:
CSERNUS M.IHáLy

I--------------:

vaddisznó
700

vadliba
30.000

vadmacska
700

fácán
40.000

Jugoszlávia vadászati
statisztikája.

szükséges anyagi eszközi>kkel rendel- !

kel:ik .
Nem lehet ingallanban részesiteni ;

a többek közölt azt, akinek kél' év :
nél régebben esedékessé váll köitar~ :
tozasa van, aki csődben Vallj slb' "

Tehát mint mondottuk,' irigatlanra I

tgénye senkinek sjnc~, azt legfeJjebb
kérni lehet. Ijyen kérelmet am. kir.
vármegyei .Gazdasági Fel6gyelöség
utján kell a föJdmivelésflgyi minisz- 1
terium telepilési ügyosztályához be~ I
nyujlani. A fenIiekben tájékoztalluk i
az ösc;zes tudnivalókról. Konkrét ké- I

relemmel a M. kir. Gazdasági Fel;; I
figyelöséghez kell fordulni. i

i

Hivatalos összeállítás szerint Jugosz·
láviában az elmul! sze70nban a va
dászatok során a kövelkező mennyi
ségű vadak kerilflek lerilékre:

szarvas . nyul róka vadkacsa
500 500.000 2.000 100.000

ŐZ medve
500 20

farkas
700

II vagyonadó
A pénzügyminiszter a képviselő·

házban benyujtotta az egyszeri va
~yonadóról szóló törvényjavaslatot.
Egyszeri vagyonadót, illetve beruhá
zási hozzájárulást csak azok fizetnek,
akiknek tiszta vagyona meghaladja
az 50.000 pengöt. A vagyonadó

. kulcsa a következő:

50.000- 56.250 P.ig 5.'~%
56.250- 62.500 " 5.25%
62.500- 68.750 5.50%
68.570- 75.0eO " 5.75%
75.000~ 81.250" 6.-%
81.250- 87.500'" 6.25%
87.500- 93.750 " 6.50;)/0
93.750- 100.000 " 6.75%

100.000- 112.500 ". 7.-%
112500-- 125.000 " 7.25%
125.000- 137.500 " 7.50%

. 137.500- 150.000 " 7.75%
150000-- ]62.500 " 8.-%
162.500- 175.000 " 8.25%
175.000- J87.500 " 8.50%
187.5CO- 200.000 " 8.75%
200.000- 225.000 " 9.- %
225.000- 250.000 " 9.25%
250.000- 275:000 " 9.50%
275.000- 300.000'" 9.75%
300.000- 325.000 " 10.-%
325.000- 350.000 " 10.25%
350.000- 375.000 " 10.50%
375.000- 400.000 " 10.75%
400.000- 450,000 " 1t.~%
450.000- 500.000 " 11.25%
500.000- 550.000 " 11.50%
550.000- 600.000 " 11.75%
600.000-' 650.000 " 12.-%
6~0.OOO- 700;000 " 12.25%
700.000- 750;000 ".12.50%
750.000- 800.000 " 12.75%·
800.000- 850.000 " 13.-%
850.000- 900.000 " 13.25%
900.000- 950.000 " 13.50%
950.000-1.000.000 '." 13.75%

1.000.000 pengön Iul 14.-%

A kulcs alkalmazás.a szempontjából
nem veszik figyelembe a kötvény és
részvényvllgyon értékét; a földadó
alá cső ingatlanoknak, valamint a
mezögazdaságiüzemi tökének tiszta
értéke pedig l··'csak"ötnyolcad rész
ben kerül egyszeri va~yonadó köte
lezettség ali.

Gabona-és állatárak. I

Az ulolsó napokban agabonapiacon
a forgalom megélén!;iill azon hirre. I

hogy Anglia nagyobb mennyiségU
buzál vásárolI. Aliszavidéki 80 kilós
buzát 21'70· es áron. fizellék Buda·
pesteiJ. Takarmányárpa 16, za,b 1550,
morzsoJt tengeri 13 pengős áron kell.

A ferencvárosi serlésvásáron a hét
•elején mutatkozó emelkedő irányzat
a hét végén ellanyhult a nagy fel·
hajtás miatt. A prima szedett sertés
(fiatal legalább 120 kilós) a hét ele-·
jén 106-108, a hé! végén csak
103-105 filléres áron cserélt gazdáI.

A borju"vásár is lanyha már belek
óta. Prima szopósborju ára 84-96
fillér közölt mozgott. A silányabb
borjukéri azonban csak 70-80 fil~

Iért fizetlek.

I{özgflzdáságí .rövid
. .... hirek

II Kiskunhalasi Gazdasági Egye":
sület vBsárnnpi gazda nagygyulésén
Marschall., Ferenc': földmivelésügyi
miniszter· nagyszabásu beszédei tar
tott. Hangoztatta, hogya gazda ér
dekképviseletekúgy . tudnak eréd
ménytelérni, ha . a gazdaközönség
felismeri a kollektiv fellépés előnyeit.

Igy ma· már a gazdák egyöntet ü fel
lépésének rendszere csaknem mIn
den ipari növén,ynél meghonosodott,
aminek -az lesz eredméliye, . hogy a
gyáripar-vámvédelmébólll gazdák is I
részesednt>k; ~1Ípri1is 6-án kez
dődött a berlini magyar-német keres
kecielmi tárgyalás. - A berlini
tárgyalásók alkaJmávnl elsősorban a
pagy elvi kérdéseket kivánják tisz
tázni. Ezek közé tartozik a. Idvitel I
s a behozatal támogatásának az a I Telepítés.
rendszere, amely a római paktum

ftlapján' fejlődött ld . Magyarország I .A telepítésröl és más földbirtok
és Ausztria közölI. - Biztató ki-: politikai intézkedésekrölszóló 1936.
látásai vannak a magyar vaj angliai I évi XXVII. I. c. értelmében földre
értékesitésének. Nagy sikerrel hasz- senkinek igénye nincs. Telepítés
nálták fel a márkázott magyar árut I céljaira földet csak kérni lehet.
a gyönge minőségű gyarmati vaj . A törvény 46. § a. értelmében II

feljavitására. - Erdekelt körök
!el~pílés céljaira rendelkezésre álló

bizalommal tekintenek a németor- ingallanokból elsősorban amezögaz
szági faimport rendezése elé. - Uj ; dasággal élelhivatásslerUen foglal.
megállapodl'ls készül a' magyar- és. !tozó, kUlCInösen gazdasági iskolát
nemetorsz"'gi gépipClf !(özött. végze II földmivesek számára keli kis~

Olaszország marhabevifelének 50 biriokokat alakilani, illetőleg meglévö
százalékát Magyarország szálitotta· . lörpebirtokokat. kell kiegészileni. A
- M.egnÖvekedett Bécsbe irá-: Vitézi Rend tagjainak, hadirokkan
nyuló sertés kivitelűn\, az elmult: laknak, hősi hajol/ak és hadigondo-
héten. - Emelkedik baromfikivi- ... .' . '. . '. , zollak fiu leszármaz6iulIk,3Z ~rany

tel ünk a nemes valutájú országok! vagy ezüs: vitézségi éremmel kifün.
felé. - ..április ,közepén lesznek; tetelfeknek kisbirfokban részesitésére
8 magyar-lengyel tárgyalások. Való- ; törekedni kell. A törvényben megsza
szin.ti, hogy új megálapodás a leg- : boll kívánalmaknak egyaránt megfe-
több' kontigens keretét tágitani fog- : 1~lő jelentkezők közül azokat kell in
ja. - Nagy visszaesés mutatkozil, :

. . gallanban részesíteni, akik a háboru~ I
burgn!-jakivíte(ünknél. Az export i ban a harcvonalbeli . szolgálatot tel-
csökkenését azonban ellensulyozza,: jesítellék, lovábbá azokat, akik a há·
az, hogy a keményítő irtint külföld- boru alall vagy béke idején katonai
rör különösen Anglia részéröl nagy szolgálatol teljesHet/ek, különösen ha
az érdeklődés. - A tavalyi 36 igazolványuk varv megfelelő. Az ill
millióról 26-ra esett az elsö I,ét emlitett személyek közül azokat kell
hónap kiviteli többlete. - Hat eisösorban figyelembe venni, akiknek
évi szünet titán Lengyelország uj- 3, vagy ennél több életben lévő gyer
ból szállít fát a magyar piacnak. mekük van.

Len~yelország Svájcban is ~iSérle-1 A rendelkezésre álló ingatJanokbó!
teznl akar a faexporttal. Eleibe kisbirtok mértéket meghaladó, de
lépett a magyar-észt kereskedelmi I 300 kat. holdnál nem nagyobb bir
egyezmény kiegészitő jegyzfikönyve. tokot csak okleveles gazdák kap~
- A Ló~rtékesitö Szövetkezelet hatnak.

pontosan egy évvel ezelőtt alapi- A felsorolt személyek közül jngat-
tották abból a célból, hogy a hazai lan ban részesiteni csak azt lehet:
lóanyagot belsö és külső szállítások J. aki hatósági orvosimegáJJapilás
celja. irii átvizSgálja,' megvá~ároIJ'8, szerint a jelen tÖr\;ény céljának szol·
hogy ióexport-vásárokat rendezzen gálatára egészségi' siemponlból al-
ésa lókiviteJt lehoniJolitsa~ Az eddigi kalmas; .

adatokból megállapithliló, hogy a 2. az ingallanokátengedésre kije
lóegykéz egy millió pengővej többet lölés~ve',megosztasáva! él) íelekköny
juttatott a gazdáinIak, mint a S2a- vezésének elöké~zi!éf;évej felmerülő
badkereskedelem. - Hz angol mOszaki és egyéb köllségb61 'reá eső
piacon a magYéJf mezőgazdasági ki-o
vitelnekmegfelelő árbiztosilás ese- részI előre me~fízeH;
tén még igen nagq lehetőségei van- 3. az ingatlan vételárának legalább
gak. Különösen számilani lehet a vaj I 30 %·Af elöre megfizeli,i!letőlegha
és gyümölcskivitel· fejlődésére. Aj s70nbérlel esetén a haszonbér egy
tárgyalások Angliával hamarosan évi összegét óvadékul lelétbe helyezi.
megindulnak, - Európaszerte ,
terjed a sálj és körömfájás járvány_/ 4. kimulatja, hogy ezeken felül az
1\ határok állategészségúgyi ellen- ingatlan fdszer,elé~h~~.megműveJ~
örzéséf ujból rnegszigorifolták. Ma- ! sé hez, valamint ááiádja'és áilatállo
gyarország terülelén még seholsern I mánya fenn1artásáho7, a legközelebbi
fordult eló megbetegedés. . ! lerrJJég· oct$lltarilásáíg, 'íerje-dll időre a
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A .. katolikus papság
aszociális reformokért

Még mindig alszol?
..'-' ......

tényezők nél is, amelyek a közhiede- szi népes, szegény magyar c;sa~·;
lern szerint politikával nem foglal- ládok. lerongyolódásávaV.i:és,-.•.
kozhatnak. Meg kellett állapitani azt éhezésével szemben egyesek~,

is, hogya hasadás nemcsak politikai aránytalanul nagy jövedelmét.·~~

téren tapasztalható, hanem vallási Ilyen kérdés még az igazság;;':,
téren is, - azzal, hogy a papságot talan kamatszint leszállit~sa,__ a.
Krisztustól, a kereszténységet az magas polcon levők áJlá~ha~- _
Egyháztól kezdik különválasztani. mozásának megszOntetéSe} <a
Az a veszély fenyeget, hogy az nyugati demokratíkus. é$ . pa,.;. .
Egyház multjának teljes félreértésé- rancsuralmi 'államokban' egyá';c
vel és félremagyarázásával pont ránt bevezetett és bevált aa,,::..
azokkal soroznak bennünket· papo~ ládvédelmUörvérzyek m~gillk91(F '
kat együvé (zsidók, liberális nagy- sa, az egyke .JekOzdése,~~•.:
birtokosok, stb.) akikkel szemben kell, erélyes. törvényhozási és;'
évtizedek óta küzdöttünk. örökösödési .intézkedéssel' is;-

Az egész értekezlet leszögezte ma- a kis exisztenciák. níiiJő~pC
gát a nemzeti,. szociális, keresztény megerősitése, elsősorban akón;:>!:'
és korszerüen továbbépitendö alkot- junk~urális ésa kapitalista ,va!".
mányos irány követeléséhez. gyon . igénybevételével. .- .~~.

I. A nemzeti irányt a magyar ka- magunk részéről hazafias örönl'~;~"

tolikus papság részérőlfeleslegesntk mel' és hálával' mutatunk reá,:;
tartjuk' hangsulyozni, mivel az ezer- hogya magyar. Püspöki Kar';
éves történelmi magyar pap mellett még 1935..;ben kijelentette, hogy

egész ·;.IJlpltja, ' .. legk~z~lebhről~. _.az_ .. a.~. ~gy~~~LYa.g~.9f!(~e~~~L~~'~m(
1919/20-as;forradalmi;~ellell'forramil~,:' kOlöhleges~;'elbáíiasban-:-tesz~)1~:,~::
mi idők al~tt 'tanusitott magatartása teni akkor, ha- csakugyan a.
is bizonyságot tesz. Tehát: voltunk, magyar nép szociális megsegi-'
vagyunk és maradunk mindenkor tés.érő! van szó. Kivánjuk gyor--'
nemzetiek. sabb ülemü lelepiteskeretéfJen;'~-

II. Szociálisak vagyunk azzal a a honvédelmi ÖV megteremf6i :::"
komoly határozottsággal, amellyel a sét, a kere~ztény munkástönfe- .,

. Quadragesimo Anno ésa Divini' gek felszabaditását aszoci~l:":~::
Redemptoris kezdelű apostoli kör- demokrata terror alól és ugvan'-y
levelek a szociális irányt meghirde- akkor a keresztény- ésnemzeti~~':

tik, - és akarjuk, hogy ezek az szellemü munkásérdekvédele"t~..
elvek hazánkban késedelem nélküliörvenyeS. "kiépitését:-·· lv1agyar~?:
érvényesüljenek: fajtánk jövőjének . biztositása .

a) A kormányzat ,álffJl kezdemé- érdekében. sUrgetjUka bibor:Os-:/
nyezett reformokat (fötdteherrende- hercegprimás házasságr. töre.;··
zés, hitbizományi reform, telepités, vénytervezetének mieJÖbbipar•• : ~

földreform, a nyolc órai munkaidő lamenti tárgyalását és ugyan.··
óvatos és okos kereszlülvite1e, a akkor a magzatirtásnak gyilk(js~"

legkisebb munkabér megállapitása, sággá nyilvánitását. ésiJyé~tér:~
mezőgazdasági öregségi biztositás, mO, büntetését; :. nemkOlönberij ",;

stb.) felette szükségeseknek tartottuk kivánjuk a zugsajtó éSai'p()r~.'·,

és tartjuk. Ezelőtt száz évvel az nogr~fikus irodalom kiirtását, ft~ '.
elődök áldozatos, önkéntes lemon- kétes mulalóhelyek megs~n·iite.i:L
dása a papitizedrőla nemzeti fejJő~ tését. . - ...</,t;-..... , c'/~"

dés tudatos szolgáhita volt. A Ill. A keresztény irányt S~;nÜst~á.,Ö':.~

nyolcvanas évek óta állandóan olyan királyunk jelölte. ki számunkra. E.b.'. '''''
közéleti irányban haladtunk, amely ben ujhodott meg a nemzet s·' bol~~é
a fenti gondolatokat elinditotta és sevizmus után is, ezért ezt az ircióy(:'
szolgálta. A mi eszményeinket Pro- megváltoztatni, vagy elvizenyösitent~~

hászka Ottokár hirdette és testesi· nem engedjük senkinek. - -.

tette meg. j t IV. Tiszteljük. éi annyira'.kipJl4-ú~:·
b) Vannak olyan K\..-rdések, báltnak tartjuk a szentistvánialapot,.<·

amelyek terén a' kormányzattól hogyalkotmányunk korszerü'fejlész~:'j,

nagyobb határozottságot, jőleg tését ezen az alapon törvénYeS-eó'is''-::'~

gyorsabb illemet kívánunk. Ilyen lehetőnek tartjuk. . ...... :}" ~.

kérdések: a bankok és a kar- A zsidókérdést mi· szoci~Jis~dr~:..
telek megrendszabályozása, a dasági és világnézeti. kérdésenk;'te-::
nemzeti jövedelem elosztódásá- kintjük. Ötven éven átelö~eiiik és
nak olyan érlelmü törvényes mi, az uzsoravilág h~töpoDtja~·'idején'::.
rendezése, amely városon és. Istóczy és kés8bb a Néppárt oldalán.
falun egyaránt lehetetlenné te- . álltunk akkor is, amikor ugy~ól~~ .

merős. papja felszólalása nyomán az
a helyzetkép alakult ki, hogy a régi
politikai pártok és vezelők iránt a
tömegek lJizalmát titokzatos kezek
már korábban is, főleg azonban az
ausztriai, események bekövetkezése
óta megrenditeni iparkodnak. Az
országszerte tapasztalható elégedet
lenség folytán a szélsőjobb és a
nyilasmozgalmak felé terelődik a
tömegek érdeklődése. Látni ezt
nemcsak a munkásságnál, de még a
tisztviselői kar kebelében, sőt olyan

gikusan belátják, hogy nem a vas,
az olaj, él fa,. az állat, az arany a
valódi érték, nem a külső kultura,
nem a müvészet, él tudomány, nem is a
család, a társadalmi berendezkedés,
sőt nem is az állam a - végcél,
hanem mindezeknel< alkotója, lét
alapja, egyetlen valódi birtokosa:
az lsten.

T2 va:\Ondok-ember, beásod ma
gad korlátoltságod, tudatlanságod
söt"t vackába, s azt hiszed, hogya
te falud, városod, arasznyi országod
az egész világ. Hol voltál évezredek
előlt és hol lész az évek milliárd jai
után? !

Életed és a világ minden értéke,
kincse törékeny játékszer az örökké
valóság. el nem pusztítható, nem
változó, .örök értékei mellett. ' '.

.. Ezt akarja 'neked adniKrjszt'u~odlI
Nem kiván pénzt, nem kiván rab-I

szolga-munkát, nem mint zsarnok
kénym akar uralkodni fölötted. Szí
vedet, jószándéku melléállásodat, ir
galmas és bőkezű jóságáért hüséges
szeretetedet kéri.

Rendezd földi életedet az Ó igaz
ságainak érvényreiuttatásával, meg·

,'·Iásd, nyugodtabban nézhetsz jövőd

alakulása elé.

Krisztus örök országában nincs
éhség, nincs könny, sem bánat, sem
csapás, sem nyomor, ott a kielégü
lés és boldogság verőfényében sűt

kér~zhetsz mindörökké.

És mégsem nézel reá? Mégsem
közelit~sz houá?

Még mindig alszol?

'}\ mai zűrzavaros, kétségbeejtő

lármával tarkituft, nyugtalan világ
nagy átalakulások, s megJepó vál~

tozások előtt áll.
1\ megélheté~, a nagyobb darab

kenyér, az anyagi jólét biztositása
hihetetlen erőfeszit~seket tesz ti tár~

sadalom egész vonalán.
'Hogy ft rövid emberi élet válto-'

, za'tosabb, fejlettebb, vidámabb és
gazdagabb legyen, enn~k szolgála
tába állitják a7. államhatalom min
d~n eszközét, fi közgazdaság min
den értékét, a politika minden agya
furtságát és leleményességét, sót a
kultura és technika minden ered
ményét

.Célkitűzés: közelebbről az egyen
érvényesülése, érdekeinek szolgálata,

~ távolabbról - mint cégér - a ci
~.vlliz~~l~ .á!talánosi!ása, .magyarán az I
E: ..~nyagi haladás" elősegitése. .
, '.. Erkölcsi értékek, lelki emelkedet!
~ ség, természetfölöttiség másodlagos
l

; jelentőségű, J1em "arany értékek".
t }\. faj, a vér minden, akárcsak az
f állatvilágban..

~ . Nagyjában ezt az eszmekört fut
t ják a különféle társadalmi és poli-
~ , .

:~ tikai, bár egyéb vonatkozásban ~lIen-

~: tétes irán!.jzatok.· - Csakhogy az
iegylk "vörös", a másik "barna", a
t harmadik "zöld~' szint alkalmaz
,,,görögtűz" fényeként.

.~ 1\. könnyenhivők és rövidlátók 
tJátV8 a csillogó társadalmi életet. az

.~ ..

!impoz:áns anyagi és technikai kul-
{turát, gyorsan bedülnek és az em
. fberiség boldog otthonának megte
f'remtését tőlfikvárják.
:~ ;1\ bölcsebbek é.. gondoikozók 10
~
~~......----_...._----------------=._-
~~

i
f
'.~

,r
j

.~

{'Pehm József zalaegerszegi pre/á
:~tus-plebános az ország minden vár
':{pleg-yéjéből átlag 3,- 4 papot a fő~

~~\-árosba értekezletre hivott.. A hivó
·;i.i,sz·óra· mintegy, 70 plebános és más·
:~egyházi tisztséget viselő pap jött
ieg>;b.e s .~ helyzet alap~s megt~r
'r:gyalasa utan az egybegyultek az üt
{következő közlést juttatták el a
. Magyar Kurir utján' a nyilvánosság
. számára:

.AZ9rszág minden egyes vidéké
nek egy-egy, .a viszonycikkal is· 1
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Krisztus s,zól az Eucharisztiából:

A XXXIV.' Eucharisztikus
",,' Kongresszus programja

Hz ünnepségek idörendje

'~... vérző templomkövek, golyózáporIói eltorzitoft feszületek, ledön
tött Krisztus-szobrok, meggyalázott szentélyek, átszúrt szentostyák bori
tanak fekete árnyat eucharisztikus arcomra mindenütt. Elhurcolják a
szentélyből az imádkozó embereket, fehér lelkeket és liliomos szüzeket
folytanak vérözönbe, akiknek egyedüli bünük az, hogy szerettek engem...

Tengernyi árulóm van s ma nem egy, de millió és millió lándzsá
val vernék át szivemet és száz halált itatnának velem a kinok epéjével.
Százszor és ezerszer förteimesebben gúnyolnak ma, mint valaha!

Miért nem szeretsz legalább te igazán 7 Miért nem érzesz velem
oJy mélyen, amennyire embersziv csak képes? Miért nem sietsz hozzám,
mint gyermek az atyjához, akit szeret s akit megbánlásokért engesztel
ni igyekszik 7'

Miért nem vagy élő örökmécs oltáromon? Hüséges, ragaszkodó,
. engesztelő fény?

Miért nem vagy élő szentély, ahonnan sohas~rn űznek ki ... 7"
(Tarnóczi: Az Eucharisztia fénykörébe n,)

nemzetek szentmiséi kijelölt templo~

maikban. D. e. 8 órakor: Honvédek,
rokkantak és tüzharcosokközös eí.l..';
dozása a Hősök·terén. A szentmisét
Gerlier Péter biboros, érsek, a szent·',:
beszédet Hász Istvántábórr· püspök .....
mondjá. -:- A magyar fiuifjusági'
gyülés az Unnepi Csarnokban Szmre':'
csányi Lajos egri érsek és József
Ferenc főherceg e1nökléséve1.· Sió- ,.'
nokok: Hudyma Emil c. kimonok,
Csik Ferenc orvos, olimpiai bajnok,

,Timkó Imre gimn. tanuló, és Tóth
Sándor munkásifju. - Euharisztia és
a katolikus akció. Gyülés az Ujvá
rosházán (IV., Váci-u. 62.), Glatt~

felder Gyula csanádi püspök elnök
letével. Szónokok: Schmidt Sándor
bányaügyi főtanácsos,Korompay Ká- ,

. roly kórházigazgató, BornelT1iszaGéza 'C,

iparügyi és kereskednlemügyi mi: '.' "
niszter. -- Eucharisztia és a család.'· :
Gyülés a Szent István Társulat disz
termében (VIlI, Szentkirályi-u; 28.)
gróf Zichy Gyula kalocsai érsek el·
nöklésével. Szónokok:.· Radocsay."
László főispán és Czikéné Lovich , .
Ilona. D. u. 4: órakor: ll. Nemzet .... ,
közi gyülés' az Ünnepi Csarnokban.
Szónokok: Imrédy Béla gazdasági ,:
miniszler és Audolant, Blois püspö- ."
ke. A két beszéd után a nemzetek.
képviselőinek rövid felszólalása. Este
9 órakor: Nők szenIórája II kijelölt'
templomokban. Éjjel 10 óta 45perc.:.·'
kor: Pérfiak éjszakai szentségimádása :,
a Hősök-terén. Vezetik: P. Bangha';'C_
Béla S. J. és P. Csávossy Elemér '..
S, J. A szentségkitételt Glattf~lder.~'"

Gyula csanádi püspök, végzi. Ejféli'
12 órakor szentmisét mond Gomay o':,
Thomas Izidor, Spariyolorszag' pri·:',~
mása.' ' ,. ':"

Május LS.. ' szombat. : ' .
Reggel 7 órakor: Valamenny'i,'

templC'mban ájtatosságok a misszió- .
'lért ó D>eo.·q 1 órá:kor=a',köv~tkező'"

gyülések lesznek :.MagyarleánYifjti,.··
sági gyülés az Onnepi Csarnokban,. :
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök ,
és Auguszta főhercegasszonyéJn~~"'" ,
lésévei. Szónokok: Széll Józsd bel: .
ügy miniszter, Pohl Sándor" polgár-'
mester, Kriston' Endre püspök; P"
Kerkay Jenö S. J. Déli 12 órakor·'
Görögszertartásu misét mond Mel1es, ;
Géza kanonok a magyargör.-kat., "
p!ebániatemplomban.· (Rózsák-tere.): ,

('D. u. 4 ..órakor: IJLNemzetközi gyl1';~~::('
'lés az UnnepiCsarnokbáil.Szói16."'-'
kok: Kállny Tibor ny. miniszter: és ';, ;'-;j
Scolt József angol ügyvéd. A nem.:: '
zetek képviselöinek rövidfelszólalásai .
után Serédi Jusztiilián biboros-her~

cegprimás mondja il záróbesiédet. ,
8 óra 30' perckor: Szabadtéri hang.:.:.' )
verseny,· a lecsapolt városJigeti-tó ,,_'
lerületén, 9 óra 30 perckor: Fogadó- '.
est a Parlamentben. " ' ,

Május 29., vasárnap. . " ,':
Reggel 6 órakor: A katolikus ag-'!;~;

rárifjusági legényegyesületek diszgyil- .-,ds
lése az Onnepi Csarnokban. Szóno-,: '-,\
kek: Gábor Miklós agrárifju, Mars~. - .<:
hall Ferenc fö!dmiveJésügyi minisz•.. ,'...;
ter, .Ugrin József. a mozgalom'ügy~ : ~~

vivője, Farkas (iyörgy titkár, Pár.': .'~'.•
kányi J. agrárifju és P. Kerkay Jenő'

S. J. D. e. 9 órakor: A pápai le-'" '~'=:

gátus ü' mepi szentmiséje és a kong- .:.. ,'
resszus résztvevőinek közös áldozása "
d Hősök-terén. A szentmise. utáÍt :, C'(,
esetleg XI. Pius pápa rádiószózáta.' ,;
D. u. 4 órakor: Euclzairsztikus kör.:....'~ ,,:,,:
menet a Szent István bazilikából lJ: !~}!'/'

Hősük-terére és az Eucharisztikus ,'~~

Kongresszus befejező ünnepsége. A' ",'
Hősök.terén Serédi Jusztinián bibó·~ '·l

ros-hercegprimás és Pacem' Jenlr;(
biboros, ll. pápa legátusa mondanak' T~~
beszédet. "

Május 30., Hétfő.,. "
D. e. 9 órakor: Szentmise ,az,

szágház előtti téren a Szent)ó'
kitételéveI. Utána körmenet a' Sz
Jobbal a' Hősök-terére. .,,:. _" '.

5-én, d. u. fél 4 órakor fartja havi-'
összejövetelét a polgári iskolában,

Killterüléti szentmisék. MIljus 22·
én az öregkerli kápolnás, május
29·én a csejti;' junius 6--án a varjasi
és öregkerti, junius 12·én a polyák
halmi és fanitóföidi, junius' 19-én
az öregkerli, junius26-án a csejli
iskolában mutatunk be szentmiséket.

Vizsgálatok. Az elemi iskolai
vizsgálalokat Ptinkösd hetében tartjuk
a polgári. cs iparostanonc iskolára
csal< junius második felében kerül
a sor.

Pünkösd ünnepén, d. u. 4 órakor
a kongressLUsi résztvevők beszá,
moló érlekezletet tartanak az iIIhon·
maradt hiveknek budapesti élmé~

nyeikről és tapafztaiataikról a pol~

gári iskolában.

könyvfdr,.A Katolikus _,Népház
közmÜvelöd~si ,könyvtáráb~~~ kilünő

ésÚasznosan siórakoztafó könyve
kel kaphatnak olvasáRra - néhány
fUlér használali dij fizetése ellené
ben az olvasniszeretö. hive:'. 
Könyvtár 'óra minden csütörtökön
d. u. 7-9-ig,

Hóman Bálint kulluszminiszter és
Heylen Tamás namuri püsp~k, az
Eucharisztikus Kongresszusok Allan
dó Bizottságának einoke. Végül a
pápai iegálus intéz szózatot a részt
vevőkhöz. Este 10 óra 15 perckor:
Magyarország kormányzójának foga
dóestje a királyi palotában.

Május 26. Áldozócsiitörtök,

D, e. 9 örukor: Az Ifjuság és (IZ
elsőmagyar zaráTldokcsoport áldozása
a H6sök-terén, Aszenlmisét Verdier
János biboros, Páris érseke mondja.
II óra 30 perckor: Papi eucharisz
tikus gyüiés 3 Szent l!'tván Bazili
kában. S:;~énokok: Pacelli Jenő bibo
ros, pápai legátus, P. Charles S. J.
(Uiwen), Kelemen Krizosztom panon
haimi főapát és Heylen Tamás na
muri püspök. D. u. 1. órakor: I. Nem
zetközi gyüiés az Un nepi Csarnok
ba~. Szónokok': Heylen Tamás na
muri püspők, Tóth Tihamér pápai
prelátus, egyet. tanár, gróf" Della
T one, az Osservatore Romano fő

szerkesztője. Rövirl felszólalások a
nemzetek képviselői részerő\. Este 8
órakor: Eucharisztikl.ls hajókörmenet
a Dunán.

Május 27., péntek.
Reggel 7 órakor: A résztvevő

EDUh8zi hirad8s.

Mindössze egy hét választ már el
minket a magyar fővárosfalaiközött
lezajló világesemény : 'az Eucharisz- ,
likus Vil~gkcILgn",s3zu5 ünnepí heté- i
től. Ennek a kevés nemzetnek osz
tályrészül jutó és az egész világ fi
gyeimét hazánkra irányító emléke
zetes ünnepi hétnek programmját az
események időrelldjében a% alábbi- I
akban ismertetjük: I

Május 24,., kedd.
D. u. 6 órakor: Ud'/özlő est a

pápai legátustiszteJetérc az Ünnepi
Csarnokb<1n. Beszé! Kánya Kálmán
külügyminiszter a kormány nevében
és gróf Zichy János, Az Aclió Cat-
holica. részéről. '

'. Május 25"sz~rd~~ "
D. e. 8 órak~H: il. Szent Islván ;

Bazilikában a kongresszus részt ve- I
VŐléÍ't~ sZentmisét mond Serédi Jusz
tinián biboroshercegprimás. D. ti • .:1
óra 30 perckor: a kongresszus iifl

nepies megnyitása a Hősük tereti. A
pápai bulláI felolvassa Meszlényi
Zoltán: sinopei püspök. Beszél: Se
rédi Jusztinián biboros-hercegprimás, •

mindenki . liberális', '-zsidóbarát volt
, az,eg~sz"; ~rszágba~<~ általunk tá
mogatott':Kereszténypárt- hozta" az
egy~~le~__:Jajvédö: törvényt, a nume
riiS'~:cliluslist, viselve ennek ódiumát

, milid::~,a "Olai ri'apig-'c:AS'f~ntemlitett
miii'clégy.~~~ pártmozgalmat, továbbá
a fogyasztás.i..és hitelszövetkezeti há
IÓZJltQl más?_~al, együtt elsősorban
mi '.épifdtük ki. c·" . , "

Elhatározta az értekezlet, hogy
fenti'állásfoglalását alkalmas módon
eljuttatja az., egész magyar papság
hoz'll~mkülönben a Kereszténypárt
hoz, ,cá' Kisgazdapárthoz és a belőle

kiy~I(R~~ovszky-csoporthoz, továb-,
báa:inágyar királyi Miniszterelnök
höz. ' Bemutatják a Püspöki Kar tag-

.jairi~&"is~'és' ez: utóbbi, tettük főleg

annak: kidomboritását célozza, hogy
az egybegyültek semmit nem akar
nak tenni, a: jövőben sem, amit a
Pü~pÖRi -J<ar~,'tagjai .l~alább utólag

,nem':-:ttidná~ak~ ':"::~" ':,- , ' ,Május 15~én, Nep. sz.- Jánosün·
nepének előestéjén és egész nyol.

<,' .','::-.' ::' ',' cadán át este 6 órakor körmeneles
:_;t.t'~rl~,mágadhoz l, : litániát mondunk a nep. sz. jános

T~stJé~ I i',:<:;<', -: ' " kápolnában.
iJiért áilitas'-:'.Jiarácsonyfát decem- Május 23, 24 és 25-én reggel 7

bei~'25-irl:'?::::"';;:'- " : " órakor keresztjáró körmenetet tartunk.
"~BJ~cihyárii"a;ért, 'mert~Ist~n';ÖrÖk' . Május 27-én s7.enl 'kilencedet

Fiának' születése napján az emberek ktzdünk - régi szokáshoz hiven
i9!i~hódoln~~a~ Szeretet megjelené.., - a Szentlélek tiszteletére. I
s~ne~ 'és, ezért.te: is :ünneplóbeöl- .. Máius 31-én' este fél 7" órakor I
tÖzöi.:.,családoddal együtt a bethle-.,
he$(Kisded tiszteletére. - ,: mondjuk az idei utolsó májusi litá·
" Miérttes'Úd, ha nem hiszesz' az niál szent beszéddel és kürmenetlel.

"Istenember" 'születésében? I Május 22-én d u, fél 3 órakor
'Husvetnapjált 'te is elóveszed végzi havi ájlalosságát az Ollár

ünnepló: ~; 'ruhádat,' munkaszünetet egyesUlet,
"tartasz,~~husvétisonkát eszel, locsol- .Ugyanezen napon d, u. fél 4
kó(}~~ já~sz, vagy,. jártál. . órakor a polgári 'iskolában jönnek,

,Miért teszed· ezt,' ha az öröm és össze a budapesti eucharisztikus i
init\dát~~obog~ hitével nem tekinteszkOngresszusra utazó összes" jelent-

'. '!!J~~~~~;~t,J,~~J!.~Ir.~r,'J;~r·,Q~'('''-('\:-' ;--.';;~'~~\, 'kéiök,::~'b:og;;:'-~z<,).nduiás;'&::.a, ..,p'esÍi
~(:Yag~r~tlf.clatlCInu' ;;majmolod" hit.: '
valló' embertársaidat, vagy" rossz/li- tartózkodás id~jél, módját ' megbe-
szerilü'~képmlftc;ztó vagy, mert nehogy széljék,

,megs~gljaoak·~embertársaid; ünne- jézus Szive Szövetség "Leány-
p~!~~~()IY<lm,ak,~t-,ne~ hiszel vagy csopor I ja" juniuE 2- án d. u. fél 6,
n~mL;s:ze:r~.ís~ I ",:,~ . '. ' a "Férfi- csoporlja· junius 4 én d. u,
, B.ecsületes ,ember" nem. alakos- fél 6, az "Asszony-csoportja" junius
kodíkt.< :,0," ''-' \~:' . ,

",'-IJ~g)f,{i'lIerísége:riijJlltah :-'~Krisztus~ ,
nak; 'hogy: rád, ismerjenek es· kerül.;
jenekazok,kik"ószintén és becsü
let~~~tl.~\-y~m~~,,){ris:2itus,isten~égét.
Mondd>kl batrBn,chogy te nem ke-:
resztény; te pogány" vagy I ,.1", •.

Htt :azo~ban ugy' érzed; hogy az
élef fórgBtagában jó' meghuzódni a
viharokaLlecsendesitó és. az embe
riséget f~nn.tartó; tápláló ,Krisztus
mell~ft;, akkor ne légy,áruló és gyáva.
hanem b'~r büneid a' hegyek csu
csát 'haladják' is felül, jöjj bünbánó
szivveI'Hozzá,· ki senkit el nem
utasi~ -senkit meg :nem vet, hanem
mind~nldtmagához ölel és megse
git,aki:ió ;gzándekkal közeledik ir
galm~s ,szivéhez ! '

ir világot' teremtó és fenntartó
Isten hatalma végtelen,

;De"hasonlóan minden/wtó es vég
telen az aszeretel is, mely Istent
arra birta, hogy egyszülött Fiát el
küldje a földre érted, értem, mind
nyájunkért, akik lelkünket, éleWnl,et
tóle-kaptuk> '

lsten jósága '. nem ismert Izaiárt a
Kálvárián :és nem kisebb most sem
amikof'IÍap-mip 'után a' fÖldre szál!
QS az: ,Oltáriszentség , valóságáhan
várja :hódQló imádásodat. I

Miért.' nem" jössz', ,hát Hozzá?
Miért neni nyitod :~meg ,szívedet
eI6tté-?·:Mi~rt' késlekedel, ' amikor
mindig 'vár"reM és keres .téged! ?

1\ világ :-minden tájékáról jönnek
k~szörJtenCa:Kdsztus királyt l

.,Testv.éd Te elmaradnál ? Te nem
vag!! !<ereszt~nll, a~a~ .Krisztus kö-
vetójé'? f -. '(' ,



Hármas-Körös 3;,' oldal.

Iparos triduum Tiszánluli kivánalmn
élnek vele I Ne csak hirdessék az
országházban, politikai gyiiléseken
a "keresztény" ir:ányt. és jelszát,.de

.. 'ApTilis utolsó napjaiban komoly, valósi/sák is meg a I.eresztény er~
magábaszállt férfi':'sereg vonuJt ko;-

köles tÖlvényeit a közélei minden
~ ián . reggel és késő este a templom

felé. Endrőd iparos társadalmának' viszony.latában.Amig a régi libe,..
rális törvények kötik gúzsba a

szinediiva, öregje és fiatalja igye,..
keresztény biróság kezét, amig tár~

.. kezeit az lsten házába, hog ll ott
::J sadalmi igazságtalanságok állitják

. hallgassa dr. vitéz Kárpáthy Krav"
ján'izky Mór premontreí rendi ka~ szembe egymással a magyar faj,..

testvérek tömegeit, amig nem -ér,;.
nonok, theológ iai tanár méJyen-

vényesül Krisztus szeretet- parancsa
szántó, . meggyőző és ébresztő be..
szédét ·a krisztusi hit legfontosabb és erkölcsi törvénye egyénben,

családban és a nemzeti élet min,..
kérdéseiről. 1\ nép tóbbi fia okul-

. den megnyilatkozásában, addig ke
hatott iparosaink hüséges kitartásáu
ht'lvalló példaadásán A csekély resztény irányzatról nevetséges do-

. . log beszélni. Az Eucharisztikus
·számban elmaradottak pedig bi-

Kongresszus imponáló ereje és
zooyára bánják és hanyagságukat
szégyenlik. Az. április 30-án este hatása uj krisztusi élet fakadását

indítja meg á világ minden részén;
7 órakor tartott befejező szentbe"
széd után gyertyás"körmenet nyitotta . de elsősorban kel/, hogy kiváltsa

ezt a magyar férfivilág százezrei"
rnl.>g az egyházközség "eucharisz-

bEn. Ujjászületést, lelkiébredést, ön~
tikusünnepségét". Közel 3000 fel-

tudatos hitvallást és bátor kiállást
nőtt hivő vett részt buzgó imádás

kiván ma Krisztus minden katoná
és éneklés mellett Krisztus király
dl d· l t'b bá d 'I tá' jától, aki nem gyáva és nem árulÓ

lJ a mene e en, r a e u nt
a legszentebb eszmékhez I

esőzés távollarlotla ti tanyák népét
.. Este 8 órától, éjfélig négy szent- Nagy éljenzéssel jutalmazta a

ségimádási órát tartottak külön~ hallgatóság Somogyi lelketrázó be"
külön a férfiak, legények, leányok szédét, mely után Csernus Mihály

.és asszonyok: - vitéz Kárpáthy· apátplebános zárta be lelkipásztori
Krayjánszky. kanonok, Fetzer József SZli!retettel intő és buzdító beszéd"
esp~res és Csernus Mihály apát~ 'del a himnusz énekével végződö,

plebános vezetésével. eseményszámba menő, kitünően si~

Má ' 1 ·é k-" t 'Id keriill és sokáig emlékezetessé ma-JUs "n a ozos szen.a 0-
záson 900-an járultak az Ur Jézus radó ünnepséget.

szent testéhez. Délután féJ 4 órakor hatvannégy

Délelőtt t t órakor nyilvános sokgyermekes édesanya kilüntétése
..4pdqló.-:AnJ1ep.~yt,~ ... : Jartottun~_Jl és megjutalmazása tette fel 8 koro":

"nát it Sierete! ünnepség: é're~" ...községháza udvarán többezer hi-o
vŐ részvételével. Fetzer József es- Endrőd község "Zöldkereszt-se"
perés·. megnyitó beszédében az gitőegyesülete" 21, a Stefánia-Szö
eúcharisztikus világkongresszus ie~· vetség 4, a Vöröskeresztegylet 4,
lentÓségét. és 8 katolikus magyar- Csernus Mihály apátplebános 35
ság. lelki részvételének, erkölcsi' fiatal anyát juttatott tiz"tiz-öt pengő

ullászületésénekszükségességét han- értekü segélyhez, akik 1928 óta
goztatta. Az Tparosdalárda és Szenti legaldbb 5 gyermeket .hoztak a vi
Imré:'énekkur tfigjaiból aJak1JIt nagy, lágra. Valamennyien nemzetiszin ,
énekkar pompás éneke után dr.. szalaggal diszltett szép érmet is;
Schaster János. postaigazgató mon~ kaptak, hogya falu népe kellő:

dott. Jeny.ügpzö hatásu, gy"ujtó be~, . tisztelettel· tekintsen aZOIT' áldoza-'
szédet .ti hitvalló, öntudatos kato" tosleJkületü, házassági esküjökhöz:

. J1kusférfi kötelességéről az eucha"· hüséges, hitvestársi és anyai mél
risztikus Jézus iránI. li mélyen át-· tóságukat semmiféle társadalmi bü"·
érzett és átélt vallásosság nag4- nöús és lelk·elfen. visszaéléssel be:
szerü megnyilatkozáSia volt a be- nem mocsk-oló derék magyar angák"·
széd, melyvilágosan. elénk tárta ra, akik Istentói nyer! .és nemz-et
8Z Igazi, százpercentes katoJiku$ fenntartó hivatásukat· - valóban a'
férfiu és c!;aládapa életcél ját és keresztény erkölcs tisztessége és
legfőbb' hivatását. puritán nemessége- értelmében, tól-·

Jlzénekkar a .. Chistus vincit" tik. be.
kez~e'tü éneket intonálta, majd dr. Elszomoritó, hogya jelentkezők

Somogyi Istvdn v. képviselő, a ma- kÖJ!:ötl egyetlen kisgazda fele6c2ge'
gyar· katolikus közélet egyik kiváló nem v.olt. Iparos neje is cSElk,kettő,.

vezéralakja mondta' el gondo 311'*" tanult emberé pedig csak egy; Ko-'
ban gazdag, meggyőződésteljes~ün- vács Mátyás ig.azgatótanitó felesége,
nepi beszédét. Éleslogikikával tárta. aki méltán kapta a kítünte.tésiér
fel katolikus' vallásunk isteni ere- met, mert II év alatt hat gyerme
detét,tanitásának tökéletes voltát, k~t hozott a világrB.
Kl'isztus kegyelmének'gazdag folya- R község előljárósága Kalmár
mát a bünbánó; Istenhez meg térő Imre biró és Pádár Miklós jegyző,

emberek"szivébe.Jt katolil<us em~ fi Stefánia-Szövetség Alapy Andor
berek százezr.ei, nem. tudják, mit elnök, a, Vöröskereszt"liók Cseh
kapl~.... tulajdonképen Krisztustól, József dr. községj orvos vezetésé
mily dr.ága. kincset. őriz és oszt vel vett részt a fölemelő ünnepé-

..nap"nap; u.18n a világ minden tá~ lp:;'.~9..en Csemus: MJhály apát,..
jékán a; .MegváUá. Jézus .egyetlen plebános mondott dicsöitő beszédet
údvö.litó;·szen1egyház.3 könr.-elitésé- "a házassági tiszta élet és anyai
veJ. És· mert. nem tudják, . nem is hivatás vitéz k8tonáÍfól'~.

A Nemzeti Egység endrődi szer
~ezete nagyválasitmányi üiésén az
Alföld, kiváltképpen pedig aTiszán
tul életbevágó kérdéseivel foglalkozó
határozati javaslatot fogadott el és
elhatár.ozta, hogy azt fel terjeszti
Darányi Kálmán miniszterelnökhöz
és. hasonló állásfoglalás céljából meg
küldi a társszervezeteknek. A hatá
rozati. javaslatot teljes egészében
alábbiakban közöljük. c

Kegyelmes Urunk I Nagyméltósá
god vezérsége alatt müködőNemzeti
Egység Pártja endrődi szervezetének
nagyváJasztmánya részletesen tárgyal
ta az ország egészséges fejlödését,
erkölcsi, gazdasági és szociális vo
natkozásban valóságos "belső revi
zióját" eIőkészitőés megvalósitó
"Dardnyi reformokat", azok gyors és
sikeres megvalósitásától a keresztény
magyarság világnézeti és anyagi meg
erősödését reméli, s ezért teljes hi
zalommal tekint és Isten áldását kéri
Excellenciád nemes, korszakos jeleri
tőségü kormányzati munkálkodására.

Nagy megnyugvást keltett a ma·
gyar falu komoly életfelfogásu, se
rényen dolgozó rétegei körében
Nagyméltóságodnak azon bölcs és
igazságos inditékokonalapuló tör
vényjavaslata, hogya társadaJmi rend
és béke érdekében "B. listára" he
lyezni kivánja több vonatkozásban
azokat, akik ugy a világháboru alatt,
mint az(követőlega konjiJktura Í(~

ritett asztalai mellett ültek s csak
morzsákat hullattak a nyomorgó
"magya.r Lázárok " millióinak. Bár a
hadinyereség leadáSától menekült
béke-vámszedők erélyesebb elbánást
s a javaslat általánosabb kiterjesz
tését érdemelték volna, bizunk Nagy
méltóságod bölcsességében, nogy a
törvény gyors és· kemény végrehaj
tása· megnyugtatja azokat is,· akik
most csak félrendszabálynak tartják
a· tÖTvényjavasktot.

Mélységes tisztelettel s az ebből

fakadó őszinte biudom hangján bá
torkodunk fdtárni Nagyméltósá&\....J
előtt. a Tiszántul népének alázatos
kérelmét is..

A kis ha~zonbérJefek sürgős beve
zetése és a telepítés igért kiterjesz
tése, mellett, er-öteljeseDb· meg~ndi

tását kérjük a szikes-területek javi
tásának jelentösebb'tíllamkölcsőTuzyu j.
tásával. A mai munkabérek· mellett
katasztrális holdankint legalább 160
200; pengő kamatmentes tíz' év alatt I
térítendő kölcsön szolgálnáerőtelje- i
sen a közgazdasági szempontból
rendkivüli fontos munka' meginditá
sáto

Hangot kivánunk adnia Tiszánfn!
valamennyi vdrmegyéjében feltörö pa
nasznak, mely az állami utak építé-'
sénél - a Dundntullal szemben 
mindig mostoha, mé/tánytalan elbá
ndst látja és tapasztalja.

Nemcsak közgazdasági, de a vál
tozott külpolitikai viszonyok miatt
is kivánatos, hogy a Tiszántul ke
mény magyar népe anyagi vonatko
zásban is támogatást nyerjen az or-

. sz-ágos ésbekötö utak intenziv.ebb
kiépitésével. '.

Amunkaalkaltnak -g'yöker-es;bizto
sitásának alapfeltételét az· .Á'rm-ente
sitő Társulatok alapos rcfor.rnjában,
tisztvise1őinek az államiakkal egy'.en
lő elbánásban s a leapasztO'tt. 'ma- .
muth-fizetésekböl felszabaduló tekin-·
télyes összegnek a - doJogi kia'dá-'
sok fedezetéhez való kapesolásában
látjuk s ennek megvalósitásár.aNagy~

méltóságodat alázattal kériük. .

Munkásainknak fClujjtani. bátGl'ko
dunk azon régi kérelmtt is, hogy az
állami közmunkdk "luízilajl\ a.nye
részkedő vállalatok teljes kizárásával
v.égeztessenek. A megtakaritott .pr.o
fit" az államnak is, az egész mun
kásrétegnek is nagy anyagi eJőnyt

jelentene.

Alázattal kérjük ExceU~nciádát,
hogya külkereskedelmi tárgyalások
alkalmával rendkivüli fontosságot
méltóztassé"k tulajdonitani akisipari
társadalom azon méltdnyos óhajá
nak, hogy a "csere-druk" jelenté
keny mennyiségben legyenek olya
nok,ameJyek olcsóbb nyers anyagoi
szolgáltatnak akisiparnak.

Föltétlenül jogosultnak tartjuk á·
tisztviselő-társadalom alsóbB fak U

tizezreinek azon régi kivánságát,
hogya" Tamássy-fele" törvény mó-.
dositiJssák: az alsóbb és fetstJ fiZe..

.tési osztályokban"élök ,'dlápjT'zelese·
ardnyosittassék a békebeli szinvonalon
s a kisebb alapfizetések Uetfe2feiése
mellett:arányosan· növekedjékfl'CSGlddi
pótJekok összege./:

Végül· a mezögazdasdgi terme7<eink
további hasznos és elönyös éi-tekesi..
tését bátorkodunk NiJgyméfto'siígod'
atyai gondjaiba ajdnlani. Az utolsó
hónapok aggasztá:m liefbly&solják"
kisgazda'. tómegeink- ltangula:táti-tud-·
juk, . hogy ezt a: ~ülpoiHik:ai ..~é~ " .
nyek ok-ozzák, de a tovább-i'esést a

. kormány· hatékony és· gy.Olll'. Kö~e~.

munkálkodását:ól reméljük. valam:eny
nYIen.

Nagyváksztmá'ftYunk.ke~lné';
zését kéri Nagfméitóság-.zdiökf ·.~zé..· '.
leskörü, e1öterjesdéséért,. ·de mint'.
programjának hitVBnói;· tÖl'etwéSeinek
hüség:es katonái, az .ellensé~'m-:-:
Jatok öntudatos védgátja.i;;cllaki óugy ,
tudjuk pártunk tagJainak számát-"Di- .
velni és jelenleg:i tagJaitndndeD~-'r

rühnérIy.ek :köz·ö1.t megtartafti,lia,'hi~:~;-:

vatkozhatunk előttük, Nagr-méhcisá
got~ .általáoos g.()l)dosk~sára.",mm-'
,d.enkit meghallgató jósá~',~-:~:.:

ségére: és· minden', mag~al" vidék,· ,és
meHányos k-érelem, felkarolásárai.. ~ ..

Amidőn ismételten mély h'6'dohll
tal· köszöntjük.' Nagymé'l::tós8g'Odat,
vagyunktÖl'hetetlen hiiségün~ <és
kitartásunk hangsulyozásaval:i aláZa·
tos katonái: .. ' .

KALMÁR' IMRE· '.

elnök.

KLINGHAMMER LÁSZLÓ
titkár.



Hárm8S...l{örös Endrőd, 19M. május.J5.

Majd dr. Darányi Kálmán minisz
terelnök, továbbá dr. Marschall Fe
renc földmivelésügyi és dr. Reményi.
Schneller Lajos pénzügyminiszter le
iratát hallgatta mega törvényható
ság. Székács István biz. tag inditvá
nyára a közgyülés ragaszkodó bi
zalmát előlegezte az uj kormánynak

.és nagy örömmel látja a kormány
gyors munkáját a győri programm
megvalósitása érdekében.

Több, közérdekü kérdés foglalkoz
tatta még a törvényhatóság közgyü
lését, mely a déli órákban ért véget.

MozgOIó1ás R felsöházi póttag
választása körül. Beliczey Géza
felsőházi tag haliilával helyére Har
sányi Pál póttag nyert behivást a
felsőházba. A "Békés" c, vármegyei
lap . közlése szerint - bár még
messze van a döntés, de már is meg-

. indult a mozgolódás. A jelenlegi
helyzet az, hogy a jelenben egy ren
des tag békéscsabai: Szeberényi La
jos ev. esperes, a másik gyulai:
Ha..'~nyi Pál ref. esperes.

A törvényhatóság vidéki tagjai
. már ;nost a közgyülésen' tárgyalták
egymás közölt, hogy uj tad az igaz.
ság és méltányosság szerint sem
gyulai, sem csabai, hanem a járások
valamelyikéből lehet. .

Mivei ugyanis a két felsőházi ren
des ta~ közül egyik a református,
másik az evangélikus egyház vezető

lelkésze, s ez ideig mindig a két I
megyei város adta a felsőházi tago
kat, a viszonosság és belátás azt ki·
vátlja, hogy legközelebb a vidék já
rásaiból, s. ,a .katoJiku~ egyház',arra'
érdemes lelkész tagjai' közül k~rül-:
jőn ki az uj tag.

<> SCHUSTER FERENC államilag
vizsgftzott fogász Gyomán, Kossuth'
Lajos utca 36 szám alatt (Herdi
ház) fogászati müködését ujból meg
kezdte.

Jrtak a Nemetországi munká
sok. Bartha·' András (Ermsle en,
Malzmühle), Giricz Lajos, Dobai
János, Fekécs Lajos, Giricz Eszter,
Mészáros Mátyás munkástestvéreknek
hálás köszönetünket küldjük ~ ~eg-'

emlékező, kedves sorokért, gondo
lunk reájuk, imádkozunk értük és
várjuk öket vissza körö~jJarti öreg
falunkba. - Az ujságot küldjük
pontosan!

Dr. Lindenberger János apos
tali' kormányz'ó'IDajus' 15-én .Csor
vásra . érkezétt. és rész~vett ottani
katolikus hiveinek .eucharisztikus ün
nepségén.

"':"', '; :.:"Cirkusz
• ';; .~ : h

Ugynevezett . nagy produkciókat
mutat be a cirkusz. Csodaszép fia
tal nő áll (IZ arénába hel!-Jezett
oroszlánkelrecben. Egy darab' cuk·
rot t(\ft a fogai közt. Hozzálép az
oroszlán és szájával veszi kr a' lány
szájából a cukorfalalot. . Az 'iga?gató
harsány hangon hirdeti szét: "... ', ,

- EzC?r dollár jutalom annák;'aki
utána csinálja. " .
Mélysége~ csend. Végre megs:ió.

lal egy hang a karzaton: .
- Én utána csinálom. .. Vigye ~ki

az oroszlánt.

munkatöbblet segédszerkesztő be
állítását tenné szükségessél' s ez
megint évi 1000:-1200 peng~i,rend.

kivüli kiadást jelentene. .. ,..

Ezuttal tehát níaradun~":.·V~i~gi
keretek között. . • ... ;" ~ 'ó:: .

Kérjük azonban olvasói~k~~t;h?gy
a vizsgák alkalmával a jtiiz/iis-:-;']u
lius- (';::., augusztusi száinók.::' drát,
összesen" 24 fillért adják át ·k6,.;aük
tanerőinek, hogy ők befjz~íhes~ék

ezt akiadóhivatalnak, amélY .. gon
doskodik arról, hogya tan'y~n~ko
sok a nyáron is pontosan .m:egkap
hassák a példányszámokat. ',c..: .

Azt a kedvezményt is' ny'újl"juk
helybeli elófizetőinkllek, hogy'. akik
egész évre befizetik kiadókivatÁhifik
nak (Walthier igazgató, polg:':iskola)
az előfizetési dijat, azok évi :80 fil
lérért kapják továbbra. is a lapol!

: ,;",' ",~ .
J\ hivatali főnök kérdezi: .
- Mondja Kádár ur, dohányzik
ön?':,:'

- 1genc:főnök ur. doháriyzom1! '.~'"
J\ hivatali fönök: "~"'.; ,;>,>
- Csak azért kérdem, rllert' fit .

kor el kell zárilom a szivéi"jlÍimat.
.:' '., ..':

l\Z' anyákat áld:,,:ri1eg
Irta: BARTHA. ANDRÁS~·\:·'··:'~'J
'. .< , ••••••••

A holdsarló j6il1atu,:1i'!:~"\c:

Fériysarjúba" v~gott;::: :., ;) _c; , ,';

Ártatlanul pihegnek ,(,<.,.;,,; ,1

Fzkoria'virágok ..\\'~S\ili ~:::.

. Derengő, szűz hajnalbij~ri I,,:,
jönnek élni, lenni, : .:;;

.S tanitják az embereket~:·:h.

Máriához' menni' ..:. '·.'i<':;i,
..... , ·,c)

~ária, te gaJambfényü ,;~ ...' .. '
Edesanyaasszony:' ., .." .
Olyan .ma itt minden:~nya',:-:;-'

Mint te, mint az alkony,. ".";
~irnak, mert az élet olya,~, :,;
Alnok, komisz, durva ','
S csak a rózsák hajolnaicie

. Égő báilalukra. ...~ _ ... :.~,'~',:

Mária, te tudod, hogy,;Ú·:.: '
Fáj anyának lenni, '. ',.'~,,'

Fiat szülni, ringatni s a, ""i

Keresztről levenni l .. .,
":.; '=:'..;';

Vándorutak szegényé~ek: >i

Szülni nyögve' - árván, .' ;',
S kopott, megtért vándo~~kat
Ringatni a vállán. ,.~;; ':', ,;

Nincs ibolyám, amelyik'ocSak' . i
Nekem iHato'lZon, !,',' :'J,. .1
Siró vagyok, szürke vagYök;~ ):'1
M~rt magyar a sorsom! ::~;i;:: N
Faj ~ 1~lkem .....de akk~::~~:li''f':
A~y.ame ~ogy fajhat ,1' ',-: 'i, '''. \ ~ 1
~arla, majd szeretsd Te 'ISj ,; I , l
Ovd meg az anyámat! • ••' ) J .

9 '!

Olvasóinkhoz r

tályába - minden vizsga nélkül 
felvehető az. aki a polgári iskola
IV. osztályát sikerrel elvégezte•.

2. A gazdasági középiskola négy
osztályának sikeres elvégzése után
nyerhető érettségi bizonyitvány mind
azokra az állásokra és tisztségekre
képest, amelyek elnyeréséhez az
1883: I. törvénycikk, vagy más jog
szabály értelmében középiskolai
érettségi szükséges.

Képesít továbbá a gazdasági aka-.
démiákon, ugyszintén más szakföis
kolákon. Végül a m. kir. józsef
Nándor. Müszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem mezőgazdasági és
állatorvosi karának mezőgazdasági

osztályán, közgazdaságtudományi ka"
rána'< közgazdasági és kereskedelmi
osztályán, valamint gazdasági szak
tanárképző intézetében folytatandó
tanulmányokra.

Az új iskola-tipus tehát több uj
életpálya lehetőségéhez juttatja a
polgári iskola tanulÓIt. HÓIT/ann
Bálint kultuszmíniszter kiváló gya
korlati érzéke oldotta meg a polgári
iskola jövő fejlődésének irányvonalát;

Nem volt lehát fölösleges és hiá
bavaló Endrődön és másutt polgári

iskolákat létesiteni. A mai fejlettebb
népkultura megköveteli a polgári
iskola nyujtotta tudását és általános
müveltséget minden fiától, legyen
az ga~da, . iparos, kereskedő vagy'
munkás.

A kiválóbb képességgel és szor
galommal . megáldott gyermekek
elött pedig megnyilt a .. tovább-tanu-.
iás és. tehétseg~érvényesUlés ujkor~
szaka; Helyrehozhatatlan kárt okoz
családjának és .gyermekének azon
szülő, aki még most ~em érti meg
az idők sürgető szavát és nem akarja,
hogy fia vagy leánya többet tudjon,
mint ő és alaposabb felkészültséggel
birkózzék meg a változott élet nehéz
feladataival. Vagyont nem mindenki,
de több tudást. és jobb nevelést
mindenki adhat gyermekének f

A nyomdai, terjesztési és posta.
költség emelkedése tette elkerüJhe
tetlenné, hogy a "Hármas-Körös"
árát az eddigi 6 fillérről nyolcra
emeljük. - Bár a szerkesztést "in
gyen" végzik az illetők, mégis évi
2-300 pengő "ráfizetés" volt a lapra.
- A kiadási költségek emelkedésé
vel ez is növekednék, ha a régi áron
adnók az ujságot.

Örömmel látjuk, hogy olvasótábo
runk állandóan nő és valósággal tü
relmetlenséggel várják a lap megje
lenését, sőt sokan azon kéréssel is
fordultak hozzánk, hogy hetenkint
adjuk ki a Hármas-Körös-t, hi.5z
Endrőd 15.000 lakosa megérdemli és
elbir egy heti-lapot. Az anyagiak
elégtelenségén kívül az is akadá
lyozza e tervet, hogy a négyszeres

~~~~!!ö~8~2~~.a~i~i~~K~~~,~~JI
olvassa I i
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Szülők figyelmébe
A' gyakorlati irányu gazdasági

középiskolák bevezetése erőteljesen

gyarapitotta a polgári iskolák jelen
töségét és létjogosultságát.

1. Amig ugyanis a m. kir. Vallás
és Közoktatásügyi Miniszter ur
108.330/1938. IX. ü. o. sz. rende
lete alapján - a polgári iskola
L-IV. osztályából a gimnázium
megfelelő magasabb osztályába csak
az a tanuló léphet, aki a polgári
iskola legalább két legutóbbi osztá-

. lyát jeles vagy jó eredménnyd vé
gezte és a két iskola tanitásterJlének I
kiilönbözetéből sikeres különbözeti
magánvizsg<ilatot . tett, ugvanakkor'

a gazdasági középiskola ~Iső osz- i

-.' ·H·~·l~ ,R -.E·. K

Dr•.Sorbán Jenő föszoJgabiró
hónapokig tartó betegeskedés után,
orvosai tanácsára a mátraházai hon
védtiszti :üdülőben pihen pár hétig.
Örömmel jelentjük olvasóinknak, hogy

.népszerü: főbiránk egészségi állapota
lényegesen javulóban van.

Az'Országos Zöfdmezö Szö
vetség több kiváló vezetőtagja ér
kez~elt"hozzánk a vasárnapi "zöld
me~ö-...apr:a". A délelőtt 1I órakor

. tartott' nagygyülésen hatalmas tömeg
hallgatta a kitünő előadókat. Dr.
Piukovics' József sz?vetségi ügy";e
zetö alelnök a zöldmező-gazdálkodás

nagyszerü eredményeit és jövő cél·
kitüzéseit,dr. Szityori.Nagy jenő a
szarvasmarha-tenyésztés praktikus
módozatait ismertette, Csernus' Mi
hály apátplebános a Köröshajózás
fontos' mezőgazdasági jelentőségét

tárgyalta, dr. Lenk . miniszteri taná
csos"mint a Földmüvelésügyi Minisz
terium képviselője - a gazdatársa
dalom tudatos összefogásának és kö
zös'erpkifejtésének szükségességét
hangoztatta. -Délután 6 és 8 óra
kor "zöldmező~film" bemutatása kö'
vetkezett a· Népház mozitermében.
Vendégei~k' másnap az uj bükkönyös.
é5.'Jlfc~tiíilsj.telepitésekel.szeinlélték

.~"':; ...:-:-:::.~ :~•.:-::. ,::;:~~.~'\:~:., "~:'. ~.. ~~>... ,~. ~ ~/.,. ~;.;.• 'f;'- ~:

m,eg•. <. .: .. '-.'- .

Halálozás. Beliczey Géza nagy
birtokos, . Békésvármegye felsőházi

tagja, a Vármegyei Gazdasági Egye
sület ,országoshirü elnöke 76. évében
elh~~yt:A'vármegyegazdatársadalma
őszint~ részvéttel,· kisérte utolsó ut·
jára az. érdeme'> gazda-vezért.

·.. ·Esperes).gyUJés., Az endrődi

.esper:esikerület május 4-én tartotta
tavaszigyülését Szarvason. Az egy
házié~. iskolai ügyek alapos és be
ható tárgyalása után Fetzer József
pápai kamarás, esperes vendégei
voltak a kerület papjai.

Békésvármegye . T6rvenyható
sági 'Bizottsága május 13-án tar
totta ·tavaszi rendes közgyülésétdr.
vitéz . Ricsóy-Uhlarik Béla főispán

elnöklete alatt. A tárgysorozat előtt

a közgyülés Csernus Mihá!y apát
plebários" inditványára . nagy lelkese-.
déssel ;üdvözölte ai ország kormány
zóját : nagybányai Horthy Miklóst. A
tartalmas alispáni jelentéshez többen
szóltak hozzá, s végül Márky Barna
alispán egyenkint adott felvilágosi
tást· az érdeklődőknek. Szokás sze
rint egyhangulag tudomásulvették
az alispáni jelentést.

A tiírgysorozat. pontjai közül az
üresedé~ben levő másodfőjegyzői

állás betöltése okozott nagyobb iz
galmat és lázas korteskedést .a bi
zottsági tagok,· illetve pályázók kö
zött; .A többség szótöbbséggel dr.
Haviár Lajos tb. főszolgabiró, vár
megyei aljegyzőt választotta másod-
föjegyzővé;' '.
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Hármas-Körös', .. ':'~ . .,.;. ·JZ::>:.' ' .. ' ..' .....5..~,o,ld814"l.t;: ';

·S.Zo...·y·et.k.ezetl- .; nap"..... vezelllje ad_özö!!e ,Cse!;"u,f.!ihálL csipkedni hÓ".pokiínk~reszlal. Új- . Hu~;'~I"~e' föidmü~e;';~~~~~~i~~~:
apálplebánösf, 'ai 'ünnepség 'dlsiél~' ra szóltam az'édúaYiyá'Íllnak:< '. Gizella•. : Salamon . Sándor á~,··'fia:.':·

AZ öregúőlősi unnepséget málUS nökél, a járási és köiségiközigaz- =-.:Majdmáskor megyek, édes- Sándor,·Tibor. Szurovecz Imre'föld,/'
7 é l K t rk L'é gatás képviselélébennie.tdélenteket.. anyám. Lássa be... hooy .ne.. m. h.a.gy·· müves~.·leánya· Cecilia, Ilona., é,,;·.~~<'·;-:.~:f::

- n es e a' a o I us· eg nyegye· '. ... Házassi{irof köf(jttek"áz: Hf·'ol'tárn ., .:"

S
lIlet ált'al rendezeit : lampI'onos' .f'e I a Hangya, Központ, az O.MT.Kés ahatom cserbeöverseny'zölár's"a-Im·at.· lj VI'Uu.. .. . ~ előtt:·' Koloh,József . földrilüves. rk;' .:;:

vonulás nyitotta meg. A menet Csernus 'eslvérszüvelkezelek kikfildötleit, TU- . ~desanyárn nagyon·' szomorúan . : és Hegedüs' Mária '::.:,MatdólÍlÍl2r:k~.~',;~·
Mihály apU úr és Kalmár Imre köz~ köry józsef dr. földbirlokos'- ···és .' a . n~ietl reám és szemeben'" 'niegjelen-: . Giricz Antal"földmü~es"rk/ésGYu;:-,;,,;;.'~
légi birónál tisztelge-H, vendégekel. Az emelkedett hangulalÚ tek a .könnyek: . Szomorú área és rícza Franciska rk.· Hegedüs" Péter:~'

M~jus hó. 8-ánlcggel zenés 'éb~ eMden felszólallak még Csernus könnyei rendésen' nagy hatással Pál gazd, cseléd rk.és .CikkelY-~-;

.~,~ reszlö hivla. fel a lakossáaot a "nap Mihály apálplebános, Pécely Sándor voltak az. én fialal. de édesany'ámal. Etelka rk:' Tímár Gergely· kovács'"a rk. és Kovács Mária rk. Vasikó'<'
i jelentöségére. Lovas bandérium ki- Hangya kOzponli főtisztviselő, Dr szerelö JeIkemreNem akartam. neki Vendel földmüves rk .. és Tóth Teré- ':"
~ sérle.kiaz apá~plebánosurat az öreg- Jakab László az OMIK' kiküldötie, szomorúságot okozni,' elmaradiam zia rk. Hunya Imre Lajos földmüves':""-:'
Lszölősi'kápoJnábá, ahol a környék TUkOry józsef dr.; lJJés Mária a Ma~ hál, a csónakázásról, eimente'm el-· rk., és, \,éh~ Cecilia r~':"Gy.ur~~z~~(~
~. lakosságának tömeges részvételével gyar Szövetkezeti Asszonyiiga titkár-' végezni szenlgyónásomát' és más~ La)os munkas rk. Vafju' Etei ··rk."<~
f fi . él .' . nője, Kurilla Miklós a szarvasi Han~. '. nap a' szentaldozáshoz J' árul Iam'. Uhrin .Vendel 'közs; 'irodatiszr:rh"é'S:'" ~.•
~ nnep, yes szentmiséI tartol'- Ezt kö- Duda Klára . rk.· Hunya Béla:·ff>lö<'".
~ vetőleg szentelte fel a Hangya szö- gya szövetkezet.j~azgalójá és Legeza ,Ahogy hazamen!em, anyám a va~ müves rk. ésGellaiCeciJia>rk;~;'./:::
r: velke;(eti és az öregszölősi Kalolikus' Tibor dr. Ugyvéd. " •. .', sárnapiujságot . muta lia és uiiával . Elhun'ytak 'az' Urbcúz:Özv; i<.~(Jb~:;~
r LegényegyesUlelLzás·zlókal. . A Han~ Az ebéd alatt· az. Iparos Dalkör' rábököl! egy kOzleinényre,' Nagy be- Imréné V~szkó Róza 78 'éves; szerVi~<:";
fo ~ya szövelkezeli··. zászióan'yh 'tisztet.. énekszámaival.é~. Farkasinszki: Imre 'lOkkel olvé!stam:· "Fiatal Csónakázók· . szivb;ij.· Ozv.;Bánfj, Sáridorl}éc;Viii:ii~~;.·~
rOlénesné Hajdu Emma tanilónő, acigányzenekara' muzsikájával szÓra- hald/küzdelnze a folyóban!" .. Végig Véröriiká;....;6~f:·éves;· ~zir~i:--sii~iiaJt.~
~I" Hangya'~szövelkezeli: AS8zonycsoporl kozlaIla az' ebéden rés7lvevöket. , . futolfam .az ujságcikkel,' melybenaz Özv; Szatm~r~·Lajosné."Ko~á:c's:T.e::L. A . H . ál rézia 29. éves~tüdögümökór ..:·Fa~lt:a~\~,·.:
i el~pke~azÖregszölösi Legényegye- z esll angya-bálon mintegy 300,:· lolt, hogy.' szombatol)" .délután ·az sinszki'. Margit'3 napos, .v~lifszriIeW(t:"''..;'':·rs(j~e'lét' Gróf .Zichy Rafaelné lálla el, an vellek részi. A jókedvü fiatalság' ifjusági regat/ának öt' fiatal ,:·tagja. gyengeség. VarjuM<ilyásni"Tqth~3<
~ akinekképvIseleiében Illés Mária, a II hajnali órákig lOpta a táncol. Irenirozotl á ' folyón a legközelebbi' Mária 70 éves, tüdölob,: Giuria~{:.:-}
r. Magyar Szövetkezeti AsszonyIiga tit.. Az öre~szőlősi szövelkezeti Unnep- versenyre'-: Egy 'gőzhajóval találkoz- Ma~olna' 11 éves, tüdőgümökór.::~"'·
~ kárn6je Jelent meg. ség megrendezésének fáraszió és nagy', tak és annak erős hullámai felbori~ Timár Jánosné Hatvani Rozália '70 .~.:
, . kO alt k" t tták Ó éves, agyszélhüclés. Porupcsánszk'i ;l i,A ,zés~lószentelési , aklu8slil, kap-' r e mtésliRénylö. nehézmun ká·,. .0: "~::c~~n~~q', ug,Y,h:ogy', yallll~~eny~. . Boldizsár 4. ,hónapoll,'.tü<iölob!.:~.~~?é..:-[.f:
t cso'atban. a' iászlóanyák a .szalagol jának' olOszlá'nrészét . Di ~ne'~ :'Izra ta~' nYIen' a !olyóba estek. Csak ,nagy' EljéijJzisék ; UhrinjÓ'i;~fJ81(i~Íi:<:
~ lelkes. be8z~d, kiséretében lUzlék. aniló, Ugyvezetö igazgaló vállalta, aki~ nehezen blrlakmegkapaszkodni bár· .ves. TiIJ.lár ,MargittaI.Jiúiar~Isivaií-;i':"-;
Lzá.szlóra. '.OlDya Máié, a Ha ngya SZÖ" nek hal ha lós segilőtá rsa i volta k sz6~' .ma~ ~} ..... fel Qor~l~ 5~?na.~ ?~n, ket~~t" . hentes.'~~s;z~r~L !ia~n9;S ':iMargi~t'J,;L:,;:
l' vetkez4't, elnöke'és Hunya Elek le~ ··veike'iéli·· Inunka.társ3f,·' kuiö'fIOÍleit 'pedlg'a' megfúlladáshoz 'közel huzlak . Bukva Lalos:~munkas"-:,DlQya",Jrm~~'-=-
~; g~nyegyesU!etl.· elnök velté~ ál azokal. .Oinya. Máté, a.Hangya szöveikezel' kia ,közben segilségükre sielö parti' Irénn'ei:--, Knapcs~It:Balint föl~ü~~"'>~,~~
~ E tá T ö k agilis elnöke, aki a slövetkezeli móz- I halászok,: Az·.egyik már ··annyi vizet sSzobso:nTY~k.,~tEeltkalkv~l. ·l,HaT~ye~~.IEI~ke. \.
~, zu n a . eJsz.vel ezet helyiségét , . . '. . . za Imar e ava.' Imar' c·,·'
~ 9zentelleJel az .Apát úr. Beszédében . galmák lel kes . zászlÓhordozója.- A' !vott, hogy eszméletét is elveszi lelte. . földmüves ..Timár, Katalin:. Céciliá'~aC~~~:'
~. kifejezésl'adott> azon reményének, le~é(}yegyesaleti,>U,!nepsége!;szere~.; ; VégigboriÓngOtl hálari:on a hideg; Ti~ár lm.r~~...fqldmiivésVászkóM~;iá.. ,~:';:<;l hogya: kis' ilzem asz'övetkezel' tag.; . teltel'rendezlék in·eg: .. FÖlfÖidy .·'Béla·:· S~ereiterr(ng'yan::éSónakáznt;difnen( v~J/TirjlárF.~"ci~zl.ó;Pét~J<PáCföIdin~f~l?
(:Jainak halhaló.s·tám~galásával.miridíg.. lelk.ész- el~ökker; .Paróciaf Gergely vo!t~'m jQ'uszó,' 'Biziosan~beiepusz~. r;s 'kG~bu~z }~~a,:,~e~9:~i,~ával....~~a;:~\,~
r;szélesebb.·.:al~pl)kon .. fogmüködnl ~;'. t801t6,. ~k;1 az'egész ünnepség, sike.; tultam votna a.folyóba.;··Akárki,mit~ ··K

c
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z

at.... )~nl~sH·cg~z~alkEol#ko:k'Mőal~n~~ ..>.i
Ii-. ..,..... • . .. é' "'k' 'é' . '., .. ". ,.. .,' .. ' , . r •"", .,.;, < b éj ,,' . rlSZ Jni,\va ' ..' . anyec2;. e, Qluvq.....·,
... kértségH~kósok" felse'i~ilésére~;~~':': -' f n~ .. " ~ ~d:.k,~~~~Jo.~f~_tá..r;~,!6~o!~: ; ~ ~ .. : e!t~ ;!azl .nem ó,laeadft;alja~~le;<'h?gy, .S~~?L~,·~á;i~i~~~$.~}i~K~~j?t:~~a::;~~
;. 'A~ .. Ha'ngya" udvarában :;fei áj JiIÓÚ- . .A· Hangya szövetkezet, a .;közebé. . husvéll:. ~y.ónásomnak.;,:(kö~zönfieHem.'; ':' poseged/,cDavld'~oEsZferrel·,-f.::Kéifes.::.,'

~:_ hatalmas sátorban 'kezdödött" ezútán den' 76; Tílk'öryJózsef dr. röidbirto- az . életemet. . Ha.. akko(>más:iCtőre' --Imre .p'~k' Há:nyecz;Es~terl~(';Sz~bÓ~:>~
~. a J~~ngya ésa Tef~zövelkezetUnnepi kos' .15 egyént :vendegeit meg;' ezen~ batasztottarn 'volna' aona'ic ·elvégzését;· . Frigyes földmüves Ková~s:E~elká:y,~b"~}
" gy(ll.~8e, ". ániéfyét Csernus Mfhály kivül 35 iskolásgyermeknek télle le, emberi számitás szerin I . már hulla -. ", " . '. ' ,: . ' '< ~ ,:<i;
~c'apálpl~báno~; mint a·. HangYél' sz~"; helővé!:. hogr-:.:a~, e~é~bőJ ·ő~ .. is : rt..:" . le";iJ.ék..:)~S,,; ~9~~' ,~!,-:ó,:)~~'~em,?,:E9J)i'-~~~~~,~~§pqa'y.Ptti.h ..;..:
~:ve'tkezel' diszelnöke nyitott .meg a szesliJJenek;,. Husvétl'gyónás nélkül 'szörnyU. álla, ilz EÍ1drÖd..'öreg~ánös(H~g;~~·.~,t·;
~ H~01nusz,eléneklése ulan. Rámulatotl pOIban kerUltem volna,az örök,"jgaV ..zász~ósz:~teléSl;~JÜlep~gé.r_'t·.iiC·::··~'
f' a,sz~v.etkezeti szellem fejlesztésének .' . ' ,. ..ságos, ~. ~e szig?ru Birónak Itónusa '.~nt ah~gy'e~y'mé~e t~lben;e.tériii~~b~ilfc.
t nemzetgazdasági jelentőségére, Knap- ll..Z.' .e.n.. g.e.del.m..es.sé.'g'. elé.' . .~<."'" Tamad s lesz egy' nemzet kincse;·lcrólÍikájai,.;/,
§., .'" . . . '." _,' c,' .. ~.: . ," '.;:." " . : ,.-:; .::; ~ !'ll.·n.t ahogY.;llkonnya.I kezdődik.m.ea este.·nk .• j:..,:

~ eSek.~ Bálint iegényegyesülelita'gnagy juta.lm á~:. :::. . ., ,:. '. '., -'" MegmduH· lélekkel, csókolfam. meg: '.. Ugy jött; a,rögökből haJdan a~mi.e~iméQIi.~~~,,;
~." hatá.ssal.. 'szavalta el,. Bartha ... András édesanyám ~ezét, akinek anyai gon· M" 'd '(' , 'b'- .':" •..... ':;"<.~;,:''" , .. . dosságaés fia felkéért'a" ódó "'6 á egzaj u t,. ~a, or~ott.:~ t~r~t. ~ert ·es jog~t~ .., '.'
~ helyheli 'p'liras71köllönek ez alkal . Meg/epO ; IOrléneltt: mondolt. ~ el '. . ..... . g~ '. ,ls ga: :Nagy testverlSegro1.s .Jovorol;·almodott.',.:,.. ,-~,~t. . ". omra but· engem' rá arra, ~ hogy· kereszlény' s m,ik'ór 'kifosztotbln' dalólni sein ~:mertüiiic~~-;-!-·:':,
r Iri : ~Egy eszm.e' csodavára" cimU utaslársainak J a . gyorsvonaLegyik kOt J é k F I k I k' - .• ...., e ess g~mne azon a napon legyek e 51 o tott_ e~on; l~stver~. ~~Ö.Vlltk.e,Z.2..ülI.~.t:\;,':":~'

;.kölleményét. Péczely Sándor Hangya utasa.. Elmondotl8; hogy vallásos elegel, amidőn a halál fenyegeieu. Negyven i~;;,.·bir~k, iiarc.:.~."~;jdne:n·~~'~.:·~
:: fő.tiszlviselő emelkedelt eZJl1án szó: édesanyja 'egyikiszorilbalöri délben . . .' *. '. .: ~":. '. ,_.. ~~.:~ ..:: [félsiáiad'-::\~~;
~ lásra. éf\~a szövetkezeli élet minden igy szóII hozzá';~; .. ' < . Hány vallásos'·' emb '.. " '. k" Hogy.feleJlItettu,k~e~!~áz:'észmevárat·<·":0.:~:.~·,', . ., .. , .. ' ".'. ". ~r: van, a 1 A mult vandoraJ'mar.régen-pihenDelc;·· .,.,-,::>~.,.>

~. ágát:' ismerietö beszéd láseretéberi :;:: Miksa. fiam,.·-:- mondolía ~ hajlan,dóelvégezOl ugyan~,! husvéti .. Jöttünk mis az .ormoD,ma.,lobpgó/r; leD'gQ~Íc/~\'~
~"álveite iLzász/6'eDr•. jakab'László tovább· már nem· halogathilfod al ~~ep~~lál~OZáSáhf'l' de,j:hétrtől-Hhé1tre 'és' iöJa:f~hé~~-,::'-B;~bi;{ti;~iM~Y'f~iké~~:~;~
(az Orszagos'Ma~yar fejslövelkeieli húsvéti 'szenláldozásodal,' Ma délu- '. -n pra a oga a .az. e ylele- Hajszás tegnapunknak ime·itf a bérel_ ·;S1,·,7

f.KÖzpont kikfJIdötle szép beszédben tán fel.lé. tlenill .végezd el s.zen.Igy6~ nUlc~elekszen~k lAz Ilyen kOteles- T~stvérek:nézzétek... van·emocsokrajla?;~··: ~ségel Jobb elvégezni minél hamélrabb. TIszta, mmt az ország maroknyi magyarja-":.~.-·.

~ mutatott ráa 'Iejlerrrlelés j'övedelme~ násodat és, holnap.a szentáidozá~. . ,,' "'.'.. ... Niocsitt·.stréberkedés;' nincs~.egyéni ér<lelc~~':':";;
'; zö.ségére· é~ a Tejszövelkezeteknek azso~at, :"'1 .. , ' .. ;:>, .'~".. ::; ""'l"":·. l . .. .,.' , . , ' Hozzánk,.karéjért a"koldusja,\)etérhetd,~0.~c::;;,
:.. ÚJékesilésben kifejlelI eredményeire. ~ De., édesanyám;; _...:: 'velellem .... E"dr'lIdl- .~nlip·e·'8'0-d6S': 1- '·"a·d·!álO'k" ~ Mert jó enyhe van egy fáradi: kézfogásDiak;.;.;.:U 61 6 U S azoké az érdem~akik 'melléilk'állnak n';'-~"".
AilparOs',~Dalkör a szövelke~eli in- ellene - madelután nem~ lelJel.·A április ,15;.,;tÓI;' május~'15-ig .•;- ..:. ,,' , ,..;;,': ..-;-:,.;..;,~:~,-':~,.-: >!;.~,..,. ~~.,.,,-:+..:.:.J,t:::;;
duló .' (O'r•. ·..OrbánSándor ·szerzemé. regatlának va'n ako 16 6 á' . '., . , .' '.' , '. ,c EI~agyott;';bus;sie~eny'a. mi~lioDull;;.~épét~:::::·,:::. gy r . r ja, mert ,KereszÍsé<y szentséuében részesü l- Szaz arany ha~osl er egy c.sepp !erejtek~}<_.,
nye)eléneklésével fejezte be az 6n" készOlUnk, a versenyre" ..Ha _én ,el~ . t k '.V 01 ' o d . '. S .e~er.}e~orulast egy'e~y e~t kal8S~~ !::.•:: -,0" ,:~, . d k é .. ,', " k"" '" .... " f":' " e .c·;:-:;'.,ar&:,a.. st~an ,gaz .~; CS~lE;d, fia MegJS:a tarstalan-csokhldegét.. fázzi."~·:·(<' ::';:0
neprgyUlésf,:>amely ulánc"az ~ Öreg; mar~ o ',' nem; gya or,olhatnak ;·alstva(), j~nos;: Farkasin'izkr"Mihály . _o, .. :., -:". ';:' .:-:: '--. :;. ".~"":~"'-;:~'''~
szőlősi ;R.~,;LegénYegyesÜJetUrinep' többiek sem. csimadia-seg-éd leánya Margit Hor- Qe bomhka z~szlon~, ra; szent hitt.et Dezzlln~",-:-.'

T
. , ~d ..... kV' "k ' f' V' K" A1~()tt.leh~las a ~I. testvériségülik~',-\' ':'->...~.:"

ségét.,i~á( Vince legényegyesUleli -..-.. c es ham, - erősködölI az no.• mce mun ~s, '? In~e,. un~la Ragyog. ?,lDt a .csdlag; puha, mint a fellei;:'-~<'
. pénztáros;;' szavahita= nyitotta:',: meg: édesanyám,:-. tudom en, azt, hogy . L~.IOS gazd.. cs~Ied fl~.+alo~,_Is~:'.an.. " faty~latfe~~e,~_:~agya~: sz~r:~~tDekJ':;,;F~'; :%?;
· Jakua:' István .• legénY'~nagy·'; tetszésI miridig van:'p6Ievezős, 'aki' 'a'~ hiány_~~le.s LG~rge~y;,,~apsta.mos;.'fJI1l;·I~i110~:" ~ ~anf: éso'(fit:~~r:;;z~.~~·:F~Zívkjp;;i~~ ,. . . '~~
· I ·'b éd C ,' .. ók h I It·"b ál ." . ogl. ajos z~nesz. eanya : U l?nna, Bejöhet'az·.özvegy,· bejöhet az:"árva·~::';;~ ~i;'~'::':~':'.
~ Ilralo L.esz. e. utlln sernus MIhály' .z e ye e I a többi köz~.·,. Ma ,Erzsebet. SzuJó Lajos földmüves .fia: Minden' errejáróthívuok-,;:vilninF kiriink:ÓS."f.:"·
~" apá.lple~á'nos~· .az' Uririepség diszel- egyszerüen el fogsz maradni és' nem Imre, Mátyás.: Dinya józsef kon;ha. Váljon kincsjlkk.é;a huUó;:verejté~Ü~Ic.t·:·: \~~;'>;7&
nök~ "el~ésitö )eszéddel tárta be a. lesz olyan. ·riagyl>aj. :Pörilósabb': a ~~rtés:. fia ~ibor•.József. Timár PáL Lob'og6nk~a~:a"~él'szi~~~ie~c:;~id~'~~~~":~~;~~
dfstg'yQlést.:Ezulán a'. dalkör . a Hi':' lelked Udve· és avallAsos .' köleles- fo.ldmuv~.s, fl.?' Bela.. Pá!. Hégedüs Ha s%en~edsz is, !estvé~, De hadd'el ~ fö!de~Y~~:-:'

'k . ""'t"é:'~; 'k','t: "'1':':" -', .,.... ' sé d' jozsef foldmuves,· fla.Jozsef, Imre. S a feher halk·konnykent,remer, kel":es'·..'·'if..··
sze egye ne e e e . ge..· D' B'l' t f"ld" f' B . . ..~..- (fé lik I ' ...'. • .'. mya a tn ' o muves,' la éla, . . :.; .' . .' ?...• :.:.~ , ..... ,lJ!...... ,::"::,i

Az an~eps~get·kövelö. ,~~z~béden Aznap ebed ulán. nagyon kelle~ B~lint. Lapatins~~i Péter ..kov~cs Tartsunk kl ~ gazdag m~g~.a~~,~e:z~~/Ilr.!J:.,;.;
267..en vellek, részl.··· mellenfJl .. éreztem: magamat.'Nem leanya Olga,. Mana. Vaszko LaJOS ,..I~t va~aS2.'vetek?.-.bo~t~atokmeg~al~~n-:~,>j

A
.. béd I tt 'kf I ' O"é . , . '. fo"Id u···· . f' J' . T' " Z' k '" Saradjatok ·.meg egy kozos akaratban .. ·.. ·:o :.- .

. z:;e . a a . I a VI I n.es lua' annYira a gyónástól frlózlam:'mint . m. ves, I~. ano~ ,I,mar. a, anas ~Itt a~él, melyet' éveki1' kere~tülik~.'~ .:·<J;:'Y';~'
tamtó, a. Hangya Llgyvezető .Igazga-:-. attól hogy. mit fognak szólni társaim mGu~kas, leka~yaf" Gcm.~ha.. Nemeth, Testver, magyar. t~styer: I·Jer:;hát·; azövet:-5f:":<:
fój < ·'6' "li" ö . tk "t' I ö'k li . ".'. '" .. yorgy mun as la yorgy. Hegedüs' . .-;:; :.-' -:.::..-::......,.. ; ·~(keZ2.ünk I.~J _::..~...

~.. ~.,. s ..a... ,eJsz ve eze .. e n ~ugy,:,. haelmaradok. Gúnyolni fognak és János· földmüves' fia· Béla· IStván:" - .>-,'~::,:, ..~···hy;-.-h.t~~·;:ii~RTlIK·AN::DJlAS1;..&~
''<:J • ( ~. ~::".~~ ,:.s.,~ ~... .' . _. . . ..", . . ~ . , -, • ; •• ,. _ ,.: - r'-1~;'· a...:· . : ._.:._=-::: ~~;'~;"""~

.. ~ ~~7.'J:"" . _-r~: .:.. ~~_.~
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-I' Felelős szerkesztő: ' . .. 'I

Elpfizetési ár: negyedévre 30 fillér. WALTHIER GYÖRGY H i r d e t é s e k'e t' . .':"";
Megjelenik minden hónap i5~én I E Sé' kedvezményes feltételek mel1ettközrü~k;',: '

.~"";""""i.'!!j!!#i S1••00"_!l,,~:égé~k~~dóhivBtaJ:. ndr~~~",hel1;.'ln.....1i\GI!li!ilO-~st~llIl!allll;., sI:Al4Z..::.·-:w...· ....'_....'.•.~'-.'
:.J. '''; ' .• ~:',

........

Ma él és virágzik por!{.gMiában:"
,: it' katolikus E9!Íházi1\ziüldö~s.~l\fije::.

alatt ereje . csak:; megnótti·'·bibáitól
megtisztult és megerősödött.;; .;~;,;.

Az egykor hatalmas Costa- ,sz~gé~
nyen, elfeledve, nyomorultan'" halt
meg. Egykori elvtársai,a francíl! s~a"
badkőmüves ujságok .Jcsak 'jléhány
sort böktek oda neki:"'" ;',;.. ,

,'. A történelem az niutatjai hógy'az
Egyház legtöbb " fildözője~;dgy-;iár.
Isten ugyan a másvilágon ·tesz' igaz-

. ságot,de néha észrevehetőenérez- .
teti hatalmát már e földönis: Akik
bántották az O Egyhái:át,,'a legtöbb
esetben; még haláluk elOtt,::..c.:, leg··

'alább részben,' _.;megfizetnek'i.yét':'
keikért. -.' ,,", ':'.',: F.. '

Drága vagy mertte~vl1gjÜl2:fé/ef.·:

imádkozik a rÖf!., ha S?9mal(, ~

Te irányi/ol mindén: emb'r,ti..h '; .••
Atkozódó rossznak, vagyjöii(1k:

. . • ~ '" ~~ ., .....J ....

Válj,aranáyá s ha '-jön iaz'1dód
Legyél a vágyak ,koszorúja :.

.. Tisztogasd meg az 'ember' szivét .
Magyarbu~a, szentmagyar buza'

Barika· András:

Jézus Szive-hónap.

..Az euch~risztik~skongresz-:-I:yalÓ ~élés.t j~ttatja _nekünk,.az
szus nagyszerü ünnepségeiri I IsteOl' SZIV.. Ha kozelebb '.'Jö
emelkedett katolikus öntuda- i vünk Hozzá, bővebbeIijhatá
tunk, szent büszkeség töltött I volabb, gyére~.ben. Aki az?n
be a felett, hogy a világegy- ban elfordul tole, maga zarta
ház képviselői közt hódoltunk lj el ~aga~:ől, az élet forrásá,t,
a szentségi . Krisztusnak. 1\ ,az Isteni SZIvnek szomcrusa
léleknek azonban nem elég got, magának a legnagyobb
emelkednie, hanem élnie kell kárt okozva
az Ur Jézusból. Ö mondja: "Én Ne tartozzél{ senki közü·
vagyok éi szőlőtő, és a szőlő- Jünk ezek közé. A lelkek is
vessző, N\aradjatok bennem teni napja sugárzik, gyujtani
és én bennetek manldoK. Ha akar:" Tüzet jöttem bocsáj
3 szőlöves~ző nem marad (j tani a földre, mit akarok. mint
szőiőtőn. elszárad és tűzre hogy felgyulladjon" mondja,
vettetik. u Ezt II Krisztusból hát mi akarhBtunk-e mást ?...

/' FETZER JOZSEF. -.... C" .:-"~,{•. ~ , 'fo!? ...";·};:

Jl magUfJiT::bJzáh~Zl;;

Válj árannyá sh~)6n aiijtlódTe Pe' ter V'~gy Borulj alázatosan' rendre: -~;
. U..... • • S fess jóságos; sZfPgliYr.i~t izz

és erre a kősziklára fogom építeni badkőmüvességpedig csúfos kudarc- Érted biikozÓ"eriib/iekre;';"!"";
.' ' .' - • • I '. ;; •• ~,~ •• j;, _ '. -:. ." ~... '. •

. Egyházamat ésa pokol kapui nem 'cal 'vonult' vissza azostromtól, mert, Fe/né szurd a-/edn.y'o.k.'ik,e.li,lé,t,';'~: ,,'.
vesznek erőt rajta! - mondla ,az Krisztus szava órök/hogy: ;apo:"
Úr Jézus Péternek., .·kol kapui nem vesznek erőt rajtal" Ugy pihenj megofükben,1ti'gjiiln",

Azóta kőzel kétezer év viharzott I Ennek 'a sziklának köszönjük': mi Mini első 'csók után iai:assző'ny
elICrisztus Egyháza fólött és a szikla magyarok is XI. Ince pápa szemé- Férje vállán: 'pirongó'f/~zba~.
még ma is rendületlenül áll. Száza- lyében, hogy drága hazánkat 150 I Simogasd meg derekukat,"
dok viharai és eretnekliégei ostro- éves török uralom után ismét a ma- I S csókold meg a kaszások térdét, .
molták él sziklát. A római világura- ,gunk.énak mo~áhattuk.;,_:' : > ,~,> II Száritsd fel a mogorva,~arcolf
lom l~eményöklü csáSZárai nem tud- Mmden magyar csak halas szere- Persenő, :láJvás verejtékét. .... ;'
ták darabolua zuzni,' az eretneksé- tettel gondolhat erre a sziklára, amely , ,:. ,;" '>,~':

,gek nem tudták aláásni, a reformá- a magyarságnak ezer éven kereSZ-I' ,Leglél!ó !mertjaj.ó,lyal) riiigyon
dó nem tudott rést ütni rajta. a sza, tül védője és menedéke volL ,b HaJs~asakma a .;k({jzjJ~r;;h-ajYik,:,

~,========~====~======='==== I Ezerszer lepi be könnyiszajJ> ., I Rajtad a szelid KriSitusaTC(ít! ;
áldozáshoz járulni. Hiszen a gyakori. .-- "~"'U',

áldozás a Jézus Szive tiszteletnek: Hacsépelnekne {éhellnagy pJ~t"
. Amint májust a·. Szent Szűznek, legfőbb megnyilvánulása. : Muzsikálj lágyán::d-garat{ia,n;;;' '.

úgy júniust Jézus Szivének ajánljuk , Végül harmadszorterjesszük]ézus! Tanuljon' d'gyeriiiék,;is rt'ijted~ .
fel. Szent Szívének tiszteletét. .Beszél- Dalolni egyre ',vidordbbqti','J.'-,::, / .

Miért választotta ki épp juni- : jünk rá másokat is anagykilenced ' .', ." .' '0":' ,/:~j':'l1 ';,:,
ust az Egyház a Szent Sziv hónap- ; megkezdésére, családfelajánlásra, Bocsánatos: bőséggel((per~gj:'/x
jának?" i gyerekeilmek a Szívgárdába beadá- Hozzál mosolvf. piheriéstA;Jékét.,

Jelképes magyarázalát is lehetne i sára, "a Sziv"ujságolvasására, Mind. Add meg a küzködő,szegénynek
adni'. Június a róz"ák hava, a rózsa " S'a'zszor ['S me'ae',demelt f~ól"ét "ezekkel apostolai leszünk a Szent- . , '. b', .~VL, ,<,
pedi~ a szeretet jelllépe, Jézus szive i· ' . . -,,,: :~ >.-;-.-;,{t ::'"

Szivnek s ,állni fog szóval is az Mifzdenszegényzsák,.o.. t~ölt.'iIz.7·"ma>·a szerelet forrása, a Jézus Szive', J.' ." ~
igéret, hogy 'aklior.. nevünk beiratik Sov6nyak, de; él.n(·óka.'rfiak: >.~

tisztelőinek él szeretet a fő jelfem- • . .! .,'.. ,

Jézus Szentséges Szivébe. Lál'od· e,. ,mi/.l1én. sze'n. v,e,d.ő,k2,..~::,I.:,·.it.-:~vf)nása ---,-, azért övéka rózsák'hava .)' , '
De ne ver/Y ük e jelképes magya- ... Esztendők óta, iiem',;~aálfitiik! .

rázalot, hanem mást. Ó 'elpus.ztult
J

Édesizű 'legyen a k(ilács~ .;:;~',.~

Júniusba esik legtöbbnyire Úrnapja de az Egnh'a'z e'l '.' Belőled,ha ünnepnapkof siitnék,··
és azt követő nyolcadik nap pén-. ::J S benned szenteljékmégaz;/sténf."
teke, a Jézus Szive-ünnep, mindig. Az éhezők, ha körül ülnek; /' , .
juniusba esik. Ezért ez ünnepnek, A franciaországi lapok 3-l! so-

ros hirben adták tudtul, hogy Pá
.egész hónapját Jézus szivének szen- ; risb!lll meghalt Costa Alfonz; , egy-
teljük, ,: ; kori portugál miniszter. .

Hogyan szenteljük, juniust Jézu~ Costa Alfonz egyik fószereplője

, Szivének ? volt annak·a szabadkőmüvesforra-
Elsősorban csel ekedjük többet a dalomnak, amelyik anriakidejénel

szeretet gyakorlatait! A családban, , űzte a portugál királyt és beleült a
az ismerősök közt, a szegényekkel hatalomba. A forradalmi kormány
szemben bőséges alkalmunk van rá! nak éveken keresztiiI ö volt a kul-

Másodszor igyekezzünk e hónap~ tuszminisztere.· Gyűlölte és üldözte
ban a szolwttnál g!:lakrabban szent- a katolikus Egyh6zat.

,Jézus· szive
· hónapjában vagyunk. 1\ nap
melegen tűz le fi vetésekre,

· mintha vonzaná őket magá
hoz, közben a szem fejlődik,

·érik, hogy aztán lekonyuljon,
s várja az aratást.

Ez a kép fejezi ki szemlél
tetáen lelkünk viszonyát az
isteni Szivhez. Amint a ter
m~zetben a nap az élet. a
fejlődés, az érés forrása, a lé-

, lek. életében Jézus Szivéből

fakad az élet, ez ad neki fej
lődést és érleli meg az itélet

. aratására, hogy begyüjtessék
as Ur csürébe.

Télen, mikor földünk \::ltá
" volodik a naptól, hogy borul..

nak ránk a rövid napok, bá-
,gyadtságukkak dermesztő kö
dösségükkel. Hogy ,alszik az
élet, s .hogy" örülünk, ha a
havat bevilágitja . néha B kis
napsugár, s, eltölt egy kis re- i
ményével a derült napoknak. j
. ·,Ez ujra k(-pe a léleknek, .

; inelyeltávolodott a lélek nap
. jától: .jézus Szivétől, sa hi·

tetlenség, vallásközömböss~g,
kételkedés hideg köde nehe

>' zedettrá. Még szerencse, ha
; vtigqódik, ujra az életfakasztó

:fényforrás után, - S' megtalálja
azt a szent Szivben;

'}\' napba nem nézhetünk
r bele, mert megvakit. Istenbe

sem nézhelünk bele, mert még
.. inkább elvakítana fényessége,
'mint Urunk szirieváltozásánál
az apostoloktapasztalták, s
szent Pál átélte a damaskusi

'uton. 1\zért vett fel az isteni
;' irgalom az emberi gyarlp~~g
" gal' számító alakot, mikor a

szeretetnek olyanegyszerü,
..•. s '. mégis .kifejező forrását:

:' Szivét mutatja elénk, :ahhoz
.' vonz, annál ad életet, tökéle
ctesedést.

. Itt nem kell, félnie a'bünös
_o; nek,' hiszen az érte megnyi-
:tott Szivhez jön. Nincs nehéz

" sége az érzelemnek, mert a
·'szeretet·· mindent meg magya
'. ráz, riincs akadályai akarat

.'" számára, mert a viszontszere-
,tetregyulladt sziv min'denre
kész, s; nem is kiván tőle so
kat 'az emberi' gyarlóságot

,.annyira ismerő kegyes és ir
-'. g almas Sziv.
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A vörösök vezetője durva orosz

országi kommunista katona volt. Ez
az orosz kommunista azt kivánta az
ifjutól, hogy kiáltsa:

"Éljen Oroszország I Éljen a kom- .

K

munizmus I"
A fiatalember torkaszakadtából ki

áltotta helyette:
"Éljen Krisztus, a Király I Éljen

Spanyolország I"
Ekkor odaérkezett egy másik orosz

szovjetkatona is. Az előbbi paran
csot adott társának és ez kivéve zse
béböl kését, beleszúrta azt a fiatal
ember bal szemébe.

A szerencsétlen szörnyü fájdalom
maiorditott· fel és rángatta kötelé
keit, amelyekkel keze össze volt
fűzve és testéhez kötve.

A .kinzásban résztvevőspanyol vö
rösök lefoR'ták és röhöR've viccelték
kinjait. Az egyik hatalmasat ütött a
szájára, hogy e1halgasson·. A szeren-
csétlen elcsendesült. .

Következett a kinzás fólytatisa.'
Az orosz vöröskatona ismét azt kö
vetelte tőle, hogy kiáltsa:

Éljen Oroszország! Éljen a kom-
olUnizmus I " .

A fiatalember erőt· vett·szörnyű
fájdalmári, amelyet kiszúrt szemeoko
z'ottés amilyen erősen csak birta,
kiáltotta: . ;,

:'.. "Eljéri'" k~isú~t:;· ,:~<Kir~ly (;EJje~
. Spanyolország l'-:'~::'!' .

. Az orosz még. düh3sebb . lelt' és
parancsot adott társának, hogy sziJ'rja
ki a másik siemét.

Harmadszor . is megismételték
ugyanezt a jelenetet, de most már a
felső ajkát vágták le. Utána az ifju
ájultan . rogyott össze. Élesztgették
egy darabig, hogy tovább kinozhas
sák, de nem tért magához. Erre a
két· orosz rúgott egyet rajta bakan
csával és odéb állott. A spanyolok
egy darabig vártak, de nz ifju aztán
sem tért magához. Erre oz egyik
elővette revolverét és három golyót .
eresztett a fejébe. . .

Ime, ilyen események törtémíek
ott, ahol a vörösök jutnak uralomra.
De ne felejtse el senki,. hogya. vö
rös világot a szociáldemokrácia ké-
sziti elő.' . -:

V,anney Szent János, a jóságos "
lelkü Ars-j plébános azokra voll mon
dani: "Két dolog adja az ember ke
zébe a koldusboIot: az egyik a va- ,
sárnapi munka, a fT.ásik az igazság
talanul szerzett vagyon.

Valóban, az élet számos példával
igazolja e mondásnak helyességéf.
Ha megfigyeljük azokal, akik .vasár
nap és ünnepeken dolgoznak, úgy
találjuk, hogy bizony csak ideig-óráig
megy jól a sorsuk és rendesen kUz
ködnek az élettel. A másik igazsá
got pedig a magyar közmondás· is
alátámasztja, meri azt hirdeti, hogy:
"ebUI jött vagyonnak ebUllesz vége. <I

Lopolt, cS81~ és igazságtalanul össze..
harácsolt vaRyonból csak ideig-órál,
élvezheti az élet örö neíl valaki, lr.·
a legtöbb mihamar fönkremegy. . I- (

, '1--:'

As
Dinya Illés . ács, leánya Magdolna.

. Papp jános földmüves, leánya Mária
Mögdolna. Tóth Mihály csizmadia,
fia Mihály. Varju Imre cipész, leánya
Erzsébet Anna. Timár Vince zenész,
fia Adolf Gyula. Sóczó Vendel föld- !

. I
műves, fia Vendel Vince. Frolyó i
Imre földműves, fia Imre Roik Imre I
cipész, leánya Anna Veronika. szta-I
hó Lajos földmunkás, fia Lajos Já
nos. Nagy Imre földmunkás, leánya
Mária Terézia. 'jambrik József föld
munkás, leánya Jolán Erzsébet. Kal
már Imre föJdmüves, fia Zoltán Jó-.
zsef. Iványi Sándor. földmüves, fiai I
Mjté és Sándor. Gubucz Imre gép
lakatos, fi~i .Zoltán Imre és Tibor
György_ Kontra Imre földműves, le
ánya Jozefin Cecilia. Timár Mátyás
földműves fia László Sándor.

Házasságot kötöttek az Ur oltára
előtt: Uhrin József földműves, rk.
és Tímár Mária Margit rk. Bukva
Lajos földmunkás, rk. és Dinya Irma
Irén rk. Timár István mészáros-hen
tes, rk. és Barnas Mar~it rk Timár
Imre földmüves, rk. és Vaszkó Má
ria Timár Elek földmüves, rk. és
Timár Katalin Cecilia rk. Hanyecz
Jmre szabó rk. és Timár Etelka
Anna rk. Hajdu Ferenc kereskedő

ref. és Homok 1'l'\ária rk. Knapcsek
Bálint földmüves, rk. és Szoszityák .
Etelkii':rk:?'1'htiar:"LásHtFPét~r; Pál •
földmüves, rk. és Gubucz Irma Ve
ronika rk. Fekécs józsef földmüves
rk. és Varga Eszter rk. Hegedüs
Máté fóleműves, rk. és Buza Ilona
rk. Kertes Lajos szabósegéd, rk. és
Hanl/ecz Eszter rk. Hanyecz Elek
kőmúves rk. és Szmola Mária rk.
Darida Mihály rófös és divalárus,
rk. Sóczó Eszter rk. Szabó Frigyes
földmüves, rk. és Kovács Etelka rk.
Kondacs János szobafestő, ág. ev.
és Pintér Mária Magdolna rk. Hor
nok József földműves rk. és Varju
Olga rk.

Elhunytak az Urban: Hangya Pál I
43 éves, ö!lakasztás folytán bekö-/
vetkezett fulladás. - Klinghammer ll·
dikó 6 hónapos, velesl.ületett szervi
szívbaj. Vaszkó János 8 napos, ve- i
leszületett gyengeség. Kurilla Janos i

59 éves, ~gyszélhlÍdés. V~~zkó Lajos II

21 éves, tüdőgyulladás. Ozv. Kótai
Jánosné Rafae.l Rozália 63 éves,
ag!.j!.>zélhűdés, Özv. Balázs Istvánné ~

G~csi M.ária 17 éves, aggkori gyen- : M.i visz koldusbotra ?
geség. Giricz János 77 éves, szerv, !
szívbaj, Pel!lva György 91 éves,;
aggkori gyengeség. Uhrin Vince 66 I
éve3, szervi sL.ivbaj. KOlltra Józefa I
4 napos, veleszületett gyengeség.:
Véha Pill 17 éves, vesegellnyesedés. :
Ozv. i\'\üjoros ls vánné Timúr V"ro- :
nika 76 éves. szervi sziv baj. Rácz'
Vince 50 éves, Iüdőgümőkór. Csu
vár László 4 éves, gümös agyhár
tyalot>. Uhrin Péterné Branyiczki
Róza 31 éves, Wdógümőkór. Csere
nyecz li'\ária 13 hÓ'lapos, gümős

agyhártyalob.

Egy vértanú.
Egy Barcelonából elmenekült uj

sági ró leírja, hogy szemtanuja volt,
'3.mikor a spanyolországi vörösök egy
husz eszlendős ifjut megkötözve me.sr
kinoztak.

uK

Külterületi szentmisék

Templom-bucsuk
A gyomai katolikus magyarok ju

nius 26-án Jézus Szent Szive napját
követő vasárnapon tartják szép
templomuk bucsu-ünnepségét.

Korábbi évek szokása szerint End
rődről nagy bucsus körmenet indul
Csernus Mihály apátplebános veze
tésével a gyomai templom-bucsura.

Junius ZI-én Szent László magyar
királyemlékünnepén a kondorostanyai
katolikus hivek ünneplik templomuk
vódőszentjének emlékét. A bucsus
szentbeszédet Fetzer József pápai
kamarás, esperes, az ünnepi szent
misét Csernus Mihály apátplebános

..végzi.

Egyházi hiradás
Jézus Szentséges Szivének ünnepét I

junius 24-én tartja a világ négyszáz I
milliós katolikus serege. !

Bár nem kötelező ünnep, mégis!
száz- és százezren, akiket életviszo-!
nyaik engednek, önkéntes szeretet
ből·ünneppé avatják és hitvalló oda
adással ünneplik az isteni Szeretet
örök forrását: a Szent Szívet. I'

Az endrődi templomban e napon
. I

reggel 8 órakor ünnepélyes szent-
plisét .mondu~}kszf;;13tb~sz,édd~l.. :,'
_,-Kérjük és Jelhiv}q!s-iaz/,összes "hit'c
buzgalmi egyesÍlieteket~ hogy e napon
közös szentáldozást végezzenek a szent '
Sziv imádására es tiszteletére;

Az ünnep nyolcada alatt minden
este fél 7 órakor litániát végzünk.

, ~_. .-.!:__._.__ h ~

Junius 26-án a csejti-, julius 10-én
az öregkerti, julius ll-én a polyák
halmi iskolákban mutatunk be szent
miséket.

Egyesületi hirek
Junius 19-én d. u. fél 4 órakor

Szent Ferenc 111. rendje, junius 26-án
d. u. fél 4 órakor az Oltáreg-yesület,
junius 30-án d. u. fél 6 órakor a
Jézus Szive Szövetség Leány-cso
portjai, julius 2-án d. u. fél 6 óra
kor a Jézus Szive Szövetség FÉRFI
LIGA szervezete, julius 3-án, d. u.
fél 4 órakor a· Jézus Szive Szövet
ség Női-tábora tartja havi ájtatos- I

ságát a polgári iskolában.

Endr4di népesedéSi adatoM lj
május 15-junius 15-ig.

Keresztség szentségében része
sültek: Lipták Lajos napszámos,
leánya Irén Terézia, Homok Elek
földmunkás, 1~i1l1Yll irén Eszter.
Czíkkely Antal földmüves, leánya
Klára Irén. Timár Károly föJdmüves,
leánya Magdolna Apol lonia. Kajla
István földmüves, fia István. Timár
Gergely földműves, leánya Gizella
Veronika. Tóth Imre földmunkás, fia
Imre József. Barják József Benedek
földmunkás, leánya Magdolna Ilona.

Gazdák f Aratók!
'J>éter és Pál apostolok ünnepén

délelőtt 10 órakor "Veni . Sancte"
· ériekléssel ajánljuk fel aratisi mun
-kánkat ;a Szentlélek Istennek, hogy
áldást és kegyelmet nyerve végez
hessük azokat. - Jöjjetek el jó
egészségben· és gazdag eredménnyel
mindnyájan /.

~':·~.JF··~· ..". ."~.'. ..
\t{tCsalá~Je~ajánlás ..
·,.'·o)ézu~ -~Szivének

í, ':AZ ndvözítő igérete, hogy meg
áldja azokat a családokat, melyek

-beo'. Szfv~hek'k~pét felfüggesztik es
." tisztelik,' gyönyörü ájtatosságnBk lett
8··;tórrása~'Azüdvözi!ő jóságos ígé-

. reteibéri 'bíiva, - a· családok jézus
~ :'Szentséges Szivének ajánlják fel

"·I-magukat;· hogy. részesei I~gyenek

-.azoknak lIZ áldásoknak, amelyekkel
az Odvöz/tő Szivének tisztelőit el

·'halmozza.- ."
':"" Az ~eritberíség bolgogságának' a
:furiás8 a- család: Ha a 'család buzgó,
, '~8 . lsten szent: törvényei ,szerint
'sz.entségí házas:ságbap· egyesülve

'alapitják"meg' és Krisztus" szelleme
, > uralkodik benne, akkor számithatnak

az. üdvözitő által megigért békére
"é~: boldogságra.

'.' Az ujahb időben, 1911l- óta gyö
-:'nyörüen megindult a családfelaján

'Iás mozgalma. XV. Benedek pápa
--1916'január lll--én irta: nÓhajtjuk,

.hogy a keresztény családok ünne
, pélyeseif>Jézus isteniSzivének szen
teljék magukat és apostoli áldásun

-ka't adjuk miJ1~azokra fi családokra,. . . -/,.~ ~) '.

· ;,lI~i,k, ez~lhi;":~_~~~~~nak fi társadalom
- ·fötötti· uralmb~;'':f.HtgvalJják.'' .

_~\l.!'~~~i~d,fe~~já~.tás::.8:bbarráll, hogy
8'.' c;solád 8' p_~p.~ )>>tal ~'.ÍóYáhagyott

: i~áv8I f,Úajánlja 'm~gát jézu~ Szenf-
:o:séges Sz,ivének, elismeri isfeni.ural
,mát" pnmaga felett és megfogadja,
hogy neki hüségesen szolgál, a világ
szellemétől' távoltartja magát és a

\:fUV:aSs8s,rszenttörvényének a meg
~;tartl'isáyal : ellene mond . fi . modern
tévedéséknek s kizárólag Krisztust

. ismeri el királyának. .
.;,~.:\ '}ff~i8iárthís a' családi házban szo
·kott\.törté~nj, a pap által megszen
,telt· kép előtt ; ac~alád s7.entgyó

"riással, . szentáldozással készül reá.
'..~ 8. rokonok jl>lenlétében tartja
. meg'-;8~ .ürinepélyt.

.-',,,.:~ehet az.onban a csa/ádfe/ajánlást
· kö~öseii- is tartani. Ez oly módon
tört~nik, hogy Jézus Szive képet
vagy· szobrot elviszik a csalfldok a

; templomba, .ott szent beszéd után a
;:':-pdp'~nu~gszenteli, közösen· elmo~dják
'8 felajánlóimádságot és a templomi

ünnepély után a családban elheJye
"~ziltft megs~entelt képet, vagy szob
,rot é~ .II család feje ujra elmondja
:'előtte otthon a felajánlóimát.

J\ csaJádfelajánlás megtörténtét
kis szelvényre feljegyzik és a Jézus

'. S,ziyeSzövetség központjába küldik,
-.h~gy .beirják az aranykönyvbe.
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és dicsőségen~ kivül· ebből: nőttjJ '~:
azon' nem csekélyszálLu·:embel.'i)"> ~;

rek sora, akik· hibátlan erkölcsi~' '.'
életnk, ·tudományuk,··'Uodalmi'?: '.
tevékenységük~ mt1vészetOk'és~·"
betöltött feladataik' révéil' nem";j~~ ~,

csak maguk, dehflzájuk dicső..>; ~ .
ségét is' szolgálták. Ezeket:az·;: <>,

elönybket~· ezt· azigazidicS'ösé-,1.:C
get szivből kivánva·a Nek Unk~! .~

igen kedves magyar nemietnek,;: _
s a· világ többi' népeinek;'Néked-;,:' -~

Kedvelt Fiunk az égi.'7megv·ilá:.:'·~V"

gitások bőségét·kivánjuk Isten::"':';
töl, hogy Udvös ésszerencsési

",!,

eredményekre vezessen :megbi-:"~".

zatásod, meJyetemel:·hivatáli·o,.
állásod magas méltósága ;:és-'if/;
római bibor nagYszerOsége::En...:';;,:.'
nek záloga és elöhirnöke~legyen;·!~.. :~
aZ apostol Aldás.·melyef{~till..'~·'3.
áradó szeretettel· adUnk' ai;Ur:.;~!'
ban Neked, Kedvelt FiunkFkO--" .
vet6égedben kisérőidnek; a 'buz.:',~~ ". ~
gó esztergomi ··érseknek.:·: ai"
Egyház többj biborosainak 'és'" .
főpapjainak valamint' ~Magyar:;;\~ .'
ország polgárihatóságáina~:és~)~-._
mindazoknak akik valósáiJb'ah;·S.::· ...., , . 7':> .• ,. ,
vagy lélekben; jelen'" lesínek ~a~~'
Kongresszuson•.. -<::: ' .. ;,,.'I·::.~>{~j:~·J-

Kelt i Castell . Gandolfoban-;:
Róma melletf,í938májüs·t2l én),
Szent Nereus·és AchilleusOn-;'
nepén, pápaságunk 17.. évébep.

. ". '. . .' XI.' PIlJS ~ pAeA\~~j
- .- ~-~.

, ;.

E
~, ~,~ ; B'; ~; :';E': :'-R'''-'.' ".,,: :',; :'.~~' ;;;;::.:';:';if;~:~·

IYI' ,,: ":.",.:.,,: c ...; j:'::''):'';';-;: .-

.". ", -.:. ~ ; :.~ :-?i·;
Al

. -A .eucharisztikus . világgYUlésnek ,. aki feJfogjá' 'ennek a viiiaszl~sri~k-'a
.Európába val6 visszlérése a' fényes- gondviselésszerO' jelc:ntőségél, t1s\ii.~.~:~
. nevU világvárosok °közlll ebben az lellei ·és· bizalommal ·hajl,ik'm~g~ ~~", ,

évben Magyarország fővárosa reu '. mai m«;>zgalm1:ls '6rákbántöriéhelehi?:J;· .
a· szereTJcsés' kiválásztott.Mindenk i, . ama' 'I~pjainak '·ékess'zóló·· ',áiiua-tlga !".~

: .. ,.

r-
í Ai olas:r: kírályi pár látogatása ménységeinekKrisztushoz kapcsoló..; sített gyenge lelkek niinden'kez-

,

.:.... kormányiónkés nem:r:etünk megbe- dását,' ---" többen a 160.000 férfi' éj- . désOkben az örök törvények. az
csülését jelentette,· s .örömmámorba szakai szentségimádását, ' amikor .~. igazság és béke legbiztosabb
hozta Csonka ha:r:ánk, kesergő 'fiait föhercegek és miniszterek mellett ott alapjaihoz' alkalmazkodhatnak.

'Most azonban nem császár, nem térdeltek hitvallóan a társadalom Ezérl még az' ilyen szándékok
hadvezér, hanem a királyokKirálya, minden' rétegének tömegei jelezven nak dicsérettel adózulik, a Kong-
a világ mindenség Teremtő Ura- a krisztusi demokrácia és testvériség resszus megszervezését, melyl Megváltó Istene jött hozzánk látoga- összekötö erejét, vélik a kongr~szus nagyszerU eredményeket ígér,

. tóba, vendégségbe. . . legfelemelöbb emlékének. ugy a kiválóságok részvétele,
Csoda-e hát, ha a magyarság nem- Gyönyörü volt ... Csodás vólt... mint az előkészUlctek ténye foly-

J, csak a régi daliás idők pazar külső- Szem nem tudott betelni a szépség tán, lelkünk bensoséges érzé-
ségével, hanem ezeréves ősi hitének soha nem képzelt fenségével ... ' sének különleges megnyilallro-

i
: odaadó imádatávalhódolt . Krisztus Akik sajnálták az áldoiatot;örök- zásában óhajtjuk részesíteni. Ezt

királynak, s megmutatta a világ min-ké bánhatják, mert ilyen szépet a a szándékunkat legmegfelelőb

den tájékáról ide zarándokolt Krisz- földön még ember nem produkált ben olyan formában akartuk
i~ tus követőknek, hogy a magyar nép": soha I megvaJÜsitani; ,hogy legáfusi

ben fegyelmezett lelkiség, egekig 10- -De hogy ök is kapjanak valamit küldetésre választottunk ki Té
bog6 Eszmény tisztelet és' Sierítakongresszusszellemi táplálékából,' ged~ kedvelt Fiunk; ,aki annyi

l: István hitéhez törhetetlen hüség van. a kiválóbb szónokok beszédeit kivo- buzgósággal és bölcsességgel,
os Trianon magy~rja husz éves .rab- natban közöljük, lapunk 'következő osztod .meg állandóan minden-
, ság/megkötöttség és elesettség~"ba-: soraiban. napi imádságos göndjainkaf és .

rátaiban"való keseru csalód2.sok· A világ-kongresszus a pápai bulla az egész Egyházzal szemben
utÁn áté~exte; hogy' Az jött hozzá, felolvasásával kezdődött és nyilt meg_ aggodó szeretefűnket.Téged te
aki' népek és országok legfőbb inté- A· pápai bulla magyar . forditása hát, lelkünk ';hüséges 'és-ékeS-
z<5je. aki nem engedi végleg'diadal.óekként hangzik: ~zóló lolmácsát legátusként kül·

<"- maskodni az ármányt és hazugságot, 'Kedvelt FJunknak dünk ki a Budapesti Eucha-
aki m~ghállgat és .segit·' mindenkin, Paccelli JenŐnek risztikus Kongresszusra. hogy
egyesen és nein'zeten,' csak· lSszinte a' római szentegyház iUdozár hi- ott saját személyünk képvisele- .
szivvel, becsületes hüséggelésmeg- bornoka, államtitkéir ésa római tébenvezesd a szent cselekmé-

~ értő szeretettel közeledjenek hoizá. eiybáz kamerlengoja nyeket.A kitUzötl tételek, me-
~ Lelkünk egész hitével, gyermeki· lyekről 'a legszentebb Oltári-
'" bizalomnial; bünbánó szeretettel ün- . XI. Pius pápa szentséggel kapcsolatban szóI nepeltük - az egészviIág' szeme- , Kedvelt Fiunk J - Üdv és lesz az üléseken, igen alkalma-'
- láttára, -az ostya fehér fátyla alá 'apostoli áldás. saknak látszanak arra, hogy a'
.... rejtőző e'ú'charisztikus Krisztust és , :"Amagyarokismert hite, és legfölség'esébb' Szentséghez fU
~ százezrek imája "olvadt'össze azon szeretettől lángoló buzgósága zödő szeretet· kötelékével kien'~

~ kérésbe~, hogy, Ö legyen Vezérunk~ tUndököl abban a nagy igyeke- gesztelje az egymástórszéthuzó
~ n~mzeti MtÜnk'világitó Csillaga és 7a . ~etbenj-ameJlyel;'a Jegközelebb embereket· ~ és·összéhozza· ma.'· . .Ezután Serédi Justiniánhercegpri:;,.l "
~ . . H d' dóN tk' E más és Hóman Bálint miniszter ,be~·~·;,..Jboldogabb magyar.. jövö or ozája,. megtartan emze ÖZI ucha- gukat a· népeket is, melyek -.' széltek. . . " :: '.," ..-:,.;..;.:;;,.~

aki' itbtnifog elevenekc:n és holtakon risztikus Kongresszus eJőkészi- nem is kis "számban· -ferde Ezl követöleg bejelenteti'ék inegafonp~;:
e földi életben irgalma; s az örök tésén immár egy éve dolgoznak. szemmel tekintve egymásra nem kon, ho~y PaCceltl bibor~$.á.lJ'arÍ1li;~ ,~;~

tt boldog~,ágkapujábanigazságosság~ Az ország minden részéből hi- szűnnek meg támadó és ke- . '. ,~,.. -kár, pápai legátus beszédé. k~velkeilk.:_.;Y, ..
szerint. . . res ~ fővárosuk példájára min- gyetlen fegyverekkel rettenetes ,A ~özönség !elkestapsb.~·n.·t,ört.k;~Jj~.7o~.:.~ ':

:Soha annyi ember nem járt Buda- den i'endO és rangu polgárok baJ'okat és borzasztó szerencsét- ,- ,,-",, . ezrek és tiiezrek áIJtakJel és ugy: Bnn-e".;{
··.pest'utcáin. Es csodálatos, mégsem szent 'vetélkedésben szenteJtél< lensége.ket. zu.ditani az eg'ész . ' . . > .,. _ ... _.L.pt'lték II pápa k~velét~aki pércekig,nem,;;;:': "~
· volt ·tülekedés, lárma; bántó zaj és magukat a valJásos élet gya- emberi nemre, vagy napról:' tudotl szóhoz jutni az unÍ1eplé8IöL-~~;

kiabálás. Érezte mindenki, még' a korlatainak, hogy tiszta és is- napra nyiltabban fenyegetnek Végre mikor nagynehezen'. elultái,.;;
másvaná~u!lk is,hogy a fővárostemp- teni tüztől izzó lélekkel készit- ilyenekkel. S igen időszerOen Onneplés és le,lke8edészaja~··ahigA,~,~.:

.. lammá változott <.:- ott jár. utcáin az sék, elő magukat az Eucharisz- idézik fel a magyar nemzet tör- gátus elkezdte be~zédét,."ainclyet)et~;;~~ .
· Isten és;e tudat komollyá, magába~ . tikus szinek alatt rejtőző Isten- ténelmének e'Jső időszakát most '. . .. o,., ~·"v<, .

,,. , lk d l lk I . bá á k- é I d ö' ·s jes egészében ill adunk ",. '.~ .:_:>"szállottá,eine e ett e ü etüvé avat- r ny IV te es '. meg ics· Hé.,;; 900 évvel' ~ent István;' az első ' .... """'- .., ;.r--. ,'.'

ta:'a kongresszus, résztvevöit. ',.. sére; Nagyon·" tetszett "nekünk, magyar király halála 'után. Maga Ked~·~iC~~~ii;ét~;~t~irj~:p~~~1A~~~1t~~:.
· H9GY melyikvoltlegs:r:ebb ese- hogy nemcsak szeretefl Magyar- Magyarország a tanuja annak, örUlök, ~ogy, .. mind~y~~.ru~~,;:.:~~~~~l)~\',o

niénye a távolból elképzelhetetlenül ország hiveihez, hanem a világ hogy sem az egyes emberek, Atyjának (lzenelét .' .tol'mácsolhllIO"':f.: '
·csodálatos.és tüneményes ünnepség- összes katolikusaihoz idejében . sem' az' államok nem kaphatnak 'önökne~~ t:>(ömm~l)ötl~~.'~,~ép;,~.~,z~;Z~'·::

~ nek, arról vitatkoznak, de eldönteni felhivást intéztek, hogy', imád- Islentől· nagyobb .' ajándékot, jukba és kérem a jó .Ist~J:lt;; .~ldia,,: ".
;ne~ lehet. Egyesek azt mondják, ságos szándékban egyel(Olve a mint ha az Ö jóságából elnye- meg ezt az EuchariSztikus Koiígre's-' ,.

hogy az a jelenet, amikor Krisztus . keresztény hit nyilvános meg"' rik a katolikus' hltet·s 'azt ál- 'szusl és> miridnyájuk;lt,'''ilkircJ éizon;·.··~~:';;:~
Király dunai diadalutján a folyam vallásával és a szent szertartá· landóan' megtartják.. Szent Ist~ résztveszn~k. Islen ·áldása;~ légyéi('~il ..

· sötét hullámaitól visszatükrözött vil- sokba való 'bekapcsolódással' . vánt, a követésre méltó keresz- velUnkl ~llenaEuchari8zlikus.KOríg .. :, ".
'1 á lé t l ál é f - d l resszuslÉjenMária ország~.1 ,Élj~n.'s::7.. -·'· lanyégők tizezrei ugy ragyogtak bele nYI v nos engeszte s SZD g t ny eJe. e met~ joggal tarlják a

az éJ·szak.ábá, mintha az égi csil.lago.k tassanak annyi istenkáromlás- magyar riemiet legfőbb erőssé- Magyarország J..,'" ~"". ,;, ;~"" ,·,~i.:'~;· 'r. .~~Abiboros. legálusezekel a ~z~V~~.:"./
milliÓi fürödni jöttek volna, le aDu- ért és 'az Isten fölségét·megta- gének és világitó fáklyájának. kat magyar nyelven' mondolta~:e! 'és >'.(:~:

" nába. ' gadóknak, vagy azt akár nyi 1- aki az igaz vallás tiszteletével minden mondatát percékig'tarI6'.'étt~:).·~
. Mások a Gellérthegy. csodálatos tan. akár rut alal<oskoc:lássaJ tá- népét nemcsak az Örök üdvös- szOnni nem akaró lelkes ',éljtmzés"é8°Yff~:

•. tüziJ'átékátemlegetik~ Ötvenméter madóknak vétkeiért. Az isteni ség elnyerésére nevelte, hanem taps követett.A~áJJandóan,:;lTJegi8rnél';'·.::,,-:
é· - lödl'> ovációk miatt II bjboros.leg~lu~~;;<-

'magáskereszt gyulladt ki bengáli S emberi Jogok oly: nagyfoku kullurával és civilizációval . is csak hosszasidö mul"a·'folyf~ltiatl~·:·.:: .
rubin fényhena' :Citadella oldalán.. összezavarása, a szerződések és nemesHeUe. Minden más előny . francia nyelven'.";;'" bes-zédét:::':: ;.';4.1'>
Majd ezastfelzéiszinben ragyogott a .' szövetségek·lejtőre si klása mel- . .." .:~.,'" ~é "t" ,;' "jf:':!l'ljl"~~.~( "

kereszt. De ugyanekkor -:-nagyszerü lett, s a szomoru viszonyok kö- A, pápa követének halal.mas ;·:belz.:·,éd.A.'e·:.:~,.."~.::.:.·:.~::}:
scenikai hatással' -': hatalmas vér-o . zött semmit 5em itélünk Udvö- -~

cseppekcsepeglek rajta végigielez~ sebbnek, mint ha az emberek
véD a diadalmasa,' a'kü:i:döés szen" '.' elfordult tekintetét és tévelygő

.vec:lő,egyház 5sszetartozását.·, ' .. értelmér ráirányitják az' igazán
.Sokan a 140.000 magyar gyermek ;örök ésváltozha·tatlan dolgok~

buifó;·áldozását,"·a "magyar jövő re~' 'fa, ~s ha: az égi· Kenyérrel erő-
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A. keresztény világ hit
vallásának megujitása

- VeiUnk szemben sOléllikaz is
tentelenek frontja, az antikrisztus fel·
emeli öklét rázza az ég ellen és,
mindaz ellen, ami lJ,ekilnk a legszen
tebb. VelUnk szemben vonulnak fel
azoknak sorai, akik a föld' minden
népével és mjnden egyes emberrel
azt' szeretnék elhitetni, ' hogy a jólé~;

lel csak akkor falálják meR, ha eltá
volodnak Krisztus Evangéfiumától s
hogya lársadalmak ,és az\ egyének
boldogsága és nagy~ága csak eJseny-
vedJJ.et- a__'kere~itárnYék~baiJ .._Ve.lüQ~,
szemben hullámztk azokn~'k,aiala~"

talan lömege. akik bár személy s.ze,-.
rint nem ,ellenségei, Jézus Krisztus-,
nak, de engedik magukat dobd/latni
a közömbösség, könnyeimOség és
léhaság hullámailól vagy pedig 8

mindenkori áramlatok sodrával vitetve
magukat, végal is öntudal/anuls.egitö
társaivá lesznek a hiletlenségnek és
a Kriszlus elleni harcnak. Vel(lnk
szemben állnak azok a fájdalmas,
véres vagy vértelen stációk, amelye·
ket a mai zür-zavaros időkben Krisz
tús Egyháza Kriszlussal együtt jár
meg a keresztuton.
" - És, amig lelki szemeinkkel azt

a gigászi drámát szemléljÜk és szi
vUnk verése meggyorsul annak a
párbajnak a lattára, ahol megmérkő
zik a ;,misterium ,graUae" ésa.mis
terium iniquitatis" - hitünk és az
isteni kegyelem fuvalatálól izzó sze
retelUnk ajkuokra adja a hitvallást,
amely most már nem a nyugodt na
pok csendes zsoltára, ,', hanem a küz
delem napjainak féffias himnusza.

- És vajjon egy ilyen hitvallás
hol zendíllhetne meg kifejezőbb erő

vel, mint ennek a testvéri gyOleke
zetnelr a kebelében, ahol a Szent
ostya sugárlrörében beteljesedik a
zsoltárköllö jövendölése: "Et ado· '
rabunt in conspeclu eius universae
flilmilae gentium- (ps. 21, 28,)?

- Hol zengheIne nagyobb öröm
niel abi! és hála éneke, mini ennek
a sokaslignak az összhangjában,
ennek a sokaságnak, amely 8Z ösz
szes népek böJ és nemzetek ből gyliJt
össze a köral a misztérium körfH,

J ;amety csodálalo& egységében foglalja

fölötti erőt merifsene~, amely nélkÜl ; össze egész hitünk lényegél ? Mert
minden emberi 10rekvés eredmény.~': az\;tuchQ,"zlia~: színében rejl6ző, ,
teJen maradI s bogy betelt$lltjenek, testté váltigébe~ való hit, föltételezi
a husvéti szertartás miszlikus szavai: a hBet az Atyában, aki 6t kUldölle
"Vidi aquam egredientem a latere sa hitet a Szent/élekben, az. Atya
dextro et o.rnnes ad QUos pervenil, és Fiu legnagyobb ajándékábaD,.a0:~

aqua ista salvi faeti sunt." mely~t a szükölködö embedségnek,
adott, az Oltáriszentség mis7tériumá" ,l

; baD való hit? Ez nemml1s, minta
Hz Eucharisztia a hit foglalata, él szentség I hit megválfásunk egész I~nyegébetl, i

I megváltásunkban, amelyet aszázadQ.k ,.
"pillére, ésa szeretetköteléke I előkészitettek, amely, bele'jesed~I~,:

tagadják a hitet és a tiszteletet a 'I Krisztus megtestesülésében, életébe~u
teremtő mindenhatóság és ;;IZ irgal- szenvedésében és megdieső(j/éséb~l;J,

mas megvállás misztériumától. Ez a I folylaJódoll az .Egyházban és a;"
mi hitvallásunk az egész föld kerek- Egybáz állal, a hit az Islenemb~r~
ség legtávolabbi pontjáig visszban- állandó jelenlétében, a kegyelméne~.:

goztatja őseinknek bitvallását, akik, végtelenségében: a hit kifOrkészbe:~:

épp ugy, mint mi, a keresztény szim- tet len ,miszlériumában; a"sacramen~,

bólumból merilel!ek erői és lendüle- tum absconditum"~ban (Eph. 3, 9)",
tet, abban találták meg vigas1.talá~ abban a szen! titokban, amelyen ál
sukat és boJdog-ságukat itt e földön. a Szentháromság egy lsten mincl,en,~~

hatóságának, ai isteni, bölcseségnek:
segitségével Krisztus Urunk megvál/ó
élele ill e földön, amely látszólag,
azó mennybemenetele által leuíru{t,;,
tovább folytatódik és jolytatódni fog,;
az idók végezetéig a maga szentségi;
valóságában. '

- Az, aki értelmének és akaratá~.

nak meghódolásával meghl:ljlik el;,

elölt a misztérium előtt; elmondhatja"
magáról, hogy szerencsésen megjártá

,a keresztény hit összes állomásail,
hogyőránézve az érzéki láts7alok
világa elvp.szlelle könnyen szerzelf, c

de csalóka te!dntélyét. '" , '

: - Az, aki ,egyszer átlépte, a k~~ \
gyelemtől vezéreJv~~ azfia,; ~üszöb~t)
amely hitünknek, emeközponti.misz" "
tériumához és ,legféltettebb kincséhez,
vezet, az aki, mint János apostol,'
fejét a Megváltó ölébe, hajthatta és,
az ő isteni hangjával' hallhattIl ' a,
!izenlségek legédesebbikének ., érlel- .
mét és' jelentöségétkinyilatkoztatni,
aki megértette, hogy tulajdonképpen'
mit jelent az emmilUsi lakoma, , ahol, '
Krisztust a kenyér megtöréséről',is.:
merték fel, az erősen fel van vértezve
á hitetlenség, az istengyülölet, Kri~z., r

tus megtagadásának a próbálkozásal:~

~lIen s az emberi gőg és elöiteletek:'
követelödzései ellen, amelyek körüW"
veszik'" és megkörnyékeiik s' igye~<"
keznek' maguk tévedéseik ,és elté'<;
velyedéseik hálójába csaJogatni. , " ~,!~;

-Az,f,akia Megv.áltónak az Oh.
tárisze()tségben való jelenlétében.~

nem lát mást, mint láthatátlal. foly""
tatását az ő hajdani látható jelenlé·
tének, az nem botránkoziktöbbé,:/
meg azt látva, hogy az -euchariszti.,!
kus Krisztussal ma ugy bánnak, mint, ,
ahogy bántak valamikor az emberre"
lett Islenigéjével, földi életében. Az':
istálló szegénysége, a trónjáért resz-:
kető zsarnoki Heródes elől való :ri
menekülés, a ,názáreti elvonult éle,t,~,

a Kafarnaum megvető közömbÖSSége,,",
a tanitványok meghátrálása, a gelse- .
mani kert magánya a Sanhedrin ité- .. ,
lete, a hóhérok kegyetlensége, a'
cinikus Herodes által ráadott nevet~;·

séges öltözet, az igazságszolgáltatás,
meglagadása megalkuvó Pilátus ré-;; : . ,
széről, a hazug uszitásról félreveze·~ ,
telt és felizgatott tömeg "feszitsd'"
meg" kiáltásai, a 'kereszt lábánál'"
történt megalázkodások és szidalma. j'
zások, a megváltó küldetése és' az I ~

evangélium hirdetésének kiforgatása 'J;, '

s a földi hatalmasságok elleni lázi· "
tásként való beálJitása, a sikernek a )
hatóságok által való lepecsételése, a .(
felt<i.madás tanuira rákényszeritéU':'
hivatalos cáfolatok: ;lJtindez és még ,
annyi más részlet,amelynapjajnkb~~"~

(

elött, amelyeket a magyar nép, a Szentséges szivéMI a szent vérrel
tragikus iddben a kea:sJiény:lluró.i.,:egyUtt fakadjon a 'kegyelem böseges
pának ez a védöbásly*i: ön,dr6vel ' torrása,amelyböl a földkerekség min'"
irt be: Hösies és dicsö'8ége~' ez a -den népe, meíy szomjaua az igaz
tOrténelem.·amelyröl Buda-magasra- ságotés békét m~rilbessen s hogy
tOrö:.;;_,YáJ~.;lIJintegy'-,az, ujjáéledés, nehéz és gyakran, tragikus küzdel-:
leUeesedél; :'s~i:testVerj összefogás meik közepette eljöjjenek a Megváltó
binilt1l:8Zál. .zengt; lit . tOrt meg a,-ke- éiö vizéhez, hogy abból természe t,

re.s~tény kuJturat védelmező ,magyar
sereg~~ dtéZlégén a bitet/enek tama-

, dóü:ár~ataris ra, büszke', ·félhold ... itt·
hátrálh ~egj1 'legyözve a megváltó
Kri.~tu~:;~r~~.tje, elött és Krisztus

, anyjdiiy(lft ~z,,>akinek örök idókre
jelajánlotta ~t, az országot és népét
,az; ..:tlki~/[elsiJnekdette;\ :dejére. ' Szent'
Jstvdn:"'t.soronájdt., ,' .. ,:.:

ü3:K~d'J~Jestvéreim" nemcsak a
-régU~gyoniánytól :;átvett, szertartás
sz~~::..~ ;gesz,ust; .te~sitek, hanem a
szivem; ~nkéntelen; megJ.l1ozdulását
követem:"~~koJ)llamikor minta dicső

ségesen uialkoQ.ó XI. Pius pápa legá..:
tlUlasn~ita,totl)':~lekkel hajlok ,meg
aZ.;~lőU,-a.. ; ,szent ,szimbolum elölt,
am,lyet mágáflak a kereszténységnek
a ,kozRo~tj~bpl, \JI. ,Sylveliter ;pápa
kezet~J,,; kapott., a· magyar nemzet s
a~elyet'al1,Dyi szeretelIel és lisz!e~

letlel'i()V~z.,- Ennek az országnak,
ennek,;a.~:i:léPnek; amelynek ezekben
a JlYönyot;ii napokban boldogok és
sz~r!~ések yagyunkvendégei lenni
szól·JeJk~m.: mélyéból jövö legszi
vélyesebb kózöntése",:l'

- Ha a mai világot nézz'ük, a mai
emberiséget, az egyháznak és társa
dlSlomnak mai helyzetél, akkor azt
lehetne - emberileg szóva azt kel·
len~ -kérdeznünk, vajjon' az üri
nepségek fénye megfelel-e, idöszerü-e
a mostani viszonyok közt. Kétség
telen, hogy a felU/etes lelkek, akik
nem veszik észre a nagyszerü lát
vliny"és ragyogó kU1söségek, a lel-"
kestömegekaz ünnepségek pom
pája mögött ezen napoknak mélysé
ges lelki tartalmát, azok nem fogják
megérteni élZ ünnepségek igazi célját
st'm. Ez a gondviselésszerű és fen
séges cél: a résztvevők szivében és
azok szivében, akik lélekben és imá
ban kapcsolódnak az, Onnepségekbe'
- lángragyujtani a hŐsök lelkÜletél,
hogy megmentsék a mai világol, a
mai emberiséget és megvédjék az
Egyházat és a keresztény kul/urát a
bilfagadás és a társadalmi forrada-

,'. ' " , lom vezetői ellen, szembehelyezvén
l\' jJ~p~i legátus hálás, velilk, mint Magyarország a XVII.

~,,~;i;:~,,;,~:'~iüdYözl~t..e=.,,~.;:,,~~:: .. ~i<" században, 'mint::az "Irás" múndja: "
,,' '"acies ':ordin~tau-.:t:'~gy~::siilárd:, és \

-.::.ii~aií~k~ot::~liiiJiQr'€~taz ~;s';á~; , elszán l arcvonalát::amélyet;semminö '
goi"és;l1épe(ftdvOzlÖT11,legöszintébb erO nem tud állörni és amelyet sem- '
hálá~al,:dejezem: ki. mindazoknak, minő cselfogással ' nem lehet meg~

lIkik'ezt á?Kongresszust" támogatá- kerülni.
sukkal, segitségükkel,jóindulatu - Tehát nem a mai idők sulyos
egytlthÜu,~,kálkOdásultkát' r~konszen- 'sága dedra, hanem éppen e sulyos
vOkk'~'i~leIOs'egih~tték::'Elsősorban li stlg miatt hárul erre a Világkong
magi~r'>k!tAlyság' fötrtéltóságu': kor'; resszusra az a szerep s az a k(j/
mánytójlriidr és,'az ő kimagasló és delés, ~melyet három pontban fog
érdemekben "gazdag-' hitvesének s a lalok össze:"
magyaY~~kirmyi 'kormán'y tagjainak; Abban a világban, áhol a hi! el-'
a Szént.'€dtlégiúrit 'fömagasságu tag- ' ,lanyhult, büszke és megrendi/hetet
jainak;"akik"ezek'nék 'a napoknak az len hitvallásban hirdetni a megváltás
UnnepélyesSégét'· blboruk fényével alapvető igazságait, amelyekef az 01
megtisztétiiPés>emelni mélfóztattak, I táriszen~ség misztériuma maRában

's ·lege.i~Ö~or~ari(M~gyarorsíágbibo- rejt~ 'mint "a hit foglalata".
roshe-ite~nlrtásának;aki a p(lspöki "Abban a villágban, amely magát
katrafés~b'ú~gó papságával karö\lve I az isteni törvény alól mindinkább
fáradh'atatlanaposto!i' munkavIlI ké·' kivonni törekszik, hirdetni a teljes
szit~Ue'::étQMagyarország katolikusa": és tudatos meghódolást az Oltári
ina1ti.'il~lkéi a kégyelem eme:napjaira. szentség törvénye elöli, amely a hit
-' S~lmiközben tekintetemmel átöle- és cselekvés összhangját követeli,
Jem''.a'<h~~ekrll~k ezt a megsiámlál~ mint a "szentség pillére".
hatatla~J' t6megét, amely a vil~g "Abban a világban, anJelyet me
min~',a!négv tájáróJgYOJt ide, hogy gingaUak és egyensulyából kizök.
IIzent 'és :testvéri egyetértésben élje kentell az egyenel/enségre való uszi
át ezeket az órakat, amelyeknek gyö- tás, összefogni az összes jÓakaratu
nyörlisége visszaidézi a Táborhegyi embereket, aszerelet apostolikeresz
órák kimondhatatlan magasztosságát, teshadjáratára, hogy, elősegilsék az
meghatottOdvödö szavaim áldásom- egyetértés, a társadalmi boldogulás
maIegyOU, tullépik a Hösök-terének és az áldozalos~ág munkáját, aitól
batáraités:'eljutriak minden ország-' a testvéri ,szeretellöl.áthatva, amelyet,
hoi és minden népbe7, amely ennek az Oltáriszentség ,,8 szerele t köleié
a nagyszabásu gyülekezetnek tagjai ke- áraszt magából':.
rhén".oly"méltóképpen képvisehelle - Mint. alázatos hódolat a Szenl-
magM~ ift:'~.;Duna:'Parljain. háromsligEgyesilen felsége 'előll,
-:-M~8t.a Szent_éges Atya szán- ami hitvallásunk erről a térségröl B.

dékaihóz' hivein ,mindenki üdvéért mi megingathatatlanbizony(~ssátluk

kOldöm ai "éé~f~ié eit a' hŐ. könyör- nak ünnepélyes é~ mélyen átérzeIt
gésf: AdjaJsten, hogyebböl az 01- kifejezését killd i az ég felé. Büszke,
fárból, mely itt, bemutalatoll és Jézus válasz az embermillióknak, akik meg-
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mintegy éla képben "apparuit ;"be::~
,nignitas et humanitas S.lyatoilis:'<
nostri Dei" (Tit. 3. 4.) KecJv~en

hajolva két hazája felé" ug)" tünik..
fel a mai idők felhői között,,' minl-J{ ,
szivárvány, a remény és béke hh<
nöke~ . """~" :.", ! ,';_

- .A nagyszerű' hódolat",ame»y~J;;:,
a katolikus, világ ebbena pill,all~~,.

ban ,az C?1t~riszen!ség ~st~ne. ~,j~:..:
rul, a. nyJivanos hitvallas leUeg~ ~,
vül azt a magasztos küldetést jj,QU~"~ ,
gában rejti, hogygyarapits-" é$.mea:~;;

erősítse mindazoknak s~ivéb~,,~k,tk.,

igazi ta.nitványai kivánna,kl~J~·;
Krisztusnak, azt az öntudato$' ö~~.,

hangot, amelynek az Eucharisztll~p~'

Credo és életmódjuk között mulhAr;j
tatlanul meg kelllen::lie~ A m,iQQe~>

ható Isten kegyelme növelje ,és,:é",.,·
lelje meg, mint ennek, az Euehan~%io,~
tikuz VilágkoDgresszuswtk, ,legdr4"!~·
gább gyümölcsét, ezt a D,leggyp~~

dést mindazokban a hivekben,-' akik;'
Magyarország vendégszerető:földjéa,;
ami E:ucbar:i'iztikus Királyunk. trónjaL
körül összesereglenek l Engedje m~~ ,'..
hogya hit közösségéböl, amdy,itt,
a tabernaculum lábánál a hivekef"~'

összes nemzetek sorából egy~ti,.
megszülethessen annak ..az .elhatárQ~ l

zásnak egysége, hogy él~tf()rmáiu~l,
kizárólag ut a jámborságot ~erél}yl'
válasszák" ,am~ly mindig ébe., j Ulely;~ ,
magán hordja Krisztus követésé~Jc

pecsétjét. Adja, hogy mindazok,' akik,::
mint eucharisztikus zarándokok" it!,!
összegyülekeztek, az eucharisztikQ.s,~

élet igazUüthirdetöiként térh..essew.k ~
vissz~ huájukba; mint élő szentség'~,·
mutatói a hitnek, amely, ·lQ..Índen;Q&{l;:
és minden órában példájuknak,·v&.;
gosságát, ragyogtatja mego,a,.:,világ;,
fölött, amely, sajnos,: nagyoni.c~:.i
távolodott Istentől és Krisztustól,;
elökészitve igy az eltévelyedettek
és tájékozatlanok ,'számára a 'vissza
térés utját a: szülői házba•. : -""'. ,';:

- Hogy igy ennek' a n~iYSz~Fii~
kongresszusnakhatalmas egyetérté5.é;:';,
b~n e~yütt ,tijitsuk. mer iün,nep~lr~'(
hltva!lasunkat és hüs~g'llnkeL',~~;;

eucharisztikus királyság törvé~Yé'ihez.:"
ugy érezzük, hogy bensőség~s:"t&...
termeszetfölötti egység' érzé's~ arlld:
el bennünk, szellemnek' és szivne1(
a kereszt és az oltár megvi!tó titk~rt:;:
alapu}ó l"gszoros~bb közö$ségc:;'~fq*'J'
bennunket az órom, hogy az Eucb~·•.
risztiában megtaláljuk a vinculuiil:::
caritatis-tt. a, titkot, 'amelynek, ~,~&:i\~'"
ségévet gyöz~delmeskeahetijn~:(ffl~G
ór.. an):agi" és e~kölcsi'.~ehé~#ge~n~~j

Eb})ep az ünnep,éJyes óFábáQ~';uy

eu<;ha.ri&~tiklJs ,KiF.áJy"Qltár~ak láhá"N!,

nál, fö.ldi. helytartiSinak ,.;'Bevéb6l1i~ :
fordulqk. .hozzátokakat.olikus, világ:z;
minden népénc.k: képviselw, azzal! ." r
hö kéré$eJ. bogy mutasSátOK~,;~
tokat ;é.rzéseitekbeo és; cselek.edablh.~

tekben méltóknak ehhez .. vineV.lUm~
caritatisnoz, amollyel lU EueharisitiA~1

mindnyájunk.at egységesen ' átölelve:?"
tart, meg vagyok győződve,!,-1aog'}':"l
tárva-nyitva taIáJom fü1eiteknek,;sz~~J
veite~k ösvényét. Az, isteni" Mes::)!,:
ter~k szava az >utolsó-vl\csorM,:;:';
mintegy törvénye valamennyi, hivö~:$,
nek: .A jel, amelyrölmindenek;L
megismernek,hogy ,azéntlUÚ~v"i~.

nyaim vagytok, a fll;eretet,' amellyel;>
egymás iránt viseltettek".:(Joao-~,13.--í

35). Ez az ige, amely alapvető igaz~:i,

sága a kereszténytársadahnHlUlnak,;,;~

sajnos, minden időben, igen:sok em~;;'/

berre, mint terméketlen sziklára hid.; t
lott, de talán sohasem' aÍlnyiratmiDf,~'
~pen a jelenben, amelyben.,a i.SZiv.'.:,
keménysége egyeseknek,.bajlithata.t,.,,,::
lan önzése, mÁsoknak dorradalmi·p

g:y'ülöl~te f~lat· emeltek' mu.nkaUlÓ ~f
és munkás közé, <"a.kik·, pedig.::<éi:.dol[;
gak természe:te szerint őszinte egyiltt- ,;.
müködésrelettek volnil :utalva'J aJcik ... ;
kÖ~Qtt mil'\dkétrészről A.uiva teát';; i

te a szeretet napjának melepbea',
nyiltak ki, a szeretet, amely ebbeDa 
szentségben, a' szeretet szentségében:
éri el teremtö mindenhatóságának és '
megszentelö erényének tetőpontját.

De ott, ahol a szellem világiassága
és a lélek benső vérszegénysége, a
léhaság és az erkölcsök megromlása,
a jámborság meglazulása és ,él> tág
lelkiismeret szakadékot vont: a hit
és a cselekedetek, az elvek elfoga·
dásaés' a gyakorlati életben való
alkalmazása közé ; mindenütt, ahol a
közömbösség, azután a bún, majd a
kötelességmulasztás beszivárgott, saj"
nos, még az egyház tagjai közé ,~

nézzétek meg jól s azt fogjátok min
denütt megállapitani, hogya romlott
ságnak ezek a szomoru képviselői

először azokat a lelki; kötelékeket
tépték el,amclyek őket az Ujszö
vetség szentek szentjéhez füzte.' '

- A magyar nemzet, amely nia
bennünket vendégül lát, az Egyház
nak olyan fennkölt szenteket adott,
akiknek homlókán a, bit és a töké.. ',
letes eucharisztikus' élet dicsfény~
ragyog.

- Itt van szemünk erőtt, abbal) a
méltóságteljes magatartásban, ahogy
a halhatatlanság számára a mUvész
vésője megörökitette, a keresztény
Magyarország atyja és feje, a;z; apos
toli férfi,lh .. aki oly ,büszkén", viseli
koronáját. jól tudta ő, hogy ha már
Magyarország kardjátmegkovácsolta,
annak egyedül' Krisztus keresztje., az
qitári Krisztus lehetett a megőrzője. '
Es amikor a kormányzás nehéz mun·
kájának" szenteltélei:ének a)kQnya d;. ."
érkezett és a magányba vonultvisz-
sza, hosszu órákon át leborulva
imádkozott Oltáriszentség Istene előtt

és hogy mint hajdan, azaogyaUal
küzdö jákob, Jefegyverezze imádsá·
gávaI ~az:.!isteni ;.igazságszolgáltatás.4
hogy nagy küzddemmel kivivja. az or- '
szágána-k és népének ,boldogulásá,t•

-- István király és szenttörzsö
kéből n5tt ki a .szüzi liliom tisztasá.~

gában és illatában Imre, 4kit mestere,
Szent Gellért az égi lanitú és Isten
oltárának kenyer-ével tápláJt~

- És itt van Boldog Margit, Ma.
gyarország királyi törzsökének másik,
sarja, a szent szegénység mosolygó
segitötársa és nővére, az alázatos~

ságban önmagát megtagadó jboJ.ya,
ez II kiváltságos, kristálytiszta mély
ségü ew:harisztikus lélek. az Oltári
szentség előtt égő örökmé<:ses, aki
nek kedves lángia még;,ma is lobog
az elmult századok ellenére és aki,
- miat óhajtjuk- tétláll nemsQkára
helyet foglal aszentek fényességév~i
ékesen, mintféttyl& 'csillag 'Magyar-
ország- égboltján., '

_: Itt van SzentErzsébét is; ennek.
az áldott földnek virága" aki Magyar
ország' és egyben' .Németország dt~

csösége; , A 'kivá1ás:ttott 'gyermekre,
aki, amikor a feszület lábánál 'tetér
depelt, e'lpirulva, köimyek között
tette le herceg-ikoronajá't, amelyet
nem volt 'bátorsaga homlokán viselni
a tövissel koronázott kinily 'je1enté-'
tében, erre a gyermekre a tabewa-

. ,kulomböl a 'kegyelem és szeretet su
~ara ár.adki j a: Mester" aki ;őt ·.z
Oltáriszentség isteni iskolájában ne
velte, továbbra 'is ,szüntelenül mind
magasabbra és magasabbra l(e~ette

a legh&iesebb utakon egész <J szent~
ség csucsáig és azoknak a lelki kij.z~,

delmeknek ellenére,arnely~k más.o,-.
dik hazájában népét zavarják, --még
ma is a Hkedves s~~nt" mara.dt, akit
mindenki tiszte~ ,mint a mindig bájos
és jótékony megtestesüléiét,aonak.
a szeretetnek,. amely Kri~lus szivé
ben gyökerezik, amely megueme~

sedika Krisztussal, való ,egyesülés,
által és amely Krisztus felé ve~ti

azokat is, akik, tőle a legtávolabb
vannak, mert ebben, a szer~t~tben '

hitvallókat, mint az állam ellenségeit,
a gyujtogatók hiába: gyalázzák meg
és hamvasztják el a templomokat és
kápolnákat s fosztják meg az- oltári
szentségi Jézust köhajlékaitól; egy
földi evangéliumhirnökei hiába kény
szeritik népeikre egy nem t-udni mi·
lyen kereszténység alakját. amelynek
semmi esetre sincs semmi köze a
törtenelmi Krisztushoz, az oltári
szentségi Krisztushoz, sem pedig
azokhoz az alapvető igazságokhoz,
amelyeket a földreszálloU lsten Igéje
nyilatkoztatott ki nekünk. Aki hű

akar maradni az igazi Krisztushoz,
még parancso lóbb, még sürgősebb

feladatnak látja hinni, hitét nyilvá
nosan megvallani, mert szívébe vés
ve viseli a Mester sulyos szavait:
"Omnis, qui confitebitur me coram
hominibus. confitebor et ego eum
coram Patre meo, qui in coelis est.
Qui autem negaverit me coram ho
minibus, negabo et eum coram Pater
meo qui in coelis est.· (Math. 10,
32-3~.) ,

-'"- Es mie helyről, amely felé'
néz ma az 'egész katolikus világ,
amely felé milliók szive gondol szent
irigységgel, egyesülve Krisztus lá
bainál összes testvéreinkkel a hitben,
az alázatos imádat lendületében,
kiáltsuk oda a hitetlenség főpap

jainak a mi büszke hitval1ásunkat,
'Krisztus ellenségeinek "feszitsd meg"

. jével szemben zengjük hűségünk és
szeretetünk hozsannájátl Oh,' mi ezt I
keserüség nélkül tesszük, lenéző

elbizakodottság.. nélkül azok iránt'l
akiknek ajk,~i Ot átkozzák és akik~

nek szive Ot még ma is eItaszitia.
Nem, a mi hivő hilvaJJásunkhoz, a
mi szerető tanitványi hozsannánkhoz
hozzáfüzzüktestvéri imánkat is azért,
hogya szent Ostya, az isteni Nap,
a fényesség,. amely megvilágit min-:
iden"'embert;'akl' e'" világra jön, háto[J
jon' be ,békésen elenállhatatlanul
azoknak' szivébe, , akik a sötétsegben
és a halál árnyékában ülnek, hatol
jon be az ő üdvöségükre az egész
világ békéjéért és a maguk örömére',
hogy lábunk a béke utján járjon.

."Endröd, :1938. junius15.. '~
!
~ különféle alakban' megismétlődik;
l nemilyeszthetik, sőt nem islephetik
1 meg: azt, aid az Oltáriszentség' ra·
~ gyogó és tiszta forrásaiból meritette
j italát, akinek szemeiről leesett a·
i hályog, mint ahogy leesett ·az isteni
j szóra az emmausi tanitványok sze
l méról, . amikor szemeik felnyiltak ·a
i kenyér megtörésekor.

~ - A~ ilye~ hivő szflmára min"db~zl
l nem mas, mint napro -napra UJ o

és' ujból' mind kifejezettebben meg
,l erősitett beteljesedése az agg Sime

,J on jóslatának, amikor anyja karjaiba
J tette vissza az isteni Gye(rmeket
} Hsignum qui contradicetur" Luc. 2,
~ 34.). Mert tudja, hogy ennek a jós
~ latnak tragikus árnyéka nemcsak
t Krisztus földi életére nehezedik reá,
, Betlehemtől a Golgotáig, hanem tol vábbra is Krisztus eucharisztikus
- életére, az utolsó vacsorátó) az idök
l végezetéig. Az ilyen hi'''ő tudja te- .
1 hát, hogy addig, amig az isteni
j nagylelküség meghagyja az ember

J
:' számára azt a félelmetes előjogot,
. hogy választhat a jó és a' rossz kö

zött, az engedelmesség szabadsága
'~1 és a' lázadás között, cl hit önkéntest hódolata és, a hitetlenség gőgje kö
i zött, 'addig az oltáriszentségi Krisz
~ tus épp ugy II "signum, qui contra
1 dicetur", fog maradni, mint volt
l Kris~tus földi életében. Ez a keresz
t té~y sziv szálnára megpróbáltatást
i. és szenvedést okozhat, de nem le
,j het akadálya hitének.

l Krisztus~ "király lesz,
i győztes továbbra is !,
f ,.:.::. Hol van ma Herodes és Pilá~
t tus, hol v/mnak Neró, Dioc!etian és
t julianus Apostata,hol vannak az
i első !'zázadok keresztényüldözői?
,~ Szent Ambrus adja meg a feleletet:"

.A kivégzett'kéresztenyek' a'rattak
.:} győzelmet: a legyözött~k,azok az
~ ö üldözőik" (Ambr. de excessu
:i fratris sui Satyri, II, m. 45.) porrá

..
lf és hamuvá lettek a kereszténység
<l ellen!i~gei I Por és hamu ma mindaz,

amir~' vágyakoztak, amire töreked-
tek '- amit talán rövid pillanatokra U· II . t·· .'1 é~vé~te.k - a földi hatalom, a fÖldi" Jsze em, UJ orveny

't dlcsoseg1 - Az eucharisztikus Király e ta-
1 '- A törékenység s 'az elsorvadás bernákuluma előtt a Credo szavai
J, ~iengesztelhete~l~n törv~?y~, ame~y I szállnak ajkunkról a magasságbeli
,~ oket meg!iemmlsltette muvelkkel es Isten trónja felé. Szálljon hitvallá·
t hirükkelegyütt, ugyanaz a törvény sunk fölfelé, mint a tömjén füstje,
1 ránehez,edik tudatos tanilvanyaikra sz~lIjon a szivü~kből" amelyet val
l és öntudatlóln utódllikra s porrá és lásunk szent misztériumának hite
:'i hal}iuvi teszi mindazt, ami nem az , hevit és egésze'Jl áthat az evangé.
~isteni igazság sziklájára van, épitve, liWD törvényének engedelmes, szere·
~, mindazt, ami nem tartja tiszteletben tete.
'.! a természetes és a természetfölötti '~, "jójön ela., Teor&zágod",
:4, rend összhangjának "alápvető tö;rvé- mondják ,napota a , Miatyánkban.
~; nYét;~e~felje~b leo.mlott nagyságu~- Ezek a szavak többet jelentenek,
l Dak nehany tormeleke marad majd mint' egyszerü imát, azt, hogy
;t meg a föld s~inén, mint aho.~ymeg- lsten uralma terjedjell el az embe
:~ maradt a sivatag homokjabana rek között; egyszerAmind felhivás is
~ Fáraók sfinxje, mint ahogy megma- ez mindenkihez, aki Kris:dus király
; . radt néhány szétszórt kő a bábeli lobogója alá akar állni; program ez,
"toronyból, ami 'legfeljebb arra jó, amely kötelező Krisztus országának

hogy keserü gunnyal igazolja 'az minden órökösére, királyi asztalának
, örök igazság szavait: Nisi Dominus ,'minden vendége számára. Ha van

aedificaveritdomum, in vonum la- hitünknek egy misztériuma, amely a
boraverurit ' qui ' aedificant ,eam." kereszténynek azt a parancsoló kö-

,(Ps. 1~6, l). telességét hirdeti, hogy törekedjen
': - Ö azonb~n g:yJJztes, az Oltári- a szentségre s ezt minden ürügyet.i szentségi Krisztus. O, aki annyiszor 'mindt'n kibuvót kizáró világossággal
, volt céltáblája ellenségei dühének, mondja meg, ugy az bizonyáraa
:o', sőt még azok ülqözésének is" akik legsz~tebb Oltáriszentség.
, az övéi voltak; Ö lesz a győztes ---, Az utolsó vacsora napján uj
; továbbra is l ,Es Öveiegyőzni fog- törvény, uj szellem, uj eszmény virradt
, . nak mindazok, akik nem ilyednek a világra. Az élő viz uj forrása tisz
; : meg a hitetlenség' viharos időitöl és hibb, mint a régi földi paradicsom
; ~ a . tömegek hütlenségétől, hanem folyóinak vize, ontja a k~gyelem ára
~ :ellenkezőleg ez csak ösztönzi öket datá,t az emberiségre. Es mindazt,
; : a még teljesebb odaadásra, hitünk- ami közel kétezer év óta örömet és
, 'nek még büszkébb megvallására. nemeslelküséget hozott Isten orszá-

- Az istentagadás. és istengyü- gába, az erény, a szent igazságos
, . lölet apo$tolai hiába számüzik Krisz- ság, a szüzi tisztaság, a bátor hit, a
} tus lllüvét, sőt, még Krisztus nevét hősies vértanúság virágait, az Oltári
Js, Ri4ba ~~amkiveti~ .az allamból a sze~tség forrásának szent vize öntöz-

.~~:.
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Tóth Tihamér nagy tetszéssel fo· 'szetesen a Szent István gőzös'volt'
gadott beszéde után a Vatikánváros feldiszítve, ámelyen a pápai legátus
részéről Dela Torre gró/, az Oser- az' Oltáriszentséget vitte. A hajó.
valor.e Romano főszerkesztője mon- kivilágitásávol egyidőben legyezó... '.:
dott olasznyelvü beszédet. . alakban ötféle fénysugár ,. szóródott:

A szónok áttekintette azt az ezer· a sötét égboltozaira a Gellert",hegy .
éves küzdelmet, amelyet Magyaror- mögül. Három sugár fehér, két sugár
szág folytatott az egyház igazságá- pedig világoskék fényü.·' Pár perc.·
nak minden támadója és ellensége után ujabb csodálatos fény játéknak '
ellen. voltak tanui a Duna. két partján

il lelkes tapssal és·· éljenzéssel felsorakozó százezrek. .....
fogadott beszéd. után az előadói A. part· mentén díszsorfalatálló':
eme\vényre szólították az egyes háromezer levente kezében gyuitak .
nemzetek képviselőit ki a fáklyák. A dunaparti .házak ab~

Ol r lakaiból gyertyák,mécsek és villany-,·
l\z táriszentseg lámpák ·vilá~itoltak.be a tündéri só-

d· d lu'tJ'a Budal>esten tétedő estébe. . ', ; .'la a. . Az. oltáriszentséget vivő. hajó. el~ .
. Az Eucharisztikus .Kongresszus indulását jelző rakétalövésre kigyul-;-:
egyik legkiemelkedőbb·és fl kiilsq- ladtak a Lánchid és az Erzsébethid ~..
ségekben legfényesebb ünnepsége pilléreiri neonfényből készi.ilt hatal-.
volt az Oltáriszentséget kisérá ha- Olas kongresszusi jelvények. és ra.
jó\{örmenet a Dunán. j)\ár korán gyogó szinben .messzire kirajzoJó-
délután megkezdődött a végelátha- doU a kehely az ostyával. ' ..
tat/an tömeg .felvonulása a Duna- .
partra. A Boráros·tértől Ujpeslig; Pacelli biboros· áid.~st:
élő emberszali!gszegélyezte az' ulat. t D '
1\ parti lépcsők, a gellérthegyi sé- OSZ a· unan·
tány, a hidak gyalogjárói, rtlind- Amikor 8Z OJtáriszentséges hajó:
roskadozlak .az embertömegtől. . az Eötvös· téri hajókikötóhöz ért; 8;

Amikor megkolidultak a Bazilika hajösor megállt a Duna közepén "1
messzehangzó harangjai, ezer és megszólaltak a hajókürtök, cl Szent· '1
ezer lámpa gyulladt ki a Duna két Gellért.hegyról rakéták röppentekaz,',
partján és a Dunán felsorakozó. ki- ég felé, amikor Pacelli biboros pápai': ..
lenc hajón. il ragyogó villanyfílzé- legátus felemelkedett ésl'iz Oltáj-f>'~ ., ..
rek teljesen kirajzolták a hajók szents~ggel a világ négy tája. felé '.'
körvonalait. II legszebben termé- ., áldést osztott. .''-.' ; :;\

ftz l. nemzetközi
9H űlés' az· Ünnepi .

Csarnokban

és akik asztalodnál esznek,' hogy I
erősen és éberen járhassák egy 5zét
huzóés gyülölettel teljes világ kö.,
zepén<pályájukat az .önfeláldozás és
felebaráti irgalmasság utján és hogy
legyőzve a gonosz szellemeket, akik
azon.mesterkednek:, hogy szétvá1asz
szák azokat, amiket isten öss:z:ekö
tött, jöjjön el a te országod: ad ve
niat regnum tuum l Az ígazság és az
élet órszága, a kegyelem és a szent
ség országa, az igazság" s~eretet és
a béke országa !Ugy legyen I

A " biboros-államtitkár beszédét
többször szakitotta meg a lelkes tet
szésnyilvánitás. A közönség a bíbo
,ros beszédét nagy éljenzéssel és
tapssal. fogadta;,

;" '300'.000 lélek
ünnepélyes hitvallása
az Oltáriszentség előtt

"~z;,)fjuságiri1isén.,és
közös szentáldozáson

Az Eucharisztikus Kongresszus
első nagy egyházi megnyilatkozása
az ifjuság közös szentáJdozás8volt,
amelyet csütörtökön délelőtt a Hő

sök-terén tartottak.
.1\ gyermekekkel eggütt minteg!.!

. h~()mszázezer embergyült ö~sz.ea
nari!f" vallásos manifesztációra.' A
diszpáholyban megjelent' József ki
rálHi hérceg es József Ferenc királyi
'herceg, gr. Teleki Pál kultuszminisz-" " d· , , t
te(~s' S.z~~dy):{~roly.polg~rmester" USZentsége .ra lOSzoza a·, :;~ i l
pá·ris·:bilJoros .érseke Tisztelendő Testvérek, Szere" számotokra, amely·' nélkül magá;;,

. ridsét"pOtltifikál tett Fiaink I Amidőn megadatik ne· nevének valóban megfelö béke fönn'
künk, hogy n rádió csodás találmá- ném maradhat; hanem il béke 'mél- .

Harsonajelek,májd hamngzúgás nyán keresztül azzal az atyai szere- tóságát, amely a Magyar Nemzetet "I

J'elezte, ho~y a v8j'dah unuadi vár tej t tt I l . d t' I' t I g.·Il t' . ' .,;!l,., e e, ame y mm en avo sago e- me J e I. .'. .,' ,
rűletéről elindult az áldoztató pap- győz, mintegy jelenlévőkhözszóljunk .-, ~ bennetek~! pedjgak!~,v}i't':;~
sóg:··";';:. .•..:.,. ,'s: .. ;:... c,' 'I. hozzátok, uo-y, érezzük, mintha is_o . me.. n,.nYI .nem..z.e...t.b;öl..,a"'. E.,UC.,h,.a,.•(..~~Z. t.I~\J..~...{",,'

. i -1\'::tfJénefét' a' .' hóroin J.eletivolf'bF: : 6 , f .,,...-
métvisszatérnénk Magyarország ö·:' Kongresszusra. Budapestre Jottet~~i_:

boros zárta' le diszkisérefével:Serédi városába ; valamikor, ugyanis, sok atyailélekk~Unegáldunkj és· amikor (~,
J.usz:tinián~l~b.,i,böros', he.rcegp'rimás, d·' I I" k' t tt"k M k' Ol I Ieszten óve . eze ott megte ln e u ,egváltón, az' ,t;íriszentség' eP!?~
Gerlier Péter l!1oni érsek, Gallia prio Budapestet és ott nemcsak a mult- alatt rejtözvén, de hitÜJ1k tekinteté"'i
mása és Verdier János párisi érsek, nak emlékeit, hanem a magyarok előtt láthatóan jelenlévén .hatalm~s;..
aki az ifjusági szentmisét pontifikálta. ősi és .gyakorlati hitét nagy lelki diadalát üli, veletekegyüttkerve:"
A felvonulás alatt· a kongresszusi gyönyörüséggel csodáltuk. , . könyörgünk. Hozzá"hogy ezeke~ (;. ,)
himnuszt énekelte a gyermeksereg, ~ •Még; most is megkapja lelkün:" vigasztalásokat, amelyek~(birunk és.'
majdamikorabiborosokfelértek az ket a visszaemlékezés: a ti emléke- jobb idók reményét, amit lelkünkb5t\,"
oltáremelvényre, felhangzott az "Ee- tek és dicsőségtek oly hosszu' idő- kívánunk, isteni erejével megtartsa,
ce sacerdos magnus. , ." köz után is mintegy ujra élednek növelje, el':;sitse: és a lelkeknek meg•..

Ugyanekkor feleresztették azt az I elöttünkés ujra mélységes csodá- zavarását es elhomályositását, ameIfi ;
ezer postagalambot, amely a kong- latra inditanak. ' Szent István apos- miatt annyira szorong szivünk~ ~~~; .~.:
resszus üzenetét vitte széjjel a világ toli ldrálynak lovasszobrát, amely' eloszliltván az ég felhőit, amelyekr6tr'./

minden tája felé. ott áll a Halászbástyán, lélekben ugy látszik, hggy uj vihart jelente:~" .
150.000 még most is szemléljük j és ugy nek, - az O égi világosságának~';

látjuk öt, amint örök áldást. esd fényével és kegyelmének ajándékai-":.L
:.' .,~J~OZ,Ó., g!Jerm~k nemietére és ezt oltalmazva meg~ val földeriteni és lecsillapitani ke~ }':y

. .. őrzi. uralkodik fölötte s éO'i :köz';'· gyes'ke'd·J·e"k. .,," .. , :,.' Ö,';"'" 'i-'Urlélmutatás utan ismét megkBpó " 6

kép bontakozott ki a résztvevök beojárással segiti. Azt a Szent Istvánt - Különös áldásunkat adjuk 'M~:,r,
szemei előtt, Ekkor vonult fei fehér értjük, aki. utódaiban mindenkoron gyarország kedves népére és papsá•. :.~ .
keCingben karjána stólával 8Z a 300 élö Szent Péternek oltalmába aján- gára azoknak pedig, akik ezt az.';::
pap, aki az áldoztatás t végezte. lottaországát és csak őtöle akarta apostoli királyságot. kormányozzák;.:

Háromszáz pap 600 mJnistráns ki- elnyerni a királyi hatalmat. minden jót kivánunk és mindazok~.:;
séretébell osztotta 'az Ur testét az f - Visszaemlékezünk az ifju Szent nak, akik a mi a latere legátusunk-,~;
áhitatos tömegnek. Egy órán áttar~ Imrére, az ő fiára, aki ifjusága virá- ban a mi személyünkket látva, &t;-,. ~'>,:
tott az áldoztatás, amelynek során. gában költözött &z örök házba és oly megtisztelően fogadták és nagy;::
összesen mintegy 150.000 hivőnek I jámbor életére, szelid erkölcseire ; valamint egyetértő munkát végeztek':.
szolgáltatták ki az Oltáriszentsége!. és öt - amikor már néhány év a Kongresszus sikeréért. .

elölt, halálának kilencszázadik év- '" .
fordulójakor tetük - ismét odaálit- - Adja lsten, hogy Eucharisztikus<Í; "
juk példaképéül' a·katolikus· ifjuság~ Kongresszustok szitsa föl mindenki.... ,1 ~::

k (- A A S d 1930 328 nek lelkében a szeretetet,. amelyetcl,~· . ~na .. L. . p, e. . p. -
390), Ugyancsak felujul lelkünkben joggal és méltán neveznek az egész.".
az il. számos férfi és nő a ti nem- Evangélium összefoglaló törvényének/<:t.

Délután 4 órakor rendezték az zetetekből, akik - hogy csak Szent hozzon bőséges és szerencSés gyű.) :>~ 
Ünnepi Csarnokban, amelyet zsufo- Erzsébetet és Szent László királyt mölcsöket és pedig tie mulandókat/.ö.:·:~
lásig megtöltött fi közönség, az L említsük. -- az evangéliumi erények- hanem örökre megmaradókat. Táp.~~ .
nemzetközi gyűlést. kel ékeskedve, tündöklő életükkel lálja az ösi hitet, növelje az égi ja-c;::

Harsonajelek és· a pápai him- és dicső példájukkal Magyaron;zágot vak vágyát és reményét, az istenÍ,n
, nusz eléneklése után Heylen namuri . ékesítették és azt a keresztény név, . szeretet lángját pedig, a keresztény;~

püspök nyitotta meg az ünnepi ülést valamint az európai kultUl a ellensé- • erényesség táplálóját ugy élessze és· . _
és'latinn!:lelvü bészédeben háláját geivel szemben legyőzhetetlen véd- táplálja, hogy azok is, akik az Ué<\
és elismerését nyilyánította .azért a bástyává tették.' . Krisztustól szánandóan eltévelyedtek,. fi,' ~.
hatalmas murikáért; amellyel ezt a ~ Elóször is tihozzátok fordulunk, . a jó példájátólinditva, az Ö s~eretó~';ft>:: ..
nagy"zaba'su kongresszust elo'ke'SZl' - k d k . k' öleléséhez visszavezettessenék.', '--:. ;{.. .'" e ves magyar gyerme em ; es a .. , > .~/.~ !

tették.. Kifejezte '··a2:t: a' reményét, . lelki életet tápláló isteni ajándékok-. Es il Míridénható'lsten áldáSa: 4tl: t:,? ~
hogy az itt hallottak fl lelkek épü- kal együtt nemcsak a békének azt' A<iaé és'Fiué és Szentléleké szálJJon:W..~;i;;: ~;
lését fogjákszolgální. . a nyugalmasságát esdjük al Istentől le reátok és maradjon mindenkori (';~;~.' -<

(~:~~~~ .~,~'

vériséggel'éo=-Jen' ellentétes sz~lIem
uralkodik~'· : '::"":>.c•. ; .'

::"~'~~'NeJi tudnók' ';di'cs~rni:lul~~n~
~gÓ~aW: ~:,!áll~mférfiak";~eIDberfölötti.

·:erófeszltésé~; 'akik"abban az igyeke
.zettikbeij;cO:hogy ri'ev'élésseI, 'vagyéró~'
v~l fékezzék ~eg a. társadalmi béke
megi'öiltására· .:törő·'· rossz ösztönök
erejéf,ikülönbözőeszközöketvesznek

'. 'ig~il1b'e, ~,'amelyék: a különböző népek
vérinérsékléte.;'és 'mindegyiknek in-

, ·tézíÜétfy'elj§~erint'legalkalri1asabbak'~ ,.
n~k-','látStanak elöttük: arra, hogy

.nidgszüöte;ssék' a burkolt, vagy nyilt
hildiatlapotot; amelyben a világ siny; .
lődiJ(i Csákigazságos,:'hakélló hó":

, dóliitllllJ':ádózunk .,' nekik?' jószándé
, kúk'ért'i' ·si~ndékalknak·:helyes'ségéért .
'.. és·!~'rieinességéérr·'·s' az 'energiáért,

amellyél a"nehéz' feladatukat 'végzik.
Miridenlie~ ellenére az a meggyőző
déSt. érlelódik"megbármely figyel-

o. mesébb\;·szemlé!őben;':~.hogy·sem' a
// leg.hatalriliisabb . ,.szerv~zetj ',' 'sem .::, a '
,: •világf tliatahnaK~iáltal;'.;keresztü.I(·<.vitt/

legszigorubb ',nevelés'sem"Képes' el
éinL:s~ha Qnrria~ában'az érzelmeknek
niély$eSfeS átalákitá~.át.Pedig 'az:ér~'

: .. zelmeknek' l.eiJélküF' 7.~ :>meglijhodása~·
nélkül: ~) társadalmi béke ;'Iegtökéle-·
tesebb ;intézményei sem.lesznek soha'
egy,ebékt"mint lélektelen gépezetek~'

" t~~~(:hijj~.v!ll; lé~z~ek' az EHetnek' ~s
'i'a.~~~~kén}fségii'ek~"Mind.addjg;ifuig·

a~()k;'1:za~ik'~egymassar~egy':: 'és', . i!tás':'
. fel6t~ bbhyodalomban .állanak; ,nem:
leSznék:i áthatva sziviikbén' á'.' bethle~ ,
heiili~:sieUeíntől, .a'. názáreti példától,'

. a hegyi::beszédtahitás~tÓH(a Misefeor
supet)t~rbám-t.óL: " Minde~. hivatalos
siabály)~{;injndent'·e-mberi;: itélet':'a'. " ,
med~óséggel· és .a ·tehetetlenséggel
lesz 'feljegyezve ;és" azt a nagy 'koc
kátatot cviseli,. hogy:; 'egyik·napról . a
másikra:dgéreteinek' 'csódjéhezjút eL

'. ~:~~:~~'~~i~~J:M~gv,Mt~,; !'k(~~:~t~i~..
só. v~csorán)c;~il,ii~d.~~te:;az. uj.fp,a~an"
c~~!t a" f~l~líar~ti,.s~eret~,t p.l,u:a~csát,
oiílndlifuof ribV"iim" do·'vóbis··ufilitatis
i~ii~~~~:~nÓ~~~)3~i;'3~~),;""~~~'sid~dl,
e~!:)eó~~a ',pilIa~.atban- kongress~usunk
ünn~p#y'-e(~~göy~tásán, mint király
és': ííi~.~Ü;~~~:~hnxiAziv középpon tja,' ,
r«iX:, ~r!~entitiíi(, óiiiriiu~ ,.. c.ordiuní ; .

. s:i~r~~l?r~;:la~bat~:ch~ységgel lelk~jtf
ezt,"8z '. óriási.. gy.ülekezetet, amelyben
szN~ink.~gytiUdóbognakaz ., egész
vil~gban ·szé.t,szórt' megszámlálhatat
lati )atolikus 'szivével, egy i,itemre
vetij~~ '}iely'tilrtójanak ... szivével,. ab.::
sehs: corporé, ptaesens autem spiritu;
ttiiiii~et~:;~~~emélyed.yalamennyiünk
tekiótetébe/mikö~ben ajkai ujra el~'

,mondjákii,....:;: és·{pedig ca· kérésnek
milyeiHiangsulyávaU; ..:... 'áhallliat~t
lan 'szavakat:" Hoc: est praeceptu~
meum ut'diligátis invicem sicut di·
lexivos.' (joan. 45;" 12.) "Ezzekkel a
sza\!akkaládta meg 'kongresszusunk
prognlmmját. Ezekkel a szavakkal
őmaga': jelölte ki nekünk az esz
ményt; .amely felétörekednünk kell

.ez;áldött; napok •alatt, minden gon-·
~dolatunkkal, minden beszélgetésünk~

ben és" minden lanácskozásunkban.
Kivül; nyuSt'aUól keletig' dörög az
ágyu;· egyre ··telnek a sirok a halál
áldozataival; mondhatatlan fájdalmak
jelzik :·~könnyel és vérrel az ' utat,
amely'en' a' széthuzás és az erőszak

szelleme '; halad. De mi, tudatában
gyöngeségünknek, ;. ide· erőteljeseo
annak la :d<risztusnak segitségével,
akia.lgyöngéket választotta segédei
vé és munkatársaivá, hogy megza
varja, az erősek fenhéjázását, helyez
zük·; ezt, ai'! világraszóló' ünnepnapof
az' Eucharisztia, a vinculumcaritatis
sze'ntjéIe. ,.alá . és küldjük' szivünk .
mélyéről aSzentsegszineibe rejtett
isteni m1egváltóhoz ezt a:lángoló imát:;
Ó salutáris;hostiii'quaecoeli 'pandis
hostiUnÚ·J)eUa:·'prernunthostilia, .da
robur,feriauxiliun.. De robur I Add
arődet.azoknak,'kik házadat lakják
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ifjuság nevelésének kellő értékelése
hiánytlban . megtag~dla <lZ iskola
telek és 10 %-os építési. segély
utalását .

Hálával gondol Endrőd népe
Tárczay-Felicides Román miniszteri
tanácsos ur óméltóságára, aki nagy
szeretettel segítette megvalósuláshoz
12,000 pengő államsegélH'és mintegy
2500 pengő értékű gLJön~;örü felsze~

relés adományozásával -- a régóta
tervezett tornaterem építését.. .

l\ szentelés végzése.után Csernus
Mihály apátpJebános mondott hfllás
köszönetet a szertartást végző Fő

papnak, s az általa képviselt, az
endrődi iskola és egyházi ügyeket
mindig támogató és atyai szeretettel
feJ karoló Főhatóságnak..

Dr, Beéthy GHörgy fótanfelügllelő··
. elismeréssel adózott azoknak a Ha-·
tóságoknak és szerveknek, akik
odaadó fáradozással tetőalá vonták
a ku1tura uj csarnokát. De nem fe"
lejtkezhet meQ az endrődi katoljku~
sok gyönyörü áldozatáról sem, akil(
- állami és községi közterheik vi
sélésén kivül - még 35 u/o-os is
kolai és egyh~zi adóval teszik lehe- .
tővé, hogy iskoláiban Krisztus' szel-
lemében és erkölcsi törvényei sze- '
rint neveljék öntudatos· magyarrá
és erós katolikussá gyermekeit.· Vé~ .
gül áldást kért ai uj iskola tanár'
testtiletére, növendékeire és az' pnd,.
rődi katolikus .szűlők összeségér~.

1\ fe lemelő szertarlás a' himnusz .
hangjaival ért véget. ... -: '.

.H I R E· K I Kovács Sándor püspöki tahá- A gazdag tárgysorozaIból kiernd-

I
csost· a M. Kir. Közigazgatási Bi- jUk a következöket : Föjegyző bem u .

. róság a kőszegi kerület képviselőjé~ lalla a szegénygondozó-nővér feIfo-
vitéz Dr. Imrédi Bélát, -mint a I nek jelentette ki. Az egykori endrődi gadására vonatkozó szerződéft, elő

magyar jövő nagy igéretét- fogadta káplán szép pályafytásához Isten ke- terjesztelle el6jároság inditványát a
· a nemzet közvé~ménye a kormány- gyelmét kivánjuk. Ürömmel olvastuk község hozzájárulásának biztositásá-

elnöld székben. I azt is, hogy belépett a Nemzeti r61 a kondorostanyai orvosi lakAs
Az Uristen kiváló képességek- i Egység pártjába, A vajudó idök építéshez. Tárgyalás alá kerilIt a

kel áldotta meg. Pénzügyi szakér- : összefogás!, egységes fellépést és lcondoroslanyai kisulca megnyitásA
telme pedig a világ szakköreiben is : munkát kivánnak a haza minden nak Ogye, a kétnapos vásár kérel
általános . elismerésnek örvend. _I fiától.. Vitéz Imrédy Béla jobboldali mezése, a jövő évi közérdekü töld
Szociális' gondolkodását dicséri azon keresztény, nemzeti és szociális po- munkák bizlositása, a régi község
ténykedése, hogy folyamatba tétetett: litikát hirdet és követ. Egyénisége, házi épületszárny ujjáépilésének kér
már is 6000 kubikus. munkást foglal-; közéleti tiszta mult ja és nagysikerü dése, a cigányteiep rendezése, a
koztató. bekötőutépitésekets a közel I müködése, különösen pedig öntuda- községi iskolák költségvetése, a pi
jövőben üdvös családvédelmi ren- I tos keresztény erkölcsi felfogása és aci és vásári helypénzszedés bérbe
deletekkel óhajt segiteni s sokgyer- I élete - parancsolóan követelik, hogy adása, birka-is/álló létesitése stb. 
mekes szülökön.. 1\ sajtórendészeti 'I mind~n jószándéku és helyes irányu A képviselőteslűlet e'gyhangulag
törvény, az u. n.. "zsidó-törvény" keresi ény magyar ember és politi- elhatározta, hogy 3Z ártézi-kul vizét
életbeléptetése az elmult napokban I kus háta. mögé álljon és szivvel·lé- az uj főjegyzői lakás udvarán ke·

.. megkezdődött. A jövő évi költség- lekkel támogassa. Jól tette Kovács reszlO!. az dkészilett vizvezeték gya
vetés tetö alá hozatala a szakminisz- Sándor, hogy ezt belátva Imrédyt kortali használatba-adásával -beve
tériumoknak ad lehetőséget a győri vállalta vezéréül. Azt mondta egy zeli a község udvarára, mert tuzal
program pontjainak előkészitésére. régebbi politikus, hogy nem volna tási, egészségügyi és mezőgazdasági
Eddigi élete é:; közéleti müködése a annyi párt és frakció a politikában, szempon!b6lis fontosnak tartja a

· tettek emberét állit ja a nemzet elé. ha mel1őznék a "pártvezer" és "párt- j6 ivóviz szolgá!latását. - Munkása
Ezt kivánják honorálni a vármegyék, elnök" cimeket és poziciókat. Itt ink tavaszi foglallwztalása érdekében
amikor egymásután bizalommal kö- volna az ideje, hogy pihenni térjenek 3000 pengő értékU "közédekü· mun·
szöntik és nemzetujjáépitő munkájá- babéraikra az öreg veteránok és ne kának beállilását tartolla kivánatoJcnak
ban.támogatásukról biztositják Imrédy akadályoznák a szivük mélyén egy- a képviselötestOlet.· Örömmel fogad
Bélát. séges magyar politikát sürgető,test- ta a főjegyző bejelentését, hogy ér-

véri egyetértést és főleg több cse- ke~ell hirek szerint BelOgyiminisz-
Dr. BeOthy Györg" apát, egy- lekvést kivánó ifjabb korosztályt. tér.lU.m - Kozma Mikl6s volt beliIgy·

: házmegyei főtanfelügyelő három na- k
pig Endrődön tartózkodott. Elnö- Debrecenben tartja tiszántuJi minIszter orábbi igérete alapján

. I' N E jelentös államsegély I ad az egész-
költ a polgári iskola magán-vizso-ála- nagJgyü esét a emzeti gység Párt- é... ." 26' D s gház átalakitására, s igy község -

· tain, s résztvett a tantestület évvégi Ja JUnlUS -an. r. Imréáy Béla . 20 O
: konferenciáJ'án, ahol nagyszabásu. miniszterelnököt a magyar· politikai ammtegy ,00 P értékU épület~

I k
, tömbön kivül más terhet nem vállal.

beszédben méltatta a katolikus ma- é et Itűnőségének százai kisérik el
gyar tanitóság valláserkölcsi neve. a hajduk fővárosába,ahol első vidéki Üdülő-házat létesitett Békés-

) lésének és hazafias életfelfogásának politikai beszédjét mondja el az oda- vármegye Törvényható~ágaaz Oros- Sam8U8M a Dald8M DaranUil
; növekeeő fejlödését a tanulóifjuság sereglő tiszántuli vármegyék riépének háza melletti ..Gyopárosfürdőn". A
, javára. hatalmas tábora előtt. Gyomáról és vármegyei és községi tisztviselők ve- eS marscnalll ,'.' : ~:
~. .olnár. János pápai főpap. ~nd~őd~ől is többen k~szülnek,hogy hetik elsősorban igénybe az izlésesen Bajok az áJlatértékesitések ... '
: A.' . ··h"'· ··'k t ·l·k h' k b· '"_ lassal~ .es. meghallgassak a, magyar berendezett, kényelmes helyiségeket. köru-l, z ol':OS azl a o I Us Jve enso I't'ka" ,. _. .. '1·' . . ...... A f 'l'"d'" f" ., .. '.', '.
::sége~,.'épületesén mégh~tóürin~pse;';'" P? ~l ..•I?~e,s pe~~\JgYI. ': ~t e.ur.qpal'. ej o o urdőt messze vidékről.• ~ A ,magyar ember rjtkán _engeQ~ö•.

get tartottak nagyrabecsült és őszintén hlru,. kiveteles kepess~gu vezeret." bkeresikk fel a:'csuzos : és. reomatik~s. zel· magáhol :.: valakit,· de ~kif.,meg~" c'

· szeretett lelkipásztoruk: Molnár János II NémetországbaD..-dalg:o.zc' etege en kivül· .-'c-. azoknak ezrei is szerel, azt hOséggeelövezi és meg-: .
· apátplebános tiszteletére azon kivé- endróai---m~~ek levelet akik csekély pénzen óhajtanak üdülni becsüli.
· teles alkalomból, hogy a PápaÓszent- küldtek lelkípásztoruknak és általa és kellemesen szórakozni. Két oly kivételesen kiváló tagja
· sége - negyedszázados orosházi szívesen köszöntik az itthoniakat. Jó távl?zott .a régi kormánynak,.akiket
· lelkipá3ztorkodásának fordulóján - termést és sok munkaalkalmat kiváil- ft pt1lD I'sllf\ll~ Imi !i". 61 ugy a kIsgazda tömeg, mint a föld~
· házi föpapjává: pápai pre/átassá ne- nak nekik. Viszonzásul egy kis imád- H U • nu lS U~ nilUnnePIi ue munkás réteg nagyon megszererelt
.~ vezte ki. Molnár János neve és mü- ságot kérnek tőlük "szülőfaluk temp- ]unius hó 12-.én tartotta él polgári és. ~egbeCSOIt: Darányi Kálmá~ v.
: ködése fogalom az egyházmegye ha- Iomában". Jó delguk van de mégis iskola szokásos évvégi tornaiinne- minIszter és Marschall ,Ferenc,- v...
: tárain !ul is• .f\-. kiv~te!es k~pes~égü I jobb itthon, írták tö~~en' is. Sz~re- pélHét. 1\ bemutatott zenés-, pad-, földmivelésOgyi miniszter.·. . "~ .
· egykOrI endrodl kapian kovetesre- tettel gondolunk reaJuk és jezus táncgyakorlatok, játékok, atletikai A magyar agrár~társadaiom' két
, méltó példája a cselekvő, áldozatot Szive ünnepén külön is imádságunk- számok precizvégrehajtásaa taná- cselekvö,melegszivil, szociálisan
[ nem kimélő, hivei lelki és anyagi ba foglaljuk öket! rok lelkes munkáját dicséri, amit az gondolkodó, népi politikát ilző've- .
\ javát odaadóari szolgáló, fáradhatat- D Ő igen negyszámban megjelent közön- zéregyénisége ál/olt a .kormánszeke· .
lan lelkipásztornak. Junius 12-én folyt • önt győzelme~ ar~tlak a Fel- ség állandó tapssal julalmazott, rénél és ez rendkivül nagy megnyug-
le a hivek ragaszkodó szeretetétől Vidéken a nem~el1ségl pártok..A vást jelentett a két legnagyobb nem·
illato> ünnepség, amikor ünnepélyes szu~eta némel VIdéken a választok -..:-----~-_.__.~_._- zet-rétegénél: a kisgazdáknál és

:..szentmise alatt dr. Lindenberger 90· lo-a szavaszall. a szudetanémef- Tornaterem szentelés munká-soknál egyaránt. . . ,. .
·Jáno~ apostoli kormán.yzó magasszár- párt m~lIell, a f~IVJdék szoJvák r~- LállAk Darányi alkotó munkáját és
: nyalásu szentbeszédben méltatta az szén. Hlmka pá(tJa tört elöre, az éJ- Junius 15-én fén!jes segédlettel:myagilag is érezték annak jótékony .. '
: igazi lelkipásztor hivatalos müködé- szakI hatá~o~ II lengyelek, a ma· szentelte fel az endrődi polgári fiu- hf:tását. Darányi allatt a magyar

sét _ felolvasta a kinevezést tar- gyarlakla vldekeken az egyesUIt ma- és leányiskola uj tornatermét a falu kisgazdája - hosszu· évek
· talmazó pápai brévét. Majd az egy- gyar párt ért el döntő. slkerf.- 535 nagyváradi csonkaegyházmegye fő- gyötrelmes gondja után -. talpra
· házkőzségi képviselőtestület diszgyü- községben magyar többség, 160 tanfe)ügyelóje: dr, Beő/hy György állott. . ...

lésén dr. Berthóty Károly kormány- községben e~yhangu választáson gyö- apát, c. apostoli főj~gyző. A tőldmüves osztály először kéi· .
főtanácsos, világi elnök vezetése alatt zöll a magyar párt. A legorvendet~- Jelen voltak a szentelési aktuson kedve figyelte Darányi intézkedéseit.
a katolikus hitbuzgalmi és társadal- 5eb~ a dologban . az, hogya felvl- Endrőd község ejőljflrósága Kalmár De amikor látta, hogy bejelentéseit
mi egyesületek vezetői köszöntötték dékl magyarság mInt egy ember ál- Imre biró és Harsányi László fójegy- csaknem órára követi a· cselek- .
lelkipásztorukat. Ugyanekkor történt lott a magyar párt mellé.- Ez a zé vezetésével, az egyházközségi vés és igéret-beváltás, s amikor a

.a hivek adómányából _ Molnár példa.adó összefogás és egység ill- képviselőtestület tagjai élükön Kal- munkaalkalmak megnyitása élelhez,
; János prelátus életnagyságu képének hon IS eikeIne I már Vince elnökl<el, a tanári és ta- biztos kenyérhez jultalla a nyomor·

leleplezése is, melyet az általa ala- A SZENT JOB B tiszántull nHói-testület teljes 3zámban, s vé- szörnyO kálváriáját járó éhező töme_'
pitott hatalmas "Katolikus Otthon'l orszáijáró utja. gül a szülők nagy csoportja. geket, a falu munkás népe -- meg-··
nagytermében helyeztek el. __ Másik Mint értesOlUnk, Szent (sIván f\ harminckét méter hosszu hatal- mentö édesatyját - lalta Darányi,
kedves meglepetése volt az orosházi apostoli királyunk "Jobb-" ját vivő mas épület Herd!j Béla épitészmér- KáJmánban és szakitoll évtizedes
katolikus hiveknek azon áldozatos aranyvonat iulius 3-án délelőlI vonul nők tervezésében egyil<e Endrőd világnézeti internacionalista felfogá-

_szép ténye, hogy szép templomuk át a gyomai állomáson Békéscsabán legszebb házainak. 1\ tornaterem, sával, hogy hazafias nemzeti alapon
elé a jubileum emlékére müvészies át GyulAra, ahol pár órai tisztele'- (18 méter hosszu és 10 méter szé- katonája legyen neki. .. .
kő keresztet állitottak. Délben két- adás után tovább megy Debrecen les), a két tágas szertár, az öltöző A kormányváltozás nagyon meg':'

, száz tagu banketten ünnepeltéka felé. _. és igazgatói iroda adják az épület- döbbentette a falu népél. . :.':' .
·jubilánst, ahol a. felköszöntőknek Nem tudjuk, hogy az aranyvonat tömb beosztottságát. . Sok jót és dicséretet halloll.ái uj.'
:: egész .halmaza szállt Molnár János meddig áll Gyomán, de már is so- 1\ tornaterem telkét Endrőd köz- miniszterelnök kiváló képzellségéröl.
: szeretetreméltó egyénisége felé. - kan készülnek, hogy hivö magyar ség adományozta az egyházközség- és szociális felfogásáról, de az utol-'

Az endrődi katolikus "öreg hivek" lélekkel köszönisék az országalapitó nek. Jóvátenni ip<lrkodott e tényével só hetek gazdasági viszonyai Dará;"·
is szeretettel gondolnak reá és me- és a magyarságot kereszlvizrelart6 a tizenkét évelőlli ve7.etőség hely- nyit és hiiséges.· munkatársat:

· legen köszöntik I drága ereklyét, _ rehozhatatian hibájút, . ~mikor az Marschall Ferencet hozzák kedves
. endrődi egyházközség 7 .. O millió emlékezetébe' a jal k' d ,. k ; .

Dr. Sorbán Jenő ]'árási föszol- ENDRŐD KÖZSÉG K~pvfselő- u lsgaz ama, ._ korona épitési'segélllt amiatt veszi- Az állatárak nagy h á
.,g-abiró betegségéből teljesen felgyó- testület J'unius 17-én nép·es gYU'·lést:J zu an sa

l
tett . el, mert a községi vezetőség sok sok milll'óval károsl'totta m·eg

..:.~. gyu t és átvette hivatala vezetését. tartott. - -.- személyes ellenszenvből és az a kisgazda társadalmat és sémmi '
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Kongorácz János
Törökszentmiklós.

Kondorostanyán .
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ENDRŐD.GYOMAI

TAKAR~KP~NZrAR ~.~

ENDRŐD

Fiókinlézel: Gyoma. Tel.: Endrőd 2.
Folyósit rövldlejáratu mezőgaz

dasági kölcsönöket. Elfogad fel- ,
mondás nélküli betéteket a leg-:;

magasabb kamat mellett. ;j
.;.1

Népházi ·Szövetkezetben kitUn6'
friss arukat olcsón kap. ..

...-=======;;;;;r-.., c

Az Endród-Gyomai Takarék- '~

pénztár R.-T. m in d e n f é Ie,' >

ga b o n anemúJ: ~::
magas pinci ároll

vásárolt

'.
"

kitünő friss áruk érkeztek. ~,:
Nagysz{'rü szalámi, elsőrangu :,
va!StagszaJonna, hetenkint a·'
hires "Zeidl·féle virsti"~~
kaphatQ. ,'. "-~

HIRDETÉSEK"

"Az Egyházmeg!lei HéJtóságj.:'-;,
1238/1934 sz. enged élYével~~;::;}~f

. ' .' ~'--';~-

Szerkesztésért és kiadásért felélős!'".
W llLTHIER GYÖRGY"'.;: 'i.

FÖmunkatárs: . . '.
CSERNUS MIHlÍLy, ..~. ·.f,'"

. -. ~ )"' ~..... ':;.

és a körösöntul olcsó kisbirtokok
eladók előnyös fizetési feltételek .' .

mellett, jelentős kölcsön nyujtásával. : !

Értekewi lehet
dr. Tóth István ügyvédné!.

,
~i

25--30 holdas tanyát, II piac
tér közelében ki,ebb házat ke
resnek vételre. Jelentkezni lehet
akiadÓhivatalban. ' .c"

A népházi
"kisboltba"

I II KatolH~us Népszövet- . ~::
i séq T~metkezési. "

Segitöpénztára ".
utján mindenl\i könnyifhet az elhalá·;
lozá:" miiJli jekntkezö gondon, meg

nb gvitst szerezhet lIliJg{lnak és ;,0

csaliÍdjának. .: ", ."

Iratkozzék be taguf :/
..'

Tagfelvétel és a dijak befizetése 8Z~ _':'

Endröd -- Gyomai Tl1kMékpénztár ';.;
Rt-nál Endrödön. Tag lehet minden,

lli-65 év közötti egyén..; '::,
Orvosi vizsgálat nincsen l::...~

Legkissebb havidij50 f5~
--~~·~··;L

I ===;;;;;;;;i;;;;=====... '
Nincs szüksége

"zöldhitelre" ? '
Keresse fel az Endrőd·Gyomai

Takarékpénztárt, ahol a Ic:gma~

gasabb és Jegjutányosabbköl': ,
csönt kaphatja idei termésére.. (:

1- ',-
I}\ Körösöntul

40., q. á 6.- 240.- P.

34.-, "

Kisgazdaságok'mint kenderkikészitö
. háziipari üzemek.

Gazdáink eddig, ha kenderlermeléssei nagyobbmér!ékbell egyáltaláll
foglalkoztak. azt csupán koró alakban éflel{esjtellék. A. korónak kenderrosII:,
valÓ kikészitését gyárszerü tizemek véfezlék. KimUli1tha1ó, hogy fl rosi
kikészités nem szükségszertien nagyüzemi munkafoarnal, bizonyos szak:u
dás és aránylag csekély öszszegil befektetés mellett eppen olyan jól elve
gezheti faluhelyen a kistermeiö is. Nem ütközik különösebb nehézségbe,
hogya kisgazda megtermelt kenderrosfjál teljesen azonos minöségi osz'
tályozással és csomagolásban hozza piacra, mint a kikészitö gyár

.Hogy ezzel a munkafolyamaital milyen kereseti és munklehetőséget

bizlosit magának, a labbi sláíOadatok szemléltetik:
I kal. hold átlagos korótermése
légszáraz áilapotban
ázlasás után 15% sufycsökkenéssel
a mennyiség:
törés tilolás után 34. e. ázlatott
koróból lesz 16% tilOl szálkender
4% tilolt kóc

544 kg. á 1.-' 544.- P.
136 " ') 0.60 81.· "

összesen: 680 kg. 625 - P.
Összehasonlitva fenli számokat az állalános termelt gabonamagvak

(buza, árpa, kukorica stb.) termésérlékével azt láljuk, hogy mig gabona
magvak tcrmelésénéi I kal. holdon állag 150.-180 P. bruiló érlék terem,
kenderkoró terme/ésnél ez 240.-P-ig emelKedik és kenderrost terme/ésnél
pedig 625.-P.-re ugrik fel.
\." .• AtOrekvő és. munkaidejéJ jól kihasználni akaró kisgazda vagy
törpebirtokos azonban' még fenli jövedelemnél is többet érhet el, ha a ki
készi/ésl a gerebenezés müvel~!ével toidja meg. Ezáltal kal. holdankint még
körülbe!til 80 -P-vel teszi erfékesebbé termését, !ehai kereken 700.· p·t ér el.

Kétségtelen azonban az is, hogy fenti jövedelemlehetöséget kellő
módon elő kell késziteni.
'.' A nagykereskedelem vásárlásainál megbizható minőségi osztályzás t
kiván meg,

A kenderrosI mtnöségél általában kövelkezo tényezők határozzák meg:
l) veiőmag minősége

2) taiajelőkés7.ités helyessége
3) vágás és szaritás szakszerUsége
4) ázlatás ..
5) törés-tilolás "
6) osztályozás "
7) szabályszerü csomagolás
A munkafolyamat legkényesebb része az áztatás. Kényes ez feldol

gozástechnikai szempontból, mert ez a mUvelet igényli a legkiforrollabb
, szaktudást és leggondosabb fel~.zere!ésbeli el6készUletel.
, Korszerű kenderállalóval szemben általában a következő követel-

ményeket támaszt juk :
l) Az ázlatás vegyileg alkalmas áztatóvizben lörténjék.
2) Minden ázt3láshoz friss - még nem hasznalt - áztató vizel
használjunk. .
3) Azlatóviznek . iszap, fövény, vagy egyéb szennyeződésekel nem
szabad tartafmazni.
4) Az egymásulán következő áztalások céljaira megfelelö mennyíségO
legalább légsömérsékletre előmelegitell vi7 álljon rendelkezésr~.

I

. 5) Az ázlatók mélysége 80-90 em.-nél mélyebb ne legyen.
Leirt követelményeknek az u. n, miiázlatók felelnek meg, amelyek fa

- tégla - vagy beionburkoJalla! készülnek. A tervezés munkája ménöki
szaktudást igényel.

Az azlalómesler szakludása különösen azért fontos, hogy elbirálja azf
a legkedvezőbb id6ponlot, amikor a:t áztatás mértéke él legkedvezőbb mi·
nőséget adja. Meleg id6ben meglörténhetik, hogya ke/l{) időpon I eiötl ha:
órával kiszedell kender még nem azoIt teljesen ld, és hat órával később

kiszedell kender már tulázott. Mindkét körülmény minöség szemponrjából
jóvátehetetlen veszteséget jelenI. Az ázlató szakember állandó jelenléte és
felOgyele!e azonban más szempontból is lényeges. Neki kell összeválogatni
egy-egy ázlatási szakmáoyra az áztatás szempontjából azonos lulajdonságu
keDdereket. Tudvalevő ugyanis, hogy m8s ázlalá!>i idő kell a vaslag és
más a vékony korónak.. Nem :>özömbös az sem, hogya kender. fajtajel
legénél fogva, milyen ragasztó anyagokat milyen mértékben tartalmaz. Az
áztalómesler járatos a ki és berakás technikájábao, nemkiilönben a helyes
szári/ás milve/eiében. Al. áztatómesfer ellenőrzi, hogy az ázlatóviz valamely
nem kivánatos baktériumfajla tuliengése következtében időközben nem rom
lik-e meg.·

MUázlalók !élesHése történhetik akár szövetkezeti alapon, akár pedig
községi kezdeményezésre.

A föJdmüveiésiJgyi minisztériumtól kérelmezhető, hogy az illetékes
kulturmérnöki hivatalok az áztató mtiszaki tervét költségmentesen készilsék
el. Az iparitgyi minisztérium koniuél tervek és részletezett költségvetési
előirányzat bemutatása esetén nem zárkÓzik el bizonyos mérvU nyersanyagse·
géJy hozzájárulást61, s [{jkészilö lamfoiyamok lefolyIalására szakoklatÓI küld ki.

A kereskedelmi szokványoknak megfelelően osztályozolI és csomagoli
kender piaci, illetőleg tőzsdei cikket képez. Napi áron ép ugy mindenkor
eladható, mint má!' nyerstermény, bma, kukorica, árpa stb. A kender je
lentős exporinyersanyag is, tehát a belföldi iogyasz1áson lulmenő lermelés
esetén mód van aHa, hogy készletek külföldön laláljanak ériékesítésI. Igazi
nalY nemzetgazdasági jelentösége azonban jelek szerint a közeljövőben fog
kibontakozni, amikor a kendere, illetőleg lemost gyapotosilása (cottonizálá
sa) technikailag tökéletes megoláásj nyer. Mílg'yarország mintegy 27 millió
kg. nyerspamutot importai évenie, megköze!iióleg ugyanannyi pengő érték
ben. Ha ~zze/ szemben megemlítjük, hogy hazánk összes kenderrostlerme
lése évi 10 mi!iió kg. - fogalmat alkoiha!unk arról, hogy a gyapofosilOIl
kender és lemost használatanak bevezetése, vagy kötelezővé lélele esetéo,
kender tetmeh~sünk és roslkikésziióiparun!\ s7.ám!ha mily óriási jO\'Ö
nyilik meg. WELEB~·JY VINCe: s. k.

nl. iíil h~!Zl:pal! feiUgyel(; (Szeged)

Endrődi kisgazda.

'Oabona eS 811al8rah

. ",.~. ...

Az elmult hetekben erősen emel
kedtek a buza és tengeri árale
,Endrőd népét, nem érinteIle az ör
vendetes esemény, meri összesen
kétszáz mázsa termény nem került
eladásra a magas, jó áron. El kellett

· adni a nyáron és az ősszel még
18:19 pengös áron a buzát. A ten
geril pedig, feleleIle hizóival a kis·

.' gazda, s most többet kapna il fel
. étetett tengeriéri, mini kapott a hizlall
"sertéséért '::,:'helyben 65-70-75
filléres árak' melletl.

A buza án jun. 15-én budapesti
paritásban (80 kg.· os) 2660, a ten
geríé 17.70 pengő volt.

A ferencváro'si serlésvásárra hizó
ikat felszallit6 gazdák a prima sze
detl-serlésért ki!6nkint 82, a gyen
gébb hizókért70-76 fillért kaptak.
Ilyen alacsony árak elveszik a gai
dák kedvét nemcsak a hizlalás, de a
sertés tenyésztés fejlesztésétöl is
Valamit tehetnének az "okosak"
odafönn r " :,

. Munkásaink nagy része e/helyez
kedéshezjutotl. Legulóbb a várme
gye jöispánja ismét nagyobb mun
kás-tömegei al<arl kilOnö bér biziosi·
lás8,-.mellell elhelyezni, de már nem
volt elegendő jelentkező. lmrédy Béla
kereskedelmi miniszter utépitési prog
rammja örvendetes eredményt mutat.

jelét :nem' látja annak, hOf!JJ az uj
jöldmivelésügyi ,miniszter, akinp.k

'erelyéröl és népszereteiéröl re~ékef

irtak a jobboldali és nyilas 13pok,
~··:közbelépne . és .·megakadályozná a

szörnyü katasztróját.' Marschall ide~

jégen, nem voll ilyen "árkilengés".
: ~::: A.magas' búza és tengeriár' a kis
'.'gazdák 99 Ofo-M llemérinti. A köz
, .terhek és adósság- kamatok. az elmul!

" ..évek neh~z viszonyai közöl! nem
" ujitolt gazdasági élő és holt feJsze.

-:.. relések pótlása n,ár régen termény e
,":inek eladására kényszeríIetie a falu
, : .kisgazdáH. . . "
'.' ,. A.., magas termény árak. c~ekély

." :.számu,.rtl6dos kis és nagybirtokoson
, kivül" csak. a korábban vásárló ke-

, :~~skedők.: 8Jlyagr hasznát emelik.
. ~<·.:A falu ·.népe'~-, célfudatos előre

'<:.látással <--'8 világkongresszusra ide
. '':sereglö· idegenek nélgyobb fogy asz
'~r; lására.gondoJva; ;o.-álla Irenyész!ésél
'fejleszletle és intenziv hiztalásba

kezdett. '
: • És: mi, az eredmény? '

~t- ';A;~term~lók. még a iakármány árát
· -sem' kapják meg ~'-a25~30%-os

árcSökkenés mellett. --, s elveszi ik
'hizóik sllldö értékét, . nem· szamitva
· alelhullás~ és 4--6 hónapos hizla-
. lásJmunkát.< .::., ..

· ':--."Hétről hétre vártuk, hogy az uj
. földmUvelésiigyi miniszter elődei

· nyomán - ha másként nem lehet ~.

intervenciós vásárlások!c~1 siet segit
'ségére a temérdek milliót e1ventö

." ~isgazda adóz.6nak, de ,mai napig
·;;hiába· várluk . .' ;.' , .

. 'Im;édy Béla:'miniszterelnök urhoz I
száll tehát· a . falu keresö magyar.:

." népének"jogos",és 'méltányos .kérése:
ne nézze tovább is a 'serlés és hizó

, marha árak zuhanásá', ·áJtilsa meg él

· borzasztó"-veszfeségeket előidéző

'ilvizözönl" és ne~ngedje. hogyegy.
két hónap alalt e/veszilse a kisgazda
társadalom azt, amit évek a/alt nagy

-- takarékossággal és verej1ékes mun
kával összegyUjlötl.

.Bizunk a MiniszterelniJk ur jóin
dulatában;. reméljük, hogy meg is
találja a mentéssürgós módozatait
és lehetöségét!
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U "népszerü,' főispánjánakt:.~~:dr~\'

a Tiszánturinagyarjaiközött . . :.. >. :~~é:é~~:~~~~~:it~~~I:~~tg
:~, , . . ' . , . . alábbiakban ·~hozunk,·.. ,·· ····,~~·fi~~< ...- ~~:

:'.·:';'·'Jtllius:barmBdiká nnagy ün-". gya'r lelkületét.·. Amikor :Jel~. ( . Légy':; áldott .·'drág·a· "Szeri· <:' .' Hódolattal- köszön·tü~k,~~;itt·:
t: nepre·'·ébredt'·: a::' 'Tiszántul hangzott aZ,~n~k:' »}lh;' hol Jobb, irányt. mutató: csodás a keleti natárszéien-:Dldósé~~';
::m·agyarsága. ",:, :.,,~::;'~':: yagy magyaibr(türidöklőcsil- kalauzúrik.!.' .- ... ' ~ -. .' ..:. ges Szent· Jobb; mint: nem"~~
.. ' Első apóstoli.:~zent;.Iti:~á.lyá~ 18gB' ... Holvngy István ki- A :-Hármas-Körös .' magyar .zetünk'· örökkévalóságánaift
''-(lak csodálatos}módo~:epen ráJy, Téged magy8rkivári·.. ~" népe .fordul Hozzádkönyör- .jelképét. . . . . ; o' .; .O.;.~;·~~

maródt jobb' keze .Branyvo,; a megilletődés és 8 .régi' di~ gő hódolattal Isten kiválasz- . Áldott vagy Te, nagy ... és."
naton",',-' gyönyörű ereklye": i~CSŐ multra való boldog visz- tott· szentje: első .~spo~toli . Szent, Királyunk ,c~odálatos~::~

l t81't6ban ~ vonult . keresztül sZ8emlékezél). könnyei., ,csil.:. 'Királyunk. Könnyelmü" pazar-: "képen ,velün.k:' maradt ',:erek':'''c'
:\Békés~~)' ;Szofnok~,:' Hajdil-; logtak a faji' együvétartozást, lással·.eltékozoltuk·.· drága 'Iyéje,' áldott .. v8gYJ,akl.:";.-a~~'
· SzaboIcs~:és 8,többi várme~ átérz6 pápista. és. kálomista örökségedet. Gyöngék .. és. Krisztusi hitben ·és:szeretet.:.~'_:
: gyéken,.hogy. felsorakoztassa magyarok szemeiben egyaránt erőtlenek.yagyunkViSszB,sze-' .ben naggyá és, maradandóvá\;
~'és.. egyriiá~úJlellé'~ állitsa! a ke'; Ezután.' Csernus· Mihály rezni' :szétd{lr.abolt,. ors~~goci ,~kovácsoltad·;ezt,.a~.sokatsz:en~i'~
kre~zt~.~!f':.magyáiság'·'ti~..:~ és' apátpl.ebáno~J ,i Dr>..tr.p~~::Ndk~:, .. !. ,értékes,,:gY'QQgY~H~·~Iipá.d~ág9S· ,;vedett;;nemz.etet~; ;;:~~.~.'::§J.'.::~.0!~
t:·szói~znm;· ;:hO~)lJ' 8.,: szürke. tO,r.' Z?ltán. ;,;pá~ai·"'kiHnai'.ás;.köz?en~árá.soddal":~n.geszteld'.: .,.}\ krisztusi ;hit"é}~a?1)3en~~:;
:,(hétköznapok·sivar.·tülekedé-:- devavanyal es Csernay ,Geza·· a,·.bunelOkert<ha.ragvoI~tent; .. ned haJhatatlanná.::.::~~lt~tma,j~
~!sétől:'eltqmpult . lelkekbe élni; püspöki tanácsos, gyomai ple-. hogy-omagunkra;találva:-:az gyar.,nemzeh erényel(-r.ift~reg:o~

f.:;~K'á~fá~r.é~".fuagYar·..öntudato~ . bános ,kisére~épen:~~JépetLdlz~őy~kegyelméveL·::7<~·viszatér'".~nagyóbb:·"'~J..:,szorongatt~Ms·ok~~
Cárasszon~(:,:.:: ljogy'~" ~ egykoto r] a ranyozott, ra gyogó diszben jünk· a krisztusi." hit· ,és e'r- közberÍ isvitathatatlllnná tek:
Ckardot·vitézül forgató kemény' .,pompázÓ kocsitJa~ ..bársonYos: f~9!~~~~mg~_Jllesgit~í.~J~:"és.~· 16.or~iág:o(f~;'·fenntffá~á.@-sát:>:
~'jobbj:áv;81+;testVérr";:'-sz~etet.:., ~:~m-elvéftY'e):(::iJy'úg'vo~:-:~iekl!Te~'''''' ~Í1emzetr'·~f~lt~madás:.>,boldóg : sha jöttek is,idonként ször~ ',:~
~: intse;';< keresZíériyFes:nemzeti tartó :.''elé"i és, mondotta, el ·ö~vényére'-··" : . ,: " .... nyű' megprób·áltátá~ok~.[Je:o:i
Chivatásá.rc~, kötelességeire'fi';' alábbi b~szédét:·,~.:. . >;" ':;, ~, '. Vezess. irányits "es:,segIts szelleme.~:bőlfak~dó'erő·miÍ1.,.·(~
;'gyelmeztesse :,_. még a tr~a':' }\midőn' az első magyar minket; hogya keresztenység dig ujbo'f' ,felemelte e.zC:·a"
,·nonibörtönben is egymást király: Szent István csodásan isteni tanaitól

w
megtermék.~nyi~.nemzetet,:.s az .. elhalYáryij~ló ~:

'·;maró.· veszekedőj vallási, po- fennmaradt ·Szent Jobbját tett magyar· oserőugarjaban .magyar' diCsőség'·'Ujbál·.: 'és>
. Ütikai .' és . társadalmi .' szétta- szemléljük, egy évezred' kö- szárbaszökkenjen és virág- ujra fennen ragy·ogot1. '. '. ~ '.
:"goltságban vergődő, könnyel- déből a nagy apostol megdi- zásnak induljon ~ boldogabb 20 év óta ismét megtép~á~,.~.
.': m.ű;pártosmagyarokat "', csőült, tündöklő alakjára gon- második. évezred' gyönyörü . zottan :és Vérző" csóiika~ág.:):

.::: ' Es mintha Szent István leJ:- dol - . a gyászos trianoni reménHsége: Amen. ban teki.ntünk fer' Rád" oh::
;. kének'apostolitüzevilágö6~ jelen' .sorsü~dözött, koldus ·):\.,be~~éd:ut?~.,a ,Il,a_gya~ \.megd.icsőqlt:o szerit~tráht~~k~~~;
~'ságoFáraszt6-tt volna ako~ magyaC)lL" .... ' himnusz hangjaI csendultek . de most is.rendüJ~tlenQl,:·él-.
·:·01pi~~~~~~é.. I~lk~~b~n"vall~s;·. Hatalmas, '. bol,dog .'. ~~gyar fe!· a nagy Jömeg.a)ká~, ~i~ ~ek ,.?e~p~nk 1 épiJ9°' m~p.~~~",..
éS';!1~J:n.?,~tlséglkulonbseg net bJrodalom kormanyrudJat ve- kozben lassa n klgordult. a1';\, .~alapplllerel: a ){fJS~tus!.. J,lt .

;.kü.Lhatalméls .tömegek meg~ zette' e szent 'kéz,'mely' '.-. . Iomásunkról a vonat.· ~. és a magyar:: lángol~L."haz·a• .;
, illetődött lélekkel, bensejijkj . bámulatoséJeslátá~sál és böl- 'Csekélyidő': öt percig-volt szeretetet.. Ezekre '~z'alijpo~:':~':'

~::ben:;az,·ő~· magYéJr· nagyság csességgel fl faji összetarto- közöttünk II Szent Johb. De ra ~pjtve ·íekin"tünk.'· átQlu.ók .
.Iés·, dicsőség:legkiválóbb kép- ?ás : egy~égé~~, ..fogll1lta" az' ez' is. elég volt ahhoz, hogy elszakitott véreinkJ~.lé.~:s.
L:viselőjének tartózó hódolattal 'ósszetartás'és történelmI hi- a ~eresztény magyarság leg- ezen, az alapon :kita.rtv:a;J{e;zd'::·
jel~rit~k' m'eg "udva'rlására" il vatas' nemzeti .'. öntudatára nagyobb:alakjö;-:"vezére, ál-=- lassan isme! dei{áigénr~nlil~gy':~
drága' ereklyének .. emelte és a krisztusi vallás Jami életének és jövőjének Magyarországod .hajrúila.:':· :'-~.

.'. : Bekésvármegyéb~n először tiszta erkölcseiben· ujjászültemegteremtője '-:""-Szent István Könyörögj érettünk. á. M'~n- :;
·a szépen diszitett, . gyönyörü ·a nomád, széthuzó, pusztu- magához ölelje. 'megsimogBs- denhatóhoz, hogy éi . maT·'n'e·:, .

: virágágyairól .. messzeföldőn lá~rrak indult magHarságot.· sa~ munkás, céltudatos életr\?, I héz időnkbenis~egyglemmet~·:
"hires gyomai;illomáson üd- :. Azide'gen eszmeáramlatok kitartásra serkentse'nemzeté- tekintsen lesokat'szenvedett/'':
.vözölte . Endrőd·-Gyomil és és téves'·irányzatokutvesztő- n~k elárvult, késő·utódait... de mindig ··huséges".riépedre,'·<~

DévÉJványa' népe az· ."arany~jébe került magyarság válsá- . Békéscsaban es· Gyulán' oa Délután 4 ÓraKor Deb~_ecen;- .":
vonaton" országjáró .. Szent 'gosannehéz .napjaiban .... - vármegye többi .. községeinek és Nyiregyháza 'felé rob'ogott;

·.lobbot:· .. , .' . ·hitében ,és nemzeti 'érzületé- hatalmas tömegei járultak '-" az aranyvonBt a' 'dicsóseges ~.

·Mi ntegy· két~zer ember élén ben' megujhodva - hódola- fényes ünnep!ég és felvonu- Szent Jobbal. Ott is' szivre-:- ..
· Sorbánjenő dr, főszolgabiró tos tisztelettel:és hüséges lás keretében·' .._. a Szent pesve várták, ott is L lelkes ,
,a jtírásközségeihek előljáró- .szeretettel köszönti,>: legdrá- Jobb elé. 1\ vá rmegye veze~ hangulatban •köszöntötték; :
ságaival 's vezető embereinek gább: ereklyélyét: a Szent I tői, a katonai és polgári ha~ mert ott ls magyaroklaknak~.--
élén:példís.. katonás rendben . Jobbot, mel!] . mint . vezérkéz tóságokkitünő példát adtak Szép volt,· fenséges :'volt,
fogadta.· ;ab~gördülő, ·csodá-· . komoly, intö figyelmeztetés- a vármegye közönségének feledhetetlen· emléket ha'gyűtt:' .

'san szép vonatot Gyoma' és sel.· emeli tekintetünket Krisz- az öntudato~· magy-ar faji· az ünnepség.·· Adja~'·Isten~ '.
Endrőd község tJitái és elől;.!us,keresztje felé és~ némán érzés és tekintély' tisztelet hogy a jövó századok ·.,m8-

járósági tagjai fáklyák tüzé- is hangos ta nitást ad EJ régi ápolására. .•. gyarjainak örökségül. hagy- .
vel jelképezték a ké~ falumagyar.hagyományokésősi }\ bensőséges magyar ér- 1 hassuk a bennünket átitató

·magyar népének. tüzes ma,. erények- követésére. zés és erős keresztény gon~ l szent érzést!

':..

:1:':-

[ . '. :":._~', ...:... ........' . .

;',··{·V~ ~é:vfolus'm <~:t:szám•.
': •• ~ :.~ '. ,'~ ;o •• _.\oM.,. .
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, Keresztség szentségében részesül
tek: Tóth Mátyás . földmüves, fia
László. Timár Imre földmüves. flB

I . .

Imre László. Hegedüs Menyhért va-
sutas, fia László. Oláh Andás föld
műves, leánya Jolán Mária. Timár
Vilmos földmüves, leánya Irma Er
zsébet Dinya János földmunkás fia
Illés. Pápai Gábor földmunkás, fia
Gábor Sándor. Czikhely Imre föld
munkás, leánya Irén. Gyuricza Miklós
földmunkás, fia Imre. . Rácz Lajos
földmunkás, fia István Elek. Hege
düs Vendel földmunkás, leánya
Margit. Uhrin Imre géplakatos, fia
Bálint László és leánya' Eszter.

,Pintér Imre földmüves, fia Imre Péter
.Házasságot kötöttek az Ur oltára

előtt: Dávid János fóldmüves rk.
özvegy, és Hanyecz Franciska rk.
özvegy. Szabó JÓZSef főldmüves rk.

özvegy és Katona Mária rk. özveg!
, Elhunytak az Urban: özv. Koczkl

Mihályné Rumuny Mária 81, éve~
aggkori gyengeség, Salarnom .Imn

'11 éves,agyhártyalöb: 'Özv;"'" JÓv
Józsefné Kolompár Katalin 75 éves
agyszélhűdés. Sztahó Lajos 3 hetes
bélhurut. Hegedüs László 15 órfls
korar;zü/öttség. Liziczai Bálintn,
Kurilia Etelka 59 éves, szivizom.
elfajulás. Megyeri Sándorn~ Uhrir
Erzsébet 34~éves"höguta. Dávic
Mihály 78 eves, szervi szivbaj
Pálinkás Imréné Gyuricza Mária 7(

éves. agyszélhűdés. Pelyva Márip
17 éves, Wdőgümőkór. Mészáros
P~ter 78 eves, agyszélhűdés. Tur
csányi Elekné Dógi Piros 38 éves,
szervi szivbaj. Timár Imre 6 hón8~

pos, rángógörcs.
jegyesek : .lllt Sándor· .könyvelö

· rk. és Farkas Eszter rk., .l\lmási
·Miklós földmüves rk. és ' Gonda
·Valéria rk. Varju Miklós szabó rk.
és Szabó Mária rk. Bela Lajos föld
műves rk.és Homok. Eszter rk.,

'1\z Imrédy kormány
alkotásai.

llz Imrédy kormány több tÖrvény
nyel lepte meg a magyar közvéle
ményt. Aszesztörvény 14 fejezetböl
és ezeken belül 101 paragrafusból
áll,kimonöja. hogy a szesz ,elóálli
lása, finomitása, vizteleriitése" kül
földről való behozatala és értékesí·
tése felett kizárólag az állam' ren
delkezik,és aszesszel kapcsolntos
minden01üvelettel csak· az fogl;;.l

'kozhatlk1 , aki err:e\~p,~~gy1D,~~-_

tertólerigedélyt kap. II szeszegyed-
. áruság .' igazgatósága a pénzügymi
niszter hatáskörébe tartozik és' azt
fi szeszegyedárusági .,' igazgatő~ííg
gyakorolja. A szesszel foglalkozó
vállalatok egyedárusági felügyelet
és ellenőrzés alatt állanak. Szlibá
Iyozza a szesz előállitásának mód
jait, kimondja, hogy mezőgazdasági

szeszfőzdék kizárőlag mezőgazda

sági nyersterményeket dolgoznak fel.
1\ pénzügyminiszter megengedheti,
hogy bármely mezőgazdasági szesz
főzde. szövetkezeti szeszfőzdévé

alakuljon. Uj mezögazdasdgi sz.esz-
.jözde els6sorbiln kistermel6kbtJI ala
kult szövetkezetek részére 'engedé
lyezhető.

AhegyközSégektörvénye kimondja,';
hogy három évig nem lehet telepi-. ;
teni szőlőt. Elrendeli a direkt termő .'
szólők kjvágl'ísát 1941-ig, s egyrészt .
a hegyközségi .szervezet kiépités"ét,.
másrészt, a szóiő- és gyümölcsgaz
dálkodást szabályozza. Mindazökban :
a közst>gekben és városokban, :
ameJyeknek határában legalább'· 50, .
kataszteri hold beültetett szóló és
gyümölcsös van és ha ezek ai in
gatlanok legalább öt tulajdonos ke-.
zén vannak, kötelező 8 hegyköiség '.
sürgős megalakitáso.

A I!azdavédeimi rendelet kiegészi
tését a hivatalos lap 4000/1938 sz.
alatt tette közé, Igy a védettség,"
esetében o teherrendezési bejelen- .
téseket két hónap alatt, vagyis ·1938' .
augusztus 16-ig, a bejelentésekre~

v~natkozó észrevé~eleket ped!g ~'c.
honap alatt,' vu~Yls ,1938 oktobe.tlJ<
16-ig kell potlólagosan megtenniiÚ;
Ha a védettség visszaállitása ,eset-!~r;

leg még csak ezután következnékl)~

be, az érdekeltek II bejelenté~t·ésf:'
az észrevételeket a visszaállitást.el-t~
rendelő - ho bár nem is jogerős ,-I:
határozat kézbesitésétől sZámitottt~

.~%
~;. ~

.• , ( ~ , t . a'. ·C • t

Irt.: BARTHA ANDRÁS.

HEJ, FAlTAM ...
I .

Hol ~siráztatta Ü az Élet ~'"
Szivünket, ezt a kincset?"
Miért korbácsolt ide a sors
A nagy gyepükről minket?
Milyen utakat jártunk eddig
Hazát kereső lázban 7 !
Siratnak-e még a. virágok
Bennünket Ázsiában?

. l........::a

Hányszor csaptunk nagy dáridót és
Mentünk bátran a harcba,
Hányszor lett nedves könnyeinktöl
Lobogóink darabja? '
Hová tettük vezéreinket
S mámorát a kupáknak?
Hol rejtegeti koporsóját .
A Tisza Attilának?

Sirni igy a csillag se tud tán,
Ahogy mi sirunk mostan,' . ,
"Ezer éves'" multunk regéje
Meghalt ahonilokokban f ".
Hát mit fogadtunk Puszta~zernél7
Hogy soha szét nem válunk l
Ha' elüznek innen a bajok,
Uj hazát hol találunk ?'••.

Honunk javait összelopni
Zsiványok, jöttek' hozzánk, '.
S 'ugy járunk közöttük suta fejjel,
Mintha velük toroznánk,
Mért nem támad ma kán királynak? I
Se kardunk, se vezérünk,
Hej fajtám, te.' nyöszörgő magyar:
Beh nagy lehet a vétkünk •...

Emlékeztek anagy Vezérnek
Gézának a fiára ?
Ázsiából származott dicső,

Országépitő káora ?
István volt ... s ma ezer év után, -
Hogy uj' utakat járjon, ','
Elvonul a Tiszamentén, hogy
Minden rógöt megáldjon!

Túd~emég faj, ugy" minta:magyar,;
'.s~~liden ~l~odoz~i i~..~,' ..:' ;.... ~,,! .~
S minta téres puszták. lágy szele:
Fütyölve vándorolni?
Sirni adalos pacsirtával
És uj királyra várni,
Csak a hajnal tud ilyen busan
A felhőkre lejárni J

------------. -

-

hitélet

------------'-.-

A hivek részéről felmerült azon
eszme, hogy augusztus 20 és 21·én
"keresztesgyors-vonat" olcsóbb költ
ségével "bucsu-járást" végeznénk
Esztergomba, Budapestre és esetleg
Székesfehérvárra. Mivel' , azonban
nemcsak Endrődről, dea környék
beli községekből sincs ötszáz részt
vevő, igy a keresztesgyors inditása
nem oldható meg. Ehelyett szept.
8-án külön motorosvonaUal bucsus
zarándoklatot vezetünk . Mátravere
bélyre. jelentkezni. le~~,t augusztus
1 és 15 köiött azendrödi 'plebánián... : .

,Ai endrődi gazda~ és munkásegye
sületek _.. a ~csépJés befejezése után
hálaadó istentisztelettel .kezdődő
"gazda- ésmunklí~ndpöt";' -;tárt~~~k,
amelyen a magyar gazdabirsadalom
több. kiváló tagja is résztvesz. A
részletes programmot a napokban
állitják össze a körök ·vezetöi.

Julius l7-én, d. u. fél 4 órakor
Szent Ferenc lll. rendje, julius 31-én
.d. u. fél 4 órakor az Oltáregyesület,
'ugyanezen napond. u. 4 órakor .a
jézus Szive SzövetségNői-csoportja,

augus~tús 4-éri d:,~.}él Kór~kora
Szövetség Leány-csoportjai, augusz
tus 6-án d. u. fél 6 órakor él' Férfi
Liga. .tartja havi összejövetelét a
polgári iskolában. Pontos megjele
nést kérünk l

id

. -.: \ ..,"~::--~ :~~.t:"·...... . ~

·~·E.'fJYházi';·l1ir.ad.. ,ás, ~'. ~ ;1" a~g~szt!J, ~1.5~,én .,~~, öreg~~rti.,káP?~.,
'1· ,', "S ,- " ':;.. ......'. .:'" ""',' nas-lskolaban mutatunb.be".szentml"

./jti~iS~)5~~~;É~l~!n~Ú) egy~;iii ün- sék~t., Utóbbi . napon '.' a "'kip~i~a '
nepség: volt Geist Gyula kormány- Védasszonyának: ..aBoldogságos

';f5t~n~~§os~'~~ák~i ur~d~lm~n~k"gyö- Szü~ Máriá~ak bucsu· ünnepségR
'~yörü kápolnájában. Regős András tarjuk. . .

";~~o~do,~,?s.i.leIkés~.~e~~té~év.el~kö~me~ Egllesületi hírek.
, netben mmtegy ~egvszaz tanyaI ka- ::ll
. tolikus hi~ő sereglett össze a Jézus

.' S~iv~ ti~zteletére ajánlott kápolná-
. ~.' J •• ,.. • • -i .

'. hoz.,~ste 8· órakor ,kezdődött a fel-
,\ ~mei5; :\~hit~lJs 5~t~ntisztelet. 'Külö~.
~ n5~e~" \h~gk~p6',' és a népre mély
hatást" gyakorló volt az, hogy a

,magya~._ anyák részéről a 'felajánló
"imákáe a':'földes'iírédesa~yjaésneje,'
'~'a'lé~nyokrés~é~ől B~rnemiss~a'Éva
.: (Bor~emissza',Géza~ miniszter. leánya)
:}~' Gei$l, B~b~; ,~, Je~énvek' részéró1

.' ifj?,~qeist -~Y~la},~C?n~otta. Cse~nus
·.~ih~ly ~~ap~tplebános '. szentbeszéde
: :ut.án lita~iá(',véizett "és áld~st osz~

tott":'a' k.ondorostanyai . templomba
•kö~menetben . vi,sszainduló . hivőse-

,~egr~~~,~,. ,::;;' . . •
;~, A gyomai'. templombucsun ötszáz
e~drödi' katolikus vett részt impo

:;z4~~~kö,r~e~~e.t~en.
~ .~-;

Dévaványán julius 26-án, szent É it ~
Anna. '~ssz(lny' ünnepén tartják a rteses

.templ~~·:bucsu-ünnepségét.Az end
:rödi; hivek előző ~ napon körmenet

.~b~n"'inciülnak'-'a s~omszédos 'község
')." .'. - .. ~

·bucsujára~,.. .
,:-A szarvasi· katolikusok augusztus

':H~éQ.\ü~nepli~ a teplom. 'bucsunap
,j~f.~ Az'; endrődi· katolikusok ide is
,szép számban szoktak elmenni.

.'> Kerületi ~ szentmisék. julius 24-én
ai, .öregkerti· 'kápolnás iskolában,
julius,' 31-én a :varjasi iskolában,
augusztus . 14-é~ a polyákhalmi,

,,<. ';.. "~;":'!\: ~lr· tt·tk' k '
,\iS{i;,:L~~.;::~,:,I, O, e,s
·.:--~.~IJ_ég~ntli!,~~mikor a,von8Lmég~'i1j:" ':meg az emberi ész.' Titkait ki nem

;. ·::,~.~~nsá{l volt('_~ka~t8.k)glJ~zerif em- 'kutathatj8.~,' .
" ··~e!.~k~.8kik a'~~jl;ág~Jt beJe' nem ,ül- .~ Gondold azt, amit az utas:,' Ha
:;}~.~,'~Y.?l~8.".:~'~ "~":: ..... ;.. ' ': van is vallásodban olyan, amit vé
·?,,!~~~~~~):~?p~ri}meg!á!ták,hqgy m~s is ges, tanulatlan eSzeddel nem értesz,
,:' 'vaií;":'akirteni . '~rti ~s· mégis beleül, afő 'a~t tUdnod, hogy célod'hoz visz'
, .;'h.aj~Lakil1~· jutilL 'v8Iahová, hllt rá- ,és jó ,vezetőd van (maga Krisztus,

'. si:álJ,ták J!18gukat.~S.mikor megszok- mert a papok is csak őt helyette-o
,.~~.t~Dlár, nemjs gondolkoztak ozon,. sitik),; és eljutsz célodhoz, a menny-·;
. ':''''''';»',...;.~ ..~.. "",., .' ',. , :. j' .,.. . "'országba! " ..,' , ..... ~ .0:'
'.",rpJf~I~:'::;~e~kezet.;'"Belátták, hogy

.. 8.it:cs8k's -gépészember érti,'nekik' A VOn8ton azonban jegy is kell I
··.Jq;·~,;:.hogytudják: ,ahogy van.. jól Egy legbiztosabb érvényességü jegy
, :' HD~g:,y~g:csinálva,:olya.nmasiniszta erre a mennybe vezető uton azévi

~:%,~;~~~8::i9.;.~o~~I~~~~~k::;~~I;:i:!~~~S;i~~~ZÓi~::::g~~:~~~~
,te,k.(i~:::f;·; , '~::'<' .... :' ,. ,', Aki az igazi vonatra nem aklu

Van neka,nk:;azonban . egy ,utolsó felszállni. otthon. marad. De, aki
o:végállQmásunk,is; ahova :el kell jut- erre a képletes vonatra felszállni

· ..n,1!n~Lgs ~~~i:"'_·i,a~mennyország.· .. nem akar, az nem marad otthon.
, ;~ 'lfbLztós; vonaWt"amelyik< elvisz ll. halál őrködik felette, hogy ne
.<oda~:-28~kat.;·hiti.és:.~rkölcst~n~·: s~e-: <;tiuiriídjqn ,'-;, otthoni"e 'föld,ön "soha
: rinti élel '.' Van talán benne'" 0IY8n,'~~riki!"Vagy:vagy. Vagy' "célhoz' ér
" amW nem értesz?, . Ilyenek a •hittit- .a 'mennybe, vagy,.' zuhan lefelé: a
'·kok,. mint· pt 8 Szentháromság tana kárhozatba.
-.. is;; Nent~~csoda: l\riJinfte nem ,érted "'c Ilyen rettenetes, választásnál tehát
. II gőzmozdony szerkezetét és a ma- . ne ,azt nézd: a célhoz vivö eszkö
siniszta érti, ugy azt sem értheted, zök mibenlétét véges és gyarló

,.~ amint. pl. :papo.d'""7' ski17 .évig ta": eszeddel teljesen és mindenben rr.eg
.;nult's~ebbőVc~ak hittani dolgokat értheted-e, haneni fogd meg ezt az
5 éVig - már megért.· De még az eszközt s 'fő legyen előtted az, hogy
sém érthet' mindent, mert ennek a eljuss· . általa: boldogító:' célodhoz,

:~vona.ln8kJ fővezetóje, Jézus, akinek ~ely: egyszersmind -a legnagyobb
~Yégí~len:tudását sohse közelitheti rossztól valÓegyetlen menedéked is
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Orosházán ésBék~e)~<
.. A BékésvármegyeÍ ..·S-za[~~t:\

marhatenyésztő Egyesillet :'ba :.'
·Békésvármegyei Gazdasági,
·Egyesület és Tiszántúli 'MeZő:':':

gazdasági Kamara erkölcsi .,é~

'anyagi támogatásával ...·.dij~zás-,:'
sal egybekötött· tenyészáltalvá-r:~:

sárt, bemutatót és 'fogatbemti::.f
tatót rendez; mégpedig augtisZ-;;;S)
tus 21-én Orosházán, 'a:'vásar~,

téren t augusztus 28· án Békéseri;
ugyancsak a vásártéren. Itt 'tl)r~::'

ténnek abemutatások és.a ,d~ o

jazások· is. o.; ....

Felhajthatók : bikák, tehenek;·'
üszök és hussertés kanok,"ko-:
cák és malacok,decs~k ..az
Egyesület által tőriskönyvezet~.
tek.F.elhajtanf reggel 7 ..órá~g
lehet. Jelentkezni csak augusz,,:
tus 15-ig lehet, Orosházán;-:a ,
Békésvármegyei Szarvasmarha-.,
tenyésztő Egyesület., hiva-'

· lalos helységében, . Oeák'Fj 1ut
7 sz. alatt,· Békésen Berézi·
Gábor gazdálkodónál, "jan:tyí,k.
ut 19 sz. alatt. A kiállitásra'::és.
beqllHa.tÓr.a. a. belépődij .~zemé:

· Iyenként 20. fHlér,.. amiL a kiál"
Iitók nem fizetnek.>' UFadalmak:j
a kiál/Hott szarvasmarhák·é$
lovak után· drb..,éflt· 2,]pengö

: hussertésekiután drb..lén~ 1 pen~,.

;gő, malacok után drb-énfi~.~·\:

,fillér térdijat fizetnek. . Kiálijtó:
; kisgazdák az uradetlm. térdijak
ifetétfizetik.· ..>J .:~'J"_

HissiUk, hqgyez.a,kiári~~~:.
·a· békésmegyeLgazdatáIsada-lolni. .
,szakértelméflek, 'és·:(tlJdásáná·Jc·
~ f!a,gyszerű.bizonyság~.~tele l~z~:

állitja a' tisztviselők .• normális ~;fizeté-: .
. sét, az : ~esetben a ",segély :~·ÖSszege·"

arányosán:C59kk~iit~ssék. A jJolgári~<
lövészes;ylet tOO,. ai :Er: \tiidi.~lparos-_:
dalkör 120 pengő évisegelyt kap;
nak .1939-re. . . :' :/. ':

.' -- . ~ .

Cserkész
táborozás··

Képviselótestületi· .
'~közg!Júlés

Az Egyesült_ Magy~r Párt. kimu
tatta, hogy az 1930.· évi csehországi
népszáIDlálásés statisztika alapján
15.700· magyar közalk"lmazoltnak
kellene lenni. .A postának 2.114, a
vasutnak 7.170 magyart kellene al
kalmazni. Ezzel szemben a postán
csak 300, a vasutnál pedig mind
össze 350 magyar van alkalmazva.

15.700· maguari.· -kellene al·
k8Imaznl'acSeh]lIamnaH :
a. ,CSOh ., staUszli8a .szerinl·

Julius 2:..án. szombaton este vÍ9
énekszó csalta ki az embereket li

vásártérre, aholao!Jári nagy tábo
rozásra kész.ülő cserkészeink próba
táborozást tartottak. A tábortűz meg
világitotta o cserkészek lelkes arcát,
fényt vetett· kis otthonukra, . a sáto
rokra. A hozzátartozók és érdeklő

dők látva a példás rendet és fe
gyelmet, nyugodtan engedték hosszu

.utjukra gyermekeiket Mostmár Bán
révén táboroznak cserkészeink; dr"
Csókási Béla parancsnok, Timár Elek
cserkésztiszt és Homok Elek segéd..
tiszt vezetésével. Ertesiiléseink .sze
rint igen szép helyen táboroznak,
jól érzik magukat. Élményeikről la
punk legközelebbi :számában fognak
Il)esZáinölhiY:"~~:~'~ . ~~':;<. -.~, ':''::.''~

Endrőd. közs.ég> képviselőtestülete

julius ·l~én ,-~rendkivüli közgyülésl
tartott, amelyen mindvégig' jelen volt
dr.. ,Sorbán Jenő járási főszaJgabiró

is. Elnöklete alatt betöltötték a k.ö..
r:ösöntuli .szülésznői. állást~ ·,majd,
Kalmár Imre községi biró vezetése;
alatt., .letár:g)!altá 14: :. a tárgysoJ:9Zat..
pontjait, amelyhez ismételten ..dr, 'Két -:és .··'félméte-i;siw
So!-"báll Jenő, ,Csernus Mihály,. dr. .. . ,.' ";'''7(',:

I
Tóth István és Din~a Vilmos .szó- .vi:lágleg'Dlagasab1,l?
lotlak h.ozzá... A Nemzeti Rep.ülő. .., . ·emberé'·:"·::;·~, :;~t:·~
alapra.egy,százalék ~.ó.tadónakmeg-. . .'J -:C' ;, .;I_'-~.

idelö összeg,eLadományomtl a.kép. A·világ,áJJ.itólagf.legmaga~~;~.
vise1ötestüleí. 'Az egészségvooelmi .embere;c jelenleg Stettí~~)
kiadásoknak a, költs.égvetésbe . való ,tózkodik. Egy:~I\l!i-n'yne 'nev&:fmn;:'·
beállitásáLelfogaclléi ; tigyan .8:. kép. 'artista,aki mos.t ér,keie~f;J;t~(~:··
vise1ötestület~ de. .az :·Jskolásnöven,.. sinkiből~ '~zt. állitj'a "".magarQ'l;";
dékd.,o-rvosi cellátá~á.t elsősorban a hogya világ l~gmagasabq.~eJÜ"-

három községi orvostól kivánják"s .bere; VaI6ban:'órjásrr'!~k::~Jáfs'i.iK~f
amennyiben rendkiviilisz..ükséglet ,és mag~ssága. nem·. :kev~.~o.q,;;.
mutatkozna, veh.etö igénybe a ne. mint..2 'méter.'51· ,centimételP
g;,yedik.kisegitő-orvos~ Ennek elbirá- 62-eS;8zámu cipőt>hti)JdéS(~J>:
lását a Főszolgabiróra, jilvaslatát a egy öttőny-éhez ,'F1em: keveseb6~1,:-

. fárásitisztkorvosra" ellenőrzését ét mfnt hat és fér 'méferszOvefre;'
községi. iskolaszékr:e,;bizta a képvi- van sz.ükség_e.:_Az..ólfásira,IIl'ö:1t,
selőtestwet.Dr. TóthJstván a ti~zt- artista elmon.dotta. még.,,;hog-yi:
viselők 19-39. év.re: ~zóló jutalmazá- édesapja 190,cm•.mag\:ts..,~oHj;"'
sánál azt kiv.ánta kimondani, hogya nagya'oyja azonban.": 202:ocin~·t:
főjegyző kivéle1éveLa község .min- .. Vé'g~ül elhenceg(:-ít azial~. Altlgy>
den tisztviselője ,müködési ideje és vanegyriv:áJisa, egyr;-'hcdland;;~

fizetési foka arányában kapja a se- oriás, akivel legutóbbr' SWteban'~:
g:élyt. Csernus Mihály azt javasolta. talalkozott, dc az csakaz;orrik
hogy amennyiben kormány vissza- hegyéig ért neki. ,"!

Hárnias-K-lir,ös :.

felmillió harol1lit uan eddlu
a japáA~Kinai háboruna.

Japán. jelentést adott ki a. japán
,kinai hábor,u vesztes.églis4iáról. A
japán jelentés szerint az eddigi el-

·Iensé.geskedés során ·510 ezer kinai
katona vesztette el életét és 800
el.er sebesült. meg. Tokió jelentése
viszont csak 36 ezer japán halottról
szól. A harcok során a japán' kato-·
nák háromszor akkora területet fog
laltak el, mint amekkora Japán te
rülete.

mesterére talál dr. Antal István· saj
tófőnökben. Az egységes nemzeti és
keresztény gazdasági világnézet ki
alakitása különösen nálunk, Magyar
országon rendkivül fontos, mert
nem:tetűnk történelmi és kulturális
értékein, népünk hazafias és katonai
erényen .kivül egyedül a gazdasági
erőkre épitye vivhatjukmeg az uj
ezredév ránkváró nagy küzdelmeit.
Ennek '. a '1agy feladatnak, az egysé
ges,· öntudatos nem'Zeti és keresztény

· gazdasági közszellemnek a kialaki
tását, e n.ehéz, de hálás. feladatnak
elvégzését, még pedig tökéletes el
végzését reméli és biztosra veszi dr.

· Antal Istvánt<?ii az a; m~gYar.':'~öiYé;;
lemény, amelfre:felelőssegteljes, de
felemelő' munkájában miDdenkörül
mények között számithat.

kölcs9nök mennyiben .esnek ·a vé- .
· dettséggel járó korlátozások alá.
Megerősíti :avédett 'gazdaadósok
váltóadásikötelezettsége tekinteté
benezidószerint is érvényben álló

· rendelkezéseket.
.A rendeletben ki/?gészitilcBzokat

· a rendezéseket is, amelyeket az in
gatlannak magánkézból való érté
kesitését fi végrehajtási árverés jog
hatályával teszi lehetóvé. Végül
közli a rendelet abosszulejáratuvá
átalakított követelésekról kiállitásro
kerülö adósságlevelek szövegelt.

A Nemzeti Bank alapszabály mó
dosltása leh~tőv(> teszi a kilenchó
napos mezögazdasági várták leszá
mítolásátés o· ennek folytán termelési
célokat szolgáló kampány-hitelekhez
juthat az eddiginél nagyobb mér
tékben a mezőgazdaság. De egyéb
intézkedések is szolgálják a mező

gazdasági hitelszükségletek kielé
gítését.

Nemzeti propaganda.

Helyi szövetkezetek veszik át
a MolinlWl-malmokat

if
IC'r
i'?
,Is fclviláKosftás a célja annak a
iormányhatóságí szervnek, amelynek
,~ére dr. Antal Istvánt állitja vitéz
jmrédy Bela' es akormányanak bi·.
zalma. Biztosra vesszük, hogy
ennek a poziciónak".& betöltésénél a
i~emzet közvéleményének, a magyar
"Ilépnek .i$ ez;. leftvolna.a v:álasztasa.
1)r. Antal. Istllán. ,személye és .kivé
l,telestudása,' elfogulatlan és magas
I~életszemléleteönmagrában is olyan
icépesités, amely szinte predesztínálja
~ötarra a munkára, ahol a nemzeti
~lcözvélemény irányitása s a teljes
:közbnalommegnyerése a feladat. A
inem·zetiélet nagy kérdéseiben: egy
~éges felfogást; ·s.zemléletet,kialaki....:
'f~,wazolmitk<gulyari á""le~télesebl5
inéprétegek 'tudatába belevinni,óri
ási ~unka. De ,ez' a munka, hisszük,

. ,A-:pill'dól!ézeli Központ és a ma- I: minőségek ~üjtés~r~ és, nagy té~e.
gánmalmok között létrejött megáHa- . le,kben, v.illo eladasara es . - mmt
podást.{t.~:33-as.QlUágos bizottság Gyoman IS - alka.'mas lesz' az e!
ió,v~~ta..mjneld~~áll, a..MolinUJIl" . h~nyagolt gabonapiac ,megsurveze-
malmok. a.. most lelÁ(ult .ga.zda.s.4g-i. 'sere~ , . ,
évvel .Öiifeje2;1ék· őrléseilCet (.s li A Futura mans bekapeSQlo.d.otta
nagymahridk által ·fizetendő váltság- váUalklUásba és. a Hangya . is kHá
összeg ,8üonében a· 'PK kötelezte . tásba helyezte, hogy kamillaüzlete
magát maJmajnabüze.Ql.en .kivüL.he.,.. részére gyüjtőtelepnek bérIi ki a
Ly.e~~ér.e.;A.sze.rUidés; ,eg'}lik po.ntja malom egy részét.
meg&QgAAi _~zouban ... ),ogy am~nnyi- A földmiv~ miniszterium
ben él hefyi viszonyok szükségessé : jóindulattal kiséri d békési föispan
tennéIc és érdekcsoportok szövetke. ésa gyulaip0Jgárm:estel"ujahb gaz
zetí· ,alapon 'a vámörlés folytatRsát : daszervezlt..e.dé~t és, k.iJ.átáaba.helöfez
váUaWákt' a PK a 8, malomtelep,kö- te,. hogy az. ü;zemfolytonoss4g érde.,
zül.S-4. malmot v.ámödőygazdaszö~ kében a gazdák bizalmi embere. már
vetkc2teteknek dadhat, a többit pe- most vehesse át az üzem vezetését,:
dig tárház, hűtőház stb. céljaira at- nehogy a jövő héten megir:dulÓ' uj
alakitva értékesithet', elsősorban gaz· buzaőrlésb.en' :fennakadásáJli{)nbe~
daszervezetek~k..:, . .

A texmelŐkszet'lez.k.e.déseigen.
kedv~wn~biila.d G~u1án, .. ahol. vitéz
Ricsóz-CJ1ilaryk Bila főispán már egy
évvel. ezewtt .kiadta a jelszót, hogy
El Molinúm-malmot nem szabad leál·
litantésamennyioen a -jelenlegi re
zsim -megoszüntetné 'az őrlésl', a gaz.
dáknak. ,koell 'az ;ü:remet átvenniök,
mert·a·hatltlmasgabonatezmelővidék
lakosságtcit, 'ai '01á5ik'~R1alom ·nem ké
pes:.'kiszelgáhii. 'A:~agilis' ;·főispán
ke:tdem6ny~étteljesen 'magáévá
tette-~dr.Varga Gyula· polgármester,
mire<az üV.etFészek 'jegyzése nyom
ban. mt'lg'indult.

A. ,gy.ul;ú,MnliollffilomaIQm hqtahnas
raktárhelyisége módot ad. egyforma

~: .;-

li~nd,6d, '11938.:· ;iultüs;15:

f[~-;,111etve ntgy hólUlP alatt. o, tehe~
O

meg. 1\ rendelet !észletesen SZll

yozza a végrehajtás során azzal
5icsolatbltJtdelmerüJt kérdéseket.
~ek az értelmezési szabályok is
~almazkodn8k 8zonbanabhoz a
~t főilzemponthoz, . hogy.,· a ,teher;'
~~d0.Zés 'végrehajtása után..,...... bi
.inyos kivételektől eltekirJtve,ominó
~~ldául azáloqleveles kö!csöntarto
!bük esetéÍJen fordulhat ,elő - fl

,rttelbirtokosnak oe maradjon fenn
r;bb adósága, .mint 'amennyi a'vé
~ftt birtokok kataszteri· tiszta jöve
l ~lmének ,negyvenszeres szorzata s
Bogy az 50 holdon aluli gazdaadós
7aellékötelezettek szabaduljanak
rizoknak a kötelezettságeknek terhe
!dIó!. amQlyekeLa. fáadósntíl végre
i~jtott tcherrendezés során .- akár
I ígészbcw•. akisr.; ~szben· - könyv
F~váirással vagy átalakitással ren
~eztek.
I'

l} Igy szabályozza a rendelet azt a I
:Itérdést, hogy ti gabon6ban nyujtott
I~
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91 óra 37 perc
30 másodperc ahitt

a föld körűt·

Kigyulladt gróf
Keglevith . Istvá~

~.. autója ~Szolnokon

250 uj tlszt~iselöt .
,~esz fel az' OTI

A Gazdaság-i Hir~dó' jelellti.:
A belügyminiszter engedélyezte az

Országos .Társadalombiztositó· In.té~

zet létszáínerilelését, és igy már" ái
ősz folyamán 250 uj alkalmazoHnak
ad kenyeret az ország egyik legna
gyobb és· legtöbb.' alkalmazottat
foglalkoztató intézménye. '.

Az uj tisztviselők (dijnokok) fel~

vételére előreláthatóan ez ev' szep:
temberében kerül a sor. Uiyanak~

kor lesznek· a nagyarányu előlépte
tések is. . .; .

SzoJnohól jelentik: '. ,;.'.
. Gróf, Keglevich István' gép~ocsi';

jával a Jászságba igyekezett. Utköz~

. ben Szolnokon a kocsi" kigyulladt
és pillanatok alatt teljesen. lángba;,
borult. Gróf Keglevich és a gép-'
kocsi vezetője az utolsó pillanatban
ugrott ki az égő kocsibóI.· a> vizs~

gálat megállapitása' szerint·· a . gép:'·
kocsi motorjában lévő müszakihiba
okozta a tüzet.

;
"

Hajadon ;lett "]
a ~ férjb61 'i

Bukarest, júli~s,14'."::: . ·1
A maga nemében páratlan~l állÓ'

válópörben itélkezett' szerdán' a bu~·.

karesti törvényszék. A vál6~er~s~~.·
tet ~gy Neumann Saroltanévü l

asszony nyujtotta be "férje'" ellen,' .'
akiről kiderült, hogy férfiböl' .' növé ::'-. "

alakult át. A "férjet" azelőtt: Wein~: >~
traub Eskenázi Károlynak hivták, ..'~'
két évvel ezelőtt vette el az asszonyt. .
A bukaresti törvényszék kimondotta .
a válást. Weintraub Eskenézi Károly'.'. :~1'
most a Cecilia nevet vette fel "és'>'::
leányként folytatja életét. . '.';;:

A newyorki repülőtéren 30.000
főnyi lelkes tömeg fogadta Hughes

. éket. Hughes 91 óra 31 perc ;és
30 mp alatt tette meg a világkörüli

, utat; A tulajdonképpeni .. r~püJésidő
.~ 7bói'a:; 1hperc:·velti.Ezalatt ..az idö

alatt 22.944 kilométert repült' bei
320 kilométeres átlagos' órasebes~
séggel. Hughes eszerint teljes négy
nappal döntötte .meg' WiIley Post
hétnapos és tizórás rekordját.

. . "._ l.,

Kővel dobálták meg a medvék.
a bosnyák parasztokat .,,' .,

) ":]'"

Sarajevó,. julius 14.·.: ., ~

A boszniai Kijevo község. hatá~.. :<
rában az utóbbi napokban két medve:'':
g·arázdálkodott. Néhány nap.' alatt.: ',:"~\

tiz tehenet faltak fel a medvék.·,A/··:
bosnyák parasztok szövetkezetbe:
tömörültek a medvék kiirtására. : A;
két medve szerdán ujra megjelent,/":.- ..
de a parasztoknak fegyverük. nem :.,: ~

volt, csak vasviJIájuk és azt hajigál.;
ták a medvék. felé, . hogy eJüzzék:~'> -'o

azokat. A két medve kővel·dobálta: ;.;. .
vissza a parasztokat és pedi'g olya~ .:.~'';
szaporán, hogy a parasztok jobbnak ;- . ~
látták elmenekülni. ' "" '; '\ +

éS'3Z

istentagadók
Volta

Volta, a' nagy' fizikus, buzgó
katolikus volt s öreg napjaira már
eg~s2: Eur:ópában i.smerték s .éi· vil
lanyerő egységét is az ő nevéről

nevezték el.
Szülővárosában, Como-ban na-

gyon gyakran gúnyolták őt val1ásos~

ságamiatt, de. ő sem maradt adó~

suk s rendkivül szellemes válaszai
bombeként hatottak a gúnyolódókra.

Egy délelőtt éppen a templomból
jött ki, amikor szembetalálkozou né
hány előkelő. és gazdag emberrel,
akik között volt Allegri, egy dús
gazdag fakeres~edő is, aki az ottani
szabadkőmüvesek mestere s mint
ilyen, istentagadó volt.

AHegri megszóllitotta Voltát e

s2.avakkal:
- Igaz-e, Volta úr, hogy öri min

dennap szentmisét. hallgat?
- Igaz.
- Igaz-e, hogy ön gyakran ma-

gához veszi az Úr Testét 7
- Az is igaz, - szólt mosolyog~

va Volta.
."--. Hiszen 'akkorOn nagyon szent

ember s cemsokára Istenné lesz? I
A vallástalan társaság elmosolyo- .

doH s maga Volta is hangosan ne
vetni kezdett s igy válaszolt:

- Allegri mester, meg van győ

ződve állítása helyességéről7

- Tökéletesen, Volta úr.
.;....;. 'Akkor engedje iDeg . nekem,

~~gY:!D0~t "~,Q .kéIAez~l::!<-- ' .• '" .. , .
.'~:~}SZ'ólg~l~tara ,állók, Volta .úr.....

- Igaz az, AHegri úr, hogy ön
Szereti a húséteit?

-- Igaz, Volta úr.
- Igaz az, hogy ön mindennap

eszik marhahahúst, még' nagypénte

ken is 7
- Az IS Igaz.
-,-- De hiszen akkor ön, Allegri

m'~ster;'az ő~ saját állitása .szerint,

nemsokára s7.arvasmarhává válik. Jó
napot Uraim I

Ezzel megemelte kalapját Volta s
továbbment..

A megszégyenitett . Allegrít pe
dig most azután sa.ját társai nevet

ték ki.

Rózsahegyi Kálmán.

a . Nemzeti Szinház örökös tagja,
· Endrőd község szülöttje és diszpol-
· gára néhány napot körünkben töl
tött> Rokona és keresztatyjához : dr.
Tóth István ügyvédhez szállt, akinek

· kiséretében' rokoni' látogatást tett
· Kalmár. Imre biróriál, . özv. Hunya
· Mátyásnénáj, az' Uhrin- és Kovács
családokllál...--, maJaI1arsanYltaszló~
főjegyzőnél és Csernus.MihálJ-~pát=

'plebáJlQ.~o_áJ.. Főpapunk vacsorán lát-
'ta vendégül. a nagyhirű, müvészt,
·aki barátsága jeiéül gyönyörü tajték
pipával lepte meg az apáturat, aki
százeszlendős öreg tajtékszipkával

· viszonozta a kedves figyelmét.
Rózsahegyi két~~~!.. j~ ,-'!!.e.K~é2:!~_a

· telllP omof, .a _.Née.házat, a Kőrös
hidat, s más nevezeteselJb -épül-éte
ket, de kiment az öregszarvasvégi

· temetőbe. is, ahol egyik "elárvult
3irnál" buzgón imádkozott néhai
édesatyjáért : Uhrin József lelkéért.
Nagyon fájt neki, hogy vissza kel
lett sietnie Pestre, de várt ott reá
a vezérszerep: Józsa Gyuri alakitá
sa a rádióban. Kitűnő endrődi dia~

lektusán, . pompás humorán nagy
szerűen mulattunk. Igérte, hogy
most már - "tisztultabb lévén . az
endrődi levegő", - többször is le
jön hozzánk. Isiea hozza!

· ;. Békésvármegye Törvéngha-"

t'sági Iskolánkivüli Népmfive
lési Bizottsága f. évi julius hó

· 9-én tartotta nyári közgyülését Gyu- ..
· I~n, 'a vármegyeháza kistanácster
niében vitéz dr. Pánczél József várm.
főjegyző e1pöklete alatt a bizottsági

· tagokfeltünő nagy érdeklődésemel" :
.' lett~ Tantó József várm.; népmüve- .
: lési tilkir részletesen 'ismertette ~el! f
sősorban a bizottság XVII. évimü-

· ködését, vagyis az 1937-38. tanévi,
· tevékenységről való beszámolót." A

munka eredménye az elmult tanév
· folyamán 2. m. városban, 28 község- .
ben 6624 népmüvelési és közmüvelt
ségielöadás. Az előadásokon részt-

·vett halgatók száma 388.136. Müso
ros délutáÍlok és esték 199. Alkalmi
ünnepségek száma 182. Ujságolva
sási órák száma 124, mükedve!ői

előadások száma 196, népmüvelési
·hangversenyek száma 47, mesedélu.
tánok száma 453, közmüvelődési

rádióelőadásokszáma 12, tanulmányi
kirándulások száma 9. Szabályszerű

vizsgálattal befejeztek ll· analfabéta
tanfolyamot 809 óraszámmal. Záró-

•ünnepségge1 befejezte.k 12 al~pisme- '.a békési országúton az ut-
retterjesztő tanfolyamat 829 . óra- széli fának rohant autójával .gróf
számmal, 10 népmüvelési és közmü- Tisza József, a nagyemlél<ű. néhai
veItségi tanfolyamot 613 óraszammal, gr. Tisza István unokája Koponya
14 müvészeti és kedélyképzq tanfo- alapi törést szenvedett a fiatal gróf

.Iyamot 828 óraszámmal, 55' oőneve'" és 'a helyszínen szörnyethalt.

lési és női ·jellemképző tanfolyamot I Az egyik orosházi vendéglő
3937 óraszámmaj, 1 férfijellemképtő előtt vereked~svolt. Két részeg
tanfolyamot 36 óraszámmal, 4 egész- aratómunkás, Mötyus!w András és

.ségügyi tanfolyamot 242 óraszám- ezut Andrá~ italos állapotban ösz
mal, 24 gazdasági tanfoJyamot ] 166 szeverekedtek. Verekedés közben
óraszámmal, 19 háziiparí tanfolyamot ezut bics!{á! rántott és Niatyuskát

.5036 óraszámmai, 1 idegennyelvi fejbeszurta. Letartóztatták.
tanfolyamot 100 óraszámmal, . 5

. . AZ ORSZÁGOS Baromfi és Tojás
ügyességi tanfolyamot .260.óraszám- Armegállapitó Bizottság junius 8. tól
mal. Népmüvelési órák-. ,(~iység~k) kezdódóleg az egész országra ki
száma 21.702, könyvtárórák sni.l!lö terkdöé.véntluei 3 hÖVQU\/,'ző mi·
pedig 6450, igy az összes népmüve- ~imalis termelŐi bevásárlási árakat
U'si órák száma 28.152. Az összes alJ~plt~tta m~9: .
l" d" , , 13')6' A b ;' I' Idei CSIrke (e.o) kgr-onkent 1.26 P

: oa ~lC saa~a ;-'. e~zC1m9,o Idei liba " kg. ".' 1.05 P
jelentest a blzottsag,nagymegele-·lldei kacsa '" kg." -.90 P
gedéssel és örömmel vette tudomásul. a tojás miriimális lÍra kg~ként 1.- P

'.~' .-; ' .. ," -

,~ . -, Rómába utazott llilrédy Béla
.-. dr~~'miDiszterelnök' és ;>, Kánya

.KálliiáÍl-" külügyminiszter. Az
. olasZ9rs?ági.:..:.uttaJ,. kapcsolatban a

miniszterelnök nyilatkozatot edott
'. á;Stefánt Iroda.' budapesti levelezó~

jenek;-. A, .mi~iszt~relnök ny iJatkoza~
·tábaif":hángozJaUa;":hogy . utjának

. '•. célja :,: felvenni ~a személyes érintke
zé~.jon8!át.'az· olasz . kormánnyal.

.' M~g ,yan,l~laigRőződ,;e, :hogy ró~.
1;D8i ;láíogatása':kiméJyiti azt"a ·.szo
'ro~ 'bárátságot, "riI~lyOI8szországés

'. MagYáro.rszág,'közÖtffenáll. . Han!=!
sulyo~t8,·. ~'hogy- Bz"olasz-magyar
barát~ág.:nél)<ülözhetetJen.ténye Kó-.

. zép~,urQpábék~jénekés fejlódésének.

. Ki~~~~~és~k a '~lniszterel-
nökség sajtóosztályán.··Magyar~

ország Kormányzója a m. kir. mi·
nlszterelnök . 'elóterjesztésére dr.
DULlN· ELEK· mitÍisztérelnöki 6sz
tálytanácsösi . cimmelés jelleggel
felrunázottminisztere.lnökségi . !Il i
níszter! titkár' sajtóelóadét minisz
teri oszlálytanácsos 'sajtóelóadóvá
kinevezte. ~ Gratulálunk.

Timár: Máté Jézustársa~ági
és ,..~arsányi· Vince mlúorita
atyai ~. rokoriaik 'látógat<Ísárá .:..,..
Endiódre érkeztek: ': .. : ' .

Házasságkötések. Göndös Jó';;
zsef gyomai áll. polgári isk. igaz":
gató" juliusXT-én:ltartotta:·: esküvójét
B györi székesegyházban Vócsey
Mária urleánnya'~, Örömmel gratu
lálunk l' . '.' :.

...Csernu~ lános~OTrszániliszt~ jui.
3O-:án.d..e;:;'U:Cór.akQr ,tartja,:;eskü,:
vöjét ,Szerités.' Ernlliá·.ókl; ..tariifónő.'
vel a.debreceni plebátiiatiúnplomban;
Aldást-bqldogságot l . '., . .

. Húttga'. Jioma: tanitóliő római
utjáról '. üdvözlet~t küldi kis tanit
ványainak; .

;tDr7Kova~Si~~. De:tső vár
megyénk egykori fŐispánja Szolmj
.kont>lhunyt..: A kiváló - képessegü
férnu Jeme~és~n- a.vármegyét vitéz
Métky' Barna:': alispán és' dr. vitéz
Pánczél József' főjegyző képvisel
ték. ~. Nyugodjék békében.

lb endrődi népházi Keresz
tény Fogyasztási' Szövetkezet
részvényesei elhatározták, hogy' az
üzletrész~k:névérté~ét .20 pengőre
emelik fel.' E 'ténnyel 8000 pengóre
emelkedik. - l:h ..Szövetkezet· . tőkéje.
Mint halljuk; .a szövetkezet' eddigi
üzemkörét szélesébb', alapokra fek~

teti, S8 közel jövöben- valószi':'
nüleg az . Országos . Hangya Szö
vetkezetbe', .való beoJvaáással -

, megkezdi. a, mezőgazdasági termé
kek vételét és . közvetítését is. }\
g8zdat~naidalo.lI! figyelemmel kiséri
a SzöveJkezet· erőteljes fejlódését.. .

Borzalmas gépkocsi szereu
csétlenségek.' Hadreu német köz~
ség közelében borzalmas gépkocsi
szerencsétlenség történt. Egy társas~

gépkocsi. nekiszaladt egy háznak.
Hat utasa szörnyethalt, huszan meg
sebesültek; A gépkocsi hadirokkan
takat és hadiözvegyeket vitt, akik a
vilftgháboru belgiumi csatá!nak szin~

helyét akarták .megn~zni.·..': .

Kivégezték a fehéroroszországi
hadsereg' parancsnoká:.Moszkvai

I hiradás szerint Bielowot,' a fehér-
I oroszországi szovjet hadsereg pa-
I ralJcsnokát kivégezték. Az ugyneve
j zett tisztogatási akció. tovább folyik.

I
Legujabbana szovjet távirati iroda
tokiói fudósitóját !arlóztatlák Je.
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csokoládé-csomagon, .. Az egyi~" nieg ;
is jegyezte;, bOiyilyeli hi\Íartmás~,~
koi is, vállalunk. '
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Nem rosszabb eset tört6Qt :P~stiD'-:
is az ApáturraJ. Kedden· délelőtt .
megoperálta fejét.' és "duns:itba~kö-"

tötte" , . az . Irgalmasók :' Jcórb~á~i~k;,i
főorv~sa. Természetese~, ~~ikor.· el- :
hagyta a kórházat és villanyosba ' ült; ~

mindenki bámulta, hogy "kivel vere~ ,
,kedett ez a nagy "moha~ede~ber",.?,~_
(Ezt súgta az egyik utas a 'b~rátn5jé: .':
nek). Karafiáth főpolgármester meg'
azt kérdezte tőle, hogy talán a va
sárnapi abádszalóki választásön ver- .'
ték be a fejét a kortesek l? Ropp:á~t'.'

idegesitette föpapunkat az 'állandó ~:;

"szemezés" és csodálkoz~s a~tur~ ;.
bán" miatt, S amikor egyik'~,'régi

. pesti. barátja azzal viccelte, )~ogy':

tal<in a' hivei verték be fokoss~l;a:~

fejét, megjegyezte, nem bar~töm, én'·
csak az irántatok érzett' szánalom
bql adtam orvos keze alá. á" f~jeniet;-:~
Otthon azt mondták rólam a· rossz
májuak, hog}": néha egy kerékkel'
több van, mint kellene. Miv~l az~'n

ban nálatúk egy .. kerékkel keves~bb~~
van, hát kioper~ltaÚam.··:~~,·'Ötadikt
kereket nektek, igy normálisok le$z" .
tek ti is. . '

.. ;".,~ ,~

Az sem utolsó eset, amelyn~k

véletlenül "fültanu}a" volt e sorok
irója... A Népház tájékán/.sétált két

. uriember;: Az egyikdiihösen :'mag.-;~ .
rázza, hogy névtelen levelet.k~pott>~:

amelyben valaki' durva sérlés~kkel~'

molesztálta. Mégcsak azt lenyeltem;,
. hogy papucs alatt vagyok, s este'
8-kor jelentkezni kell azasszonynáf,
de mégis betyárság azt áIlitani, bogy
naponta csak két deci bor v~nen":

gedélyezve,' sa hav'j ;,cekke'~et"-'~

Fülöpnél és a Népházbanaz a~szony

szokta kifizetnL Hát mit szólsz ebhez'
a szemtelenséghez '?

- Ezt pajtás csakis nagyon jóis
merösöd .irhatta, aki tudja titkaidat; 'Z;
- válaszolta. a maliciózusióbarát~

(Azóta Szakálost boldogitja a,·,,,sér~ , .
tett.") .'". " , . :' "

',' •. I ' • ;",~ _. -~ .::~'.~ ~"~: .:~.~~~:.~~.~r(>

Mi. lenne Német...
ország Krisztus-'

nélkül,?

Epizód
Nagyon bájos eset történt a na,

pokban az endrődi ek főpapiával,

Csernus Mihály apáturraJ. Kocsin
iparkodott hazafelé Gyomáról, ahol
látogatóban volt Sorbán Jenő főbiró

urnáL Az evangélikus templomnál
három leányka köszöntötte az apáF
urat, aki az endrődi polgári iskola
három jeles tanulóiát ismerte fel a
leánykákban.Felülhettek ..a. hintóra
- mondotta' a'z "apátur, de fuvar:'
dijat kell fizetne tek. --- Mennyi lesz

~:j:él~~:~~;:z;:'tó s:eé~~~~: ~~:~: ,T iZ mi II i '6:s~L~~;·.>
kájá. - Egy finom, jégbehütött fröccs h. l' .~:~, n c ': .

a Népházban, - válaszolta a főpap. 1te . ".
Másnap délelőtt 'V-arjiJ·józsefgaz- .". r Ct~·':~}~,~~~?~t:~:~

dával tárgyalt hivatalában. az Apát," A Magyar;Nemzeti Barik sÜlturÚ"'~:':"
amikor nagy virágcsokorral és tál- mainak megvaltoztatásávaiegyidejij":·::
cán három deci jégbehütőtt "hosszú- leg intézkedés tö~téiit ··abban· az ~ "
lépéssel" beállitott hozzá a három irányban is, hogya bank tartaléká":. '
fruska és remegő izgalommal közöl- ból 10 millió. pengő. hasittassek, ~L·~

l .' . - ., ........

ték, hogy elhozták a "fuvardijat". a kisiparosok és kereskedök';'hitel-',::'
Előszór féltek, hogy talán "morózus igényeinek kielégitésére: A hitelek:",""
hangulatban M találják "az öregurat".nek tekintélyes része az IOKSZütján'; •
s akkor lesz 'aztán haddelhadd, de kerül kiosztásra és a kereskedelmi, é~'
amikor a szellemes tréfán hatalma- iparkamarák fognak bekapcsoltatni:,~"

sat kacagott az Apátur és József A .Nemzeti Bank~ tartalékából ál}l~i~:;~<,

gazdával rögtön be is kebelezték. tott "10' milliós hitelkeret· n~ií( k~ri., C~;

Fülöp mester .különleges" italját, tativ jellegü kölcsönök. nyujtá~ára:~";:.,

ők 'is mosolyogtak bátor és gaval· fog szolgálni, hanem az lesz il hiva:.: "::.
léros ténykedésükön. Hangosan ka- tása, hogy bankszerü módon' kihe..,.-· .'
cagni csak .·vdakünn mertek, amikor Iyezve szolgálja a terme15munka ér- '.
osztozkodtak az Apáturtól kapottdekeit. .' .'

Hármas-Körös

*

. A kérdésre'" bresl~lUi "Katholi
Minden isteni és emberi igazságos~ sches Sonntagsblatt"a következő
ság megcsufolásával szakitották el talpraesett feleletet adja:
tőlünk ezeréves jogon birtokolt tt>- . "Németország . Krisztus nélkül
rületeinkel és általa nyomortanyiIvá , annyit jelentene;" hogy·~· német nem-'
tették ezt a megmaradt' csonkot.A zet történelméből' több, mint ezer
lopásnak, csalásnnk, igazságtalan- évet törölni kellene, mert ennyi idő
ságnak történelmi példája a trianoni történetét .á kereszténység áldásai

békeparancs. hatották. át .. és létesitettek .' igazi kul-
Ha mindez"eket a hajokat'· elgori~ turát. Jelentené, hogy ez' az e{er év

doljllk, leiletetlen fel nem ismernünk szörnyű eltévelycdés volt, valóságos'
okait. Az igazságtalanság, a gyülö- kulturtévedés. Jelentené, hogy min
let, il szeretet hiánya, csalás, lopás, den eddigi nagynevű német, kik.
kiuzsorázás, lelkiismeretlenség lett kulturmunkájukat végezve, halta~

urrá, a gazdasági életben és innen meg, vagy a háboruban estek el és
a sok nyomor, keserüség, munkát- most sirjuk fölött Krisztus keresztje
lanság, nélkülözés. áll, valamennyien őrültek voltak. Igy

.És vajjon hol hirdetik mindeme' a sirjukat .diszitő .' kereszt . gúny és
búnöknek ellenkezőjét? Hol köte- emlékük megsérté~e volna;' Azt j~

lezik igazságra, szeretetre, összese- lentené, hogy a hires német dómo·
gitésre. felebarátunk megsegitésére kat le kellene bontani, mert ezek
az embereket? Nem a templomban' nek létesitése a kereszténység' nél-,
teszlk ezt? Nem az lsten paran- küli korok őrületének végzetes meg
csai' irták eló mindezt az emberi- nyiJatkozásai lennének, Mi maradna
ségnek? akkor a német zenéböl, költészetből,

. És vajjon igaza van-e nnnak, aki ~tudományos megállapitásokból, ame
a templombajárás ellen beszél?' lyeket a kereszténység fejlesztett
Nem lenne-t> más világ és sokkal naggyá? Egyedüli kimagasló pont
boldogabb világ, ha az emberek maradna a német nemzet történel
templomba járnának és megszivlel- mében; mint a német szellem kép
nék mindazt, amit ott hirdetnek? viselője .- a i.~dendorffnév: Ha

valaki ezt akarja, széjjeltép ezer év
kulturájának minden kiválóságát, sőt

a nemzeti élet megsemmisitésére tö·
rekszik,~ mert; a kereszténység és a
német nép örökre;'; 'elválaszthatatla':'
nulös~z'eforrótt~'"" .. ' ·.oC'"'''' '.;' .

Mennyire igaz, fönséges szavak.

- Elképzelem, hogy Ö néz reám
és én pedig Oreá. Aztán elmondom
Neki, amit kérek.

Időközben felkereste egyik rokona,
aid megbotránkozott azon, hogy az
előkelő főnemesi asszony életének
utolsó napjait ilyen nyomorult kör
nyezetben kicsiny, néhány' lépés
hosszu és széles ceUácskában tölti.

Szent Berta azonban mosolygott
és csak ennyit felelt:

- De ez a kicsiny cella az lsten
lakása mellett Vé\O.

A szentséglátogatásról azt szokták
mondani a lelkiélet mesterei, hogy
a legjobb léleknevp.lők egyike. Isten
jelenlétét az Oltáriszentség a maga
valóságában elénktárja. Aki sokat
tartózkodik e legfelségesebb Szent
ség előtt, az eltelik azzal a gondo
lattal, hogy Isten szeme mindig raj
tunk van. Az ilyen aztán halad az
erény~en. és kerüii a bűnt.

Ot> még egy másik szempontból
is sületlen butaság az, ha valaki

:' azt.J*~~~i, h09!J atemplo':nbajárás~ ~
. ból nem hlkik jól .az ember!, ,,' '

'. Bizony, ha mi'ndl'lzt elhagynók
amiből nem lakunk jól, sok min
dent el kellene hagynunk ebből

az életből.

Akkor minek megy ünk járkálni?
Minek gyönyörködünk a virágok
illatában? Miért tetszik nékünk az
ének, muzsika? Miért nem küszö
bö/jük ki a sportot. a tornát, a já
tékot? Mire' való akkor a szóra
kozás? Mire való a ,dohányzás?

. Ezek egyikétól . sem laknak jól!
.És mégis bolond embernek tarta·
nók azt, aki valamer.nyineh elha
gyását, az élelból való kiküszöbö
lését követelné;-

Endr6d, 1938. julius 15.

."A.·. templomba .járástól
nem lakik jól az ember!"

Szent' Berta özvegy (aki 725-ben
halt· meg és ünnepét· július 4-én ül
jük)előkeJő főnemesi családból szár
mazott, de férjének halála után visz
szavonult .a világtól, kolostort ala-

'. pitott és annak apátnője lett,
, . Érezte' azo~ban, hogya földön

nem sok ídöt tölt már. Lemondott
apátnői tisztségéről,. de ,bentmaradt
a zárdában. Egy kicsiny. cellácskát

. kért lakóhelyéül, amelynek ablaka a
templom felé .• nézetl:, és 'pedig a fő~
oltár felé.. Itt' tÖltötte minden idejét.
Órákig térdelt az ablakban és nézte
az oltárszekrényb~n jelenievő Ur
Jézust. Amikor kérdezték tőle, hogy
mit tud e:;:,:.ná1ni· annyi ideig, igy

, felt:lt·:,!· "

J\ vallásosság szüksége:sségéről

heszéll egy szónok, Hallgatóságá
ban ott volt egy szoceáldemokrata

{ . tévtanok'.. áJtal már. megfertózött
.iparos is. Legyilltett II kezével és

~ lesajnálóan jl29!~ezte meg;
- No ugyan I A lemplombajárás-

ból nem lakik jól az ember I Mun
i kátadjanak, uram, munkát l
i Abban igaza volt ennek az ipa
~. r~snak, hogy munkát kellene adni
~. a munkátlanoknak és megélhetési
~. módot az embereknek. Ámde bár
~: . milyen különösnek tetszik is elsó

. pillanatban ez az állítás -' mind
f: . járt lenne munka is, ha az emberek
~. ·valamennyien .• templomba járnánnk.
~: Mert hogy' is áll csak a ,dolog?

f 1\z igazi nemzetgazdászok és tár
~" sadalomtudósok elismerik, hogy a
~

világ sora azért megy olyan rosz-
J, szul, mert fent és lent, gazdagok

~s szegények letértek az igaz tör
~ vények utjáról. A tóke és fl nagy
~. vagyon nem azért van csupán, hogy
~.

f·, ,egy-két ember éljen b,előle. és. él~
~'vezze azt; hanem azert IS, hogy
~. másokat foglalkoztasson és tisztes
;1' séges megélhetést nyujtson nekik.
;" Nem szabad a munkást kizsákmá
i, nyolni, megélhetésének méltó bérétt meg kell adni. Nem szabad a tókét
! rakásra gyüjteni, hanem fel kell
r használni alkotásokra és ezek ré
~ '~én lIZ ~embeteki;§9ktl.s4ga;J kenyér",
1. hez, . fog lalkozáshoz·: 'juthat.: , Aztán,. . . . .
.~ . onn' n van a sok baj és nyomor,
J hogy az ... igazságosság követelmé
f nyeit sokan. nem tartják be. Az ál
i láshalmozások mások e/ól veszik el. .

f a kenyeret. A csalók és tolvajok
; . másnak jogos lulajdonát·. veszik el,
~:, nyomort, nélkülözést okoznak A
i. hivatalokban ülők közül sokan nem
f közjót és 8 pol~árok előnyét nézik,
~ hanem csak a maguk kényelmf2:t és
[ javát tekintik. '. _ _. ,
.: . Aztán a' nemzetek kozoth elet
fsincsenegészeri rendben. GyüJölkö
~ dés és ellenségeskedés, igazságta
f lanságiett úrrá sok országban. Itt
~ van példának CsonkamagyarorS2:6g I

L,
Hz ,Oltáriszentség ,I

. közelében

,.
~

._ ~ ...7,



....: ~ - '. '
'. t:

.... . . '.~ .'
<'~

. .. ' ~

. -~ .

, L i,- .: L

HIRDE'TÉS6K

'll' Katolikus:.Népszövet~ti~
, ,. séqTemetkezési ;1!;,;O:,:'ff

. . Segitőpén:ztár8", ::h'( ;:ii-
, • > '. - '. • • - ;,-,,";:~--:tV*,~':l·.... -':".....~

utján mindenki könnyithet az elh81~::,,'~::'"

lozás miatt, jelentkezógondon;,",eg';:';:t.~
nyugv~st 'szerezhet mag~n8k:és~~~'2
<'o. ~::' "':c~aládjának.' ' , '<::\i:-~~~~

Ir~tkozzé~P? .tag~l::'7
T8gf~lvétel és a c:tij~k befi~ei~~ei8z~t
Endrod -GyomaI Takarékpenzfár~~

Rt.:nál Endr<Jdön. Tag lehet mInden"'::;'
14-65 év: közötti egyén: ;,.~-..,.,..::-iS

Orvosi vizsgálat ,nincsen l ,:::;{.'''i:~

Legkissebb havldij ~O'f:~~
. '. ~"'&

-,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----==--;;;;;;;;;;-----;;;;;;'-;<~
r' • , • -... .A I • :. ~·it:·:!~:'~r~~\":

;~ "A7.Egyházmeg~ei' H8tós6g,c-;t~:
1238/1934 sz. engedélyével.";, - :>:,':<,.

" • ·t""f_··

Szerkesztésért és" ki8dás~rt 'f~I~161~~';j;1
W HLTHIEH GYÖHGY~:"::~)}.

'. ~" .. ;.;~K-:':~~"

Fömunkatárs: ',;'."t::L
,CSEHNUS 'M.IHÁLY;:;~Y:~~i,"
. . " .~'. Ve' ';:~

Kongorácz .János
Törökszentmiklós.
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Felelös szerkesztő:

W'.lILTHIER GYÖRGY
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éöseki tanácsos, belsójózsefvárosi plehánQs.
1rta: Dr. VliRGYllS TIVADAR

emeli tulmagasra sem a királyt, sem
a nemzetet. Nem ad elsőbbséget

egyiknek sem a másik felett, hanem
valamennyi fölé, a nemzet és a ki~

rály fölé odaemeli az államiságunk
jelképezöjét és megszemélyesitöjét,
Szent István koronáját.

Bárki bármikép gondolkozik az
tán a katholicizmusról, ha csak egy
csipetnyi magyar vér van benne,a
Szent Korona lanának szépségét és
fönségét el kell ismernie. De ugyan
akkor nem tagadhatja le azt sem,
hogy ezt a Szent Koronát a római
pápa adta a magyar nemzetnek és
ennek a Szent Koronának fényét
egy évezreden keresztül a katholi
cizmus vette körül.

Bucsujlirds MátraJlerebélyre. A ta
valyi jól sikerült bucsus-zarándoklat
arra indi~olta a hiveket, hogya f.
évben is eljussanak a Boldogságos
SZé.nt Szüz csodás szépségü kegy
helyére: Mátraverebélyre.

A plebánia hivatal szeptember 8
án reggel 4 Óra tájban külön 010

torosvonat beállitását kérle a MÁV.
tól, mely este hozná vissza a
bucsusokat.

Jelentkezni lehel szeplember else
jéig Szuromi András segédlelkésznél.

Vegyünk részt minél. többen l
Adjunk hálát a jó lstennék gond-
vise.li) jóságáért l . ,

......................" ~ .

Hirdetéseket
kcdvczmél!yes feltételek mellett közlünk.

hanem nélkülözhetetlen állam-I tositotta Magyarország fúg
szervezési erőforrás is volt. getlenségét. az akkoron ma·
FÖJértette. ho99 él keresztény- gát fó-hübérurnak tekintő né
ségnek leH{eket nemesltő met-római császárral szem
szelleme - lia megszelidi- ben; Magyarország egyház
tette a magyar lelkek mélyén kormányzati függetlenségét
szunnyadó nemes erőket - pedig abban az értelemben
n2f1lzetének boidogulást és védte meg, hogy az apostoli
~ls?teletet biztosít minden követségi jogokat elnyervén
Idokre. - német egyházfejedelmek

Mint muulHís király, vagy Magyarország egyházkor-
mint hithirdctó 3postol volt-e mányzBti ügyeibe többé nem
nagyobb, eldönteni nem tu- avaUwzhnttak.
dom. Apostoli munkásságát Magyar lelkünk előtt föl
-- áIlamférfiui tevékenységé· magasztosul az árpádházi fe
től. eivMnsztani már csak jedelmek kora annak a tény
a~er! ~em lehe!, mer.t mind- nek verőfényében. hogy az
ket Iranyu tevekenysege ugy egykoron még pogány ma
eg,y~eforro~t.. hogy egyik a gyarság utolsó fejedelmét, ki
maslkat erosltette. egyben az árpádházi keresz-
Amidőn a nemzet-alapozás tény királyok korát nyitotta

nagy müvének fundamentu- meg: VII. Gergely pápa a
mait szilárdaknak látta: a szentek sorába avatta.
pápától kért koronával biz- -:-

AMAGYAR SZENT KORONA
Az a korona, amelyet Il. Szil

veszter pápa Szent Istvánnak és
benne a magyar nemzetnek adott,
nem egyszerü királyt koronázó jel
kép. Korántsem olyan, mint más
nemzetek koronái, mint például az
angol királyi korona, avagy a né
met császári vagy osztrák császári
koronák. A magyar korona nemze
tünknék nemcsak szinbóluma, ha
nem az egész világtörténelemben
páratlanul köz.jogi személyiség lett.

A magyar alkotmányosság életé
ben ugyanis egy egészen különálló
jogi helyzet és e1m6let alakult ki.

A magyar alkotmányosságban és
jogéletben nem egyedül a nemzet
és nem is egyedül a király és nem
is az ország földje a megszemélye
sitője és hordozója az állami föha
talomnak. A király felségjogai a
mag-yar jogban nem a király szemé
lyének jogai. Nálunk minden hata
lom egy eszmei személyt, a Magyar
Szent Koronát illeti meg. Erről a
Szent Koronáró! száll aztán át a
jog és a hatalom a megkoronázott
magyar királyra. Az ország területe
nem a királyé, nem is egyedül a
nemzete, hanem a Szent Koronáé.

Ha alapjában meggondoljuk, nem-
csak különleges és egyedülálló, ha
nem gyönyörüséges is ez a magyar
jog. Nem becsüli le, de nem is

ban, meJ!:jből a Magyar Nem
zet történelmi allwtmányának
századol{ vil1arllit állott töl
gye terebélyesedett.

A nemzetnek egyre szoro
sabb egységbe-kapcsolódása
nyomán a Vezünek hatalma
a Fejedelmek örökségébe
ment át. Mindez a Vezérek
Tanácsának szemei elütt fej
lett. AlIamalkotáshoz nem nél
külözhető ez az eg!:jséges
irányitás Zsolt. Fajsz és Tak
sony fejedelmek alatt még
alig észrevehetően mutatko
zott: Géza fejedelem alatt
már feltünően: Is.rán fejede
lem pedig teljes céltudatos
sággal értékesitette fl Nemzet
egységének kifejlesztésére: a
vérszerződésben a Fejedelem
számára önként. és szabadon.
szen tesitett ala pgondolatot.

Géza fejedelem, az Istentől

áldott magyar lelkekben rej
lő értékek kifejlesztésére for
ditotta fáradozását Nemzete
boldogulásánal, gondja, nemes
célkitüzései, erőskezü mun
kássága áldásos példaként
állottak a mélyen. meggyőző
désesen keresztény gondol
lwdásu istván fia előtt, ki fl

reá várakozó föladatokra
atyja oldalán lds korátol fö(-
készülhetett. .

István lelkét él pogány val
lás balitéletei nem homályo
sitották : ná13nál jobban senki
sem szerethette a m~gyarsá

got, mint aid az Arpádok
sarja lévén: vérében hordoz
ta és keresztény lell,ébe for,...
málta turáni fajtinah elemen
tumait ; de aId még jobban
megszerette azt a magyarsá·
got, melynek egy történelmi
hivatás küzdelmei során 
a keresztény kultura szolgá
latának dicsőségét szánta!

Géza fejedelemnel, 997-ben
bekövetl{(~zett halálakor vette
át a fejedelemséget. A ke
reszténység István fejedelem
meggyőződése szerint, nem
csak valláser!ú'l\csi lénuező,

EZERÉVES MULT
EMLÉKEI

• Elöflzetési lÍr: negyedévre 30 fillér.I M • g i • I • n i k minden hónap IS-én.
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~ Az apostoli Szent Király
f. hnlrilánnl{ 000 éves forduló
~ pn olyan mél!J jelentóségíi
~ tUllulságokut IH~ll levollllunk
:, öseink életfolyásának ezer
~ éves emlékezeténél, melyeki iránijitóul szolgáljanak a kö
gv~tkező generáció nevelésé
,,", nel.
I Érdekes tanulságui megál
I lapithatjuk, hogya honfogla
~ lás után a duzzadó ősi erő

.= és harci készség lehiggadá
~ sával - amint békés életre

állandó otthonokba telepedett
a magyar - azonnal értéke
sültek állam-alkotásra hivatott
szunnyadó erői. Az áHamal
kotásra való képesség való
ban ott rejlett őseink lelke
mélyén, mert e képesség

~ hiJJán megfoghatatlan rejtély
~ ként állana előttünk, - ho
J gyan tudott Szent István fe
! jedelemségének és apostoli
I királyságának 41 évnyi idő

! tartama alatt a müvelt Nyu
r gat államaihoz életképesség
• re és küldetésre hasonló ke
r resztény birodalmat alapozni.

Öseink nomád életének ve-
lejárója volt, hogy nem any

~ nyira jogi, mint inkább er
l kölcsi kötelék volt az, mely
• a hét törzset: nyelvben. szo·

kásokban, hagyományokban
egybefüzte. De már Etelköz
ben, () 890-es évek híján, a
vérszerződéskor nyilatkozott
meg először készség tömörü
lésre. Fejedelemválasztással a
törzsek önként emeltek te
kintélyt maguk fölé, ki irányt
szabjon és igazságot szolgál
tasson. Igazságszolgáitatásról
pedig csak al<kor lehet szó,
ha nem csupán kötelességek
terhelik az egyedeket, hanem
jogaik is vannak azolwak. A
fejedelmek hatalma nem volt
korlátozatlan, önkényes hata
10m: mert 8 Vezérek Tanácsa
szabott határokat annak. Lám
- il csirába csattant mag
ekkor eresztette első g!Jökér
szálát abba él televény talaj-
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'. AbbÓl az alkalomból~ hogy. f. i éve;:,',.
.augusztus 2-án endrődi .inüködésé-,;~;".:~
. nek félazázados fordulóját unnepeliti '::.~~ .~
szerencsés lehet; ugy: a kormányzat.; :~ '.'
mint magam .nevében . legmelegebb ,:'..
elismerésemet . jejezemki a magyar >;,i~
egyházi. zene. és énekkölt~szet,teréQ 'o:: :~:'

. hosszu évtizedeken át kifejtett bllzg~r~,;~ ,
és eredményes müködése felett~" .• :';.

Őszinte tisztelettel. .~ 'v. '

.vité~ Ricsóy Uhlarich Béla~ ~~k. ::J"',"

. l,.'. . . . fö~spán...~ ~';: ·;:·';.·i)~~;· >~ ~'~~~:'J

: Az' egyházközség képviselötestü~\;'~':
lete délelőtt fél 11 órakor'tartotf'F:'
diszgyülésén ünnepelte érdemes al;.":,:" :ic·
kalmazottját. .', ';.' ""- ,_

Csemus Mihály apátplebános .egy- C'
kori iratok alapján ismertette' az öt~

venév előtti választás érdekes ese
ményeit, a régi dijlevelet és Schlauch',
Li?rinc biborospüspök jóváhagyását.

V.Szervezési' szak...
'. c. osztály.

~ 1.. 1938. október . 9~én az ország
~~yalamennyi egyházközségében. Pat
~Íona Hungariae-ünnepségeket ren-'

~~,/

:t IV~ Sajtó szakos~tály..
!. 1. A sajtoszakosztály tartsa ebb~ri
1az évben különös feladatának, hogy
- a szentistváni állam- és nemzeteszme
Jgondolati tartalmát egészében' és
~ részleteiben kidolgozza és annak
t nemzetfenritartó erejét a nagyközön,
~ ség tudatába átvigye.' :
~ Ezzel a célkitüzéssel ebben 'az
1évben katolikus sajtónkat - napi
.:.lapokat és folyóiratokat, könyveket.
j - újult lelkesedéssel . terjessz~k I
~Sajtónapok.és propaganda-előadások.
'~keretében állandóan ,mutassunk rá
Jarra,hogy a szentistváni gondolat
:megvalósitását a sajtó lerén egyedül
:'a mi sajtónk sürgeti 6s lizorgalmaz"::
',~za maradéktalanul.
á 2. A sajtó mellett ennek az esz·
imének terjesztésére és alkalmazására
,~igénybe veendők a propaganda
~egyéb '. eszközei, is: film, .rádió, mü
.'~vészetek" szinházés. mükedvelő,
1-. d
.,~~zlDpa • " •.. '

.:"'fil
{
'.{;-.

hetetlenül szükséges; ahhcn, hogy dezünk. A r~ndezésbebelevonjuka ezekbe való töoi5ritésétszorgalma~~ Fökántór urunk kiizáUiink él; tanui .'
vágyat ébr!'lszthes~ünk il hivek .lel- hitbuzgalmi szakosztályt és az egye- zuk. Az egyesületek. tartsanak szo- vagyunk annak, hogy ebben a szép::
kében az Egi Kenyér után, az Actio sületeket is. ros' kapcsolatot központi szerveikkel. családi életben'" hiányozt~'u·apró.··
Catholica, erkölcsi kötelességének 2~ 1939'májúsának' második fei~' Apusztán'névleges egyesületeket szt. Jánosbogarak,a csilJogógyer.- .
kelJ, hogy tekintse az egyház biztos ben a XXXIV. Euch. Világkong- meg kell ujitani,' vagy ahol erre meki szemek a csacsogó gyermeki ,~

tanitása szerinti világos. utmutatás resszus emlékének felujitása céljából nincs' lehetőség; fel. kell azokat nyelvek~ Az Ökedves nejének mély-. ~
megoldását a ma oly nyugtalanitó minden egyházközség. renovációs oszlalni. . . séges vallásossága ezen a borzalztó'~·,

szociális. kérdésben. napot rendez; szentségimádással és . Amikor' azt látjuk~'hogy ősz Szent- nagy hiányon is segiteni tudtak és "
Nc:m elégedhetünk meg azönban nagyarányu közös sú~ntáldozássa1."A . atyánknak ma is egyik első gondja magukhoz emelték'elsösolbanat: '.

csupán azzal, hogya szociális élet részletekre vonatkozólag a Katolikus az Actio catholicának minél széle- özveyy édesanyát és négy árva 
erkölcsi alapjait állandóan hangoz- Akció idejében hirt ad.' . sebb sikon való kiépitése: kapcso- testvért s azután elhagyatott, vérük- ,
tatjuk, hanem e mellett min'dent el 3. A hármas szentév nagy ered-, lódjunk bele" valamennyien lelkes töl idegen árva· gyermekeket és fel·:.'" .
kell követnünk - a' hitbuzgalmi méoyeinek lelki .elmélyitését ésor~' odaadással. ebbe .:- az Egyház szem- nevelték éi magyar nemzeti társada-'
szakosztállyai együttmüködve,~hágy szágszerte' lörtenő alapos ismerteté- pont jából annyira fontos -:.... munká~ lom javára önzetlenül. Jubilánsnak
a szentistváni keresztény állam élet- sétősztől kezdve, amikor a falusi ba, hogy Isten országának határait és kedves nejének ez a cselekménye.~
forrása, a családi élet evangéliumi munkaviszonyok már megengedik. : nemcsak megvédhessük. a szervezett a legszebb gyöngye annak a kostO-:;:," r

tisztaságában' visszaállittassék és jól előkészitett gyűlés ke,retében : Jsteii~gyülölet ellen, -hanem a lelkek . runak, melyet hosszu. zavartalan"
megkapja a fennmaradásának anyagi végezzük. -iid.v~Ség:~.érdekében.' ki, is terjeszt- házastársi élelükőnkeresztül fontak....:
al~pjait is.. '. . .. 4. Az irányitott egyesü1eb .. élet hessuk I '. Ez a koszoru fekszik . most eJlSt-;/

Országos 'vis~onylatban ~rratö- fokozottabb kiépítését 'h hiveknek .' .. -'-' . . tünk, melybe diszes virágolcat szó~':'::
rekszünk tehát" llogy. minél előbb ' '" , '. , -.. ' ..' fon bele az azSO'évesközszolgálát/",
mégalkottassék az élet mindc:m vi~ / . i . .' (" melyet jóban és rosszban' Eodföd c".

szonylatára kiterjedő, átfogó család· ... ".. 'U'~'h'" M- ~ község egész. társadaln:tánakjavái'a:'
védelmi törvény, amely a magyar ! J' a'zy' IkIO"S teljesitett. Az előljáróság ugy .érzi, ,,~:
családnak teljes, erkölcsi, jogi . és . hogy, a most vázolt bosszii.'köZszol.;,\::'·,
szociális védelmet nyujt. (A fiatalság "," :.. ' .•. , ::,.i' ,.":,,, .>,~ i i' ,,~ ~"'.... . gálafmellettnem' térbe~ ,napirendre""
számára a családalapitás 'nÍegkönnyi;. í felszázados jubileuméV' szó nélkül és ebböl acélbol hiVtá'··.-
tése,··a családfenntartás feltételeinek ~L ,I-kb i . "k;" '_L/' II' k~ össze a ·mai. disza1iülést.. i . " ,

.~~ . e.·T~r:k9Ió,_ö.t<imtelj.es_üo';' a. c~e ey. sZ~,I;!.~an ~alj • va ast o- 1:>1

biztositása, kertes családi házak nepnap~lt~~gusztus 2-án ~ndrőd v~eto ~g:y.enek...s vel~nk :r~znek, ve- " VÉG H A T AR ÖZA T :-; :':';"'-';"
épitése, családi bér bevezetése, te- község katoliJ~':!i·~~C?~E.:.-náfl' . lün~tartan.ak es vel~nk un~epeln~.k ; .~ ,... ,'
lepitési akció, földbérlő szövetkeze- tölt,öttc .be ~az egyl,lázközség ~rszá- lehat egyse~es a~ unn:ples az u~- Endrőd község képviselőtestülete <;.,
tek stb.) goshirü kántora en~rődi müködésé- nepelt szemelye es az unneplők to-o . indittatva azoktól a becses és' mély':~~

Az egyházközségek egyházi és vi· nek félszázadqs. évfQrd!1~~jjt! - . . meg~ (~szérő!, ~ikn:k" ;~épviseletét értelmü érzelmektől, melyeket"' elö~";~'-
Idgi vezet6i, a képviselőtestUleti tc.-- A J' ubiIáns csendben, elvonulva . a _ k.ozseg kepvl.sel.ote.stulete a leg- adó föjegyző elöterjesztett~~ méJysé~.~::

k tb t t 'k t k"t l se' ~k h-' bb f k ges tisztelettel, melea . ragaszkodás"':go s . ar sa szen o e es gu - akarta eltölteni .a ritka' évfordulót usegese en elezl I... . 6..,
nek, hogya fiatalok családalapitá· .. .,' E-50 k ,sal, őszinte magyar testvéri szereh:t.;,;.~
sát, a családos munkavállalók kere~' a közs~g és egyház vezetösége azon- 'leo .a~ unn~pe? . ,éve an.?a , :t~l és egybángu: J~I~esedésseL~<p.~~~

h k
· b' kh ban a hűséges szoJgálatés becsüle- hogy UJhazy. MI~los flatalos,erovel, . szo~ntl" 'SO e'ves' ko-zéle"tl' s··zolg··a'.lata··n'.""'-~",.'

set ez és. IS' Irto oz juttatását h' I' .'." 'I' . h tb I' . ""d' I I~
előmozditsák. tes. Ivatás~te jesités' szép " erényét ~e yse~es_ ~. e I.. meggyozo eS~,e ~' .fordulóján Ujháiy Mildóst, róm!' k~~•. :;,'

kivánta feltárni, amikor diszgyülésen langolo koltol.' lelekkel az: endrodl főkántor urat és előtte az elismerés ~,,(:
2, Dolgozzunk erőteljes lendület;, örökite~te meg Ujházy Miklós., félév"7. '. róm,.;~at.,. Egyház. '. s.zolgálatába I~~ ziszlójáta legm~lyebben.meghajtj~'- .

tel 'a karitász;,gondolat· e1mélyitésén s~ázados, érdemes munkásságát. -' pett es'. ~~re a ,szol~ala~ra . lsten ~s azért mert. az elmult 50_ év... (·, al~"tt" (~(:',
és ·gyakorl.atias megv&lósitásán. A I C ember elott egesz eJetere felesku . ~-..z ,ün,.oepség regae én. sernus_ .'. : ' . - nemcsak hlVatásszero '. kotelezettSé~ .'~'

Az állami és társadalmi akdókkal Mihály' ~p~tplebán!>s"'hálé,adó szent- dou. ?O" ev .egy 7mber elete~e.? gének, hanem állásával járó társa~
valÓ ;~zükséges~gy~~~!Jl~kö~és, m~l.- . plisét ajánlott fel az Urnak,. ~, nag~ Id~;. h~gl'.' tDllyen -, nagy Ido, dalmi köte1ezetl$égeinek. is ,hiveD 'é$-}.,.
Jett '. vigyázzunk, hogy .':a.~ katQlilqJ$ amelyen Laczkó FereJtc, tamási· kán- ~t·.af9ka!!tor ,ur - tu~na'~~.gmo?: ~ly, ~ódo.n ,te~t., ,~Ieget,. "lDely r~S%é: ,
Karitá$zönállósága ,megóvassékés. toré~ az ünnepelt ifjukori barátja; ,daDl,_,ha ?e. tudna_,~za!1lC?lDl> _arr~l, 're.~ ,község _' égész' ~arSadaJriiánq;:~':'~,~

i az egyházközség. tevékenységének . Kalmár)Ués csongrádifőkántorvé~' hogy h~:yszo~ m~~zt~ _m~~. a}?- megbecsülését mindenkorbiztósitotta i',
l adatai hitelt· érdemlőleg ~imutatba- gezt~~ az áhitat nagyemelésével.a r~nynak homályos ~Igalepcs~~e,t! Kivánja a diszgyülés. hogya jó lsleó, ';..-:
1 tók legyenek...- Ugy· tekintsük a kántori teendőket. han.ys~or.-fclte_ke.z~t ,szt. ,CeclbaUjházy Miklós főkántor urat cSalád- ",,,,~,
~ Karitászt. mint a krisztusi szociális 0'1 l"tt 9 ' .k' E d -d k~ ..,. szerszamara, ~z Q.tg:Onar.a.• Hanyszor . • I' . It k' I' ;""''ittWJ~! szellem megteremtőjét .és gyakor- . ~ e 0_ . M ora or, ~ ,ro ozseg hangzott fel, ajkáról az"lstén dicsöi-' Java es neve lryerme cive eiU ~ ,,:'
~l: lását. keP":I,elotes~lete' ~a~o. Maa~s~urg tése és a Boldogsagos Szüz ma asz- árassza el böséges' kerYeJmével, ,

A.lfred !~.f~~~olg!iblro Jelenlet«:be~ talása és hányszor .,4UpJt sim3'-bu.. áldja meg öket minden :ióvaL~ :.:
1 3. Karoljuk fel - ha kell'J.l1~g nepes dlszgrule~t t~rtot.t. ,Az elno,kl,o '.csuzl"to.v.al, ~~_vaaV, hánys%.o·.r·' zug.~tt '" tartsa meg közöttünk az emberi .I~-r~>
, anyagi áldozatok árán'" is ..:- a nag'y-' H I t· t- . b f Iké >ol - OJ, h to-' "g o· h t' .. . J ·bb··
j d . unya ,s va~ oryeny Ir? e rese-fel. az orgóna az él'etnek ,induJó fi- e seg ve s '. a aralg, me egc., i);,'
.~ szerii len ülettel fejlődésnek 'indult . re ~rbokJ~.zsef..gazg~to, S!~rovecz at~lo~ násznapja alkalmával.,:: Es az testvéri sieretetben, eryütt~rzés~~~~',>;
i hivatásrendi szervezeteink további,G'j0r..gy e~ku~dt~s.VarJu~u~opven- élet mindig.' szorgalmas: munkával hogy' azok az ulolso' felcsi8.riÓíu;:':~',i kiépités~t Az év" végén ne 1~g}T.en··; de~los,.kuld~ttsegl!eg ..kertek fe~ a volt telítve. A lámpa sokszo'r ki- ,garak. melyek a jó Istenkegye!oi~~._:2',
:, komolyan veheio egyházkozseg~ ~yulésen v~lo, ~eg.Jel~nes~e . az u~'aludt Főkántor. urunk ,felett; .amikor. ,bmőelle'r::eé,~: ra.eldáas'~o~slaakn.ie.tsOgb·ne'ka~,•.s'mélDes~ir:s~_:,.>.;
:1 amely a hivek egyes cSoportjait neunnepel~ UJ~azl M!kl~s ~antort" a~lt az örökszép bticsuzlatóit, költemé-' ... '" ... .. ek
J tömöritette volna ezekbe "\ cl köz lel~es, ~IJenzesselk_oszontotte,k.a koz-oyeit irta. A klaszikus költővellehet legyenek.' .,. . .. ~,"
l szempontjából'. :annyira fontos -.' -I t b t té t b I k F"k" ,. k" '1' I" , ', szervezetekbe.. ; gyu eSI, e~em. ~ ,or... n :. epese or. elmondani.' hogy: "Elvégeztem érc- o antor. ur... so alg e JeD, é Jcn,";:" ,
1 HarsanYI Laszlo fOJegyzo - mon- nél maradandóbb ,munkámat" mert éljen!. .'. ,.... ' .' -".~,;"

'dotta «:1 e~~tán. magas szárnyal.ásu, .·az ;,.Ég.u~.hár..Q.mJci.ad~sp.a~!Ueg."iIsmert~tiŐ:~éfiil~ a kö~égt:föjeg;yz6'<?
gyakOri ellenzesekkel megszakltott'i jelent és országszerte közkedvelt ima,Fő.ispán u~ .méI~ós~gánakJ17?-/1938.: o:.

· ünne~i . , ~e~zé~ét .és. te~esztette elő és énekes könyv volt;, ~,tői..lelkü- szamU' alabbl .Ie~ratat. :,"" ~ ..;:~,.r 't: '.:: ~:~:;,
· az elolJarosag mdltvanyat." ·letét~tanusitJ·ák. f-a-: ,.:Háboros-offer.. : .,.': .' , . ,". ."""Bélcés vármenoe"FóÍ5páojától' ".:~ ".-

Melyen' tisztelt i)iszgytÜés i"'; ; tóril!l1!~ '" ' "HalottL.bu.c.!!!ztatók., és Gyula, 1938. jul. 26. 117211938. fö~. azi',

'. '"V.álogatott""bucslJztatók", s azon kl- Tekintetes." ,
· ..A k?z~égház~ szürke f~lai, ódo~ . vül a ki .nem adott gyönyörü éne- '
buto~al es a rea huz?!t zold ~os~to k~k és bucsuztatók ~ egész, tömege. ,Ujházy .Mi~lósú~nak fk.. k~nto({j~'.r:-'~
a.mal, napon .tulh.?ladJa~ er:edeh k~2;'" .Az "ujjászületett,· 'Endrőd község ,. ' . Endrőd. ,.;.
hivatasukat es unneplesnek a. s~m··1 életéliekharmadát az Ujházy család
h~lre. .Ezt . n~J?csak az a ne.?any kántorsága alatt élte le. Az a pálya,
vlragszal.ta~usltJa,. .melyet ebbol az melynek kötelezettségeit.; hiven tel.'
alkal~f?bol ld.evarazsoIt~~k,- hanem. ,jesiteni'ezen:anapon 50 évvel er.
tanusltJa'a sZivekben,' elo szeretet, elött. magáravállalta abban az idő

ragas~ko~~s, ~ kö~szolg.álatn'ak a ,ben rögös, szintelen,'fáradtságos volt.
megbecsulese «:s ehs,?t:rese., MC;g S hogy. ezek. a nehéz. körülmények
vagy?k , u~yams . gyozod~e a~rol, között hiven kitartott, soha meg nein
h~gy akl~ Itt ;e most '. m~gJelentunk,' torpant; azt. hivatásszeretetén kivül
mindannYIan at vagyunkJtatvaezek- költői.adoUságának,és hivatali' ál-
től az érzelmektől. dozatkészségének Jehet köszönni,·

Nem szorosan községi· közigaz- Ezek a körülmények egész életében
. gatási embernek és szolgálatnak akisérték: . és kisérik a,; mai '. nap is,
megbecsülése hozott itt· össze ino~t' mert,,75~~,es-'élemedett> korára való
·bennünket, hanem az endrődi róm,., tekintettel sincsen abban; a helyzet-
·kat. Egyház kebelében 50 év' óta.! ben, hogy. ezeket az öregségi éve
megszakitásnélkül müködő szeretett ket; a jó Istennek különös kegyelmi
Fökántorunk: Ujházi Miklós urnak ajándékát . nyugalomban tölthesse,
az ünneplése. Az endrödi róm. kat. hanem épen-ugy-del.g~l;ik)-mü.ködj.k.

Egyház és a politikai'" társadalom:l!!in\,,5_0 év..\'el...ezelö1!._ 25. éves ko,.
csaknem 100 Ofo·ban eggyé van forr- rában. Mi,.a· község. nyilvánossága
va •vallásfelekezeti szempontboI mindnyájan tanui vagyunk annak a
hinni és biztosan remélni merem hogy szeretetteljes. családi életnek, inelyet. Y' 1

1

("(\. , ... _.', h\ A. t ._y
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HIREK

II Hépházi, Kisgazda . KGt .
,augusztus 22-én este fél.· 7 órakor . ,<,~

'. tartandó választmányi gyülésén vA-',
las.z;tja uj. italméröjét. PáJyázatokKo~ ;' ...;,
vácSi,Mátyás; igazgató, köri jegyz6"'h-.i'~

; höz dmzendök. . . ,', :"~C~

Csernul János OTI tisztviselő
julius 30-án esküdött örök hüséget··
Szemes Emilia tanitónőnek a deb
receniSzent Anna-templomban. Ta
nuk voltak: Csernus Gáspár polgári
iskolai h. ig'zga~ó-tanár és EgeIy.,
Gyula bánya'főtanácsos. Az esketési
szertartást a völegény bátyja: Cser- .
nus Mihály ~ndrődi apát végezte,
fényes segédlettel. A nászmise alatt
a Szent László-dalegylet vegyeskara
énekelt nagy precízitással. Isten áldó
keryelm~t esdjük.1

Athelyezés. A nagyváradi cson·
kaegyházmegye főpásztora Fölföldy
Béla segédlelkészt Gyulára helyezte. .
Távozásával érték.es egyéníséget ve
szit az endrődi' egyházközség." Hat"
évig dolgozott nálunk a lelkek ja- .!

vára. Lelkes vezetője és megerősitöje

volt a Katolikus Legényegyletnek, "
kitünő tollával gyakran felkereste a
Hármas-Kör&s hasábjait, s mint hit....
oktató is .odaadó komoly munkát ',':
végzett. Távozását őszintén sajnál-,
juk: Utóda Pálmai józsef gerendási';
kisegitő lelkész. .. i,

Majd"a közéleti, férfiulármas .na~m Ilyen nagy kitüntetés .még nem Zay Mihály és Ujházi György 2-2
hiv,atását v'ázQ1ta,.Istene,(bi:vatása..és ért~, kántort ·llZl egyházmegye életé., P, Varju László 1.5ú P, Giricz Ber
a tár,sad.alomi ,irjnt•. · Ujh~zyMiklós ben.: A.FöhatÓságkitüntető jósága talan, Frolyó Istvánné, ifj. Varju
öntudato~,; beJlsös~g~~ ,katolikl\s .em- és figyelme a félszázados értékes József, Balogh Sándor, Frolyó István, Egghalzmegyénk főpásztorát:.
ber",volt~gészéletén,át, MegvaUott.a, munkát: é~;. egyházh.ü magatartást özv.:Tóth Bálintné, Uhdn,' Károly, dr. Lindenberger János apostoli kor- '
egész,:,éktén,;~~r~s~ljil : djcsőitette, a, .. kivánta jutalmazni. Tudom, hogy ZsidaLFerenc,.Uhrln György, Bodn mányzót julius utolsó napjaiban --'"
M~áltó.Jé~~~t, .•,,llkl ,e.z.ért j~talmazta . Ujházy Miklós főkántor ur kellöeQ István, Zavizon. Péter, özv. Böröczki alapos orvosi, vizsgálat alapján -.,-"
m~g a~rifJc~,s#p .. ~letkqrral;,öreg': . honorálja '. ~ magas kitüntetést és Jánosné, Simon József, Zoltán Lajos, mútét alá vette a debreceni "HorthY-d
korába~,js."~ganYos. szellemi frisses., . hátralévő éveiben továbbra ishü- . Lelovits Domonkos, Lelovits Ernó, kórház- sebész-főorvosa.Mint öröm'"
ségg~l, SI a!P általáQPsan, kö:t;ös,< em: séges szolgálja leend egyházának. . Földvári J\ndrás, Szabó Lajos, Amb- meI. halljuk, az operáció kitünően
beri,-gy~rlÓs.4g~,jrá9t,j.Stbizonyosan A diszközgyülés, után ünnepi. ebé- rózi .György, Tirnár Lajos, Balogh sikerült, a hetvenedik. évét taposó
elnézp,)esz;ti::a,o~gy'2-_~ámadáson det r~ndezett Ujházy főkántor tisz- Imre, Köteles László, Balogh Vince, . főpap vasszervezetenagyszerüen bir
is.. ,~,.;~ivatás~ak:l1agyszerü oe.töl- ! teletére a tantestület, melyen,~:köz~ ifj. 'Balogh Mihály; Timár Sándor, ta a mütétet, s a napokban el is.
tés,ét,,,~Jg.,~~Jja ..~es~~(ö,ldöl1,ismert! ség.:.. iv~zetőrfttege ;c~a~nem' telje~ , P.Timár Sándor, GelJai Gergely, ifj. hagyta a ,kórházat. Teljesfelgyógyu-"
patio~.~'pe~,~;:,A,ze'l«;\~s",ént~kkiHté- számpáíi 'képviselve volt:' Több' kö- •Varga' Elek, ':PörLipcsánszki 'jános, . lása -érdekében pár heti - üdülésre
szetbef\ ,Js , ~rc;~~ti ,egy~JÍiség'i kiváló szöntő hangzott era kedélyes össze:- Timár Mihály és Gonda Imre 1__ l P, küldik főpásztoruakat kezelő orvosai.
teh~tségg,c;,L páJ:;osulva. ·,.Nemcsak a jövetelen, majd Kalmár Illés .főkán~, Barta István, Gábor Sándor, Ritter Jó, egészségéért imádkoznak endrődi .'
megy.ig~szt~tak~,,~.zrei,.ii.de az ,egész . tor dalolt, néhányrég,i magyar nótát Lajos, Cikkely János 50':-50 f, Ú. hivei is.
ors~ág kjl1torn.~pe~"ta~\,lsitja, hogy még ma IS tüneményes, szép . basz- Timár József 40 f, Varga Imre '20 .
szeb~.fk4~~ztaiól(at,)Dég~ nem irt.. szus hangján..Este rokonsága szú- flItérrel. }\"gyüjtést a' leventék vé- Dr. vitéz Ricsóg UhlarikBélil
senkF~;iiuigyar.,h9pban;,mínt UjháZy: '. kebb körében ünnepeIték a fehér- gezték. . Mindezek elórebocsájtása': főispán nejével együtt - három he
Mi~~~,.~'~z~d/~~i,vjál(-~búc~iJztató~ liaju·," ,;öreg".óriást~-ó"'7"7."Isten~,é1tesse..:, .,. ut8ndsmételten. hálás;'sziv,vel C'mon~. ' tes pihenésre ......;. "hajóturára• indul,
kir,alynaJc"•. :~JárSá.~alom'6ari~ cs.~k . sokáig I dunk mindazoknak köszönetet, kik csak szeptember második felében
barát~rv~rri"nak:~"Aúijkor élete alkó~: ' . " megértve, fl célt,: adOluányalkkal tá- érkezik visszá székhelyére.
nYán·~.si~gépy,e~';-ülliiépel;o,elmorid:: : : .'.'.: ' .,' mogattJJk,b,enn linket. Most már van Vendé járá k Zdh . At dd .
hatjuk' .ő$zjrité"·érzéssel;, hogy"Ujházf' .Köszönetnytlvánitas reményünk arra, hogy szeptember k ' .g l~bbSO' o~Ylk' a ••r
M"-I'" .• "." , It' '.,. 'd" k'h .. IC'" , áb f I h" omaroml, e o , a gyomai Ir Ja-
_ l~!?~i J~~~\Y~ " m,~:').;;~en.) e,z,:;..csa.? : ..' _ _ _ " .. ::. _ ,,' , .' :.. ' i :tav ane avat atluk itt kinn a rásbirósá elnöke- 'é I -U·

. onmaga~oz~eD;1;,,~d~I);~ere~et~,ma~ . ': Gyonyoru gondolat kozeledlk a pusztán az országzászlót, mely ren- ~ .. 'd~d '. , n:) ve ~gyu '.'
. soknak,'~uri. gávaIMf\" vőlt ':'ínindig,"" ~~egval~suláshoz;'·Az:Endród"Csejt;· deltetésén' kivül: bizonyitéka '·Iesz CS rovl M'~~ibar~:lllbt?gata~rttt
vendég:Szeret~re; patatliuiuhmeleg" és puszta-i községi :elemi népisköla taj, annak; hogy mirp' 'k2pes a mégértés, der~du~ k I al

y
,apa pte ttanlofsna d' . kZ

l '·~t l .. V' t • " l···· t- té l . l lk h ~ f' . en ro le me eg szere e e oga ta .
e~H C:,~,~"??!i<\$l,:9~ ~,-,~er~n>: ,17s~~~1 n~ Ol egy. or ~e em ora e es ..a!l- .osszeoga.s és .. ) ..,:~~retet Egyben .a né szerö és kőzk dv.eltsé k - _
koZ.9}!".v~l~ ~~~~al,l, .hogy;; _m~sok; S~I" . gUIRtáb~~ '~)h8t8r~zt~k;.,J:to9!f1l'.C'3eJt... .megmutatJa-az' l. . ".0 nép erós hitét vend~ házas árt. e gne or
vessegel: .Jgenybe <y~gye;., "MIklos pusztai Ifjuság segitsegevei az Iskola és hazaszeretetét s. p... ,.
bá9~~"1.1I.~.jo~~g.Js;>;b~jÁ~~ag . .szim,bó~;, k~rljébenfelállitják, a~.rsz.ágzászlót, \ _.. . '.~gyancsak,megl~to~att~.. sz?lofa-
lum.~,~I~;\tJ~tldr.odop.;., ,,',., ..... f!le~g,·hivatvales7.',rlrdettIia magyar . / IUJat, dr~la~us ~en?~av'.f0tana~sos,
~~ ~ QtYfn::c:~/zteQd,~~.~~.o.lgálat {~r-' .e~makarást, a ~elt~sba' ve~ 1I8uynapoS mlnlszlerlan8cson komarolOl allomasfonok u. A regen

duloJ.ar~;>; f~If,gy.~lt ~oJ:l~~~Egyhaz- hitet· és a tanyai kiS maggarokioroÓ nagy ,.szeretettel e~I~,getett ~Jakus
megy~~i:ARq~tqli,: .KQrniállYillója is ró. hazaszeretetét.Nagy csendben sorsdöntő' kérdések kerÜltek szö- doktor urnak". !egld~s~.bb fia. ':
és.:~~~jE~"e~§,;ta~~~I~~i'\sir~~o!}J.l~. ;indult meg.a készülódés.EIsó segit- nyegre.Augusz/uslO-én délelőll tiz J~kus~csalad .regl ?aratJah~z Kalmat
tézt~..a; ..p~lÍ~pelt)ie.z.: i~ ,oo "'.,, . ~ 3 lséget;;:t'mivel tmegindulhattunk,:az ,óra~or sorozatos mjnisztertanácsra V~nce ga~dalkod\lh?z szallott, de"

...... "."?'- :':'.' ,c< :: ....: '.' ,~•..' """:'" 'I' f 'k' T": I tt'l S I k' B'I Ullek.'Ossze. ,a',kormá.ny 'tagJ'a'," .v,;.téz .szlvesenJatott vendege volt az Apát.A' I"'K " .'.' ... ,. D 'b . van ene l arsu a o u e . e a . ,
pöSto ~. ,~~man~z~sa~: e recen.. főmérnök' úr közbenjárására kaptuk. Imrédy Béla miniszlerelnOk elnOk- ur?ak IS, ~kihez régi ~a~~tság füzi.

209<1/J938;" ,'" ,,~:,:,. .' ..' Kóanyagot az alap részére. }\ sziilók .Ietével. . Regen nem volt Endrodon és nagy
T~.~fut~t:;~"'i:::'/:~~;~~-':· :'::',:.:;~?,:-..; ,':' .Iátvagyermekeik fölbuzdulását,~?..• ci Ai, tárgy.sorozaton minlegy50 pont . elismerés~c:l ~Yjl~tkozotta falu ro-

U
·:l.d·· "-Uik' 1 ~'" k" ...... .h"· 'k':: . ,f' . pusztacsejti olvasókör' közgIliile.'sén szerepell : :;özjogi, honvédelmi, ga7.- . hamos fe)lodeserol•

.'lll ZY"tm tos:;.r .,.,egy az OZSr:gl . • ::1 . d á . ''\(' é dó .
~ kdntor.,.úrnak. -'.: ".,. . nag.y lel~esedesse! egyha~gulag el- as gl, SZOCla IS s a politikai kér- , Juhás% Pál endrődi segédkántort .

._""'."s>i;."c_.....,, ... __ ',." '':",,'0''';::',.1:',', d:' ~ d halaroztak,'hogy ok i veSZik ,át gyer- dés. Mindazon problémák megvitatás, a csanádmeaveiApa·tfalva ka' toll'kus ..
L ..... ~>i:-< >~·""""I~\rr.·'1j,.~.C,J ... -If...-.j ....'-.7' ~::D' r-o . k 'kt-I k' b tá~avai volt k m l k t -l id . . 6J ..
~,<J';!,:~;:,·,.;;:,;,';c("'~i;;irf.'·'-::):,.... ,-.'., ,me el 0:8 mUD at. s,,--:nagyob at; 6J a ,(l eye e mr. y ml- .: egyházközsége kántorává választotta .,.

Betölt§tfé" ll . :roai. ~. nap:paIkedves'; országos. tekintetben is:' megfelelőt. niszterelnök'parlamenti bemutatkozó Szép. hangu hivatásos kántort ka ~.
Kán,~~r .ur;~zolg~~~t4?ak őlv:n esz- ·fog~ak eme]ni. Azonnal,megigérték beszédében megvalósi!andónak jel- nak az. apátfalviak. - Távozása el<ht
ten41~.t~;~~~e!~et~ .}az,e,~fordul.o.m~l~. :8Z ~sszes !oldn:lUnka-fu~arelvégzé- . zeit. '. Juhász Pál jegyet váltott Kalmár.
lett !~ceg: ~e~ ~M?u?k:.k.~~~, halaa~as:-, : s~t. eSd!!;kor: pen~tát~t~ e:: célra.~ ren- " ~ A,falu népe; ,jOv6 boldoguláséf Károly endrődi gazdálkodó bájos
r~ bO~\lI,,:.~n az.;ID.1~dando.:Gond~lse- delkezésre boc~áJtottak.A váE!Jlegy~" .kivánja Imrédv 'Béla el6seglteni, a leányával: Ilonával. Gratulálunk I ' ...
les ~!otk;,~ogy b~zt~:sseget ~d)u,nk vitéz·dr;Páncel józsef vm.fo)egyzo sokgyermekes· családok bérpótlék . '.
az . o. ·.~Aséges . szolgájának~ Nem. ur megértó jóakaratából, az állam- intézményének bevezetésével . és a Új orvos...... r. Bartha János kon-
mood~;~:::'l:lIj,~;:;,á~~O~, .a~Ikor .hang-. ;epitészeti ,hivatal' utján,\ kóanyaggal ,kishaszonbérletek,-ügyének rendezé- dorostanyai orv.os távozásával meg
suly~z~~, ,~ogy';ne~c~,ak egyháznie.. sietett segitségiinkre. Lesniczky Jó~ sével, valamini - a szakszervezetek üresedett tanyai orvosi állásra dr.
gyénkterüle.téri;~e··annak határainzsefné rk.tanitónó; kit, acsejtiek . megszüntetése utdn a munkás - Nyitrai Joachim János kenderesi or
m:ssz~~!~1 ~~gy.nev~,t ,szerzett m.a: felkértek a ~ász!oan~ai lisztséwe, a kamarák és állami munkaelhelyező vost llzerződtette Endrőd község
~ana~ .~e,dye~:,~~ntor Ur. az;~gyhazLzászlóh~észltteh el esegy:m~~vany- intézetek létesitésével. A mezÖgazda- e!öljárósága.Szivesen kÖlIzöntji)k az:
enek fejlesztese es az egyhazi zene- táblát ~alándékozott. .A cse}h 'nép ság érdekéI :szolgálja a "jó valutdju· UJ orvos urat.
költészet terén, .amit nem szününk ezzel a megtiszteltetéssel akarja ki- (Anglia, SVájc stb) országokba való .
megallan'dóan himgsulyozni;' . Bizo·' fejezni háláját· Lesniczky ,Józsefné, kivj~el rendszeresilése és kibOvítése,
"yos az, hogy egy félszázad mun- tanitónónek, ki mint népnevelósokat Foglalkozik a miniszterlanács a tiszt
kássága'~~mcsak a nágy:nyilvános- fáradt gyermekeik nevelésében. A .viselöi kérdés és álJllsnéJkÜliek el
ság előtt.,hanem a 'p,éldás családi községi testnevelési-alap 30 P-vel, helyezésével is. Már eddig is szép
és házasélet nehéz':oapjai,az' Isten- 8 község 20 P készpénzzelés osz- eredményekre hivatkozhat a Darányi
áldotta négy fal~özqtLérdemekben lopokkal ellátott kis kapuval támo- és Inlrédy kormány~'" .
nagy férfiuts törhetetlen katolikus. gatott. Varju Fülöp 50 L ó-bort aján-. De még mindig nem tartjuk
lelkületet takar. dékozott. Grosz Sándorfakereskedó elegendőnek az eddig{lntézke-

Bá~ "nyomorult szolgák, ~9telessé, 'a zászlórudat kimunkálva bocsájtotta,déseket. ;:< :

günket mindenben teljésitvén, egye': rendelkezésfinkre. Molnár Testvérek A kormány nev"lalja a .foltozó-
dül Istentől könyöröghetünk irga- (MezótLir) a· zászlórud befestéséhez varga" szerepét. .
100~ért, a földön,tö.!tvén időnket, szükséges festiket adományozta. Rendezni . és 'aránYCtsilani ~ell
úgy 's~o:k!u,i,k'hozzá~ .~ogy 'c érdeme- Endród Keresk. ,Rt. a zászlp feleró- véglegesen a tisztviselői fizeléseket.
sekbe~süleie! leljenek'embertársaik . sitéséhezszolgáló sodronyt adja. A szé/sösiges mozgalmak legjóbb
elött Is.: Iildittatván.a vágytól, hogy Körösön-túli Gazdasági Népház 5 ellenszere ez I
érdemekb,é!j:'még~s 'gazdag munkás- P-vel járult hozzá. Csider István A Tamássy-féle stdtus-rendezés
ságá~rtv~lamiként .<lZ ,egyházmegyei mezóturi kófaragó' mester, ki 8 már- méltdnytalan előnyt adott a maga
főhat~sag,".C?~isI1'lerés~t."'kjfejezhessük 'ványalapvésésél; hazánk dombor.. ' ,sabb,. fizetési. osztályoknak.Ezen

~ n~plementé'~.löttdőhat~ságijogunk~múvú képét s két virágtartót készit,lényegesen' Javítani kell I
, nal fogva kmeye:z;zük kedves Kántor a munkáért dijat neril számit, . csak CsOkkentsUk az alapfizetést !

Urat sorai,nk,~r~j.év~l.; " ". (., az anyagotkell.megfizetnünk.Vas- Emeljaka családi pótlékot I
ggyJ!.dzmegyei!fókdnfdrrd --.,,' munkával hozzá}árultmégHegedüs > 'A feleség után 20,;, első gyermek

és megengedjük, hógy:ezt'a cimet ~i~lós ~ndródi k?vács-mester..~zen- után 12, második gyermek után 20,
bárki elött szóval' és , irásban szaba- klvul penzadomanyokkal hozza)árul.. .a többi gyermekek után 30-:-:-30 p
don ,viselh~sse s használhassa to- tak: Idős Balog Mihály 10 P, Iványi pótlékot adjanak a sokgyermekes
vábbi :ínunkáss~gárá lsten, 'aII~ndó I,stvá?, Far~as .Lajos. Majoros Já~o~ szOlőknek.
kegYellQeit ..~sdvén.' ; . es. -':lmár'Jozsef 5~?P'''l\mbrozlUgyanilyen arányban kapjanak
. .' . ,. '.- '. .' . . ". . .Mlhaly 4P, MBdarasz' István .és· . adókedvezményt ,8 .. sokgyermekes
, Deb.recen,1938..aug. ~~l"en.. . Madarász'ZsigO!omt 3 -:-3 P,juhász ,adófizelOk is. '
Dr. .Lmdeljq.erger4anp$,s. k. . ,; Lajos .2.50 P,lván~WElek,' Köteles; ·Meg,elégedell,. fisztvisellH oszlály

...ap,0.stob.~~{m~n'yzo•. ,:,;:.; " Sándor," Madarász' Sándor,Barta legnagyobb ereje a közhatalomnakJ
.-.·-;,~;.:,;.,Kegyes parancsra: János, Balogh Lajos, Timár Imre, Imrédy Béla Fzociálisigondolkod~-

. "." ':-"Dr, 11eőthy 'György s. k.: Nagy Lajos. ,Hanyecz István, Ugrai sától,.várjunk e fonlos m~gQJdásUII
. ,", ',., fötanfelüiYc1ö;" Ferenc, .RófuszGyula, Zsidai Mihály," Agg[elliny~
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Az .endrődi ..
fronthareosok

posi ut kikövezéséhez való hozzá
jár~lás iránt' megkeres'i a' magyar.
M.A.V.-ot, miután az az ut az ő tu
lajdona. Az Öregszölősi utról a
M.Á.V. válaszának megérkezése után
fog dönteni. Tudomásul vette, hogy
a téli tüzelőanyagot a község. hely
beH keresztény cégtől s~erzi be.
Bukva Máté nyomorék gyermek
készpénz segélyét a· jövőre nézve
természetben állapitotta meg. Tekin
tettel arra, hogy a község a zugi
földeken intenzivebben gazdálkodik,
elhatározta,hogy,·a jövő évben gaz.,
dasági eszközöket fog beszerezni
1000.....:.. P erejéig.

Közgyülés

~nqrqdi nép~s~~~~~"·t
:"":~:,;~.f';'-'::~~(I8tplfC~:~':"::~:1~'

julius lS-től augusztus 15i-lgl ~
S z ü l e t é li e.k·; K9szegi Antal,'

törzsőrmesterleánya Ma:gdollla Mária,
Kulik jános földmunkás leánya. Ilona .
jusztinia, .Buza Sándorföldmüves:iia,
Sándor, Cirincz Béla földmúves leá-,._ .
nya Mária Magdolna, Homok Kál~J'
mán földmunkás fia László, leányt"':
Piroska, Sóció József földmüves:fia;
József Géza, Szujó Pál földmunkás '
leánya Irma, PaVP László földmüves ;;
leánya Gizella Ilona, .SzabÓ S~ndor <>

földmüves fia Pétér'JánQsJ'<'Génicz~:;:
Máté földmunkás fia Lásiló Istv'áni""

E l h u n y t.a k ai··U r b 'a n{( /
Hegedüs Franci Farkas józsefné 46'~,
éves, tüdögümőkór, Hornok,Sándor '.
19. ~ves,.tüdögümőkór,.Iványi..Mát~';i
2 honapos, bélhurut, Szakálos Márgit.~:

9 éves, vizbefulladás, Giriicz Ter~i: .
Dinya Imréné 70 éves, szervi sziv-.~

f.. hó 21-én nagyszabásu ünnepélyes baj, Lapusnyik Ilona Gyuricza:: M~:;~:
megmozdulásban áldoznak honalapi- tyásné 29 éves, tüdőgümőkór}Timáfe,~.

r l Lajos 11 éves, merevgörcs, Gyuri'czá"
to e ső szent Királyunknak. Az egész József 64 éves, véres agyguta, Val-' .
nap a nagy Királyé és elismerésre- kovszki János 10 hónapos, h.eve~y"."
méltó, hogy frontharcosok első nyil- bélhurut, Hangya Vencel'S'éves;::
vános megmozdulásukat ilyen nagy merevgörcs. . '
és magasztos' eszmének szentelik. J e g yes e k: Szuravecz' Lajos'"
Délelőtt fél .1.0. óra.kor.. ;te.·stüle.tileg földmüves 'rk~ és Tóth'· Mária:rk, '.

li képviselőtestület f. hó 2-án I k Nagy Lajos csizmadia' eV;'ret-- éi/~j
rendkivüli közgyülést tartott, mely- vonu na a szent misére, utána pe- Kiszefy Erzsébet rk, Iványi.Mihály<;
nek tárgysorozatában nem sok~ de dig a hősök szobránál : nyilvános földmüves. rk. ésUhrin M~riark,.:
fontos ügyek szerepeltek. Tárgyalás ünnepély lesz a sze~t Király tiszte- Timár .Imre rk. ~s PribelszkiJ~dit ;
alá vette a közgyülés a régen vajudó letére. Délután 3 Órától kisdedovo- rk, Sipos. Mihály cséridőrőrmesterrk(~'
"11 dások, cserke·sz.ek e's' a fl'atalsa'g és Varró Rozália rk, Vaszkó föld:~:'

VI amos áram szolgáltatásra vonat- k . .,
fogja haszQos szórákozással to"lteni müves r . és Tóth Ceciliá rkJ Papp';}

kozószerzödésmó~usitását..Eztaz Imre földmüv~s rk.és Uhril(.E.s~te,r.B
ügyet aktuálissá tette az ~ köriil-'· .. idejét, asportpályán•. Este 8 orakor rk, Papp József földmüves. r.k.~.~~.~,
méllY' is, hogy: '.' az energiatörvény ugyancsak a sp~:.tpályáll: épitett Kmellár)rma rk, Szonda István fqld~ ~.
értelmébe>n .' a 'kormánynatóság is mó-' s~ipp~.~?~.,!.~ijs~~~~\ieJ()~d~s.,.Ae!t~,: , Il:\üves ref·. és "Kuli~ Eszt~~'~r~<~~~:,~'
..1..''(' k t"k" ~. t' It-' S' ''j':;'; '.~ k t" _.,: ~elyne~ :gri;lk .. éJ:t~küfényt-·és· disz.· . dus~a.'LaJos foldmuv.eos·rk. es G)'uns:":,
4US}8.so:a 9Ye,e OK, so ar. " ",. "'." . , ~ .. Rozaha rk ..'. ".,,':. '.. ' .~,..'.

l f l '! .' '. éi.d. az .a.. korülmé.ny,·'.·ho·gy.·.'J<o·.·zs·.. e·g·u". n.k.': . ..' ......., ..~.' .,.. ,. .gya ás ri Yt e' a: község ésa villány~ . , "
telep .~özött, aionban inégegye~ésre' : sz~!ö~te; hR~zsahegyi.Kálmá~ a Nem, lI: :tartév ,,~:>.~~ti
sor nem kerülhet.ett egyetlen 'pont zeh szináz, örökös ta'gja~ m. kir.
miatt s igya közgyülés az Iparügyi kormányfőtanácsos egy helybeli sze- '.. megnyitása' "::::":,J
Miniszter· Urtól kérelmezi' szakértő replővel együtt egy rövidke"darabot A polglíri")s~C?lába~ ;,a';;i§~Út~ri;~h
kiküldését. Az . ütközőpont a~Kprül ad elő. A nagy mÜvész ezzel á gesz- évre. szóló _beiratásokat' szeptePlber ..
forgott, hogy a villanytelep mereven tusával nemcsak a frontharcosok, hó 3-ári ". délelöU '8:: örától , tartjálé~~~
ragaszkodott ahhoz, hogya jele'nlegi hanem szülőfaluja iránt mutatja meg Az első ( ositályb'a"azok a>t~iiuló"'"

t U h t ti' k d" A k' iratkozhatnak be,'. ákik az~:e1emic'iS';';.;"
közvilágitás. mindenféle kötelezettség or e e en ragasz o asat. . Isérő... l kola IV. osztályát· legalább .,elegsé~~.i.
nélkül a kODcesszio' hátrale'vo" J'deJ'cr _ musor Igen vá tozat05 lesz. Konferál d r 1 k I Bges ere mennye . végezté ~e • ;-i~ ~i.r·

re rögzittessék. Ez ellentétben állott a Főjegyző, szavalni fog egy öreg ratkozáshoz szükséges az. utolsóis~ "
a község korábbi egyezségével, mely frontharcos, tárogatón szórakoztatják kolai bizonyítvány (érlesitö),ake<::
szerint jelenlegi közvilá~ítási' álta- a közönséget Kalmár Károly és resztlevél és az ujraoltási . bizonyit.;"·:
lánynak, tekintettel aberuházásokra, Uhrin Imre, vendégül fellép egy má- vány. Akik· már jártak polgáriba/

'k h' b' K csak tanulmányi értesitő. könyvecs,:;,fi.;
további 5 évig való fizetésére köte- SIlres em er: aJ már )Ilés, - kéjüket hozzák magukkal..-, ~;.: ,:~Ji:;',
lezte magát. Ez az állásellentét meg- szintén községünk szülötte', csongrádi A tandij~ .:és; mellékdjj~k ,évi;ö~z~•••
hiusitotta az egyességet. Letárgyalta főkántor bájos leányaival s gyönyörü szege 40 pengő. Tüzifa .pótdíj'"4 ,P~''''

ujból a közgyülés a légoltalmi hiva_énekszámokat adnak elő. Gyönyörü A neinkatolikusvalIásu tanulók'69':-':;
t , . k k' l k S b pengőt fizetnek. A tandi)' hávi "rés'L,-.Si

talos berendeakedéSekkel járó ter- ancszamo ra eszü ne : za ó Pö- -
veket és költségvetést. A mult évi sz i, Kovács Klári, Kiszely Olga és lets~:;~n~ss~;~~~h~~Ydá;·:~ma~~:i's~i~'!.·~!
hasonló tárgyu határozatot ugyanis Kalmár Gizi. Az Iparos Dalárda tü és legalább jÓ előlDenefelü ~~őu~~~;
a Belügymillisztéri~m nem hagyta. szebbnél':'szebb dalokkal fogja ~szó~ lók tandijk~dvezményfkaph'atÍ1ák:"j,~~
jóvá s igy ujabb szempontok szerint rakoztatni a megjelentekct. Az ün- A tanév' ünnepélyes: megnyitá&li":";

. I' ," I f szeptember hó4-én. A"réndes. tan.i~ '-;~;
kellett atdolgozni. A berendezkedési .nepseg regge 19 tarto táncca og tás szeptember hó 5-én kezdődik::·~~'~
költségek eddig 15000.- P~t tesznek .véget érni. A tanulók tankonyveket kaphatnak.:~.
ki, mely 7 évig okoz a községnek --- -- . kölcsön ó --beiratkozqs Soirélldj~beH!·~.:'
2 %-os pótadó emelkedést. Tudomá-' /. Javitóvizsgálatok"'szeptemb'er;:ÍiÓ'~'
sul vette az előljáróságnak jelentését, K.ölcs.eil.. Fer.ene.,;Z... 1,én>délelőtt 8 órátóI.~ A javitóviis;;'~::

. '3 :;gálat ,dij1IÍentes.Figyelrneztetjük~á·.'J
hogyaKondorostanyán letelepedett 'a magyar Himnusz szerz'őjé haiálának' . tanulókat, hogy:, a!,javitóvizsgálatof"';;
dr. Nyitrai joachim János orvossal 100 éves évfordulója emlékére aug. ',akkor is tegyék le, hfl.~~m.~~a~n~kj.';;
a községi orv~si teendők ellátás'ára 24.-én déli 12 órakor pontosan fel tovább tanulni,mert',akiamegjelölk~":
nézve a szerződést megkötötötte. . fog csendüini uz egész világon a időben nem" tesz"javitóvizsgáliltrit,"::~

Tárgyalás alá vitte a Főispán ur Himnusz, ahol csak magyarok lak- az <;,sztályt meg ke!I.·ismétélnie/'.li~~:
Őméltóságának'a leiratát, melyben nak. Endrőd község társadalma ezen tovabb akar tanuIm•. ': .:C,' ):.' '.,,; .!;,;v;~'1

a napon déli 12 órakkor gyülekezzen Felvételi és. különbözeti-,.vizsgála~.~":t
értesiti a községet Főispán ur, hogy a Hősök szobránál, ahol a Dalárda tok szeptember hó 2-án: délelötL8::'
a nagylaposi állomáshoz vezetö be- közremüködésével ei fogja énekelni órától. ..' .' ," .' ..»~r:
kötő utat és az Ölegkertek alatt szintén a Himnuszt, hogy egyesül- Az elemi iskolákban'a beiratásokat ,
elvontIló községi utat az állam haj- hessünk az ünneplésben a világ ma-szeptember hó 7,9 és 10-éntartják;"--{:

I I gyarságával és adózzunk a nagy Veni Sancte sú~ptemberhó ll.;.éiJ;·'~';'
landó kiköveztetni, ha a költ~ég Költő emlékének. Wa!thier György . A rendes tanitásszeptembel'·::éhó.'\~
l/s-ával a község hozzájárul. A köz-I rövid beszédben méltatni fogja a J~-én.~ rend~~ ~anitás,.szep..~~ffi:~~)':~~~
gyülés elhatározta, hogya nagyla- nagy Költöt. . ho 12-en kezdodik. . '. ':;.~"';:.2-'~,;,:>": "... ' "'1:ii;;.):?0.; ..~

gyar közvélemény' kialakitásán fá
radozik.

Ezt a programrnot fogja' egyesü
letünk a község tekintélyes és jó
magyar gazdáival és munkásaival
megismertetni. Ez az ősi feladatunk l

A második nagy megmozdulás
Szent Imre herceg ünnepén, nov.
S·én tdrtandó kerületi legénygyülés
lesz; u. n. seregszemle. Ilyet már
több egylet rendezett; egyes he
lyeken 3000-5000 résztvevővel. Re
mélhetőleg- a körösvidék legény
gárdája sem alszik? l

Természetesen mulatságokat is
rendezünk, mert a legénység fialalság.

Itt közöljük még . hogy á varjasi
egylet Lesniczky igazgató Ur veze
tésévelországos bicikli túrára in
dult. Augusztus második felében
megtekinlik az alföldi gazdasági
intézményeket és a Balaton-vidékét.

Az öregkerti Paróczai tanitó Ur
vezetésével a szegedi szabadtéri já
tékokat szemlélik. Az utazási esz.;.
köz itt is bicikli I

lsten áldása legyen egyletünkön l
F. B.

Figyelem! Legények l

Egyházi híradás.

A nagy nyári munka után kezdő

dik az élet az Egyesületben. Akik
ott voltak az országos nagygyűlé

sen jól tudják, . hogy mi a célunk l
A többieknek is elmondtuk már,
de most . megismételjük az őszi

programmot.
Országos vczetőségünk meghir.

deUe a "magyar cél"-t.
Mi a "magyar cél"?
A Független ország. erős nemzeti

állam, a szükséges szociális és gaz
dasági reformok végrehajtása, a
szabadsáR' és tekintély összhangja,
az örökbérlet-rendszer bevezetése,
a sokgyermekes család védelme, a
telepités és a zsidókérdés. Ezt a
programmut helyeselte a budapesti
nagyg)'ülésünk védnöksége. A le
gényegylet nem csinál pártot és
klikket, hanem egyseges józan ma-

~ .,'

"Gazda- és munkás-nap" rende
zését határozták el az endrődi kis~

gazda és munkásegyesületek. Mivel
a résztvenni igérkező országoshirü
szonokok és eiöadók e hónapban
szabadságon üdiilnek, a rendezőség

akHnt határozott, hogy a gazdag
lárgysorozatu ünnepséget szeptem
bf;r 25-én rendezi meg. Az egyesü
letek vegyent<k részt valamennyien·
a rendezésben, hogy községünk jó'
hiréhez méltó legyen az ünnepség I

Egyesületi hirek. Augusztus 21-én
d. u. fél 4 órakor Szent Ferenc lll.
rendje, augusztus 28-án d. u. fél 4
órakor az Oltáregyesü1et, ugyanazon
nap d. u. 4 órakor a polgári isko
lában a jézus Szive Szövetség Női

csoportja, szeptember l-én d. u. fél
6 órakor a Szövetség Leánycsoport
jai, szeptember 3-án d. u. fél 6 óra
kor a Férfi-Liga tartja havi össze
jövetelét a polgári iskolában.

Leányok I Régi endrődi szokás
szerint szepl:ember 8-án: Kisasszony
napján a felnőtt leányok közös
szentáldozáshoz járulnak az Ur
jézushoz. E szép szokást az idén
sem hagyjuk eL Szeretettel kérjük
a tizenöt éven felüli hajadonokat,
hogy lehetőleg teljes számban já
ruljanak a szentségekhez és vegye
nek részt az . érettük . felajánl~ndó
7 órás szentmisén I , .

Külteriileti szentmisék, Szeptember

11:~~q.,.%:%,~g~~t!!'d~,~oJll,~S,.{,s~Rlk
bafll~~3~pt~mq~r:18~án a polyákhal
mi és várjasi i~kolákban. mutatunk
be szentmiséket.

A nagylaposi uj iskola megáldá
sát szeptember ll-én végezzük.

Falusi Leánykörök vezetői számára
rendez hét napos kurzust a Kato
likus Nőszövetség Faluszervező íro,
dája Endrődön. Augusztus 27-én
este érkeznek a Tiszánt~1 déli ré
széről a falusi leányegyesületek ve
zetői, akik az első három napon
zárt lelkigyakorlatot tartanak, majd
a kur2.uS többi napjain a legaktuáli
sabb kérdésekről haJlanak szakszerű

előadásokat. A kurzus vezetöje
I1Iésy Mária tanárnő, unokája az egy
kor nagyhil'ü gyomai kántornak :
IIIésy Gyulának. A kurzust a köz
pO,nti leányiskola termében tartják.

, .
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2.31l
3.43
5JH
6.31

8.20
to.28
11.58
11.59

12, 115
1430
JS.31
16.59
17.37
17.41
19.29
2049
205U
23.00

Ggomáról iuduló vonatok.

HIRDETÉSEK
ENDRŐD.GYOMAI,

TAKARÉKPÉNZrAI~ R.-T.
ENDRŐD

Fiókinlézel: Gyoma. Tel.: Endrőd 2.

folyósit r6vidlejáratu mezőgaz

dasági kölcsönöket. Elfogad fel
mondás nélkUli betéteket a leg-.·

magasabb kamat mellett.

Békéscsabflra
Vész!óre
Budapeslre
Gyulára
Budapesre, sebes
Békéscsabllra
Bé!<éscsabára, gyor
Budapeslre. gyors
Vészöre
Budapestre
Békéscsabárn
Budapestre. gyors
Békéscsabára, gyors
Vésztóre
Szarvasra
Bék~sc:':!lb(lI'i1

Vészt<'lre
Budapes're

Népházi Szövetkezetben IdtUnö
friss árukat olcsón kap.

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

................................................" ....•........._ .

llkarja busz fillér....
rel drágábban el...

adni a buzáját ?
Kl:resse fel

vitéz Barangai Istvánt
az Endrőd-Gyomai Takarék
pénztárban, m a ga s á r a t
ad érte I

....................................................
•••••••••••••••••••q .

Az Endrőd-Gyomai Takarék
pénztár R-T. m i n d e n f é J e

gabonaneműt
magas piaci áron

....................................................
••••••••••••••••••" •••••••••••••••••••••" •••••1'•••••

"A7. Egyházmeg~ei Hatóság
. 1238/1934 sz. engedélyéve!."

Szerkesztésért és kladásért felelős:

W llLTHIER GYÖRGY

I vásárol! .
. '1' .........................................•........i.~•• ·•••• '!.~~•••••••• ~•••••••••••••••••••.••••••••••••••••

, . '~" ll' Katoiikus Népszövet..
ség Temetkezési
Segitőpénztára

utján mindenki könnyíthet az elhalá
lozás miatt jelentkező gondon, meg

nyugvÁst szerezhet magának és
család jának. .

Iratkozzék be tagul.
Tagfelvétel és a dijak befizetése az
Endrőd - Gyomai Takarékpénzhir
Rt.~nál Endródön. Tag lehet minden

14-65 év közölt I egyétl.
Orvosi vizsgálat nincsen'

.Legkissebb havldij 50f.

III

2.21
5.::4
6.30

·635
8.19

10.21
11.46
11.56
11.5i

.'" ~ 14.20
15.2ll
16.5l
lG.58·
1736
19.26
20.59
2200
23.21i

Kápolnában jártam
A szobrokat nézni,
Itt volt az ünnep is
Lelkeket becézni.
Az ablakón át a
Fénvek rámhajoltak,
Remegett az ajkuk, 
Ahogy megcsókoltak.

V A8UTIMENETREND.
II

előnyös árakat ad a búzáért, hogy

még ideg~n határból is tekintélyes

mennyiségben hozzá szállitják az

eladott búzát. A Körös közelsége a

fuvar .olcsóbbodását eredményezi,

innen a jobb ár.. Bizony nehezen

várjuk a hajózás teljes meginditását,

mert most látjuk, mily előny közsé

günkre a vizen való szállitás•

A serfésvdsdron az elmult hetek·

ben pár fillér emelkedés volt. A

~egindult angliai zsirszállitás csak

javithat~z árakon.. A soványsertés

él'; malac· árak szintén emelkedőben Endrödön 8

vannak. PlllCTÉR közelében
....._••_••_. ._. ~ ••••••_••Ile .O~. •••• •••••• l
•••••• ~ ~: ~ l".~ "( h . k k' I
.:;.' •• ~••::.' ••~. ':.' '.::••::.' ••~••;:e' •••••••• '.;.. :••' Je~ezn:k:zni e~:~:: av:::;;:
Nagy néma sirás3al.., hivatalban.

Úgy bámultak rám, hogy
Majdnem térdre estem,
Jaj, ha megtudnának
Gyógyitani engem ..• ? !
Nagy néma sirással .
Vergődnek, hervadnak,
Csak az ég tudja, hogy
Engemet siratnak ...

NÉMETORSZÁG. BARTHA ANDRÁS

:••••Ilol!:••••_Cl:: ••• OI :\~: !4!1 a-:: :: (O":
•••••••••••••••••••••••1 .- •••••••• 0 ••••••••.•••••••

FŐmunkatárs:

CSERNUS ldlHALY

Eladó ~áz. ~ndrödö.n S7.échenYi-, ....j{-_O-~-g-O-;;;!á~O~kÖ~YVnYOmd~; ,i
utca 12 szam. ErtekeznI ugyanot t. Torokszentmtklos. Telefon 21: ..

~~}l-...llll-t'_____ r=...............r_ -....... .....--i-..........(~)

GlJomára érkező vonatok.

vitéz IMRÉDY BÉLA s. k,
párlvezér

Gabona.... '. és ,állatpiac
A tőzsde ingadozása ésáresése

jelzi a bő termés .. folytán .'előáUolt .
túlkinálatot. Julius 25. óta másfél
pengőt esett a buza ára. Falunk
gazdaközönségének nagy szerencséje
a Körös vize. Hajóra szállithatjuk
búzánkat, s mázsánként csaknem
ugyanannyit kapunk érte, mint Pes
ten avasuton szállitott búzáért. A
naoy kinálat azonba.n még. a Futura Budapestről

6 Békéscsabéról
felvevő képességét is korlátozza. Az SzarvasJól
Endröd-Gyomai .Takarékpénztár, ~:~~~~~~lb<'1ról. seb,=s
mint a Futurával dolgozó "Hombár". Budapestről

megbizott ja kivételes bánásmódban ~~~fs~s~báról. gyors
részesitette nagyszámú eladóit. Budapestről gyors
Ne~csak )·óval,... maO'asabb· árakon Békéscsabáról .

6 Budapestről

vette a búzát, de· külön tartalékai- Vésztóról
ból mintegy 35 vaggon buza árál Békéscsabáról, gyors

Budapestről. gllors
utalta az eladó közönségnek, holott IGyuláról
a Futura ezideia aliO' utalt még vá-' Budnp'2stról

ó ... VésztOröl
sárlási 0sszeget neki.. A bank oly Békéscsabárój

,-:i .~}kap};~/-;mag'yar fej~s~~~i:re PS:~:ál:zm~~:t~e~~~:~~~

f "'lu' '-"-"10no~ -11-' megfelelő tenyészálatlal kivánjuk el-a j~ az~: U, ml .0 látni.

~·?~'~~~;:~g(jb(jl?:;:,:.;~-' ~. é~ ~k:;~:~e·;t:at~k~a::z~~;:~~~~~:
':'-;A~;:íooo~~iÚió ~~~g5s b~ruházás és a· talajjavitást segiti elő" amivel

,. ~'~' fi~~ter~''a~/NelDieti :~gység, kor- a mezőgazdaságikúlturát akarjuk
· ".' -.' 'emelni s egyuttal a használhatatlan-mA.iiya. csak it társadalom 'vagyonos
- '- , . ". ?\ -' .. • nak bizonyult területeket termőföld·
.: rétegétöl; kér anyagi. áldozatot.. '

dé kivánjuk változtatnt.;:400. millió pengőt .belsökölcsön-
ként :vesz"fel' az állam, 350. milliót 9 millió pengővel siet az állam a
a vlillMátoktól' vesz el yagyondézsma beruházási tervben is a mezőgazda-

· fefé.·p.'e!l~: 17Q::h1.illióvál··.a házbir~okot sági termények értékesitésének meg·
. ,.,. könnyitésére, hogy a falusi nép ne-'

és 'iz - ingóvagyont terheli meg és
·'~k~:-~ilIi6_ pengőt kéra mező- héz munkájáért megfelelő termény-
gazcLikt~l/de csak azoktól, akik 50 árakhoz jusson.
ezer:'peJigőnél _nagyobb vagyonnal 10 millió pengőnél nagyobb ösz-
reriael~ziieL,,-;::' "".,:, . szeggkel

l
fkalusi I dkemi és gazdasági

· . :'-YÓ'~Dak~dr: ainilt~r'a: Ne~zeti népis o á épü ne '.
EgySég :''kormáOya'" a ~ kisembereket 10 millió pengőt a bányászati és
~eljese, ptentesiti, az· anyagi áldoza- nyersanyagkutatásra szánt a Nemzeti
tokml.d>jUinteszociális ,érzéssel arr:a Egység kormánya, hogy nyersanyag
töre~zik~,,':hogy a beruházásf terv szükségletünket, igy elsősorban a

végrehajtása során elért előnyökből mezőgazdasági életben is nélkülöz
és ha~zonból a kisembereknek mine! hetetlen olajokat, minél· nagyobb
n~~y'~_,?b .r~sz,ju~,sOi1.. : . mértékben belföldön termelhessük.

· ,·A.600milIió pengő körüli összeg- 75 millió pengőt fordit'a kormány
böJ, .amelyet a kormány a honvéd- a gazdavédelem fokozatos feloJdá
ség'felszerelésének; tökéletesitésére . sára és a mezőgazdasági hitel ujabb

· forelit,;: s"Jk ··:~zei.:dolgos.· .kéz .kap , alapjainak '. biztösitására,' hogy .a Bús gyertyafény volt a
muuk"dt és ,;. kenyer~t s ezzel lénye- mezőgazdasági élet vérkeringését Rózsák takarója,
geseD:_!·~ny.hül 'a munkanélküliség, fo- meggyorsitsuk. Olyan szépek voltak,

,kol:ódik. a kereseti lehetőség, ami a Külön akció keretében kiván a Mint a magyar-nóta I
fah(ra~daság~ t~rrnékeinek értéke- kormánya kisiparosság hiteligénye- A holt Mester vérző
sitl'íi5fis <Iiáth:~tósan eJÖsegiti•. ,.' . inek kérdésével foglalkozni. .. ,. , Lábánál feküdtek,

.130; .iniiü6' 'p~ngöt, a, Nemzeti ' . A kisemberek é,~Qekeit tartja szem '. Szivemre gyógyitó
.Er~ég·,kormánya· azállamvasutak, előtt és a 'legszégényebb rétegek Illatokat küldlek.

. a.haj6zás'~'a~·távirda ,,: és távbeszélő emberi sorsáról. ,gondoskodik ez a'l • '. ",' '. . . -'
'-- ~ ... . -. .. --"'" ..·t·e·rv.. ~,;;>"'m·'-e·l.,.n.. e···I:'r7m~··I·nde..7n·r~te·t·.·e(le~t·'.'.'·.a···k·o'r-'·· .·<-... ;..._~::.:.~Sze.re.tnék~'m,a.O'am. ba"·";'f~j~~~ri~ftf'r"~~éF'Viiö~lfs..'{;~; . él J I\; . 6

k . .' . mány és a Nemzeti EO'yséO' Pári)'a . Egyszer belelátni,özvellen . ö'sslfeköt·tefést .teremt a ó ó

. szociális érzése hatJ'a át. Az 1000 Van-e még bánatom,Jalvak, a.--:yárosok és. az ország fő-
városa között. Ez~a 130 millió tehát millió minden fillérje a magyar nép-' Amit el kell fájni?
nagyobbszábásu közmunkákat jelent, milliók jelehét és jövőjét szolgálja. Fehérre mosnám száz -

Ic" l' I... d ' h' l . '. kb A beruházási terv sikerét csak a Virágszeméramnél, .a ~~i ~~~ é,~t,. ata mas, mérté .en
elöiilőz(1itja' s a' termények száiliiá- nemzet tagjainak szoros5sszefogása' S megszáritgatnám a
sáö~k'~~gkönnyitésével a falu hely- a Nemzeti Egység biztosit ja. Ország- Jézus szivsebénél.
zetéA;Jényeresen segit. építő munkánkhoz magyar szeretet-

80dmiIli6'~pengőt'nagyutak és be- tel várunk mindenkit táborunkba I
köfőulllÍe' 'épitésére fordit az áHam. Budapest, 1938 julius hava.
OrsCd,gÓs' viszonylatban nagyarányu A Nemzeti Egység Pártja nevében:

kÖ~~ÚDkát.(; jelent '. ez a terv is, TASNÁDI NAGY ANDRÁS s. k.'
~melynelc révén sokezer falusi kis- országos párteloök
ember jut kenyérhez. Az utépitési
program;:' teljes végrehajtása után
mi,n«len< ,).Iu .' és . nagyobb tanyai
gÓ~Po~t'J)ek~p~olódik anagyutak
forgalmába. ; .Ez az' utépitési terv a
falvakj 'kuiturális .: és. egészségUgyi
fejlöd~sé..t':is .szolgálja.

.~i~qil%i~(t··p.engöt .'.: a falvaknak
egészséges.' ivóvizzel valóellátlisára,
egészségi. és . szociális viszonyainak
javitás~ra "fordit a Nemzeti Egység
kotmarlya:'''Nerncsak kórházakat ki.
vámink, .amelyekben a falusi ember
gyógyulást talál, . de a népbetegsé
geket is' meg akarjuk előzni és visz
sza':akarjuk szoritani.

20milli6.. Rengöa telepités meg
gyorsitására; < szolgál, ;~' mert azt ki
vánjuk~ ; hogya falu" népének föld
igényét· minél"gyorsabban és minél
nagyobb' mértékben kielégithessük.

36 -inilli6,perÍgővel az Alföld ön-:
tözésf~unkálataitése~yéb vizimun~
kálatokat támogat a Nemzeti Egység
kormánya, hogy az ország termelé
sének fokozását ezen az uton is
olömozdithassuk•.

" .
• J ••
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Hirdetéseket
kedvezményes feltételek mellett közlünk.

Fel'elös szerkesztő:

WllLTRIER GVÖRí:Y
Szerkes:döség és kiadóhivatal: Endrőd, Széchenyi-tttca 2, szám.
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Uj szociális.
Magyarország haj~

nalán.
Megjavul a ma9!.1ar élet.

Az egész ország népe nagy
várakozással figyelte Imrédy

!
~ Béla miniszterelnök kaposvári
':j beszédét NeJll csalódolI. A·a
~ magyar l<üzélct minden fontos
,t kérdését felölelő beszéd, a már
~
~ is megindult nemzelépitő mun-
«
~ ka erőteljes folytatásának hiva-
~ lalos bejelentése, s e munkában
~ a társada!onj minden rétegének
~
~ anyagi és erkölcbi megujhodá-

.

1. sál biztositó világos, bölcsen
~ átgondoH célkitűzés még azI ellenzéki jogos kritikák és in
i dok talan akadékoskodásokat is
I elnémilotla.
~

~ A Darányi-féle győri prog-

'

i.' ramm tökéletes kifejlesztését
~ és erős kézzel vezetet! végre·
~ hajtását jelenti a kormány kor
~ szakos jelenlőségü alkotási
J készsége.
lI Az uj, boldogabb múgyar
! . jövő hajnalhasadását látjuk
~ phkadni a kaposvári beszéd
:' nyomán.
~. Imrédy miniszterelnök tüne
~ ményes államfériui képessége
~ ket bizonyitó beszéde védóban
~ messze elszállott és 8 szebb,
~.'_ jobb élet reménységének szö
~ vétnekét gyujtotta tel a magyar

falu zsellér házaiban.
~r Tudjuk, hogya kaposvári
~ programm végrehajlásaidőt és
~ türelmet igényel. Viszont kész
r" séggel figyeljük Irnrédy heroikus
~ küzdelmét és fárddságflt nem
~
~ ismerő kitartását, mert é.l ma-
~ gyal' közéletben nem ismerünk I
~ másik olyan kiválóságainál fog-
~ va rátermett polilikust, aki na-
~ gyobb szaktudással, önzellenebb
~ odaadással, acélosabb szivo-
~ sággal és párlatlanabb igazság
~ tevéssel tudná uj alapokra
~ fektetni. az uj idők követelmé-

nyeinek megfelelően megujho
~ dásra érett magyar társadalom
~. és közgazdasági élet sok tekin
t tetben avult szerkezetél.
:, Rövid kormányelnöld m[ikó
, dése biztositék arra, hogy igé-
! rete nem marad üres szöbeszéd, I
! . hanem azt a teltek egész soro-

zata követi. Az a nagy változás

pedig, amelyet jétékonyan éive
ziink az előző évek nyomasztó
gondjai és inséges napjai után,
bizalmunkat csak erősitbeti

benne és müködésében.
Mert a falu nt:pe keserűen

emlékezik a mostaní evtized
első feiének gyászos, siraimas
korszakára.

11Ililyen volt a mult?

Hal-hét év előlt megakadt a
gazdasági fejlődés. Az alacsony
buza és állatárak - párosulva
a rossz terméssel - adósságba

.hajtották a földmüves lakosság
millióit, mert a nagy közterhek
és ruházkodásához sziikséges
magas textil cikkek ára messze

.felülhaladták földjének jövedel
mét. Ezt követte a ház és föld
arak körűlbellil ötvenszázalékos
csökkenése, amely "vagyon
dézsma u 1<oldusbotra juttatott,
vagy legjobb esetben védettség
be kényszerített. százezreket.

Ugyanekkor a munkanélkü
liség réme is bekopogtaiott a
munkásság millióinak kicsiny
ablakán. Nyomai, ruhátlanság,
nélkülözé~ éveken át keseritette .
az . éhezőmunkáscsaládokat.
"Inségmuli~:ák u Iwldusfilléreiből

élt szükc;sen tiz és tízezer
család.

A falu kisiparosainak száma
is erősen megcsappant. A kis
gazda, :1 munkás pénztelen
volt: nem ludott megrendelést
és ezzei kenyeret adni a kis·
iparnak sem.

Az ifjuság elheJyezésének
lehetetlensége az értelmiség
anyagi csődjét jelentette.

Ez volt él mult.
És mi van ma?

Haialmas indulás, nekilen
dülés klil- é:> belpolilikai vi
szonylatban egyaránt.

Imrédy kaposvári beszéde a
következő nagy feladatok stir
gős megv,ilósitá&át jelenti be:

A kormány által a nemzeti jogok
- különösen a kisebbségi sorban
élő testvéreink jogainak - érvénye
sitése érdekében kifejtett konzekvens
külpolitika egyik nagy eredménye a
nemzet fegyverkezési egyenjogúsága.
Ez egyrészt teljessé teszi és komoly
guanciákkal támasztja alá a nem
zetnek mindezideig hiányos állami
sZllverénitását, másrészt

megteremti a lehetőséget egy

olyan erős, akcióképes modern
néphadseregmegszervezésére,
amely kifelé tekintélyt, bizton
ságot ad ennek az országnak,
befelé pedig egy új, hatalmas
energiaközpontot épit bele a

nemzd testébe,

a magyar nemzet fiainak céltudatos
szellemi és fizikai nevelésére. Év
századok óta most történik meg
dőszőr, hogy a hadseregben rejlő

hatalmas nemzetnevelő erők száz
percentig a magyar nem2.etállam, a
magyar öncéluság és a magyar
nemzeti eszme javára fejtik ki a
maguk hatalmas, átalakitó és erő

fokozó hatását.

- Bejelentette tehát a miniszter
elnök a kaposvári beszédben, hogy

a parlament mindjárt az össze
ülése után a honvédeImi törvény

nyel fog foglalkozni,

amely szabályozni fogja nemcsak a
. ka~onai szolgálati időnek a meg

állapitását, a leventeintézmény át
szervezését, de a polgári lakosság
hadiszolgáltatási kötelezet tsé~ét is.

- Kitünik a kaposvári beszédből,

hogya kormány politikájának ten
gelyében

a "gyakorlati kereszténységnek u

nevezett szociális gondolát meg-
valósitása áll,

de megvílágitja a beszéd a szociális
problemáknak a gazdasági viszo
nyokkai fennálló szerves összefüg
gését is. Ehhez képest reá mutat
arra, hogy a kormány gazdasági
politikája a széles néprétegek, a
kisemberek érdekeit és boldogulá
sát, a falusi dolgozó milliók sorsá
nak javitását, terheinek könnyitését
és életviszonyain:tk jobbátélelét
célozza.

- Ez a gazdasó1gpolitika a szo
ciális igazságot be akarja vinni
nemcsak a városok bérka:>zárnyáinak
kőrengetegei, de a falu és a tanyák
kicsiny és elhagyott \"unyhói közé
is. ArányosabbiÍ, igazságos1lubá
akarja tenni a teh~rviselést, több
kenyérhez, emberibb megélhetéshez
juttatni a keresztény magyarság tö
megeit, egzisztenciát teremteni a
magyar értelmisegnek, előbbre vinni
a mezőgazdasági termelést és mind
ezzel elérni azt, hogy a nép legszé
lesebb rétegei is részesei lehessenek
akultura áldásainak.

A magyar nemzetpolitika követ·
kezményeinek megfdelően

a kormány a jövedelem- és va
gyoneloszJás olyan kialakítását
akarja megvalósitani, amely a
szociális eszme és a népi egy
ség gondolatának jegyében áll.
Azoknak, akiket jó sorsuk gond
talan abb éiethez juttatott, köte
lességük, hogy mindent megte
gyenek az egészséges szociális
helyzet és szilárd gazdasági vi
szonyok megleremtése érdekében

egyfelől lehetséieiknek és anyag i
lehetőségeiknek a termelés fokozá
sának szolgálatába való állitásával,
másfelől pedig, hogy anyagi és er-'
kölcsi áldozatkészséggel előmozdit- .
sák a szociális feszültségnek a fel
oldását.

Sloci8lis 8s CSal8du9dBlml
alBg

. A kormány egy szociális és csa
ládvédelmi aJap létesitése végett
törvényjavaslatot fog benyujtani,
amely' szerint

a gyermektelen, vagy csak ke
vésgyermekü örökhagyók hagya
tékának egy hányada ebbe az

alapba fog bejutni,

amellett, hogy az örökösödési ilJ~ték

is fennmarad.
Kétségtelen, hogy az öröklött

vagyon erősebb igénybevétele igaz
ságos, mert olyan vagyontárgyat·
von tehér alá, amely ellenérték nél
kül száll az örökösre. Ennek a va
gyonnak a megterhelése a szociális
feladatok megoldására

egyuttaJ egyik leghathatósabb
eszköz a va~yoneloszlás tulzott
aránytalanságainak kiigazitására is.

Erre a célra szolgál az is, hogy a
kormány az örökösödési illetéket is
megreformálja éspedig akként, h02"Y
a progrcssúót mind a vagyon nagy
ságához, mind pedig a rokonsági
fok távoJságához képest ak eddiginél
erőteljest"bbenfogja érvényre juttatni.

Uj' adOrelormoM
A nagyobb teherbiróképesség

eddiginél meg felelőbb igénybevéte
Iét valósi tja meg

a jövedelmi adók progressziójá-
nak helyesebb kiépítése is.

Az egyenes adók közül különösen
a jövedelemadó, a vagyonadó és a
társulati adó az, amelyeknél a való
ságos adóéllap kipuhatolása nehéz-
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KATOLIKUS AKCiÓ

Falusi Ieánykör V ezetóképző...tanfolyam
Endrödön. Egyházmegyénk Főpásztora

a záró-ünnepségen .
. Hitükben erőserkölcsükben tiszta Ilona (Ujirás), Maczkó Mária (Béké's- .. '

nemzeti érzésükben öntudatos, gaz- csaba), Wolfinan Paula (Ujkigyós), .'
daságilag képzett családanyákat ne- -Kató Klára (Gyoma), Járos Amália"
velni a falu fiatal leányaiból, ez a (Mikepéres), Lebvezky Erzsébet (Be~···

FalusrL~ánykörök ~zép' és nemes rettyóujfalu), Riskó Margit (Bszent- '
célkitüzése. A vezetőképző tanfo- andrás), Balogh Julia (Gádoros),';.
lyarri, a~ely Er,drődőn működött, 13 Endrődiek: Lesnizky Józsefné, Ben•. i

előadójával és 28 haHgatójávdl el- cze Józsefné, Hunnpe 'Irma, Tólh ,;
'. érle célját, mert az előadók lelkes' Józsefné, Lacsuy Istvánné, Kalmár'.-

.munkája hálás hallgatókra talált. Etelka, Magyari Anna, Pintér Esz- .
, A 'tanfolyam" vezetősége: IIlésy ter, Gabrielli Irma, Zlehovszky'Mar- " ",

Mária tanárnő, a Falus! Leánykörök git, Ukrin Margit, Timár Luca. Dié-
Alföldi Központjának vezetője (Me- nes Izráné, Vörös Julia. .
zötur), St~ttner Andrea, Popovits Szeptember hó 3-án bemutato zá-o .~:
Riza a' Falusi Leánykörök Országos róelőadást rendezett a tanfolyam,
Központjának munkatársai (Budapest) amelfen igen szép eredményről tet-· •..
'Előadtak még a tanfolyamon: tek tanuságot.

· Csemus Mihály endrődi apátplébá.; IHésy Mária tanárnő bevezető oe_o '.,' :'
· nos, N~meth János a győri. egyház- szédében a Falusi Leánykörök te-·;.~'

megyei A. C. igazgatója, Libor Ist- vékenységének célját ecsetelte. Rá- '.' ..
ván plebáoos (Gádoros) Czvikovszky mutatott arra, hogy az Alföldön li, "
János dr. hittanár (Mezőtur), Pálmai mozgalom csak ezen a nyáron'.' iti/~,: "
József káplán (Endrőd), Dr. Spren- dult meg, Az országban eddig' 560:
ger Mercedes, a Kat. Nőszövetség leánykör alakult, illetve csatlakozott ' ;~.
főtitkára (Budapest), Dr. Sylvester e mozgalomhoz. Majd a Falusi Le- \;,

ánykörök jeligéjét énekelték el a .,:"~;:;
Lajos bankigazgató (Mezötur), Ku- hallgatók. Radvinyi Kálmán: Itt jár :\::::
tasyMargit tanHónő (Tereske), Mol- az utcán c. költeményét Zilahy Sa-, ':
nár, Lajc;)s igazgató (Alap), lllésy JiI- rolta adla elő. Egyházi' énekeket;~'·Z:

· lia ,tiln~rnö (Mezötur).. . énekeltek a hallgat6k, Hollós llon3\:~;!;
: A. tanfolyam hallgatói: Rozsbay a tanfolyam célkitüézseiről.,. és ~~'::'~

Vilma . (Sarkad), K"nietykó 'Anna az elöadásairól értekezett. ,A hl111....;;';,~~
gatók kánonokat énekeltek. .Sik :,:."..i::';

J (Szarvas), ' Kovácsik .' Erzsébet Sándor: Acélember c. kö1terriinYét~f!~1;;
(Szarvas) Velker Gizella (jóssa), Zi- s2.avaha János Amália, amely' után i"iJ
lahy Sarolta (Bszentan~rás). Hollós ' népdalokat énck?ltck, majd króllik~t:D~~~

.- ~. ,-

Há~niás:'KÖraS '

a házasság elötti kötelező orvosi
, vizsgálatot.

Az egészségvédelemre a kormány
nagy gondot fordit : intézményesen
megszervezi a tubetkulózis és a nemi
betegségek elleni küzdelmet. Az is
kolásgyermekek számára az egész
országban tej és cukorakciót tesz
folyamatba és a családvédelem szem
pontjából bevezeti

. :_~:.\'~\":-"''::'~-'; :-:. '.':~.,- .'

ségekbl<ütközöttJ~S',~melyeknél le-, ezeken a házhelyeken egészséges, a
hetség~r:',~~Qlt~', hogy~:=~~z; a~ózók~:a:, ,'mai;kor~igényeiilék megfelelő házak
törvény ~~~~nt}jái"ó::a:d~:)elresJize~r felépitését tegyelehetővé~: - ,
tése,:~ó!~~~b~j~~sjarlllk.:'{~~" ";,,) , ':':< <'.Ugyancsak :g.o~doskod~i 'fog a

A:ko;~án~:&fti~italálj~~~:módiát::, ,,~ormány arról is~::hógy ,ott, ahol a
a.:lri~ki'~jí6'gy_~;ad6ki;~té.sh~tá_·/.;,:,özép~(::és, Dagy~~b. birto.koknál 8. Serédi bibornok kodás után elmennek Nápolyba,

" , ' '" " cselédlakások.nelJ! kielégitők, p 'b h' • 'Jl k' Ih
ly~sabbá~~tételéveLlehetetlenné, ", , -., "./ _ " hercegprimás veze- ompel e, aJora sza na es e a~
',~_>t~b~;':~o~;1cl6~1~oriást. E}\> O~a,jmező~8~d~íi.gi.o~~lédn·ek is tésével indula józnak Capri szigetére, Sorentóba:

,o~. A~id5~';':;~k'kel'~a: ~nt~zkedé-' meglegyen az emberi,szinvonalat ma.g
"

arok ha'laza- ~:~:á~i::z~fselVéeUletjnucke?baenn e~sisdzeácllenma~
, . elérő megfelelő otthona és lakása. :::J

sekkel valórIL;váltja"a"kormány' azt ber l-én érkeznek vissza Budapest-
az a~ópol.itikai.:~~ap~lvét,'hog'Y.'.:::·ú.,A konvencióscselédnéré~:·munk~s-. .;, rándoklása Rómába re, A programmott a' Larándoklást

áZ~··~dtt~r:&::~~~JYo·'llfué~tekb~~.:·/ ·"~::~al1i~~:::pg::tel'~b~t:~zae\~:~a~:~:~~:-,. A magyar nemzet soha sem tudja rendező Actió Catholica Országos
helyezteSsék,':át ll, tehetősebbek . • meghálá~ni XI. Pius pápápának azt Elnöksége ugy állitotta össze, hogy'

egyut~:i~~J-~~V,ij~~t~~ai~~.;~~~'g:~y::~ sebbjl,e':;.gyar .gr~litik. ... ~:':?i~~~:u::~'~:~b::e~;~~n;':~~ ~b:;;l;,:~:é::~~, é:e~:'e~~s o:"::r.
. . . , : egyn~ i~~nagyobb' sike~~' ~ g~~_:'~; ta, hogy megrendezzük azt a fénye- I kiek mellett testi felüdülésben is ré.. ·

gébbek~~éi.4ekébéit ::':érVényesiti''':az .. ·c . 'daadósvédelem, .. ..< sen sikerült, ugy lelkiekben, mint szük lesz azoknak, akiknek megada-
, adózásb8n'k::'a~>ci~ládv'éC:Ielem: gon- ,." , ' . ' külsőségekben a XXXIV. Nemzet- tou, hogy ebben a hódoló zarán-

i dolat~&~,~~~~~i;}:~3iit;};~~~;~:;:1~t.::~~Z. ;.~~~~~e:k~:~j:~:~::~\:e~o;:~:~ közi Eucharisztikus Kongresszust. A dok-küldöttségében részt vegyenek.
a ~s~~dtiigo~;<~zámá!t~z okép~~t.~::;.-, lsigi ·'hitel ujjáéledésének ez'a leg- magyar nemzet egyik hálájáná.k lesz A programm már teljesen elkészült

.: nagyo~~~ér.vji::~~~1,1yhitések-ofog~-",,:~:' .Joitto~a~b előfeltétele. 'o'.:.,. .. .",; . kifejezöje'~z li nagy nemzeti zarán~ 's a programm részletes fel világosi-

:~":).}:t.\~·~i~~~~y'~!,~.:z~i,.::, .., .;~; .. ;;- • :;:~;O~OO~-~~c emelkedik azoknak a. :;.k~i~or::~~y~ag~:;:;;Zá~u~:~;~~~ ::~t::g::n:~~~::~~a~:~:~;::a:~:~ ~'
Nálüitk,::Magfarországön'. il·\föld-:. : ' ~.~v~dett:- ,bi~tokoknak 8 száma,/'o' primása vezét rómába XI. Pius pá- e nagy ulban rél$zt akarnak venni.

, ké d' '.' "'k ','. ,. ',' .. t . ;', am,elyeknél az ad.Ósság rendezé-", A b k kr es.egYI e, ~,.,p.r~zag.~gzlsz en.. , . ' . pa elé. Ebben a zarándoklásban min- programrnot ár i érésén~ a,za-
ciális,'p'r~blé~~inl!~~o:.'A,ol))a.gy~r'.JöJ~: . ,;:: ..::..~e'o.~~~~~~Jtast.ny~r ,. " den egyházmegye, egyházközség és rándoklást rendező Actio Catholica
probléJDájá~~~S_~~i1k~r~Il~.!c.I~übnagy ~'ugy,:;hogy:,már csak··.3500véd~tL a Katolikus Akció minden számot~ központi irodája (Budapest, IV. Fe-,

. körülte.k,i~t~j~~I~:;;~~~tet~~teL ke)l ~ ~,Sj ,; birtokra. nézve marad fenn: ·az adós- 'tevő ta'gja részt óhajt venni, mert renciek tere 7., III. Iépcsö, I. em. 8.) .
l~het'~fzz~~y~l~,~: \~~~~r~~ a:~sz.e~:.,_ .s~grend~~.~~. ~ü~ségessége, ',.-. ~.' az egész ország egyforcnám oszto- postafordultával azonnal megküldi.
pont:ok~~;~~Il.~~f~fg~!~~~3~Y~~e.Ue. ,él ; '; A ,kormány.o már 1939", január 1~én' .:.: zott abban 'a dicsőségb~m és hirben Mivel a zarándoklásban való részvé~
kormá.~y.t.~.~hhoz.'~ ..m,eggyöz9dés_~ez;·o.életbelépteti ..:... égyelőrea gyáripari ' .ameiy~t Szent István jubileumi évé- telre csak meghatározott számu részt
hogy ,'t<L}<A/·:. ;:0":-' .~:: -,~,; ',:',,~, és, a ,bány~munkásokrao.~ézve"'"'";'! ben az EucharisztIkus Kongresszus vevőt vesznek fel, éppen azért ajin-

' .. ";a~'f~idbirl6k~óíitf~~ iN~~ét~ei/~ kötelező~n a családi, niu~k~bért.Ez j~le~tett.· A zarándoklás november htos minél előbb, de legkésőbb ok-,
. '~'. keirgyors!.U~nia.',; a~b~nal!, hogy mlDdaz~k a mun- 21-én indul ünnepélyes külsőségek tóber 27-ig arra jelentkezni.·A rés~-

,'.'-:~.":...'.~ .C,""''': ;. o, k!"SOK, akiknek gyermekel~ 'vannak, . kőzött Budapestről a Déli pályaud- vétel megkönnyitése végett az El.. '
Nem:..le~~t}lgya~ olekl,csmyelm az?~ egy, varról S inielőtt RórrÍába erkeznéneknökség tudatja ezuton, hogy. akik "
'kat .,az;,:· ~f~,?'tI.~~yeJ.<.ett amelyeketao a zarándokok, érintik Firezét, Cer- egyéni utlevéI1eI nem' rendelkeznek.

l ..' " ' I b l" . .., erre a célra felállitandó pénztár.
te ep,l!es\t~!~ény;.~."l?t e,:epte!és~o ~t~: .: ból külön havi juttatásban . ré- ..•. tosát, Fiesolét, Feruggiát és' Assi- 'azok 8 csoportos utlevéIJel is részt-
,~~~~a~te,~~Jl;.=':"'t:le~J;~un~~~,.{\.,.tulaJd~~~",,\_,~:,,\,~~~.,;·.szésÜI~ek,<-:;-:"t.',,: ..<,,-., "sit, majd több napos" római' tartóz· . vehetnek '8 zar~nd~klásban. ';, ".
JogIlag.' megszerzett "',mgatlanokbol . ' •• .._iil

1
_

o., 5234 ·:'~salád{.:~·ii:::. kishaszonbérletek afuely' gyermeknevelésLo'pótlék" :ni~~
'., céljairídgéh~b:~~~t(terülét~kből.pe~ den 14 éven aluli gyermek után jár.

, ., ' , . A nevelési pótlék kb. 4%-a. a,mun-
dig 3OO0dalád'jutottii;-;"tlanhoz, kabér összeg:ének, .amelyből' . ",

.Ug:;:'~;~i~;~;~;-önáll~':~d'_ ... .egy-~vp:~;5mi:'y6~,~.~k~nt.
\.~:s~gi .egzisztenciá.t:: ",' An~gy ,őszi _m~llkap;~gramból

Addi~::i~j·~~.~~~ii;;"~·:tulajd~nsié~rés m,ég kiemelhetjÜk .' .'
lehet5s~géiiek alapJa'pénzügyi okok-
nál ,fogv,á,'még'" n,ines kel.iőképpen, ;a. sajlójog szabályozását, a rész-

,vényjog reformját, a közéleti'
meg~~~~ ::. :_" ~~ .:.~, :;. összeférhetetlenség és az állás- .

, a} hO~SZllbb ·leJ·áratu:;· kIsbérlet- .•, .halmozás szigoru kizárását, a '.
.gazdasági és· társadalmi élet.

rendszeor utj~n :fog' ,fÖldetjuttat-'~' 'egyensulyának helyreállításáról
nit ~l kisegzi~ztenciáknak. , ..,szóló törvény sZlgoruan pontos ,

, .' ... ;:";".' , ,.~ ." ",...' . ,'., '.. ,.végrehajtását•.
E célból, imár·: if" közeljövőben tör-
vényjavaslattallép' a .kofmány az
ors~ággyülés. e~ét . all1ely szakit az
193Q. ',évL'telepitési .. tÖNény rend-
:Jzer~~~L ~:.- ,'.," >',:". . " .

---Azúj'szabályoÜslényege az,
hogY'a:'300 holdön felüli kötött .. '
birtokok'egyharmadrésze,az 500
holdon'felüli', szabad "birtokok~

nak pedig egynegyedrész.e kis
haszonbér.let~~~l~p.it~!la·céljából·"- Ime, ezek a kaposvári' beszéd
az állam: által .erre kijelölt szerv programmatikus tartalmának kiemel-

.' ",' h' 'K k kedő pontJ'ai. '. ',". '.utján 'igéJiybeve elő. ere en
700.000,' katasztráiis' holdra he-·. A kaposvári beszéd is az áldoza-
esül.h,e.t,J'üok' a.~t, ·a~'szántóföldt.er,ü~',.·" tot, az önfeláldozást. követelő küz

delem perspektiváit vázo~ta; fel a
.leteti.amelynek: ki.sbérlet~kcél~. nemzetellStt, de minden sorábó)

,'o.' jára., v~!Ó)g§~ybevé.~ele lehets~; ;.:.i .kicsillant az erőnek, az elhatározás
gessé.vMikoaz, uj törvényjavas~~> :Qak és a jobb jövő biztos reményé

~;.::~.::;~.:,;;i',{:,;!attat ::~<,~,>,.: ". .- ... ~. ,inek"az .optimizmusa~·· Most ·,.a:köz~

Ot :'SU'?_I_tr· '45.000" >'h8ZheIU' :~z~~én~~n a:a:r;tS~:' :0~~~2~~:~~'
.·,y;>~:{::- IDOl· :'(" ': :-.; ., '. ': :í~~::tkl:;~;~d~eI5ké:~~y~~~~~sa;
EgYutta..l <elő, fogja mozditani a . lliai idők rohanó tempójához méltó

kormány azt a kivánatos célt, hogy fokozott kötelességteljesitéssel.
'.. . ~ ~'~";"... ' .



Endrőd, 193ft szeptember: 1~: Hármas-Kör'ös
"'.. . ,...
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. 18-án az öregkertí Szent:· Imre-isk~:> .
lában és <.l csejti iskolá-b~n,·.<s~ep~'
tember 25...én· a. pdlyákhalmi., és'_
nagylapo:;i kápolnás. is~olában,.ok;..,.

: tóber.2-án a csejti ,:,és~ öregkérti:'
kápolnás iskolákban'- 'oktÓber 9-én ..

, éi nagylaposi kápolnás. és öregkerti
Szent Imre iskolában 'mutatunk' be
szentmiséket.

.. A Mátra .hegykosz;iu~::.~idé·ké~;•... '
ahol valamikor a· legvitézebb i,;rii~~. ·0 :

g-yar .... kit~ály: .. cs~tabard~~ ..·. $"z~ni·, -:.~

László _kergeti e . (.p<?'gár.y., :kun'~be:;:"~-o.,.
senyő -hordá~a t, .: ali .il hegy'ek _lá.~á~~ ..
nál, őrzi a 'szen't' király : "csodatevő~:_·· .
forrását". ~s várja a~' -~p·s~i·::';._h!.t~~~~_::.:j
hüséges 'katolikus .. magyarság;-·'leIKf""· ."
békét és megeúyhülést kereső.·ez~< .
reit a szentkuti kegylemplóm~-<::'~:"<

Méreteiben kisebb ._p~yan/ 'mint' -.<.
a radnai··'lem~lom, ;de ''stirusos:~z4;~~-::'

sége, a környező vidékfesti:íi>p~., .
norámája, a jóságos ferences' ~ atYál.( .' ~
mindenre kiterjed9 gondossága' igen'-;
nagy vomó~.rőt kölcsönöz ;·a·· vere':' ~-,
bélyi kegy templomnak', A -föbb;:at;:'· ..:, ..

. kalommal' előfordult és ,úázak~ézi~k· . -.
.. bizonyságtélelével· kitele·pitett:re~·d-:::-A·,;

kiviili gyóg-yulását·mesiie. vidékek·'··:';:!:·
népét' sel;kentik a ·Mária-üil·nep~k ,,~

búcsús z,lOíndokuljaira>' -::-:..,:".:, ....
Endrőd katolikusai' immár' rriásód~' _.'.

izhen vettek részt. a . kisassz6riyriapi..:'c.:;:
szentkuti·búcsún.. Nagy ldki- öröm~·< .
szivbéli r;1eg-ujhonás, a videk·.szép;· \
ség-eivei dtelni nem tudÓ magasztor 'c

érzelmek jutaJmazták a . :lerándoko~;·::c.;:

kat. Valamennyien azl. _kérték' .'a2::;«
apát urtó! és Szuromi tisztelendő ~ :
urtól, hogy jövőre· is szen'ezzék
meg a buc>us-zarándoklatot, bizto-~
san kétszer annyian jelentkeznek az ,. .
urra. Reméljük, hogy:igy is lesz!·

;.:.....

Egyházi hiradás
. . . . 1

.. .' ~

ranyai István frontharcof.sal. A kő·· könyvelő rk. és Farkas Esz~er rk;
zönség nem győzött eléggé gyönyör- Almási Miklósröldmüves· rk. és
ködni a nagy· müvésznek ,tökéletes Gonda Valéria rk; Adám Ferene
játékában. Szünni nem ::;karó tupssal földmunkás ref. és Megyeri Eszter
jutaimazta a mestert, aki a játék rk; ~yányi·Mih~IY::.földmüvesrk. és
végén meghatottságábari; . könnyes UhrÍn Mária iok, Sí:úrovecz Lajos
szemekkel; kezével csókot hinive földművr:s rk .. és Tóth· Mária rk
köszönte meg magy~r véreinek . e~- Varju Mildós -SZi\Ló rk. és· SzabÓ

. ismerését. A játék végén Szabó Pö- Márifl rk, V;;szkó Lajos. földműves

szi gyönyörü csokorral.· és endrődi I rk. és Tóth Cecilia ·rk, Nagy Lajos
motivumokkal kidolgozott párnáva~ o•• csizmadia' ev. ,ret .és. Kiszely· Erisé'Legények ! Készüitetek::~(::~ove~~:"':~
kedveskedett községünk nagy; szü- bet rk,Gdiöi József földmüves rk, ber 5·i nagy seregszemléré!.'>: ~ ~.
löttének. ..;; j és KmelIár Irma rk, Hegedus Gergely Ugyaaezen él napon azAdi9 Cafo>

A kellemes esti csöndben ismét' szabó_egéd rk.. és KurilJa Eteika, Hca országos Sajtószakosztály~"ka" .
megszólalt a tárogató. Most Kalmár Pap Imre földműves rk. ·és Uhrin toiikus sajtónapot" rende~közsé.
Károly öreg frontharcos adoH elő Eszter rk, Raduska Laios földmüves günkben. . <' .
kunic dalokat, vissi:avarázsolva a rk.· és Gyuris. Rozálí~ rk, Uhrin ...
régnlUlt idők .dicsp<.;.kÜidelmeit. ·Péler. Pál földmüves· :rk.. és Liziczai .Szülők figyelmébe l l\>lgari' isko,<'.,
Amint elm~renglünk II • ·régi, . szép Mária rk, Tóth Jóisef mav s, tiszt- lá nk t6.nitási éve megnyílt. Akik-: a·

,-_o· .. V'I G' II k M n'ezőgazdasásó inunkák. miatt.:·még·-·emlékeken egyszerre megj~·lent elől- i Jeloit ;-k o CS :>:<1 'la il r , .ag·yar -
tünk. a ga,'t...ol..d. a..láqan. N.ag.}'m~g-y. ar·, ,I István· földmevd rk. és Liziczai nem tudtákbeiratni gyermekeiket, .
orszag gyonyorualakJa pIros .feny- Gizella. rk,· Binges. Imre, földmüves sürgősen pótolják. A·· tudás·;és'·io.'-:

. k k' T' . !\". "il cl I k nevelés a· lec-értékesebö;o."rökség··,··ben égve,bellne a cserk.észfiuk: ó-', r . es 11<1<::1'·. 'lana IVlag Olna r , "
D S . - G'- .. 'd amelyet a szülök gyermekei.knek.rusban szava.lták: Iuy voll, -í~"J' lesz. l .r. zenliornyal.: yorgy ugyvc -

'" o k K' ~~ . k~" J' adhatnak. Ezt később .serimiiféle·A .dalok elhangzása után pedig' fe!- r. és OVJCS h,aria r " llmar o-
f f-"'d .OO ,. F k . k' kincsei nem p.ótolhatj'ákl , , .~' .,.

hangzott.a:.Ma,gyar Hiszekegy. . I zse 01 muves· h<. es ar asmsz I. .... . .. :.. ' ;s':-.:o;.~-"
. Majq rrontharcosaiilk.lányaradtak Herminá' rk, Uhrin Elek földniűves Uj harang. A· szentcsalád'kepéf;
elő müvészies(m magyar tái1cokat. . r~~· és Vaszkó iViária Magdolna . rk. viselő haran~link megrepedt. Talán.'

..~angoséIJenzé~ o' fog.~dH} !",jur~k i_ E I h II n v t a k a z U.~ b a n:· il bünös modern családi, élet zilált"
m~_slk ors:a~o:?I~U ·flat ...Ka~omar r özv. Iványi ·L3.josné 79 éves szervi s-Sg-át akarja jelképezni? I ,Timá~ .
IJJ~s csonbgr~d' .f?ka~tOll·t,Itak1 tUI1~-! sziv baj, Hallvecz Pál 82 évcsL1gy- L:1fe és neje Dinya. Veronika _60Q:'
m~nyes aTlton~a~ k ene <A .. ~?IIO~a: i sz~lhi·iJe~;, Oláh László 26 éves (hatszáz) pengő adományt ajánlottak .
sze~ mag~ar .n.?t~ 8.t. .. I~Y0IlY:?ru födőloh, Dei!:> .Imre' .. 4 hónapos, fel a harang ujraönteiésére.. :' - . .::.
organum es. mu~e~z~ el~a~!ils ,~ll1a7 CsercnyeC? . Margit 4 hónapos ráng- . ··0... ", .

ros..tapsra es ..uJ~aza.~r~ \~lkesl:eltc gör~s, Szabó Róza 9 hónapos· he- ... A templomablakokrb' ·~'tÓr~;g':·i/k.Ö~ :'~;
a to?b.. ez~r fonYI ~ozonse?et: ., veílY béih\.1rut, özv. Szel,~i Józsefné vetkező adolnányok.· folytak .be r·-,

Vegul tancos le?-~~.o_km.uvc5,zete- Farkas VíIma59 éves szervi sziv: Uhrin Benő 10, Uhiin.: .. Yendel ~5,; 'o:
be;t s. az Ipar~s ~al~o::.szep e~ek- b·aj, Bencsik Regina 22 éves tüdő- N, N. 2.50; perselyekből: -16~71 --o.

s~a:naIban gyonyork~dott a hadga. lob.. özv. Jainlnik Inirérié· 72. éves pengő. Jéius jutalmaiza . ~z. _Öil&Zes·- .
tosa~. ..,.... . gyomorrák, David Pál 80 éves agg- adakozókat I _ ..: -.. ,~.~':.~
. r,,~usor utan a. flatalsag ket helyen ko..-i gyeng-eség,Babos Istvánné Az Olvasós':'Társülaf. évi' nágy;ni~.
IS tancba kezdett. .; ..Habzda Margit. 26 éves. tUdőgümő- séjét október 7. én végezzük. . ..;.;':"..•..:'

A jólsik-erült nagyszabasu ünnep· kór, BálintIIon? 3 hetes veleszületett .. . ~.." .
ség rendezésében a főérdcm Har- gyengeség, .. Varga Regina 5 óra .. Októberi ájtatossd;ót:-vég~ünk~:":.;~,: .;:
sányi László főjcgyző-frontharcosé. : köraszülöUség,·. Paró'czai Györgyné hónap minden napján délután·_f~C:..~.···

Felillfizettek: Csernus Miháiy apát_Ge1!ai Mag:dol~a 80.éves végeigyen, órákor. . .. . .-.. '-- -'-. ....;:.'~
.plebános 15. P~,t. Dr. Tü~öry J~zsef güiés, .. ~ZV. ,·l~r~asi.ll~;tF!~!~.~I~~é , ;'-: '. ..,. _. - < ••- ;-,: • ;:; :_,: -~,J:I~:;,::.-,~.:::;_,_=.. :~
10 P, Dr, Sorbán Jenő fószolg<l.biró Mra.uc~lk'R.oz~Ila 7?eves.szlvlzom:· .. .-Figyelem I Október "első.': szoin': -j,

ur 5 P, és Szabó Pöszike 2 P. Az elfajulas, Tmn.r Istvan 71 eves szervI batjcí.tól kezdve minden ~szombaton :
a~0n.:ányokért ezuion mond hálás ~zi~,baj'l ~ii1~ár ~L"jos 68 év.e5~ szi~~ . déluÜn n~p-'::;tekta?itás:leszélJ~me'!. o:>
koszonetet a csoport Izom e,faJulo.s, Varga Katalin ! ho Iomban delutan ·4 orakor. NeIncslik '

E[nö,k~ége. napos höröghurut. a leányokat, de .a 'legényeket?: és "; •.
-~--~-'~-~~--~..'. _ . El i e g yz é s e k:. Borg:ula·· Pál férfiakat is kérjük, hogy _ .minéJ :':

földmüves Bokrél EszterreL Márton többen vegyenek részt az.: énekok-
Endrődi népesedési adatoM· Imre napszámos B'lrják EtelkávaL . .tatáson..-. . .,: ' ...' ·~;'o~.~';

a.ug. 15.töl·'s·z·e··pt·'.·.-15..ig'.' '~:' Timár Miháiy fodrász Forgács Ilo" ~. r' .== .'~".;.;;.1.
nával. Duber Vilmos . napszámos . _.- ,'.. •. ..'

kö,~:g? \~~~~eJá~~' :'~~;~.~;ik~~ ~1~~?{~::~~i~~:~:~1~t:l:r~!·' .:.MATRAVERiiltt~<~~
Duda· János .föl~munkás fia. Mihály : minávai. .Szabö Lciszló.·j;ínos köny•
János, J~rosi Pál. földmunkás fia : velő Kenver.es Ef;zterrel. Vai-ju' Bol
Péter Pál, Vinkovics,· Imre leánya ..dizsár föídmüves Vári JuliarlD~val:
Margit, Alt Sándor földmuobls leánya . Radó Sándor ke'~5bdő5egéd Balázs
Katalin Piroska,·. Maioros György ; Máriával. ifj. Mészáros László keres-

· földmunkás leányai Iréri Etei és . kedő Na?,y Erz5éb('i tel. .. Cserenyec:z:
Piroska Erzsébet, Németh' József • János· föidművc$ Varju Máriúva!;
riapszámos leánya Mária Anna, Szí- ; Katona Lajos_ ·földil.üves Rácz Má
lágy; Imre földmunkás leányá.Erzsé-: riával. Dinya :Mihály földmüves Sipos'

K
bet, IYargaF L1ajos fAöldm

b
üves I; [etn~a ... Reginával. <.. ..'

ata 10, ar.;as Jn rus Qor~é:y .i ~n~-~ ~'=_~""'''''~~_';''; __~ _
leánya Klára Franciska, Salamvn
Péter föJdmüves fi~ !:;tván. L:>jos,
Bálint Elek fóldmunkás leán·ya.Hona,
Farkas Imre földmüves kány,,- Aüol·

· lonia Izabella, Hanyecz .Ern'ő ·,kö~sé- .
g-L tisztviselő. leánya. Irma ·.Mária, i Egyesületi hirek. Szeptember 18-
LapatinszkiLajos földmunkás'·leánya I án. -d. u. 1/2 4 órakor Szent Ferenc
Magdoln? l\hrgit, DOQ'i László z~- m. rendje, szeptenóer 25-én d. u .

· nész leánya Hermina, Gyliriézá Lajos I 2 órakor aiOliáregyesű!et, fél 4
, földmunkás leánya Jolán Anna, Pelyva I órakor a Jézlls Szive _;;zövetség
•Etelka fia István, Kovács Endre föld-I
müves leánya; I\on~,· Hegediis Imr!':, NőioGsopo~tia, október 1-~1, cl, u.
leánya Mária Mag-dolna, Knap Gyorg'Y I 5 órakor a Férfi·liga,. októb~r 6·án,

'napszálnos íia József Károly, Timár d, u: 5· órakor a . Jezus·. Szive Szö.
Imre földmüves fia Imre, Sóczó Imre l vetség Leány~cs·oportjai.tartják·havi
földmunkoás leánya Magqolna Irén, .. k 'l' ."

·Kalmár Akos tal1itó fia Ako:> Sán.. ájti!tosságll, élt, i.letve osszeJovcte-
dor, Dávid Sebestyén fia Tibor lüke t. A Leány-club és Leányegye-

,Sebestyén,· Kovács Lajos· szabó fia I sület össz~s bgjainak· megjelenését
István Lajos, Szujó Vince fia Béla, kérjük, mert az őszi· és téli prog7.
Fülöp Elek füldmüves leánya Olga ramm öss2'.~álI:tását ekkor állapitjuk
Magdolna. . . meg! . . ' .. I
• Házas~ágotkötöttek az ., .

·U r o l tá r a e I ő t t: Alt Sándor j 'Külteriileti szellfl!!isék. Szeptember

olvasott fel Lehóczky Erzsébet.
Népdalok és egyházi énekek zárták

.be a nivós, szép előadást.

Dr. Lindenberger János apostoli
kormányzó úr Őméltósága záróbe
szédében nagy jelentőséget tulajdo
nit a most meginduló munkának,
melytől a jövő magyar anyáinak
helyes erkölcsi irányitását és igy a

'magyar családok megujhodását várja.
Kitartást, erőt kiván és áldását adja
e nagy vállalkozáshoz. Örömét fe
jezte ki, hogya hallgatók a bemll

.tató előadáson a liturgikus ének
ügyes elsajátításáról tettek tanuságot.

A tanfolyam sikere és nagy kö
rültekintéssel való megrendezése
Csernus . Mihály . apátplebános úr

.érdeme, aki nagy . lelkesedéssel és
szeretettel gondoskodott a hallgatók
jólét€-röL Lelkes segitőtársai voltak:
Orbók Józsefné, dr. Varga Ferencné,
Orbók József, Kovács Mátyás, Kling-.
hammer László.

Frontharcos disz
táborozás
Endrődön

Agusztus hó 21-én, rendezte meg
nagy hozzáértéssel és· kitünő siker
rel a helybeli frontharcos csoport idei
disztáborozását.

. Délelőtt fél 10 órakor· Csernus
Mihály apát hálaadó . szent misét
mutatott be az Urnak, melyre fel
vonult a helybeli csoporttal együtt
a vendégbajtársak szép serege is.

Mise után a Hősökemlékmüvé-,

nélmegkapó ünnepséggel . áldoztak
a frontharcosok Szenf István király
emlékének és a világháboru hőseinek.

Ai endrődi csoporton kivül a gyomai
csoport. helyezett koszorut a szobo.r
ra. Vitéz Komárnoky Gyula gimná
ziumi igazgató, a központ kiküldöt
te magasszárnya\ásu beszédben m~17

tatla Szent Istvánt, a hősök e~lé

kél és a frontharcos . összefogásnak
nemzetmentő jelentőségét.

A Körös gátja melletti gyönyörü
. liget mentén felállitott szinpadon az

ovodás gyermekek szereplésével kez
dődött a délutáni müsor. A. kicsiny
emberkék, a magyar jövő szines,
friss reményei meglepő szépen sike
rült ünnepléssel áldoztak a fronthar-

.cos eszme nagy gondolatának. A
nagyszamu közönség egyöntetű meg'.
állapitása szerint valóságos müvé
szet. volt a piciny, gyönge gyerme
kekkel ilyen magasszinvonalu
előadást rendezni. Az érdem a két
Óvoda lelkes vezetőjét: Szabóné
Sándor Erzsébetet és Orbók Sárik~t

illeti.
A cserkészek is ki akarták venni

részüket az iinneplésből. Hangulatos,
kedves. szereplésükért sok tapsot
kaptak. Ezután két órás tánc követ
kezett a fiatalság nagy örömére.;

Az esti --.:. magas nivóju müsort
Harsányi László főjegyző ~ frappáns,
szellemes megnyitója vezette be.
Majd felbugott a tárogató a kuruc
idők hangszere Uhrin Imre fronthar
cos adott bajtársainak egy szép csok
rota régi, kedves katonanótákból.

Ezután került sor az este fény
pontjára: Rózsahegyi Kálmán, a
Nemzeti Szinház örökös tagjának,
községünk nagy szüiöttének és disz
polgárának vendégjátékára. Fiának·:
Rózsahegyi Lászlónak "Az almafa"
cimü jelenetét adták elő vitéz Ba-
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;Uj'állami i:költségvetes

.. ,~A'k~ltségvetés ."mérlege tehát: 103.000 pengő bevételi többletet
'.'lühte(·fbJ.; :A-m~r1eg "azonban~c~ak,a:z"'allami':közigazgatás 'I.:c....XVIII.
... feje.zetek ,(és az 'állami' üzemek: XIX-XXVII. fejezetek) egybevetése·
;után ; kedvezőbb,. mert az, .állami.közigazgatásnál 30,192:000' pengő be-
vét~llel szemben\az állami·üzemeknél 30,089.000 pengő kiadás mutat7

'koiik.

1.í' K:().rmáJlyió'aiszt~Ietdjjá ,_, 120.000 P "p
2. Kormányzóság '797.000 P 70.000 'p

>3. Orsz-?ggyülés __. '4,152.000 P 30.000 P
~4. ~ÁlIami adósságok 50,799.000 P '26,829.000 Ji>
5. Áilami közigazgatási IOYllgelJátása 167,096.000 P , •p
.6.~Legfőbb'áliamkszámvevőszék 537.000 p. , p

'!7..[Kö~igazgatá-sifJbitóság 837.000 P '1.000 P
-:':8.' Miniszterelnöks~g '7,840.000 P 560~000:P

';9:'Klil!igyminisztérium 11,480.090 p 1,870.000 P
:10.:Kö.zgazdaságiminiszterP
. 11.:8elügyminisztérium ' 133,036~000 P 12,907.000 P ,
Q2.' Pc;nzügyminisztérium 97,533.000 P 803;731.000 P
13.\IparügYi 'rrlÍnisz\éríum ' , "'11,632.000 P '4,866.000" P

~ 14:Keresk. 'es" l{özlekédés9gyi minisH. :;~39;396:000 P 6,112.000:'P
,15. Földmiv'e!éS(lgyi"minisztérJum 35,462.000 P 10;969.000 P
16.' Vallás- ési közokt.· minisztéúum 97,907.000 P 7;469.000 P
17. -Igazságügyminisztérium ,-34,566000 P ·2,195.000. P

'18.' Hon'JédelmiminisJ.térium 1155,0872000 p , ,; 869;000: p
'19.' Posta, távírda és távbeszelő 84,328.000 P 109,500.000 P
,',.20: Államvasutak 221,597.COOP2266,500.000 P

21., ÁlIami-vas-,;atél- ..és gépgyáálk 49,589.000 P 52,100.000 P
:'22.''Köszénbányászat ,~;830;000:P ~'3,163.000 p
'23. Állami'údőgazdasági'birtokok 3;OITOOO'P '3;387.000 p

'>24, Áll~mi mezőgazdasági' birtokok 5,350.000 P 6;800.000 P
250', S~lyemtepyésztés .- 1,220.000 P 875.000 P

'26. Postatakarékpénzt<i.r "12;596:000'P ,14,177.000 P
:' ",,27.' ÁlIami_üzemek::py~gellátásai ,:,-- .100,055.000 P P

, Összesen:J.334,869.000 P'1.334,972.000 P

;Vármegyei gyülések. Békésvár-'
Imegye" törvényhatóságának kisgyü-
: lése szeptember 13-án, közigazgatási
· bizottsága pédig szeptember' 14·én

tartotta rendes havi gyülését, mig a
vármegyei közgyülés, szeptember

· 29-én lesz. A szabadságon levő fő~

I ispán helyett dr. vitéz Márky Bárna
: alispán elnökölt a közigazgatási 'bi-'
· zottsági és kisgyÜJésen. A keddi
; kisgyülés tárgyszorozatán több end.:
! födi vonatkozásu ügy' is került ,fe':
! Imvizsgálatra: 1.A hivatalos ielen~

tések ,'közzétételének megtéritése, .2.
I községházi _butorok ,javitása és .be
, szerzése,': 3•. az uj birkaakol .. építésé
'nek javaslata, 4. a kocsorhegyi kut-
•hoz, összekötő ut létesítése, köiér-
•dekü' földmunkák végeztetése,5.
,kondorostanyai orvosi lakás építésé
; hez hozzájárulás, 6. Nemzeti Repü
,lőalap támogatása, 7. utszolgalmijog
megszerzése, 8. községi szegődmé

'nyesek jövő évi bérpótJéka, 9. köz
,ségi;orvos,lótartásához hozzájárulás,
;10. kondorostanyai kisutca rende·,
,zése, 11. a, csejti közs~gi iskolához,
·telekvétel, tüzoltó-főparancsnok tisz-o
teletdija megálJapitásának ügye.

BevételKiadás

'zetek szerint csoportositva' adta ki.
'')A > költségvetés fejezetek' szerint

,a köx.etkezőképen tagozódik:

ben'a község képviselötestülete 'ér
demben a kevés érdeklődésre való
tettel határozni nem tudott.

.A' fogyasztási adókról szóló szer
vez~si szabályrendeletet a község
képviselötestülete ujjáalkotta.

,A helybeli Honsz csoport részé
re a község kcpvisclőtestülete sc

! gélyként5, éven keresztül 250 pen...
gő ...évi segelyösszeget biztosit, te
kintettel arra hogya helyi Honsz

, csoport házat vásár~lt.

"A,:m. kir.' kormány az 1938-39
'~vre' súrkesztettá/lami- költ.ségvetés
részletezését tízenket füzetben' feje-

;r.~f:::~\·:~'~;\:. :'.' :Mit::·éllkotott
·:)2SZen;t·, lsteván ~k,irálo/ C~?

,:/B:zt:;._auli· "után ma vágyik a let~port

·';\?~ifff.P2~:~ ': ";:';~.~: ":>.'Maggaror~zág. ,
:, ~.,:f.#É4*ái~d6kon ;;'keh~sitül' 'felhang- vajláshoz. és,.rabláshoz., szokoU, szerb
'~' :~,~tCá" iD.á:gyar: ájka~ori·:~zent· István é~ ,olá.h: ~.kJök és ezek ':p'áiltfogói 'era
.napján"az"ősi katolIkus enek: ~A~, vilag ldelglen,es )m,~zg,~t?l. . .
, ,hoLvagy3magyarok(:tündök lő cSII- ,Szent Istvan mcsose.ges" JobbJ~

'::'iUg'a/kis~dlW vál\ihá" é>~s~águhk'~i~- ,meg~lk?t,ta ~;Ma~yar~rsz~gnak ~;1~1
. tápja~·hol vagy István klraly? ~,Te.. ,e~yseget. Es.ze; es.s.zl~e ' ~:eg~~?Z?-
, g~d~ m~gyackiván, ..gyászos oltozet-dott a,katollkus,hlt )gaz~~g~~r.ol es

,o': héli'·.te ;'előtted' ~irván." '" .. ,nem keslekedett ennek: zaszluJat ke
, ·::-";:i~s{áZadokJn rkerEisztül'csÍlk''-'ősi zébe venni',és'a1ája; gyüjteni,minden
~. ;:ti.iékezC;!L,.y.olt .__ez ~,az,~..'.énejc,.,lJIert magyart. . . .
" 'tartillmáriáltkeserüségét nem~ érezte.Most tud]uk·;csak, l;fnIt }Jelentett

. a magyar. Ép volt az ország,' Kár- haz~nbvallásiegY!lége;'m~ly~tSzeht
, pátöktói. a·tAldunájg,állott a. ma- . Istvan ~!koto.!t. Most, ': mlUlan. 400
,gyar,trón'';s ha; panaszkodott ,IS azesztendo elott a' 'pr?testanh~mus

"" eÓ1ber,'~e,,>in~gis.~boldogabb.:yölta megb~ntotta' sz~rencsetlen ,~ezzel
.' magyar~'-mert" akkör~ ~'inég' me~volt e~n~~,>az ' or~zagnak!:legeros~~b
';betevő;.falatjá;',~zegé!1ys~gében 'IS~ ,~", .-ver~Jet,l,az e~ys~geskatohk~s.·,:al-last.

. . ' ',~, ',' Azota ,.',vallashaboru', vallashaborut.';, ,; ,,*
, ért és. hi\ ,ma nem ,küzdenek is a

. '~-A:ióta:~nagyot::forduIFaz idő ;.-ke- különböző dogmák 'nevében 'fegy-
'" reke iés Jkeresztülszáguldött ' ezen a _verr~l egymás 'ellen a"magyarb.k;de
'. ,,::szererics'étlen\;hazánis. Letörték,tes- 'ei azellentet, amelyniás -vallása

fébölrá<kin~ses Erdélyt, :';az . erdős miatt a magyart a 'm~gyartólel-
. ; Felvi<iék.et,:;a:ring~ .buzáju" Bánátot. választja letagadh'atatlan.' ,
,:';'>'Ezenfiilh:csorikon.:pedig, amelyet 'Hangozzon csak\fel 'olt '~Sz'ékes..;

meghagyott' él ,. nyugati ,gonoszság, fehérváron és ,Budavárában' az ének
"nyomQr,.;:kes~n:iis~g,'és, remfl}y~elenés vegye ajkára az egész :'ország I
:jövő:--letfazour<. ,. .' , . . Sikoltson' fe/az ég'felé:' a: sóvárgó
'\Mil' Ü1ái-;nemcsak a mlJltnak'meg- kiáltás: ,. Hol vagy,01stván ! király!
szeht~lt szövegeként ·enekli. az . or- Téged magyar'kivánl

':szág Súint, István napjának' himnu-, De a vágyódó,-lelkes ~ éneklésIJél
's:lát,:-haneoiannak ,.tartalma 'lelke .neállapodjuhk-m~gI ' ,
érzése(f~jezi:ki" Epedve,,:sóvárgunk .~ Ne,~ csak vágyódjunk'azbk'-után' a
ai első ': nagy 'királyunk szelleme, nagy értékek:titán, amely'eke(:SZ'ebt
trónjánolk erőssége, országának -,di- István alkotott, nékühk"öfökség-ül
csősége " ,és, népének boldogsága hagyott és amelyeket elherdáitunk,
után;·.-;:,,;...;,,::,c.,.·. ',' . henemszerezzük is azokat"vissza.
":;;~N~pj~i~k.7~y~~~~~~ág~-",m'egi~-~it' "Legyen egységes ·a'm?gyar 1~'Ha';
bennünket' értékelni : mindazt, : amit zánk régi területe ne a: sóvárgölt

.Széntdstván.glóriás alakja és az itt..' lörténelmiemlék'legyen'csupán;'ha
maradt Szent' Jobb: alkotott? Néz- nem szerezzük aztvissz<t' valóság-
zÜk'csak röviden. ban. Ennek gondolat.a' irtsan ki
" Szent István' Jobbja megalkotta ki minden széthmást, 'állitson 'ma-

bbberi'u'országban a hatalom'egy- gyart magyar mellé, .kardot kard
ségét::Azelőtt törzsekre szakadozott mellé és ha' van, amiben 'nem :js
a'magyar és niegesett bizony, hogy- értün!.. egyet, de az ':érette való U(1Ri~1 II
magyar magyar ellen ehmeltbfegyvek~tk' harLcban tállDlokgabssuk. e~~mab'st, .J .~R"m.II!_••
Azelőtt hét úr volt a azá an, a I egyen e é en. IS, ·nJté en, egy-
fölött csak kevéssel emelkedett ki házában is ujra egységesa':magyarl Irta: BARTHA ANDRÁS.
élz;elsö"w"eZér."~Szeflt ,Ist:ván~erös Használjunk fel minden:.törvényes
jobbia~l~tÖ'tté--'a'kiskirályok hatalmát . eszközt az ősi .magyar ~,katolikus ". !.;Ur~m,~akinekmincsf;mit'bánni,
és kezébe ragadta a királyi pálcát, Egyház erősitésére és hivcinekmeg- kKellce remeg-ve:éjSLakáznl?

k . k k" • l l' . - . ~Keli-e sikon".va J' arni/ félni,megalkotta enne az orszagna oz- győ7.őoésén a apu ö gyarapJlilsara. "
ponti hatalmár:, a királyságot. "." 'Ha igy aztán egy lesz "kiralyának, --S a virtig" elől is! kitérni?
, Ma: már belátjuk, hogy mit jelen": 'jogara alaH lelkében és szeretetében' , 'Ur~m,akitiek nagy: a vétke,

teU nékünk évszázadokon keresztül ismét a magyar, akkor egy,lesz az K;lp-e illatot s7.ivsebére'?
, a magyar király. Szeméje . szent, és ama széttört birocia!omis, '·amely- ;Aki ablakot' tárt a bűnnek,
,~sérth~tetleri,volt, ki ~előtt meghajolt 'nek határait'egykoron,- Szent Ishán "Szennyétőlhogyaomenekülhet?

·.. ii~Dí'e~J.és:~i>ór;, Szava' törvény' volt; ; dicsőséges jobbja erősité·,':'Ura.m,>-'akit<ta"mtdtja.bántja, ,
'amelynek érvényt szerzett ebben az ' SzóIóklU'l!. .-Hol huzódhllt meg éjszakánl?
országban kard és törvénykönyv. Az elmult évtized '\'itaminkutatú-'S aki oem tud most bánni; hinni,
Most tudjuk csak, mit jelent az, ha sai a friss gyümölc.söknek előkelő '·Hagyod.-e.még véredböl inni?
egy,' ország trónján olt ül a koronás h l . k k" . k '

"királyO-! ::-:", :.. ,'," ' e yet vlvta ' ) tapaoy?gam "so- ",Uram, 'akinek nincsen étke, ;
, ban. ''A,'gyümo1es má már ~nem ;~él- i'Beférhet-e"Hozzád ~bédre'?

S· z'ent István 'erős J'obbJ'a merral- t' 'kl ....,\ 1-:." \ b .
o veze) CJ K, csem~gc WOv~, '· •• an«:m j\ki szennyes s follos a rongya,

'kotta,Magyarországnak területi ~~gy- nélkiiíö,:heletJen kieg~szité r~sze ; B~surr"nhat.e·- templomodba' 7
'ségét:"Európa szivében megerősi- mindennapi táplálékunkna!,. .
h~tte:'::~c-,vezérek által elfoglalt hazá- A kuraszerü. gyümölcs.fogya5ztás ·Uram, Tc' a bűnöst is várod, •
,ját':~'~'inagyarnak, micJ.őn' ügyes. po- ~ mindjobban',terjed, >Iminthpgy.,bővül,~',' ~A,m~gtérőtszívedre záTod l
Iiti~ájával elismertette külföld előtt a friss gyümölccsel való gyógyitás rAki 'lent~halódik la sárban, ,
is a\m'agyar, királyságot és, általa tere és lehetősége is. ,Elismert, KO-'Te azUsmegöleled lágyan I .. .-
;lefektettcLa','nemzetek köztudatába 'moly orvosok értek el' figyelemre-, ",'-,
,a~ országh~tárait. Szent István ke- méltó eredményt a·.gyüniölcsnek' "Endrőd k6zség képvise16testn-
ze bámulatos ügyességgel fonta a tervszCIU, rendszeres adag-olás<fvaL ; Jetének 1938. évi ,'szeptember hó
külpolitikának szálait is és ezzekkel Ha nem is a legfontosabb, .ue;bi- ',7-én' tartott, g-yülésének tárgyai:
belesző_t~e Európának ,népsereg-ébe zonyára a legjobban értékelttuli3h ,ÖregszöH5i postaüg-ynökségnek fel
a "magyart.. ",' , ,. ' :, " ' donsága a. gyümöcskuráknak, hogy. : állitására -nézvei'a -kClzség képviselő-

<úMo!ltAudjuk csak, 'mit' jelent ,az kiválóan alkalmasakate!llSuly foko~: ~ testUlete 1940-:-~~:942 évekre, ,'i300~
"ilyen; alkotó, erős, és bátor 'kéznek zására vagy csókkehtésére. i i pengöt szavaz~',irieg;:évenként.,l;zálli
, tevékenysége; Most,'amikor Magyar" 'Gyümölcskuratartására"'ugyszól j i tási és' kézbesítési .hozzájárulás ci
, ország- sorsának szálait nem ,a mi ván minden egészséges :érett ::gyüJ mén.
'uralkodónk,'ha,n.em!a küIföldnek mölcs alkalmas, de egyik,sem any- I A~,~KondorostanY3hközségborvosi

véres; é~ :tolvaj;' lelkiismeretlen ke- nyira, mint a szőlő, ,melyet nemcsak :állás megszervezését II kózség·~kép

. zei,bogozzák;,Most, :amikor szabad. ,nagytömegü termelésé, hanem keHe- iviselötestülete:kimondja.
, kőmü~es"páholyokb6l ,kinyúló fran- mes, ize és magös' tápér.téke:is.~egye-;-A;,Fülőp Jánoskondorostanyai:
,cia karmok, 'iyáva cseh kezek, tol- nelen kij e löl, ilyen s,~erepr~. lakos által felajánlott házvétel ügyé-
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Diplomáciai
következetlenség
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~. Ötvenéves' a
főpapunk

Négy kereskedelmi' szakmát
kötnek képesitéshez. Az:Ősz folya~

mán konkrét formában intézkedések
történnek a kere..kedelmi szakok
képesitése tárgyában. Négy szakmát
kötnek egyelőre' képesitéshez. E

A cseh-szudétanémet problémá- négy szakmakö2;öU lesz afüszer és
val foglalkozott .legutóbb Chamber- vaskereskedelem. Megállapitjáka
lain angol miniszterelnök. Többek . vegyeskereskedelem fogalmát, körül
közptt: kijelen.tette, ,hogy ..Nagy~,. 'irják müködéstkörét. - ..:- >-

Dr. Beöthy György ro~~~a~Ág~~á;i~:t1;::esk~:I: , .-:·Me:gtörténf~~;~~~~ ,"A
egyházmegyei főtanfelügyelő szentelte fel a szinü iniseruhát ajandékozotta ta-o ft. k&ie'l~ult'~i~~~~i~i~á~i'~~JJ~~~;;

. nyai templomnak: Hegedüs Mátyás " .. ,.' '....
l1agnlaposl· ka'polna's-l'skola't . . alkalinával éraekes ' találko:iá'sá'volt

~ . ácsmester pedig a fájdalmas Szüz . '. ' . . ....
egyik endrődi "tanyai". polgártár-

I· , k" . 2000 ~t . k l szobrát aJ' ánlotta fel. Isten fizesseBens9séges, örömte Jes ünnepel ozseg pengo. s az IS o a sunknak Budapesten. ·.Az':egyik kat.,
ült Endrőd katholikus magyar népe teljes felszerelését, a mintegy 7-8000 meg jóságukat. cég üzletében kiszolgálásra. vátakoz': (;
szeptember ll-én. Hosszú évek fá· pengőnyi többi anyagot. és. költsé- 20000.mázsa magas fajsulyu va, hellyel kinálták' ~~g. Alig ült·.

k l t h • k';, , . 'll It . '(82-84 kg-os)' búzát szálJitott el ötradtságos munkájána gyönyörü a - ge az egy az ozseg va a a. azonbim le, bejött az üzletbe' egy' ,
h k I b" , S t b 11' d'II"tt . t ha)'ó Endrőd és környékéről. Külö-kotására ivta és érte sten ose- zep em er -en e e o mm - előkelő tartásu. de egys~erü pap.A··

ges áldását az egyházmegye fö- egy 500 főnyi tanyai lakos jelenlé- nösen Kondoros. a csabai tanyák főnök a feléje nyujtott kezet tiszte- .~
pedagógusa: dr. Beöthy György tében végezte a szentelés megkapó éjszaknyugati része és a csorvási letteJjesen fogadva' megcsókolta"és ,.
apát ur őméltósága. és felemelő.. szertartását. Beöthygazdák szállitottak tengelyen nagyon vendégét látható örömmel igyekezett' ,

bb . M 'd . '. I" b sok buzát' az endrődi hidfőhöz. aholEndrőd katolikus egyháza uja apat. aj magas szarnya asu e- kiszolgálni. A mi emberünk is felállt,'
bizonyságot tett kulturális hivatá- szédben méltatta az ~adakozók ön. a hajók horgonyoztak. A legna- hogy tiszteletét mutassa.' Ekkor: 'az~~:
sának nemes öntudatáról és párját zetlen áldozatkészségét. a katolikus gyobb mennyiséget a Futura meg- érkezettfeJéje . fordult" ~s·'~h'óri~~~."

l . k I ft' k""1 .. , '. t' biiott)'a: az Endrőd-Gyomai Takarékritkitó áldozatkészségérö. IS o a on os er o eSI' es nemze I jött bátyám?" kérdéssel kezét nyúj-':
.Nincs Magyarországon . egyetlen hivatását: Krisztus tiszta szellemé- szállitotta. tolta és gyöngéden 'megrázta; meg.J';

község sem, ahol a háború után nek. az evangélium igazságainak, a TeJeky Pá) gróf kultuszminisz- szoritotta az ;,alföldi paraszt"' kézél. ".
annyi iskol~t és kultur-intézményt becsületes munka és szorgalom eré- ter lesz Tokaj képviselője.Teleky ~ Endrődi tanyákról, felét te ~nibe-'

létesitettek volna, mint Endrődön anyeinek odaadó terjesztését. Pál gróf kultuszminiszte~reJ szemben, rünk. "Én meg Egerből~+'moíHlta:'~:
katolikus egyházközség. Szentmise után kétszáz teritékü senkisem lépett fel II tokaji kerU- és barátságosankő~zönve ~.:, főnök~' ,

Tizenöt elemi iskolai tanterem- közebéden vettek részt a megjelen- letben. Igy a tokaji kerület egyhan~ kel együtt továbbment;'; hogY.~i8;;
nagyobbitást. külön-külön tanyai tek, kiknek soraiban ott láttuk báró gulag' Teleky Pál gróf kultuszmi- rendelést felvétesse. am~ly egy püs-·~·
körzetekben, kilenc tanitói lakás, Maasburg Alfréd szolgabirM, Dr. nisztert küldi be a parlamentbe. pöki cingulusra szólt . ~ . ' Erre' m"ái~:
monumentális, emeletes Népház, I Tüköry József nagybirtokost és Az iparngyi miniszter uj ipar-, az alkalmawttak is mi~d észrevették :
polgári iskolai tornaterem, Szent családiát. aki az iskola szép telkét politikai intézkedése. Az iparügyi a nem mindennapi vendéget és kezd~:;
Antal szegényház épitése közel fél- adományozta, dr. Ringbauer Károly miniszter azon elhatározását,- hogy ~ékegyinástól cseridese~;·~€taeiÓi'ii<'.·

ld k· , királyi tanfelügyelőt, a község elöl- ·az összes' eddigkiadott iparigazol- . .
- millió pengő á ozatot lVant. ványokat felülvizsgáltatja ; most a nevét. Ekkor sugta riieg:az'" egyilt'~

Az alkotások hosszu sorozatát . járóságát. Kelner Imre biró és dr.. zsidótörvénnyel kapcsolatban· ugy segéd" a mi polgártársUóknak';' is/
betetőzte és hosszu időre befejezte Tóth Gábor jegyző vezetésével, az intézkedett, hogy ujabb rendelkezé- hogy Kriston egri 'püspök" 'az '~gy>.
az uj nagylaposi kápolnás-iskola ha- egyházközségi képviselőtestületet, sig uj iparigazolványok nem adbátók szerü pap. A mi endrödi'f:estVCSHhík:;;.li
talmas épitménye. a tanári és tanitói kar. s a község ki. A' miniszterfenntartotta ma.gának nek ugy . befelé 'es~ébe jurott.::ai~'

vezető rétegéne.k számos tag);át. a diszkrecionális jogot annak meg- . . . - .. .,., "
Nincs több iskoJáraszükseg - itélé~ére,hogy egyesszakmákban a ' amit: már régóta' \'all, hóg-y"a .:léiito':~~

mondotta e cikk irójának az apát ur, Az ebéden Csernus Mihály' apáto. köz érdekeinek megfelelően enge- likus' egyház papjai sohasem -nézik>
- mert Endrőd tanyavilága 2-3 plebános és Tükrös József nagy- délyezhessen iparüzést. A két intéz- le' IlZ egyszerü parasztemberC c~~k':
kilométernyire iskolát talál min- birtokos mondottak lelkes, nagy él- ke~és ~zorosan ?sszefü~~.a .kézm~-. azért, mert sokan'fitymálva'fu(jdjAIC::'c
denütt. jenzéssel fogadott felköszöntőket, veslpan kamarak felalhtasaval· es, . t . . t h' . ,.. -Ct" 'É' ";k;' :.

majd a nagylaposi munkáskör el-,' azoknak előkészitő munkálataival.' . ez a szo. ogy.•parasz..•~ . s:.~~:"
A " k l é 't' 'hz aNagy k d hl " .~.. .,c•... - .•. ~, ··lönősen örömére szolgált hogy;'"egy' ,

mélt~s~i~s ~~Iá:-l e;; eKöz~ktiitás~ :~h~~~s~;t. k:~~r~f:z~n:~d~ss~~ .". A·m.aöarA'7gY~'rfPblfrl-ftlehrmef~ls, '>pij~pÖ~~'k~ié'J~~:~~1ir-~l;bli:.~i~}é:~~
1937. evben. z Ipar an e aszna t· . t tfl "b' t:' l ' . • t.·-;··i'··,' '1'''''~k~

úgyi Miniszter Ur 8000, Endrőd gáért. . nyersanyagokértékú1937-b"en1.47· e e.. : a.n. ~e e, .mm_ .az ~~ysz~~, ....::
__________________________•• . milliárd pengő, mig aZ'előző évben' falUSI 'kaplan. Jo!esoen:~ereztetllé.,·_

1.32 ~iIIiárd.peng§, volt. ,Az ip~rban " hogy'a ködmőn él! ;guba\:'mögötl)js:S-~
briltánia és más országok is elke-' alkalmazott munkások' átlagos' lét·: lélek" vail~ ',' ):!,:··~..:.:'~i;.;:j{'1:. ;'~;;!J~~:~;,,'l~7

,rülhetetlenül háboruba sodródnának, száma 2i5A87 yolt, .mi~ '~936-~an' ... _.:. - _.. ::'.::: ~:, T~nyai ;"~\~~f
ha kisérlet történnék a csehországi 246.269.Szemelyzeh· kladasok osz- '- i" . H , •• ~' ••" j: "; ~}>'

, szege 1937.ben445.08 millió pengő --
kérdés erőszakos megoldására. . volt. Az egyes iparágak között a· .. Oroszországban 'mafo,at kap'.>

. Emlékezzünk csak I - Félé" előtt .' villamos iparban. keresték a munká- nak a tehenek.:.. Rfgából jelentik -i ,~
a 700 éves önállóságát féltékenyen sok: 1765 pengőt, mig a legkeve- ,A:.Vecsernaya -,Moszkva~v;.:ciinü~~~

őrző Ausztria ,.eröszakos közbelé~ sebbet kö-~ .agyag~ és üvegiparb~n: ~ szovjetlap....;szeri~t,a ...vql:o.shjl~yg~~i-"{l'
pésre" letünt il tört6nelem: szin- 875 pengőt.~.' Az:! előállitou ?sszes' : k:r?let~~n~a~dá,lfo~ó::.m1~~öga~~~~;:i~

iparcikkekértéke" 1937·ben' 2,89 s,agl r9mb~lok .a. te)gélzd.l:lsa~o~~~9!;
padáról. , milliárd, pengő volt,. szemben· az titokzatos; allatbetegségeCter)eszt~t~~:::

Akkor Anglia, Franciaország;: s a' 1936. évi 2.58: miiliárd pengővel. ' : ~tek,'aminek.-.";köv'etkeztében-'a:telíe!':({~
többi nagyhatalom is : némán hall- '. '. .'.' . . J E :, nek fogai: kihullottak.}';;-;Miutánr~z!ir-,. .. I Eger városa ünnepe. ger. a 'lIt k . f I'It'k,' . .,.,gatott es nem fenyegette meg-a - - 'I ' k- d l "'k d' ... a a orv~so .. nem(...~ a, .a.....P·,m.~g(··~_I'?·:,

_ . ". . .' " t~rok. el em . ,uz .e..me Ics~seg~s relytélyes ragály., nyitját,:,s, k~tseg,.~
Fuhrert azzal. hogy .,az egesz vlla- vegvara a'vI1aghlru magyar bIkaver b' 'tt' d'k':f" h'" f '1"" '" '

'got sorompóba állitja ,. ellene."' ter~ő~;záJ~szeptember 25~októb~r, m~ed~ak;~k~ ~ü'fo;;~:Jk!tXkes~t~~~:T
. Csehország önálló államilétét. ha- 2 koz~tt ~nnepl. hetet ... r,~ndez, .A.z a tehenek számára~JA flap.':.siei'int.~;i'~·:

talma~ és értékes nemzetiségi' terü-' . ün~ep~' het '. 'sora~: ·~~me.z0g~zdasag" kísérlet fényesen ,beváll :., a.~tehene~'rj'
leteket •nagyon is' kétes háborus g.r?molcs, bor. sz?lo•., .Ipan. .~u~t~- .megelégedellen .kérődzne~. müfogailc•.ti:

rahs,keref~edelm' •. belyeg. ~Ia~hta- seg~lyévrL A példát olyan:.eseteR"" •.~
szolgálataiért kapta. Egyetlen csepp s~k.mutat}ak be,~mmdazt az.e:t~ke!. .bel) is követni fogják, ··;.:é!niic!'ől1~:;-,JlZ~~·:
cseh vér nem folyt a. féltéke~ye~.me!yetez afel~!> magyar.orszagl -:a-.. :állatok'" bármely~ :ökból'" Ii~lIáttálF'eI-""':1
őrzött uj köztársaságért I :-És most. . rps felmutathat;· E~er. va~?sa mm- fogaikat. )~.:: . U {'~,/,~;};;) ~ if:I~~.+~~)
amikor arabigában görnyed!? nem- denkor a magyar elet elso harcvo- , ., ... - .. ~ .. ': ,. , :.. ;~'?-,

-nalábari állott. Valamikor a kultura l Esknvő a cirkuszban~ Bomba:y~::~
zetiségek népszavazást,' azaz ' 'sza~ h k k b'l' I '·k····A l' b" (C . I' \' ~.terjesztés ~s;. arei :,eré?y.e '; tett~: o." J,e en I •. :--:.,co. om ~)I';::. .eX ~n,~·:.~::
bad rendelkezési jogot követeltek'nevezetesse. ma gazdasagi fe)lettse- EmpIre ,CIrkusz blrkozo: rlng)eijen:;~j
London megfenyegeti Né~etországot ge és fürdői av~tj~k ? ~sonka.; Ha- esküdött örök ,hüstget.J7.K!?8.}~9.~~'1!i~
fajtestvérei támogatásáért. - Ez az~ l~gnag!obb ertekelVe. Az unn.e- a. po~on.Qo~ ~e~e, ,az. onaster~et\J;::,~~
poli.tikai következetesség?l' PI het egesz tartama alatt az orsza~ amenkal,blrk~zo es .:'~Ieanor I~,an~x.,.-"

minden részéből .50%~os meneldlJ orosz arllstano. Asportkedvelo ,ko;".: ~~

•kedvezmény teszi lehetővé a nagy- zör.ség teljesen ,megtö)töUe a,~itkus2w~J

;multu és nagyjövőjü ,m.agyar válOs néz~terét. A szokatl8n'esketés.~:l!~et~5ö)
megközelitését. Az ünnepi hét sze~- t~!tast Co~~mb~ helyeltes, : !.o~Hr~;.;~.;~
zációja, hogyezalkalommal kerul konyvvt?zeto)e, vegezte.' A~vplege~y~~:r;
,dőször' bemutatásra a világhirü egri az esketés' alatt kifogástalan frak~ot?4:t

hikavér városi márkázásban, Nagy viselt, de a' 'szertartás ' befeíézése'<~
borvásár éS,kedvez'!1ényes borvá- után birkózó trikót öltött és az 'eske~",:t1

sárllisi lehetőségek. Erdeklődé~re a tés szinhelyére visszatérve;'.: egymá$~':}~
:l'endezöségi irodák: ,Eger, . J:.rsek után:háro~ elJe~f~l~n:Aiaqalmask,~~;0~
utca 13 Budapest Blaha LUjza tér dott., Az uJdonsult menyecsk~.JeISe-.:~;
l-3 készséggel ~zolgálnak részle-' sentapsoll.a'· 'néző~ére~ :·!é.ii~.';)tYő~~:~~~
tesprospektussat - ;.... _. ""zeImeinek.. "';·" ' ....' ;~;,:c"~-'._;,:.,.:~-,..::·.~:·;...j:

Nem. tudtuk elgondolni, mi lehet
:, az oka 'annak. hogy Endröd lelki
~ pásztora: Csernus Mihály apát ur.
! nem n forró nyári hónapokban. ha
\ nem most, szeptember esős. hüvös
} napjaiban' megy üdülni és gyógyke
~~ zeltetni reumatikus bántalmait. Tá
~/ vozása után tudtuk meg. hogy fő

l papunk szeptember 20-án' tölti be
~ ötvenedik életévét. s azért utazott
~, el, hogy kikerülje barátainak, hivei
;' .nek tömeges gratulációját.
r Nem akarjuk megsérteni érzé
l kenységét azzal, hogy értékes mun-

káját ismertessük. E lap szük ke
retei közzé nem is szorithatjuk al
kotások tőmegétől ékesitett ,Idki~

1~. pásztori, közéleti és kulturális mü-
j' ködésének hatalmas területét. A Jó
f Pásztor irgalmas kegyelmére bizzuk
~ 'önzetien; áldozato; munkásságának•

kellő értékelését és boldogitó ju-
~ talmát.
" lsten éltesse sokáig mindnyájunk

lelki hasznára és örömére I
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Fömunkatárs : .
CSERNUS. MIHJÍLY::.

HIRDETÉSEK'
ENDRŐD.OYOMAI

TAKARe~peNZTAR R·~,

ENDRŐD

Fiókintézet : Gyoma. TeJ.: Endrőd 2. '..
FoJyósit rövidlejáratu mezőgaz

dasági kölcsönöket; Elfogad fel·
mondás nélkUli betéteket a leg· _

magasabb kamat mellett...

KITENYÉSZTETTÉK A TÖKÉ-
. LETES BUZÁT. LondonlJóJ jelentik:
. A cambridgei növénylanulmányi in~

lézet 'liz éví kereszlezés," kBer yész- .'
IéI' és kisérleiezés utján előálli!olla
a tökéletes buzá I" Az uj buzöfaj fő

előnyei: l. áilaglermése 10 száza
lékkal baladja meg az eddig hmerl,
legtermékenyebb buzáé', 2. sza Imája ,c

tizenöt centiméterrel rövid,bbés'
jóvlll erősebb, mint más buzafajtáké,'
ennélfogva a leghevesebb .szél yagy .
esŐ sem dönti meg,3 ellenáll a,
rozsdakórnak, 4. lisztje kfilönösen
alkalmas akenyérsOlésheZ. '...

Népházi .' Szövetkezetben kltünö-:,
friss árukat. olcsón kap. .' /,:.

Endrődön a
PIRCTER közelében ,; :'!

h á z a t keresnek, vételre. :",
Jelentkezni lehet' a kÍlid?~"

hivatalban;'

::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::~:~:::::::;:~.. ',

. ~' .. '~"':

...........................................................................................~.....~...••... ,';.:

................................................. , .... '; .1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••;

II Katolikus Népszövet~·-:·
ség TemetkezésI ."
Segitőpénztára .

:.: ~

utján mindenki könnyíthel azelhalá- "
lozás mialt jelentkezö gondon, meg- '

nyugv~st szerezhet magá~a'k és .; ..
családjának. .

Iratkozzék be tagul,
Tagfelvétel és'a dijak befizetése az', .•.
Endröd - Gyom()i Takarékpénztár '•.
Rt,-nál Endrődön, Tag lehet minden

llt-65 év közötti egyén. .
Orvosi vizsgálat nincsen I

Legkissebb havidij 50 f.'

Eladó ház Endrödön Széchenyi~.

utca 12 szám. Értekezni ugyanott.'

,,1\7. Egyházmeg!,.lei Hatóság
1238/J934 sz. engedélyével."

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WlI.LTHIER GYÖRGY

............................................~ :

Kongorácz János
Törökszentmiklós.

---------.....--

programjának keretében élZ. ip<lrnak
már eddig julaloll megrendelések
az érin lett iparágaknak a kÖleJmul'
ban még csökkenő termelését ujból
növelték és ezzel a csökkenés to:'
vábbgyOrOződésének gálal velettek.
::::::::::::::::::;:::::::::~.:::::::::::::::::::::::.

Rendelet '. készül az
egységes piaci

helypénzről
A Gazdasági Híradó jelenti:

. Régi bonyodalmak kikűszöbölése

céljából a Iwresl(edeJmi minisztérium
rendeletet tervez az egységes piaci
helypénzdijszabás bevezelésére, ame
lyet a városok és községek lélek
száma alapján ·egyönletUen rendezné
a kérdést.

Eddig minden város és község a
minisztérium jóváhagyása mellett
önállóan ál1apilolla meg a helypénzt.
Ily módon azonban sok!\zorelőny~

telen döntés történt ugya városok,
mint a kereskedök szempontjából.
Remélhetö, hogy az egységes hely
pénzdij~~abá5 véglegesen' rendet le
remt rbben a kérdésben és megfelel
majd a községek érdekeinek, (O. H.)

HEGEDŰ TllNITAsT
.rAII a I. '

Kappel Károly;

6 mO daSagi ára a2 utóbbi időben valamelyestIZ orszuaos~' ez Dal emelkedett: A száj- és kOrö.nflljás

lamaraJeIBhleSe~amező· .miaU lezárt vidékekenaz állatérléke-
... ,. .' . . 'sités csaknem teljesen 5zUr.etef. A

'. ,":::~' aaZdaSaU' h81UZel8rOl ternlés ~rtékesitésének megindulása
következtében . az .adók befizeiése

A~ez6g~zdaság helyzetéről szom· fokozódik. Aföldárak és haszonbérek
· ";: balon\adta,.: ki ,az Országos Mezö- vá"ozatlano~, habár az irigatlanfor-

gazda~ági Kamara szokásos havi galom megcsappant. Unnep81ueSen fOgadlaM a
Jelentését,amelyből megállapitható, :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: nomzell" mUlIba "ÖZDonl' hogy, az elmult hónap' rendkivül n n
csapadékolI idöjárása sokat ronfoll . Százhusz millió OIaSZOrSzágbOI haZalOrO

. a':,~ezc5gazdaság helyzetén. Az eső- J"~I
zélek beAlItával a még keresztekbenpengővel növek- lanUlmánUCSOpor Ju
l!.<Iiu(8gokban á'lIó.li~abonák rélizben A Nemzeti Munkásközpont "Be-

<" Iric.iráztak és. ennek folytán némely szik az idén a csülda Munkát" szabadid<5szerve-
,;.: helyen' jel~ntős kár mutatkozik. Ked- g'~zdák jövedelme zele és az olasz Opera Nazionale

vezOtlenOI befolyásolta az idöjarás a Dopolavoro hivalalos szabadidő szer-
':kUloribe~'isgyengegyUmölcstermés,. A Magyar Oazdakutató Intézel vezet közölt c:3ereakció keretében
: AgyOmOlcsöt",kDlönböző gombllbe- most közzétett jelentése szerint a vi- 200 fönyi munkáscsoport utazolI
tealég~k <' pus~titják(A szőlő sok lággazdasági helyzetnek 1937 ősze liznapos tanulmányutra Olaszország

"beIY~I1,-:.m~grepedezell és. romlásnak óta tartó rosszabbodasa az utolsó ba.
,~: in~~~~t";'SrEgy~e~;zy'i~~keken a.: magnak.:bónapokban . is folytatódott, bár a A vitéz Marion Béla országos el
,.-e., liaayo(t ~:Iu~ern.ábanés lóherében i, . hanyatlás titemejelentösen rtieglas-' nök vezetésével kolföldön járt ma-

tetemes károkat okozolt az esőzés, subbodott. Magyarország gazdasági gyar munkások fegyelmezett maga
deártotl .adohánynak .il. Általában helyzeiéI a mezőgazdaság kedvező lartásukkal és nagyszerU féllépésük

:- el~I,egilelte.a,z,idöJárás a kapás- és heJyzete' és .a .nehézíparok igen jó kel mindenütt a legnagyobb' elisme.
,.,llkarmányoovéJ:lyek .' fejlödését J . ,de foglalkoztatoltsága mellett a fogyasz- rést kellelték, Egészen megkOlön
-' ezzel.: IzembenrendkivOl megnehezi- tási iparok átmeneti csökkenése jel- böztetel! fogadtatásban voll részük

t.ite 8.8zénakészilé$t és a betakari- lemzL Amezög21zdaság pémbevétele Mus!!olininél is, aki az utóbbi idő'
_~<,tb~~; ·ugY•. ,:,hpgy.. a, .szénában töb~. az. 1937/38; gazdasági évben 6%· kal ben nem fogad. idegeneket s "hogy
';heJyOtL30~~'-százalékos kár IS nagyobb volt, mintegy évvel korab- benneteket fogadlak _ mondolta

'; mutatkozik., 'Visszavetetle a sok eső ban. Az 1938/39. ,évben a bevétel többek közölt nekik _, ez azt jelenti.
akukoricák beérését., A burgonya emelkedése ennél elörelc:ilhatóJag jó- hogy nem idegeneknek tekinllek
az ,idérikevéspé.·lesz alkalmas a téli val:nagyobbJesz. -cA gabonatermés benneteket, hanem baráto,knakl"

.~ .liadásr~~.,A\ n;pcét csak kevés helyen . a tavalyinál' 300wkal, az ötév átJag- SttlfaCC6, a fasiszta párt főtitkára ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::':::::'
tudták elvetni, deah(}:1 ez megtörtént, terméseredményeknél pedig 20'/. kal, pedig a Liltoria palolában jelentette Rkarja busz fill~r""i;i~
Iz~p~,~kikelf. Az"elv.~telt biborherék nagyobb. Emellett' az is javilja aki vitéz Marton Bélának;. hogya', rel . drágábban .el..,;;
il _szépen keltek 'és _erős fejlődésben mezőgazdaság helyzetét, hogy az Nemi~tí Munkaközponl "Becsüld a
vannak: A· nyár derekán kisült le,. _0Iajl)snHlgvflk..,hoz'!ma".3§~Jo~k~.L-.,na- Munkál"', szabadidő ._ szervezetének. .' adni a buzáj~t?

:'aeIOk·~ttJra~ki~öld~lIek'.ésJgf"az:,6sz . gyöbb' az elözöévinél és'bogy, a látogatása' az olasz:":"magyar baráto' .' Keresse fel • . ,. ..' .,.. ~,"":::
· folyamA~,"&8zdag lege.lőre van kilátás. takarmány~. és a zöldségtermés is ságnak egy jelentős állomása. vitéz Baranyai Istvánt ....

,A' ~~épiés befejeztével a helyenkint kedvezőnek igérkezik. Ha feltételez" Az olasz sajtó is részletes cikkek- az Endrőd-Gyomai Takarék-
~.zlelt munkáshiánymegszUnt, de a zUk azt, hogy 87. 1938/39. év folya- ben számol be a magyar munkások- pénztárban, m ag a s .ára ~/i."

:,~ ín~nká;ök "fogJalkoztatottsága még má~"az' '938. augusztus .eleji árak ról, akik lanulmányu1jukról vasárnap ad érte I .' ";., ,
. , I' lő t k á'á k ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mindig .' ki~ ég I , mer so m sIr - maradnak érvényben, a piacra e· este féllizenegy órakor érkez,ek meg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
nyu",.munkaalkalúm ls kinálkozik az rUlő gabona értéke 125 millió pen- a Déli páJyaudvarra,' ahol ugy a ha- Az Endröd-Gyomai Tllkaré~-:.
ut~pltéleknél" vlzszabalyozásoknál és gövel lesz nagyobb a tavalyináJ. tóságok, mini a társadalmi és mun- pénztár R.-T. m i n d e n f ~ ie .
I va.utnáLA mezőgazdasági mun~ A 8zarvasmarhavágásból származó kásszervezetek kikUldöllei ünnepélye- g a b o na n em űt,;'
-Ulok:szociálls viszonyai az utóbbi 'pénbeYélel az <uj gazdasági évben sen fogadták őket

. magas piaci áronhónaPokban bár lassu,' de fokozatos előreláthatólag körűlbelül15=20%-kaJ =========-:== v á s á r o l!
jlyuMst mutatnak. Több gondot for- kisebb lesz. A mezőgazdaság valB-
dilanak a gazdák .. a cselédlakások mennyi bevételi forrását átvizsgáJva,

· .plt~sére' 'I ennek, valamint a gaz" a mezőgazdaság pénzbevétele az
· daláaiviszoilyok általános javulásá- 1938/39. gazdasági évben előrelátha

nak tulajdonitható a munkás-egész· (ólag kereken J20 millió pengővel,

· daÜgyéfokozatos'javulása is. A fér- I20f0c kal nagyobb leu,mintaz el-
·fi·naplzámbérekaz előző hónaphoz mull gazdasági évben.
hasonlóan 2-3 pengö., között,. .mo- Magyarország kU Ikereskedelmi for
Joanak••' _. Ennél' 'alacsonyabb; vagy ga Imána k 1938. első negyedében
magasabb bérek aránylag ritkán for- megindult csökkenése az 1938 má~

dufnakelc5. Az arató· és csépIö- sodik negyedében )olytalMotl. A
munkAlok . 161 kere.tek a nyáron pénzintézetek belétállománya a már~
.~onkint: általában 14-18 q gabo- ciusban megindult hanyatlás ulán
nál. ismét számollevöen' emeJkedell s.:. ~:: "

Az állateJ{észségOgy uJabban némi Iiquidilásuk és mobi1i!ásuk a 400
javul41t mutat, . mert bár a száj- és milliós belső .kölcsön első, 125 mil- _
körömfájb terjedése még teljesen .Iiópengö, össiegU&""tr~l,l~he~ának

n.ri{'állt: meg, a betegség lefolyása julius i5-én' tÖriént lejegyzése ulán
enyhe; elhullás csak szórványosan is igen kedvezövolf. A Jegybank
fordul. elO. Dunántul a száj és kö- devizakészjele az utolsó hónapok
rOmfáj.' mar BzUnc5ben van; Egyes során is emelkedell. Az ipari mun
belyekrőFi sertéspesIIst, sertésorbán- káslétszám a termelés csökkenése
101 •• baromfikolerát jelentenek. ellenére lovább em.elkedet! és mind

AI ~rtékelilé.tekinletében nagyobb junius végén,. mind.a második ne
fennltkadáeok ninc8ene~. A nagy- .gyedév átlagában ujabb csucsponlot
m~rvtl '. buzakinálatot ft Futura . már ért el., Igeil valósiinfinek látszik,
jór.!lzl levezelle és' a ,szállítások hogy a konjunkturavis8z6hanyallás
fol~ak'.N~niétoriz~g' és. Olaszország kismértékfi s r.ö,vid.tarta/mu .lesz. A
rtf~.:: A' vágÓmarba és a' hizolf.serlés. kormány nag~8z~básu);é;uházási



..~

Endrőd, 1938. október 15.Ara 10 fillér

m
II~'lo.l

r. '

fOL YÓIRATÉ S SZOC I ALPO LITIKAIHITBUZGALMI,
,._.- ._---

Elörizelési ár: ne~\:edevre ,30 fillér. feieiős szei'kes!.tő: ~ l' r d~J H e t é li e k e t
Ma' , l 'I ; .> "" ;. W A L T ti I E R G Y O R. G Y , "
Jll e <> J c e II I { llJ.ncLn nOlldp 15-cIJ, ", ~ l ..•• ,' • 1.' ., ' ... ' ~ ., keJvezlllenyes teltetelek mellett közlünk

, ' , ::>z .. r;(e~zto~eg e~ "lddohlV111al: Enqro<l. ::'zechenYI u. 2 sz. •
1?J~0~l31im!9S2Jm2:m:a~Nl2.!N~~f.g~~~~ 231.!j '2mi mg~~~-m.g;n[tj~~~~~~m:9Ii?IDl~~ew

pr. berlini négyhatalmi értekezlet
a szlovák népszavazast követeli

A bécsi rádió cseh és szlovák I francía kikűldöttek előtt sem.
nyelver1 ismertette a berlini négY-j mert az, angolok és a franciák is'
hatalmi értekerietnek a szlovák véglegesen akarják elintéznl a
ügyaeii pénteken hozott határo- cseh és szlovák kérdést, már pe-
zatát. Eszerint a zsolnai paktum dig ennek a kérdésnek a zsolnaf
nem jelentheti a végleges dön- határozatban körvonalazott du-
tést a szlovúk kérdésben és nem alisztikus rendezése nem ,igéri'
tekinthető a szlovák probléma kü(önösen a szlovák probléma'
végleges rnegolcásánek, hogy sor- végleges megoldását. Németország
sát véglegesen a csel1eidlez ld-, - mondotta a bécsi rádió' be-
vánja-e kÖlni vagy más formá- mondója - a többi nagyhataJom- ,
ba'n' Idvánja ·eJdönt~lli. A zsolnai mal együtt köv·eteJi, hogy 8zlo-'
határozn tok, amelyeket nia a 'venszlt"óba'fí<-népszavai'ásr-:tendel....'
négyhatalmi bizottság elütt Ber- jenek e! és ez a népszavazás'
linbe~l iSllle~'tettek, nem ta~áltak l, Ic.~z m~jd hivatva ~églege,sen el
tetszeöre me!; az angol es fl dontel1l 8z1ovenszko sorsat. '

LEGUJABB

látnak, rnegoldásra jutnak a nehéz.
problémák, De akárhogyan is
lesz, az igazság szekere dübörög
ve indult Illeg' a hazugság orszá
gában, felkapaszkodtun!-t reá és
nem engedjük onnan többé le
szo rittatri i magunkat!

dulást a magyarsággaL '
Mi egy talpali'l Unyi területet

sem Ilivánunk ~ máséból, de ,.
"az igazság jdjátszása, meghami
sitása ellen küzdeni fogunk min-,
den erőnkkel, minden eszközzel" !

Ezt érzi és ehhez tartja magát
mi nden magyar. '

Vissza mindent!

Lapunk zárta kor vettük a hlrt, "
hogy a IWllJ:íromi tárgyalás a
csehszlovák bizottság makacs el- ,
lenszegülése miatt megszakadt.
Kánya Kálmán .Itülügyminiszter
tudomására adta a cseh bizott
ságnak, hogy a l{ét bizottság elő

terjesztéseit álhidalhatatlannak
látja s azért a magyar lwrmány
a müncl1eni egyezményt aláiró
négy nagyhatalomhoz fordul igaz
ságos követelésének elintézésére.

l\\i.1t egyik lengyel bp irja: Be
nes (>!tiipt, de ross7. szelleme to
vább kisért. A ha~2.lma8 német
és l(;llgYBI hadsereiSekkel nem
mert szembeszáilaoi, most azt
hiszi, hogy a Ir;csiny trianoni
csonkaország igé'lyeit - fclfegy- ,
verezett hadseregére támaszkodva
- kijátszhatja. ".

Bizton reméljük, hogy az igaz
ságérzet nem halt ki még a ve
zető politikusokból ,és elégtételt
szolgáltatnak ~ rr.ag9arnépnek is!

GsehsziDuákiától,?
ft mag'ladaltt:.:. teri.ilet~k lakos

sága 810.000 magyarból, 145.000
sz\ovákból, 35.000 ruthénból és
57.000 németből áll, E számban
már a Pozsony és a nyitrakör
nyéki vegyeslalwsságu terÜJp.tek
is benne vannak.

Ezek a követelések azt jelentik,
hogy Magyarország 10 millió la
kosságára 300 -350.000 szlovák
e<:iílék, ezzel szemben az uj 8z10'
venszkó és Rll~zinszkó 2,5 millió
lalwöára 150.0~O lIlagVM jutna,

,"'z olasz és' Jengyell<:pok nap
ról-napra erős hangot adnak a
magyar követelések jogossága
melleIt. Erősen elitélik a cseh
lwnnány fondorlatos tevékenysé
gét, hogy minde11módon ellenát
lásra serkentik a lIleglJlzI)tt "szlo
vák-küldöttséget". AJ. fJltt0ber B
án előterjesziett CSt,~-J,' ellenja
vaslatok teljesen ellensl';;ülnek a
magyar Idvánságol,nalc egyetlen
várost sem akarnak vissLadni az
:myaországn<!R. Ugy lát5zilt, hogy
négyhatalmi kőzbelépésre lesz
s:L:ikség. ,Sajnálatos dolog, hogy
akiket ezer éven át védtC~\k, tar
tottunk és nyelvében, nenJi:ci.i ér~

zésében mE.gőriztiink 1 tútság
h.épviseiői válialták ~ szc;,nbefor-

szC"lhlT fJlI H" 7\ I Y' N'n PJ-AN I szori.tani ~1inden felforga,tós kom-
, L I., I y 1& FtL ""'. M M munlsta tQfel\ve'it, de garat emel

Ia német-orosz l.>ékés vagy hábo"
elvonultak a háborus felhő}{ Ell- amig a hazuO"sáo- at 'illllestere" r~s kar,c~olat~ak 'i~. A n~thén
, l'tht"'1 A' t· 't"" l b.,"'. ~'l·J···' 'nepll1~se:hcte"e,mlndenn(lpl\\e-

ropa él a amro . negy nyuga l lll. e~l a ~.se I politikaI. l'J. ,;lIlllgy- nyerének oiztOsitúsa is a magyar-
nagyhatalom: Anglia, Franciaor- minIszteruk azonnal Berlllloe re- sághoz való {;satlakozást sürgeti.
szág, Olaszország és Németország piilt és uj irányváltozást jelentett Talán mire e sorok napvilágot
lwrmányfÖi hallga1tak a józant'sz, be a ..l5(~rlil1-l~óll1ai kngely" felé. _~ __~".~""_=_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
a klJdislllerd, é.s a szl>l'IIyii pllSZ- Ugyanekkor, hogy a felvidéld
tlllúslól való "ettcgés aggódó sza- népszavazást mcgakadályozóll, il

vára és békésen intézték ell\\ün- csehbarát tótok és ruth~nek ',ö-l
ehenben az európai politika-világ- zött szlovák, illetve rlltliéll 111 i-
háborut kirobbantani képes sulyos níszteriumot létesiteltekö inint
kérdései t. befejezett, változhatatla~ a nép-

Azóta llét hét telt el és már is akaratából létrejött alakulást altar
jelentősen megváltozott Közép- ják bemutatni a nagyhatalmak

, Európa képe. előtt, akik a müncheni "pótnyilat-
kozat" szerint uJ'abb összeJ'öveteNémetország visszakapta 2 és

fél millió lakosával a szudétané- len döntene!{ "a magyar hisebb-
met földteriiletet. ségi problémáról."

Nem al,arju!t hinni, hogy Hitler'
Lcngyelország - ultimátum, át

vezérkancellár mellőzné a husz
nyujtásával kényszeritette Cse1J-
szlovákiát a lengyel' lalwsságu' esztendő óta Németországgal jó

ban-rosszban' együfté'rző" magyar
Teschen-vidék átadására.·

A 80 milliós Nérnet- és a 34 ságot a felldnállwzó cseheIt ked
véért. Igaz ugyan, hogy az első

milliós hatalmas Lengyelország angol-német megegyezés ltallga-
ltönnyiiszerrel vitte Iteresztül alta- tott a lengyel-magvaI' követelé-
raUlt. sekről és csak Mussolini erélyes illiS-"éarn;~~=~"·~-~"-~--~_!i!!!"~'·_~'~'!!!!n~~iiiijJ8~:;'~i5~~~~'~~~-~e~..~,ttr~..~-~~!!-!!

Még mi vagyunk hátra.
kivánságára foglalták pótnyilatlw- ~r.:Ill"lt

Imrédy Béla kormánya erélyes !!ilzatba a magyar és lengyel igé-
fellépéssel Jlövete!teCsehszlovákiá- nyel{et. Azt is kétségkívül clis- I
tól a magyarlakta területek azon- merjük, hogya szudétanémet l{ér- i
nali átadását, s a felvidék többi dés megoldásának nehézségei elő

részére - az önrendelkezési jog ször nem tanácsolták más kérdé-
alapján a népszavazást. sek felszinrehozását.

NémÍ-huzavona után október I Nem tudjul{ elhinni azt sem,
9-én kezdődtek meg Nagy-Komá- . ho6y miután NémetorsJ:ág és
rOI!1ban a magyar és csellsziovák Lengyelország teljes ltielégitést
tárgyalásole . nyertel" ll1~st az enyilitij fiacilrom

Első eredmény az volt, hogy árát mi fizessük meg. El még a
október ll-én a visszabo:::sátaiidó trianoni igazságtalanságokat is

fölülmulná!
területel{ átajásának jelllépezésé-
re a honvédcsapatok birtolwl{ba 8em a szudétaném2t, sem a

teschen i terület nem tartozott ezer
vették Ipolyság városát és 8átor- éven ken~sztül megszakithatatla-
aljaujhely ltü!ső állomását, mely nul Német-, .iIletve Lengyelor
VilSUti csomópontja a felvidék száJitoz. Viszont a felvidék még
heleti részénele a tatárjárás és török feldulás ide-

A tárgyalások még folyamatban jén is m i n d i g a mienk volt!
vannal{, mert a csehszlovált Itül- Legfőbb bizalmunkat azonban
döttség vona](odik eIísmerni a lsten után Olaszország nagy fiá
magyar megbizottak jogos köve- ba: M II S S o I i n r b e helyezzüit.
teléscit. IŐ vetette fel a JUdgyar kérdést, I

Csehszlovákia ravasz fogások- ll'ieszli besúdében lekötötte llltl-"\ l gat mclieltiinit, Olaszorsz:lg kiil-Ital a,llarja, mcgröviditen, i ji Jgyar politikai helyzete is a llIagvar
orszagot Annak tuL1atabaJl, hogy I

I
megerősödést l\ö,'eleli, feltétlenül

a résziinkről történő fegyveres bi7onyos, hogy S7~_percentes !ü-
fellépés reánl, zudithalná a kis- állássa I segiti v,:!rra jogos kiván-
antant másik két Ilalalmát: Ro- sá~ainl\at.

mániát és 8zerbiát,ll1egpróbállw- A r u t h é n - f c '-{' hozzánk
:t.~:-...: llenállni a magyar követel é~ csatolása is nag\' I:" ;'NIi Iika j ér
sekneh:' dele A lengyel-magv:1r i{özvet!en

Lemondaíták Benest, mert Hi' r szomszédság :'(1 ,,"Iliós népet I
~zóba sem állott addig vel.i':, helyez a szovjet :,?;:jába vfs~za-



2 oldal fiármas-Körös Endrőd. 1938. október 15.

KATOLIKUS
~

A KCI O
;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;===~==;;;;====--=;;;;;;;;;a;;;;;;oc====~--====~~======~=

A nyolcadik fejezet a nemzet"
ő~i szokúsainDk. jogainak meg-

-becsülésére inti ez ifjuherceget..
Az ősök évszázados szokásai,
nemes erkölcsei, S7:N7ett jogai
egy nemzel legUrt1g-ább kincsei,.
a'melyeknek . megbecsülése és.
tiszteletbentartósa minden igaz
lIonfinck nemcsnk hoznfiúi, de
vall"Íserkölcsi kötelessége is
egyszersmind .. mert "aki ősatyá
inak törvényeit megveti, az az
isteni törvényeket sem fogja
tiszteletben tartani u.

Amire azonbar\ ;TH~g fl kirá
lyoknak is különös szükségük
van, az az' imádság. "Imádkozz
-- úgymond ft Szent fl Szent
nek - hogy (lsten) ft lanyha"
sá~ot, lelki restséget tőled tá
voztassa, a hiányzó erényeket'
neked megadja, melyekkel min
den titkos és nyilt kisértés t le
győzhetsz, hogy az ellen min
den támadásával szemben fel
fegyverkezve, alattvalóiddö\::.
egyetemben élted úíjait békes..:
ségben belejezhesd."

Végül S~ent' I;tván·'fcls~rolj<.~
II ~alolikus férfinak sz.ükséges
erenyeket: a mértékletességet,
tisztességtudást, szemérmetes'
ségel; mindenekfelett kiemeli
az irgaJmasszívüséget. "Légy
irgalmas azckkal szemben, akik.
erőszakot szenvednek, megem
lékezvén az Ur szaváról: Irgal
masságot akarok és nem ál
dozatot.

Mekkorn Szent bU7,gn!om.
I\H':;lllyi emberismeret riivid ne
!.ill.,. l\\OIl(1alb,,11 f

Amit Szent István fiúnak ta
nficsoit, a.zt sftjá1maí<ft meg is
vahsitotltl. ez adjll meg fl mo
gyurtizatftt 1\7.0n átulakito IV.dás
ll~k, melye: né~Yévljzeeieskor

lT'á::yilvtll nemzetének életére
g.yakorolt

n i1fi5árímp áid~sa
. IIdnntalanbert, a híres nagy'

gondolkodó, mondotta €.:.n S7:er:
- Ver;)iétekel az e!llber~klöl .

il \'1;$I\r::!~p()t és "íIJ.:tlé; sül:,ed,
Az élet sokban ígazat t1dott

e . kiváló szellem állitiisának ..
Azonban ennek fl megfordítottja.
is ign:

- F3irjiitok rá IlZ embereket
fl vMiRmap meRszentelésére és.
nernesebbekké les~nek,

Ámde II vasárnapnak meg
szentelese nemcsak a munka
szünetben ál!, hanem 8Z Isten
nel való foglalkozásban is. Nem
lehet példakép az olyan vasár
nap, amelyik csak kirándulás
ból, szinházlátogatásból, mozi~

ból és táncmuJatságból áll. Az
ilyen nap szórakozási nDp len
ne csupán. A vasárnapnnk azon
ban léleknemesitő napnak kelt.
lennie r

".lneg ...
István "Erkölcsi tanitása " fiához,

Szent !mréhez) ,
(Szent

,;Az apostoli és katolikus
hitet tartsd

Első szent kirúlyunkem!ékei
közül egyik legértékesebb az a
füzet, amelyet fiához, Szent Im
réhez irt és ameiy "Erkölcsi
lanités" cimen maradt reánk.

Annyi gyakorlati tanácsot ad
Szent István fiánok, 0Jy élénk

·szinekkel és hftttÍrOzott voná
sokkai n.jwlja ei", ig-'lZ katolikus!
férfi eszményképét ebben 8

munkájában, hogya Nagy Ki
rály apostoli szavai csaknem
ezer év után is sok meg-sn v- l
ic/ni valot ttirto!mazl1ak rr,incli:n
igaz magyar katolikus férfi szá
mára.

Az 'első, amit Szent· István
fiának lelkére kÖl: ft k'=ltolikus !
és ópostoii hit- Elő.ször is pa
rancsolom,' tanácslom, óhajtom,

ked'ves fiam - irja az első fe-I
jezetben - hogy aZ apostoli
és katolikus hitet, oly ponto-!
san és gondosan tartsd meg,
hogy az összes Istentől alatt
valóidnnk rendelt emberek pel
dllképe légy.és ez eg-yhfizi em
berek méltún neve7.zcl1ck téged

keresztény férfíunflk.
De "8 hit cselekedet nélkül

hBlótt". Azélt a szent kirilly fl

tettekben nyilvanllló hitet' sür
geti. "Akik hamisan his7.nek 
irja tovább - vagyahitet tet
tekkel nem valósitják és nem

· ékitik, sem itt nem uralkodnak·
· tisztességesen, sem az· örök
· életben és koronáblln nem ré
szesü!nek."

A .második és harmacik . fe-I
. jezetben Szent István a kDtoii-

· kus Egyház védelrnét, . terjesz
tését és oz Egyházzal vi;ló

.. . . . .. , ,. l
f'Fy'·Jf!f'r7es:, 8;~ e.~yLij;',J le':II1- ~

tdy tisztelHet ajanlja fiának, I
mert az egyházi férfiftkat ren- I -------------
delle Isten "a szent dolgok 6r
zőiül", a szentségek kiszolgál
t<ltóiul. Az Ő kezükbe tétetett a !
hftte]om, hogy büneinklő\ fe!oi- l
d:)ZZ.tJJH1k üvt5;..!)' ~znnbl1n in~:<-!
rnöracljunk.

A világiak hoz való viszony
szabólyo7:ója tl szeretet. A fő

urakat tekintSe Szent Imre ütyá
inak, ~ k~toflákat testvéreinek. i
"Un:.i kodj.· k It) i .. Jllzok felete I
minden harag, minden keVélY-I"
ség és nagyravágyás elkerülé
sével, békességgel, alázatosság-

. gal és szelidséggel, megemlé
kezvén arról, hogy minden em
ber egyenlő és hogy semmi
sem. emel fel, csak az áldoza
tosság, hogy mi sem alál. meg
annyira. mint II kevélység és
nagyr6vágyás u

• Mennyiszociá
lis gondol~t a fejedelem ajkain.

TEmpInmbuE8U
November 5· én: Szent lmre

herceg napján ünnepli Endrőd.

község pártfo!lójának és a falu
ketolilws n~pe régi szép temp
loma védőszentjének emJék~t.

Ez a nap egyik legnagyobb
ünnepe köz~égünknek. Kétszáz
riyok eszterdós fennáJ1fJsa óta
sok vészen, viharon, megpró
báltatásan ment keresztül a falu
népe. Minden bajában - bá·
nRt6b(ll\ -- inségében Szent
Il1,rt~ hrrce!.:" j,ü7.belljl'\~iÍslit ker
le ls\f~n"el fl hitebeil önludatos
kü 1o.ikus hivősereg és nem
hióbtl. Átveszeltünk minden!
me~próbáttl1lflSl:'az Ur könyö·
rid~ i'HtluLozó és ho,.zátérő

népén.
Az idén is lelkünk-szívünk

egész melegével sorakozunk
Szent Imre oltára körül, hogy e

. nagy n8pokb~)J\bizonyságot te
gyünk öseinktől örökölt "h~sé

'gü~krőL Köszönetet . ~ondunk
neki és szent édesatyjának 
Szent István apostoli királynak
~ magyarság igsz ügyét felku
roló pártfogó szereJelükért.
Felemelő látvány les?, ami

kor Endrőd ifjűságaközös szent-
: áldozásontesz hitva;]ást· Szent l
Imre csodálatos erényeinek tisz- II

telete és követésére. . .
. De felsorakoznak az őszbe
borult épesap-i< és édesanyiik
is, hogy fiaikra kiesdjék Védő

szentünkneK oit!1lmezó segÍt
ségét.

Az ünnepi nagymisét csonka
egyházmegyénk főpásztora: dr.
Lindenberger: János ;apostoli
kormányzó úr mondja, ft szent
beszéd tartását peJig ft óévu
ványaiak ékessznv\1 plebrinosa:
dr. . 76th VIktor Zoltán pápai
kamarás úr vállalta.

Régi szokáshoz híven eljön
nek "temp;olnbt1c:;\lnl'~f\ ft k(ir-

11 v I~ZŐ eg;h !ÍzIti» ~f:"cek zu rá ll'

d~bereg~i is, hogy"a szentsé-!
gel<hez járulván e1nyerhessék
ők is a lél~k nngy kincsét: a
megszenteJő kegyelmet és a
tefies bucsut is.

Hivatalos ünneplévéf', kér"
jiika híveket, heg)' I' kÖ7.J'api l

munkától tartózkocj~J·'i\k ~s \"e- ;

gyenek részt valnmennyien az
ünnepségen.

A. C. esperes-tanácsi köz- l
g}'i.dé~. /\ k~tofit~lS ~::(ciá el\d- ~

rödi esperesi taniic.sánflk elnöke:
fetzer József páptli kamarás ok
t{!J2r 18-ra hívta össze' End
rödre a tanács tagjait. A gyü
lésen, mely délután 3 ~rakor a
Népház mozitermében lesz,be
számolnak az egyes hitközségek
szakosztályainak működéséről.

A sz~k<?szt8Iy tagjain kivül a
. hívek ,is :1l1egjelenhetnek a ta~

nulságos gyülésen.

.Ősz.;entsége
rádiószózata

szeptember 29-én
,. ~ nagy aggodeltunk estéjén

Xl. Pius pápa szeptember 29
en este fél 8órukor a· Vatikán
rádióá.llomasa litján rádiószóza
tot in'tézett fi világ népeihez:
;- Miközben millió és millió
ember - mondja lj Szentatya
'szózata ~ aggodtdomteljes fe
észültségben él a közelir'ek lét
'szó' háború és ft példátiimul álló
-öldöklés veszélye mifttt,

Otyai szívünkben aíÉre::.züJ<
fiainka'g90Jafmcii és lef

szú!tljuk Q püspököket és
papo~af. ~zerzcte:::;e/;;et és
hívchel. hegy l;eiür,k egl:!űll

. bizalomlel.ie~en és állhalalc..;- (
-scm idádf<ozzanak a békének l
oz igazság és a szeretet je
gyében vaió fen'tlmaradásáérl.

A hivők népe forduljon az ima
fegyvertelen, de legyőzhetetlen

. :hatalmához, hogyaz Isten, aki
nek a világ sorsa a kezéhen
.v·an, tartsa fenn a világ vezetói.

• ben BZ' őszinte tárgyalások és
II tartós me~egyezésbékés esz
'közeibe vetett hitet és hogy
mindenkinek olyan gondolato
kat és cselekvést sugalmazzon,

_:"'~~.~1.Y..ek '~':bekLI:ó;Ü~tt,_ ism é.7.·

. telten" elhangzott· szavaknak
megfelelően alkaimasak ennek
ll. békének előmozditására és
imádkozz.Rnak az evangélium
tanitásának biztos alapokra való
helyezéseért.

, - Kimondhatatlan hálával
.. lJ.zÓk .iránt, .akik a katolikus

.világból imdikat .. a mi éle
tünkértajdnlották. fel, ezt az
életet teljes szivünkből ' fel
ajánljuk az Urna/< a világ
üdvösségeért és abékéért. Ezt
az ~lejet,' amelyet az Ur meg
kimélt és meguiitott, vegye el
tehál az élet és a halál ura,
ha ugy akarja

ennek a. már amugy is hoss7.ú
életnek felbecsülhetetlen aján
dékát, vagy ha ugy akarja,
hosszabbitsa meg megszomoro
dottszivü és fáradt munkásá
nak do!g~~s napjftit. Annál in
kább biz.hat.unk ennek ft· fel·
aján!;§snllk elfo:;:adásúban, mert
ez éppen Szent Vencelnek, eri
n~k fi szelidlelkü, de mégis hő

sies vértanunak emléknapján
történik és bizalmunk annál na-

. gyobb," mert a rózsafüzér lv~va

következik, amikor az egész
katolikus világ mig nagyobb
áhitl\ttal vehet részt abban a
fohászkodásban, ami annyi al~

kalommal kieszközölte már a
Szüzanyá jótékony közbelépését
a fáradságtóJ meggyötört embe~
rek sorsáért. Ettől fl bizalomtól
áthatv66djuk .8 nagy katolikus

.családr6 <és 8Z . egész világra

atY6i áJdásunkat.
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D fElvidÉk fBlszabaditásáértDERENG.. .!
Az eszmék diadalának korát

éljüle Néhány hónap előtt száz
ezrek hódolatána!{ tiineményes
megnyilatlwzáliát láttuk Budapest
utcáIn. Az elmult hónapokban
szerte az orszéÍgban a7. "arany
vonat" hintette a keresztény szent
istváni gondolatot s most e na
pokban a nemzeti együttérzés és
hazaszeretet lángoló eszméji so
ralwztatta egy táborba a nemzet
minden fiát.

Lobogó izzásba hoztál< a ma
gyarság vérkeringését e csodás,
nagyeszmélc A templomok láto
gatóinal< száma erősen nővel<e

dett. Százezrel< jópéldája jótékony
ha tást gyalwroJt a hitl«Jzönyös
lelkekre is. A kiilpolilil<ai nagy
eseményel{, a fenyegető háboru
réme szintén soi{ak kezét kul
csohn össze il'gallllil! C.lit!Ő i III <Í ra.

lsten I<önyöriilő jósága: a ma
gyar Igazság hajnalhasadasa a
hála érzeté~ I(eltegeti a nemzet
öntudatos fiaiban.

Kérdés azonba'n, hogy a nem
zeti és eszmei fellángolás nem
lesz-e futólüz, mely hamar lelo
had és kialszik!?

Meglesz-e azon eredmény, hogy
az ország törvényeiben, kulturá
jában, szociális és egyetemes éle
tében a keresztény szellem, a
krisztusi eszményiség é~ a nem
zeti egység marad a világító fáldya?

Rájön-e a magyarság arra, hogy
Európa hatalmas nemzetei között
tekintélyét, igazságának további
diadalát és megvalósulását a nem
zet egyedeinek és családjainak
erkölcsi ujjászületése és az er
kölcsi törVények alapján történt
berendezése révén szolgálhatja és
érheti ell?

A nemzet boldogabb, jövője,

Idvánatos erősödése és nagysága
nemcsak· a magyar katonák vi
tézségétől fiigg, hanem alapjában
és gyökerében a családapák ál
dozatos 1l111nka- éli kötelességtel
je~itésében, s a magyar anyák
Istentől rendelt gyönyörü hivatá
sának méltó betöltésében áll. Erős,

hatalmas államot 9 mil!ió magyar
ral képtelenség szervezni I

Szeptember 29-ig sok keseri!
könnyet hullattak egy-két gyer
mekes anyák, rettegven attól, hogy

,a haza oltárára kell ajánlaniol( .
féltett csemetéi ket. - Tanulságos
lecke vQlt.

Ha a magyar bölcsők üresek
maradnal(, hiába minden nagy·
vonalu külpolitika, minden' nem
zeti erőfeszítés, a pusztulás, el
:sorvadás sírja fenyegeti a népet.

Éljünk valóban l(eresztény éle
tet. Istill tiz parancsolatja és eb
ből származó erkölcsi, hitvesi és
sziilői Kötelességek viruljanak a
magyar családokban, akkor a re
vízió gyönyörű eszméje nem
senyved el, hanem kivirágzik egész
teljességében.

lsten es magyar hazánk ezt
várja minden fiától I

A magyar nemzet és magyar
Kormány által folytatott küzdelem
támogatása, egységes közvéle
mény megteremtése céljából nagy
gyülés volt L hó 9-én három
negyed 12 órakor a Hősi-szobor

körül. A népgyülésen több ezer
felnőtt hallgatóság jelent meg az
islwlás gyermel,cken és ;IZ Hiú
sági egyesületel(en felül, melyek
testületileg vonultak 1< i. Részt
vdte!( az összes társadalmi egye
si..:letelc Ugy látszik, hogy az év
tizedek óta folytatott reviziós tö
rekvéseknek a gyakorlati megva·
JóslIláshoz való közeledése élénk
érdeklődést és nagy lelkesedést
váltott ki endrőd község nJÍnden
rendű és fé!llgu lakosságából. (Ezt
a körülményt nagy örömmel kell
tudomásul venni.) Az a körü!
Inény, hogy I(itartó re'{iziós moz
galmllnk végre kézzelfogható ered
ményt vont maga után, elszánt
sággal, változatlan nagy lelkese
déssel, lángoló hazaszeretettel,
l(eJJ, hogy eltöltse a jövőre nézve
is minden endrődi magyar szivét
és lelkét, m~rt a további sajgó
sebek, a megaláztatás, a rabszol
ga sors, a rabbiIincsek lerázása
csak ezekkel a hatalmas erkölcsi
fegyverekkel érhető el, azonkivül,
hogy készen kell lennünk min
nyájunknak mindenlwr arra is,
hogy amennyiben kell és szüksé
ges, elszántságunknak és eltökélt
elhatarozásunknak vérünk és éle
tünk árán is érvényt tu'Jjunk
szerezni.

A népgyűlés a Magyar Hiszek
egy hangjaival nyilt meg, utána
Varju Magdolna IV. osztályú elemi
iskolai tanuló szavalt, kórát és
képességeit meghaladó ritka fel
készültséggel. A közönség Je\l(es
tapssal és éljenzéssel jutalmazta
a kisszavaló-müvészt. fehérváry
ferencz tanító intézet! !dliinően

lddolgozott, mélységes, szivbe
markoló beszédet a felnőttekhez

és gyermekekhez, melyben a ma
gyar igazság feltámadásáért, ét
vényesüléséért folytatandó állandó
és kimt'letlen harc szükségességét
hangoztatta. Igazán elismerést ér
demel a mai Iwmoly időlthöz

méltó felszólalásáért s ezt a nép
gyülés megfelelően honoráita is.
Azután Timár Mihály cserkész
szavalt egy irredenta költeményt
"Igazságot Magyarországnal("
cimmel. A szavalat sok tapsot és
tetszést nyert.

A zárószavakat községi főjegy

ző mondotta s azo!<ban kitért an
nak fej tegetésére, hogy azokat al
eredményeket, melyeket elérnün k
valoszínünek látszik, a hívő ma
gyar lélek a kettős szentév gyii-
mölcsénel( teldntheli. Ugy látszik
az a sok reménykedő fohász,
buzgó imádság, amelyel( az
Eucharisztikus Kongresszus és a
szl.. Iatván év alkalmából az egek
Urához röppentek, részuell meg
hallgatásra találtak. Közrehatott

bizonyára ebben a nemzetmentő

munkában az a . I(örü!mény is,
hogy a I(ettős. szentév al\(almával
az idegen nemzetek fiai nagy
számban jelentek meg országunk
ban, akik itt .Iáttak, tapasztalato
kat gyüjtöttel(, nemcsak arról, ami
szép, ami jó és amíben bővelke

dün!{, hanem arról a sok szen
vedésről és megaláztatásrol,amely
ben enne!( (l történelmi multú
nemzetnek Trianon óta része volt
és része van. Épen ezért elsősor
ban hálával tartozunk Istennek, a
I(özbenjáró Eucharísztilws Ur-Jé
zusna\( és szt. István kIrálynal<,
de azért, hogy mindezeket az
eredményeket vér nélkül elérhet
tük, hálával tartozunk hatalmas
barátainknak és annak a kormány
férfiunalc vitéz dr. Imrédy Béla
miniszterelnök Ornal( és Iwrmá
nyának, akik oly szivósan har
colnak, küzdenek a nemzet érde
keiért, ahogyan azt a IW5zált és
sulY01> feszültségű nemzetközi vi
szonyok megkövetelíl( és ahogyan
az a nemzet létérdekeinek leg
jobban megfelel. Épen ezért indit
ványozta, hogy Endrőd község
társadalmi egyesliletei pártállásra
való telüntet nélkül i.ldvözöljék a
MinisztereInököt és ebben aZ
ügyben fólytatótt l(iF~defmeibe'~
biztosítsák rendithetetlen bizal
mu~ról, mert ha Yé.!l1nak is elt~

rések más szempontbólpolitíkai
lag az emberek között, - a re
vizió kérdésében a magyar feltá
madás mielőbbi megvalósításában
nézeteltérés nem lehet, mert ha
ezekben a sulyos percekben vá
laszfalat állit bárki is a· magyar
és magyar közé, az az egyén a
hazaárulás szennyes bűnét súrolja,
de talán el is követi.

A nagy te~széssel fogadott be-·
széd után a rlimDusZ hangjai
zárták be a lélekemelő ünncpélyt.

Megemlitjü!( itt, hogy )(özségi
főjegyző inditványa általános
helyeslésre talált és annak folya
mánya-képen 28társada!mi egye·
sület üdvözölte a Kormányelnököt
és biztoiitotta hűséges bizal máról.

A14.000 lelket számláló endrődi I
egyházközség hüségl':s ragaszko
dásáról és rendithetetlen támoga-
tásáról értesitette lmrédy Béla
miniszlereJnÖk6t.

Országzászló szentElés
Ol<tóber 2-án lüneményesen

szép ünnepélyt rindezett Endr6d
Csejt népe. A népes tanyavilág
közepén, az iskola mellett k6szik
lákat hordtak össze a, puszták
fiai és Lesníczki ls/ván tanitó
vezetése alatt a "Kárpátok" mini
atUr alakja emelkedett ki az al
földi sík róná ból. A három méter
magas "hegy" ormán gyönyörü
ország-zászló leng: hirdetője a
tanyai magyar nép izzó,' átérzett
lelkes hazaszeretetének.

Regge) nyolc órakor huszon-

négy magyarruhás csejti legény
vágtatott haza Endrődre, hogy
díszkiaéretet adjon az ünnepségre
vonuló előkelőiégeknek. A ban
dérium kettős iorfala között mint
egy 15 hintón érkeztek a vendé
gek, akik közöH az első kocsik
ban Csernus Mihályapáttat Ring
bauer Károly kir. tanfelügyelőt,

Horváth Géza vármegyei NEP
titkárt, Ricsóy-Uhlarik Béla főis

pán l(épviseJőjét, vitéz Harkay
Rezső .alezredest, a vármegyei
vitézek kapitánya, báró Maasburg
Kornél szolgabirót, Tüköry József
nagybirtokost, Tantó J6z~ef vár
megyei népmü veléai titkárt, Vi
dacs J. századost, a járási katonai
parancsnokság vezetőjét, Gyö
kösiy Dániel reLleJkészt és Kató
Lajos jegyzot Gyoma község
I<épviselőit, valamint Kalmár Imre
biró éi Harsányi László főjegyző

vezetésével Endrőd község elől

jár6ságát, tantestületeinek és tár
sadalmi egyeilileteinek képvise
lőit láthattuit.

Mintegy 600-S00-ra tehető az
osszegyültek náma, akik részére
Csernuf> Mihály apátplibáno5 mon-o
doH ünnepi riagymi5ét hazafias
8zentbeszéddel. Szokatlanul s1.ép
és felemelő volt, amikor a hívek
százainak ajkán felcsendültek a
szebbnél-szebb tégi magyar egy
házi énekek.

Az istentisztelet után gazdag
műsor keretében szentelte meg a
hatalmas, . gyönyörüen himzett
nemzeti zászlót Csernus apát, aki
egyútlal-az~- ühnell besze-dit -~ls o.·

mondotta. A zászlóanyai tisztet
Lesniczky Józsefné töltötte be
",., . . ~. 5zárnyalású beszédben
hivta flOi .l cujti nép figyeImét
az országzászló megszívlelésre
méltó tanítására. ,

Csejti leanyok, legények, édes
apák és édesanyák mondtak ez
után lelkes hazafias beszédeket
és tettek fogadást a magyar egyUtt.
érzés és kötelességteljesítés ér
zelmeinek ápolására, majd Hor.
váth Géza a föispán kiktilclöttje,
Gyökössy Dániel Gyoma k~zség

megbizottja, Lesniczky István a,
csejti nép és Harsányi László fő

jegyző a község nevében mon·
dottak értékes, hazafias szárnya
lású beszédeket.

A gyönyörU ünnepség után ,
közebéd volt a csejti körben,
amelyen mintegy 300-an ,veUek,
részt. Lesniczky Józsefné .zászló.·
anya a kormányzót köszöntötte a
jelenlevök viharos éljenzése mel·
lett, majd Csernus Mihály apát,
Oyökössy Dániel rer: lelkész, Ring
bauertanfelUgyelő, TüköryJózsef
nagybirtokos, Lesniczky István
tanitó, s Harsányi László föjegyző

mondtak általános tetszéssel . fo.
gadott köszöntőket.

Endröd község kUJön is hálá-
val tartozik Lesniczky Józsefné
tanitónönek és Lesniczky István'
tanitónak, akik fáradhatatlan,
odaadó munkával és nagy áldo-·
zatkészséggel kezdték és vezették
az országzászlo létesitésének nagy .
munkáját.



Hievben·

Egyházi hirDdil~

Okrán fElkelés

Egyesületi hirek. Október lG-án d.
u. fél 4 órakor Szent Ferenc III. rend
je, októben 23-lÍn d.u. fél 4 órakor ez
Oltáregyesület, október 3D-án d. u' 4
órakor a Jézus Szive SzövetsélZ' Nöi
csopor/ja tartja havi öIszejövetelét.

A Jézus Szive J Szövetség Leány
osopor/jai havi gyüJésüket november
3-án d.u. 5, a Szövetség Ferfi-Liga
csoportja pedig november 4-én d.u 5
órakor tartja.

Leányok I Október 23-lól kezdódő

Jeg minden vasárnap a vecsernye utlÍn
szórakoztató összejövetelt tartotok. a
polgári iskolában. Legyetek ott minél
többen r

Legények I November 5-én nagy if
júsáRi ünnepségeI rendezünk. Reggel
fél 8 órakor közös 8zenfáldozáson
vesznek részt a legények, délelőtt 10
órakor zlÍszló alatt vonulnak fel az
ünnepélyes szentmisére, délelőtt fél12
órakor pedig ifjúsági nagygyUlást tar,
tunk a NéphlÍz mozltermében.

Ugyanezen napon délutlÍn 4 órakor
a polgári iskola cserkészcsapata ifjú
sági előadást tart, 6 órakor pedig az
ifjúság táncestét tart a Népház nagy
termében.

IVlinden legény, minden levente jöj
jön és adjon tiszteletet a inagyar if
júság védőszentjének: Szent Imre her
cegnek I

Kii/lerületí szen/misék. Október 16.
ón II polyákhaJmi kápolnlÍs iskollÍben
ok táber 23-im az öregkerti kápolnlÍ~
és nagylaposi kápolnlÍs iskollÍban
október 30-lÍn a csejti és Szent Imr~
iskolában mutatunk be szentmiséke!.
November 6-lÍn a nagylaposi iskollÍ
ban, november 13-án az öregkerli
kápolnás iskolában, november 20-1Í1I
a csejti és polyákhaJmi iskolákban
végzünk szentmiséket.

Krisztus Király ünnepén a Nói-Ligo
tagjai járulnak közös szentáldozáshoz

Várjuk az ui harang érkezését. A
megszentelés vagy október 30-án
vagy november negyedikén lesz az
érkezés szerint.

November l-én a d. u. fél 2 órakor
tl)rlandó vccs·ernye után gylÍsz-kőr

menelet tartunk a szarvasvégi és gyo.
mavégi temetőkbe, ahol szentbeszéd
és ima Illlín o hősök szobriihoz vo
nulunk, majd a templombn térünk
visszn.

November 2-lÍn reggel fél 9 órakor
engesztelő gyász-szentmisét mondunk
az elhunyt hivekért.

Halottak napján ne feledkeZZünk _

az elhunytak szenvedésének enyhüJé- .

séért - felajánlani szokott alamizsna-

adásral! Kiosztás a Szent Antal
hlÍzban.

Endrőd, 1938.októbJ 15.

em ber III !·gt:í mad ott és kétszer
rálőtt. A lnerénylök azután el
meneküitek. Az előmunkás még
felkiáltott: Jaj, ezek a disznók a
szakszervezetbőJ megöltek I majd
néhany perC mulva meghalt. A
rendőrség megállapitotta, hogy a
meggyilkolt e1ülJlunkást kommu
nista szakszervezeti munkások
már többizben megfenyegették.

HírE!l il ililbmlil ts ~lljJtpiacl'ól
A gabonapiiicon megélénkült a

keresLet, aOli némi árjavulást ered
ményezeti. h.ülönösen az árpa es
zab ára ert el szép emelkedést.
Tiszavidéki 80 kilós buza buda
pesti paritásban 2J.20-ig az árpa
J 8,30-ig, a zab 11 pengőig fel
Ila!aJt. Tavalyi mOTi.solt tengeri t
IS-, idei csöves (engerit pesti át
vételre 8-8.50 peilgös áron vá
sároliak.

A sertésvásár meglehetős ára
kat jelent.. Kisgazdák prima sze
del!sertésciérl ;uarabonkint 120
kilón feiülifialal) 107-110 fillért,
100 - 110 kilós malacokért 103
106 fillért, silány fiatal félhizókért
94:9S fillért fizettek. Ugyancsak
erlllyit adlak az üreg sertésekért is.

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

HCPc5zfény összefogás
(Tanulságos intelmek.)

J. Nem a zsidók hangos becs
mérlése, nem szélscséges moz
galmaknak hangzatos propagan
dája segit, hanem szivós, átgon
dolt, elv!lü magatartás még áldo
zatoi, ár;!íl is

2. Nelll igaz, hogy llincs gaz
dasági érzékünk, csak tanulnunk
kell és foglalkoznunk a gondolat
tal. hogyalkalilla legyen a ke
pCS~égi:ek kii::.:jI6dni. Amihez
hozzá kezdünk, amellett tartsunk
is ki II Ctsége 5e ll.

3. Nem kelJ várni, amig tálcán
hüZi::\k elénk a rohamos IIIeg
gazdagüdád biz(v,:tó keresztény
szövelkezést, hanem keresni kell
a meglevő lehetőséget, megragadni
az alkalmakat, elébe menni a
l11()S[ m\~g gyeilge keresztény kez
dcményel.é5/lek ts bizalIlIunkkal
erősiteni azt.

Varsói jelentések szerint felfegy
verzett ukránok megtámadták a

kiewi repUlőtéret, meggyilkoltá Iv

az örszemeket és hataJmukba'

akarták keriteni a repülöteren állt:

katonai repülőgépeket. Mielölti

tervilket végrehajthatták volna,

szovjet. csapatok érkeztek a hely-

szinre, melyek leverlék az ukrá
Rendelőben

nbkat. Mindkét részról igen 50
Nézze, barátom, felirok ma-

kan vesztették életilket a tilzharc
gállak egy szert. Ebből vegyen be
minden órában egy evőkanállal. során. Az ukránok a ldewi ku-

- Kere fil , doktur úr, legyenIdare ellenére is folytatják a szer""'
szíves felü·ni egy órát es egy vezkedést, hogy kezükbe ragad i

evőkanalat is •. , ják a hatalmai.

Hármas-Körös

üdvözlet Né Leíofsl-ág!:Jól.
Szeptember 29-én kedves -I evél
érkezett a· németek földjéről: az

. ottani munkástestvéreinktöJ. Ked.
ves szavakl<al üdvözölték névün
nepén főpapunkat és kérték, hogy
köszöJJtésüket tolmácsolja a falu
népének. Az Apá,úr átadta ne
künk a levelet, amelyből azt 01
vasuk, hogy lsten iildását kérik
Endrőd község minden lakójára:
Dobai János, GeiJai János és
neje, Kovács IIl~s, Kovács Jo
lánka, Vaszkó TClézia, Homok
Eszter, farkas Imréne, ,;a(onJ
Lajos, Katona Lajosné, 'vigil :.Ján
do~ és neje, GeHai L\~ária, Far
kas Veronika, Bálint Veronika,
Giricz Eszter, Pintér Andrásné,
Gyuricza Imre és neje, Uhrin
Sándor, ValuskaMiháJy, Fekécs
Lajos és Mészáros Mátyás. Jól
érezzük magunkat, irjflk, de azért
.. jobb volna udahaza llallalli a
öreg templomunk harangjának a
misére hivó szavát". isten segit
sen benneteket, II ogy mieh.'bb
meghallhassátok !

Egyházközségi képviselőtes

Wleti kÖzgyi.ilés. (Jktóber hó
7 én taitat! képvísciő!esW:eti gyli
lésen a megüresedettpoJgári is=
kolai tanári állást véglegesen
nem töltötték be, mert meglel elő
r:lyázó nem volt. Igy álmeneti
leg - junius h6 végeig - Nagy
!bolyka Edith ok!. pn!g. isk la- l

nál' kapott megbizást. Az egyház
községre kíveteUek cca 9.800 P.
vagyonváltságot, amelyre a költ
ségvetésben nincsen fedezet. Ezért
1939. január i -(éil 2 sZ<ilaJéi;os
pótadó· kivetés válik s7.iik:;éges"é.
A, fol yÓ évi vagyonadó összegé.

-hez a -kőzségtöJ .kér hozzájárujast
az egyhaz. l

A pozsonyi magyarok távi
rata [(lUssoliniÍlcz. A pozsonyi
magyar főiskolai hallgatók távira
tot intéztek N\ussolinihez. A tá
viratban hangoztatják, il ogy a
husz ev óta tartó sZ'~llvedes elérte
tetőpontját. Kérték a Ducét, has
son oda, hogyafelviLleki ma
gyarük szenvedése véget érjen.·

Vi:lrga oa:uJor jiapsdl;nos még
a mult év folyamán ös::;zeveszett
Kajla Mátyás nevü társaval és a
verekedés során agYOJlszurta. JA
biróság szándékos emberö/ésért
v.on~a.~eJe!0sstp~e. H gyuiéll kl-I
ralYl wr·;ellys:cf:'K pc: 11 !d\f':: ií:rdt'r
te ki a Kuria itéletét, amely sze
rint Vargha Sá(J(l!JJ: ju;s,-:rdscJ1
hétévi fegyházra iléite. " l' 4. Az ao) agi javakat Isten az

_ tlatalm<ls bajnsza. nőtt emberek számára teremtette, tehát
munkája és becsületes szoraaJmaegy Iiat~ves gyermelw~?., Ba-: 1:>

I arányjball miilder:ídnck l' oga vanjáról jelentik: Zovodol.iugoszláviai
! anyagjakhnz. Ne irigyeJjUk másokfalun;: k !<i\!ŐllÖS sz\:'nzÉ!ci Ója \! éi U.

I
becsüleles kcresményét, hallemZorán Ulog6 jelenieg hatéves,
dolgozzunk mi is és takarékos

első elemista filllla!{ j:óllapokkai
l ,. ,.. . . l kodj!1Dk r\lháiJ-élelmcn, sz6rako-

eze Oll eroseil !lUDi !,ezddt él "
bajusz<l.. Az utóbbi hetekben már zásainkoll, hogy az Í/lséges idők
J!tlwra lJaj';";7. "vi: J:" .. ,' "\á'·-! üres kam:."·:';·,·il! ne !ai~dlanak.

m~!jik SZá!;;;,j·;:'g~!;yL,-':'~j;~j;i~;e;- ( :). Szi;·dk"z7Unk ::'aját anyagi l
hette volna. Bajusza miatt nem érdektinkben. Az egyesUlés erőt

volt maradása a fiunak az isko- és előnyt jelent anyagiakban is I
lában. Egy élelmes cirkuszi vál_
lRlkozó már alkudozik vele.

francia kommunisták agyou'
lőttek egy munkást. Lyon köze
lében iJéti'ötJ e;.;te politi kai gy iJ
kosság tórkJll. Egy e]ö!l11Jilki~st,!

amint munkából kerékpárján ha-l
zafelé tartott, az.országutOJl lölJb

4 -oldal

- Dr.. cSorbán Jenő főszolgabiró

a fövárosba utazott, ahol orvosai
tanácsára műtétnek veti alá ma
gát. - Járásunk népe aggódó
szeretettel kiséri utjára közigaz
gatási vezetőjét és az operáció
szerencsés sikerét kivánja kedves
személyének.

:H>',;I···R" E· K\ . ,. ., ~

Rózsahegyi KáÍmán, közsé
gilnk díszpolgára két napot töl
tött· nálunk. A halásztárs<lság el-

\
_nöksége megragadta a kedvező
alkalmat és kitünően sikerUl "hal
vacsorat " rendezett a Mester
tiszteletére egybeeső "nevnapja"
alkalmával. - Harsányi László
főjegyző szfves szavakkal üdvö
zölte Rózsahegyit, majd Csernus
Mihály apátplebános és Kovács
Libor köszöntötték őt. Rózsa
hegyi valaszában melej! szere
tettel ölelte magához a jelenlevő

kön kereszttil szülőfajujának ma
gyar: nepét. ,,1 tthon vagyok. Ez
tökéletesen fejezi ki azt a nagy
szerű erzest, amely szivemet köz-
tetek eltöIti." Vacsora után vidám
pipaszó mellett.· kedelyesórákat
töltött el a szépszámú társaság.

Búcsu Ujirázon. Az elmult
vasarnap UIte meg Ujiráz r. kath.
népe a r. kat. templom búcsúját.
Magyarok Nagyasszonya ünnepét.
Akismisét Hutai Ferenc: hittanár,
szentszéki bjró végezte, ugyan
csak ö prédikált. A nagymisét a
körmenettel egytitt Csernus i'vlihály
endrődi apátplébános celebrálta,
segédlettel. Ugyancsak ő volt az

-- "~tiriíiep-Szóíiökais":"-Erreaz~álka=

lomra készti It el a templom 01
tárainak és a főoltár képének ál
festése is,meJyet művészi izléssel
Orvos Endre békéscsabai műfestö
végezte.' .
- Csorvási bucsú. Szent Teréz-I
napján üli CS0rvás katolikus nepe
templomának bucsu-tinnepségét.
Régebben; néhai Ur6cz Béla end
rődi papsága idején Endrűdről is
sokan eljárlak a népes csorvási
bucsura. Must csak a Kontloros
tanyaiak közül néhányan vesznek
részt a szép tinnepségen. Az idei
pagymisét és prédikációI Csernus
lVlihaly apátplebános mondja.

Papigyü. és. Az endrőd i espe
resi kt'rület papsag,tt ükiúber j ö
4n kerületi gyUlésre hivla össze
Felzer Józser pápai kamarás, es
peres. - Agyülés napirendjen
az aktuális lelJupasztori és tan
Ugyi kérdések szerepelnek. Ugyan
ezen napon tartja evi közgyülését
az endrődi esperesi kerület "Ta'
n:tóegyesHlete" is ürbók József
igazgató eJnöklete alatt. A gyulé-

.sen .t<övácsik Rózsika szarvasi
tanitónő és vitéz Miskolczi Gábor
tartanak gyakorlati vonatkozást'!
elóadast.

Ikrek. Paróczai Gergely tanitó
családjában örvendetes esemény I

történt: Felesége kettös .ikreknek
adott életet. Amig a szUl6k nagy
örömmel fogadták az aranyos
kis csöppségeket, addig a nagy
apa: Kalmár Imre biró urunk
szomorúan jegyezte meg: "Elron-
tottátok a statisztikát". Eddig
ugyanís nyolc unokája mind fiú
volt, most pedig az ikrek: leá
nyok, - Isten szeresse és áldja
őket! ..
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KÖZGYÜLÉS

E I II u n y t a k az' .U r b ll. n·:
Bula Mátyás 60 éves, szervi
szivbaj. Csépai Pál 77 éves,
szervi szivbaj. Hegedüs Mátyás
24 éves, tüdőgümőkór. Bálint
Mihály 42 éves, gümős'agy
hartyalob. Knapcsek KaiaJin35
éves, szervi szivbaj. Pápista
György 80 éves, szivszélhüdés.
Giriczllona 61 éves, szervi
szivbáj Giricz Erzsébet 81 éves,
I'I!::gkori gyengeség. Homok Má
tyás 44 éves; tüdőgümőkór. Né
meth Károly 16 napos, ve!eszü- .'
letptt gyengeség Bartha1'larian
nu 10 hetes, bélhurut. Szakálos
Lajos 53 éves, tüdólob; Ti"inár o

János 70 éves, szervi szivbaj!
E l ) e g y z ft s e k : Timár

László földmüves Katona Esz.:.
terrel, Hegedüs Imre földmüves
Pelyva EmiljávaJ. Csik József
földmüves Dinyft Brigittával.
Varju.JÓzsef földmüves . Dávid
Margittal. Farkósinszki Gyula
zenész Lizíczay Erzsébette\.
Oláh Imre cipészsegéd Gubuz
n'ai lolárinal. Gyuricza István
földműves Varga JuliannávaJ.
Porupcsánszki Imre fi;>ldmuyes
Kurilla MáriávaL Héjja Sándor
földmüves Vaszkó Máriával..
Timir Vince földmüves Oincz
Eszterrel. Timér László cipész
segéd Bacsa Mapzittal. Farkas
Lajos földmüves Roszcsék Má
riával. Homok Lajos földmüves
Lisztes Erzsébettel. Timár Imre
föLdmüves Timár Erisébettel.
Cserenyecz .József földmüves
Farkas Matilddal.- Farkas Imre
földmüves Timár Monikával.
Szurovecz Lajos földmüves fü~
löp Margittal. .

A községi képviselötestület f.
hó n-én rendkivüli közgyülés!
tartott, melyen több fontos tárgy
szerepelt.

A otlgylaposi-állomáshoz ve
zető és fl szarvasi-kondorosi
kövesutakat összekötő~bUi
kolása tárgyában ujót~érel

met intézett Föisptio Ur utján
fi Kereskedelemügyi Miniszter
Urhoz, hogy ezeknek {l bekötő

utaknak burkolásával járó köl~

ségeit teljes egészében az élJam
vállaljo, r"iután a község teher
biró képes:;égp. fl ni:lgyö:i:).~egü

hozzájárultÍst nem birja el.
Tudomásui vette az eiőljáró

ság jelen tését, mel yben heszé
molt a f,Q.~gyzői lakás és él

bikl:lÍstálló építésével felmerült
Összes lwltsegekrő! és az ép!t
kezések befejezéséről.Ezek sze
:il\t ft f<'íjegyzöi lölu\s összes
kiviteli kólISl:;gc 18.900 P- re, u

bikaist!illónak összes kiviteli
költségei pedig 12.192 P-re
rugnak. PótmunktÍk cimén minl
egy 1600 P. többlet' jelentke
zett, mert ezek a munkák rész"
ben nem voltak előre láthatók,
részben pedig tervezési hibának
az eredményei. Elrendelte a
közgyülés egyuttal, hogy a bi
kaislálló körül még fennálló
hicínyokat az előljáróság pólol
ja és az erre szükséges hitelt
engedélyezte. .

A .J..Y.z~ltó~ncsnok tisztelet- [
dijára nézve korábba~ hozott
határozatot 8 vármeg-yei kis
gyűlés feloldotta és uj eljárás;
utasitotta a községet. A ke
gyülés a kisRyülés mélyrehi::.<J
indokoliisa dacára egy sZava
zattöbhséggel fentartotta koráb
bi elhalárczástit, mely szerint fl

parancsnok továbbra is 120 P.
évi tiszteletdijbun részesü I. A
kondorostan:'ai ingatlan vásár
lésa tárgyalásra nem volt ve
hető, li megjelentek csekély
száma miatt.

A piaci heJypénzszabáJyzatot
ujon~l<otta és orvosolta
mindazokat a panaszokat, me
lyek 8 szabélyzat ellen évek
óta fe!merültek. A . legtöbb pfi
nasz dzért futott be, mert ma
g~~sné\k tartották az aprÓjószág.
Uléknek és a kaskában árusi
tóknak he~ypénzét. A képvise
lőtestület oz aprójószág félék
helypénzét felére szállitotta le,
vaKyis lud, pulyka, nyul darub
ja és a csirke pl§rja, vagy 10
dIb. pelyhes baromfi után 2
filJérben, a kaskás árusitók hely
pénút pedig 6 fjllérben álla
pilotta:/",·g. Egynémely tételt
emeln:- vol: kénytden, mert
ügyelnie kellett arra, hogy a
helypénzrészesedési jog bérbe
ndá~l:Íra vonatkozó' szerzödés
s.§reImeket ne szenvedjen. Eme
lés II sátor, bódé és, asztalok
.ról való árusitómáI történt,

ennek mérve me,!fele! az előbb

emlitett Jeszállitlisoknnk.
A közsé'l tulajdonát képező

s a nagylaposi ujtelep mellett
elfekvő 6 kat. holdat Kovács
imre tanítónak évi 12 q. buza
hsszonbérét kitldul.

Jóváhagyta az előljáróság elő

terjesztését a f. évi költségve
tés keretében mutatkozó és
szükséges hítelcttruházásokról
s végül a Nemzeti Repülől11ap

támogatását figyelembe véve az
e tárgyban hozott korábbi ha
tározatot, 2(;0'..} j'-t SUIVfl;':Otl

meg.

Endrőd község. légúlta!nd
zetősé!-,étől.

[2-1938. légó. szán~.

HirdBtm~ny

Köteles tehát ft parancsnok
számbavenni a körzetébeeső

lakosok számát nyilvántartani a
légószolgá!ölosokat (50 éven
felüliek és 18 éven aluliak, nők

is] és azokát, akiknek tanyájuk
van.

A légollalmí őrség felszerelé
séről [gázálarc, sisak stb) a
hézcsoportok összes ége !;on
doskodik.

Az igy megszervezett ház
csoportok azután együttese~
:5zövúiség'be lépnek és rneg f0g~ J
ják alakítani ti községi légoltal
mi ligát. A·, kiosztott zöld füze
teket "hogyan véc!ekez:.oiilk a
!8g i i.. II fll 6t.L::s cill.;·n iJ 1t,i.I(Jellki

szorg-ölmf:still ol vl:Issa es Öl iize
. rne~.

Fcl~\!vorn fl !p.l<cssó\? fÍl!ye l •

mct "no, hOgy II I~. Ü!lulmi

Sl.prve,:I. edést eisiísorblHl Slij,ít
t'rdek"ben e~ ne cSl1k 1:1 rf-lIde
i{>( hu(ustll1lött. mi/ld,-n el kö;c.:;i
f'S IinYI:l ·ierejevel segitse elö,
mert csukis igy remélhelő, hogy
a suiyas ic1ökbcn nYllgodltln
nézhelünk bárminő veszéllyel
szembelI. .

Endrőd. 1938. október 11.
Harsányi László

főjegyző, csoportelnök.

EndrŐdi népESEdési adatok
szept. 15-től okt. t5-ig.

S z ü I E: t é s e k: Bacsl\ Má
tyás földmunkas, leimya Julian
na Mária.· .. Buza Sándor föld
munkás, leánva Irma Buza Sán
dor földmunLs, Je~nya Mag
dolna. Német Franciska háztar
tásbeli fia' Károly. Lizi~zai Sán
dor földmunkás, leánya Mária
Magdolna, Rónai János ny.
csendőrőrmester; fia Tibor Já
nos. Kurilla Gergely földmun
kás, fia Imre Elek. Zsombok
Imre vadőr, leánya Irén, Nagy
Irén . napszámos leánya Irén
Margit. Gyuricza 1\1 áté földmü
ves, leánya Mar-git. Cserenyecz
Ilona háztartásbeli, leánya ilona,
Gyuricza István csizmadia, le
ánya Etelka. Oláh András föld
müves, Jeánya.llona Luca. Bánfi,
~yu!a napszámos, leánya Mar-/
~lt. Knap Pál földmüves, fia
Sándor Pál. LBpatinszki LbjOS
napszámos, fia Lajos. Vasikó
Imre földmüves, leánya Mária
MagdoiI,a. Szöbó l'vláté kovács,
fia Imre Dénes, Sóczó Bálint
kerékgyártó leánya Katalin Vik
tnria. Homok János földmüves
leánya Máritl GabríeJ18.

Házasságot kötöttek
aZ U r o l t á r a e J ő t t: Szu
rovecz (:;)'u1a nBpsúmos rk. és
Timár Ilona rk. Duber Vilmos
napszámos rk. és Szujó Fran
ciska rk. Szabó László János
könyvelő rk. és Kenyeres Esz
ter rk. Mérton Imre napszámos
rk. és Barják Etelka ric Privóczki
Imre földmüves rk. és Anka
Hermina rk. GondR Imre föld'
müves rk. és Dinya. Marika rk.
Borgula Pál fCldmüves ág. ev.
és Bohrát Eszter rk. Szurovecz
Lajos szebósegéd rk, és Balázs
Mária rk. Varju Boldil.sár föld
müves rk. és Vári JuliAnna rk.
Cserenyecz János földmüves
rk. és Varju Máriark. Dávid
János földmunkás rk. és Valus~

kft EteI rk .

(Q)~iÓ~[E~
hta? BARTHA, ANDRÁS.

Gyó"ngypihe hull . •.. angyalok tépik
Meselángnál az "U'r pipé-it -
Az égben... Lágy felhövattákoli
Ülnek, hallgatnuk, hull. Ct pihe,
S eziistc:imlialmot ver az álom
A.~ ilyen éjszakákon.

.;1 tií7c inrJe lila és bm'dó,
Bambá'l1. bám1tl anapJ·c~/orgó,
Ünne)! lesztán? va.r;ymenyeyzőles.e?

Firúj!ahi ?... oh, nem L, nagu,1'ehéJ'
Cseppekben eSOTO!/ az eső, ez 
J1I(ÍJ' a kó'zelgő ősz lesz...

.d !w.)'uilíjo!.: d!iíT(((lt sZóIJal
Üzengetnek. .. két sovány lócai

. 1'"én pctmszt s:<Úil-t, S ct (liilőn u~)jak

l'ollál borzolja C~ fény. Zii1'!Jő

Szél tépi haját (~ !za.r(ts:;hwk,
S mene7cúlnek, szaÚulnak.

A J'ózsák, mint elhagyott mdlkák,~
Lm'ilnek és sinwk... a t:ágyát
SzeJ'etné miml, mind -itt {eledni,
Simoyatni az (t]Jám a'reát,
Rábontlni és úgy szeJ'etúi,
Hogy vidám tudna lenni...

it jfimbnr ló
A gazda lovat akar venni

Kohntól, a kupectől, de gya-
nakodik: .'

- Jámbor ei a lovacska?
- Mi az, hogy jámbor? ~

mondja Kohn:- a . legutóbbi
~ásáro~ 'hatan tart()ti~k" viss~a

és mégis bement a zsinagó
gába.
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v á J I ,il

h á z a t keresnel~~ v.éte re.
Je1entkezní lehet. a ll.iadÓ
hivatalban.

Főmullka!árs:

CSERNUS lnlffALy

magas piaci, áron.

vásárol !.

ENDRŐJ)-GYOMAI

TAKARÉKPENZTÁR R.-T'.
ENDRŐD

HappEI Hároly

Xegedűfanifást

.HIRDETÉSEK

fiókIntézet: Gy.()ma~Tel.: Endrőd 2.
folyósít rövidleiáratu mező

gazdasági kölcsönöket. Elfogad
felmondás nélküli b-etéteket a
legmagasabb kamat mel!ett.

Nép házi bzövetkezalbe1ll kitünő'.
friss árukat (llcsón. kap.

Akarja husz fiUér
rel drá2'ábhan. el

adni a buzáj.át1
Keresse. fel

vitéz B a r a n y a i Istvánt
az Endrőd-Gyolmii; Tall.a
ré!lpénztárban, magas. árat
ad érte!

f'{ Katolikus, Népszö-vet
ség Temetkezési
Segitőpénztára

utján inindenlü könnyithet az- ~I

halálozás miatt jelentkezőgondon,
lIlegllyugv.úst szerezh.et 1I1i.\gánall

és csalúdjánalt. .

"Az Egyházmegyei Hatóság
1238-1934 sz. engedélyével ....

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WALTtilER GYORGY

Az Endrőd-Gyomai. takarék
pénztár R.-T.. minde nfé te

g a b o n a fi: e.. m: ü t

HÉrElmBzzünk luíziipari.
tanfolYilmot

tás ing és ágynemü kelmék, zsák,
felsőruha-a,nyag stb. szövése:

.9, Gyapju-, kender- és len-fel
dolgozás: a gyapju mosása, ken-
dCI' és len áztatása (ott, ahol ken
deráztató van), kézimunka és szö
völonalall. fonása és cérnázása.

1Ü. FehérnellJ(l és felsőruha

szabás-varrás: a falusi nép ~Y'
szerii, minden lIap· ha&zliálatos
alsó- és felsőruháinak szabása,
varrása.

. ll. Csipkeverés és varrás: disz
csipIlélI, ruhacsipll.ék llészitése. és
III i nták ki verése. s tb. .

. 12. Kötés: gyermell.. és női ru
. !Ják, férfimellényell, ujjasok, blu-
.zok stb. !lötése. .

13. fiimzés: bluzolt, kendők,

övek stb himzése ,.
Az it,t felsorolt tanfolyamokon

felül fehnerűlő szükség· eseten, Endrődőn

más háziipari cíid{ek előállilását PIACTER közelében,
ismertető tmfolyal11ok is rendez
hetak.

A tanfolyam rendezésének fel
tetelei és kérelmezésének módja.

I, Háziip.ari tanfolyamot csak
közület (közs.égi előljáróság, er-
kőlcsi testület, lskolánldvüli Nép
mliveiési Bizottság stb.) .rendez-
het, magánszemély nem. '

.A kereső tevékenYliégre való
ld képzés céljaira. rende1~ndő házi
ipari tanfolyamok. csak abban az

... esetben enged.ilyeztet nek, ha az
azokon Idll.épzést nyert egyének
további állandó háziíparí foglal
iwztatáóát valamely tőkeerős házl-

. Csonka országunk elsőrendüIipari vállalat biztosítja.
érdeke, hogy a téli hónapol,ban 2. A tanfolyam tl.öltségei a tan
legnagyobbrészt munll.anélkül lévő folyam rendezését kérő közületet
földmives lakosság részére meg- terhelik, annak kelt biztositani:
felelő munka, illetve munkaal!l.a- a) a tanfolyam céljára alll.almas
lom biztositasséll.. helyiséget, a munl,ahelyiség vilá-
"lly:' tel;mésZiHü-munkaaJkal mat ,gitását és fütését; .
csak a há7.iipar nyujtlwt, mert ei. b) a tanfolyam kil,üldött okta
a termelési ág az, amely a téli tójának lakás, fiités, világitás és
hónapokban saját otthonában, ellátását stb.

Ezen SL0.ígáltalások elvá!lalásátlllegszokott környezetében tudja
f l l I.' a l,érvényben fel kell tüntetni.
ogla koztatni a aKossagot. . I ) f" l t t' I t

A tanfolyam engedélyezését (l.éré \ 3 Izet! az o \ a ona;: a an-
folyamodványt, az arra illetékese1" folyam h.elys1.inére való oda-vissza
akár kaméIránkhoz, "kúr a lll. kir.. utazásának költségét: I"I b) fizeti az oktató dijazását;
~lá,~iipari . ,fe1ügyelőséghez kell ö c) fizet.í az oll.tató O.TI bizto-o
Idoben adjak be. ...

A héÍziipari tanfolyamok célja . &itását.
.3.A tanfolyamon feldolgoz.andó

egyrészt a falusi lakosságot olyan nyerl::- és . segédanyagollról r!la
foglalkozási ágakra megtanitani.
melyekben való jártassága ~lti1I, guk (j tanfolyam rész.tvevői, vagy
a sa.íát háztartásáball szlill.séges a tanfolyam rendezését \( é r ö

Il.őrület QOlilloslwdilL
haswál.lti tiJrgyait I,épcs eltiálli- A SZÖ~T{) és fonó tanfo!yalllo\wn
tani, má[,"szt a jelentkező háZi-I a sziill.séges felszerelést 2 drb. I lratkozzék be tagul
ipari vállalkozók részére, megfe- szövőszé!,et és tartozékait, i1Ielő-
lelö mun"a'sol'at kl'l,e'pezn: I Tag.felvéte.1 és a diJ·.a\;. oefizetése

n " n" ': leg roldl.ákat illdokolt esetben az
Milyen targyak kesz[tese ta- lparügyi. 1'Y\inisztériultl bocsátja az Endröd-Gyoma~Takarékpénztár

nu/haló meg (L tanfolyamokon. dijmentese,n használatra, nzonban Rt-nál Endrődön.Tag lehet minden
1. Kosárfonás: fehérvesszőből, avasuti 'és helybeli szállitás a 14-65 év l,özötti egyén.

butoroll.,piaci k9sarak, zöld vessző- tanfolyam rendezését kérő közü- Orvosi vizsgálat nincsen!
ből, gazdasági kosarak, boritó, letet t~rheli.· f
kocsiillés, kocsikas stb. fonása. 4. A tanfolyamon résztvevők Legkissebb havidij 50 •

~. fafaragás: a gazdaságban létszámának legalább 15-20-nak
hao;'Jálatos tárgyak: gyümölcslá- kell lennie, de a 40 főt nem ha-
dák, méhkaptáral<, kisebb szelü~r- lad hatja túl. A szővő tanfolyamok

- alkatrészek, vonószék, boronaráma, résztvevőinek a száma legfeljebb
szántalp stb. keszitése. 16 lehet.

3. Bőr kikészítés: kisebb állati 5.' A tanfolyam engedélyezése
bőrök zsíros és prémes bőrré va- a m. kir.' Jparügyi M.iniszter Ur'
ló kill.é5zitése: bekecs, suba, sap:- Őnagyméltóságához címzett bé
J'3 ll.b,zités, stb. lyeg'Ttentes ll.érvényben kérhető,

", :;eprőkötés: fa nyeles u. n. 1112lyet a kerületi Háziipari fel-
" . :~I űeprő l,észités. ügyelőség cimére \l.el! megl,lildeni.

~. bi.a!lllafonás: fonah}~;,l\;.;lapok, 6. A tanfolvam kérésénél fel
vél,áli, kenyérlwsarak stb. fortása. i(eli tüntetni, 'hogy. a. il.ért tan-

6. G'.'éhénYl11unka: lábtörlők, folyamra hel "beli megfe!e:ő fel
gyékényszőnyegek, piLlCi szatyrok, készü!lségü oktató van-~, aki il

diszi!.osárl,ák, papucsok, stb: ké- tanfolyamon vaió oL~lást e1vá!
szitpse. .. lalja. Amennyiben ilyen nem vol-

7. KullOricacsuhéfonás: szaly- na, vagy al ajánlott olitalót a
rol, la~.tör1őll., f1.1l.ószönyegek, re- f1áziiparifelüg~lelőst:g bármi ok
di5~vö' ijv';gfonásQ\" diszltosár- nái fogva nem tartanáalkalni3S . Nyomatott Nádudvary Mihály
(,áll. b' b. készítése. nal" úgy annak Jdll.üldéséről ,a ,

f~. \!ásionszövés: egyszerü sima Háziipari feliigyelőség.gondq~-: (".c "PETÓFI« )l0nyvnyomdájábaH
vc13w::. tör~:5ruha: törülköző, min- kodik, . . Gyomán.

A .varhetó burgonya termés ez-·
idöszerint mintegy 1,539.000
q-val kevesebbnek hérkezik.

A cukorrépa a. kedvező idő-

ben jól fejlő.dött. Szedése és
szálJillÍsa megkezdődött. A vár-
ható cukorrépatermés tehát
mint~gy 230.500 q val keve
sebbnek i~érkezik.

A mesterséges takarmányok
közül ft lóhere harmadik, a lu
cerna negyedik kaszáliis8 JÓ
közepes hOlamot adott. A inog
herék a legtőbb vidéken csak
közepes és gyenge hozamot
adtak, mert már lábon a tokhan

kicsíráztak, h'elyenkint pedig a
renden áztak.

A gyümölcsfák" közü~ az aJ-
.ma, kört~ és .dió . szedése és
szájIitása folyamatban van.. A
legtöbb vármegyében igen gyen~

ge. a termés és. csak egyes
helyek~n jó és közepes~

A. kalászo8okból a tavalyinál
.'" nagY9bb,· a kapásokból kisebb

...- . '...,~' . -termés várhátó
. ., .

Amező.g{lzdasiig . állepotáról
ésa várható ·terméseredmények
ről szombnton a~ta ki a földmi
velésügyi miniszter· legujabb I
jelentését. .
-:A buza ~inőségre és mennyi

ségr.e igen jó termést adott. A
beérkezett jelentések szerint e
buz'l hektolilerenkinti sulya 77.0
es 85.0 között váltakozik. Az
orszá~ bl.Ilav~tésének területe
az idén körülbelül 2,791.431k8t.
hold.' Eze~.. a területen kal. hol
dankint or5zá~osatlagban 9.26
q. összejen.körÜJbelÜI 25850

· ezer q b'uz8t~rmés várható. A
mult évben 2.577.551 kat. hold
learatott területen kat. holdan-

· kint 7.62 q' összesen 1<.;:).638.271
qbuz'a terml;ltt. Idei buzatermé
sünk tehát körülbelül 6,214.000

q-val többnek. igérkezik.
.. A rózscséplését mindenütt
jó eredménnyel befejezték. Szal
ma termése is jó volt. .

Az' árpa cséplése befejező

dött. Az ő.szi-úrpa minőségre és
mennyiségre jobb hozamot adott
mint a tavaszi árpa. Árpából a
termés jónak mondható. Minő-

· segi sulya 60.0-72.0 között

van.
· .,,~ Idei _árp~ter'Jl_~~~~.k,~?r.~lb~lü~.
1,034.000 q-val t?bbnek· igér-

kezik.
·A zab cséplését befejezték.

~A termés minőségreés mennyi

ségre ál ta lábaIl jónakmondható. '1
Hektoliterenkinti sulya 40.0
50.0 között váltakozik.

Az. id~n· zábból körülbelül
117.000 q-vtll több várható.

. A tengeri beérésére az elmult
hi.rom hét időjárás:: ;gen ked
vezŐ. volt. A ttlrlótengerik érés~

ben vannak és meleg idő ese
tén kŐ7.epes termést .odnak. A
csövek állalában szép nagyok,
teltek~sjól benőttek, a máso
dik cső azonban legtöbb Vidé-I

· ken . f e i I e t l e n maradt.
Az ország tengerivel bévetett
területe az idén 2,042772' kat.
hold. . Ez",,, a területen kat.
hold'anképt orszá-
g o S átltlgban 12.82 q. össze~

sen mintegy . 26,200.000 q
teoaeritermés várható. A mult
évb"en 2,077.744 kat. hold le
aratott területen kat. holdanként
13.28 q. összesen 27,587.378 q
tEmgeri ter-~ett. A várható t..n.

geriterm'és tehát ezidoszerinl
. mintegy 1,390 .000 q val ke
vesebbnek igérkezik.

"" burgonya korai ftljttiinak
szedését nr.gyobbrészt befejez-

· ták. A tövek alatt általában
elég gumó volt, de viszont sok
k·<:)'.tük az apró. A kéSőiek

s~t-:d~sét szintén megkezdték.
A gumók áltaiában csak köze
r~s nagys~guak és egy-két vi~

d --k kj-, étdével egészségesek.
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Virad!

RÁKÓCZI
S'IRJÁHOZ

Záráildokolt Kormányzójával
-élén - az egész ország népe. En
,g~sztertük a Náogyságos Vezérlő l
:fejedelmet, a magyar siabadság
megte6tesitőjét, aid az átkos po-

'/itikal versengés és széthuz<Ís, a
izélső5éges, felelőtlen f(j)rradalmá- .
~rok esztelen hóbortja miatt husz
JtűSSlU évig rabfö"ldö'n pihent.

A kassai dóm öreg harangja a
~<felszabadulás ujjongó' örömhírét
hirdette a Kárpátok alján. Hirnö
.it.e volt az igazság' diadalának, a
magyar élniakarás élS nekilendü
;lés nagyszerütényének, a magyar
,ság csodálatos .egymásratalálásá
illak és testviriegyütlérzéséneko

BeJekongatta a magyar kopo:..
-nyákba. hogy nem csipri-csupri
;pártérdeltelt, politikai kalózltOdá
:sok, nem egYéni érvényesulések
.és pártvezéri ambiciók haj~zolása

iloiza iétre a nagy magyar_ feltá
;l11adást és ujjászületést, beledő

;:rögte a da~o5, széthuzó magyar
~zivekbe, hogy a IDagyaúág táro:
aadalmí ~ő politlkaifrakdöó szét-
ttagolt5ága és' ellenséges marako
,dása, gyülőJködő bizalmaUan&ága
'IT"rlanoahoz ewezethet ugyan, de
iHagymagyaro{szág'megteremtélSét
.:Soh5emeredlP.ifJYé:zl. .

Viíágraszólófe1edhetetlenül azép
[ünnep volt a kassaí bevonuld:j.
;A törtenelem századok mulvll i~.

. :mInt a magyar mult egy1kJegazebb
-Itmlékét fogja idé~nl

HOf'"thV MikUg karmdllllló auva" o

:i1emc'l!Ik KalSa varoa kuruc iva
~ékalnak ujjon,ó örömérze~ét "'i1l
:;totta ki, de utat talált remé!~et(j

;I~i ax orlzág minden fiának Jel- .
tltébez la. A nemzet vedr~ I kiz';'
:ounteJ ;i46k tanula;igafnaklevtJ
,ná.ára illvta fd .. f'a:tagyar népet
:/\ kenyeret és szabadlágot adó
~magyar föld -becaU1etea magyar
:,Iiveket, hÜlégea köteleadgtelje
...Hé.t és szilárd raga.zkodáat. ke-
:mény kitartást, ha kell, áldOZAtot

_;követel a nemzet6uzuégéért. a
rmagyar haz. jobb J@v4Jéért.

'Szent István a{>Gljt()1j királyunk
.dlcső hagyományaínak 'ápoláiát,
.annak szellemében valé erő. ke
:ruztény, ,magyar életet kivánt né-
rpétől lIZ or5zágNa~yura.. Meg
,sllvlelheti éa 'követheti.ezt mln-
,den magyar!

"-Adja lsten, 1JOgy II 'l{assai öröm
itlnnep ujkiindu!i) pontj:] legy~n

;-'1 lelkeaedésben, hazafjil!i épésben
:magáratalált oés együtt ujjongó
magyar nép 'bold()gabb jövője 1d-

. .ipltésének'J - 0_. - •....,:;Jy.. .

vitéz lmrédy BÉla
A magyar bel- és küipolitiIta

vonaJvezetője és legfőbb felelős

irányít6ja az ország .miniszterel
nöke. A. !wríIlar.y l;.;gjai al Ő Íloz
7ájárulása nélkül lényeges és fon
tos javaslatokat ésintézkedéseket
nem végezhetnek.

Amikor tehát -- a 8zent Imre
napján ],ez.dödő "ünnepi hél" ese
ményeitő\ rnámorosodva, beleldál
tottult a nagyvilágba régóta nem
érzett örömünket és éltéttük 8
magyar Igazság elősegitőinek di
cső nevét, rnu!a&ztást követnénk
el, ha az őszinte tióztelet és mély':'
séges hála akkordjait nem zenge
nénk azon a gondvlaelésadta fér':'
fiu iránt, aki hónapolt 6taelkép.,.
zelhetetlenül gyötrő és' kimerítö,
de mindínlt,íhb felelősőégteljes

munkájával vezette és irányilotta
a felszabadulás előké5zitő cóatá
roxásait.

Tudjuk azt, hogy MU5&olini ba·
rátságiit .Bethlen' István bölcs .el&.:
refátása. :siert'zte' .meg: tfálával
gondolunk Károlyi Gyulára, Dárá':'
rányi Kálmánra és Gömbös'Gyu:':
iára is, akik megerősilefték'ezt a
kapcsolatot. sőta o német 'és· leni.
gye! baráti i:555zeköttetésáltal alá~

bástyázták igall';ágos követeiései
nek,: kemény harcvonalát. .
Dulaősorban kalapot kell _emel

nUnk éli & magyar S,iíV' , hálájávcd
koszoruznunkazon' férfiu homlo;:'
kit,· aki ,egyoldalról a" nemzeti
függetlena~g és önállóság védel'
mében "egye& barátunkk;tl· Ilem~
ben· is védte a magyar&ág Igazát.
1,lgyanakkor ";azonban acéloa ke

'ménYléggcl, de az .elhamarkodá.
ir-. irrealitás érzelmeit I.küzdve
harcolt hazája régi területeinek
ví.szaazerzé.éé~

Éjlel - nappal permanendáb8n
volt. Tal'n ntm II aludt el a 50
'dny, lukita Jdnb~6ú.ember. De
koponyája II rdlia politiku. f31
döné16 ~tlkitúléaeivel él II lth~

tÓIégek mérlegeléaivd nűnet n'l
klll nőtte-fonta'az Igal:aag'gy6It~
~elmtnek elaraklthatatlan fonalát.

EmberielettienergiAjával is ki
tartá5ánál talán csak 6Ierényalgt
nagyobb, '.'--

Amikor a h6napok-hd~k diplo
m~c1ai gyilkos pergőtüz4:meghozta
az ~ eredményt, nem állott' kl a
porondra sillkérezni az érdem és
eli5merés görögtiizében, hanem át
háritotta má&okra. a dicöóaég ba
bérkoszoruját és nemzeti 'eli6me.,.
rés hála-róz6ált.
. Megelégedett azzal a tudatta I,

hogy becöU1etes magyar fajszere
tele diktálta heorikus küzdelmé
ben legjobb tudása éli lel\{iisme
rete &zerint járt el és boldoggá
tette lelkét azon csodálato& látvány,
hogya husz év óta Imádkozó,

kesergő, panaszkódó magyarság a. világháboru után. már~mlir

millióit végre igazán örülni és a ki61vó testvéri. és huaszeretetet
hazaszeretet szent érzésében meg- minden magyarnál : kic&inynél
fürödni, ujjászületni látta. .

lsten sokáig élteööe nemzetünk és nagynál, szegénynél és g~z-
és hazánk javára Imrédy -Bélát! dagaál egyaránt. o

Cs. A sikerhez: hozzájlirult :....,- 8U-
~ !IlI n !yos tényező gyanánt amás-

.fél évtizedes szilárd és kitartó
magYM külpolitikai irányitás és
szen'ezkedés,. mely azt eredmé
nyezte., hogy • csonka orszá,.

HC!n6lapitóelsó szt. Királyunk külpolitikai viszonylatban ha-
· közbenjárására és azEucharisz~ talmas barátokat szerzett magá..;
tikus"s~en;té"folyamán elhang.· nak, akik, a mllgy~r i8'o~$pg
zott buzgo foluiszolcmeghoztákelóbbrevitelét önzetlenül,: szol
a kettős szentév nagy ajándé~gálták. Igen. gyarló .. magy.~~ok
kát : . ft magY6r feltitmadás vir- volftánk, hll a harmadik .. és, •

:r6d~tát~ Halottak nllpj~n'a ·Bécs- leg~lJlyosabb tényező.'Ifyaiuint
· ben ,öss~eült döritoJ:)irosiig' többet' nem ismeronénk az isteni gond
mint. egY,mll lió e\slakiiott relvl~viseléshathatós segttségét~mely
deki magyar o testvért,' 120400 nélkül mind8bból~,.ami, Jöt:tént,
négyzetkilómerer ~lr8bolt fÖldet~em~i s~m /etLvoloft.; Csodli
jU,I~8t~tt :iSS!:8. ffco~~I~;i).;~" Tr~a; }a~g.s.,ft k~lp'~liti~~~;.~.~qlé~)'~k
~~nb~I\_ guzSb6ko~pt~, ~rlg81á7 . nek az; a t81~lkozá~a~ melYo.

_:z~,!J;~?!8t__..!~~_övr~~en ' :~s~Rk~ .miiOCh~iegy~iményt ,. ~~gte
hll.z~'1°~~:'rrp~lt6~d~~·~R: "s'Ut';o- --;--remfétté:': aiTiil<oT~-mogyarfga-Z=--

. ~'J~~,r~,o .. h~l~tftlé,;; ~e"~J~~! lSág~'Iényesité\'étMu'osolJnl:tel
unnepe. A ,_slrQl<~f\ooego: m'HJo hivésára 8% egész" világ_ kQve-
és . millió _, gyertyá;~ko ". lángja tehe. -.~. . 0_

b~lúltolt8z &ö~vHágosS'8g-ho;;' .: D'·· 'd l - "0 • t' ·1".... h'b . '.' '. ... ' .... " .. ". d" Ul a mas., orom e Jes, ao ana a. az IgIIUllgOS e., mm ent . 'r , _ .•• ,
d
', ''0' '. ,'" . . • ," , l.. , hem lato« Wlhep napJomkvol-

~u ? o l íG tronUSl!! ele. eJ, m~g;- tak nov 5-től no.. 11.,.' .:.
lndltottti 5zámt.lnkra IlZ i azsé ~ ."" ~" _ .',. ,.': .' Jg"·o).ar~,u

~ev~~~.ek';'il~to .~~ f~lio.,~~~:t~'~.~~~ .' ~~~! ~~.·~~1ny-:tfTtr~h:~::·
,\yenre a t~rten~lempen. pelde ' .• ' ,: O'; :-', ·,~~o. '0' . >
o'. :'lt· "-.",,. '·n-·';c: ••-, i ~oskorm~ny%o Ur v.omeltó.aaa
neMm vo . , f H II I" beteljéslú~tté 'a:: réai'-élmct:·· éa
, agyar telltver _ ft at an es ..• ' :.,,0:' '.' ::- .....
páratla~ tény ar;, hOiY u el- f-e~e~ lovan bev.zett.o·~azo:'uJlá-
uakiiott 'ornzá~"s%ttink egy te- ,~zuletett magyar .h()nve.d :had~
kiritélye.s dllrahja ver_ld"zatJ\él- serer.ta Fé.lvi~ekfóY8roll'ba:
kul,vislza1cerülthouánk. ,Tlid~ :Kasséra.. ÖfÖmkoonyek, harang
juk,-hogy .. maUyar rold.t v'r~-sUv6s. tomboló l~lk..edft:-u~- ,
rel szereztük, mh:\~nkor vérrel áradó holdos"" váltotta Eel 'a'
kellett meatartaniéa most _méaiao~yhitett.~ év val" •• 1Ji..
csoda tört~ni:, m.rt II ~ évvel aáatalim .zenv~déseitmln~_'"
ezeJ()tt ••IYes%!ésr~ itélt Eöldgy .mall;ár .zivében ugy .itthon.
dllr~bjll .vér nélkü' .jutott· vi••za ml.nt az elu..kltott reszelten,ety
hozztink. Er;, II tény '. az isten~ aré~t. Még uoWl,i., .kik m'.
és emberi i.,lIzaállO.séjr törv. . edc1óuerint r.l!i.,áll.~ ilinyi&!-

·nY~,nek érvooyesülése, ".'~Iyben.::nek.mert.rem~yaj.,nc;~"of;
mi - lIanyarllatot~ blhncsbe . erős I~dületét nyerték- el, mel,.·
vert magyal'ok - mindig hit~ képessé te8zí óket 'lI~envedélt...
tünk, mindig bízakodtun{( II ezen iknek m. továhbvaló otürésúe
hitün~et küldtijk. Imádságban ~ es emet,. mqracélozzaelszánt-
• Mft.,y~r H.il:teKelly-betl II Min~ 'sapKat.- - - , "
denhato ele. : A ... ek l '1- t'. . '. negy unnep . em eKe.n

Ez II hIt, - a rendithetetlen t- 6 A 1 'It 'bb k . k!-·h" - 'I f. Ic - t... un uve ft tegtne o a -8 ..0f'It, .erot, 8ce,os. il.aro at, SOna. ~ . o
L' . ~' , t ..J":'tt :leszullk megVer yo1tunkhoz,:ha
~, nem alVo .Temeny tluu . a . " • . .
n,agyllt'láRnak ugy lIthon, mint tmat"6 kuksoltkezzeladunk. ha- o

a' csonka, haza· hatá~ain tul. Ez . l:áte~sorbenft Mü\denlnltooak
8 hit vezette, betöltötte ft pUSZ"; s 8ZutM eJism«éssd gondolUnk
ták, tanyák a falvak,a vámsok orszti~vez.et<Ó Unsinkra,'kiket
ll,kóill8k szivét, élt azokat legj.3bhBil 8u.fl1 támogatunk, ha
kikre ennek ISz·ot"szágfttlk 'Sors".ItáiRt-<NithetadftA' raga~kodással
ujrllépítése. az e-lveuett terul-e- és hijtteil••endi!/.foI-eted-en bizalom
tek ViS5Z8S7.€né'Se reá volt biz- nl al s z-o IlltHjuk newetmentő po
V Il. E~ a hit gyujtott II amgra' licik6jukart.J:J..L.

'. . :$ -
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_SzBnt Imre ünnepÉly ft
poJgál'j ishoJábnn

, ,

Népmű.velő, Bizottságának helyi.
csoponja november '27;'én d. u.
50rakor kezdi meg, idei nep
művelö előadúsait. A megnyitó
előadás II Népház mozitermé
ben történik szórakoztató mű
sor kereti§ben,

, ,'Azon társadalmi egyesületek
ben. af\\eiyek .tavtlly is különös
,érdeklődést ,tanusitoltak a tanul
~tÍ!<oselöödlÍsok iránt, áziaén
is több előadót szerepeltet a
bizotls~g,

Az előadások idejérőlkeJJő

időben kapnak érte!iitést II Kö
rök is, valumint a nagyközön
ség is.

Az, endrődi ifjuság képvisele-'
tében· jól, ,sikerült ünnepséget
rendezett fl polgári fiúiskola 571
sz. Szent Alajoscserkészcsapa-'
ta november hó 5,éndéJután,.
az ifjuság védőszentjének,Szent
Imre hercegnek' tjszteletére,
amelynek műsora a következő'
volt: _

r. Cserkészinduló. Előadta' 8'

'polgári iskola ifj'úsági énekkára.,
2. Hangay Sándor: Dal a ,Ii

,liomos királyfíhoz. Szavalta Ti
már 9rnő po/g. isk. IV. o. t~n.

3. Unnepi beszédet mondplt
Pálmai József kápján. .'. '

4., Wencel : Menuett. Hege
dűn előadták : Maácz János ,és
Maácz László cserkészek. _ "

5,. Szent Imre keresztje, Sz~n
, mű. Irta: VáJidóHabJi Salamon
László. Előadták a 'cserkés~ék.

6. Petőfi Sándor: a nemzet
hez. Szavalta Varju László polg.,'
isk. Ill. oszt, tan.
"7. Apácay Is~v,án: Szent, Im
réhez. Benke Lájps: SZÜl' tÍszta '
liliom. Előadta á polg. isk. Hj.,
énnekkarn Bénke Lojos t8nór
vezÚ~séveL,' , .

, 8~"ivlagy~;' ,tánc, Előadt,lik:
Kovács 11ona, Yarju Majgitz{ii
riez Margit, Gubuznai, EVB IV.
Bencsik Herrriina, Székely, Má
ria, Timár Klóra és Uhrin Ter,éz,
Iil.' oszt. tanulók;. " "
", 9.'LéSZ,~ég.:~gyszer, ünn~p

, a világon. Versesjáték., , ,IÚa::
Harsányi László. El'öadtúk", a
po Ig. i:)k. p.öYendéke,\r' .' "
- 10, Pápai Himnusz.,. EI1,ekt;~te

a közönség,." _
A nagytermet :teljesen ,m~-'

,(öltő ;közönség"S2űnni,nema,isa
r9taR~s81 ju~~rin8zta az, ügye
,sen elóaqQtt műsorszámokat,kü
lönö~en>lJ.z ifjusági énekkar s~á
maii, az'unnepi beszédet, val'd
mintVarju László lelkes szava
latát. Nagy sikert arattak a Maácz
gyerekek is hegedűszámokkel,..

de az összes szereplők tudásuk
javát adták.

J:.. szépen sikerült előadás: 8,.

re'r\'d~ző cserkészcsapat érdemer
Dr. 'Csókási Béla tanM, cserkész,
csapat-parancsnok ffíradhelBtJa
nul munkálkodott az ünnepség
érdekében, lelkes segitótár~'ai'

voltak a tanárkar tagjai: Magy.:·
ri Anna, Benke Lajos,' özv." dr.
Maáczné Truszka hén és Nllgy
IboJyka Edith. '

!
~ -" ..;"

l';BúCsú
, '

'I ban felsorako7.0ttven'dégeknek. '
KOlno)y felhivdst intezett,a köz

,ség fitltolstgához; hogy fi mai
idők szellemének megfelelően

, , ' olYbnegyéni, és társadalmi vi-,
Csodáhlíosan s~ép' ünnepet selkedést tanusitslIDak, amely

ült Endrőd, katolikus. magyar- méJtóva teszi öket ft foltI jövő'

ságn Szent Imre herceg ünne- jének helyes vezeTésére és fel
pén. A Felvidék' visszanyerésé- , virágoztatasára,
nek tudatátÓl áttüzesedett lelkű "A szép ünuepség fi 'Szózát'

'rriagYarok ':eirei vonultak 'ősi hangjaival' zárult, , .'

, templomukba, hogy öröm!őlni

pesö szivük hódolatát kifejezés·
re juttassák a, Go~dviselő Isten
iránt, 'a~i megérni engedte a
biztató, gyögyörű napokat: '

Dr. Lindenberger Jdnosapos
toli kormá.'1Yzó, a váradi egy

,házmegye öpásztora ünnepi Te
Deumot ZE. Iget! él magyar népet

: meg,segitő~jgi Hadur dic~.ósé

g ére:;; Az:,: általa végzett nagymi
sén a környék Iejkészei segéd-
kezteknagyszámban. '
',' A legények szentmiséjén End- I

'rőd kIváló siülöÚje :'Sza'b'ó Fri
gyés szeghalmi plébános, püs-

. pöki tanácsos 'tartott lélekbe
"rt\arkoló, nemesen oktató', be~
szédet fi falu felsorakozott le-
génytóborához,

A 'főpás~tori szentmise szó
nok~dr.'Tóth Zolfán dévflvá~

nyai esperes, pápai kamarás
volt. Nagyszerü alkalmazással
hozta kapcsolatba Szent .István,
jubileumi 'évét, ,8' Szent' Jobb

-:(;rs,~ágjáró'utját:,-'jt;i;, ~~Ikövet-'
'kezett boldogitöeseményekkel,
'a vérnélkül i uj honfoglalás gyö.
,nyörű tényéveL Majd a nagy
~királyszellenlének, ápolására,
,egyéni, "'családi ,át~lésére, a
katolikus öntudat és önzetlen
nemzeti érzés fejlesztésére buz-

'Clitotta a hívek sokaságál, , ,
,,' A, templomi ünnepség a pápai
és' rn~gy~i-himnus·zé~eklésével
zárult., ' ',' ,,:', -, ,"

Egyházi~iradás
Egyesületi hirek!

Leányegyesületünk kuJturszak
osztálya - lIépművelési elő8dás

keretében - november 19-én
ErzsébetnBpi műsoros előadást
renuez ti polgari iskolában Havi
összejöveteiüket derember l·én
cl: u. 5 órakor tartják ugyanott.

l"';ovember 20·án cl: u, fél 4
órakor Szent Ferenc m, rendje,
november 27-én d, u. fél 3 óra
kor az' OltárefnJesülef, fél 4 óra~
kor a Jézus Szive Szövetség Női
csoportja, december 3 án d. u.

,5 órakor a Férfi-Liga tartja havi
'Összejövetelét. December 8-án
délutún fél 4 órakor, Szívgárda
avatást végzünk a templomban,
amelyet 'a polgári iskolában
inűsorosszívgárda-ünnepség- kö
veL A szülők figyelmet felhiv
luk e szép ünnepségre.
, .K~lterületi szentmisék.,

, ~• .November20-áI),a csejtL és
'polyákhalmi iskolában, riov~m,"
ber 27-én a Szent Imre.__ és nagy-
laposi kápolnás - iskolákban,
december,,4-én ,az öregkerq ká-
polnás iskolában; december 11

,én a Szent Iinre és csejti isko
lákban, december 18':án a po
iyákhaJmi és negylap~'si kápol

: nás iskolákban mutatunk b~

s~entmiséket; " :é:.

, ; 'Advent. ,Krisztus 'me'gtestesü
lésének, a' megváltás végtélen

S ' "l ~rtékű [\8gytényének elökészi-
eregszem e, tö iueje. lstent keressük a sir8-

, Szent Imre hE!rcegemlékét ak~ 100ri völgyben ésrútalálunk a
betlehemijászblybah a gyermek

,ként 'ünnepelték cEndrőd itthon.:. ké rettIstenie, aki az 'emberiJ
'maradt legényei, hogy' novem- seg- legnagyohb kincsét: ft bé~
bei-S,én i.inl1l~pi sereúszemlét tar:-hét hozta közénK, A" llnyaszent
tottak a Népház mozi termében. egyház a lelkisötétségben,ban~
" A '~sufolásig mEig~elt n8gyte~ dukoló ószövetséRremény.enek,

'jem' közönsége lélkes hangulat:: vágyának kifejezésére" a sötét
ban fógadta" dr.- tihdenberger hajnali órákban mondott 'szent
JeIlOS apostoli ~·~.orn~én;'Zf}·í3í.yai t lnisél

l
e·,-; ~'f. J\. ;)<'c·tB.té'f n1i'sé~

"szeretettel' á.tszőt'" intő, oktató 'ket, Az első hajn'ali szentmi,sét
'és példás cselekvő életre buz~ november' 28c'áll 'vei<ezzük.' ' '
ditó megnyitó beszédét: ' ' ,Aciv~~t (l!~őv~t)'idején min-

Pelyva Imre Jegényegyleti el- den katolikus a bűnb ária t szent
nök' tüiesbeszédeés BulaVen~ s~géhe:i'Járll,1, l:ogYm.egtiszt~lt
'del házilfías iránYll 'szayálate lelkébe' fogadja a Megvá1t6 Jé~
kÖzben a legényegylet étiekcso,,:, zus kégyelem~ajándékát,.:.:, .' "
partja dalolt le,!kesÚö 'magyar ' Harangszentehist végzett, dr.
nótakat. Lindenberber Janos ' apostoli

Majd Bodor György szegedi kormányzó községünkben no
központi titkár mondott ügye-:- 'vember 4-én. Timár Imre és
sen felérhett beszédét' a' ma- neje Dinya V€'ronika adomány'á
gyel:' l"'gény-t~ib(1r !dtiir-6tt cd- I ból öntetelt 211 kilós, Krisztus
jairól és szépen fejlődő orszá- Király képmásával diszitétf ha~

'gos jelentőségűmunkásságáról. .rang szentelési ünnepség,énrészt-
A lelkes éljenzésseI fogadott vett a község előtiáróságának

beszéd után' CselnlJs Mihály vezetesével a hívek naRY soka
apátplébdnos mO!ld.ott köszöne- sage.. A nemes adakozóknbk a
tet az Egyházmegye jelenlevő Főpásztor mondott kö!\Zönetet
főpásztorának" báró Maasburg példás áJdozatkészségükért: ", I
Alfréd szoJgabirónak, a község KulturelóadásoH. '
elöljáróságának és a nagy szám- Békésviirmegye Iskolánkivüli

'.. - .
. -:......

D~.!HBrcÉgpri~iÍs'
--~:..,::--~.. <.. .5-.~.. .:'. ~ :t-::.-.;

.' :.' 'szózata
Dr. Séi-édi Jusztinián bi6oros

hercegpríÍnás átvdtle':az 'eszter-O
:'gömi',.főegyházmegJ"éhez "tarto,-i,
zá, visszacsatolt területek egy

, házi' kormányzását es ' szózatot
, 'Intézett' visszatért hiveihez. Ki

'vón'atban közöljük a főpásztor

-Szózatát': '

'" "Husz, év óta hazál)k sorsá;.
'nakjobbrefordulásáért imádkoz- ,

, : tunk. Reménységünk most Szent
~István évéhen különösen,~rős

",tápot nyert. Biztunk abban; hogy
',./ a Szent Király, csodat te~z r
,:,-Amerre, fl Szent Jobbot vivő vo~

,-~:'(l.8t·ment," letérdeltünk, fohász~

- ;-i,kodtunk ;,;Ah, hoLvagy , ma~
-gyarok tündöklő ,csillaga [ Hol

" vagy István' király?' Téged 'ma7

" gyarki~án la ,

,', Kiálto,~tuilk és nem csatlakoz
,~"bmk. A csoda' hamarább meg-

.. • <' • ~

jött,'minf; remetfük ~'

'Mi, kis nemzet, lefegyverzett

'nép,-szegériy ország" vérontás

:.nélkül csak az igazság' regyve~

'---:-:rér~aszIüilva;-visszanyer-üICha~

. ~iánk'területének " jelentékeny
:;ék~ét~ , ~,

" Az ,Öröm, a há(a, a lelkese~

:,cés" ,a jövőbe vetett további bi:

- ,'zalóm' dagasztják keblünket [,

. ': ",'Végtelen vig&ss~al' töltött~'el

:, ~Qp.fÍ.~:?;~oriszivemet ~álaadó 'hi~
~,:';eim. c~: tömegeinek ,képe, akik
_'0~'suf~lásig~egtöltöttékfős~ék-es:

.;:~g.yház~nk;széles m~retű csarf
nokait. Mert, nem lehet _gO[losz

... _~:~nnépem"mely, Isf~i-z" iránt

..~,~ .hál~t, ,i9W, ,glism~ri L ~~,.;,
,~". j De'ne;feledjuk,hogy az igazi

, '''Kála a~ lész, na ŐSI hitünkben

."ki~~~iu~k' is~,ist~~'tŐrvén~'~i ~;e~
',~;intélü~kl ;' ' ,'" ',',~~.'

":,. ;~'Né" feledjük'sohá' az' igezsá
,,' g~t;' 'm~lye't- , 'ősei~k annyiszor

,r >'feíism'"ert'ek' é; ~~e'mü~kelé" ál

'i. Htoü;k, h;gY"~alahdny;~~~'~l~
1':l]a9ytuk az,U,rat, alyai"szigo-

,rának v,€$szejé/ ér~.zlette velünk,~I
de ismét Felénk derült ,,' jósqgos
nrca.. ha hozzá meg/értünk r
_ Majd atyai szeretetet sugárzó

,szavakkal köszöntötte, uj , és
mégis régi hiveit. Ragaszkodja~
tok - irja a, Hercegprímás 
Istentől rendeltlelkipásztoraitok
~oz, engedelmeskedjetek kész
séggel világi előljiiróitoknak,kik
immár nem idegenként, de test
vérként kormányoznak bennete
.ket. Igy fogjátok munkálni földi
.holdogulástokat és lelketek üd~

-vét és igy' fogjátok előmozdi

tani hazátok javát is."

. , ~ ~ .
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, .

KINEVEZTÉK
AZ UJ· MINISZTEREKETlal ta a magyar és len~yel ki

sebbségek kéídésének megol
dását is,

A magyar kormány haladék':' '. il. Hormány tagjai közül kBddzn' kiváltak: 60rnBrttisza Béza.'
talanul megindította El diplomá- h1ik~cz Ödön, 5ztranyauszky Sfinflnr: ÉS. mint nyilatkozatában külön
dai tárgyalásokat a prágai kor- ls mBgokolja, Rátz Jenő hnDv2dslmi minisztBr. " ,':;'-;"
mánnyal, melyek azonban fi cseh ft ~ilJiÍlt mlnisztErBk hElyérE il MUEtkBzök HerültsH:
delegátusok huzódása és habo- IparüglJimiliiszfar: HU nd ep nrt t a l, aki a kBresHsds-.
zása miatt sikertelenek marad- I

Ismiirmj miniszteri tárE~t. is megíali tji1.·tak. !u

A csek kormány ismételt fel-. Igazságügyminisztcl': TilS nádi - li II gYil ndrás. a· HEP
hivásunkra oldóber 26-án kelt országos Elnökc. uhi szt a tisztsfllBt tliuábbrril is b8tölti. .
~á~~~z;::tp~ilj:I:~~~~~~~~gYha~' FőJdmüuElésúgyi minisztEr:, uróf Tel ski Ifi í háIy, aki -Eddig.·'
tározata alapján csak li magyar földmül131ésügyi nllamtitk~r VDIt.
nemzetiség sorsáról kiván tár- HGiu~dElmi minisztEr: vitÉZ 5 il r t h il HáFDly táborszernagy,
gyal ni és errenézve elfogadja
0lasz- és NémeLOrszág döntő- fi kOrmányzó kine112zte fárcanflkUii miniszf3i'pá ] aI' ossAndort, ..
birá~kodását. aki' ft .kormányban. a felvidÉki ügyek minisztBFc tesz, ...

A magYl1r kormány kerülni il titl10ZÓ miniszterEk Ilözül fiz t ranyauszky Sá11 dor BS
akarván a mindjobban 5ulyoso-
dó helyzet teljes elfajulását és 6DVnBmisza Béza a kormányzó telles elismerÉsBt, Miksc'z.
mozgósitotl, kitűnően felszerelt fi dÖli I. Dsztályu magyal' érdBn1l'2nd~t, fi át z JEfi Ö pedig a titkos
hudsereg':lIek I.hlvonultulásút, s t~lla'csosl· m"lto'sfiyot k.~pta., .. _.
ezzel sulyos élet és vagyonvesz- II II II

teséget jelento háboru megin- iiiiiíiiiiíiiíi_~~~"'"'!!~'~~~~~~~~-~~~~iiiOIl!lOl'§~~~-~~~~~_~!~~M~~~
ditását, elfogadta a .két nagy- !!!l

hatalom döntőbiróságra leendő gyarország népe fi. szoms~éd ték ki hálájuk és alattvalói Ílü
felkéresét és alávetette magát lengyel nemzet testvereis, on- ségük őszinte érzelmeit.
azok döntésének. . ' ' zetlenül nemes és szilárd á)lás- ,Le nem irható az öröm' és .tij";, •

A kor.mány, látta, h~gy ~z a foglalásáról sema magyar k?- . ,
megoldas Nemetorsz.ag uja.bb vetelések jogossága és a ruthen jongó lell{esedés, mely eltöltötte,
keletű cseh-barát vIse!kedese kérdésnek Magyarország javára a rabság hosszu bilincseibőlSza-~
miatt "fájdalmas ál~ozatok vól- leendp megoldása érdekében. baduló magyar nép 'lelkét, amikor .. '-
lalástít" is jelenthelI, de a na- 'Beck miniszterelnök minden a nemzet erejét kepviselő hadse::'.
gyobb rossz elkerülése érdekélehetót elkövetetr, hogy a kö- reg pompásan szerelt ezredei eIén.
ben nem tehetett mást. _. zös magyár-lengY'21 határ Kár-

A bécsi _dö?tés ,kö~etelesemk pátulja visszőc3atolásával meg- megpillantották a nemzet hősét.
nagyobb reszet tel~esltette, Ne~n valósuljon. Nem. rajta rnulott fi Horthy kormányzót., .,
kaptuk azonban vissza korona- fél-megoldás, hanem azon."ba- . - Ez-a:Jelkesedéb'~é~orkánszertt~~--

zó Pozsonyunkat, Nyitrát és vi- ráti" naoyhatalom idegenkedé- tiintetés:a többi Ieszakitott 'terü- "
dékét, Nagyszöl~ős~ környé~é- sén, am:lynek UKrajnában mesz- . letek visszaszerzéséért ellüsérte
vel, s nem rendeltek el a nep- szemenó céljtli vannak a kül-
szavazást a relati v többségű he- földi tudósitásokszerint.' honvédségünket . a felszabadult.
lyekre sem, Közel 200.00 ma- Hisszük és reméljük, hogy az vidék minden falujába, mindert
gyar maradt odaát, m,ig ~\OZZárik . Árpádok korától mindig magyar otthonába. üregek és ifjak verse-,
eircn 120.000 szlovakaJku test- ruthén föld mielőbb visszakerül '. nyeztek abban, hogyhu8Z •évig"

· vér került. hozzánk, s akkor megvalósula' elnémított ajkuk a magyar bizta~
Megdöbbenve olvastuk, ho.:y lerigyel-magyar közös határ, s

némel lapok szeril1t a bécsi kon- ezzel kéttestvérnemzetnekolyan tás, egységbeszólitás és cselekvés,
lereneián !}emcsak az 1910-es, összefogása gazdaSági, katonai szavait kiáltsák beje az uj, tiszta ..
hanem a csehektől meohamisi- és kulturális téren, amely. da- magyar levegőn át a·, nagyvilág
tott és tendenciózusan "összeál- colni tud minden .külpolitikai fülébe, A csonkaország fiai néma,.

· litott statisztikát is mérle<-~elni nyomással és igazságtalan be- csodálattal néztük e nagyszerU .. '
. kivánta "részben" Ribben.~rop, avatkozással" s bizo.n.Yitj ll, szá- f' h' .

b l .el evülest és örömkönnyek .ko":·,., 'mert ,a cseh életlehetöségi fel- z.adokra a ket testver-nep o - ,
, . cl .,.~. 't· . ,. zött I;óttuk lé tiszt,eletünk, ad'ojá.t'; ,

' tételeket' sem szabad figyelmen . og J~voje ; .... . , ..
M I k E I'erzben hazai reszben kul- a haza és faj' szeretet .ba·mulatos.',-.,.',..

kivLiI hagyni". iéítnem állu f'''ld' l'" kb"" : '1':'
ezt fi törekvest a szudétanémet o. I apo o" o.sszea lltott ~se- ,. megnyilatkozása láttán.; , ,;',

. , " . , '.menyvazlat boseGes tanulsagot A 'Il' I'" k '
kerdesnel es mlert olvassuk most. ;th't' m' floyabrsa' J' oOl1dol- megsza a8 uto so napja o~ .:2;

h c , - 'bb - n} UJ a a " "." ,. I f I b' d 'ogy . senorszag Uja !:ln szaz k ·t dó f'al'c ak Pesti ronaja vo t a e sza a ulás ün-",~.., k ' I . d . N' oznl u l l • •
kozseget .enyte en ata nl e- nepőégeinelc H Or t II y. N\ i kl Ó s: •
metországn.')k? Ilyenkor nem nm~rmar fmmlÉds3 1i él311' fl kormányzó vezetésével az orsiág.';-
számit a .cseh életlehetöség ? !U' ~

Hogy ennyit is kaptunk,' (lzl Kormányzó lmnult bB nagyjai és irányitói csaknem va- " .-
elsősorban és legfőkepen:Mus,:, .• Iamennyien Kassára ,·vonuItakí~~~.·
solininak és az őt képviselő Homúpomóa .ÉS Kassára. , .hogy a magyar történelem egyik'-
Cianó grófnak köszönhetjük, A legszebb napjává avas5áka .,Fel:".

I II M A felszabadult felvidék városaittrieszti si uaszé ás l agyaror- vidék fővárosának: Kassa vá",
sza'g órdeke'ben a mu"nchenl' e'" ·(lo··zse·Qel't eQy'hét alatt SZál-/ '

~ , . ~ ~ ~ rosnak visszatérését az anyaor'"'
pótegyezmény a magyar kisebb- Jotta meg hOl1védségüuk. Novem- '
se'gl' kérdés mel!ofdásáról, .. az szághoz,- ber 5-én, Szent Imre-napján . in- A- l . , l T'
I'zga!lnas ro'Inal', maj'd bécsi tár- D' z a (IS orszag, ame y nanon·dult<lkel és mentek át a unan . '
gyalás vé<!ső eredmén}'e Mus- , '[ .. f" l utál! nekünk megmaradt, százszor

~ . Medve ltözsegne vltez Iam c
solininak köszönhető. d 'k és ezerszer. áldott, mert kenyeretNovember·6-án az egész .vi e

Jól esett olvdsnunk, hogy az adott neldinll. Ha szükösen'" is. lakosságána!l, mintegy 70-80,000
ürsZiÍg .. .kormányzója: Horthy b' I I' '\, "1 "d . e'!tu"nl', a ma'g'ryal'sa'g Inegveth·e·íte···. . em er Je en eteven es VIlMOS u v- ,
Miklós Oföméltósága kassai be...: l M l raj't.a a lábát és felnevelhette '. azt
vonulása előtt üdvözlő távirat rivalgása ]{özött H Or t 1 Y III i l- .
ban tolmácsolta ft magyar nép I Ó ő lovagolt hadserege élén a az acélos, törhetetlen lendületU' ~ .
háláját az olasz királynak és fi . csehektől megtisztult Komácom- ltatonaságot, amelynek. ütemel5;';" .:
DUCE:~nak, . ba.- A magyar nemzet nevé-. lábdobbanásaira most megremeg:" ..' .

A bevonulás csodálatosan tel- ben Imrédy Béla miniszterelnök tek Kassa ősi falai, mint 'amikor,
emelő hangulatában Horthy ne- üdvözölte gyönyörü beszédben az a tetszhalott testbe "visszatér. az'! ..
ve mellett a Duce éljp.nzése volt ". e'let l1·.·I\l 'e' te' se'.'.. Kassa'val és ~ to·",bbi,,-'·-.· .

"o\szágmentő. és "orszaggyara- L

a legeróteljesebb a felszabadult ., . d '1 felvl'de'kl·. va'rossal ezer ... magyar
d 'k l l .. k 'k' '1' , nitó, ' tladurat, maj a megsza -

· vi e a <osaln6 nj dro. 'l ecztendő tért viősza hozzán. Nem feleqkezhet meg Ma- 'lptt város és vídék vezetői fejez- <>

AFELSZABADULÁS TÖRTÉNETE
•. Az a •. n~héz és idegfesziló

diplomáciai harc, mely IlZ eJ-.,
mult hetekben lezajlott és II

Felvidék visszacsatolasát ered
ményezte :..- el5zményeiben ér
dekes esemén yeket tárt elénk.

AszudétaI\émet megmozdu"
llis oly erős viharokat vert fej
a diplomácia tengerén, hogy
nemcsak Németország elnelte
fel komoly és határowlt. han
gon figyelmeztetőszavát II több
milliós' szudétanéme lakosság
é1etének és vagyonón8k védel-

'. me. érdekében, de közreműkö

désre serkenteltea nyugati nagy
hatal maklit is,
. 'Az angol kormáhy lord Run-'

eimant küldötte ki Csehszlová
kiába ti .' szudétanémet kérdés
tan~l~ányozásáro és ha lehet
séges, békilési akció kczdcmc
ny.'e2:ésére..

Ai.· angol kiküldött jelentése
az\,~lt, hogya németeket és
cs~h~ket oly éles éllent~tek vá
Itlsztják el, hog-y együttélésük
egy. államban elképzelhetetlen,

A·' 'mindjobban elmérgesedő

kérdés, és' Benes konok magtl
tariáslJ'~rélyes fellépésre kész
tetle,ljiller koricellárt.

'. OA.' .. kisantant . főprotektora:

Fnmeiaország becsülésreméltó
hűség~elállt ,husz év ulatt ren-·
g~iEi ;pénzáldozaltal segitett
szövet'ségese: Csehszlovákia'
m~llé é!) kijelentetIe, hogy Né
metország támadása esetén
fegyveres segitséget nyujt 8e
neséknek. Fra~da' seg~lynyui

tús" esetén a szovjet is katonai
tá~ogatást :igért a cseheknek.
. A kisantant ö.llamai közül Ju
gost!ávia semleges mtlgatartá
sát csak .az esetbe~ tldtn volna
fel,' ha Magyarorszá:;( fegyverrel
támad Csehszlovúkiúra,. Romá
nia pedig igéretet telt Benesnek,
hair katonfti szövetségiköle
lezettségéne!cele,.;et fog tenni.
BecklengyeI külü;5yminiszter

. nem IlIdta sen)le,,;ességre birni
a r~~áriokat..· ,.

. Amikor Oll:lszorszag kijelen
tette, hogy teljes !cotonai erejé
vel áll Németország mellé, s en-
nek!cövetkeitében egy méretei
ben és kimenetelében b~látna

tdtlanul suJyos világháboru elő
jelei mutatkoztak, oz angol bi.,
f(ldi'llom jó;>zándékuminiszter-
elnöke ismételten fel1.-:ereste
Hiller káncellárt, hogy a békés
megoldá~ttető aló hozva meg
mentse Európát egy ujabb, fi

réginél is szörnyűségesebb ka:
ttlsztréfától.

, Chamberloin é:-; Mussolini kö
~Ö!l béke-akciójának. volt ered
inénye a müncheni találkozás
és ott létesült négyhatalmi
egyezmény, mely Mussolini ha
t!iroiott fellépésére és, kivánsá
gára, valamint Hitler tómogatá~

Sil mellett pótegyezménybe fog-
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~:</Rákóc~tsirj~ott .adóm ,boltoZ;;l:-. ,.máILés Imrédy' a kormány tagjai- t Ennek.a váro~mak volta cseh. lett 'állottak, felyáltvadiszőr~élt~t.>:,
:.- t-os.pincéjében. mintegy~ '8zimOÖ-· ~ vat.~Ferg~teges éljenzés.' Jön Rot~ ipartalnentben ""képviselője;' .Több A" nagy~ tömeg;;,··példás. Fen{jbéfit.~;
• '- himba aüritve .... hordozza -:. az(" a' hermere lord, hogy taIlUja 'Iegyen ~ ez mint szimbolikUS aktus, Egy állott fel és kezdetét ~ vette' á
'·Jör'ténelfnt~m.:ágy~t~r~tágot;a$el~ 1,'3:i:ö8ódának, melynek -megvaló8u- ;éve ki hitt~, remélte volna ezt... lélekemelő Ünnepély! A magyar

. ., ~. '. " . . . hiszekegyégbeszálló hangjai: utáli
::::Kas8ajiitn~eif?kiWé'öe-n~ útbi' él::> Uádban "nekF~·ís;,,;részeo,-vblt.;;,Tom",::·.8 a kormányzó szól most. Sok- a. tanuló ifjuság:; gyujt(t:"hatá:S"ü:
.·~:~év~;Cfrilik;':: Rozsnyó,~:-Losoric.bolva ünneplik. Jön Eszterházy, :szor könnyezett: láttuk; a beazé~ azavalataLhangzottak· elf" majd"o
· :";(jn~r~.s~},mup:k~ss ~9r~I!Hlrifölct; :. családjávaL.együtt:d-;·fájdalmasan :<lek alatt. Most mind, mind erő- Kovács Libor endrődi gazda; tört:·,

;' 'po~ba;.~ilke"ert~n;ia'iN~gyárhma" ,.követelik·vis5za.....oMbs(megérkeziksebb, ércesebb leiz a hangja, Az vényhatósági bizottsági' tag, ' ·á '
.•, gyarság t~temél ':terméke.n.Yitették.· >.Horthy.Mlklósnéfiaivalésle.ányá.. :egész városban halotti csönd. s frontharcosok alelnöke tartött~

. mélyreható hazafias" beszédet "a ; .
meg a földet. Az .. ő hŐ8ie8s~gük; 'val:':a kassaiak könnyezve;zugva 'csak akkor tör ki az éljen és a tömeg állandó éljenzése· és:1eJke..
az ő.Jeblrhátatlan" és ',sohasem i ünneplik. helyeslés, amikor már-már nem sedésa között. A különféle haza~

:' csUgged6;,,:magyarságuk.i él i Itteni":. AStéfanik"8zobot·:·heJyéh . 10- ,lehet vis8zatartani. A. nemzet ve- fias magyar dalok után a ftont;;
.:'f<)ldberi;"füp~n;·fában:'és levegő..~t i'bdg::az;'t országzáázló~'alatta"pÚös- iére beszél s eza vezér férfi és harcosok helyi csoportja ne\i~ben

'. ·,ben~jl.i·.kQvéJti:!>~~z·Qlnekcitt,~a:kö~ -;fehir~iöld 'idmeres'idrapéría s . a igaz ember. - S ki irnále 21Z vitéz Baranyai István tkptárl igat,;.
. . '.. ." '. gató, a frontharcosok társelnök~t',

·'i..>.vek'szólalnak '.m.,e.·.g:.: .é,.s,·~~~on.. tják"Je.,-::szobor daladzatán~rnemzetiszinUörömet,amikopa magyar", lillam'-. Rákóczy dicső és·nagy·szelletnét,·
'Iénk~:~yszázadok:,bölcs tanítását :,.'fénykörben" traI!szparensekből, a feje bejelenti,hogy'szlovákul '. is idézve koszoruzta meg a' szobrot."
Ők:"~'iJ~álfi1eknnk','hogy ne 'csüg~magyar korona:·' Az utvonai tele szól. A magyar anya 'egyformán Majd a himnusz felemelő hangjai.,
gedjünk,:.'csak magunkban, a ma- virággal. "Egypercre.l1em· szünik szereti gyermekeit. után, a hadirol{kantak, fronthar..
gunk ere'jéb'eirbitiunk;itnert.: csak meg a tűntetés, -amely különösen ' - Nyech zsije Horthy, l) ezt a cosok, tűzoltóh., leventék és ku.:

· akkÖr~éleszilril{i'·győzefmesékt<t.:;., ""';~igcsap6;,;lesi akkori' amikor a kiáltásbs €zt -a.5zlovák baszédet' lönféle alakulatok a levente-zené"
, . . . . . , kar .magyar indulói meJ/ett .dlsioi

Nagyniagyarör~zágKegy'j){j-'f2J~g"i ~:J~l;1gyel':'magyar határ;::;--követelése meghallják a határokon'" tul is menetben vonultak el: a hősi" 3ZÓ"

-szt~b .é~~s·s~ge'")<erüH:mp:st;vjs:sza/ :ojzug.~ai ajkakon J'- . mind~n' szlovák faluban.' Horthy bor előtt,' amikor a csodálato&ati i

'. hozZán,k;J;ahova,~el~kelhk.üI4enünk~"., :Demi ,volt mind~z, ,-s ·.a. teg::: Miklós kormányzó azt mondta és felemelő lelkes hazafiasünnepely'.
fIairiI{át;'·'}!azá,nl(minden"sarkából; :',:Íiapl'~örörÍL i8<'ahhoz,_amikor,~ li ugy- mondta, . amit S ahogyan véget ért a nagy tömeg síÜI1nl

- mitid~rt'; ,zugáb61 ,,~ :"t~nulásra,"Piac~téi felőr~f~ltíínlkHörthy' ko'r.:, vártuk l.tlálát adott Istenn~k, . a nem akaró lelkesedésIt mellett t
. '. . ..' - , , ~Utána a frontharcosoktartották'"

okulásra,". magábaszállásra..' Oda mánYbÓ';Ió-vá8alakjéf:fElőtt~~J-ova~' nemzetnek,- :abarátoknak; 'a test-o meg bajtársi táborozásukatüi1nepi::~;
Ju~J~wmJ!Q"j{,--gyerp1e,kej!1keti~hogyi..;?g.QbKoóstMiklós'E.Őf:tiagy.f.;szárny:;;:. vérekriek rkinyujtotta' ,,: kezot;,;..: a' . vacsora keretében" hová->i;meghí~

.. , az--',ői~k}- szellemének· levegője ' segéd. Imrédy Béla és Sónyi tlugó 'szlovák. testvérek' felé is. Ez' az ;. vást kaptak a község.: vezetŐ.~,:,
· ~acéfŐzzá~rfleg~oket>;'Ai-a:It'i:lnderit" hadseregfőparancsnök .le~záIIn~k~· áUamfő,atyja~a -.nemzetnek,., hős egyéniségei, valamint a társadal
·e15Öi>ró'.~örö.rífé$~lá#gÖ'lái'::.fáIiiéW·'az"emel~ényrőls,eléje .." menneL' és példal{ép, de nagy; bölcs állam.. mi egyesületek és 'testületek' ve"
· eieíf~:~f·~h~'Vös'j:.it'óvemb~'ri ")l~pŐfi . Méltó~ágt~ljesen"ipOmpá8an.köze-,~ férfi is; , zetőt Mindenki lelkes,' örötntéljés

." '. hangulatban volt·· és boldogati '.'
áttdi'é~Jié#e é$oÍo'láZáSS~~'l~t(e "át:'· ledilé;e.};kor:inányzó.'.~:Katona:, ,étL. ; Te' Deum Lalldámus. ünnepeltek. Vitéz Baranyai: Istvan

'arcö~~t,0"tiéfii-cs~ICa;'fijal ~genÚát'ló ; állainfO-;'..~épénék"hő8e' éS':vezére;' , Aradi ZSolt. a front harcosok táraelnöke--hódö'" ,
ölefk~$ef:':~lt~ri~M .. tii-".'fi'Jagy~-( , Ahogy leszáll a 'lóról, '·ahoiy·fel-" latos hálával, tüzes. magyar, htk

.ivs#zá_d itöiös'·ftém'zett' létenek . megy az emelvéüYJe,~' maga . a : . séggel, hazafías gondolatokbatt
~" rité~q;€teM8e;'~A:"tÖnröIf'rótnáIt'. megtéste8ült;';nemes_~ Magyaror-~ .. ', . . : gazdag beazéddel köszötltötte' ~

.. -~". lill ~ -'.. ..' A'átlli . ti d' "d .. It 1(0rmányzóŐfőméltóságát," ~elyet .
· terti~othQláit'~:af :~p . '0 ".~·.év~' azág'.,,,!·,:-- ..• ':'>~:""'.' - ;;. i 'n'.' r'D"'~unnf)p'B'". az' egybegyültek'állv3"hitllgilUak1r;

·.·e~redekre" sz61ó~·;ot5iágafápl{áM.?" . ':i I:.obo~.aka·~iá~zlók;:: z!1g'f,a ·,tö"-'" ;.' '. .~:.. ..~ .. ~__,>~ ~ végig,;s"s.zünnl;llel11,.ak~rÓ:,)Jtag.Yf·":"
.: nafflf·m(j&8z16pan":fatjlí'lF'lft""1fáS8ar·~-meg:':·;~~~~~~~""':';:1',:"'f(":':"~~",-, :~ ~'. ;~~ .c;-::-'-.; ..': /'/'. '. és, ő$zinte magy,\fos>_.lelkes~déti~~:

... ;'dó~~~~ust~a;~~~r~~-1Öré~~" '~z;' ~ Élie~ Horthy,.ti.örthy,'tl6rt~y;': ; 1~1~~S~i'~~;~~:;:~~am~~fv~~;k~i~: sel szavaló k6rusokban. 'eltették"
'. !'rif~ult··I.,europ:í1~·n'ágyhataImanak· . Horthy I ." ..' . szabadulását! .Az OrszágOS front- Horthy Mikl68 KormánYzói. Mam
gej~gzetü~·félsZ6kk~ité~ét~::·á."';-ha~:' '. ' A k,ormány.,.zó e.J.el.halad a;,.,<1, i8Z~.. ~ Harcós '.Szövetség· endrődi c~oport- Harsányi László főjegyi:Ő; ti fröttt;"

. ( d I k I t I d harcosok elnöke ; tartottá··;meg",
rorW-t~tfgermnstlFmagyar"birodá.="~" eme venyre, ',U VOZ I , ..sza u a,; e ja a község közönségével együtt bajtilrsi jelentését, melynek kett'" '.
lom"riti1f';nagyszetfr'<;:sodaját"'td"é2;i;:';' én"csak egyet 'látok;} Azt~:a,;,.kéz-· " november iO-én azeateli órák- tében szivbemarkoló nagYhatáai.Lc'
A:tk:tiaiss3óte-háiak <'olász08";d·eo:.": ( mozdulatot 'és tekihtete4~ameilyeF ;, ban, lélekemelő és igaz magyar beszédbenismertettel:\' itát>je,::. __

:':.~ü.tet}~~tYli~~ltifáIY bitód~llrtáfire.i ' Jaross .Ando~ta,f~lvidéki~triagyar,. ; ~ernz~ti ér~ése,ktől átitat?U h,~z.?- lentőségét ésa magyatfeltam~J.. '.
.' .' •..: ..• ..... ..... - .. ,'. •... .", 't ' 't k" .. t' . h' . has tinrrepelyt rendezett ahosok dást!' Beszélt me'g" .... fÁI"iide"k'l'· ·le~{~6J~fa.tnlÍftkrar'~A~éhg~leoITilott, -par vezere, o,s~o~ I,~ a ogyan, szobránál; . a . ~ v 1\' .

kOFfflf1&" vatfa~alfi'pedig~'azt~a~' Ié::: Jatoss .. ,meghajlasara "...válaszo),·. . . . , ... , : , , ' magyar sorsról; az ottal1iakszen,,;

b
· ; 'L;,s~" ,,,", .• ,.'.'.... . , .. , l" f"" M 'b .ül"·· "ebbe:'" 'I' < A d~lutam orakban a,. lakosság, ',vedéseiről·.nagy hatással TUköt'y: ...

· . l~mtl'é1U311-UsztVo8sagotj.-~ amel ye ~. , ,egecs e&,yan -. . n·es· me Y-:-' 'a'z iskolák'hövendékej'" á . tár8a- 'József földbirtokolI. VégUI ni ~$tl ~~

. Azsf.i·~pogátlY;'áFádata! 'ellen' ItiáS'-ó' .í séges szeretet. Utmutatás ai' ott- . dalmi egyesületek, a 'frol1tharco-. : vonattal érl{ező CsernuS'· Mlhál~
féW::'fé~siátadon ·át-";·megállttink') honi magyarolwak.' sok zász!óerdö alatt gyülelteztel{ 2lpátplebínoa,. a frontharC080k

-az_oi#.;,'a:~:'«földc1atalfoIf;:> atrtélyen·l Imr éd y ~ Béla, Tost László, a hősi< szobor előtti téren, A diszelhöke szólott, aki izlg~vérig

-e~iiI"adatot-t~éh1Ünk;,Élők; és'" Csárszky püspök, Pausz Béláné, ~yom~.i levente ze~e~~ar magyar lángolór hazaszeretetben éi nem~

.< halottak>inJégsiakhhatatIal1" lál1C- ." Eszterházy János, Payor Miklós II1dulO1 m,elle~t, a .~{Qrulb:ltil .?OOO zeti öntudatban fogant. nagyha;. <
..•. k'é t·. 'It' ';. t 'k _,2, ;i -á···· k.' ~., " 't ." beszélnek. Mindegyik beszéd ' él- le)ke~ szamlalo unneplo tomeg. tásubeszédben rögzitette· a hall-· i

· .n;lIrJZ_e ~ue~. ~Z mu? ,r~, ~e~. , ,. , peldas rendben sorakozott fel, gatóság JeIkébe a nagy idők je"
a fö'ldeh s>:mmdeiíJ testven...oleles meny. Tost a polgarsag hodolatat . h főbb t I k tOO t 'tő lentőségét és magyar egységet.
,,'. h P B'I" f I 'd 'k' ogy a u vona a on un e

· fölött3"Iát·tú~Mtlánul?' de ":minden" ozza, ausz e ane a e VI e I felvonulást rendezzen. ._; sürgető parancsát. Ai. egybegyül-"
magya~szivriek éreihetőén' mil:ió magyar asszonyokét és lányokét, Leirhatatlan öröm-ujjongással tek mélyen meghatódva, szünni

-'és;~HHó hájd~ni" inagyar":'szelle':' . Pajorszenátör, a 'poIítikai-~életét. indult el, fáklyákkal és, lampio- nem akaró lel1{es éljenzéasel ün-
.me'.*.. l:ior:ul;J.I.tti-ösSié".'iestvért iöle;;~ ; ~zivből; jön '. v.al.am.. ennyi.Di, ami . nokkal, zászlóerdőbenaz, impo- nepel ték megrázó beszédéért .. sle.....~:

ret~tt Pásztorukat ( Az ünnepL:.
,·,Iés6é.fi;;,-miiLdiada-IUnkbari"ezek~'a'·. aztán történt, .. ima felfigyel' egész zánsmenet Lell{~s hazafias dalo- szent hangulatban állandóan él-
"- régt"Ji'Ő~öit~~tositá~rés~érdeinet";' , Európa:és 'különösen,Középeuró- kat énekelve, szavaló kórusokban tetve a }\ormányzót, ~ Kormányt,
:' neJftinert'1it:ő-~áld6iatáik' hOzták' ': pa.- Csárszky; .püspök m,agyar .' és állandóanéltették a I(ormányzót, a magyar hadsereget és' a baráti

mét-'szárttühkra-'ezf-a' bold:og üI1- '.. szlovák nyelven legmélyebb. hó- Imrédi Bélát, Kányát és gróf Te- nemzeteket adiszes .tábor még
nepet~>:' . dolattal és hiiaéggel köszönti Jekit" valamint a baráti olasz és 80káig maradt együtt!

P.. éI1t"k~n ,d.éle.löttre Kassá át..;'" Horthy Miklós~ a maga és magyar . leng'yel nemzet'· nagy vezéreit kö- Ugy érezték a' dtrék endrődiekj .,

'" hogya magyar . feltámadásnak . ,.
· alaJiuILAz'egész' l\\agyarország meg szlovák hivei nevéb~.n. I~e: vetelve a· közös· magyar-lengyel ezen örömteljes napjaibatl'- amI... ,.,.
'·Iu::~á~·;·Neniésak<iá. hivatalosak a magyar nemzet nagy, un?epen határt. Orömujjongva éltették a . kor minden magyar sziv jobban
· h . '~f':::f' ': . l 001 t k' . itt, vannak a testvérek 18. Esfel- dicső magyar hadsereget, s ha- dobog, amikor minden magyar
anem.~~_·1 jUs~g. egyesu e e. h . k"l' k I Ok • "I k d' ..

kUJ"dött'''~ _.', ~, ," ", 'kb~I" arsana la tas so sz ova to~ . tárt nem Ismero el ese essel ko" lélek a drága könnycseppek igaz
,,8~g~l_es" a ;varmegye o .. , " " k'. -~~~, ..., i~r' " '..1 .• :.' . , . rol{ból: . veteitek "mIndentvIsszar. Amer- gyöngyeit ültette i a sokat szen'": .

· req6~~eg I\sgazu3,:8zegeny em- '-l h ... ti . h I ÉI" t Ih I dt: h' k vedett magy'ar arcokra, a dicső·
'. ber;.·'.~·:A.z.~:.UtCákö.tJ..·'-;·'.m.·.űzög'ni3em- - nyec . zSlje ort y . Jen, re a mene, e, a a .a aza on.

ti th I I t l t tt ő magyar hadsereg -;- minden l1ia'7
leh~;t::"K~ssavár~~fiir'cí.t, "a magyar.,. < or y, ,'. ... m~gyar zasz o enge; e . az . ,S~I gyar büszkesége _ melynek élén .
ság,~eiÚét;,tlorthyMiklóst' Oiy~n, ; • E6Zt:rhaz~ Ja.nos:mos~ IS aIIg s!e.l, az abla~ok fel~lszltv~, klv~- 21 legvItézebb éslegföbbtladurC'-:lk'

:;--ez-Valób'art;": inint" amikor .... igY' , tud· szohozjutnl. Szaval· olyan lagltva emeltek az' unnepely fe- masirozik a I(árpátolt·· lábánál;'
:nagy"család "Várja; acsaládfőt;~'mélyen emberiek, igazak és őszin- nyét és jelentőségétt . meghozta azt az időt, amikor
akit;fég6ta"neitr látott Háthogyne': ték, olyan - egyszerüeI1 . 8 ezért Már fél hét fele járt az idő, Szent István magaszt08 koronája
teritené'elejé)zeret~téiiekminden- ; olyan szépek, hogy kimondhatat- anlikor a menet visszaérkezett a büvkörébe vonza mielőbb ú ezer
róia~jág;gy6hgyétr~:siépségétI' : lan lirőmmel.·haIlgatjuk/; O~nepé~" ~ősök szobráhöz, hol a. fonnaru- éves nagy· magyar, birodalmat. ,

Jö'ti-;;:6erédt\"biboros:'hercegprW .~ lye5ehleteszi:Ka&öá'mandátumátl', hál; frontharcosok fáklyaféky me!· .V; B,· I•.;:
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~H':T::1\ R'~~.'.~ . 'E';i;:"K'. "', Mli~nlini'JYiag"aMza.' géf.í.<.:o:, . Ha.q.n\~:~r!'~~~~~~~::;OI'
J 'a Duc~ ;p~vei~te~Jr~vl§9MpádQ~ai,·;~

, :';.: '<- :, il rt .. '1 i)., t·' '., . ': .:;; .bl' .~~·I··' vicenzai és vér·onal~·beszédeioen •.
:t Halálozás. Z á h o n y i A l a - &ll uUti3" nYUhnB2ü af a·,. milfjar': .pro tplunl ':.~: !s,te~ ~Idása; ~.i.~.érJe.:;·;minden>:I.é-'
d á r komáromi.járásbirósági el- .. Tíz 'éve' ;most annal{, ..Iragy 'lk~ .'8égb~~, l't'3'ni: Ösii~lt{ í~é'szSéggei . peset.. -' , "':":f-"';'~':;(;~( .

· .nök neje: K I i ol e n t Jó z s a ::rdtó Mus80líni aiot.ak-o:rmoiidá- . n'y4,ifuttafeléje' keiét/ ltália':'ba- ·'!!.~3~~~!!!!!!~~~~!!!!!!~~!!!!!!
" nove:mber 7· én hosszu, fájdalmas, -sos jóslata elhangzot!: ", .ráts~a lllegnyilaH{(~i:ólt a j{atonai . .:'," .
~.t "'d'e: a 5zentségektől er6si ett nagy "A·békeszerződések1fl-em. ko- ellellŐrzé~., ,megsúm.telésénél,a .'. Endrődi' népeseÜési:adöfok·.·
::"Iéle-kker" viselt szenvedés . után. por~ók"... .' ,... ...., . .szerotgo.tthárdL incicleús .elintézé- .. ,

..: .'. . •. . o voU az elsó' <illant/MIi, [d:i az "sérrel, az optá!1sk~rdésnéfés a7.0lt- . okt. 15 - nov. 15:· .. '~
J:, vYsszat&tTerérrrWféhe-i: :''':-'' A a'gyo1'ta.·p-os·ott'·1~J'''''.:nI'(.I1.:'';;'';''.~;''ág: "érde- 'l '1"': ··t··· k' ·1:'······ l k t· S" l ., :. . .. .'.' '. ' 'L<.~~H'V'_.. ··na a wnnyl ese ne, ',:ame ye e '.:'. zü e 'fés'e k: ·P<lróczai·"Ger·gely .

.-gyarriái~járás' népe őszinte sai- kéóell s;~út 8J1ielt. B~nH@ [\"Iussolin~ i\'\agy?rorszJgilak á fiü'mei lUhötő tanno leónyai:Eva Margit es Kiltalin.
· . ·.iJálkozással és igaz részvéllelllal- már ah kor slkraszálletta magyM' 'ha5Znál,)[ánál biztDsitott, i'ílágyar- . ,l::telkö. 'limiír Antal tÖJdmives· fill

. " '1 ... .. h . tie.IB Istvan.. Hunya Imre föld';'.''ve:
"Iottaa:gyász:hirt, mert Záh.onyi Ala- Igazsa-gert, alm wr 'meg egesz ,or.szag, sza 111 it ..at,· .Itálin. ·barátsá-. lbanya, Maria '1 erezia. Ktltona,i~jo~

dár.,12éven á~ ,.nagy,szaktudás- EurÓI}.(l zárt falallxkih,'t htítat for· .gár<l. .' ..... . kerel<I:YllrlóJitl, Lajos. HanYecz Vince
.. , ... . . . ,. ditott nekünll~' 'ft trianoni,s~rzŐdes.. tarthalat- folJmne.s Jeanya. hroska lIon,a.· h;ányi.
sál és általános megel ~gedésre f.m{éltezziink cS<lk,úissza él Ditce"'1<rn:"mút igatsagtalani"-' Mag·yár-. Janos komive:ileánYl1, .cszter::Márill..
vezette a gyomai i árásbir6ságot, eg,,-"':nr n',lgl1horder~j'ii i;iJ'e1enté- .; e' . . '. 'll ViI:izkó Peter földmivesfi"i Ernö,Sán-:

3 J ~J J ·orsz"g s· a magyar". n~p· 'JO) ) dor. IVIBg'y<lr Lajos föJdmives' fia
S elhujqyt neje rendkivüli agilitá- sére, amely nélkül t<lián nem jU-'SOTsot érdemetrlej{. Egyetlen szer- . LIlJos.l imár Lti.szló földmives "fia'
sával és nagyemberszeretelével t6ttunk volna el oea, ahol. maiődés.~em ö-r~:életü, mert népek László Gasptir. Varju Imre föidmive~

'. ,J·ÓSág69 'segitö angyala 'volt a 1eg- tarÍlrnh.· '.', . ke1etkezn~it,f~jlő~nel(, halad,natl, 'lelinYil; r etéúa, Bukvll Vince munk~
eltiinnEh,sőt 1d is halna/l. Az Jeill\Y8,.:Jrén Margit. lváriyiVincé i k6':'

.inségesebb időkben a, gyomai 1924 szeptember' 26":án' este· ·or6kéletű sze-rzéáései{ azt jelente- ~~:::f ljl~ilá;:l~f:, Ik~:e~~G:jlafi~~~
-szegény népnekés gyermekeknek. fél ,7-kor 1\'\ussoJini'fogadj a a RÓ-nék, högy" egy: bizonyos adott ny. csendör fia, fstván.Hegedü~' Já~
Gyoma neki köszönheti azt is" "mában Játogatól?~n lévö .. magyar 'pil'lanatbanaIemberiség múmiává . nos munkás fia,jános Boldizslir Já

""-hog"'y';'otl naz orszál2'záSziÓ" :moz- ·!lépvis..előket. és váhlsza.'ban. ny-r,.'·.l- . váína.: Senitl ·aem 'ÁlJith~ltja,'hogy.. nosik. Vince föJdmiy;es leánya". K.llira
~ l I h I . l I ri Uct . "Katalin. Hanyecz Monika háztártásbeli

.". galmal és gYÜjté5f meginditolla, tan· uJe .enll, ogy ,lU PO,II ((l.J~-' ,a~zerzo,~e'k 'töllé!etesek". . fia, ZoJtall ~yörgy•.FarkasinszkiImre·
,. ~ "U"k é Ö I·· bb nal< .-egyJi{ tengelye· cl magyaruk .. ~.;:. ' ''':'. '. '. :'. ". : ..• ml;lnkns leánya, 1Jona Irén.. Varga.
.... a. sz .S ges, SSZ.!.'g.. '.', ,eglt.ag-y_o c 'Ira'nt'I al't'lv ,cz·l·mpa't.\'a, aII11a'.1..: ;;S· ;1928 . Gaspar k I • ,.". . ' \ '" ~ :: '. .'.no~em:b~.!'9-:fn ~:~ertings,,:':.. . . OCSIS. : e~nYll" Eszter lYlag-

'·'!·tészét:~6ze~ls hozta, - Aterne- 'llll"'b·I .,. mert. !)ovitlvcn ·tud:j~,; J)e·--r.lde-n··d·e··'·I~\~~.c··'I·'··;M·"· ( .aolna.SzlllhmanJozsefmunkás·lea·ny
\<1 u _ J (.1 C 'IIIU uan ap' usso-'" ti '·be·· '. • .'. ./1.

: téSi' szertartást a c-salád régi ba h M g ara c ';g a 11 a' boru' D\O" . .,. • '.' • .":. .. ' ,. '. ."..._.. , .rzse .. t Anna Szabo?Jstvan ·lrQdll-.
'-,' .. '" ,..:' .'. - ogy. ay roZa . ~.-: Itm'tln~,e~~utlt{j~I, -amelybetl' tob- .'\Ilizt, ha, .~olt~ri.}jéla ·Arpád. 'J~~brilf .
., Htfa'''Csern'us J(íiháfy apátplebános idézé.sének bii nében ártatlan. . bel{,-·.kozott ez' ~all:'····. ". . :,Ll;lkacs foJdt~lves fiai' Imre..;, Homok
· -vége4te Komárom v.aros vezetö *".. ,,];L uékeszerzótiések tö7céletlene'k. L6SZ~Ó foJdmlves leánY6, :JIÓnll... lrán~
J"'hlvatali ~é5társad~lmr réteg'ének ., Amaliy'ar-olasz 'bnratsági ·sier"':.· .Több. pr6bl~nia.. ~mely a. béke él! '. ~arkasJnszk~ Ma:git 'h:á~tart~~?~Ií~ lew

~ h"b ......,' h' u '., .~.. • .....•.. anya, M6rglt, TOlh·K8ro~. foldinwes
·mlgy.'résZ-"iétele mell-ett. - Nyu- ~ődés:alái~á~alwr.19?7~pr!}.jó.6-.. a or:~,e etoseg;et'.p~r9jé!,mag~-:, 'fit:; Kiir~ly,Tibo:r:.. Timár Árita'l::föld":
. an Mussolini pohar1wszontojében: . ban, "(Ir megolda-sra .es ezek Iw-- . mlves fIa, Péter Time;- David"M6riii!

J';:gOdjék~bé\<ében;. többell ,között . a ' :1~övetkezőket: zött e~ső -helyeü-:áll" a' :','magyar· ,há.zt6,rtli~?eli:,fia,VendtirIrtiré"lvánYI:
Koszortll-megváJtás; Záhon.yi mondotta:. " .'.'. .: " ; probléma:::". . ,.,./ é ~:l,:'.' : :. ,_~,lk.Jo~.l~I.dml,~~s.qa,:" .I?le~,::Mi~lós~~

•
. o ..._fi...·.J.a_d. a.'. rné. .·e.Il1un.yta. ..alkalmával· A' .:' 0"1"'" [..;. ··'g····iéfklteg: " ... _.. -,~~.~.' .~,,; ; 2:-"" ,.,'~_.., ~ ",;, '; ; :.' .'. acz ,arll'l hairtartllsbeh.fia,.', Zoltán'.
...... " Z ilJ . ,a&zorSza '. ,. ..... j .•• "' ....• l;'''rH...,.",l::.,.>·, .•. .,lrnr~:.David·MlÍriahá'tr·ts·ö'iJ':('·i\ '.
· C s e r n II s M i h á l Y apátpJebá- hözelálló:nak ér~I,magát aina~em-' ;: - A ,Pt;t~·~W36. nove-!i1peri mHanó!" . li-én"Y,~s·zk~ .. P,~ter} ~1li)ká: tl:~~:j

'. ;';"oos'36"pengőf'kUldöt{: a helyi zethez, amely :rlntetl~nformab~n: .'be~ze(!ebőr,;·:·.. ><: .' ,,: '..• - Etelka.. SZ1ta~YI'~aJo~mun~á~leá!1ya,
,.: ·:.,Mag·y'ar:' a·Magyarert" inditott·" megőrizte a'o regi ... er~rryekeh-es~., .... !11t:n!!&r_d,~!!.,.:,. am~g.c~a!l.y.er01·.' -.~~~~a·a~::sSé~l~1 Ete,l h~:zf.aná~he)i:

c amely 0lydaco8vltaIJtasnak adO' 'száfjnalC' J nem' ,szol.qdltafna7c 'lyaZ.Sá7' ';-H1l1 ~'be\i~ ififZ'" .MEl}lk~~7.~J.~!?~r.-Ba~
:: .;S.fg,{lyakdp, jav,ára .,.,. ·ti, :~ .::' : ta t~.i1ujel.ét..Ma,i~1k~bb,,!nil1t;va- ,fjot, a', D~wmedel1cében~_?ék~:6l. le;t\nx~, .Margit; ~ó<;z~z:3;~rJ~g~~\;~~'

. A TiBzántulí Mezőgazdá'S'ágf laha,. megeIegedessel ~ es hIttel" beszétn'l mnn;lehet..>f'jlagyarorszag. kas lJa"Gyorgy: <; .•:"".0> .",,f "_
. Kamara '1000 p~ng6tadományo- látja'Olaszország,': hogy' ~agy.ar-. :·.vaJ~ban,a·háboru' fegnagy-ö'bbál- .. 'Ház'á ~.sag~!- . k Ö-t öj t"e.k·.: li ~.
:zott ~ "Magyar a Ma'gyaiért" moi:..i·~rsZág·· j~b?:~ jövő~ Aelé::':haiad,,:.9~z~:t~<N~A~1.e~~k,.>.:1J.o~y':,Aé~~-" ~.~íd;:i~:sark~ ,eh~ ft.: "qr~nas ~Y'nreo

l ér . amelyre klvaJo,an. méltó." . _ . . ,mllIql; m~gyar :-eL ereq~ti;1hazaJ~-- ':1<asifa'siki GYU~s,.T~m?1'M;n~:r~!"~ar: ~
-...ga om ,c Jatra. '. . .,O.l.aszorsza.'g ny.i.Han. kijelenti, ...!1.:ak~' hatMa.' n IdyüL ~.,A.. z 'ó.. lász...' ,:n.: ép :iErzseb.et .rk.,-Gy~~~t~zcrS·~Il~n~;::{·ö~zldl~m.zal'~:

: . Pesti lapokbóLaz!.olvassuk; . u - k.• . . . . -'. . a ile'~es' magy~r,.~ nenl~et... elot.t,· . csodálja ;a .magYar·~ .. nép·.. JúifQnai' ~,Ye.~ r:,'. ~~ .Varga; Julianlia::rlr.'·Oi~h·
~;Jt<fgy~a'(kö:zeli~'n'apló~bá~rr a" kor-" ~'hogy:csodá!Ja ~:J11,~gyar~a~.-:::~~-: ;.~.ré~y~i!;:·R.áti>(~~ga~~s. 9r*'-~[do·., 'N~~r~Ti~~~zi8' 7~ q~bv.~~~it~o.lfJ1~lI.~

mány"'Összetélelében nemi váUo- nlulatoserejét· es onuralmaL' "zó' inagahrrfását Taláfikinalliozili :K t-U" . sz .<>.rold~!.ves r'k, ..·es ..
.. ,U"· ' .•. ,.. . "'r. ~ .<>n~· ,,-:s~t.~J:. F.k.;'.'I<atQn'8'Lajoi.'fQId.~

:zás \:ész.' Az orsiág-::.népe osztat.. ~. -' .. ' '. *" '. ' .. : .~, .'a lwzeljQvoben ·olyan: ünnepelyes ml~e~ r~,' eS,~.Ra~~,'.MlÍri8;r1t.. ·forop~'
. _~:.Ja~ bizafommaltekintlmrédy, ~éla "";, "1928''- inárcius ·24:.én Mussolini -,alkalom, amely.; lehetÖvé·.-·teszi . csan.szkl Imre ~öJdmives')k,-~es:KUriU&'

... .. . .1'I·hallg,';ta'."on··:fog·:·ad· '. egy' .m· ag·'ya' r, ~majd Olaszorsz~gnak'': hog·y'~ezek--l~ ,':'Ian~ :r~.!_ ~s~k .Jó~sef;f(Hd,plves.rk,:··":JI}illiszterel nökre ~S szocléllJs' prog- \ "U '" ,'ől'1\'\ .; .'.; .. ,.. ~ '.. es Dmya Bngltta rk,,' ,Timár· ,.Vince.
. 'á k ló T lé küldöttséget, amely elott az alabbl ~ a .a~yarorszaglranh, ~Igazl.föl,dmi~es fk.. és;Girié'i:Esitétrk;::\T{~/

/:.,-;r~~rn j na .1TI~gvasJ asa e ; sJ{Íj~I~.nt~~t~t~?;l.~,,~",,:~.. ~,;' ,......:".~:-:7. •. _ erzel ~elrol, ~om?ly teUekkel tegyen .. ~tl.~ Laszl.o .clp~SZ. rk. és. Ba!=s~.M6r-
nem tuqja elképz.elnij hogy e rend-~: .. . A k 't" '. . t l{öötf ba',·t ' .. ·-tanublzony;sagot.. ,·~"",-·, .~".:;>":.. , gltx:k.• Rado Sandor kereskodohelv

~ , kivüli feladatot más politikus lla- : II e, nemze· . .2. ~ la sa-4' ,;,-"""..;;-:,:,,_., .'0 -.: •. _~,-:" ~!"." .. ' ;:=-.~ ~ .~ : ya\J;{é~(Nödkó Etellia iJoiárikii~:tki;
.. -, .••.' •• ' .. ' ....••,>•. ''1. go.t nemc~.~ka.poll~ll{~I. egye~- ~'L,::.- '., .;:., .•.. ·~_,Vt!,rju-..JÓnef·(öldmiYes:&k;íés ..H:hbrid:.

, '~::::~oHlö" hóúáéi'téssefes reMis mun- .JJlenyek~·bl-z.tQ~tjalll ~aoem - es 193Q:."DQ\?ember<27, Napoly: ~ _. M~rgft rk.,. Héjja. Sándor.földmíveS.
~; ·:kaérzékke!.Ql tudná ivégeúl-F; f~k~~p'eD;.'E. ~",,:izJ2~:l~lt~}hw>' 1'0- "Nápolyial<! Egy ~ar~b?n m~~-<~·r\~s·"V~,s:ik-ó::Má~ra··:k,\;:·A6doi"J8:i\os.

'.. Iw.nszt:Ov, amely az egesz olasz; :...,~c1?:ett'iml,l.Qkaban;-kl"'rQbalt, regl,' '·MMf·~Iy'kf~.!~ml\'~s;.ref,;,es,~on~Il:.IIT!'a,
·i~~'~'RiÍ'Szinszl[óbaii~';végsökig.~·fe- ",''''.; d' u.. h"' . r .'. ana r " .Farkas ·L6Jos fplpffi,lves.rk .
,'.•...•.,·s··z·ült a··h"'l·yze·t·. ·A·n·ép elke·s·ered·ése, nemzetet elto ti... .. lcsos~ge~~, agY9man yait...apoló ;~éll~RÖncsl!IC~~ri~~·r,-'·:4-.-"T··"'·:·"'<',:\1'''1 ' ..

.. • r. . .'. .;... ".. > t· ..... '. '. . I .' k rC F·· r . .... .... I.mar.".mr&··
,:;,••::.,,:,; ••• ,.~ > ........ .. ~e~~~ sezer~ jön .' {özete , "Ot,.lö!dmive~.rk"'.és[Tím'lÍr,!::ErzSéNli5;r~./'

egyre:nagyobb mértékben.' tör fel, 1928 márCius . 28-án...,a c Daily . gadjatol~ ..1,nélt9!1,., forró. Jelke§e-:- . Cs~renyec~ .Jo,~s~fJöldrpiyes ·,r~..,-,és -_
mertacseh.:hatóságokelnyomása Maii Ilözli a Ducenak . a béke;:' déssel: " . . '_i· .. '.' -.. f~rkas"MatJld"rk';'Flirká:s (mre'-föld .
bihetetlen· mértéket öltött,. s:~a dU-' .• szerződéSelm~ vonatkozó világhirü· . ':. Annyi'sien"'1JedÚ .után'; il" a ném- ...~lvM~kf~~' ~~Önml1).·IiI::eMs. omk·k.á·r!i:,~ Slz~o-~

:; böngö 'terror elviselhetetlen", . nyilatlwzatát; amelyet· lord Rot:-· zetL~wgérdemliéa jobb jöv6t,Stflyos ")'vfon,ika'rk;:, Ném~th Id;r~'; e:~Virri:~r~
hermereelőtt·tett:.> ....: .'.. ,." .' ~ ..~e.b~'lnr{k.;m~g.fJyógyitását, .. ;:Etjen ~.r;; es Yaszk?:'::'.er()nik6~-.':rk:; 'Hunya

.'-~ ~......A•..szlov~k .'ultim~u~.•,_~zét ' ".Magya~o,rsz.ág 'és. Itáli,a ~~özött -Ji9IjPx~"".~iN~.~,. ·..A\:1agy<arQ.rs?;á~" ~a,~~~~:k~1(fl~1!;r~\~~,9~':y~ o.!,lgna,.:
szakitással enyegeti ge sz ov -', Öszln!e, barat~~g tl~al!(.odlk. .~Nem . lw~m?~?:?~a l .. E;rj~~.:.. f'ílagyar<?r~ _~s .Bixza.,MáriJ!;:fI~~~~:~;~sTJi~v:~...
_ié\p:.;Angol :JapolQsierint'lkomoly s~olgalJa Ew ~lJa. beke~én.e7c'é;de-:- :,s~agJ:,-.'; ... . :. _. .. . .. .' LaJOS .r~ldm!,;~s2rk.;As:fi~löp;· JI4~rgit..
katonai zendülés fenyegeti Prágát. 'ket az, ha ny~lvanvalo 'lga3sagta~ " •.. '."'. '.. - _.. ~-, -,~: " : ....';" r~!Davld ~IlJos·föl~It)~ves rIC. ~s ..:Ti-
Pőzsonybán' a szlovák katonák lanscíggal ilyen hősies nemz'~et' ol.:.- .< -Kivónaeá ·Runci'iTúll'lhoz ~:jl1té':' :iJ'!lJ8r;,not)a>,.rk.,<,;,.r'·:":':l.f:";:~~;:~~·f·':'~':: -~"

.. " . kesei'itenc7c.Egy szei"iődés 'nem : zett- levélbőL (Popolod'Italia H:138 ... :E Ih u'n'~l ~ ~'ll~ U r:l> lln::'!'D~Yid"
tÖQlfcse.Ji.t!li.ztetlelŐtl~~;sni9st sta- .. I h '! Ő. A t" t' . I . h' \. . Vendel 26 eves, tüdógümökór. Galam-
táiiálls'b'irÓ:;:ag elél'~1fitöi't!){ 6ket... e et SlI' { '. é or ~e em Ő~. as~m 'szepterilberI5,) ;..: J ~f:,"''' .. .' bos :MikJós 27/éves;;tüdógüni6kor.·

. ..Ism~rt örökl~. ~art .• S~~EZ e~e et. <~ '.','j....Csehszlovákia·mesterségesen ;; UhrJ!1:Borbál~ 33 éves, 'szervi szivhaj..
Lord Rothermere 'a magyar A bekeizerzodesek tehat.nem Iw- _Timár András 78 é.ves~gy~lélh~dl3~.';..

'. barát' angolföur és sajt6-tulajdo- porsóll, amelyekből a [egyőzöttek- . összetákolt állam, amely megha- ~- Horriok Emerenciáö2 ·éve~-.· tildógü-
b d bb ' k . zudtolta a népek önrendelkezési Ok T ., .

nos, a ; napokban ;'visszautazott neksohasern sza a tö e i-, jogáCesamely 'megérettarra; mo 9r. óth Régina:33~'éves agy--
'Londonba~' LapJ'aitüneményesnek lépniöh:.." I 'It I b" hU • 'l h4rtyalob Tóth László:tf5 /hőrl'lipos.·

. , .* . lOgy 8za a un odjek, ami a...; szüleleU gyengeség., Sil'floJa>B.orbilla
: jrj41qe afelszabaduló vidék: öröm. 1928 junius. 5-én. Mus80lini tal vétkezett:.." *" .,;. c 62.éve.s agyszélhüdés, GyuriCza;~:~r-

ünnepeit; ~melyeken a ;Lord sze-nagy beszédet tartott a szenátulS- ' . . , . zsebet 68 eves szervi lZivbaj., ~ .
mélyesen is résztvett. A bucsuz- . ban és egyebek között ezt mon- A Duce 1938 szeptember 18-i .E I j e g y:z é s e k:~ 05z1ád::: I~~~~~ .

d tt ' trieszti beszédéből: földmives PapB' Piroskával._Hornok.
tatásán.rn~gjelent magyar vezető- o a: István földmives Hanyec:z.., Veroniká-

· egyéniségekriek 'azt'mondotta, . "Magyarország nem' akarta' a "...Feketeingesek! Azt, amit most val. Vaszkó Gergely' föJdinives'Hór--<,'
háboru t és kénytelen volt a há- mondok nektek, nemcsak a Róma- nok Erzsébettel. Gyiiricza •. lmre:Mik-·

bogy:..;,80hasemJogom.elfl)ejteni. . bb k' k B r t J '1 lá' lós földmives Vaszkó.Márili, )rénnel.
az .itt:. töltött időt' és;' a ·IAfottakat. boru legrettenetese övet ez- . ~r1n .. eng.e y po iti { Ja és a· Kondor' József vendéll'I6s ·Hunya 11'0-.

ményeit elszenvedni. Amikor Ma- rnagyaro7c, lengyelek és más nem- . nával.. Szosznyák:·:Miity6s(; ftjtdmives:.,
Most hazamegyekés tovább dol· gyarország a háboru után igye- zetek iránti rokonszenvünk sugall- Fülöp TeréziáV61. HUnya Sándor föld-.
Dozom az önök érdekében..... kezett kiazabadulni az elszigetelt- ja, hanem a lelkiismeret. mives Oláh Marll'ittal. .. . '. '. ~
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, .. .~ -,', ";':.,,!."

birtol,ok és fi zsidótörvény' aláp- .
ján Idsajálitandó birtokok kerül~'

nek igénybevételre.
A hetedik javaslata zsidótőr-:,

vény reviziójára és végleges meg~, .'
oldásra vonatkozik ANEP'~zsidó-','~'

bizottsága" még e héten ell{észiti"
a végleges tervezetel··,·.,:, ,.,,:'

. Örömmel látjult a ",gyorsvonati-; ,:'
tempót". Sokat tárgyaltunke \l.érc; :~

désekrő! ével,en át. Rengeteg esz':" '
. me került felszinre, de a soltmó":'
dositás, solt érdeldtözbejátszás eló-' '
dálta adöntéót. ... ": '. ",::L '

.' MOót' végre a parlament opciós: .
asztalára. lterülttársadaln1UÍlk~I:>~:",~/;

tegszervezete., Vigyáúu'rik; .ho'gy,::
a sók "bölcs' bába" között el ile'"
vesszen' acsecsetnő'!?' . ':~';:'.' "':'.

szággyülés pén'zügyi bizottsága a
jJli;,úil.p,tta.:iiÍy i 1iíiiil kások q!Je'l'ine
keinek családi pótlékát is siágette.
A Pénzügyminiszter '.kijelentése
szerint ez is előkészítés alatt áll
a főldmiivelésÚgyi miniszterium-'
ban; Ugy látszil" Sl,tranyavszky
l11iniDzlersé~e alatt nem I,észült el.

Belerjesztés előtt áll, s mielőbb

tárgyalás alá kerül a ",fó'tdreform"
· organílUls szabályozását és az ll.

n. "iJúikhaszollbérlele.k" létesitését
rendező javaslat. Telelty Mihály
gróf földmüvelé.sügyi. miniszter

· Idjelentéseszerint',elsősorban .. a
•parlagonheverő földelt;: ~ azután
az. idegen állampolgárol{ földjei,
harmadszor a részvénytársaságok
és bankok birtol,ai, majd a ltötött

rend:zkedést kiván és siirgel!
mindenld {Ili eL?

l<risztlls Lill1itásánal" erényei-
nelt, társadalmi igazságot kivánó I
felebaráti ~zeretet.él1elt: megv~ló-.I
blla5a .al. e.1~t minden vonalan !I

rJol (:eztljult? Oníllagunlwr.l -
Alaldlslll, ld v,i1amennyien a
krisztusi embert, járjllnl: az Ő
egyenes ulai 11 és más lesz a vi
lúg I'épe.

l\.ar,ícöollylwr bele ZtIg fiiliink
be a betlehemi bölcsődal: "DICSÖ

ség a magilsságban IMennek és
békesség a földö,n a jóakaralu
embereknek l" Enek, iinnepJés;
szeretellüáradás fölemel, de ez
még nem elég. .

Az élet hétltöznapjain éljUnk
ugy, amint lsten válaszlott . és
megváltott gyermekeihez: a" ke": ~~~EZ7~!!!i~~~~~!i!!!~!J!i!.!~~~~~~~~~~!i!!!!!!!!!!!!!i.

:~~~:~~~~~:~::~!i\i::\~l~li';:Em; .M'agy:a:t: 'átölf',';'ir
I,eressük és valljuk, s a tiszta er- __ , . .' • J _. _

kölcsöt k~_~es~lik., . .··..Különös. f.ajtája "yagyynk:"az - 'a 'régi 67-es ;.. 48.,.as .... c!iaci.... /,~
.. Ez. a jo?zandeku,.. kere~zte~y i,Uristennek. Ránkakas~tott4te- rozá80kszüklátóltőÍ'ű':,:vesteltedé.f;·

e(:gleyt, IvgaYI'totazltaaltUj:Unl~t' KbrOlsldztolgISahbObza/_.esa' :',;"éttúŐ,:.~~',·b.~..';;y.,o,!..~,·,~;le.'I~.(s,.t~.;'.,' ..t.~'.:.ía..;;j.d....,'9.··.r1,,~,",á~o.. ·.. t.- : seinekmintájára .~,Jeszava~t~(;':'~
, ,...!TIegbuktatni akarták ait, a"; ~6r';',,'-"~

fö;dszin~t! (harckeszseg" bat9rsag,~ tllre1ellh 'mányt, amelynek J,többen ád~ig ,
·kitartás, szótartás, ",baráti !Úis'ég:, tagjai,. s a felelősségben r'észe's'~L

~_~i~~~~~~~!!i&~~~~- hallatlan munkaenergia stb), hogy. voltak '~csákazéri,"mer~Im'iédy:
., . il földnek ltevés nemzete' mond-' Béla --'"--'a parlamenti" fölös'lege~

KARAcsaNYI'· hatja el:mag~ról,,:' De : van .' egy ,szófecsérlés helyett gyorsabb~'fem-'::';;" ..
.' szörnyű betegsigÜIÚ~:~em'áilju'll' : p'óban, 's' 'a,'mai' ·idők)!~;sutgetó-c-).:

AJA, NDE" KOT ilZt, ha valaki erősebb, . okosabb, ,1{énYszeríiségéhez. i1Ieszkedve'd{i~,
." .'yánja ,a~;évtize.d~k ó~a·lüvánt,-é4·

. . vagy szerellcs.ésebb nálunl{j s f~- ; százszor' harigőztiltötCreformöltat...
ad a magyar népnell [mlédyB~la: lénk al,ar I{erelledni.: A· konok .: az ország rrú~gúősod'é~e;é5JC'liép'''"';
Hét ~zociillis javaslat került)z :. magyar dac; 4 "csaJ(3zért" islü-: javára ,megoldanV.-·;t;i;·;·;' .H:':!,::'::r:~JL·, ~

orDzággyülés elé, amelyék' líivat.. ; zes,'fÚge'teges'i liídulata,; nemc'saki~;,'Néhány.:johiszemü, ~de:rö·t·íd!á$"6::/;:
ván orvosolni a ·,leglliáltóbb . és 'a magyar falu tud,itlan' émber~it . politikushóz felsorakoztak:a n'agy~;;.'-
legsli rgösebb társadalmi igazság' . b ' . -.inditj-1 .Sollszor 'meggondolatlan.. aniw!{:es . részvériylársaságok~i .talanságokat. .. . ., . .... b "

I 1,d' " lépésekre és (selekedeteltre, de Jgazgatosagi tagsagat·. etölt<r'
Az első javas at a csa a I po,- . "honatyák",aliberáJis"szociálde- ,

Jék felemelésével - a kisebb . kikezdi és megfontollságától meg- mokrata és kisgazda -ltépvise(Ók:,:
tisztviselők és Ilözall,almazoltall fosztja gyakran az ország vezetés- . ,<\z ellenzek Í1agY':korriüi~yzat(;.
helyzetén Idván segiteni. . re hivatott kiválóbbegyéneít is; '.. változást' 'remélt a'; k6j-má'iiy-·~,\,:.,.;I.~.~·,_\",'

A második j'avaslat az OTBA ' . , ,Meg'borúIdlunk és 'el!{eseredé': szavazásától•. "A . NEP·;';:fronttöi'5:\···hatáskörét allarj'a kitérjeozteni a ..sün II ben' ökölbeszorilolt kézzel tagjai. Sztranyavszky ~ .vezeté5~:'városi, vármegyei,ltözségi tiszlvi-
selőkre és a nem állami tansze- szerettük volna" móresre" tanitani alatt uj. többség .alakitá8á~al,"';~~.'
mélyzet tagjaira, hogyezeIt is azon ",jeles" politilwsoltat, altik a kormány átvét~!ét' ". .: <, .. -;-f" .

betegellátásban részesüljenek..' . az elmult hetekben gyászos, az Ho;thY. Mi~IQS ko~~á~y~?bQ~~f'
A harmadik javaslat szóla ke- . egész világ előtt szégyenletes bel- elhatarozasa es kemeny oltle~ pöh-".

resethalmozás szabályozáóáról. politi!lai válságba' Ilergették a tot !tett azavárt' keltő~'liiegg6ridö1-{".
Csökkenteni kivánja mindazol, Mzéletet. Iatlan próbálkozás, Vég~r.e;..~,,'.,~,J;;,;-'
nyugdijá~ akik magánalkalmazás- Azt ·Itérdezte mindenld, vajjon 'És talán sóhá ri~ég~'or5iágf(ih::.: ,-::',

. ban a nyugdijon felül nagyobb, ",mi sziikségvolt erre?", tézkedés~ nertikeHett-:olyan'l~gy-- ' ••
tehát dupla jövedelmet ·huznal1. 'Hónapok óta ,ltinzó és keserüen öntetű .. örömöt és lelllesedést~"inint ...
Az ifjuság elhelyezlledésénekaJáp-' tanulságos diplorriádaicsatát vivS :~,::~:~~y,Iemi~~:~'~'~~~~~.~~:;~~~~;{:<;
ját képezi e tervezet. . tunk elrabolt területeink' vissza::
. A negyedik javaslat a nő-tiszt- , . A Iliagyarnép ,odaadóan< biii-lé· .

viselők all{almazását szabályozza szeriéséért,' Tudj~k, látjull, . hOgy" Imrédy Béla \üvéteJes· egy~njs~-:
és .nagyobb dupia jövedelem eóe- függetlenségünk, ' nemzeti szabad- . g~ben.' poli.~!,ka i: ~Ieslát~ ~á,~átJ ':~?::' .
tén elbocsátásukatkivánja .. ren.,. ságunk .megóvása nélkül ~ töb- : ig~z~ago~ ~., ~,I.n~~~,nJ1~1~kt;k~~~, '.'

.' deznL A bizottsági tárgyalásokon bet seilki el nem érhetett volna tetet elveto --;-·.szoclalt~ .~~kl:l.ti!I-:, ':'
~ sokat'ronlottak azei'ede.ti .hel.yes ".,,:, " .. akarásábail :'.,'. ,1,',~",,'-":·".{":: t . ;':::'Y..-!;iJ .'

mintlmrédy Bela es "kormanya:: l'" r t',· 't'· k:''':' ,::: 'ó;-;'·elgondoláson. ,'. ., ... ! .• ;:" .. : ~ .... "" " . A dpOS meg on o as,~.~ei~.~Z}:.;..,
Az ötödik javaslat az iparban,. E? amll~or husz ~szt~n~oszen- fecsérlést ésgyorscsel~lfvé8U'ki",:"::'::~~

bányászatban, s I{ereskedelemben v~dese utan. egy~k;t, oromlJ~pot ván, és _követ~la magya!:,.~ép.::v~'i< ::'
foglalllOztatott munkások, napszá- 'Iatott ez a' sIr szejere ,tasZltott . úreitől. . •.. ~" ,.,. "",;r<' '~'1.:,~~;;,,4.·'.··
mosokés alkalmazottak gyermek- nemzet, aklwr a felvidékmagyar-' Tudjuk" hogylmr~:<ty~,~gyáne# '..
nevelési pótlél,ának megállapitá.;;. jainak' elképedésére, a nagyvilág ,akarj,!.' BíZUÍ1lt~b~litie.:es,:;.;~á.iJ~Ii.".
sárói Itiván intézkedni. Az or- bárrlUlatara 'ellenség-dnlt 'rohejere ierveirfekillegvalósul~sáfr~~~~'(.-'~<:''''~'··,

t -' ....: ;;': .•• ~ • :","""~ ~'f..J;':;~~.~::::. ~';:'; ~~.,,:.~.'':,"" ~. ~1!L~,;:"1~J!~l-'I~~4'''':' 1;....
.- .; ~.' ~. '--:

_________________......~ __'_ ~_...;,;_.;..:....;~A.-----------------

. Előfizetési ár: negyedévre 30 fillér.: I felelős szerkesztő: fi i r d e t é s e k e t
M . l '1 'd l' l~' W;,{LTnIERGYORGY ld' fl'll Ilt/"I"1

: III e g j e e n l t min en 10Ilap J-cn. "l - 's I. do'hl' lal E d .. l S . 1 2 ,e vezmenyes e tete e {me e t wz un t.... z.erKesztoseg e .,;:tU Vtl: n r~)Q.I" zec H~nYI U. 52.

~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~rn~~~~~~~
,.c;.

filMEZ MENJÜNK? I
" '. Az emberiség nagy tömegei 'c- I
a~ eszmék és világfelfogisol< más- í
más utvesztőin ?OlyollglJalt. ~~-l
resHt az észt, a feny t, rnely vl!a

;gosságot vet az emberi élet. mi:..
ben létére és céljára? Keresik a
biztos ulai, <1I11CIYCII béke, III eg
-értés és boldogság jut oszlályré.,
.szül az élet mostoha. száll1üzötl
jéinek. Lesik-várják a segitőt,

.szabaditót, akí megoldja az élet

.és megélhetés sol{-sok, ne:héz
problémáját: Eltelnek századok,
-évezrek, s a világ népe ltielégii
1ést, megnyugvást nem talált.

Mégis' van a világnak egy biz
tos helye, ahol szivesen fogadjál{
-és megadják a vá\as3t míndazon

. kérdésér~ és ll.ételyére,· amelyre
-~Tá~Mr'tétova'feleletet adtak. ....

Ez a hely a betleherrlibarlang~
.-ahová leszállt az emberiség Meg~,

·váltó és' Odvözítő Istene. Akiről

:3zaiás igy énekelt: "Kisded szüle
-tett neltiink él> fiu adatott nekünk
~s hivatik az Ő neve Csodálatos
mal{, - lstenne'k".

'. Valóban csodálatos lény. Ezer
~iIencszáz esztendő óta népek, I
:nemzetek. milliárdjai vallják Iste
nüknek és követik utolérhetetlen,
:minden emberi véleményen' feliil
~lló,' .megdönthetetlen tanitását:
..az ujszövelség eVi,ngéliumát.

Istenembe)', aki a bünös, lJo 
,-gányságba sülyedt emberiöég ne
'vében teljes elégtételt, az engesz-'
>telés és hódolat áldozatát . tudta
:bemutatni a megbántott és ha
'iagvó Istenneit, - s aki az égből

lehozta .É'vezredek vágyát és re
ménységét: a Teremtő lsten bo
,-esánatát és kegyelmél.
. Üdviizítö, aki fel tudta emelni a

!Ílorból a bünbánó embert és meg
tisztulást, megbékélést, megszen
>telődést, az ,Istenhez való felemel-.
~edést és soha el nem muló örök
:boldogságot sz~rzett neki.

:" Altala Isten irgalma, áldása,
.:Szeretete és igazsága tért vissza
<e földre. felemelő boldogitásából
nincs kizárva senki. Hozzájuthat

...szegény és gazdag, munkás ,és
,király, fekete vagy fehérbőrü,

.(;sakegyet kiván: jóakaratot és
inegjavu:ási szándélwt.

:, Keresztény igazságosságot, I{e
>iesztény politikát" keresztény csa
lIádi' ~S közéletet, keresztény be-

-,~ :-
-:.: - - ; .
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h.-·Endrödil>ngpBsédÉsi·úadat~K"~~:~
n~v.15-',dec.15: : ,;':,:.-

Születések: Hegedüs, .Pál ·.mur.;klis-" c:
leánya: Irén lIona. Knapp András mun"" ,\
kág' fia; András. Szuiovecz Máté mUn"-.
kás fia, Máté András, MajorosJános- <.
ny. csendőr'fiil, János"Alajos Károly;' :_
'Kurillá .András' k.özs:'·rfmdő,rfia,'Lasz"':,-·.,
ló. pr; Varga Ferenc, tanitó' fia,'.«Fe':""."
renc György, Varju·.Imrefi?ldmiyéS:-:
fia, Imre Máté EleJc:>Siujó·Jmre'mun~~.·
kás leánya, Katlllin.,;Poh!ireje~Bál.írit.. c"
,murikás leánya, Jloria'P,ranfis'Ei:~Gu";:;~;

'huinai. Lajos földmives 'fla,~>LajQS-~/::'
:. Gyuricza Mária háztartásbeli .jeánya;,-·:~
, Magdolna Gabriella.' Giiicz" Mihály".'{.:

munkás fie, Béla. Köles Elek munkáS"" '.
fia, Miklós András. Csuvár Mátyás-;=
sirásó leánya; 'Mária r erézia', Biró Fe:':, >:
renc kubikos' fia; Ferenc; ;Fabiái(lré"" !;':';"
haztörtásbeli fia. An tö l Jmre. Kovács <: .
Miklos földrríiv~~.. leánya':' Eruébet~;:;:'~
Rostas.sándor földinives leánya;,~A-l)iílÍ>~::;'
Márill,<;iellai JÓzsefciJl6si.fi~~Mikrós'<::,

· Arauy'Lájos'.napszilnlos·.: fia/~.Isiván;::~·~
Zsigmond. ,.· .. ,.c, .. ~,_.:~>, :'<::".:.",-;( 0-":.'

Házassogot k6UiÍ~k~.;GY~ricz~;i~:~~:'
Miklos löldridvesi'k.~és' Vaszk~Mária':'::

,Irén rk. :Sosznyák,Mályás c jöl~lI)ÍYel!Ú.:
rk. és Fülöp· Terézia rk. Hunya, Sán~'"
dor földmivés rk. és OltihMilrgitrJc:~;':'~'

· Kondor'József vendéglős rk..és Huny~ '.:
· Ilona rk, ~.ela ,Máté'földmives' rk.... ~~--.-:.,.

~ Dinya Mari" rk. Szonda Istvá~:fÖld-{.;.:::
mives. helv,' vall.' és 'Ki:ilik Eszter ·.rk.... : ,'.

I';;-,Elhunyta; U.~ban: Gu~~zna~~yö!~yt~~:'
: ne Gonda Magdolna64 eves,tudolob"c>,
'Kn'app ·Andráskét napos;'koraszüIÖttf.;:,~:,
ség. D~~ya Lajosn~,Hi~!i, E~~Jia;.•.,'!?\:
éves. tudólQb. Hu~ya 'Jozsefne'Ivlln'yS: " .
Katalin· 79 '; éves; , s:iiviiomelfajti:llis;'" .

, Gyuricza Mihály.78 éves" szervLs1;iv:~,. '::
baj. Gyuricza' István 26'eves,Qüdó'"f:

: gümókór.Bá~int'M8rgit ·16 ;.hónapos;·; \
i kötél' általi. fulladás. GYQricza:\YIá~~á~.j:,.:,
l72 éves;' 'szlvs~élhüdés;':MajoC1)yik',,7
. Mihály·80' éves;: 8gyszélhüdé~•.;.-I}má~/·.~

hnre 3 hónapos,: hörghurut. ·.;Blll,azs> ..
Mátyás 66 éves, gyorriorrák::LiziCÜli:'~:
János 2hóriapos.:bélhuri.tti '.O'::. . ': .c

" Eljegyzések; Juhász Pál \tántortan.itó;~ :,
Kalmsr Ilonával. ,'Babos' Istvan·, nB:p~:: .
számos Gondá Veronikával· KajlaElek;·
zenész'S~abó Rózával. Tóth,' József .
László napszámos Fekécs Monikával.:-.. .':
Cservenák János füszeres TimárPiros- .; ..'
kával. Gubuc. János cipész ..,'Timár,;::.."
Margittal. Gyuricza- Vin~e',"hóg~ár- .::.
Balázs Teréziával.' VinkoviClL-LS}o...·..:
kubikus Kardos Máriával.' TakácSSlÍil>o:'. .-_
dor k6mives Polányi Brigittávah· ...• '

, "

és Ha

elő a

ffármaa-K6rös

,.
Elmult a régi eóztendő és le

zárta életünk egyik szal<át. Kö..;
vetkezik az új. fia eddig nem
vo/tunk serények az Isten szolgá
latában és hitünk magatartásában,
legyen ez az évforduló egy új

·korszaknak kezdete. A jövőben

legyünk vallásosabbak és lsten
szolgálatában serényebbel, !

is. Látta, hogy nem rossz alapjá
ban ez a sziv, de.a vallásósság.
erénye nem nagyon kiv~!Ó benne.
Amikor. elbúcsúzott tő/ei' igys?()~

lott hoziá:
- Nel11e~ barátom, nagyon kö

5zönömsok figy€lmedet. Miattam
újra bútoroztattad kastélyodot, sőt
még egy új réizt is építettél hoz
zá. Azt szeretném azonban, ha
nemcsak a földí királyod kedvéért
lennél ilyen figyelmes, hanem az
égi Király hódolatára is; tennél
valamit. Most, hogy eltavozom
tőled, kezdődjék egy új esztendő

· és egy új korszak a bensődben

is. Barátom, én azt szeretném; ha
te vallásosabb lennél!

A főnemes megilletődötten hall:"
· gatta királyának jóakaratú szavait.
Elég nemes volt ahhoz, hogy, meg
is s7ivleJje őket. Változtatott ed
digi viselkedésén és eltöl h~zdve

jobban a hite szerint élt és val
lúsosahb ls lett.

Sziugárdisfák .avatása
ÉS 'DnnEpélYE .

Az endrőd'i8zent ImreésBzent
j'Y\argit 8zivgarda dec. 8-án dé..,
után tartotta megazuj tagoldel
vételét., Az .avatás" szertartását
fetzer Jóisef· kerületi esperes ur
végezte a templomban, aki be
özédéb<:n vázolta a szívgárdista
gyermekek kötelességeit Közel
200 gyermek., tett ígéretet az Ur
Jézusnall, hogySzentSzivét min
dig szeretni al,arják . és apostol
kodni, dolgozni ai,arnak az ő

ügyéért.. .... .
Az avatás után, ünnepély volt a

'. polgári, iskolában".a következő

műsorral:

1. Szivgárdislák imája
rangszó c.énekeket adta
Közp. Leányisk. énekkara..

2. Varju Lenke . szavalt nagy
sikerrel.

3. Pálmai József gárdavezető

az ünnepi beszédben üdvözölte a
. közönséget és röviden előadta a

Szivgárda célkitüzéseit.
4. Énekszámokat adott elő a

Közp. Leányisk. éneldlara.
.' 5.. A magyar, vJrágokhódolata

'S;Üi; '~.':·M'á.rj~.?é\9t~:,.~'J.~!9~_~1.~~J.,,::<t"MikII1á"s;"est ~ ~;'''Gyomavi(gjtéányisk: tanulói." . '

Az endrődi polgári iskola .Cser- 6. Apáczai István: A haza pa-
nUs Mihály On!<épzől,öre tartálmas nasza. Énekelték: Szalai Irén V.
ünnepélytrendezeU folyó hó·S..,én, o. és KutiIla Imre I. poJg~', .
amelyen a &zép számban megje- 7.qyőza,~sz~rete;;\Szip9a~a~.
lent felnőttek is együtt örültek a Három felvoná~ban:: Irta 'Pálmai

· 'tanuló ifjúság százaival. Éreztük ; JózseL,Előadták'a'KÖzp: Leányisk~
míndnyájan, .hogy, a meleg gyer- .. ..
meki szivek indultak el, azért, : és aSzarvasvégi ·fiuisk.; növen-

· hogy felvidéki társaikon segitse- dékei.
nek és legalább karacsonyra ők ,8; Szövetségi i'nduI6..Énekelték
is megörvendeztethessék sokat a' Közp. Leányisk. enekkara~" -.

· szenvedett társaikat. A mindvégigérdékes'.és' élve~
Az iinnepély' nagyszerü rende'" zetel> ünnepélyt lelkestapssalki-

zése a nivós tartalom mellett a
szociális érzést ~ a hazafiasságot sérték az egybegylilt ~zi.jlök . és
mélyitette.A színdarab szerzője: érdeklődő közönség. A silleres
Vitéz Baranyainé ezuttal is ll.1ara./ énekszámö!l '. betanitása' . Kalmár

· dan~ól "al~otolt. ~icsére~ i.lIeti a~ : ElelIla tanit'ónő 'ér~:~é,J~ ~,8Zi~
On~epzokor vezeto tana~at, allt darabok inegrendezeseben'- pedig'
valoban gondoslwdott arrol, hogy . '. '. .' .... . .: ..
Mikulás apó ünnepén egy növen- . Orbok Erzslk~ ta~~tono .faradozott
dél, se érézie a szeretet hiányát. sokat. Az egesz t.:nnepelya .gYli:r-

Az ünnepély miisora' a követ- mellek nyilvános hitvallása volt
kező voll. . az Or Jézus mellett. Bemutatták,
· .Hiszekegy. Enekelte a polgári hogyan al,arják aszjvgárdista
ISKola vegyes/lara Benke' Géza . . '..;' . •

· karnagy vezetése alatt.. .'. ldea!?kat. rneg.xalosltaQI~'i,~~ten~rt,
Segits Hadur Szavalta Bartha hazaert es, saJat . lelkük.! udvéel t,

Erzsébet IV. o. f' . ... . l. ",

Vitéz nagybányai Horthy Miklós ~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!~!!
életrajza. Onnepi beszéd. Előadta: Egyházi .' hir~dás .
Iványi Imre lll. o. t.

Hegedii szám előadta:·. Maácz
János és László~ . '

"Hiuldslány", ,Szindarab. Irta
Baranyai Istvánné.. E/őadták: Ba
ranyai ~va, Debreceni Mária; Gu
buznai Eva és Kocsondy Katalin.

Kodály: .kórus. Karének.
Csehel,hez. 8zavalta: Gyuricza

Anna IV. 0, t.
"Hymnus". Szindarab, Előadták

a III...,--IV. osztályos növendékek.
..Jön a Milmlás",'előadták az

iskola növendékei.
A nagYlizámú hallgatóság élve

zettel hallgatta a kitünően elő
'adott számokat.

ünnepe

....... ; ..

2 oldal

Vízkereszt

KATOLIKOS
I_--~--~~~----:'-~~~-~----?::-.... --.~

estjét - - tartja:-Felhi~julc' ~rr~ ei-- ,:
uton is olvasóink fígyelmét. <, ' . .'

Hitbuzgalmi egyesüleleink . i hónap.' '.
bana következó napokon tartják haví:~
ájtatosságuklIt, illetve .összejövete-."
lüket: .

Szent Ferenc un rendje 'd~CeIriber"::
18-án .d, u. fél3 ófakor,-;-az,-Oltri':~,"

egyesüleJ dec:-18=iín d. u. fél 4 órakor,' ..
A Jézus Szive Szövetség Nöi~csoportjci:~
december 26-án d, u. fél 4c,rakór; a'.
FérFi-liga dec, 31-én d.. u.. 4 órakor; ~:
,Leány·csoport január 5-én d.u.· 5"':
órakor.• Harom utóbbi egyesület. ll':.
polgári iskolában.· .. ,', .

Az utólsó "RórátétC december 23-án. .'
~eggel 6 órakor végezzük. .' .'

Karácsony ünnepén éjjel12 órak~r'

~jféli· szel:!~!~L~ilr~!_,6_ qní,ko(:
"pásztor'misét", d. e. fél 8 és lOóra..-' .
kor ünnepi nagymisét mondunk.• Diák;"
misét" miri"dkét ná'pon fi)12 órllkor-"
végZÜnk. ' . . ,.'

Decerrber 27-én szent Jánós 'apostol.
iinnepén;bor-szentelést., január 6-on.:'"
pecng~szent~lést" vélrez' az' anya~ 
szenteg yház. A!!.Luth~ztiik~.meg~I:'
datni kivánják, jelentsék.".a;.:sekres';'
tyében. .. :,' ...--.
PfrDecember~31-én este 5 6r~ko'r ~ü~:-:
nepélyes hálaadá;;TVégzü~k.-~.•
l?'J1teriIfeiis·;;enim.is~k:Dec: 18~an & (.~:
l?olyákhaJmi és naB-~yla-pci;i k~pciínás;<
december 26-án az öregkerti-kii-pol-)'

, nás, jalluár 6lí~gyfllposjkáp;;I1.:~
nás, január 8-án .a Szent Imre 'é9-'"
csejti iskolákbtln, január 15~ena'po
Iyákhalmi és nagylaposi iskolákba~"_
mututunk be szentmiséket. .' .

Vízkereszt ünnepén három ese:'
rnényt ünnepel' az Anyaszent
egyház.

Először ünn epli a három nap
keleti bölcsnell megjelenését az
uj~zülött Megváltó előtt: másod
szor ünnepli Krisztus megkeresz
telését, harmadszor ünnepli a kánai
menyegző emJékét.

E három esemény együttes ün
neplétiének. a k övet1lező oka van
Az Anyaszentegyház e napon Jé~

zusistenségének kinyilatkoztatá
sát akarja elénk tárni. Jézus is
tenségét kimutattalegelő~zör a
pogányok előtt, amikor a három
bölcs megjelent az ujszülött Od
vöiitőnéJ. Jézus istenségét nyil
tan kimondotta lsten a zsidók
előtt, allllllOr az üdvö;r,ltö lIIegl,c
reszteJkedett a Jordánban és az
ég megnyilt fölötte e szaval,kal:

Ez az én kedves Fiam." Jézus»
pedig szemmelláthatóan . bebizo-
nyitotta istenségét az ő tanít
ványai előtt,'amikor a kánai me
nyegzőn olyan csodát tett i ame
lyet csak lsten vihet végbe. Viz
keresztkor tehát azt ünnepeljük,
hogy Jézus istenségét kijelentette
először a pogányok. másodszor a •".
zsidók és harmadszor tanitványai
előtt.

A mi vidékünkön e három ese.,.
inény közül csak a legelsőt is
mérik a hivek. Erről aztán e na
pot háromkirályok napjának is
nevezik..' '.'

A vizkereszt elnevezés keletről

származik. OH ugyanis a . három
esemény. köziiI a másodikat: Jé'"
zusnak .megkereszteltetését ; ün
nepelték jobbana másik !letlőnél.

Jézus e megkereszteltetésének em
lékére aztán vizet szenteItekés

. innét ~aradt meg a napnak· a
neve.. ,

Vizkereszt napjának szertartásai.
közül meg kell emlitenünk még a

. házszentelé~t is. Ősi szokás sze
~int az Anyaszentegyház.a polgári
év elején imával és áldással kéri
le lsten 'kegyelmét hiveinek ott
honára, Eztaházáldást rendesen
vizkereszt Ünnepe, . vagy annak

. nyoitada al,att .szokták végezni.

UJ év uj sziv
:~ BölcsAlto~z, Arragónia ,királya
~gysz~r ~eglátogatta egyik~, elő
kelŐ' alattvalóját.·· A király jövete-

. let már egy fél évvel elöbbjelez
ték a főúrnak, . Készült is' . ,reá:
I(astélyáhozégy uj szárnyat épit..:
tetett és 5zobáinak bútorzatát új
jal c~erélteki.

. A királyt J<ellemesen érintette
ez a .figyelem és igen' jól .. találta
~agát vendéglátó gazdájánál.
Több, mint' egy hetet töltött tár
iaBágában és ezalatt alkalma. volt
belepílJantani a főnemes izivébe
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tozza·tóvábbá akeresethal~~zéi;~'
". .... 't.....

. ról szóló törvényjavaslat kereset~:·

határának felemelése is. ::Az:'ere~:;

deti javáslatinkább, _szolgálta\:'á:
közérdel{et éi ai ifjuság jövőjéC

Méltóztassék .megiontolá~ tárgyá~-~
vá tenni, .hogy mindent:az adózó'
polgárság sem bir\~I::Tehátazo~:'

is elégedjenek meg kisebb ÖS5i~'·

. jövedelemmel, akiknek gyer~ekeil{"
éppen az ő - fizetéscsökkéntésük
folytán jutnak álláshoz.-:' A· gyer:"·
mektelen, vagy . egy-: gyeimeke~";
családok nyugdÍjánál és mellékjö~··

vedeIménél bővérr' elegendő a 400.·
pengős maximális határ._';'·Akik
féltek a gyermektől, : elégedj~riek

meg kisebb jövedelemmel. .~,

NagyméItóságodalázatós. hive..-·:'
Debrecen 1938. dec. 12.':~ ", ',;~

,'.:> :.::', ,',.c Sterán:"'.;1Jéla;~>':,
'rk. p·olg~- isk. tapár::

~~~~~~'-:.-

Miniszterelnök·Ur!
Nagy örömm'el olvastuk akor

mány törvényjaviialatáf a családi
pótlékról és a keresetha!mozásról.

MeJtóztassék megengedni, hogy
a családvédeiem gondolatát szol~

gálva - mi érdekeltek is - fel
tárhassuk kérésünket és· kivánsá-
gunkat. __ , . _o.

A csaiádvédefem kiinduló pont-=
ját a házasságkötések előlegité

iében látjuk. A kisebb. fizetésü
tisztviseJői-karnak tehát az volna
a kivánsága, hogy a feleség csa
ládi pótléka legalább annyi legyen,
hogy az évi ruhaszükségletét fe
de7.Ze, azaz havi 24 jJeng6.

fia az első_ öt évben nem szül.;
ne gyermeket él. nő, vagy· ha tiz
év alatt csak. egy gyermeket szül
ne, akkor pótléka 50 százalékkal
csökl{enne, azaz 12 pengöre száll-

na le. A szegények-
Az egyl{éző 5zíilők. nelnhogy - ~

segélyt,dekiméletet_ sem· érde"" . ka.rác8~~ya
demelnek, amikor nemcsak Iste_n sok gondot oko:z az :elóJjá~6~ágnák;::

erkölcői parancsát és a házasság Ennek kettós :ok~ YlIX\.:.-AZ eiYik az -é~
szent intézményét fertőzik és körülm~ny, hogy lS .s~o~enyüiYC; bi--~·

zottság-~ hÓztájÁrUf.isokc-ri\~r·vét:~~"- jJ<
gyaláziák .meg, de konok .aka- termésr~. és kereseti ,.:Úlh.i6sége!a-o
dályoz·ói ci magyarság szaporodá- való tokintettel AZ.· eddiginek~· fejére>
sának és igy -gye~gitői_ a nem- száJlitoltll le. Ez azálJáspont~ .téves~<

zeti erőnek. mert II köz~ég:i karit~s~nem:_~~nk~~:;
Az első gyermek~után: 12-,· a biró és keresetk'ópes egyének.c hanem':

- . .. olesett,--nYómorult, beteg'o·hozzátilrto,:"-:
masodik után. lS; a harmadik :l:ók nélküli közsegélyre :~zorultáh-ól:
után-24, a negyedllL és többi gondoskodik..,Már, pedig ezeknek: a-:'
gyermekek után 30,.pengő pótlé- szerencsétlen·éknekéJatsorsát nemheM:~'

. küt, ké~ll~k7-a~sokgyerfr1ekes;ti_s~t~ ..~oIYá:;plj~~-.~jq.:.~er~~~.~~~;"a.:.i4.::.;~er~ii'~
-. :.-:'f~'-<- '-I~«('k~;:-"': . ·'i·~::.r:-,,:>:,?:,;;,.é· 'seti:j~netose~,:Másodso-rfjiln7s~ivé~:~
VIS~ o csaa o . ,. : ... - ..'- -- . _viseli-a karltaszá -sok, apró~gyei-in·~';'~-:';;

: fia pénzügyi ··akadálya volna, kes családok-sorsát is, ahol a;cscSo'é
méltóztassék intézkedni ugy, ládföesetlegnem teljesen munkaké-":
hogya kettős álJásufeleség után pes. _.: . _, .. -. -- >.._fr;
sém pótlék, Sem· lakbér ne utal- Nehéz az elc5ljáróság helyzete azért':,.
ta.ss.ék, ~ s a· gyermektelen,· _:vagy is, mert a negyedik Isteni p~rancsoláj<

:,totigon s~kan nem lótez6n.k.~tárijá~::;·
egy gyermekes:: nyugdijasok_.. ·év! Blaintott ssÜleiket rriegvetik~ nem:s"e~'::,~

,nyugd ijának. 15~20 százaléka,: l,e.: gitik; és:. a _. legnaa-yobb;~ nY<>m.or.ba~?~
.voriásba höiva'--:-o:·_eriIelnéácsa~,:hagyják !>inyló~ni.. Azjsisnés~8;·p'0~~';;:
··l"d . 'd· I'·· ··:··1· : ·t· .'.. ,.:'.: .... ,.. -'-, --"'ár.i..törvény-ek· iut'p'ora.-n.'cs.~oIJ·ák,·ho.ig~_7..,:,a ve e ml a apo '':-' :.:.:.. , :.~';i;;'iC.;'~;';,'c;. b "'-' 1_

,- Rad ikáIisés ,végleges_ intézke_- a gyermek. a ·~ztilőjé·ttarhini 'J,Ö'téleS':':t
· . .. . ugy, ahogy tudja ~s semmi s:Ún·alilt - :~
... ~égt _kérűll,k:,~~:A-,'.g~e~f1ekáldá~tÓI . som lehet .8Z évtizedeken: áteltartó~:;
.. való óvakodao- és: -magiatelhajtá,. ;' ~eveI-ó·citYát. eny~t.a:gy;;iTn~~nek~~: il:::':
~ sok rettentő.pusztitást ~okoznak:a ~ nyomor!?a t~szitani.j\,z előljárói gon-_ ::
_nemzetéletfáj~na-k/Éyel1:1{jnt·töbii~ <~ots~~;fTíj~:~~~~~~t'~5~~~~~!:~!~f~?!$r

gyermek ·nem: jon:"életre,.· mint . ~~glto,:k.ezz,~L~l:ieft~l~;;::~r~~~!~~~e:~;~~
· ,.. . -Ih 1·1 tt' ·'1' h· b ,. Indokolt esetekbenbe·~~:ls, :~vatkoz~li:i';~,ahany'e u o aVI ag a oru ver- kk ..... h··-t- -.• ··-····.;:.;:··,-1·:····,,··· ...:-.-.. '-!'· ..' ,,:'.. .. _ ..".a or IS,- a-_ artasr~~x~te es~,gyerm~:;.,'

.Zlvataraban 'ugyanannYI Ido alatt. . kek vannak, de ezeknek'egzjszteridájáé~;
Akkor ellenség gyilkoltaa. nem·- önhibájukon kivlU .~IYÍln-· <suJyos :(pl::<-'
zet szine:-~irágát, most a szülők sok gyermek ~ialt), ..hogY,~~~ ~~i:il~ik~tt..:; ~
lelitetien&égevagy . kényelemsze- legjobb akarat m~II~~t.~s~gi!~nrj~e~~~.;;

. , . . . tudnak.·Nem segit azonban 9tt,-ahol' !
retete· pusztltja·azt meg .gono- ül-k Ih ,.- í'''~; -~ik·;< if;' ..~·{C:
~~~~b'~I><:~~«.:~:>:"-;·'. ,:: - .~ ;a~; ::;~kia~a~~~~:;;~:~f:iti;i~;~ti.;it

_., Ugy látjuk, .hogy a sok-tanács":" . vag; -inás.büriÖs és~~öririy~i~frfJtlf;f;;~;;~:~
I(ó~ás\ont az ieredeti . terveieÚn~· ... gásokia,,<v~~é~het(rvis:~.zlil;1.'::~iJ!=·;!~J:i~

·Kérj tik .teilátNagy~éftól?ágoda~ . i~ l~g~~mo~~~b~:~~ri_bÍl.~:s"":e~heí%~~
. -. .. . ... legJelemzobb az Il: t~net;hogy.,uJab~>:_>

· hogy; eredeÍl" elgondolasa szennt b· , 'C·-I , l· ·'kL·'·t tt ' h '''.'-,;;,· .... .. .;"~.....'... _. . .. an melr"~. e ere ecso ",en e 0;';·:-'"
hajtsa. végre e fontos. Wrvépyja:" :j;lijár~14sok~tsOem:fiz~tikmeiaz;áiÍa~'-~-~:,'

vaslatot. . o"~ ,.~ .. .; kozásralsten és emberelQtt-. Utele.~~-{E
: ·· •.:Jogot:_m~rteni:fórmálni magarr;:' . zett egYé~ek: EZ6k_;~(Szöt~;is':ia~;:egy~':;i,:;

I e felszólaláshözmert _hat tucat hatarozot!an. !o,~ .!I}~~~'-::-' Ye~e.~~_~;\ ~
~a { , . ,.', . egyéniség, akik éveki'e~víssill~~nóleK:<~

· eves hazasagom ala~t, . bar csekely hátrIlJékba~·va~nak 'á hoszajárÍIlások:' ;.;5.''-
·úgédtanári: fizetésből tengődlün\{.kaL .Bzekriek-'ázt'üzbriJijk~:;hogY·-.;:~~r!t~i
. feleségem négy gyermeket .szült' . van emódja-annilk,· hógY,;~e~énY.i'~r:

s három n1~ is ~l. LelkJsmeretem' ,s~i~üségükért megfele!6h~'Yen..:i_fltl~;':i.~;.
öntudatos magyar"és vallásom . l~segTe ~~nass~~~k, .al~~k~n,tve. _lItt~I'i?-t.':.~

, .. .- hogy saJat SZIvukben .es Jel~ukben,:~;_.:
felfogasom tiltakozott az ellen, kell eit ezt a felelósségre:"yonásf( és· -:5<
hogy. a~ életet és magyar hazám szám6d~stételt Úezriiök.Ö~ma~.aiio/f.:::

.. szolgálatátirigyeljem :>saját... vé- .' II lesuilottllkkai és Istenn'él,;s:i~fó~~h;;K~
reimlől ..-..: . :. _ '7' '. ' :, '.NyomtÚék~sa~~fel~i.~~·~z·~~I~Ij~r~~~i~~;':~J

~ A fiatalság elhelyezését korlá~ ndndenkit, hogy' il:: ho~zájilrulásokat<:;".

~"~.', II:'~;~<:": ·=:·i~:

ve ugyvéljük i hogy jól meg
alapozott az olasz követelés, s
olyan idóben jött, amikor a
folyton terjeszkedő Németor
szág főszövetségesénekmég ál
dozatok órán is kivánatos.

Romániában kivég-ezték ti

vasgárd~ vezéreit. A román ki
rálytól látogatása alkalmával ki.
tüntetett német politikusok··
válaszul visszaküldték vala
mennyien II román rendjeleket.
Commen rommán külügyminisz
ter furcsát álmodott a minapá
ban. Azt ajánlotta, hogza Ma
gyarország és _Románia. közötti
kapcsolatok megjavitását ugy
lehetne elérni,' hogy II két· or,..
szái" cserélje ki az ott lakó ki
sebbségeit. Szóval mi adjuk ne
kik llZ összesen 120.000. ná
lunk lakó románt, s ők kegye
sen kiengedik az olt tlló két
és fél mHlió ma~yart és· szé.
kel yt. Persze- ezek hagyják ott
nekik erdélyi birtokaíktlt. házói
kat és vagyonukat, ---: li Ma
gyiuország mondjon le minden,
ezer éves,· elrablott területeiről.

. Lám cSllk, milyen bölcsek ezek I
II btllkán diplomaták r?'

Szerbiában II velünk barátsá-
gos S<;tojadinovics kormány

. nyert: óríá~i többséget II vasár
napi választáson.ht van II .leg·
több. re~ériyünk;""hogy_.iriegfe-~
lelő . déI~idéki;hatiirkiigazitás

után nemcsak bl1ráti, de test
véri szövetséget kössünk a há
boruban· is· vitéznek· isniert~

egyenesebb, őszinte szerb
neppeJ. . . . .... ..

. A icz'pán-kinaáldboru továhh
tart- A japan kuiturtl es felke,..
szültség imponáloan győz. 8
szamban sOJ<l<alnagyobJJ, 'de
szervezetlen es mü veleti~n·ki,
nai tomegek felett. Az európai
nagy államok. eber .. szemekkel
nézik II japán térhóditást. Fél·
nek a gyarmatok:. elvesztésétől.
A II néprajzi Jogok~ majd .itt is
érvényesúlnek l? . _ '
- AMagyar Távirati Iroda-je-

lenti, hOgya.· kormányzo·· ur:
meghivtil vadászatrl1 grof Ciánó
olasz külügyminíszten, aki en
nek 6. meghivásnak meg· de~

cemberben eleget tesz. ÜrÖm
mel várjuk a magyarság nagy
barátját. .. .. .. , ... .

. , ,. l' . ."--

Memel vidike vasárnap vá
lasztolt. A nYOlcvan százalékos
német' többség ft inielőbbi be-
olvadást követeli fi Német biro
dalomba. Göring lapja azt, .hja;
hogy "a nemzetközi ostobák
egyik testülétenek jutott eszébe,
hogy hatan'onalathuzzon ott,
!ihol a népriljzilag .és gazdaSá
gilag esztelenség volt·. Ugyan-
ezt mOndjuk mi i~ ~ Kárpatal
járól és mégsem engedik hoz
zánk fl gazdaságilag hozzánk
tartozó területet r? -.

A Matin szerint Husztra né
met katonai megfígyelőkérkez-
tek és Kárplila Iján rendőrségét

létesítettek, amelynek szerve-
zését tőbbé.kevésbbé nyiltan
nemetekre bízták.

KÜLPOLITIKAI HIREK

..

A müncheni . tárgyalásokrHlk
legujubb hajtása a 'német-francia
megegyezés és baráti szerzödés
a két úllam határának biztosi·

. tásán~. _Nagy megkönnyebbülést
jelent Rippentrop párizsi láto·
gatása és megegyezése. mert e
két nagy európai állam félté
kenysége és versengése áll Im

dó .üszköt jelentett az európai
áll~mo!< érdekterületein.
~A francia és más országok

szociálista és liberális sajtója
dühöng a megegyezés _miatt,
mert azt hiszik, hogy Német
ország e határát biztositó meg
egyezés után szabadon fejti ki
lel jeszkedési politikáját II keleti
államok fejé.

Ezt megerősiteni látszik az
öniiL[ó Ukrajnál létesiteni akaró
ukranok vezére, aki azt mon
dotta, hogy "ket éven bel ül fel·
:szabaditjuk a :szovjet és lengyel
fennhatóság ulatt élő 43 uknint
és ;,Rulhéniával" egyesitve (a
mi rUlhén földünk I) önálló or
sLág~H létesitenek.. Kétszázezer
főnyi seregük és ...Hitler" se
giti őket.

Lengyelország politikai körei
ben nagy visszhangot keltett e
nyilatkozat, s mint halljuk, erős

diplomácilli munka tolyik a
lengyel.orosz meg nem táma
dási egyezmény .. erőteljesebb
kiépitésere.

lSennünket aimyiban. érdekel
közelebbről a hir, hogya fővá-

. rosi' sajtó és rádió jelentése
szerint ujabb és ujabb ukrán
bl1fidák lepik el a ruthén föl~

det, gyötrik, kinozzák, üldözik
II népszavazást és Magyaror·
::lzáglloz való csatlakozást· sür
geló őslakókat. Hogy. eddig
nem avatkozlunk· be és nem
.kelhettünk . védelmére a· bor
zasztó szenvedéseken átment
testvereknek, az nem ftljtimk
mult. FogcsikorgalVtl és elke
s~redve kenyszE;rülünk nézni a
szörny ú üldözéseikeket. Remél
jük, hogy. javul a helyzet és
nem lesz ábránd a· "lengyel
magyar határ". -Istenéi ,és
megalázza a gőgős fenhéjázókatl

A Figaró és Oeure cimü fran-.
cia ltlpok azt irják, hogy Rib
bentrop táJnogatást. igért Olasz-

. országnak az a!úktli Tunisz
me5slt'lrzese, mely eddig Fran~

ciaország afrikai gyarmatbiro
ddlmának kulcsli volt, de 'ahol
·nagy tömegben élnek az·. ola
sZQk. Naponkint .mindkét or
szá~ban.tüntetések zajlanak le,
melyek nem szolgálják a meg
kezdett kibékülést.

A franciák lázLls sietséggel
. súklaerődöket épitenek Tunisz
ban és szünet nelkül csapatokat
:;zl.ilIitllnak oda. A közeli olasz
fennhatóság alatt levő Líbiában
mintegy 100.000 olasz katona
áJ! készenlétben és száz száraz-
földi és vizi repülőgépállomá

:so~fk.
Talán a viszályt elinlézni ment

Rómába az angol "békeapqstol"
Chamberlain miniszterelnök. Az
angol-olasz megegyezes pe
csetjét van hivl:1tva szolgáim ti

fontos latogllt<is. Mussolini nagy
diplomáciai kepessegeit ismer-
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a Szentcsalád

i:"$*

Eyyre jobban terjed a katholi~

leus családok /c(Yú/tt az a kedves
ájtatosság, melynek nwe: Szálldst;'
keres a Sz~ntc$aldd. Karácsony.,
ünnepe előtt a katholikus családolc" .
Ö'SSgB dllna!., 9 család egy csoportba,
egymás kó'ü kisorsolják, mily@n'
s01Tl'ndbe viszik.a szállást· km'eső··

Szentcsalád k&pét minden család
ba egy napra és milyen sorrend~

ben mennek' a Szentcsalád-képnek
egyik estétől a másikig szállást
adni.

HIRDESSEN"·
L, AoieP; U"NkK cBA;;NI~'·

SzHassy -Béla ~ áIJamiitká...."···
/\. hivatalos Iap vasárnapi száma _'o

közli, hogy~ Kormányt:ó Jaro~s.:
Andor tárcanélkiili. miniszter, elő.,:.~

terjesztésére dr. ,Szilassy Béla or~,,·;

szággyülési képviselőt a felvidéki.".
magyarságegy;ik vezetőjét.állam~

titkárrá nevezte kL

'Az ájtatosság ugy kezdődik,'

hogy december l5-én estei;'ssze
ji/nnek' azon a heZben, ahol a .
szelltképet átveszi!c és elvjsúlcan·;
nak -a családnak a lakásá,ra; aki
nél első nap lesz a SzentcscilJd el·'
szállásolása. Ebben a csalddban ,
akkCl7'a kis: olt.{ír:t kés~iten~k" r;jt~ :.
gy~rfVát.. gyujtmzc!lc,: és" a: ti;'bbi:
nyolc.család. t({gjai- is·. odagyüle..; .
lfezne7c.

Milwr a~.~ent7cé]Jet.a családba"
hozzák, átadjiík. a' házig,q;dának
kedves, bekijszöntő ,imával:. A kéjJ~f

a házigazda átveszi é8 ró'Vid üd- ,.,
vö',dő imátcmond.- Azután.-a"képét
a há,tioltárra' helyezik' és ih Szent

családtiszteleiére· iiYirty4t.iY1fjtq~

nam,: A .szontlcép ;elött .; ájtatosságot· "
vé.tJe.~nek}Jézus Szi,ve--litánicit, lo~

retiói litániát 1H},!JY' Szent J6zse{" ,
litá1/iáját; stb.' ~- .

.Ájt~toBság vége.ztélJ~l avend(k .
gek eltávoznak,:a Up, p~dig. ott:,,,
rlJarad másnap estig·. Előtte kis:·

. olajlámpát szoktak ég9tní.· .

, Napkó'~ben a c.salád tagJ«i, .ren~ ..
desa.nvéggik.:. teendőiket, ,ha'~a kép ';
elé:; kerülnek, létekben" szenJtettel"
iúh'ó'zlilc a Boldogságos Sülz jl'!á
Fidt és 3zfmt Joz.se(et. Su;kásban
van, hogy. a Szentcsalád. . tis?tele- .
tére azon a ,nap;Q1k megvendégel- .
nek olywn szcyénll·csalddo/·, amely-:",;
ben kis gycl"mek is van; Ji:s/e111I8g"- '.'
határozott úlübcn 'is i/uJt ii$szejó'u' a 

9 család annál a húznál"alw,l.a,
kép .van és miután. etőit·t Í1;l~v~l" .
elbucsw:taljálc a kápet, elviszik a
7cö'vetkező' családhoz, ahol a kép e""· '..
helyezése és az' ájtatos8águgy,tó'r~',

ténik, mint az első háznál.' Igy
megy e.e- vét/ig a kilenc csalúdnál., ;

J(múcsonykor . az.. éjféli ,.misére,:;
hJú.is'?u iwluJna1c a kilenc:. család .
tagjai ,és' a (elcíllitott 'betlehemi já~""'
szolnál' 7cö'szó'ntik a Szentcsaládot~:

tekhen méltányosabb állásCOi;I::- l
lá8ra. VánDl~gyénk vezetői mt'g-!
igérték a közbenjárást. l

Uj tanitq. Endrő(t katholikus
egyházközségének képviselötestii.
lete tanitójáva választotta ifj. Bá
nyai Ernő okI. tanitót.·

Esküvő. Juhász. Pidapálfalvi
kántor december 18.án vezeti. ol
tárhoz Kalmát, Ilonát, KalmárKá·
roly endrődi érdemes bir,lokos
leányát. Volt kántor segéqijnknek
örömmel gratulálunk. l

Bartha Andrást, a ,tehetséges
parasztköJtöt, a .. Tinódi, Lantos
Seliestyén irodalmiverspályázaton
aranyozott baberkoszoruvaL tiiw
tették ki.

Gróf .Csáky istvánt. nevezte,
ki,Kánya~Kálmán .utódjává Ma
gyarország ~K(:>rmányzója. A' be- f
tegeskedö kiilUgyminiszterutóda
- Helll uj ember a dipiomácia
utvesztőibcn. Közel,husz év óta
e mesterségetüzi, s az elmult'
években· főmunkatársa,volt Kánya
{{álmannak. - Külőnösen'.01asz

ország vette örömme! Csáky Id-'
nevezését, ~ki iJensb barát;;ágávai
dicsekedhetik Mussolini Benitó
olasz-miniszterejnöknek. - A
JlémcLsajtó, a magyar-német vi..
szany; telJes- megszilárditását'vár
ja az uj kilHigyminisztertőJ.

ReméljUk" .hogy Csáky-István,
akinek ,nagy szerepe--vQHa bécs! .
tárgyalásokban,· tovább .>folytatja.·
~i'eqményes"küjUgyi 'munkásságát
é.s :~v~lóban ér~s:wlgák a·· "reviziós"
küJJgyér" kitüntetŐ'cimre;

o .
0Z1-

Darányi Kólmán nyug. mi~

niszlerelnököt az országgyaJés el
nökévé választotta a magyar par
lament. Grömmel köszöntjiik a
magyar politikai élet érdemes ki

.váiósfigát UJ szerepkőrébell. Érez
zUk é" tudjuk, hogy higgadt vér
Jl16tsd-:.lcle, bi)lCS mcgli:J.lásai és
targY:L.ago..s igilzságszer.etete .-<.e
munkakörében is .nagy sikert; s
a képviselóház tárgyalásának biz
tos nyugodBíÍgát éseredményé3
müküdé:Jel garantálják,

Ruténfőldi statisztika. Kossey
képvl~eji.i Prágában liovcmber 30
án előadást tartott a sajtó képvi
selői előtt Ruténföld niai helyze
téről és gazdasági, viszonyairól.
Kossey· szerint a maL Ruténíöld

. teriilete 10.185 négyzetldJÓmder.
L\lcgy arürsf~g- vi::_~szakapo[ t 1423

goruköteJességévÉ: teszi· a küz- négyzetkü6mélert. 4t;,5 :kőzségből

ségnek; hogy uj járda' építéséhez 37F maradt, ·820.000 Jakosb(lL pe~

csakaldwr foghat, ha 'az·· iJletö djg6l';().000~ ebből 525.000 ruszin,
utca lakosai -ál költségek 50 SZ~. A legje!~n[ékenyebb kisebbséget

· zalékátfizelik. -BéliésYármegye a zsidók,alkotják mintegy 60.000,'
kisgyU!ésén Ciscmus MiL:á!y apát- en, azután kÖ',ie!l(ezik 17.000 ma.
pícbi\llGS felSi:6!idt e tCildeiI,czl::s gyar, j J.OUU román és lL.üOO
tarthataUansaga miatt. .Vannak ut- német. Elveszelt az ország három
cák, mondotta,. ahcl· két-három legnagyobb városa; Ungvár 21
lakos khételével: senld. sem . tud' eier lakossal, Munkács' 26.000
fizefili. Valamennyien·· szegény Ja)wssal. Ber~gszási; 19.000 lakos
munkások, akik örülllek, ha a saL A Jwrmánynak azok a tagjai)
mindennapi keayeret megkeresik akik HIIszi.ról Prágába akamak
és .fi1etni tudjáI< nhz.ielüket a' menni, kt.nytelene.k 3uü ki16métert
Faxhoz.Kérte,.-a főispán és AI~kocsin utazni s csak akkor érik
ispán urat; hogya llliniszteriumot.. ·.el Eperjesen a vasutat. (Prager
viJágositsák fej, s kérjék ily~n'ese~ :T~gebJatt.)

.: .. ;

mó~t~ tlz ünnep előtt - haladekta- Antal, Privle:r Pál és Priv!er GYl:!a,!
lanulfizessék>be,u:<!,y ahátraJékoso- továbbá Hegyi JózseÍ kiWnőor

kat,·. rrlinta folyn ~tlldozásokatl··· gonajátékai nemcsak élénkitelték
Ahiányos _r~hliza.t1.1 szegény, i'Yfll'-

me~kek_!;ereg~,..tl r.e~zk~.tó,kezü s ll. az előadást, de bizonyságot tettek
halÍi.l~~pt%.t'viJ>sz~t\1krözó., asz9ttkipü arról is, hogya' szarvasi : kath.
öreg::S'zUlók 'sorfal~ sejtelmes remény-' egyházközség 'kitilnő zenészekkel

· ked;;~spLes :könnye:z.6,szemekkelviir-, dicsekedh~tik. -c, Munkájul<ért el
.já~'!iJ'~?<ele.dq .lll;lgyünnePt't:,b~_OR.ÖK.

ismt::réss~1 :ag9zt!atik .. nemq;2j.}(a~'.. :sz~~~.r~.~~iinn~ijéq!iBáJ().r.ta!~l:!ul;r~,
·m~I,ik,. p.og)'[,ll.;kls:. Jé~~s. sz~\~té~e_ élve~ö hallgatóság. hanem ar;
· n8pjiiri'egy'~ehány órára csökk~nni ~gés.z.egyIráí:köz;ieg.is;:'·

'fog'ii.yomoFuságuk'és ~zenvedésükl Békésszenhmdrd80n novem-,
Tarán.~Ók.:js.:.ér,zik:llz.emberi ,szivek. b 3

· hirteJ~nJ~gk~J:):l!iÍ~y.~d~s~~~~ilFqnW;i,:.g-: er·' O"án!Unn€lpeltéka :templom
· ve)<q!:li1~>~"hq~z~~!~, ho.lfX, lie.l~tt~,qu~, buc54napját. Az UnnepL szentmi. ,
.. raJt.üt:'.:.::,:.:.· ~~,,:' ... - séLCsernus:Mihály ,apátplebáno'~

·r'esi~éréínEmb~rekl 'Az éjféli ha~ mondotta ca ,kerilleti: papság, rész-
· _-rang;zó-;;~engés~-bongásll ~á~ hal- vételével. A szentbeszéd etTakácsy
· : 'l"lszík.a krisztusi szivekben l :HalJjá-

· Qéne~. ujkigyósi plebános tartotta,· ·.to~:~~g!;sz_eg~ny és_nY~I'\lorult tesh
-: .vereink·Il\é,13.<:sóhajtása,it, hl'llk. kö~_ lA templomi.szertartás utána ka;"
· . 'nyö!lf~,_,~~_~!*;.!sr:Ny!.ssAt~~. meg tolikus kÖfben inusoros,'sajtó-
.. szivetek~t;jo.klidjátok·?~ ~zI5teni Kis. gyiilést tartottak,ahivek c·sok szá,
-'ded Megváltó me16gét/Ínert'csak ak- ~ai S elhat~roztákí llOgy.a, jÖYÖ"::
., ". kor .érezh~;liitek,8~m.~gváltá~; ll· meg-
'; ny~g;y~ íg~~r b~)t~~séK~~ és kegye- ben,;{;sak'katholikus ,lapot járat-,
.' .1e~~.Jle~s__pr.Q~~J, )la_.lIb.baI:l. közrelJ1j.j~ nak. és támogatnak.
; . kö-dtök;~hógy·g:'·ka'rácso~y-örömeib61il .." Csongrád.· , vármegye főÍs

. elesett ~%egény,:teatY§J;.~!\k/.i~F·,ré~ze~;, pánjává -'-- fővárosi hirek szerint·
stilhessenekl '" .' . ·H. L;- dr. ,vitéz Ricsóy~Uhlarik-Bélavár~

rpegy'énk 'népszern-és -közszeretet__ o

ben· álló.,főispánját,nevezi. ki 'a'
ko.nnány. Elöször megriad lu nk a .
hir, hallatára, 5 cSél.kakkor nyu-.
godtunk .. meg,. amikor.. ,fejvilágosi-.
tást.nyertilnk,,:hogy,;föispánunk

,továbbra ,is ;·megmarad várme-
gyénk élén. A kormany- elismeré
sét jelenti az· ujabb, megbizatás, s
Békésvármegye népe :örUl,·' hogy
általánosan nagyrabecsiilt és,..sze.,.:
(etett, főisp.áu1.\.nw<.kiválóeg-yénisé-.~
gét:afkormány:~s-l>ellöen:,~ertékeli~,;

. . Dr. Márky Ba:r~a:aIisp<b'~ur.

kellemes hi(t,.közöit a .napo~ban

veJ~il1k. Az· J 939:. év tavaszán ujjá
~pitik ;al;' öregkertek közötti r.os~?;,

utszakaszt. IgtSreteLtett ,arra, is;
hogy mihelyt ,a :.vál1l.J~gyeitutala'p,
engedi,: tejjes .átépítés alá. kerJj.l a,
Gyoma~Endrőd·közötti kimoqdhil"'<
tallanul gyatra,.az öreg kövesut
is. Reméljiik, hogy beton lesz!'?
A 'gyomai járásd.s.megérdemli ezt l

Adományok. Dr. Sorbánjenő
járásunkfőszolgalJirája. a sok
gyermekes.szegény családok gyer
mekeinek karácsonyi ruhasegé
lyére ·200 pengőt, Csernus lvlihály

· apátplebános 100 pengőt ado
mányozott. Aldosztást a Zöldke
reszt vez~tősége végzi. '

Járdaépitésünk . folytatását
akadályozza meg az a döntés,
amely a napokban a iViiniszteriuill-
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Munkában. a parlament.. ,Az,
orsziggylllés keddi Olésén tárgyal.
t3. és többek hozzászólása utan
elfogadta a kisebb fizetési foko
zatu tiszvise!ök korpótlékáról és
a családi pótlékról Izóló javasla
tot, majd tárgyalás alá vette az
önkormányzati ,alkalmazottak és
nem állami tanítók OTBA-ellátá
sárói (gy6gykezelés) szóló tÖi'vény
javaslatot. Kovács Sándor "szüz
beszédében" a családvédelmet
erkölcsi tekintetben is megerősi"

teni kivánta és revizióját sUrgetle
a régi liberális-szabadkömtives
irányzat torz-szülöttjének:~ pol
gári házasságnak. Dr, Fentik Ist
ván ruthén képviselő Magyaror
szág jobb JÖVŐjét a szociális
problémák megoldásától várja, s
ezért örömmel fogadta el a ja·
vaslatot. Sehol sem láttam, mon
dotta Fencik-, amit Magyaroq;zá-

.gon, ahol. a magyar gazda sza
lonnával és káposztával olyan
jól él. A Verhovináról, hoztam
magammal egy darab zabkenye
ret. Amikor egy otthoni oembert
megkérdeztem, mikor ettek hust,
szalonnát, azt mondotta: "Mi sza
lonnát csak 1914.ben láttunk".
Azt a sorsot kivánja a munkás
ságnak is, hogy meglegyen a

. kenyere és szalonnája. ~ Decem
ber 21-én kerül tárgyalás alá a
földreform és a zsidótörvény. -

volt f. hó. 9-én kora reggeltől
este 9 óráig. Már két héttel ez
előtt elrendelte a Honvédelmi
miniszter: Ur az országos gya~

korlatokat abból il célból; hogy
~~~n iegrémésebb és legujabb

.háborus ,veszedelem ellen a 16:"
kosság minden rétege védekez;'
ni tudjon ·és 'hogy· elsajátítsa

. azt a magatarOtást, '"amely' alkal
mas arra, he'gy a reánk ,sz'aka--

• dó . ve~zedelmekeOt' csökkentse.
: .A riadÓt légoltal~i készültség
előzte meg. A ktzségnek ké
szültségi állapotba való helye
zése -kitpnően sikerült. és a
hosszas elómunkálatok meghoz
ták azt ··az eredményt, hogy . a
készültsé~i felhivásnak egy rö
vid óra leforgása alatt érvényt
lehetett szerezni. ' A légoltalmi
szolgálatosokközül . igazólatla·
nul senki nem maradt el. Ezért
a fegyelmezett mllgatartásérf el
ismerést. érdemelnek., A gya
korlat, repülőgépekkelvolt kom
binálva, azonban erre ti - vidék~

re a ködös időjárás _miatt a· re
pülőgépek nem jöhettek ' el s
igya riadó csak feltevés alap-

. ján lett déli I órakor elrendel·,
ve, melyet egy fél óra - mulva
visszatérő riasztás '- .követett.
Ugyanis a tapasztalat szerint
az elle~séges repülógépekegy
kiküldetés alkalmával ugyanazt
a helyiséget nem csak' menet,
hanem jövet. is megtámadják.
Ezt a célt szolgálja a visszatérő
riasztás.

.6jör~MosDÍ1':'PózsDny'~"-~ .-
közigazgatás ilag egyelőre egyesi':' .
tett vármegyék· közigazgatási bi.,..
zotfsága illést tartott. Az alispáni .
jelentéshez SZÓlva' Szüls _~Géza_o

plebános, bizottsági, tag: elHélte _a .'
Nem~eti oEgység ~ártjábQIJ9}ép~tt~--

.képVIselők magatartását _és öröm.,. ,~

mel állapította- ,',Irieg, .nogyaz·
egyesiteit vármegye -NEP képvi: .
selői,akikke) szemben annakide.~

jén maga, is -politikai .. kilzdelmet
vivott, most· ezekben a tlSrtenelmi ..
időkben éi· kormány:- mögé álTtak·
Inditványozta, högy:az lmrédy~: .
kormányt a ,vármegye _bizalmáról:-'
és támogatá~áról_biltQsitsák~oA!- '
inditványL~ bizottság- egyha-ngu;" '--:
an e1foi'.ldta. Pintér László or,.. ;'
g'zággyUlési képviselő, köszöneféf:·
fejezte ki .Szuts Gézának--azért,'
hogy· mint ellenzéki· ember' is :he~-c
Iyesl i a kormany reformpolitiká~ -'
ját; A kilépéseknek ;. előnyük is
van - moudoUa -:-., a:z, '... hogy
most-sokkal· egységesebb-o tábo~-

áll a miniszterelnök-mögött;

A riasztásL gyakorlatról n-em-·,
lehet 8zt II jót elrpondani,,:amit,
a készültségi állapotra. nezve .
mar emlitettünk: Ne~volt meg
ti szükséges fegyelem a ' Jakos
ságban, a járókelők.' a - riasztó>
harangszóra nem Igyekeztek
valamilyen buvóhelyre.' Az es;'"
teli_riasztásiHiI, mely -.. három-',
negyed 9 óra után történt, aZ-
a kifoijás volt tapasitalható;o
hogy a teljes elsötétitésttöbb
helyen nem foganatositották.
Mindezek az apró körülményeIt
egy komoly légi támadás ese;.-,
tén rettentő módon megb~szul
hatjuk magukat ésaoközségn~k,~
is helyrehozhatatlan -károkaf·-
okozhatnak. .
-A'légoltalrni vezetőség amih'
kor a ijyakorlat eredményét -e .
lap hasábj~,i~,_ ismertette,' egy-.:·
ben felhivja a lakosság figyel-
mét, . hogy a jövőben', hasonló
esetbEm szigoruan alkalm~zkod_ :
janak az előirásokhoz. A Defu- 
tott jelentések alapján mindazok
ellen megindul.ll kihágási elja- •
rás, ökik a légoltaJmi,"közegek..;,-.,
nek és felszólitás~ikn~F-·-nJih--

engedelmeskedtek. 'TudomásUl~ •
kell venni azt is, hogya lég:"
oltalmi kihágások_ nem 1-2'
P=ős p-éi-;ibüntetést, ha~-\em hos~
~t~;tÓ--elzárást . vonnak ~ll
guk után és hogy ezeket ti- ki
hágásoküt a rendórhatóság azon.
nal lefolytatjtI.

T udomásul kell venni· azt· is ~
. hogy fl Jégoltalmi beo5ztOltak
ebben. ll· minőségükben- még'
gyakorlat alkalmával· is hatóu
sági közegek s igy II bántalma:"
zásuk igen sulyos következmé- .
nyeket von maga után. Ez azért
emlitjük meg,. mert meijtörtént,
hogy egyik meggondolatlaIl: lá.,..
kostársurik. a segédrEmoőr fel.
hivására a:tzal 'válaszolt, hogy .
a ' segédrendőri . bántalmazta'- '
igen természetes dolog lesz, hit .
II büntető iga~ságszolgáltatás 1lZ.'.

ilyen embereket örökre kijóza-;
nitja társadalom és közrend el.,.
.lenes felfogásukból él$, megtll~
nitja őket a becsületes-polgári
mogBviseletie. _0__ ,",:,,_- > ~:-. '.

,~.o- -<':~'. Előliár_~_s~g:->'
';' "

~ ..:.. , ~'.

.LegoltallDi riadó'

a~,4.szI9k beszer~éséről sürgósen
'gondosk~djanak;Kedvezmény~
sen lehet zászlót 'iratni II köz
sé~házán il- ~o számu irodában.

Tudomásul vette községi'állat
orvos felfüg~esztéséL

Megszavazta a legszüksége
sebb lérloltalmi· berendezkedé
sekre szükséges összegnek, mely
a jövő évi költségvetésben van
biztositva, kölcsön vételét. Szabó
Ágoston és Bela Lajos téves
közmunka előirásait törölte, Tár
gyalt a csendőrlaktanya elhelye
zéséról. Ugyanis acsendórlak
tanya 1939. évi május l-én je
lenleg-j·· heiyérői' áthelyezendő

lesz, mer. tulajdonos a bérletet
tovább nem t~rtja. Elhatározta,
hogy a testnevelesi alap marad
ványát a zenekari alaphoz csa
tolja. A hadiözv~gyek és árvák
segély alapjának f. évi kamatát
kiosztani rendelte.

A községi és gyámpénztári
tőkepénzek elhelyezését II jövő

évben az Endrőd-gyomai taka
rékpén~tárban rendelte el. A r.
Kath. egyhiiznak, tekintettel a
nagylaposi iskola épitkezésre,
ujabb 1500. pengős iskola fenu
tartási rendkivüli segélyt sZava
zott meg. A vagyonváltsági föl
deken . gyakorolható vadászati
jogot a .vadásztársaságnak évi
100 pe,~gőért bérbe kiadta.
~,~, .--

Eildrődközség.
képviselőtestülete

folyó hó 2-án tartotta ez évben
utolsó rendkivüli közgyűlését

igen élénk ércleklődés.mellett.
Véglegesen döntött a kondo

rostanyai segédjegyzői lakás és
község háza ügyében azzal, hogy
elcserélte a Fülöp János féle
házért a tulajdonát képező kon
dorostariyai ingatlanokból 10300
négyszögöl földjét. AJ. ~drődi

Kereskedelmi rt. kéreimét, hogy
nagyiapos:"-ujtelepen- . isztc e
telepet nyisson, melegen pártolta
azzal az indoklással, ho~y addig
is, mig az~JQm...Nagylapou
son felépül; az ottani nagyszám U

lakosság könnY2bben jusson és
kevesebb veszteséggel a kenyér
liszthez csere utján. Tudomásul
vette az Országos -Testnevelési
Tanacs leiratát, melyben 400
pengő segély juttatásárój értesili.
a községet.

A takarékmagtári kölcsönökre
nézve uj szabályrendeletet alko
tott, mely az eddiginél -több fi
gyelmet fordit a kölcsönök biz
tositására.
. A- Nemz;eti ünnepeken ~ nem

zeti és gyiísz.lobogóknak kitűzé

sét II vonatkozó,vármegyei sza
bályrendelet alapján kötelezővé

tette a Széchenyi,' Andrássy,
Apponyi, Kossuth utcákon. _ A
kötelezettség ülól ajánisi Fő-

. szolgabiró adhat indokolt eset
ben felmentést. Az elóijáróság
mái" is felhivja ü megjelölt utcá
kon lakó háztulajdonosokat, hogy

&I···t ._0 ncr-Páncz.l.t- Emitna a ozas. . LI. • Il=

(JyoIiJa község érdemes, nagy te
hetségU fölegyzöle életének negy.
venedik évében elhunyt. Öszii1te
sajnálattal közöllük a megrenditö
gyászhirt, s ugyanakkor igaz rész
véttel kondoleál unk dr. Pánczél
József vármegyei főjegyzŐ ur, az
elhunyt bátyja révén gyászbaborult
Szeretteinek.

Hirek a vármegyéről. Békés
vármegye kisgyülese december
13-án tartolla december havi kis
gyUlését vitéz dr. Ricsóy- Uhlarik
Béla főispán elnökJete alatt. Száz

· Itatvan tárgy szerepelt a tárgysQ
rozaton. Endrődöt érintő Ugy ke
vés volt. Köles István th. utkaparó
ujabb betegszabadságot kapott,
mely után nyugdijazzák, Liziczay
Sándor nyo utkaparó járandóságát
megállapították, a kondorostanyai
szerződéses orvosi állás betöltése
tárgyában hozott képviselötestUleti
határozatot jóváhag\ ták azon mó
dositással, hogy annak halálya az
állás végleges rendszeresitése és
betöltéséig tart, feloldották a Itép-

_ viselNestulet határozatát, mely
megtagadta a hOllálárulá~t a Nem
zeti RepUlöalaphoz a jövő évre s
jóváhagyták az egészségvédelmi
kiadások részletezése tárgyában
hozott határozatokat. Ugy a vár
megyei, valamint több község al-

· kalmazottai javára megszavazott
karácsonyi segélyeket jóváhagyta
akisgyülés. -' E· hÓ második
felében tartja a Törvényhatóság

· negyedik évnegyedes közgyűlését.

A több fontosabb. tárgy között
·szerepel a kormány szokásos be
mutatkozó leirata. Mint halljuk, a
közgyűlés nagy többsége fe!tUnő

ovációban óhajtja részesiteni Im.
rédy Béla miniszterelnököt.

Fóző-tanfolyamotrendezett az
Egységes Munkásotthonban - a
Zöldkereszt es az IskolánkivUli
NépmUvelési Bizottság Szabó Ma- .
fianna okI. gazdasági szak
tanitónővezette a kitűnöen sikerült
tanfolyamot, amelyen 32 endrődi

·asszony és leány vett részt. A de
cember IS-én tartalt "vizsga"

· pompásan sikerült. A bizottság
tagjai Csernus Mihály apátplebá
nos vezetésével nagy mey'el ~ge
déssel látták a szorgalmas tanít
ványok Ugyességét és elsörangu
nak ítélték az általuk készitett
nagyszerU ebédet. A tanfolyam
sikerét mutatja az is! hogy töb.

, ben :kérléka Bizottságot a tan:
folyam jövő évi megrendezéséreo

Elmaradt népmüvelési elő~

· adá~. Az endrődi Iskolánkivüli
Népművelési Bizottság december
14-én egyéb köz~rdekU tárgt-mel.
lett be akarta mutatni a lakosság
nak al Eucharisztikus Kongresz
SZUB. föbb eseményeit feltüntető
kitilnően sikerUIt, filmet is. :-
Sajriálattal közöljilk, hogya filin
tulajdonos P. Kőhler lazarista atya
a vasuton oly sulyosan megbete
gedett, hogy Gyománnem száll
hatott le a reá váró autóra, ha
nem vonattal tovabb utazott Gyu-

,.. _Jára: kórházi kezelésre. ---,-' Igérte,
· hogy mihelyt egészsége helyreáll,
lehozza. örömmel a filmet.
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Jt;~g,~,~'..~fa~Jr~f:..!· ,
v á l J a I .

Nyomat(ltt' Nádudvary. Mihály.' ,
"PETŐFI", könyvnyomdájában··

. Gyomán: " ~: .::,;,..:",.

Fiók i IltCze!: G~,o;na.T(;L: Endrőd i
folyósit rö~idlejáratu trf~,iő:'
gazoasági kölcsönöket. ElFogad
felmondás tiélkiili betéteket ,;.,

leg!J1agasabh lutmat mellett:}

Néphád &zövetitezetben kitünó
f~iss árultat ·olclión kap.' ~.

.. ,

Traktor-bérszántásra,
. jelentkezni ·lehe~.·.~
Kalm,~r Vincze'

Bgyházküzssgi Blnöhnsl. ·

Akarja husz fillér
rel' drágábban' .el;

adni a buzáját?
Keresse fel

vitéz B a r a fi y a i Iótvánt. .. , "

az Endrőd-Gyomai Talta~

réh pénztárban, magasMat
ad érte! .

Ugaron ,
. 6, PáS~llmcn. 3' hold fölqsJ

.vayy PEresen . Elcse~é!1 .az
'Egyházköiizég.

, "A'~' Egyházm~gyei H~tóság'~"
1238::-1934' si." érig~dé,Jy~y~i:~:

Sz~rk~szié~irtÚ' kíadás'Úi'fele'fős'
WALTtUER ',G);ORGY,' '.
'". .. ...

Fön'uhkatárs: .: .;:,-:.;
.C8fRNUS MltlALY' ,,'

A Katolikus Népszövet.; .
.' .' \,.

éó Temetkezési .
Segitópénztára

utján minoenlti ItÖ'lnyitliet az ~I-:
, halálozás miatl jeientkező gondoó:
lllegnyttgv~'\5l' szerelhet lI~agán~ii
" és csal{ldjánall. ' .~,:

Ira~koz~éh. be tagul
.:: '.' \. . r', ~:: .., .', !::~.,

Tagfelvétel és a dij~lt~efizeté~~

az Endrőd-Gyomai Takarékp~nztár

Rt-nál Endrödön Tag lehet minden
';:, 14;-:65 év közötti egyén.""

Orvosi vizsgálat nit1csenJ'·

Legkissebb havidij 50·"
-'.r:·

-
Gyomáról induló vonatok,

Békéscsabára 234
Vésztöre 3.43
Budapestre. . 5.41

: ,Gyulára . 6.31
'Budapestre:: sebes '8.20 "
Békéscsabárcl • '," 'lO.28
Békéscsabára, gyors' 11.58
Budapestre; gyors" 1i ,59 '
Vésztöie ."., . ]2.45

, Budapestre 14,30
Békéscsabára ' 15.31
Budap~sire/ gyors 16:59
Békéscsabára, 'gyors 17;37
Vésztőre 17.41

. Szarvasra ~ 9,29
Békéscsabára 20.49
Vészlőre 20.50
Budapestre . 2330

EndrqQ,,)~3.8.d;ec~ni;Q.er,{,I,5~
. ...... . ..."~, t.:", ''-''~J.l> .•.

pesti, piac. ,Az. árak ~gy hónap. • "~~'i~'
alatt 10:""""12 fi!!érre( es!ék.aprilna <,HIRD E,TES~,II;
szedelt;;erfésneL A ko!abbl' 107-. . q . .".,b.,Ni ..
]:0 filléres' árak mos'." 94 ...· 98 'o}. ..•• ""'.'~:'" '';,';''''}'

fillér között mozognak, '. .... ' .. ." '\<'c\W:
A. borjuvásár is lanyll.airáIlY- '. ',EN})RŐD-GYO~\AI' ,.'

zatot mutat hetek óta. Prima mi· TAKARÉKPENZTAR,' Ri-T:~:
liösé,,::O buriakért 90-95, másod- ENDRŐD' .".:'
osztályu borjuért· 80--,86, ~~iiá

nyért 60 -74 fillért adtak a fő

városi véÍsáron,

Rende!Et ~. pariagon hü~pott
m8~öyüzdiiSági ingiltlni1~~i

mEymű~Gl35E tárgyábim
A ilL ld r. ,rilinisitériuma gaz'

das,igi és hi telélet rendjének, to
vábbá az államháztartás egyensú,..
lyánal< bÍZlosilásáról szóló 1931:
XXVi L c. 2. §-ában. kapott s
legutóbb az 1938: XV. t. c. 9. §
éíban meghosszabbított fellJalal
rnazás alapján él ltövetkezől<el ren
deli.

1. §. (1) Azt a tulajdonost (ha
szonélvezőt, hitbizomanyi birto
!lost), alti mezőgazdasági ingatla
nát egy gazdasági évet meghala
dó időn át egészen vagy nagyobb
részében műveletlenül hagyta és
l11egműveléséről a föJdmíveJésügyi
miniszter felhívására a l11egsza
bott IJauiridőn belül sem gondos
kodik. a földmfvelésügyi miniszter
bárlllikor, 111 ég a, gazdasági év fo
lyama alatt' is . kötelezheti arra,
hogy inga'tlanát vagy annak egy
részét lWS31)1Ibérlelek alakításának
ciljára, legfeljebb hat évi időtar

lmnra, az állf.J.l1Lna7c vagy az állam
, által kijeliJ'lt szerVIlek átengedje.Elő

zetes felhívás nélkül is kötelezni
lehet mezőgazdasági ingatlanának
átengedésére azt, aid mezőgazda

sági ingatlanát Jtét éven át egé-
. szen, vagy nagyobb részben mű

veletlenül hagytéL Az ingatlant a
földll1ívelésl.igyl miniszter határo-

, zatának Itézbesítése után azonnal
át I<ell adni aföldmívelésügyi mi
niszter által- kijelölt· szervnek,
vagy személynek.

(2) Az (1) bekezdés értelmében
igénybevett ingatlanokat elsosor
ban kishaszonbérleteIt alakitására
helI felh,lsználni. A' has7.0nbéi-
ö1iszegnekés a szer7,ődés egyéb
feltéteieinclt tllegálbpilá5árél, vala:.
mint él lIilszonbérlők kiválas7tá
t~sára és Idmozditására az' 1936:
XXVII tÖI vénycikll r:Endelllezéseit
"ell megfelelően alkalmazni. .

Budapest, 1938. noveínbe~ 30,
. dr. vitéz Imridy Bél~ s. ko

~ .. m. ldr.) mtrii8zteréInök.

4.
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, ,

Gabona- ÉS áHnfárah

lllEzűgilzdasági gépkezElői .
, , (traHtor) tanfolyam .

gondol a tna k me g fel e)ően ered
r~~I~ye~en '. ~~kÖdÖtt, .~ 'n~ely
csop~rtné1'k' megJeleJő ~omo)y

bii,tositékot n)'ujióvezdóje ~an.

Örömmel' lJdunkldrt fi Han-
.gyól\uk erről az ujabb' inlézke
desércl és hisszük, hogyenl\ek

következtéken . fi .. kisgazdák ril
iathizlulástl nagy Jépésekkel fog
előre h.aiadni.· .

. A' budapesti ~l. kir;. állami
felsőiptniskolaigazgatóstÍgfl rne
zőgazdasé.gi gépkez.elői, twktor
tunfonyamot lericiez. A 11m fo
Jyam kezdete 1939. janu~r' 3,
Tartama 20 tanitási nap, egész
napos - napi 8 órai - okta
tással. .A tandij 15' pengő. Bi
zony'itvány dij 2.10 pengő. A
tanfolyamon a mezőg'8zdtlság

ban használt talajmüvelő gé
pek, traktorok, mótorok, a csép
Jógépek és vetőmagtisztitógé

pek szerkezetét és kezeiését ta
uitják, Felvehető. aki 18. élet
évét bötöltötte. A tanfolyamra
az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület titkári hivataliiban,
Budapest IX:, Köztelek·u 8 sz.

, alatt lehet jelentkezni.

A világpiacon a buza árának
jelentősesésér~ számítanak. Az
argentinai kivitel.Nárh~tó megnö
vekedése''=':- az 'európai és észak
amerikai jó buzatermés mellett
valószinüen messze, tulhaladja a
buza bevitelre' , .szorúló . államok
szUkséglctét .. és nagy. nyomást
:gyakoröl' a 'buza világpiaCi áráréi.
Nálunk a buza felesleg' tuInyo
mó részét a Futura veszi. át -,-a
kormányzattól' megállapitott,s a
világpiaci,árnál·c lényegesen ma-

. gasabb .ál akon. BuzakivitelOnk az
elmult he,tekb~nNémetorslágba,
Olaszorsiágba és Svájcba irá-
nyult. .

A budapesti' tözsdén a SO ki
lós tiszavidéki buzát 20.55~20.70
es, árori jegy~zték. Idei morzsolt
tengeriért 13 pengő t fizettek.

. A se;/ésvásáron hetek óta lany~ , ..
ha az irányzat 12-15 ,ezres heli
felhajlásokatnem bir el a buda-

Gyomára' étkező vanatok.

Buda~e~trŐI' . ·2.21'
Békésc"abáról 5,34
Szarvasr61 6.30
Vészt~ről"; :: '." ,6.35
Békéscsabáról, sebes '8.19,
Budapestről 10.21
Vésztőröl .... 11.46 .
Békéscsabár61, gyors 11.56
Budapestről. gyors, 11.57

. Békéscsabáról '" . 14.20
Budape~tről.;:·, ~;;: 1,5.24
Vésztöröi" ." . 16.51
Békéscsabár6i;gyors 16.t"8
Budapestről, ,gyo~s 17.36
Gyuláról .' 19.26
Budapestről' 20,39
Vésztörő.1'22 00
Békéscsa:Jár61 21.24

....

. : . :,..:

IVt;,,_,.~~za .:váovfam... .
!: :,,-,. BARTHA· ANDRA'S:'~··

· - .;.;. ~ . ~ ..'

:jtde's ~sdrra;n6 nóta mézzel . "
,'. ',,' . ."' ."

:Traktált l'Y1-ega halkszauu este
.Pu7~akezétszii;emre tette,
$iri~oqa.tqtt, : lligasztalt, .mintha,

· .·LenV,irág szemüarám lenn~...

.Szép brangsió'csalta' a .reggelt,
Minelen 'virág imába kezdett, -'
;Amiga ~zépség rdcsepirgett, .
,-S' mint szát-nyat bontó kicsi lepkék,
· Me§borioltáka puha csendet.

'Minden .bokor .szépség-berek volt.
Fütty-Szótól; volt hangos az utam,

'Mikor azes~ iJ'lébe bHjtam,
.i:s·m~gis, mégis' haza vá,qytam,
Mert ott is csak sirni tail.ultam .•

'. 'La't\'o:lal~riL volt áú 'az' élet, 

.·A lú~Lén' mosta. nyáTQll járta!;? j

. 'Felu~r csól(súrom mU az á!lY '1·m,

'ireJ:~!m d,~toltott miwlen madár,
:É; ~mégis. niég'is hazlt vlÍ,qytamf

..' Kélc~i)iÚa:'Lgó7c hozták az álmot,' .
. '. ). . '.

"Vigadni q, ',SZ'en~enirf3. .ültek; ..,
'Tá1ÍJli~g",dtk.q, sincs ott a ,bűn'nek,

, :Xlecsepeg6, lióld-sugaron: ,,'
',' ./{l~t;~~:";fellQic, hegedülteje,

.-ft :hisgDzda .állathizlalás
. ujabb' támogatása
, "DARÁNYI IGNÁC

:,: c,:": .'~>:',_k..i:>g~zda-:alap. II C:.. ·,.

~:' Az Állatértékesitő ~HangyaU

.. S'~öJetkei~t8z utolsó. esztendő
·~~~k~ja 'során annyira megeró

. -, södött" hogy most már a' kis:
, "gazdahiz\alás fokozottabb' tá-
. 'tnogetására gondolh,at .

" .A· Hangyaelhalá'rozta, hogy
8zokbóla feleslegekből, ,ame..
'Iye.k'ap állatértékesitési munka
'Sorár)" keletkeznek, e g y e ) ő r e
100.000 P-ős alapot 'létesit,

· :amely arra fog szolgálni, hogy
'o" :~kisgazdák.állathiz!alási célok;'

· :ra' (sovány állfttbeszerzés;' ta
karmány beszerzés, stb,) olcsó
,köícsönöket. kaphassanak. Ezt
.az~lliPota kisgazd,ák nagyba-

· 't'átj'ának'emlékére' Darányi Ig
,nácról nevezik el.
- A.'~ost erre a célra rendel~
kezé~re .• bocsájtot;, . egyelőre
·~Öp;OOO. p.ős ,tőkét mindenkor

, .a Magy'ar' Nemzeti Bank érvény
ben' Iév'ő kamatlába mellett fog..
jaa gazdakötönségnek kÖlcsön
'adoi.; Mindaddig tehát, amig 8

JJ.~.,gy~r, ,N;emzetiBank kamat-:-
· lába nem 'vállozik;'4 százalék

.~ ka'~~'t m~gfizetéseellenében áll
m~jd: a kölcsön a gazdák ren~

'.delkezésére, .
<.··t\.:Hangya. Szövetkezet igaz'

.. -g'a,tóságánaklesz jOKn: me~ie~

.' "lOlni':azokat fi ltllusi ·Hangya
, i~';:~z.qv~~k~~et~ket, : . ;aine)ye.kl?e~

':áUa.thizlalási .. csoportja ebből az
81~pbólrészesülhet',kölc.sÖnök~

,ben.'A',kiválasltásnál olyan szö
vetkezeteket fognak me~ielölni,

atnelyeknekállethizla!élsi eso
~~i-tf~. eddig is a szövetkezeti
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